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Certifique-se de que lê este manual, o manual de instalação da unidade 
de interior e o manuais de instalação do adaptador antes da instalação 
e siga as instruções.

Unidades de interior aplicáveis: FXF(A), FXZ(A), FXD(A), FXS(A). 
Para adaptadores aplicáveis, consulte a lista de opções ou catálogo.

Acessórios
Verifique se os seguintes acessórios estão incluídos:

Nome Caixa de 
instalação

Tampa da caixa 
de instalação

Braçadeira Autocolante 
do cabo

Quantidade 1× 1× 3× 3×

Forma

Nome Parafuso
M4×16

Parafuso
M4×12

Espaçador Anilha de 
recobrimento

Manual de 
instalação

Quantidade 2× 1× 2× 1× 1×

Forma

Instalar o adaptador 
1. Instale o adaptador na caixa de instalação através dos suportes 

da PCB (acessórios).
I. Desprenda a fita de alumínio da caixa de instalação para inserir 

os suporte da PCB, consulte a Figura 1.
• Tipo de adaptador 1: Desprenda as fitas de alumínio A
• Tipo de adaptador 2: Desprenda as fitas de alumínio B+D
• Tipo de adaptador 3: Desprenda as fitas de alumínio C+D
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Fita de alumínio

Caixa de instalação

Figura 1
II. Instale a PCB do adaptador na caixa de instalação, utilizando os 

suportes da PCB (4 peças) (consulte a Figura 2).
PCB do adaptador

Ligação de baixa 
corrente através do orifício

Ligação de alta corrente 
através do orifício

Suporte da PCB 
(acessório de adaptador)

Caixa de instalação

Figura 2
III. Passe a ligação de alta corrente através do orifício da ligação 

(alta corrente) e passe a ligação de baixa corrente através do 
orifício da ligação (baixa corrente).

IV. Separe a ligação de alta corrente e a ligação de baixa corrente 
com uma distância de 50 mm ou mais e, em seguida, coloque-as.

2. Coloque a tampa da caixa de instalação.
I. Insira os espaçadores (2 peças) nos orifícios no material de 

isolamento térmico afixado na tampa da caixa de instalação 
(consulte a Figura 3).
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Espaçador (2 peças)

Isolamento

Tampa da caixa de instalação

Figura 3
II. Utilizando os parafusos (2 peças), instale a tampa da caixa de 

instalação com os espaçadores inseridos na unidade de interior 
(consulte a Figura 4).

III. Se instalar 2 PCB do adaptador, instale a segunda PCB 
(consulte a Figura 4).

FXZ(A)

FXD(A) FXS(A)

FXF(A)

Figura 4

Unidade 
de interior

Tampa da caixa de instalação

Tampa da caixa de 
instalação para a 1ª PCB

Tampa da caixa de 
instalação para a 2ª PCB

Unidade de interior

Parafuso 
M4×16 (2 peças)

Parafuso 
M4×16 (2 peças)

Parafuso 
M4×16 (2 peças)

Tampa da caixa de 
instalação para a 1ª PCB

Tampa da caixa de 
instalação para a 1ª PCB

Tampa da caixa de 
instalação para a 2ª PCB

Tampa da caixa de 
instalação para a 2ª PCB

Parafuso 
M4×16 (2 peças)

Parafuso 
M4×16 (2 peças)

Parafuso 
M4×16 (2 peças)
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3. Coloque a caixa de instalação na tampa da caixa de instalação, 
utilizando o parafuso M4×12 do acessório (consulte a Figura 5).

Figura 5

Tampa da caixa de instalação

Tampa da caixa de instalação

Caixa de 
instalação

Caixa de 
instalação

Parafuso 
M4×12

Parafuso 
M4×12

Caixa de 
instalação

Tampa da 
caixa de instalação

Caixa de 
instalação

Parafuso 
M4×12

Parafuso 
M4×12

Tampa da 
caixa de instalação

FXZ(A)

FXD(A) FXS(A)

FXF(A)

Instalação da ligação
1. Ligue os cabos à caixa de controlo. Consulte o manual de instalação 

anexado ao adaptador.
2. Após ligar os cabos à caixa de controlo:

• Evite a entrada de animais pequenos, tais como insetos, ao bloquear 
o orifício para corrente baixa e alta e, utilizando a massa ou material 
de isolamento térmico (fornecimento local) de modo a não haver 
folgas, ver a Figura 6.

• No caso de a PCB do adaptador não ligar à ligação de baixa e alta 
corrente, remova a anilha do cabo da caixa de instalação e substitua-a 
pela anilha de recobrimento dos acessórios. Consulte a Figura 7.
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Anilha de recobrimento

Remover anilha do cabo

Caixa de instalaçãoOrifício para as 
ligações elétricas
Massa ou isolante

Ligação de baixa/alta corrente

Figura 6 Figura 7

• Prenda os cabos utilizando o autocolante do cabo (acessórios) e a 
braçadeira (acessórios) conforme ilustrado na Figura 8a, 8b, 8c e 8d.

Braçadeira
Autocolante do cabo

FXF(A)

Figura 8a

Figura 8b

Braçadeira

Ligação de baixa corrente
Braçadeira

FXZ(A)
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Figura 8c
Autocolante do cabo (3 peças)

Braçadeira Braçadeira

Ligação de baixa corrente Braçadeira

FXD(A)

Figura 8d

Braçadeira

FXS(A)

Braçadeira

Braçadeira
Ligação de baixa corrente
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