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Precauções de Segurança
• Leia essas Precauções de Segurança com atenção para garantir uma instalação correta.
• Este manual classifica as precauções em ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO.
Não deixe de seguir todas recomendações as abaixo relacionadas: elas são importantes para garantir sua segurança.
ADVERTÊNCIA..........Deixar de seguir qualquer das ADVERTÊNCIA pode ter graves consequências como morte ou ferimentos graves.
PRECAUÇÃO ....... Deixar de seguir qualquer dos PRECAUÇÃO pode, em certos casos, resultar em sérios problemas.

• Os seguintes símbolos de segurança são usados neste manual:
Não deixe de observar esta instrução.

Não deixe de criar uma conexão à terra.

Não tente nunca.

• Depois de completar a instalação, teste o aparelho para verificar se hà algum erro de instalação. Forneça ao usuário

instruções adequadas a respeito do uso e da limpeza do aparelho, de acordo com o Manual de Operações.

ADVERTÊNCIA
• A instalação deve ser feita pelo revendedor ou por outro profissional qualificado.
Uma instalação mal feita pode provocar vazamento de água, choques elétricos ou incêndio.

• Instale o ar condicionado de acordo com as instruções fornecidas neste manual.
Uma instalação incompleta pode provocar vazamento de água, choques elétricos ou incêndio.

• Não deixe de usar as peças para instalação fornecidas ou especificadas.
O uso de outras peças pode fazer com que o aparelho fique meio solto e pode provocar vazamento de água, choques elétricos ou incêndio.

• Instale o aparelho de ar condicionado numa base sólida que possa suportar o peso da unidade.
Uma base inadequada ou uma instalação incompleta podem provocar ferimentos em caso de queda do aparelho.

• As instalações elétricas deve ser feitas de acordo com o manual de instalação e as normas nacionais de fiação
elétrica, ou o código de prática. Potência insuficiente ou instalação elétrica incompleta podem causar choques elétricos ou incêndio.
• Não deixe de usar um circuito elétrico exclusivo. Nunca use uma fonte de energia compartilhada com outro aparelho.
• Para as ligações, utilize um cabo suficientemente comprido para cobrir a totalidade da distância sem ligação. Não
use extensões. Não coloque outras ligações na mesma tomada, use um circuito elétrico exclusivo.
(Deixar de seguir essa recomendação pode resultar em aquecimento anormal, choques elétricos ou incêndio.)

• Utilize os tipos especificados de fios para conexões eléctricas da unidade BP até as unidades internas e externas.
Prenda firmemente os fios que se interconectam de modo que os terminais não recebam nenhuma pressão externa. Conexões incompletas
ou retenções podem causar superaquecimento do terminal ou incêndio.

• Depois de ligar as interconexões e fornecer fiação elétrica não deixe de contornar os fios de modo que eles não
forcem indevidamente os protetores elétricos ou os painéis.
Instale protetores sobre os fios. Uma instalação de protetores mal feita pode causar superaquecimento dos terminais, choques elétricos ou incêndio.

• Se algum refrigerante tiver vazado durante os trabalhos de instalação, ventile o cômodo.
(O refrigerante produz um gás tóxico ao ser exposto a chamas.)

• Depois de terminar a instalação, verifique se nenhum refrigerante està vazando.
(O refrigerante produz um gás tóxico ao ser exposto a chamas.)

• Ao instalar ou deslocar o sistema, não deixe de manter o circuito de refrigeração livre de outras substâncias que o
refrigerante especificado (R410A), tal como o ar. (Qualquer presença de ar ou de outras substâncias estranhas no circuito de
refrigeração causa um aumento anormal ou ruptura da pressão, resultando em lesões.)

• Durante a bombagem, pare o compressor antes de retirar a tubagem do refrigerante.
Se o compressor ainda estiver a funcionar e a válvula de corte estiver aberta durante a bombagem, o ar será aspirado ao retirar-se a tubagem
do refrigerante, dando origem a uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, facto que poderá provocar avarias ou até ferimentos.

• Durante a instalação, prenda bem a tubagem do refrigerante antes de ligar o compressor.
Se o compressor não estiver preso e a válvula de corte estiver aberta durante a bombagem, o ar será aspirado ao ligar-se o compressor,
dando origem a uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, facto que poderá provocar avarias ou até ferimentos.

• Certifique-se de estabelecer um terra. Não aterre a unidade a um cano do serviço público de abastecimento de água, pára-raios ou terra de telefone. Uma ligação à terra incompleta pode provocar choques elétricos ou
incêndio. Um surto de alta corrente proveniente de raio ou outras fontes podem causar danos ao condicionador de ar.

• Assegure-se de que instala um corta-circuitos diferencial.

Ao faltar à instalação de um corta-circuitos diferencial poderá resultar em choques elétricos ou incêndio.

PRECAUÇÃO
• Não instale o ar condicionado num local onde exista perigo de exposição a vazamentos de gás inflamável.
Se o gás vazar e se alojar em volta do aparelho, pode haver um incêndio.

• Esta unidade destina-se a utilização interior.
(Se for instalada no exterior, coloque-a num local afastado do vento e da chuva.)

Portugues
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Esquema Do Sistema
Para instalação das unidades interna e externa, siga as instruções do manual de instalação para cada unidade.

Modelo da unidade BP
Para 3 compartimentos : BPMKS967A3B, BPMKS967B3B
Para 2 compartimentos : BPMKS967A2B, BPMKS967B2B

Tubulação lateral da unidade interna

Não ligue mais de 9 unidades interiores.
Escolha o tipo de unidade BP (2 ou 3 compartimentos),
segundo o padrão de instalação.

Alimentação

Interruptor de
vazamento de terra

Unidade BP

Tubulação lateral
da unidade externa

Interruptor de
sobre-corrente do
comutador de
ramificação (fusível)

Unidade BP

Junta REFNET
KRPQ22M20T o
KHRP26M22T
(Pode ser adquirida
em separado.)
Unidade BP

UNIDADE EXTERIOR

UNIDADE INTERIOR Máximo de 9 compartimentos
Tensão de
alimentação

Alimentação
Interruptor de
vazamento de terra

Interruptor de
sobre-corrente do
comutador de
ramificação (fusível)

Tensão de
alimentação

Unidade
exterior

Capacidade total das
unidades interiores

Quantidade máxima
de unidades internas

RMX(K)S112
RMX(K)S140
RMX(K)S160

55-145,5
70-182
80-208

6
8
9

O número de unidades
interiores que é possível
ligar varia consoante a
potência da unidade
exterior. Consulte o
quadro à esquerda para
obter informações.

Observe que a capacidade total interna por
unidade BP é conforme mostrada na tabela abaixo.
Unidade BP
Capacidade máxima [Exemplo]
Para “FTXS50BVMB”, a
BPMKS967A2B
142
capacidade desta
BPMKS967B2B
unidade interna é 50.
BPMKS967A3B
208
BPMKS967B3B

Linha de alimentação eléctrica (3 fios) ~ 50Hz 230V

2

*A unidade exterior e todas as unidades BP
exigem a sua própria alimentação eléctrica.

Tubulação

Linha de transmissão (2 fios)

Ligação de soldadura

Fonte de alimentação e linha de transmissão (4 fios)

Ligação por alargamento

Portugues
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Acessórios
6 Para tubulação lateral da unidade

1 Manual de Instalação

interna (gás) (junta de Tubo)
1peça

2 Para tubulação lateral da unidade

BPMKS967A3B
BPMKS967B3B
(Para 3 compartimentos)
: 3peças
BPMKS967A2B
BPMKS967B2B
(Para 2 compartimentos)
: 2peças

7 Suporte metálico

externa (gás) (junta de Tubo)
1peça

3 Para tubulação lateral da unidade

4peças

8 Parafusos

externa (gás) (junta de Tubo)
1peça

4 Para tubulação lateral da unidade

8peças

9 Faixa de fixação

externa (líquido) (junta de Tubo)
1peça

2peças

1peça

BPMKS967A3B
BPMKS967B3B
(Para 3 compartimentos)
: 4sets
BPMKS967A2B
BPMKS967B2B
(Para 2 compartimentos)
: 3sets

5 Para tubulação lateral da unidade

10 Isolamento térmico (2peças é 1set)

interna (líquido) (junta de Tubo)

Itens a preparar no local
•
•
•
•
•
•

Conectar fios entre a unidade BP e a unidade interna (H05VV(*), 4 fios, 1,6mm ou 2,0mm)
Conectar fios (H05VV(*), 3 fios, 1,6mm ou 2,0mm)
Fios de transmissão (H05VV(*), 2 fios, 0,75mm² ou 1,25mm²)
Peças de instalação (parafusos de suporte: 4 × M10 ou M8; porcas: 8; anilhas planas: 8)
Parafusos para montagem de parede: 6 × M5
Cilindro de isolamento do calor (junta) [Condutividade térmica: 0,041–0,052W/mK (0,035–0,045kcal/mh°C) / espessura de
13mm (1/2 polegada) ou superior /Resistência ao calor: 100°C ou superior]
(*) Apenas em tubulações protegidas, utilize H07RN-F quando não forem utilizadas tubulações protegidas.
Especificações para o cabo de alimentação da fiação local e fiação de ramificação estão de acordo com IEC60245.

Precauções A Ter Na Escolha Do Local
A unidade BP destina-se a utilização interior.
Instale num local como por cima de um tecto ou atrás de uma parede de acordo com as seguintes condições:
• A unidade deve ser totalmente suportada e estar num local sujeito a muito pouca ou nenhuma vibração.
• Os tubos de refrigeração das unidades interior e exterior devem poder ser reparadas com facilidade e as unidades devem ser
colocadas distantes umas das outras de acordo com o comprimento dos tubos.
• Não há nada nas redondezas que produza calor ou vapor (gás).
• Ao proceder à instalação, há espaço suficiente para prestar assistência à unidade.
• Não instale num local que não apresente altas temperaturas e uma humidade elevada durante períodos prolongados de
tempo.
Um local onde a temperatura do globo seco (DB) à volta da unidade BP atinge 60°C ou superior.
• Uma área com boa ventilação.
• Não instale perto de quartos de dormir. O som do refrigerante a circular nas tubagens pode, por vezes, ser ouvido.
Para restrições na instalação, consulte a P5~6. “Instalação”.

Portugues
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Instalação
Ramificação com junta refnet

Exemplo de conexão
(Conexão de sistema de bomba de aquecimento de 8 unidades)
1

unidade interior
a

BP

1

Unidade BP
H2

A

Kit de ramificação refrigerante
(junta refnet)

b

c

A

B

d

e

H1

BP 1

f

i

g
1

BP 3

BP 2

H3

j
4

l

k
5

6

m
7

8

2

H4

h
3

Comprimento
máximo
permissível

Altura
permissível

Comprimento da tubulação entre as unidades externas e BP ≤ 55m

Entre unidades
externas e BP

Comprimento
total da tubulação

Entre unidades
BP e internas

Comprimento
total da tubulação

Entre unidades
BP e internas

comprimento de
uma sala

Entre unidades
externas e internas

Diferença na altura

Diferença na altura entre as unidades externas e internas (H1) ≤ 30m

Entre unidades
externas e BP

Diferença na altura

Diferença na altura entre as unidades externas e BP (H2) ≤ 30m

Entre unidades
BP e BP

Diferença na altura

Diferença na altura entre as unidades bp e BP (H3) ≤ 15m

Entre unidades
internas e internas

Diferença na altura

Diferença na altura entre unidades internas e internas (H4) ≤ 15m

Comprimento mínimo permissível
∗1 Como o som do refrigerante pode ser
transferido da unidade externa para a
unidade interna, faça o comprimento
da tubulação deste a unidade externa
até a primeira junção com 5m ou mais.

Comprimento da
tubulação

Comprimento da tubulação entre unidades BP e internas:
RMX(K)S112 ≤ 60m / RMX(K)S140 ≤ 80m / RMX(K)S160 ≤ 90m
[Exemplo] RMXS140: f+g+h+i+j+k+l+m ≤ 80m
Comprimento da tubulação entre unidades BP e internas ≤ 15m
[Exemplo] f, g, h, i, j, k, l, m ≤ 15m

Comprimento de tubulação entre externa e o primeiro kit de ramificação refrigerante
(junta refnet) ≥ 5m
[Exemplo] a ≥ 5m

Comprimento permissível após a ramificação
∗2 Recomenda-se que os kits de
ramificação sejam colocados o mais
próximo possível das unidades BP.
recomenda-se que c, d, e sejam o
mais curto possível.

[Exemplo] a+b+c+d+e ≤ 55m

Comprimento da
tubulação

Comprimento de tubulação entre o primeiro kit de ramificação refrigerante
(junta refnet) e a unidade interna ≤ 40m
[Exemplo] unidade 8: b+c+m ≤ 40m
[Exemplo] unidade 6: b+e+k ≤ 40m
[Exemplo] unidade 3: d+h
≤ 40m

Seleção do kit de ramificação refrigerante
(os kits de ramificação refrigerantes podem ser usados apenas com R410A)

Nome do kit de ramificação refrigerante (junta refnet): KHRQ22M20T ou KHRP26M22T

Selecção do tamanho da tubulação

• Tamanho da tubulação (Diâmetro externo × espessura mínima)
símbolo Tubulação de gás Tubulação de líquido
Entre a unidade e o primeiro
kit de ramificação refrigerante

a

φ19,1 × 1,0

φ9,5 × 0,8

Entre o primeiro kit de ramificação
refrigerante e o outro kit de ramificação

b

φ15,9 × 1,0

φ9,5 × 0,8

Entre o kit de ramificação
refrigerante e a unidade BP

c, d, e

Vide tabela A

Tabela A
Capacidade total interna Q Tubulação de gás Tubulação de líquido
φ12,7 × 0,8
φ6,4 × 0,8
Qc, Qd, Qe ≤ 5,0kw
φ15,9 × 1,0
φ9,5 × 0,8
Qc, Qd, Qe > 5,0kw
∗Qc, Qd, Qe é o total da capacidade interna conectada
∗c, d, e subscritos indica o símbolo acima
[Exemplo]
Interna 4: 2,5kW
Interna 5: 3,5kW
Qe = 11,0kW
Interna 6: 5,0kW
=> (Tubulação de gás) φ15,9 × 1,0 / (Tubulação de líquido) φ9,5 × 0,8

4
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• É possível instalar esta unidade suspensa do tecto ou montada na parede.
• Esta unidade só pode ser instalada, conforme ilustrado no diagrama seguinte. (O lado
deve ficar virado para cima.)
Contudo, pode ser livremente instalada em qualquer direcção, para a frente ou trás, e para os lados.
• Deixe uma abertura quadrada de 650mm para serviço e inspecção, conforme ilustrado no diagrama seguinte, tanto para a
instalação suspensa do tecto como para a instalação montada na parede.
• Esta unidade “não exige tratamento da drenagem”.
• Esta unidade pode ser instalada com os lados
ou virados para a frente (direcção do serviço).
• A tubagem para a unidade interior pode ser livremente instalada nas direcções , , ou .
• A inclinação do lado deve ficar a ±5 para a frente, trás ou lados.

Para 2 salas

Montada na parede

Etiqueta do fabricante

Passo do parafuso
de suspensão
2×2-Soldadura

45

Terminal (Para compartimento A)
Terminal (Para compartimento B)

Braçadeiras de fios

95

322
Passo do parafuso de suspensão

(Superfície superior)

Terminal (Para transmissão)

2-D.I. φ15,9 CuT

D.I. φ19,1 CuT
73,5
23

Terminal
(Para alimentação
eléctrica)
294
(650)

Restrições de instalação

Acessórios padrão

D.I. φ9,5
Corte a linha para

Min. 300

Para lado da
unidade exterior (Gás)

Portugues

Abertura para inspecção
É necessária uma abertura
quadrada de serviço e
manutenção com 650mm.

D.E.
φ15,9

90

D.I.
φ12,7

110

165
90

Min. 390

Para lado da
unidade exterior (Gás)
D.E.
110
Depressão
φ19,1
65
D.E. φ15,9

Para lateral da
unidade interna (Gás)

85 (70)

Min. 390

68
163

155

(Espaço de serviço)

107

LADO DA UNIDADE EXTERIOR

(Espaço de instalação e serviço)
(Espaço de serviço)

2-Soldadura
197

D.I. φ9,5 CuT

Terra (M4)
178

(125)

Sala B

Sala A

Terra (M4)
178

30

73,5
23

2-D.I. φ6,4 CuT

LADO DA UNIDADE INTERIOR

(Espaço de serviço)

Braçadeiras de fios
Caixa eléctrica

(180)

57

(304)

4 Pernos de suspensão
(M8-M10)

254

(304)

25

Tubulação lateral
da unidade interna

113 (25)

(dimensões do produto e passo do parafuso de fixação)

D.I. φ19,1
Corte a linha
para D.I. φ12,7

45

Corte a
linha para
D.I. φ15,9

Para lateral da
unidade interna (Líquido)
Corte a linha para D.E. φ6,4
150
Para lado da unidade
exterior (Líquido)
D.E.
φ9,5

100

D.I.
φ6,4

D.I. φ9,5

5
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Instalação

Para 3 salas

Montada na parede

Etiqueta do fabricante

Passo do parafuso
de suspensão
2×3-Soldadura

45

Braçadeiras de fios

95 57

95

3-D.I. φ15,9 CuT

322
Passo do parafuso de suspensão
Terminal (Para compartimento A)
Terminal (Para compartimento B)
Terminal (Para compartimento C)
Terminal (Para transmissão)

73,5
23

Acessórios padrão

D.I. φ9,5
Corte a linha para

Min. 300

Para lado da
unidade exterior (Gás)
Abertura para inspecção
É necessária uma abertura
quadrada de serviço e
manutenção com 650mm.

D.E.
φ15,9

90

D.I.
φ12,7

110

165
90

Min. 390

Para lado da
unidade exterior (Gás)
D.E.
110
Depressão
φ19,1
65
D.E. φ15,9

Para lateral da
unidade interna (Gás)

85 (70)

Min. 460

68
163
258

155

(Espaço de serviço)

107

LADO DA UNIDADE EXTERIOR

Restrições de instalação
(Espaço de serviço)

2-Soldadura
197

D.I. φ9,5 CuT

Terra (M4)
178

(125)

Sala C

Sala B

Sala A

Terra (M4)
178

Terminal
(Para alimentação
eléctrica)
294
(650)

(Espaço de instalação e serviço)

(Espaço de serviço)

(Superfície superior)

D.I. φ19,1 CuT

30

73,5
23

3-D.I. φ6,4 CuT

LADO DA UNIDADE INTERIOR

6

Braçadeiras de fios
Caixa eléctrica

(180)

57

(304)

4 Pernos de suspensão
(M8-M10)

254

(304)

25

Tubulação lateral
da unidade interna

113 (25)

(dimensões do produto e passo do parafuso de fixação)

D.I. φ19,1
Corte a linha
para D.I. φ12,7

45

Corte a
linha para
D.I. φ15,9

Para lateral da
unidade interna (Líquido)
Corte a linha para D.E. φ6,4
150
Para lado da unidade
exterior (Líquido)
D.E.
φ9,5

100

D.I.
φ6,4

D.I. φ9,5

Portugues
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Instalação da Unidade
1.

Substituição da placa de circuitos impressos
• Esta unidade tem dois tipos diferentes de instalação:
(1) tipo suspenso do tecto e (2) tipo montado na parede.
• Escolha o padrão de instalação adequado ao local de
instalação.
• É possível alterar o local de instalação da placa de
circuitos impressos.
• Procedimento para alterar o local de instalação da
placa de circuitos impressos.
Se for necessário alterar o local de instalação da placa
de circuitos impressos devido às condições de
instalação, proceda do seguinte modo:

Placa de circuitos
impressos
Até o lado
oposto

Tubulação
lateral da
unidade interna

Placa de
circuitos
impressos

Condição como enviada

Pós-local é alterado

Precaução
• Antes de fazer qualquer fiação no local, substitua a placa de circuitos impressos.
1) Retire os parafusos e retire a tampa do equipamento
eléctrico.

Parafusos (M4×12L)

2) Retire os 4 parafusos ilustrados na figura seguinte e retire
a placa de circuitos impressos.

Cobertura do
equipamento eléctrico

Retire 4 parafusos. (M4×8L)

4
4

4
P
4

3) Retire a faixa de retenção (A) que prende os fios.
Faixa de fixação
Placa de circuitos impressos
(A)
(B)

Pressione na protrusão
e puxe para fora.

4) Retire a placa de circuitos impressos e volte a colocá-la
conforme ilustrado na figura.

Superfície superior da unidade
Até o lado
oposto

Levante
as abas.

5) Fixe novamente a faixa de retenção na posição (B).
Placa de
circuitos impressos
(A)
(B)

Faixa de fixação

Portugues
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Instalação da Unidade
6) Instale a placa de circuitos impressos e a cobertura do
equipamento eléctrico no outro lado e prenda com os
parafusos.

Placa de circuitos impressos
Cobertura do
equipamento
eléctrico

Superfície superior da unidade

Insira
as abas
totalmente.

2.

Tipo suspenso do tecto

Suporte
metálico 7

Procedimento:

Parafusos 8

15~20

1) Fixe a peça de metal de suspensão fornecida 7 com
dois parafusos 8 . (4 locais no total)
2) Utilizando um chumbador de introduzir no orifício,
suspensa o parafuso de suspensão.
3) Instale uma porca sextavada e uma anilha plana (adquirida
localmente) no parafuso de suspensão, conforme ilustrado
na figura a seguir, e levante a unidade para a suspender na
respectiva peça metálica de suspensão.
4) Depois de verificar com um nível se a unidade está
nivelada, aperte a porca sextavada.
* A inclinação da unidade deve
ficar entre ±5°à frente/trás e
esquerda/direita.
Anilha plana

Lado do tecto

Parafuso de suspensão (M10 ou M8)
Porca sextavada (M10 ou M8)
Porca
Anilha
plana

Suporte
metálico 7
Parafuso de
suspensão

3.

Tipo de montagem na parede

Unidade BP

Parafusos 8

Procedimento:
1) Fixe a peça de metal de suspensão fornecida 7 com
dois parafusos 8 . (4 locais no total)
2) Crie um vão com a parede e o parafuso nos parafusos
temporários (M5, aquisição local), e pendure a unidade
BP.
3) Após verificar com um nível que a unidade está
nivelada, fixe a unidade com os parafusos
(M5, aquisição local).
* A inclinação da unidade deve ficar entre ±5° à frente/
trás e esquerda/direita.

PRECAUÇÃO
• Certifique-se de instalar a unidade com a superfície
superior para cima.
• Não instale perto de quartos de dormir. O som do
refrigerante a circular nas tubagens pode, por vezes,
ser ouvido.

Suporte
metálico 7

Parafusos 8
Suporte
metálico 7

Parafusos (M5)
(aquisição local)

Parafuso temporário
(M5, aquisição local):
Parafuse temporariamente após abrir
um pequeno vão com a parede.
Parafuso temporário:
fixe e a seguir pendure neles
a unidade. (2 parafusos)

Parafusos (M5)
(aquisição local)

: parafuso para fixação. (4 locais)

8

Portugues

08_PT_3P155380-1E.fm Page 9 Friday, January 12, 2007 4:30 PM

Ligação Da Tubagem De Refrigerante
Consulte o manual das unidades interiores e exteriores para obter informações sobre o tamanho da tubagem de ligação às
unidades interiores e exteriores.

1.

Sobre a soldagem de tubulações no local

1) Antes de soldar, retire o isolamento térmico.
2) Retire a fita azul e jogue fora.

Isolamento
térmico 10

3) Envolva os tubos a serem soldados com panos molhados suficientes
para que a soldagem não afecte a unidade.
4) Após soldar, utilize panos molhados ou spray de névoa para resfriar
suficientemente todos os tubos.
5) Ao soldar, tenha cuidado para a chama da tocha não entre em
contacto com a unidade.
(Como a parte interna da unidade é feita de plástico, pode ficar
deformada ou derreter, prejudicando seu desempenho no isolamento
térmico.)

2.

Pano molhado
soldagem

Pano molhado

Isolamento de tubos

1) Fixe o isolamento térmico a cada tubo.
2) Ao afixar o isolamento dos tubos, utilize fita adesiva de uma só face ou
materiais similares para impedir completamente que entre ar no
isolamento térmico.
3) Elimine quaisquer vãos no isolamento térmico.

Fita adesiva de uma só face
(aquisição local)
Isolamento térmico
(aquisição local)

Isolamento
térmico 10

3.

Tubos não conectados

1) Para tubos ainda não conectados a uma sala, perfure aperte a
extremidade do tubo e solde-os.
2) Ao soldar esta área também, envolva os tubos com panos molhados
suficientes para proteger a unidade.
3) Após soldar esta área também, resfrie os tubos suficientemente.

Pano molhado
soldagem

Pano molhado
soldagem

4) Fixe o isolamento térmico, e utilize fita adesiva de uma só face para
impedir completamente que entre ar no isolamento térmico.
5) Tampe as extremidades dos tubos com suficiente isolamento térmico.

Fita adesiva de uma só face
(aquisição local)

Isolamento térmico
(aquisição local)

Portugues
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Ligação Da Tubagem De Refrigerante
• Depois de soldar e verificar a existência de fugas no
sistema, ligue um isolamento de calor (adquirido
localmente) e deixe-o curar totalmente, seguindo o
procedimento apresentado na ilustração à direita.
Utilize o isolamento de calor com as seguintes
especificações:
Condutividade térmica: 0,041-0,052W/mK (0,0350,045kcal/mh°C) / espessura 13mm ou mais
Resistência ao calor = 100°C ou mais
• Para garantir que o peso da tubulação entre
unidades não seja suportada directamente na
unidade BP prenda-a próximo à unidade BP
utilizando o prendedor (aquisição local).

Isolamento térmico
(aquisição local)

Isolamento térmico
(aquisição local)

Prendedor
(aquisição local)

Isolamento térmico 10

Prendedor
(aquisição local)

Unidade BP

Tubulação lateral
da unidade interna

Tubulação lateral
da unidade externa

Coloque o isolamento de calor contra a unidade BP
para impedir a formação de espaços entre os dois, e
envolva com fita isolante conforme ilustrado na figura.

• Ao ligar unidades interiores, não deixe de ligar os tubos de refrigerante e
os fios de ligação às portas de ligação adequadas marcadas com as
mesmas letras (A, B e C).

Suporte metálico 7
Sala A
(Gás)

Sala B
(Gás)

Sala C
(Gás)

Sala A
(Líquido)

Sala B
(Líquido)

Sala C
(Líquido)

〈Vista da unidade internat〉

• Ao mudar a direcção do roteamento, utilize as juntas de tubulação 2 e 6 (acessórios).
Utilize juntas de tubulação 3 , 4 e 5 para conectar tubos de refrigerante com diâmetros diferentes.
Lateral da unidade interna (Gás)

Lateral da unidade externa (Gás)

30

Soldagem
Junta de Tubo 6
Linha de corte
para recto
Soldagem

Tubulação
(aquisição local)
Se for recto.

D.I. φ12,7

Linha de corte de
D.I. φ15,9

110

Junta de Tubo 6
Junta de
Tubo 3

Tubulação
(aquisição local)

Soldagem
D.I. φ9,5

Junta de Tubo 2

D.I. φ9,5
Linha de corte de
D.I. φ12,7
125

(70)

(125)

85

Linha de corte de D.I. φ12,7

Tubulação
(aquisição local)

Se a direcção for alterada
Soldagem

D.I. φ15,9

Soldagem

Conexão para φ15,9 tubulação.

D.I. φ12,7

Conexão para φ12,7 tubulação.

Se for recto.

45

Lateral da unidade
interna (Líquido)
Junta de Tubo 5

Junta de Tubo 2

Soldagem

D.I. φ9,5
Tubulação
(aquisição local)

Tubulação
(aquisição local)

Linha de corte de
D.I. φ15,9
Tubulação
(aquisição local)

D.I. φ19,1
Junta de Tubo 3

Conexão φ9,5
tubulação entre unidade

(65)

Soldagem

45

Linha de
corte de
D.E. φ6,4

Tubulação
(aquisição local)

Lateral da unidade
externa (Líquido)

D.I. φ12,7

Soldagem
Linha de
corte de
D.I. φ15,9

Conexão para φ19.1 e φ15,9 tubulação.

Conexão para φ12,7 tubulação.

Se a direcção for alterada.

Junta de Tubo 4
Tubulação
(aquisição local)
D.I. φ6,4
Soldagem
Conexão φ6,4
tubulação entre unidade

10

NOTA
Ao alterar a direcção da tubulação para algo
diferente do acima, curve a tubulação no local.
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Ligar Os Fios
Exemplo de conexão da fiação total do sistema
Unidade interior

O seguinte tipo de métodos de fiação estão correctos para a linha de alimentação.
Padrão 1

Unidade interior

Unidade BP

Alimentação
Interruptor de
vazamento de
terra
Unidade exterior
Interruptor de
sobre-corrente
do comutador de
ramificação
(fusível) Tensão de

Unidade interior

Unidade interior

N2
L2 Unidade BP
N1
3
L1
N2
L2 Unidade BP
N1
2
L1

Unidade BP
Unidade interior

Unidade interior

Padrão 2
Tensão de
alimentação

N2
L2 Unidade BP
N1
3
L1

Tensão de
alimentação

N2
L2 Unidade BP
N1
2
L1

Tensão de
alimentação

N2
L2 Unidade BP
N1
1
L1

alimentação
16V

Unidade BP
Unidade interior

Terra

Alimentação
Interruptor de
vazamento de
terra

Unidade interior

Tensão de
alimentação

N2
L2 Unidade BP
N1
1
L1

• A fiação cruzada é possível
para a linha de alimentação.

Interruptor de
sobre-corrente
do comutador de
ramificação
Tensão de
(fusível)

• Também é possível fornecer
alimentação a partir das
próprias unidades BP.

PRECAUÇÃO

alimentação

• Certifique-se de conectar a
linha de alimentação a L1 e N1.

Terra

• Para fiação cruzada, tome a
linha de L2 e N2 e conecte-a a
L1 e N1 na outra unidade BP.

Procedimento de trabalho

Cobertura do
equipamento eléctrico

1) Retire os parafusos e retire a tampa do equipamento eléctrico.

Parafusos (M4×12L)

2) A fita é anexada à faixa de retenção da fiação. A finalidade da fita é impedir que pequenos animais entrem na unidade.
Retire a fita apenas de locais em que a fiação será passada.

PRECAUÇÃO

4

Se a fita não for recolocada nos
locais pelos quais não passem
fios, pequenos animais podem
entrar, causando mau
funcionamento do produto.

4

4

A fita para
impedir a
entrada de
pequenos
animais

4

P

A fita para
impedir a
entrada de
pequenos
animais

Portugues

Braçadeira

A fita para impedir a entrada de pequenos animais
(a fita é fixada quando a unidade é enviada para
impedir que pequenos animais entrem na unidade)

Braçadeira

11
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Ligar Os Fios
3) Siga as instruções na placa de fiação para conectar os fios de conexão das unidades interna/externa aos números da placa
de terminal. (1, 2, 3, F1 e F2) Sempre fixe cada fio terra separadamente com um parafuso terra. (Vide a figura abaixo.)

NOTA: Os números do quadro de terminais são dispostos de cima para baixo, pela ordem 1, 2 e 3.
Retire o revestimento exterior
deixando 10mm da braçadeira.
10mm

Exemplo
〈Para 3 salas〉

Faixa de fixação 9

Advertência

Prenda os fios com a faixa de retenção 9
para impedir que saiam se puxados pela
parte externa.

Não utilize fios com
derivação, fios de ou ligações
de sobreamplificação em
estrela, porque poderão
provocar sobreaquecimento,
choques eléctricos ou fogos.

Braçadeira

P

N2
L2
N1
L1

1
2 Sala C
3

Terra

Cabo de transmissão (para outra unidade BP: F1, F2 ou para
outra unidade exterior: F1, F2) H05VV(*), 2 fios
0,75mm2 a 1,25mm2
Braçadeira

F2
F1

*Fixe cada fio
em separado.

Se o comprimento dos cabos ultrapassar
10m, utilize cabos de 2,0mm.

4

4

1
2 Sala B
3

Para outra unidade BP (To L1, N1)

PRECAUÇÃO

4

4
Fio de ligação para
unidades interiors.
H05VV(*), 4 fios
1,6mm ou 2,0mm

Cabo de transmissão
(para outra unidade BP: F1, F2)

1
2 Sala A
3

Cabo de alimentação
eléctrica para
unidades interiores.
H05VV(*), 3 cabos
1,6mm ou 2,0mm

Conectar a alimentação por engano
a este bloco de terminal pode causar
mau funcionamento operacional do
controle.

Disjuntor de
segurança
16A ou 15A

Disjuntor do
circuito de fuga
de terra

Energia
eléctrica
~50Hz
230V

(*) Apenas em tubulações protegidas, utilize H07RN-F quando não forem utilizadas tubulações protegidas.
Especificações para o cabo de alimentação da fiação local e fiação de ramificação estão de acordo com IEC60245.

PRECAUÇÃO
• Toda a fiação local entre unidades deve ser presa
utilizando uma faixa de retenção de fiação sobre o
isolamento, como mostra a figura.
• Ao conectar os fios de conexão à placa de terminal
utilizando um fio sólido, certifique-se de fazer um
enrolamento. Problemas com o trabalho podem causar
aquecimento e incêndios.

Isolamento

Faixa de retenção de fiação

4) Deixe 300 mm para a secção de arreio.
+300mm
de fio solto

+300mm
de fio solto

5) Recoloque a tampa do equipamento eléctrico em sua posição original, e fixe-a
com os parafusos.

Parafusos
(M4×12L)
Instale a cobertura do
equipamento eléctrico.

12
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Ensaio de Funcionamento
Siga o “Ensaio de Funcionamento” conforme descrito no manual de instalação da unidade externa.
A unidade BP não opera normalmente durante a execução de teste, o erro pode ser verificado no display do controle remoto para a
unidade interna

Códigos de erro exigidos no controle remoto
Código de mau
funcionamento

Inconformidade durante a instalação

Acção reparatória

A9

Conector da válvula de expansão
eléctrica não conectado (Unidade BP)

E2

Falha na placa de circuito impresso
(Unidade BP)

J0

Falha no termistor de líquido e gás
(Unidade BP)

U4

Erro de transmissão entre a unidade
BP e a unidade interna

Conecte correctamente as interconexões entre a unidade BP e
a unidade interna.

U9

Erro de transmissão entre a unidade
exterior e a outra unidade BP

Ligue correctamente as interligações entre a unidade exterior e
a outra unidade BP.

UJ

Erro de transmissão entre a unidade
exterior e esta unidade BP que se liga à
unidade interior com código de erro
apresentado

Ligue correctamente as interligações entre a unidade exterior e
a unidade BP que se liga à unidade interior com o código de
erro apresentado.

Entre em contacto com seu revendedor.

A Unidade BP
O diagnóstico simples pode ser feito utilizando-se LEDs na placa de circuito da unidade BP.
Para mais informações, consulte a etiqueta no interior da tampa do equipamento eléctrico da unidade BP.

Portugues
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Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

3P155380-1E M04B237D

(0701) HT

