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Português 1

Certifique-se de que lê este manual antes da instalação e siga as 
instruções. 

Acessórios
Verifique se os seguintes acessórios estão incluídos:

Adaptador 
KRP1C65

Cablagem 2 Cablagem 1 Suporte 
da placa 
de circuito 
impresso

Braçadeira Manual de 
instalação
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CN1F1U F2U

1× 1× 1× 4× 4× 1×

Nome das peças

CN2

X1    X2    X3   X4

YC

Y1

Y2

Y3

Y4

CN1F1U  F2U

Conector 
para a PCB 
da unidade 
de interior
(Cablagem 2)

Ligação da 
lâmpada piloto

Fusíveis 5 A - 250 V

Ligação 
do contador 
de horas

Cablagem 1
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Fiação elétrica
• Todos os trabalhos de fiação deverão ser executados por um eletricista 

autorizado.
• Desligue todas as fontes de alimentação antes de instalar a fiação.
• Todas as peças, materiais e trabalhos elétricos fornecidos no local têm 

de cumprir os regulamentos locais.
• Instale um disjuntor de circuito capaz de cortar o suprimento de 

energia de todo o sistema.
• Consulte o esquema elétrico instalado na unidade de interior antes 

de tentar ligá-lo. 
• Certifique-se de que os fios para as unidades não passam sobre 

a placa de circuito impresso quando efetuar a ligação.
• Ligue o adaptador à unidade de interior conforme descrito abaixo.
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Cablagem 2

Cablagem 1
X33A

X28A

Placa de circuito impresso 
da unidade de interior (A1P)CN2

Receber o sinal do visor de operação
Instalar um contador
A saída é gerada no contacto durante o funcionamento do compressor. 

HM

HM: contador (fornecimento local)

CA 220~240 V
X1

X2

Exemplo:



Português 3

Visor da ventoinha ATIVADA
A saída é gerada no contacto durante o funcionamento da ventoinha. 

OL

OL: lâmpada de funcionamento (fornecimento local)

CA 220~240 V
X3

X4

Exemplo:

Instalação
• Não junte fios de alta e de baixa tensão. 
• Acondicione fios em excesso com as abraçadeiras presas para 

segurar fios soltos fora da placa de circuitos impressos da unidade 
de interior.

Suporte da 
placa de 
circuito 
impresso

Suporte da 
placa de 
circuito 
impresso

Adaptador KRP1C65
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