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1 Acerca deste documento
Público-alvo
Instaladores autorizados

Conjunto de documentação
Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O
conjunto completo é constituído por:

▪ Precauções de segurança gerais:
▪ Instruções de segurança que deve ler antes de instalar

▪ Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)

▪ Manual de operação:
▪ Guia rápido para uma utilização básica

▪ Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)

▪ Guia de referência do utilizador:
▪ Instruções detalhadas passo a passo e informações de apoio

para uma utilização básica e avançada

▪ Formato: ficheiros digitais em https://www.daikin.eu. Utilize a
função de pesquisa  para procurar o seu modelo.

▪ Manual de instalação – unidade de exterior:
▪ Instruções de instalação

▪ Formato: Papel (na caixa da unidade de exterior)

▪ Manual de instalação – unidade de interior:
▪ Instruções de instalação

▪ Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)

▪ Guia de referência do instalador:
▪ Preparação da instalação, boas práticas, dados de

referência, …

▪ Formato: ficheiros digitais em https://www.daikin.eu. Utilize a
função de pesquisa  para procurar o seu modelo.

▪ Livro de anexo para equipamento opcional:
▪ Informações adicionais sobre como instalar equipamento

opcional

▪ Formato: Papel (na caixa da unidade de interior) + Ficheiros
digitais em https://www.daikin.eu. Utilize a função de pesquisa

 para procurar o seu modelo.

As mais recentes revisões da documentação fornecida estão
disponíveis no website Daikin regional ou no revendedor local.

A documentação original está escrita em inglês. Todos os outros
idiomas são traduções.

Dados de engenharia
▪ Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos está

disponível no website regional Daikin (de acesso público).

▪ O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes está
disponível no Daikin Business Portal (autenticação obrigatória).

Ferramentas online
Além do conjunto de documentação, algumas ferramentas online
estão disponíveis para instaladores:

▪ Daikin Technical Data Hub
▪ Ponto central para especificações técnicas da unidade,

ferramentas úteis, recursos digitais e mais.

▪ Acessível publicamente via https://daikintechnicaldatahub.eu.

▪ Heating Solutions Navigator
▪ A caixa de ferramentas digital que fornece uma variedade de

ferramentas para facilitar a instalação e a configuração de
sistema de aquecimento.

▪ Para aceder ao Heating Solutions Navigator, é necessário
efetuar o registo na plataforma Stand By Me. Para mais
informações, consulte https://professional.standbyme.daikin.eu.

▪ Daikin e-Care
▪ Aplicação móvel para instaladores e técnicos de assistência

que lhe permite registar-se, configurar e solucionar problemas
respeitantes aos sistemas de aquecimento.

▪ É possível transferir a aplicação móvel para dispositivos iOS e
Android utilizando os códigos QR seguintes. É necessário
efetuar o registo na plataforma Stand By Me para aceder à
aplicação.

https://www.daikin.eu
https://www.daikin.eu
https://www.daikin.eu
https://daikintechnicaldatahub.eu/
https://professional.standbyme.daikin.eu/


2 Instruções específicas de segurança do instalador

Manual de instalação

4
ERLA11~16D

Daikin Altherma 3 R
4P670043-1 – 2022.10

App Store Google Play

2 Instruções específicas de
segurança do instalador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de
segurança.

Local de instalação (ver "4.1 Preparação do local de
instalação" [4 5])

AVISO
Siga as dimensões do espaço para assistência técnica
indicadas neste manual para um funcionamento correto da
unidade. Consulte "4.1.1 Requisitos do local de instalação
para a unidade de exterior" [4 5].

Montagem da unidade de exterior (consulte "4.2 Montagem da
unidade de exterior" [4 6])

AVISO
O método de fixação da unidade de exterior DEVE estar
em conformidade com as instruções incluídas neste
manual. Consulte "4.2  Montagem da unidade de
exterior" [4 6].

AVISO
Para evitar lesões, NÃO toque na entrada de ar nem nas
aletas de alumínio da unidade.

Abertura e encerramento da unidade (consulte "4.3 Abrir e
fechar a unidade" [4 7])

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

Instalação da tubagem (consulte "5 Instalação da
tubagem" [4 8])

AVISO
O método de tubagens locais TEM de estar em
conformidade com as instruções incluídas neste manual.
Consulte "5 Instalação da tubagem" [4 8].

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

AVISO
Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incêndio.

AVISO
▪ Utilize apenas refrigerante R32. As outras substâncias

poderão provocar explosões e acidentes.

▪ O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é
675. NÃO liberte estes gases para a atmosfera.

▪ Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de proteção e óculos de segurança.

Instalação elétrica (consulte "6 Instalação elétrica" [4 10])

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

AVISO
O método de ligação de fios elétricos DEVE estar em
conformidade com as instruções de:

▪ Este manual. Consulte "6 Instalação elétrica" [4 10].

▪ O esquema elétrico que é fornecido com a unidade e
está localizado no interior da tampa de serviço.
Consulte "9.2  Esquema elétrico: Unidade de
exterior"  [4  14] para obter uma tradução desta
legenda.

AVISO
▪ Todas as instalações elétricas DEVEM ser efetuadas

por um eletricista autorizado e DEVEM estar em
conformidade com o regulamento nacional de
cablagem aplicável.

▪ Estabeleça ligações elétricas às instalações elétricas
fixas.

▪ Todos os componentes obtidos no local e todas as
construções elétricas DEVEM estar em conformidade
com a legislação aplicável.

AVISO
Ventoinha em rotação. Antes de ATIVAR a unidade de
exterior, certifique-se de que a ventoinha está coberta pela
grelha de descarga, que serve de proteção contra a
ventoinha em rotação. Consulte "4.2.4  Para instalar a
grelha de descarga" [4 7].

AVISO
Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser
substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência
ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar
acidentes.

AVISO
Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de
alimentação.

AVISO
NÃO coloque nem empurre um comprimento redundante
de cabo para o interior da unidade.

INFORMAÇÕES
Os detalhes do tipo e classificação de fusíveis ou
classificação de disjuntores são descritos em "6 Instalação
elétrica" [4 10].

3 Acerca da caixa
Tenha em mente o seguinte:

▪ Aquando da entrega, a unidade tem OBRIGATORIAMENTE de
ser verificada quanto à existência de danos e à integridade.
Quaisquer danos ou peças em falta têm OBRIGATORIAMENTE
de ser imediatamente comunicados ao agente de reclamações da
transportadora.

▪ Transporte a unidade embalada até ficar o mais próxima possível
da posição de instalação final, para impedir danos no transporte.

▪ Prepare com antecedência o percurso pelo qual pretende trazer a
unidade para a sua posição final de instalação.
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3.1 Unidade de exterior

3.1.1 Para retirar os acessórios da unidade de
exterior

AVISO
Desembalamento – embalagem superior. Quando retirar
a embalagem superior, segure a caixa que contém a
grelha de descarga para evitar que ela caia.

1 Retire os acessórios na parte superior e na frente da unidade.

a

cb

d e
ENERG IJAY

IAIE
ENERG IJAY

IAIE

f

g

a Linga para transportar a unidade
b Manual de instalação – unidade de exterior
c Etiqueta de gases fluorados com efeito de estufa em

vários idiomas
d Etiqueta de gases fluorados com efeito de estufa
e Etiquetas energéticas
f Grelha de descarga
g Parafusos para grelha de descarga

3.1.2 Para retirar o suporte de transporte

AVISO
Se a unidade for utilizada antes de retirados os bloqueios
de transporte, podem verificar-se vibrações anormais ou
ruído.

O suporte de transporte protege a unidade durante o transporte. É
necessário removê-lo durante a instalação.

Pré-requisito: Abra a tampa de serviço. Consulte "4.3.1 Para abrir
a unidade de exterior" [4 7].

(10.1 N·m)4

1

a
c

b2

3

a Porca
b Suporte de transporte
c Espaçador

1 Remova a porca (a) do parafuso de fixação do compressor.

2 Remova e descarte o suporte de transporte (b).

3 Remova e descarte o espaçador (c).

4 Instale novamente a porca (a) do parafuso de fixação do
compressor e aperte com um binário de 10,1 N•m.

4 Instalação da unidade

4.1 Preparação do local de instalação

4.1.1 Requisitos do local de instalação para a
unidade de exterior

Tenha em conta as recomendações de espaçamento. Consulte a
figura 1 no interior da tampa frontal.

AVISO
Unidades de exterior em cascata. As disposições de
instalação com múltiplas unidades de exterior

apresentadas em  (lado a lado) e  (costas
com costas) apenas são permitidas em conjunto com
unidades de interior de montagem na parede, NÃO em
conjunto com unidades de interior de instalação no piso.
As instalações frente com frente e da frente para trás NÃO
são permitidas.

Os símbolos devem ser interpretados assim:
A, C Obstáculos do lado direito e do lado esquerdo (paredes/

divisórias)
B Obstáculo da lado da sucção (parede/divisória)
D Obstáculo da lado da descarga (parede/divisória)
E Obstáculo da parte superior (telhado)

a,b,c,d,e Espaço mínimo para assistência técnica entre a unidade
e os obstáculos A, B, C, D e E

eB Distância máxima entre a unidade e a extremidade do
obstáculo E, na direção do obstáculo B

eD Distância máxima entre a unidade e a extremidade do
obstáculo E, na direção do obstáculo D

HU Altura da unidade, incluindo a estrutura de instalação
HB,HD Altura dos obstáculos B e D

NÃO permitido

A unidade de exterior foi concebida apenas para instalação no
exterior e para as seguintes temperaturas ambiente:

Modo de
arrefecimento

10~43°C
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Modo de
aquecimento

–25~35°C

Produção de AQS –25~35°C

4.2 Montagem da unidade de exterior

4.2.1 Disponibilizar a estrutura de instalação
Utilize 4 conjuntos de parafusos de ancoragem M12, porcas e
anilhas (fornecimento local). Reserve um mínimo de 150  mm de
espaço livre por baixo da unidade. Além disso, certifique-se de que
a unidade é colocada pelo menos 100 mm acima do nível máximo
de neve esperado.

(mm)

758

>150

(480-490)

485

4× M12

a

a Certifique-se de que não tapa os orifícios de drenagem.
Consulte "Orifícios de drenagem (dimensões em
mm)" [4 7].

INFORMAÇÕES
A altura recomendada da parte saliente superior dos
parafusos é 20 mm.

20

AVISO
Fixe a unidade de exterior aos parafusos de fixação,
utilizando porcas com anilhas de resina (a). Se o
revestimento da área de fixação estiver desgastado, o
metal pode enferrujar facilmente.

a

4.2.2 Para instalar a unidade de exterior

AVISO
Para evitar lesões, NÃO toque na entrada de ar nem nas
aletas de alumínio da unidade.

1 Coloque a linga (fornecidas como acessório) através da base
esquerda da unidade.

2 Transporte a unidade utilizando a linga (esquerda) e as pegas
da unidade (direita) e coloque-a na estrutura de instalação.

±101
kg

3 Retire a linga e encaminhe-a para reciclagem.

4 Fixe a unidade na estrutura de instalação.

4× M12

4.2.3 Disponibilizar a drenagem
Certifique-se de que a água da condensação consegue ser
adequadamente evacuada.

INFORMAÇÕES
Se necessário, pode utilizar um recipiente de drenagem
(fornecimento local) para evitar o gotejamento de água
drenada.

AVISO
Se NÃO for possível instalar a unidade completamente
nivelada, certifique-se sempre de que a inclinação esteja
voltada para a parte traseira da unidade. Isto é necessário
para garantir a drenagem adequada.
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AVISO
Se os orifícios de drenagem da unidade de exterior
estiverem cobertos por uma base de montagem ou pela
superfície do piso, eleve a unidade de forma a criar um
espaço livre de mais de 150  mm debaixo da unidade de
exterior.

≥1
50

 m
m

Orifícios de drenagem (dimensões em mm)
A

171 206758

43
48

288
451

613
776

40
8

41
4 34

9 21
4 11

1

48
0~

49
0

107

B

B

C

E
D =

A Lado da descarga
B Distância entre os pontos de fixação
C Estrutura inferior
D Orifícios de drenagem
E Proteção do orifício para neve

Neve
Nas regiões onde ocorra queda de neve, a neve poderá acumular-
se e solidificar entre o permutador de calor e a caixa da unidade.
Isto pode diminuir a eficiência do funcionamento. Para evitar que
isto aconteça:

1 Remova a proteção do orifício (a) batendo com uma chave de
fenda de cabeça plana e um martelo nos pontos de fixação.

a

2 Remova as rebarbas e pinte as extremidades e as áreas
adjacentes com tinta anticorrosão para evitar o enferrujamento.

AVISO
Quando efetuar proteções do orifício, NÃO danifique a
caixa e as tubagens subjacentes.

4.2.4 Para instalar a grelha de descarga
1 Introduza os ganchos. Para evitar partir os ganchos:

▪ Insira primeiro os ganchos inferiores (2×).
▪ Em seguida, insira os ganchos superiores (2×).

2 Insira e fixe os parafusos (4×)(fornecidos como acessório).

4 N • m4×
T25

1

2

2

1

4.3 Abrir e fechar a unidade

4.3.1 Para abrir a unidade de exterior

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

(4)

2

1 1×
PH2
8 mm

3
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4.3.2 Para fechar a unidade de exterior

2

1

1×
PH2
8 mm

4

3

5 Instalação da tubagem

5.1 Ligação da tubagem do
refrigerante

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

AVISO
Vibração. Para evitar a vibração da tubagem de
refrigerante durante o funcionamento, fixe a tubagem entre
a unidade de exterior e a unidade de interior.

5.1.1 Ligação da tubagem do refrigerante à
unidade de exterior

▪ Comprimento das tubagens. As tubagens locais devem ser tão
curtas quanto possível.

▪ Protecção das tubagens. Proteja as tubagens locais de danos
físicos.

1 Proceda da seguinte forma:

▪ Retire a tampa de serviço (a) com o parafuso (b).
▪ Retire a placa de entrada da tubagem (c) com os parafusos

(d).

a

c

d d

b

2 Escolha um percurso de tubagem (a, b, c ou d).

a

d

b

c

a Frente
b Parte lateral
c Parte traseira
d Parte inferior

INFORMAÇÕES

b b bb

a

a

▪ Abra o orifício pré-moldado (a) na placa da base ou da
cobertura da unidade batendo nos pontos de ligação
com uma chave de fendas e um martelo.

▪ Opcionalmente, abra as ranhuras (b) com uma serra
de metal.

AVISO
Cuidados a ter na abertura dos orifícios pré-moldados:

▪ Evite danificar a caixa e a tubagem que está por baixo.

▪ Depois de abrir os orifícios pré-moldados,
recomendamos que retire as rebarbas e retoque as
arestas e as áreas em redor com tinta de retoques,
para evitar enferrujamentos.

▪ Ao passar fios eléctricos pelos orifícios, enrole-os com
fita protectora, como se indica na figura anterior, para
evitar que se danifiquem.

3 Proceda da seguinte forma:

▪ Ligue o tubo do líquido (a) à válvula de corte do líquido.
▪ Ligue o tubo do gás (b) à válvula de corte do gás.

a
b

4 Proceda da seguinte forma:
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▪ Isole a tubagem de líquido (a) e a tubagem de gás (b).
▪ Enrole o isolamento térmico em torno das curvas e, em

seguida, cubra-o com fita adesiva de vinil (c).
▪ Certifique-se de que as tubagens locais não tocam em

quaisquer componentes do compressor.
▪ Vede as extremidades de isolamento (vedante, etc.) (d).
▪ Envolva as tubagens locais com fita adesiva de vinil (e) para

protegê-las de arestas afiadas

b
a

c

d

f

e

5 Se a unidade de exterior estiver instalada acima da unidade de
interior, cubra as válvulas de fecho (f, ver acima) com material
vedante para evitar o deslocamento de água condensada nas
válvulas de fecho para a unidade de interior.

AVISO
Qualquer tubagem exposta poderá originar condensação.

6 Reinstale a tampa de serviço e a placa de entrada de tubagem.

7 Vede todas as folgas (exemplo: a) para evitar a entrada de
neve e de animais pequenos no sistema.

a

AVISO
Não bloqueie as entradas de ar. Poderá afetar a circulação
do ar no interior da unidade.

AVISO
Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incêndio.

AVISO
Certifique-se de que abre as válvulas de corte após
instalar a tubagem de refrigerante e efectuar uma
secagem a vácuo. Executar o sistema com as válvulas de
corte fechadas poderá danificar o compressor.

5.2 Verificação da tubagem do
refrigerante

5.2.1 Para verificar a existência de fugas

AVISO
NÃO exceda a pressão de funcionamento máxima da
unidade (consulte “PS High” na placa de especificações da
unidade).

AVISO
Utilize SEMPRE uma solução adequada, que denuncie a
formação de bolhas, obtida no seu revendedor.

NUNCA utilize água com sabão:

▪ A água com sabão pode causar fissuras nos
componentes, como porcas de alargamento ou tampas
das válvulas de corte.

▪ A água com sabão pode conter sal, que absorve a
humidade, congelando posteriormente quando as
tubagens ficarem frias.

▪ A água com sabão contém amónio, que pode levar à
corrosão da junta alargada (entre a porca de
alargamento de latão e abocardado de cobre).

1 Carregue o sistema com azoto até uma pressão no leitor de
pelo menos 200 kPa (2 bar). Recomenda-se a pressurização a
3000 kPa (30 bar) para detectar pequenas fugas.

2 Verifique a existência de fugas ao aplicar uma solução de teste
de bolhas em todas as ligações.

3 Retire todo o gás de azoto.

5.2.2 Realização da secagem a vácuo

AVISO
▪ Ligue a bomba de vácuo tanto à abertura de admissão

da válvula de corte do gás como à abertura de
admissão da válvula de corte do líquido para aumentar
a eficiência.

▪ Certifique-se de que as válvulas de paragem do gás e
do líquido ficam bem fechadas, antes de efectuar o
teste de fugas ou a secagem a vácuo.

1 Aspire o sistema até que a pressão no colector indique
−0,1 MPa (−1 bar).

2 Deixe assim durante 4-5 minutos e verifique a pressão:

Se a pressão… Então…
Não muda Não existe humidade no

sistema. Este procedimento
está concluído.

Aumenta Existe humidade no sistema.
Avance para o passo seguinte.

3 Aspire o sistema durante pelo menos 2  horas, até alcançar
uma pressão no colector de −0,1 MPa (−1 bar).

4 Depois de desligar a bomba, verifique a pressão durante pelo
menos 1 hora.

5 Se NÃO alcançar o vácuo alvo ou NÃO CONSEGUIR manter o
vácuo durante 1 hora, faça o seguinte:

▪ Verifique novamente se existem fugas.
▪ Efectue novamente a secagem por aspiração.
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AVISO
Certifique-se de que abre as válvulas de corte após
instalar a tubagem de refrigerante e efectuar uma
secagem a vácuo. Executar o sistema com as válvulas de
corte fechadas poderá danificar o compressor.

5.3 Carregamento de refrigerante

5.3.1 Determinação da quantidade adicional de
refrigerante

Se o comprimento
total da tubagem de

líquido for…

Então…

≤10 m NÃO acrescente mais refrigerante.
>10 m R=(comprimento total (m) da tubagem de

líquido–10 m)×0,050

R=Carregamento adicional (kg)
(arredondado em unidades de 0,01 kg)

INFORMAÇÕES
O comprimento da tubagem é uma vez o comprimento da
tubagem de líquido.

5.3.2 Carregar refrigerante adicional

AVISO
▪ Utilize apenas refrigerante R32. As outras substâncias

poderão provocar explosões e acidentes.

▪ O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é
675. NÃO liberte estes gases para a atmosfera.

▪ Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de proteção e óculos de segurança.

Pré-requisito: Antes de adicionar refrigerante, certifique-se de que
a tubagem de refrigerante está ligada e de que foi verificada (teste
de fugas e secagem a vácuo).

1 Ligue a garrafa do refrigerante aos orifícios de saída da válvula
de corte do líquido e do gás.

2 Carregue com a quantia adicional de refrigerante.

3 Abra as válvulas de corte.

5.3.3 Afixação da etiqueta sobre gases
fluorados de efeito de estufa

1 Preencha a etiqueta da seguinte forma:

b
Contains fluorinated greenhouse gases

2
1 1

1

2

2 kg
tCO2eq

GWP × kg
1000

=
=

+

kg=

kg=
GWP: XXX

RXXX
a

f
c

d
e

a Se uma etiqueta multilíngue sobre gases fluorados com
efeito de estufa for fornecida com a unidade (ver
acessórios), destaque o texto com o idioma aplicável e
cole-o por cima de a.

b Carga de refrigerante de fábrica: consulte a placa de
especificações da unidade

c Quantidade adicional de refrigerante carregado
d Carga total de refrigerante
e Quantidade de gases fluorados com efeito de estufa

da carga total de refrigerante expressa em toneladas de
equivalente CO2.

f GWP = Potencial de aquecimento global

AVISO
A legislação aplicável sobre gases de efeito de estufa
fluorados requer que a carga de refrigerante da unidade
seja indicada em peso e em equivalente CO2.

Fórmula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente CO2: Valor GWP do refrigerante × carga total
de refrigerante [em kg] / 1000

Utilize o valor GWP indicado na etiqueta de carga de
refrigerante.

2 Fixe a etiqueta no interior da unidade de exterior. Existe um
local indicado para esta na etiqueta do esquema eléctrico.

6 Instalação elétrica
PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

AVISO
Ventoinha em rotação. Antes de ATIVAR a unidade de
exterior, certifique-se de que a ventoinha está coberta pela
grelha de descarga, que serve de proteção contra a
ventoinha em rotação. Consulte "4.2.4  Para instalar a
grelha de descarga" [4 7].

AVISO
Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de
alimentação.

AVISO
NÃO coloque nem empurre um comprimento redundante
de cabo para o interior da unidade.

AVISO
A distância entre os cabos de alta tensão e de baixa
tensão deve ser de, pelo menos, 50 mm.

6.1 Acerca da conformidade elétrica
Apenas para ERLA11~16D▲V3▼
Equipamento em conformidade com a norma EN/IEC  61000‑3‑12
(Norma Técnica Europeia/Internacional que regula os limites para as
correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado aos
sistemas públicos de distribuição a baixa tensão, com corrente de
entrada de >16 A e ≤75 A por fase.).

6.2 Especificações dos componentes
das ligações elétricas padrão

AVISO
Recomendamos a utilização de cabos (unifilares) sólidos.
Se forem utilizados fios entrançados, torça o condutor para
consolidar a extremidade ou torça o condutor para
consolidar a extremidade em combinação com a utilização
de um terminal de engaste redondo na extremidade do
condutor. Os detalhes estão descritos em "Indicações para
ligar as ligações elétricas" no guia de referência do
instalador.
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Componente V3 W1
Cabo da fonte
de
alimentação

MCA(a) 30,8 A 14 A
Gama de
tensões

220~240 V 380~415 V

Fase 1~ 3N~
Frequência 50 Hz
Tamanhos
dos cabos

Devem estar em conformidade com
a legislação aplicável

Cabo de interligação Secção de cabo mínima de 1,5 mm²
e aplicável para 230 V

Fusível local recomendado 32 A, curva C 16 A ou 20 A,
curva C

Disjuntor contra fugas para a
terra

30 mA – Devem estar em
conformidade com a legislação

aplicável
(a) MCA=Ampacidade mínima do circuito. Os valores declarados são

valores máximos (consulte os dados elétricos de combinação
com unidades de interior para obter valores exatos).

6.3 Orientações para as ligações
elétricas

Binários de aperto
Unidade de exterior:

Item Binário de aperto (N•m)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (terra) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (ligação à terra) 2,4~2,9

6.4 Ligações à unidade de exterior
Item Descrição

Cabo da fonte de
alimentação

Consulte "6.4.1 Ligar a instalação elétrica à
unidade de exterior" [4 11].

Cabo de interligação

6.4.1 Ligar a instalação elétrica à unidade de
exterior

AVISO
▪ Siga o esquema eléctrico (fornecido com a unidade,

localizado no interior da tampa para assistência
técnica).

▪ Certifique-se de que as ligações eléctricas NÃO
bloqueiam a reinstalação correcta da tampa para
assistência técnica.

1 Retire a tampa para assistência técnica.

2 Ligue o cabo de interligação e a fonte de alimentação (1N~ou
3N~ dependendo do modelo, ver placa de especificações) do
seguinte modo:

c

a

d
c
d

1N~ 50 Hz
220-240 V

3N~ 50 Hz
380-415 V

L1 L2 L3

L1 L2 L3

N

a

bb

OR1N~ 3N~V3 W1

a Cabo de interligação
b Cabo da fonte de alimentação
c Disjuntor contra fugas para a terra
d Fusível

OR1N~ 3N~V3 W1

X1M

L N1 2 3 1 2 3 L1 L2 L3 N

3 Com uma braçadeira, fixe os cabos (cabo de alimentação e de
interligação) à placa acessória da válvula de corte e encaminhe
a cablagem de acordo com a ilustração acima.

4 Escolha o orifício pré-moldado e abra-o batendo nos pontos de
ligação com uma chave de fendas e um martelo.

5 Passe a cablagem através da estrutura e ligue a cablagem à
estrutura no orifício pré-moldado.
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Encaminhamento
através da
estrutura

Escolha uma de 3 possibilidades:

a

a

a

2

3

1

a Cabo de alimentação eléctrica

Nota: Passe o cabo de interligação
juntamente com a tubagem de
refrigerante. Consulte "7.2 Para concluir a
instalação da unidade de exterior" [4 12].

Ligação à
estrutura

Quando os cabos são encaminhados a
partir da unidade, pode ser inserida uma
manga de protecção para as condutas
(inserções PG) no orifício pré-moldado.

Quando não utiliza uma conduta de fio,
proteja os fios com tubos de vinil, para
evitar cortes nos fios provocados pela
aresta do orifício pré-moldado.

a b

A B

c d e

A Interior da unidade de exterior

B Exterior da unidade de exterior

a Fio

b Casquilho

c Porca

d Estrutura

e Mangueira

AVISO
Cuidados a ter na abertura dos orifícios pré-moldados:

▪ Evite danificar a caixa e a tubagem que está por baixo.

▪ Depois de abrir os orifícios pré-moldados,
recomendamos que retire as rebarbas e retoque as
arestas e as áreas em redor com tinta de retoques,
para evitar enferrujamentos.

▪ Ao passar fios eléctricos pelos orifícios, enrole-os com
fita protectora, como se indica na figura anterior, para
evitar que se danifiquem.

6 Volte a encaixar a tampa para assistência técnica.

7 Ligue um disjuntor contra fugas para a terra e um fusível à linha
da fonte de alimentação.

7 Concluir a instalação da
unidade de exterior

7.1 Verificar a resistência de
isolamento do compressor

AVISO
Se, após a instalação, o refrigerante se acumular no
compressor, a resistência de isolamento sobre os polos
pode diminuir, mas se for, no mínimo, 1 MΩ a unidade não
avaria.

▪ Utilize um dispositivo de teste grande de 500  V ao
medir o isolamento.

▪ NÃO utilize um dispositivo de teste grande para
circuitos de baixa voltagem.

1 Meça a resistência do isolamento sobre os polos.

Se Então
≥1 MΩ A resistência do isolamento está boa. Este

procedimento está concluído.
<1 MΩ A resistência do isolamento não está boa. Avance

para o passo seguinte.

2 Ligue o aparelho e deixe-o ligado durante seis horas.

Resultado: O compressor aquece e evapora qualquer
refrigerante nele contido.

3 Volte a medir a resistência do isolamento sobre os polos.

7.2 Para concluir a instalação da
unidade de exterior

1 Isole e fixe a tubagem de refrigerante e os cabos da seguinte
forma:

g
b
a

f
e

cd

a Tubo de gás
b Isolamento do tubo de gás
c Cabo de interligação
d Ligações eléctricas locais (se aplicável)
e Tubo de líquido
f Isolamento do tubo de líquidos
g Fita de acabamento

2 Instale a tampa para assistência técnica.

8 Ligar a unidade de exterior
Consulte o manual de instalação da unidade de interior para se
informar acerca da configuração e ativação do sistema.

AVISO
Ventoinha em rotação. Antes de ATIVAR a unidade de
exterior, certifique-se de que a ventoinha está coberta pela
grelha de descarga, que serve de proteção contra a
ventoinha em rotação. Consulte "4.2.4  Para instalar a
grelha de descarga" [4 7].
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9 Dados técnicos
Uma subconjunto dos últimos dados técnicos está disponível no site regional Daikin (acessível publicamente). O conjunto completo dos
últimos dados técnicos está disponível no Daikin Business Portal (necessária autenticação).

9.1 Diagrama das tubagens: Unidade
de exterior

3D131968

R5T

R
4T

R
3T R

2T

M1C

S1PH

S1
PL

S1NPH

Y1E

Y3E

Y1S

a

b

i

g

e

h

c
d

f
k

k

c

j

*

**

1N~* 1N~** 3N~**3N~*
R

1T

a Válvula de fecho do gás com porta de serviço Termístores:
b Válvula de paragem de líquido com porta de serviço R1T Ar do exterior
c Filtro R2T Descarga do compressor
d Retificador R3T Sucção do compressor
e Economizador R4T Permutador de calor do ar
f Dissipador térmico R5T Permutador de calor de ar, intermédio
g Distribuidor
h Permutador de calor Fluxo de refrigerante:
i Alargamento da porta de serviço de 5/16" Aquecimento
j Acumulador Arrefecimento

k Silenciador
Ligações:

M1C Compressor Ligação de alargamento
S1PH Pressóstato de alta pressão Ligação soldada
S1PL Pressóstato de baixa pressão

S1NPH Sensor de pressão
Y1E Válvula de expansão eletrónica (principal)
Y3E Válvula de expansão eletrónica (injeção)
Y1S Válvula solenoide (válvula de 4 vias)
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9.2 Esquema elétrico: Unidade de exterior
O esquema elétrico é fornecido com a unidade e está localizado no
interior da tampa de serviço.

Tradução do texto no esquema elétrico:

Inglês Tradução
(1) Connection diagram (1) Diagrama de ligação
Compressor SWB Caixa de distribuição do

compressor
Hydro SWB Caixa de distribuição Hydro
Indoor Interior
Outdoor Exterior
(2) Compressor switch box layout (2) Disposição da caixa de

distribuição do compressor
Front Frente
Rear Parte traseira
(3) Legend (3) Legenda

*: Opcional; #: fornecimento local
A1P Placa de circuito impresso

(principal)
A2P Placa de circuito impresso (filtro

de ruído)
A3P

(apenas para modelos 1N~)

Placa de circuito impresso (flash)

Q1DI # Disjuntor contra fugas para a
terra

X1M Régua de terminais
(4) Notes (4) Notas
X1M Terminal principal

Fio de terra
Fornecimento local

1 Várias possibilidades de ligações
elétricas
Opção

Ligações elétricas dependendo
do modelo
Caixa de distribuição

PCB
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