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LCBKQ3AV1(E) Booster Manual de instalação
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1. ANTES DE MAIS NADA
• Este documento é um manual de instalação para o booster Dai-

kin. Antes de instalar a unidade, leia este manual atentamente e 
siga as instruções nele contidas. Após a instalação, faça um teste 
para se certificar de que a unidade funciona perfeitamente e, em 
seguida, explique ao cliente como operar e os cuidados a ter com 
a unidade, utilizando o manual de funcionamento.

• Por fim, certifique-se de que o cliente conserva este manual, jun-
tamente com o manual de funcionamento, num local seguro.

• Este manual não descreve o método de instalação das unidades 
interior e exterior. Para tal, consulte o manual de instalação forne-
cido com as unidades interior e exterior.

1-1 Precauções de segurança
Leia estas “Precauções de segurança” cuidadosamente antes de 
instalar o booster e certifique-se de que a instala correctamente. 
Depois de realizada a instalação, realize uma operação de teste 
para verificar a inexistência de avarias e explique ao cliente como 
operar e os cuidados a ter com o booster, com o auxílio do manual 
de funcionamento. Solicite ao cliente que guarde o manual de insta-
lação juntamente com manual de funcionamento para referência 
futura.

Significado de avisos de ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO

AVISO .................. O não seguimento destas instruções 
poderá resultar em lesões corporais ou 
perda de vida.

CUIDADO ............ O não seguimento adequado destas ins-
truções poderá resultar em danos materi-
ais ou lesões corporais, que poderão ser 
graves dependendo das circunstâncias.

AVISO

• Peça ao seu revendedor ou a um técnico qualificado para exe-
cutar o trabalho de instalação. Não tente instalar o booster. 
Uma instalação incorrecta pode resultar em fugas de água, 
choques eléctricos ou incêndio.

• Esta unidade deve ser instalada por pessoal de manutenção do 
fabricante ou pessoal com qualificações equivalentes.

• Instale o booster de acordo com as instruções deste manual de 
instalação. Uma instalação incorrecta pode resultar em fugas de 
água, choques eléctricos ou incêndio.

• Ao instalar a unidade numa divisão de dimensões reduzidas, 
tome medidas para não deixar que a concentração de refrige-
rante exceda os limites de segurança permitidos no caso de 
fugas de refrigerante. Para maiores informações, entre em con-
tacto com o ponto de venda. O excesso de refrigerante em recin-
tos fechados pode causar falta de oxigénio.

• Certifique-se de que utiliza apenas acessórios e peças especifi-
cadas para o trabalho de instalação.
A não utilização das peças especificadas pode originar a queda 
da unidade, fugas de água, choques eléctricos ou incêndio.

• Instale o booster sobre uma base suficiente forte para suportar o 
peso da unidade. 
Uma base que não seja suficientemente resistente pode originar 
a queda do equipamento e causar lesões corporais.

• Execute o trabalho de instalação especificado depois de levar em 
conta a ocorrência de ventos fortes, tufões ou terramotos.
Se não levar em conta estes factores durante a instalação, pode 
originar a queda da unidade e a ocorrência de acidentes.

• Certifique-se de que é fornecido um circuito de alimentação inde-
pendente para esta unidade e de que todo o trabalho eléctrico é 
levado a cabo por pessoal qualificado, de acordo com as leis e os 
regulamentos locais e com este manual de instalação. Uma 
capacidade de alimentação insuficiente ou uma construção eléc-
trica inadequada podem conduzir a choques eléctricos ou incên-
dio.

• Certifique-se de que todas as ligações estão devidamente fixas, 
que fios especificados são utilizados e que não existe nenhuma 
tensão nas ligações dos terminais ou nos fios.
Ligações ou fixações incorrectas podem resultar numa acumula-
ção anormal de calor ou em incêndio.

• Quando instalar a alimentação e efectuar a ligação da transmissão, 
posicione os fios de modo a que a tampa da caixa de controlo possa 
ser apertada com firmeza. O posicionamento inadequado da tampa 
da caixa de controlo pode resultar em choques eléctricos, incêndio 
ou sobreaquecimento dos terminais.

• Caso ocorram fugas de gás refrigerante durante a instalação, 
ventile a área imediatamente. Gás tóxico pode ser produzido se o 
gás refrigerante entrar em contacto com fogo.

• Depois de completar a instalação, verifique a inexistência de 
fugas de gás refrigerante. Podem ser produzidos gases tóxicos 
se ocorrerem fugas de gás refrigerante para a divisão e se este 
entrar em contacto com uma fonte de fogo, tal como um aquece-
dor com ventilador, forno ou fogão.

• Certifique-se de que desliga a unidade antes de tocar em quais-
quer peças eléctricas.

• Não toque directamente no refrigerante que saiu dos tubos do 
refrigerante ou de outras áreas, na medida em que existe um 
risco de congelação. 

• Não permita que crianças subam para a unidade exterior e evite 
colocar objectos sobre a unidade. 
Podem ocorrer ferimentos se a unidade ficar solta e cair.

• Certifique-se de que liga a unidade de condensação à 
terra. Não ligue a unidade à terra através de um tubo da 
rede de serviços públicos, pára-raios ou cabo de massa de 
linha telefónica. Uma ligação à terra incorrecta pode origi-
nar choques eléctricos ou incêndio. Um pico de corrente alto pro-
duzido por relâmpagos ou outras fontes pode causar danos no 
booster.

• Certifique-se de que instala um disjuntor de fuga à terra.
A não instalação de um disjuntor de fuga à terra poderá originar 
choques eléctricos ou incêndio.

CUIDADO

• Enquanto seguir as instruções deste manual de instalação, ins-
tale os tubos de drenagem para assegurar uma drenagem ade-
quada e isolar os tubos de modo a evitar a condensação.
A utilização de tubos de drenagem desadequados pode resultar 
em fuga de água dentro da divisão e danos materiais.
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• Instale as unidades interiores e exteriores, o cabo de alimentação e 
os cabos de ligação eléctricas a pelo menos 1 metro de distância de 
televisores ou rádios, de modo a evitar interferências e ruídos na 
imagem. (Dependendo da potência do sinal de entrada, é possível 
que a distância de 1 metro não seja suficiente para eliminar o ruído.)

• Não instale o booster nos seguintes locais:
1. Onde exista uma elevada concentração de vapores de óleo mineral 

(por ex., uma cozinha). As peças de plástico poderão deteriorar-se, 
as peças poderão cair e poderá ocorrer uma fuga de água.

2. Onde seja produzido gás corrosivo, tal como gás de ácido sul-
fúrico. A corrosão de tubos de cobre e de partes soldadas 
pode ocasionar uma fuga de refrigerante.

3. Próximo de máquinas que emitam radiação electromagnética.
A radiação electromagnética poderá perturbar o funciona-
mento do sistema de controlo e originar problemas de funcio-
namento da unidade.

4. Nos locais onde possa ocorrer uma fuga de gás inflamável, 
onde existam suspensões de fibra de carbono ou poeira infla-
mável no ar ou onde se manusearem inflamáveis voláteis, tais 
como diluentes de tinta ou gasolina. Operar a unidade nessas 
condições pode ocasionar um incêndio.

5. Veículos, embarcações e outros locais que gerem vibração ou 
façam com que o booster se mova. O booster pode funcionar 
incorrectamente ou causar acidentes por falta de oxigénio 
como resultado de fugas de refrigerante.

6. Locais com flutuações excessivas de tensão.
O booster pode funcionar incorrectamente.

7. Locais onde exista acumulação de folhas caídas ou onde 
ervas cresçam rapidamente.

8. Locais que possam tornar-se abrigo para animais pequenos.
Animais pequenos que entrem em contacto com peças eléc-
tricas podem provocar avarias, fumo ou incêndio.

• O booster não se destina a ser utilizada em atmosferas potenci-
almente explosivas.

1-2 Notificação especial do produto
O booster está classificada como “aparelhos não acessíveis ao 
público em geral”.
[CLASSIFICAÇÃO]
• O booster está classificada como “aparelhos não acessíveis ao 

público em geral”.
• Siga a caixa a ser ligada para a classe climática.

[CARACTERÍSTICAS DE CEM]
Este sistema é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, 
este produto pode provocar interferência, pelo que pode ser neces-
sário que o utilizador tome medidas adequadas.
[REFRIGERANTE]
Informações importantes acerca do refrigerante utilizado
Este produto é carregado em fábrica com N2.
O sistema refrigerante será carregado com gases fluorados com 
efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto. Não liberte 
gases para a atmosfera.
Tipo de refrigerante: R410A

Valor GWP
(1)

:      1975
(1)

 GWP = “global warming potential”, potencial de aquecimento global
∗ Os valores são indicados em regulamentos relativos a gás fluorado 
(EC) No.842/2006, Anexo 1, Partes 1 e 2.
• O refrigerante R410A requer cuidados rigorosos para manter o 

sistema limpo, seco e estanque.
Leia atentamente o capítulo “TUBOS DO REFRIGERANTE” e 
siga estes procedimentos correctamente.
A.Limpo e seco

Deve-se evitar que matérias estranhas (incluindo óleos minerais 
tais como óleo SUNISO ou humidade) venham a misturar-se no 
sistema.

B.Estanque
Tome cuidado para manter o sistema estanque aquando da ins-
talação. O R410A não contém qualquer cloro, não destrói a 
camada de ozono e não reduz a protecção terrestre contra 
raios ultravioletas prejudiciais. O R410A pode contribuir ligeira-
mente para o efeito de estufa caso seja libertado.

• Uma vez que o R410A é um refrigerante misturado, o refrigerante 
adicional necessário deve ser carregado no seu estado líquido. 
Se o refrigerante for carregado em estado gasoso, a sua compo-
sição altera-se e o sistema não irá funcionar correctamente.

[PRESSÃO DE PROJECTO]

Dado que a pressão de projecto é de 3,8 MPa ou 38 bar (para uni-
dades R407C: 3,3 MPa ou 33 bar), a espessura da parede dos tubos 
deve ser seleccionada cuidadosamente de acordo os regulamentos 
locais e nacionais aplicáveis.

1-3 Requisitos de eliminação
A desmontagem da unidade, tratamento do refrigerante, óleo e 
outras partes eventuais deve ser realizada de acordo com os regu-
lamentos locais e nacionais aplicáveis.

2. ANTES DA INSTALAÇÃO

CUIDADO

• Quando instalar as unidades interior e exterior, consulte o manual de 
instalação fornecido para as unidades interior e exterior.

• São necessários acessórios opcionais para a instalação do produto. 
Consulte as informações acerca de acessórios opcionais.

2-1 Acessórios padrão fornecidos
Os seguintes acessórios são incluídos. A localização de armazena-
mento dos acessórios é apresentada na figura.

Nota
Não deite fora quaisquer acessórios até a instalação estar concluída.

2-2 Exemplo de configuração do sistema

Nome Braçadeira Manual
Conector de 
drenagem

Quantidade 3 unidades 1 unidade 1 unidade

Formato
Manual de 
instalação

Nome
Reservat ório 
de drenagem

Tampa do 
orifício

Quantidade 1 unidade 4 unidades

Formato

Nome Unidade exterior Booster

Formato

Nome

Unidade interior

Aparelho de ar 
condicionado

Refrigeração

Bobina do ventilador Caixa

Formato

Nome

Unidade interior Painel de 
controlo 
(descon-

gela-
mento)

Painel de 
adver-
tência

Comando à 
distância 
(para o ar 
condicio-

nado)

Congelador

Bobina do 
ventilador

Caixa

Formato
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1 Manual de instalação 
2 Braçadeiras

2-3 Restrições da unidade interior
• A pressão de projecto da unidade interior é igual ou superior a 2,5 

MPa.
• Instale uma válvula de expansão termostática mecânica R410A 

em cada unidade interior.
• Isole o bloco sensor da válvula de expansão termostática mecâ-

nica.
• Instale uma válvula solenóide R410A no lado principal da válvula 

de expansão termostática mecânica (pressão diferencial máxima 
de funcionamento de 3,5 MPa [35 bar] ou mais) descrita anterior-
mente para cada unidade interior.

• Instale um filtro no lado principal da válvula solenóide descrita 
anteriormente para cada unidade interior. Determine a malha de 
filtro com base no tamanho especificado pela válvula solenóide e 
pela válvula de expansão termostática mecânica em utilização.

• Oriente o percurso para o permutador de calor da unidade interior 
de modo que o fluxo de refrigerante corra de cima para baixo.

• Quando instalar várias unidades interiores, certifique-se de que 
as instala ao mesmo nível.

• Utilize o descongelamento por aquecedor eléctrico como tipo de 
descongelamento. Não podem ser utilizados modelos de descon-
gelamento com gás quente.

3. ESCOLHA DE UM LOCAL
Seleccione um local para instalação que cumpra as seguintes con-
dições. Obtenha a autorização do cliente.

1. Não deve haver risco de incêndio em caso de fuga de gás infla-
mável.

2. Escolha o local da unidade de forma que ninguém seja pertur-
bado pela descarga de ar nem pelo som produzido pela unidade.

3. A base deve ser suficientemente forte para suportar o peso da 
unidade e o piso deve ser plano para evitar a ocorrência de vibra-
ções e a produção de ruído.

4. O comprimento dos tubos entre o booster e a unidade exterior e 
o booster e a unidade interior não deve ser superior ao compri-
mento permitido do tubo. (Consulte “TUBOS DO REFRIGE-
RANTE”)

5. Quando instalar a unidade no interior, instale-a de preferência 
num local não exposto à chuva.

6. Espaço em torno da unidade deve adequado para realizar uma 
operação de manutenção e existe espaço mínimo suficiente para 
entrada e saída de ar. 
(Consulte “Exemplos de espaços para instalação” para obter 
informações acerca dos requisitos espaço mínimo.)

Exemplos de espaços para instalação
• Durante a instalação, instale as unidades utilizando os padrões 

mais apropriados apresentados na figura seguinte para o local 
em questão, levando em consideração a passagem de pessoas e 
o vento.

• Quanto ao espaço em frente à unidade, considere o espaço 
necessário para o tubos do refrigerante locais aquando da insta-
lação das unidades. 

• Se as condições de trabalho na figura seguinte não se aplicarem, 
entre em contacto com o seu distribuidor ou directamente com a 
Daikin.

CUIDADO

1. Um booster com inversor pode causar ruído eléctrico gerado por 
transmissões AM. Inspeccione onde deve instalar o booster principal 
e os fios eléctricos, mantendo-os convenientemente afastados de 
equipamento estereofónico, computadores pessoais, etc. Particular-
mente em locais com recepção fraca, certifique-se de que há uma dis-
tância de pelo menos 3 metros para os comandos à distância 
interiores, instale os cabos de alimentação e de transmissão em con-
dutas e ligue-as à terra.

2. Se o condensado pingar para umas escadas (ou passeio), 
dependendo das condições do pavimento, tome medidas tais 
como a instalação de kit com reservatório de escoamento (ven-
dido em separado).

3. O refrigerante R410A não é, por si só, tóxico, inflamável, sendo, 
por isso, seguro. No entanto, se ocorrer uma fuga, a sua concen-
tração pode ultrapassar o limite permitido, dependendo das 
dimensões da divisão. Devido a isto, pode ser necessário tomar 
medidas contra a ocorrência de fugas. 
Consulte “Dados de engenharia” para obter mais informações.

4. INSTALAÇÃO DA UNIDADE

4-1 Manuseamento da unidade
1. Decidir qual será o percurso de transporte.

2. Se suspender a unidade, utilize uma linga de tecido para evitar dani-
ficá-la. Tendo em consideração os pontos seguintes, suspenda a 
unidade seguindo o procedimento indicado na figura seguinte.
• Utilize lingas suficientemente resistentes para suportar o pro-

duto.
• Levante a unidade com 2 correias com pelo menos 4 m de 

comprimento.
• Coloque o pano almofadado no local onde as ligas entram em 

contacto com a estrutura.
• Levante o produto com atenção na parte central do produto da 

posição de gravidade.
Se utilizar a pega da unidade, transporte a unidade lentamente.

1, 2

<Quando instalado 
como unidade única>

Ranhura de 
tubos

Booster

≥500mm

≥5
00

mm
≥5

00
mm

≥5
00

mm
≥5

00
mm

≥200mm ≥200mm≥500mm ≥500mm

≥500mm

Lado 
frontal

< Quando instalado em série >

Lado 
frontal

Fonte de 
alimentaçã

Fonte de 
alimentação

Fonte de 
alimentação

Fonte de 
alimentação

Fonte de 
alimentação

Refrigerador de ar

Painel de 
controlo Booster

 1,5 m ou superior

 1,5 m ou superior

 1,5 m ou superior

 1,
5 m

 ou
 su

pe
rio

r Painel de 
controlo
Painel de 
alarme

1 m ou superior

 1,
5 m

 ou
 su

pe
rio

r

 1,
5 m

 ou
 su

pe
rio

r

1 m
 ou

 su
per

ior

 1,5 m ou superior

 1,5 m ou superior

 1,5 m ou superior

Comando 
à distância

Caixa

Unidade interior

 1,
5 m

 ou
 su

pe
rio

r

Linga de 
correia

Linga de correia
Pano de 
amortecimento

Pega Suspenda na extremidade 
da placa inferior.
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4-2 Instalação da unidade
• Certifique-se de que a unidade está nivelada numa base suficiente-

mente forte para impedir a ocorrência de vibração e ruído.
• Fixe a unidade à sua base utilizando parafusos de fixação. (Utilize 

quatro parafusos de fixação de tipo M8, porcas e anilhas à venda 
no mercado.)

• Os parafusos de fixação deverão ser inseridos 
20 mm.

Nota
• Quando efectuar a instalação telhado, certifique-se de que o 

pavimento do telhado é suficientemente forte e de que imperme-
abiliza todo o trabalho.

• Certifique-se de que a área em redor da máquina é drenada ade-
quadamente instalando canais de drenagem em torno da base. A 
água de drenagem por vezes escoada pela booster quando esta 
estiver em funcionamento.

• Se o booster for resistente a danos de 
salmoura, utilize as porcas providas 
com as anilhas de resina fornecidas 
para fixar o produto aos parafusos de 
fixação (consulte a figura à direita). A 
resistência contra a ferrugem da porca 
irá perder-se se os revestimentos nas 
partes de aperto das porcas sair.

• Utilize o reservatório de escoamento quando utilizar no interior.
<Modelo> BWC63A2
Certifique-se de que a drenagem é efectuada de forma suficiente 
seguindo as directrizes seguintes conforme for necessário 
quando utilizar no exterior.

4-3 Drenar a unidade
• Para efectuar a drenagem da unidade, instale tubagem para 

assegurar que esta é totalmente drenada.
• Pode ocorrer a formação de condensação na parte inferior, em 

função das condições do local de instalação. Se a unidade for ins-
talada num local com pouca capacidade de drenagem, instale um 
reservatório de escoamento adicional (acessório adicional). 

• Verifique a drenagem do reservatório de escoamento depois de 
terminar o trabalho de instalação e certifique-se de que a água 
corre suavemente.

4-4 Procedimento de instalação
1. Adapte o suporte do tubo de 

drenagem à parte superior 
do pino do conector de dre-
nagem.

2. Adapte o conector de drena-
gem no orifício de drenagem 
A da estrutura inferior e 
rode-o cerca de 40 graus no 
sentido dos ponteiros do 
relógio.

3. Ligue as tampas do orifício noutros orifícios de drenagem (B-E) a 
partir da parte inferior para impedir fugas de água. 

4. Ligue a mangueira ao conector de drenagem utilizando uma 
mangueira de plástico à venda no mercado (I.D. 25 mm) e uma 
braçadeira. Se a mangueira for comprida e ficar pendurado, cer-
tifique-se de que este não ficado dobrado ao meio.

Se instalar a mangueira de drenagem directamente ao booster, 
reserve o espaço anteriormente descrito.

5. TUBOS DO REFRIGERANTE
Para empresas contratadas para realização de tra-
balhos de instalação de tubagem
• Não utilize se o fluxo aquando da brasagem e ligação dos tubos 

do refrigerante. Utilize metal de enchimento de brasagem cobre 
fosforoso (BCuP-2), que não requer fluxo. O fluxo à base de cloro 
provoca a corrosão dos tubos. Além disso, caso haja fluoreto, o 
fluxo pode causar problemas adversos na conduta dos tubos do 
refrigerante, tais como a deterioração do óleo de máquina de 
refrigeração.

CUIDADO

• Todos os tubos de campo devem ser instalados por um técnico 
licenciado em refrigeração e devem estar de acordo com os regu-
lamentos locais e nacionais aplicáveis.

[Precauções para reutilização dos tubos do refrigerante exis-
tentes/permutadores de calor]
Tenha em consideração os pontos seguintes para a reutilização 
dos tubos do refrigerante existentes/permutadores de calor.
Pode ocorrer uma avaria se existirem defeitos.
• Não utilize os tubos existentes nos seguintes casos. Utilize novos 

tubos em vez disso.
• Os tubos possuem dimensões diferentes.
• A resistência dos tubos é insuficiente.
• O compressor do booster anteriormente utilizado provocou 

uma avaria. Uma influência adversa de substâncias residuais, 
tais como a oxidação do óleo refrigerante e a geração de cal-
cário, é considerada.

• Se a unidade interior ou exterior tiver sido desligada dos tubos 
por um longo período de tempo.
A entrada de água e poeira nos tubos é considerada.

• O tubo de cobre está corroído.
• O refrigerante do booster anteriormente utilizado não foi o 

R410A (por exemplo, R404A/R507 ou R407C). A contamina-
ção do refrigerante com heterogeneidade é considerada.

• Se existirem ligações soldadas no meio dos tubos locais, verifi-
que se existem fugas de gás nas ligações soldadas.

• Certifique-se de que isola os tubos de ligação.
As temperaturas do tubo de líquido e de gás são as seguintes:
Temperatura mínima de chegada do tubo de líquido: 
         5°C (Para unidade exterior)
      -10°C (Para unidade interior)
Temperatura mínima de chegada do tubo de gás: 
      -45°C (Para unidade interior)
     100°C (Para unidade exterior) (Temperatura máx.)
No caso da espessura ser insuficiente, adicione material de isola-
mento adicional ou renove o material de isolamento existente.

• Renove o material de isolamento se este estiver deteriorado.
Tenha em consideração os pontos seguintes para a reutilização 
dos permutadores de calor existentes.
• As unidades com pressão de projecto insuficiente (uma vez que 

este produto é uma unidade R410A) necessitam de uma pressão 
de projecto de fase inferior de 2,5 MPa 
[25 bars].

• As unidades para as quais o percurso do permutador de calor 
tenha sido conduzido de modo que o fluxo de refrigerante corra 
de baixo para cima.

• Unidades com corrosão de ventilador ou tubos de cobre.
• Unidades que podem estar contaminadas com matérias estra-

nhas, tais como lixo e outra sujidade.

20

20

Espessura do 
parafuso de fixação

Dimensão da unidade de impulso e
posição do parafuso de fixação

(Unidade: mm)

18
0

32
0

680

650

Anilhas 
de resina

B D

E

A 2

1 Reservat ório 
     de drenagem

3 Tampa de orifício

C

Posição do orifício de drenagem

Tomada de drenagem

4 Tomada de 
     drenagem

Desmonte 
para baixo

Booster
Mangueira 
de drenagem

≥3
00

mm
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5-1 Selecção do material de tubagem
• Certifique-se de que o lado interno e externo dos tubos utilizados estão limpos e livres de contaminantes, tais como enxofre, óxido, poeira, aparas, óleo, gor-

dura e água.
Recomenda-se que a adesão máxima de óleo nos tubos seja de 30 mg por 10 m.

• Utilize o seguinte tipo de tubo de refrigerante.
Material: Tubo de cobre desoxidado fosfórico sem costuras (C1220T-O para um diâmetro exterior máximo de 15,9 mm e C1220T-1/2 para um 

diâmetro exterior mínimo de 19,1 mm)
Dimensões dos tubos do refrigerante e espessura da parede: Decida qual a dimensão e a espessura a partir da tabela seguinte.
(Este produto utiliza R410A. A pressão admissível do tipo O pode ser insuficiente se utilizada para tubos com um diâmetro mínimo 
de 19,1 mm. Por conseguinte, certifique-se de que utiliza o tipo 1/2 H com uma espessura mínima de 1,0 mm.
Se o tipo O for utilizado para tubos com um diâmetro mínimo de 19,1 mm, será necessária uma espessura mínima de 1,2. Nesse 
caso, certifique-se de que realiza a brasagem de cada junta.)

• Certifique-se de que realiza o trabalho de instalação de tubagem dentro do intervalo especificado na tabela seguinte.

<Dimensão do tubo do refrigerante>

<Comprimento do tubo do refrigerante e diferença permita em altura>
Consulte o manual de instalação da unidade exterior para a unidade interior.

<Exemplo de ligação dos tubos>

Dimensão do tubo (Diâmetro exterior × 
espessura mín.)(mm)

(Nota 1)
Entrada do tubo de líquido (Tubo de líquido principal entre o booster e a 
unidade exterior)
Saída do tubo de líquido (Entre o booster e a caixa de refrigeração)
Tubo de sucção (Entre o booster e a caixa de refrigeração)
Entrada de descarga (Tubo de gás principal entre o booster e a unidade 
exterior)
(Nota 2)
Se a dimensão do tubo de ligação da caixa de refrigeração for superior à 
dimensão do tubo de derivação apresentado na tabela à esquerda, instale 
o tubo próximo da caixa de refrigeração.

LCBKQ3AV1(E)

Entrada do tubo de 
líquido, saída (Nota 1) 
(Nota 2)

φ6,4×0,8 (tipo O)

Tubo de sucção (Nota 1)
(Nota 2)

φ15,9×1,0 (tipo O)

Tubo de descarga 
(Nota 1)

φ9,5×0,8 (tipo O)

Comprimento máx. permitido dos tubos 
unidireccionais (comprimento equivalente)

a + b + c + d ≤ 130 m  (d é d1, d2 ou qualquer que seja o 
mais comprido)

Comprimento máx. dos tubos de derivação 
(comprimento efectivo)

g ≤ 30 m  (d é d1, d2 ou qualquer que seja o mais 
comprido)
b + f ≤ 30 m 
b + c + d ≤ 30 m

Entre booster e a caixa de 
refrigeração (comprimento equivalente)

i ≤ 30 m

Diferença máx. em altura entre o booster e a 
caixa de refrigeração (consulte a figura à 
direita)

0 ≤ H ≤ 10 m (Consulte a figura à direita)

Booster

Caixa

H

Chão

<N.º de ligação do booster>

LRYEQ16AY1Unidade exterior

a

b

g f

e

d1

i i

d2

c

Unidade interior
(Ar condicionado)

Caixa
de refrigeração

Refrigerador de ar
(Refrigeração)

Caixa do 
congelador

Caixa do 
congelador

Booster Booster

N.º máx. de ligação
do booster

2
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5-2 Protecção contra contaminação aquando da 
instalação da tubagem

Proteja os tubos para impedir a entrada de humidade, sujidade, pó, etc.

Nota
Tenha especial atenção para evitar a entrada de sujidade ou poeira 
aquando da passagem dos tubos pelos orifícios nas paredes e 
aquando da passagem das extremidades dos tubos para o exterior.

5-3 Ligação do tubo
• Certifique-se de que realiza a permutação de azoto ou sopro de azoto 

aquando da brasagem.

A brasagem sem realização da permutação de azoto ou o sopro 
de azoto dentro dos tubos irá criar grandes quantidades de pelí-
cula oxidada no interior dos tubos, afectando adversamente vál-
vulas e compressores no sistema de refrigeração e impedindo o 
funcionamento normal.

• O regulador de pressão para o azoto libertado durante a brasa-
gem deve ser definido em 0,02 MPa (cerca de 0,2 kg/cm

2
: (sufici-

ente para sentir uma leve brisa no seu rosto).

Nota
Não utilize anti-oxidantes quando procede à brasagem de uniões de 
tubos. Os resíduos podem obstruir os tubos e partir o equipamento.

5-4 Ligação dos tubos do refrigerante

CUIDADO

• Não ligue um tubo no local a um tubo incorrecto. Uma ligação 
incorrecta irá provocar uma avaria. 

Remova a tampa da ranhura do tubo antes o ligar. 

• Não permita que o tubo no local entre em contacto com outros 
tubos, a estrutura inferior e o painel lateral do produto.

Precauções para os tubos
• Ligue sempre os tubos dentro do comprimento máximo permitido 

e a diferença permitida em altura.
• Dobre o tubo permitindo um diâmetro superior. Não dobre o tubo 

repetidamente.
• Instale uma junta no medidor para instalar o sensor de pressão 

nos tubos de entrada e de saída do booster quando ligar um sis-
tema AIRNET (Consulte o manual de serviço para obter mais 
informações).

• Crie um separador no tubo de gás em intervalos de 5 m se a uni-
dade exterior se encontrar localizada acima do booster (para 
assegurar o retorno suave do óleo no suporte do aspersor (Con-
sulte a figura 1 anterior)).

• Crie um separador no tubo de gás em intervalos de 5 m se o 
booster se encontrar localizada abaixo da unidade exterior (para 
assegurar o retorno suave do óleo no suporte do aspersor (Con-
sulte a figura 2 anterior)).

Método de operação das válvulas de corte
Siga as instruções seguintes ao operar cada válvula de corte.

CUIDADO

• Não abra a válvula de corte até os passos especificados em 
“6-4 Verificação de dispositivo e condições de instalação” 
estarem concluídos. Não deixe a válvula de corte aberta sem 
ligar a alimentação. Caso contrário, o refrigerante pode ficar con-
densado no compressor e o isolamento do circuito de alimenta-
ção principal pode deteriorar-se.

• Certifique-se de que utiliza uma ferramenta exclusiva para manusear 
a válvula de corte. A válvula de corte é não é do tipo de placa poste-
rior. A aplicação de demasiada pressão pode partir a válvula.

• Utilize uma mangueira de carga ao utilizar o orifício de saída.
• Certifique-se de que não há qualquer fuga de gás refrigerante 

depois de fechar firmemente a tampa e a cobertura da válvula.

〈Binário de aperto〉
Verifique as dimensões das válvulas de corte incorporadas por cada 
modelo e os valores de binário de aperto das respectivas válvulas de 
corte na tabela seguinte.

Dimensões da válvula de corte

〈Método de abertura〉
1. Remova a cobertura da válvula e rode veio no sentido contrário 

aos ponteiros do relógio com uma chave sextavada.
2. Rode o veio até este parar.
3. Aperte firmemente a cobertura da válvula. Consulte a tabela 

anterior para saber qual o binário de aperto de acordo com as 
dimensões.

Local Período de instalação Método de protecção

Exterior
Mais do que um mês Aperte os tubos

Menos do que um mês
Aperte ou cole os tubos 
com fita adesivaInterior

Independentemente do 
período

Tubo do refrigerante

Regulador

Válvula útil

Isolamento

Azoto

Azoto

Local a ser submetido 
a brasagem

A Entrada de tubos de líquido
     Ligue o tubo ao tubo de líquido 
    (refrigeração) da unidade exterior.

B Saída de tubos de líquido
    Ligue o tubo ao tubo de líquido 
    da caixa de refrigeração.

C Tubo de sucção
     Ligue o tubo ao tubo de gás da 
    caixa de refrigeração.

D Tubo de descarga
     Ligue o tubo ao tubo de gás 
    (refrigeração) da unidade exterior.

Válvula de corte do lado de líquido φ9,5

Válvula de corte do lado de gás φ9,5

Dimensões 
da válvula 
de corte

Binário de aperto N•m 
(fecha no sentido dos ponteiros do relógio)

Veio (corpo da válvula)
Cobertura 
da válvula

Orifício de 
saída

φ9,5 5.4~6.5
Chave sexta-
vada: 4mm

13.5~16.5 11.5~13.9

A

B Saída de tubos de líquido

C Tubos 
     de sucção D Tubos de descarga

Caixa 
de refrigeração

Consulte o 
diâmetro de 
tubo da caixa

Booster

Saída 
de tubos de 
líquido

Fixe os tubos de modo a que fiquem inclinados para baixo.

Tubos de gás principais da unidade exterior (refrigeração)
Ligue da parte 
superior do tubo principal 

Para impedir que a unidade 
receba óleo e refrigerante 
líquido do tubo principal 
enquanto o booster é parada

O comprimento dos tubos deverá ser de 30 m ou inferior.

1 2Quando a caixa de 
refrigeração se encontra por 
baixo do booster

Quando a unidade exterior 
se encontra por cima do 
booster

Criar um separador Criar um separador

Caixa de refrigeração
Booster

Unidade exterio

Ce
rca

 de
5m

Ce
rca

 de
5m

Booster

Orifício de saída

Cobertura da válvula

Orifício hexagonal

Veio
Peça estanque
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〈Método de fecho〉
1. Remova a cobertura da válvula e rode o veio no sentido dos pon-

teiros do relógio com uma chave sextavada.
2. Aperte o veio até que este entre em contacto com a peça estan-

que da válvula.
3. Aperte firmemente a cobertura da válvula. Consulte a tabela 

anterior para saber qual o binário de aperto de acordo com as 
dimensões.

〈Precauções de manuseamento da cobertura da válvula〉
• Tenha cuidado para não danificar a peça estanque.
• Aquando da montagem da cobertura de válvula, aplique um 

agente de bloqueio de parafuso na rosca.
• Não aplique um agente de bloqueio de parafuso (para utilização 

de uma porca de alargamento) à peça estanque.
• Certifique-se de que aperta firmemente a cobertura da válvula 

depois de operar a válvula. Consulte “Método de operação da vál-
vulas de corte”  para saber qual o binário de aperto da válvula.

〈Precauções de manuseamento do orifício de saída〉
• Trabalhe no orifício de saída com uma mangueira de carga forne-

cida com uma biela.
• Aquando da montagem da tampa, aplique um agente de bloqueio 

de parafuso na rosca.
• Não aplique um agente de bloqueio de parafuso (para utilização 

de uma porca de alargamento) à peça estanque.
• Certifique-se de que aperta firmemente a tampa após o trabalho. 

Consulte “Método de operação das válvulas de corte” para 
saber qual o binário de aperto da tampa.

CUIDADO

Aplique um agente de bloqueio de parafuso ao suporte de mon-
tagem da cobertura de válvula e à rosca de parafuso do orifício 
de saída.
Caso contrário, a água de condensação de orvalho irá entrar e con-
gelar. Por conseguinte, uma fuga de gás refrigerante ou avaria do 
compressor podem deformar ou danificar a tampa.

5-5 Teste de estanqueidade/secagem a vácuo
Certifique-se de que os testes seguintes foram realizados após 
a instalação dos tubos.
• Verifique se as válvulas de corte do lado do gás e do líquido estão 

abertas.
• Teste de estanqueidade - Utilize o azoto.

Pressurize o lado de alta pressão (lado do líquido) com a pressão 
de projecto (3,8 MPa) da unidade exterior e pressurize o lado de 
baixa pressão (lado de sucção) com a pressão de projecto (2,5 
MPa) da unidade interior (disponível no mercado).
Neste caso, devem ser aceites se não for encontrada qualquer 
queda de pressão durante 24 horas através de pressurização a 
pelo menos 5 minutos do orifício A e do orifício de corte do 
líquido apresentado na figura à direita. 
Verifique a inexistência de zonas com fugas no caso de queda de 
pressão.

• Secagem a vácuo - Consulte o manual de instalação da unidade 
exterior.

5-6 Isolamento térmico para os tubos
• Isole sempre os tubos de ligação e os tubos de derivação nos 

lados de descarga, sucção e de líquido.
As temperaturas do tubo de líquido e de gás são as seguintes:
Temperatura mínima de chegada do tubo de líquido:
         5°C (Para unidade exterior)
      -10°C (Para unidade interior)
Temperatura mínima de chegada do tubo de gás
      -45°C (Para unidade interior)
     100°C (Para unidade exterior) (Temperatura máx.)

• Utilize um tubo de descarga cuja resistência térmica seja igual ou 
superior a 120ºC uma vez que a sua temperatura máxima atinge 
cerca de 100ºC. Utilize um tubo de sucção e um tubo de líquido 
cuja resistência térmica seja 80ºC como a especificação padrão.

• Consulte o manual de instalação que acompanha a unidade exte-
rior para o lado da unidade exterior.

CUIDADO

• Isole sempre a junta do tubo para os tubos no local.
(Um tubo exposto pode provocar condensação de humidade e 
queimaduras por contacto.)

Rosca de parafuso
Aplique um agente de 
bloqueio de parafuso

Peça estanque
Não aplique um agente de 
bloqueio de parafuso

Válvula de corte 
Parte da montagem da 
cobertura da válvula.

Cobertura da válvula

Peça estanque
Não aplique um 
agente de 
bloqueio de parafuso

Rosca de parafuso
Aplique um agente 
de bloqueio de 
parafuso

Tampa

Porta A

Orifício de saída da válvula 
de corte do lado de líquido

Isolamento 
(disponível no mercado)

Ligue os tubos até à junta 
para que estes não fiquem 
expostos.

(Resistência ao calor: 120ºC ou superior)

Isolamento
(disponível no mercado)

Saída de tubos de líquido 
(entre o booster e a caixa 
de refrigeração)

Entrada de tubos de líquido 
(entre a unidade de impulso 
e o tubo de líquido principal)

Tubo de sucção

Tubo de descarga
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6. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS NO LOCAL
Para empresas contratadas para realização de tra-
balhos de engenharia eléctrica
• Certifique-se de que instala um disjuntor de fuga à terra. O pro-

duto inclui um equipamento inversor. Para evitar a avaria do 
disjuntor de fuga à terra, certifique-se de que este suporta inter-
ferência harmónica.

• Não opere o booster até que o trabalho dos tubos do refrigerante 
esteja concluído. Caso contrário, o compressor pode avariar.

• Não remova quaisquer componentes eléctricos tais como termis-
tores ou sensores ao ligar os cabos de alimentação ou de trans-
missão. O compressor pode avariar se o booster operada com 
esses componentes eléctricos removidos. 

CUIDADO

• Todos os cabos e componentes fornecidos localmente devem ser 
instalados por um electricista licenciado e devem satisfazer os 
regulamentos locais e nacionais aplicáveis.

• Certifique-se de que utiliza um circuito eléctrico dedicado. Nunca 
utilizar uma fonte de alimentação partilhada por outro aparelho.

• Nunca instale um condensador de avanço de fase. Como esta 
unidade é equipada com um inversor, a instalação de um conden-
sador de avanço de fase irá não só deteriorar o efeito de melhoria 
do factor de potência, como também poderá causar um acidente 
por aquecimento anormal do condensador devido a altas ondas 
de frequência.

• Proceda com o trabalho da instalação eléctrica apenas depois de 
cortar toda a alimentação.

• Ligar sempre os frios à terra de acordo com os regulamentos 
locais e nacionais aplicáveis.

• Esta máquina inclui um dispositivo um inversor. Ligue à terra e 
deixe com carga para eliminar o impacto sobre outros dispositi-
vos reduzindo o ruído gerado pelo inversor e para impedir que 
corrente de fuga seja carregada na armação exterior do produto.

• Não ligue o cabo de terra aos tubos de gás, canos de esgoto, 
pára-raios ou fios de terra de telefone.
Tubos de gás: podem explodir ou pegar fogo se houver uma fuga 
de gás.
Canos de esgoto: não é possível ligar à terra se forem utilizados 
tubos de plástico rígido.
Fios de terra de telefone e pára-raios: são perigosos quando 
atingidos por raios devido ao aumento anormal de potencial eléc-
trico na ligação à terra.

• Certifique-se de que instala um disjuntor de fuga à terra.
Esta unidade utiliza um inversor, pelo que deve instalar um 
disjuntor de fuga à terra que seja capaz de tratar de harmónicos 
elevados de modo a evitar uma avaria do próprio disjuntor de fuga 
à terra.

• Os disjuntores de fuga à terra, que se destinam especialmente a 
proteger contra falhas à terra, deverão ser utilizados em conjunto 
com o interruptor principal ou fusível para utilização com a insta-
lação eléctrica.

• A instalação eléctrica deverá ser realizada de acordo com os dia-
gramas de ligações e descrição anexa.

• Não opere até que o trabalho de instalação dos tubos do refrige-
rante esteja concluída.
(Em caso de operação antes da conclusão dos trabalhos de ins-
talação de tubagem, o compressor poderá partir-se.)

• Nunca remova o termistor, sensor ou etc. quando efectuar a liga-
ção dos cabos de alimentação e de transmissão.
(Se operado com o termistor, sensor ou etc. removido, o com-
pressor poderá partir-se.)

• Este produto possui um detector de protecção de fase inversa 
que só funciona quando a alimentação é ligada. No caso de uma 
falta de luz ou a alimentação liga-se e desliga-se durante o funci-
onamento do produto, instale um circuito de protecção de fase 
inversa. O funcionamento do produto em fase inversa poderá 
danificar o compressor e outras peças.

• Prenda firmemente o cabo de alimentação. A ligação da alimen-
tação com a fase neutro em falta ou com a fase neutro incorrecta 
irá danificar a unidade.

• Nunca ligue a fonte de alimentação em fase inversa. 
A unidade não funciona normalmente em fase inversa.
Se efectuar a ligação em fase inversa, reposicione duas das três 
fases.

• Certifique-se de que a taxa de desequilíbrio eléctrico não é supe-
rior a 2%. Se esta for superior, a vida útil da unidade será redu-
zida.
Se o rácio for superior a 4%, a unidade irá desligar-se e será 
apresentado um código de avaria no comando à distância inte-
rior.

• Ligue firmemente o cabo utilizando o cabo designado e fixe-o 
com a braçadeira incluída sem aplicar pressão externa nos termi-
nais (terminal para cabo de alimentação, terminal para cabo de 
transmissão e terminal de terra).

• Deve ser instalado um interruptor que permita que todos os pólos 
sejam ligados e desligados da fonte de alimentação principal.
Este interruptor deve possuir um intervalo de contacto de pelo 
menos 3 mm.
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6-1 Exemplo de ligação de todo o sistema

Nota
• Utilize uma conduta para ligar a fonte de alimentação.
• Certifique-se de que o cabo eléctrico de correntes fracas (por 

exemplo, para o comando à distância, entre unidades, etc.) e o 
cabos de alimentação não passam próximos um do outro, man-
tendo-os afastados pelo menos 50 mm.
A proximidade pode causar interferências eléctricas, avarias e 
ruptura.

• Certifique-se de que liga o cabo de alimentação no respectivo 
bloco de terminais e prenda-o conforme descrito em “6-2 Proce-
dimento para cabos de entrada”.

• Não ligue a fonte de alimentação ao bloco de terminais para o 
cabo de transmissão de advertência, alarme, saída de funciona-
mento interruptor de operação remota. Caso contrário, todo o sis-
tema ficará danificado.

• O cabo de transmissão deve ser preso conforme descrito em “6-
3 Ligação eléctrica”.

• Prenda o cabo com braçadeiras, tais como laços de fixação de 
isolamento, para evitar o contacto com os tubos.

• Modele os cabos de forma a evitar que estruturas como a tampa 
da caixa de controlo deformem. E feche a tampa firmemente.

6-2 Procedimento para cabos de entrada
• Conduza os cabos de alta tensão (cabo de fonte de alimentação, 

cabos de terra e cabos de saída de funcionamento de refrigera-
ção) através das aberturas de ligação situadas na situados na 
parte lateral da unidade (através de orifícios no lado esquerdo).

• Conduza os cabos de baixa tensão (cabo transmissão, cabos de 
entrada de funcionamento de refrigeração e cabo do interruptor 
remoto) através das aberturas de ligação situadas na parte late-
ral da unidade (através de orifícios no lado direito).

Temporizador para refrigeração 
Temporizador para congelador

Nota: 3. Em caso de avaria Saída de contacto constante

Relé

Painel de alarme

Saída de advertência
Saída de precaução

Interruptor de derivação
Disjuntor
de sobreintensidade

Saída de funcionamento de refrigeração

Saída de funcionamento do congelador

Unidade 
interior

Booster

Interruptor remoto
(Nota 1)

Comando
à distância

Interior-Exterior Exterior-Exterior

A passagem de ar está bloqueada.
Termóstato de conclusão de descongelamento
Válvula solenóide

Contactor electromagnético
(Aquecedor de descongelamento)
Lâmpada de descongelamento

Quadro de comando de aquecimento 
integrado (disponível no mercado)

Temporizador 
para congelador

Temporizador 
para refrigeração 

Para o congelador
Para o refrigerador

Controlador ST

Interface da caixa

Entrada de 
advertência

Entrada
do sensor

Caixa do congelador

Refrigerador da unidade de refrigeração

Caixa de refrigeração

Caixa de refrigeração

Disjuntor de fuga à terra
trifásico de 380-415 V
(Tipo de alta frequência)
(Para falha à terra, sobrecarga 
e protecção contra curto-
circuito)

Disjuntor de fuga à 
terra CA de 220-240 V
(Tipo de alta 
frequência)
(Para falha à terra, 
sobrecarga e 
protecção contra curto-
circuito)

(Nota 1)
Interruptor remoto

Disjuntor de fuga à terra 
(Para falha à terra, 
sobrecarga e protecção 
contra curto-circuito)

Unidade 
exterior

Entrada de 
advertência

(Nota 3)

(Nota 3)

Nota: 1. Para o interruptor remoto, utilize um contacto sem tensão para micro-corrente (não superior a de 1mA, 12V CC)
Nota: 2. Capacidade total para advertência, alarme: 0,5 A ou inferior em 220 a 240V CA.

Capacidade para saída de funcionamento: 0,5 A ou inferior em 220 a 240V CA.

Entrada de 
precaução

Etiqueta de diagrama de ligações 
(verso da cobertura da caixa de 
acessórios eléctricos)

Instalação eléctrica, cabo de terra 
(alta tensão)

Cabo de transmissão 
(baixa tensão)
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• Bloqueie o intervalo (área sombreada apresentada na figura 
seguinte) com material de vedação, tal como betume, se for pos-
sível a entrada de animais pequenos.

6-3 Ligação eléctrica
Cabos de alta tensão (cabo de fonte de alimentação, cabos de 
saída de funcionamento de refrigeração e cabo de terra)

• Quando dois cabos são ligados a um único terminal, ligue-os de 
forma que a parte posterior dos contactos de engaste fiquem vol-
tados um para o outro.

• Certifique-se igualmente de que o cabo mais fino está em cima, 
fixando os dois cabos simultaneamente ao gancho de resina uti-
lizando a braçadeira acessória (1).

Requisitos do circuito de alimentação, dispositivo de segu-
rança e cabos
• Deve ser fornecido um circuito de alimentação (consulte a tabela 

a seguir) para ligação da unidade. Este circuito deve ser prote-
gido com  os dispositivos de segurança requeridos, i.e., um inter-
ruptor principal, um fusível de acção retardada em cada fase e 
um disjuntor de fuga à terra.

• Utilize apenas condutores de cobre.
• Utilize fio isolado para o cabo de alimentação.
• Seleccione o tipo e as dimensões do cabo de alimentação de 

acordo com os regulamentos locais e nacionais aplicáveis.
• As especificações para a ligação local estão em conformidade 

com a norma IEC60245.
• Utilize fio tipo H05VV quando utilizar tubos protegidos.
• Utilize fio tipo H07RN-F quando não utilizar tubos protegidos.

Especificação do cabos de saída de funcionamento de refrigeração

CUIDADO

• Consulte “6-1 Exemplo de ligação de todo o sistema” em todos 
os casos quando ligar o cabo de saída de funcionamento.

Pode ocorrer uma avaria de compressor se o cabo de saída de 
funcionamento não for ligado.

Cabos de baixa tensão (cabo transmissão, cabos de entrada de 
funcionamento de refrigeração e cabo do interruptor remoto)
Ligue os cabos de baixa tensão entre o booster e a unidade exterior, o 
booster e o quadro de comando de calor integrado integrado e o interrup-
tor remoto consultando a figura seguinte.

<Precauções para cabos de baixa tensão>
• Nunca ligue a fonte de alimentação de 220-240V ao bloco de ter-

minais dos cabos de baixa tensão. Todo o sistema poderá ficar 
danificado.

• Isole os cabos de baixa tensão dos cabos de alta tensão (cabo de 
fonte de alimentação, cabos de saída de funcionamento de refri-
geração e cabo de terra) a pelo menos 50 mm.

• Instale sempre os cabos de baixa tensão utilizando um cabo de 
vinil com uma bainha ou cabo de 0,75-1,25 mm

2
 (duplex).

• Instale os cabos de baixa tensão dentro do limite descrito a 
seguir. Exceder o limite pode provocar problemas de transmis-
são. 
Distância entre o booster e a unidade exterior: 100 m

<Ligação para o cabo de transmissão e os cabos de entrada de 
funcionamento de refrigeração>

<Ligação para o cabo do interruptor remoto>
• Defina o interruptor de funcionamento em “Remoto” conforme 

apresentado na figura seguinte para proceder remotamente ao 
arranque e paragem.

• Utilize o interruptor remoto que possui um contacto para assegu-
rar a carga mínima aplicável de CC 12 V/1 mA.

6-4 Verificação de dispositivo e condições de ins-
talação

Certifique-se de verificar os seguintes pontos.

<Para as pessoas que realizam o trabalhos da instalação eléc-
trica>
Consulte “6-2 Procedimento para cabos de entrada”.
1. Certifique-se que não existe nenhum cabo de alimentação defei-

tuoso ou porcas desapertadas.
Consulte “6-3 Ligação eléctrica”.

2. O isolamento do circuito de alimentação principal está deterio-
rado?
Meça o isolamento e verifique se este se encontra acima do valor 
regular de acordo com os regulamentos locais e nacionais aplicá-
veis.

<Para as pessoas que estiverem a realizar trabalhos de instala-
ção de tubagem>
1. Certifique-se de as dimensões dos tubos estão correctas.

Consulte “5-1 Selecção do material de tubagem”.
2. Certifique-se de que o trabalho de isolamento é efectuado. 

Consulte “5-6 Isolamento térmico para os tubos”.
3. Certifique-se de que não existem tubos do refrigerante defeituo-

sos. Consulte “5. TUBOS DO REFRIGERANTE”.

7. VERIFICAÇÕES APÓS A CONCLUSÃO 
DO TRABALHO

• Certifique-se de que os seguintes trabalhos são realizados de 
acordo o manual de instalação.

Trabalhos de instalação de tubagem

Fase e 
frequência

Tensão
Amp. 

circuito 
mínimo

Fusíveis 
recomendados

LCBKQ3AV1 φ1,  50Hz 220-240V 15A 20A

Espessura do cabo eléctrico 0,75~1,25 mm
2

Comprimento máximo do cabo 130 m

Não toque nos tubos de alta 
pressão na área sombreada 
durante a fixação de cabos.

Folga
(Bloco com material 
de vedação.)

Fonte de alimentação
(1 fase 220~240V)

Fuga eléctrica

Bloco de terminal 
de fonte de alimentação

Fuga eléctrica

Instale a manga 
de isolamento

Cabo de alimentação

Terminal de terra

X1M

X1M

Disjuntor de 
sobreintensidade
(Disjuntor de 
fuga à terra)

Fios de saída de 
funcionamento de 
refrigeração

Fixe os cabos de saída de 
funcionamento de refrigeração 
(S1, S2) com a braçadeira incluída.

Fixe os cabos da fonte de 
alimentação (fases L/N) 
com a braçadeira incluída

L N

Bloco de terminais Terminal de engaste Cabo: estreito

Braçadeira (1)

Cabo: espesso

Gancho de resina

Cabos de alta tensão Cabos de baixa tensão Cabo de transmissão 

Fios de entrada de 
funcionamento de refrigeração

Fios de entrada de funcionamento de refrigeração 

<Unidade exterior>

F1F2 F1F2 F1F2 T1T2 F1F2 1 2
Interior-Exterior Exterior-exterior Exterior-Multi Interior-Exterior 

<Booster>

50 mm ou superior

Cabo de 
transmissão 

Nunca ligue o cabo de alimentação

Fixe os cabos de 
baixa tensão com 

REMOTO ONOFF

REMOTO ON
Interruptor remoto 
(entre 1 e 2)

�Entrada de 
   contacto constante

OFF
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Trabalho de instalação eléctrica
Teste de estanqueidade/secagem a vácuo
Trabalho de instalação para unidade interior (Refrigerador da 
unidade de refrigeração, caixa de refrigeração, caixa do con-
gelador, ar condicionado)
Trabalho de instalação para unidade exterior
Água de drenagem

8. REABASTECIMENTO DE REFRIGE-
RANTE

Não é necessário operar o booster para efectuar o reabastecimento 
de refrigerante.
Siga o manual de instalação da unidade exterior para obter informa-
ções acerca do procedimento de reabastecimento.

9. TESTE

Para operadores de teste

Não opere a unidade exterior sozinha a título experimental.
Utilize o seguinte procedimento para realizar um de teste depois de 
concluído o trabalho de instalação para todo o sistema:

Procedimento de teste
1. Abra completamente as válvulas de corte nos lados de gás e 

líquido da unidade exterior e o booster.

2. Verifique se as tampas da caixa de acessórios eléctricos da uni-
dade exterior, o booster e a unidade interior (ar condicionado, 
caixa de refrigeração, refrigerador da unidade de refrigeração) e 
a cobertura dos tubos da unidade exterior e do booster estão 
fechadas. 
Em seguida, ligue as unidades exterior, do booster e interior (ar 
condicionado, caixa de refrigeração, refrigerador da unidade de 
refrigeração).

3. Ligue o interruptor de funcionamento a partir da porta de visita da 
unidade exterior e do booster. (O ventilador exterior roda durante 
cerca de 10 depois do interruptor de funcionamento ser ligado e 
o compressor começa a funcionar.)

4. Pressione o botão LIG/DESLIG do comando à distância da uni-
dade exterior (aparelho de ar condicionado) para operar a uni-
dade.

5. Verifique a condição de vedação através do visor da unidade 
exterior. No caso de existir pouco refrigerante, verifique se este é 
carregado até ao nível especificado.

6. Verifique o seguintes em cada unidade.

7. Certifique-se de que desliga o interruptor de funcionamento 
antes de desligar a alimentação.

Diagnóstico de erros
• Verifique o seguinte se não for apresentada nenhuma mensagem 

no comando à distância durante o teste.

<Unidade interior (aparelho de ar condicionado)>
1. A alimentação está ligada?
2. O cabo está danificado ou ligado de forma incorrecta (entre a ali-

mentação, a unidade interior e o comando à distância)?
3. O fusível da placa de circuito impresso derreteu?

• Se tiver alterado o cabo de alimentação e a conduta de transmissão, 
mantenha a alimentação da unidade interior (aparelho de ar condi-
cionado, caixa de refrigeração, refrigerador da unidade de refrigera-

ção) e a quadro de comando de calor integrado ligados, desligue o 
interruptor de funcionamento das unidades exteriores e nunca se 
esqueça de pressionar o interruptor do botão de pressão (BS5) na 
placa de circuito impresso PCB (A1P) na caixa de acessórios eléc-
tricos (direita) da unidade exterior durante pelo menos 10 segundos 
(Abra a porta de visita (direita) da parte superior direita da caixa de 
acessórios eléctricos e opere o interruptor do botão de pressão 
(BS5) utilizando a haste de isolamento). (Consulte a figura à direita.)

• Consulte o manual de serviço para outros códigos de avaria.

• Tome as seguintes medidas se encontrar um código de avaria no 
comando à distância durante o teste.

*1
Defina o interruptor de funcionamento para a posição “OFF” para 
repor a fonte de alimentação e, em seguida, coloque novamente o 
interruptor na posição “ON” para reiniciar a unidade. Se o problema 
persistir, consulte o manual de serviço. 

CUIDADO

• Não desligue a fonte de alimentação durante 1 minuto depois de 
definir o interruptor de funcionamento para a posição “ON”.
A detecção de fuga eléctrica é realizada durante vários segundos 
depois do interruptor de funcionamento ser definido em “ON” e cada 
compressor começar a funcionar, pelo que, se desligar a fonte de ali-
mentação neste momento, irá gerar uma detecção falsa.

Para os distribuidores

• Depois de terminado o teste, verifique se a cobertura dos tubos e 
o painel frontal estão montados.

• Aquando da entrega ao cliente, utilize o manual de funciona-
mento e explique totalmente como se manuseia o equipamento.

• Para precauções aquando da entrega, consulte também o 
manual de instalação fornecido com cada unidade.

Caixa de refrigeração

O ar frio deve estar a ser expelido e a 
temperatura deverá diminuir para ao nível 
predefinido.
A unidade deverá iniciar a operação de 
descongelamento no horário definido no 
temporizador.

Refrigerador da unidade de 
refrigeração

O ar frio deve estar a ser expelido e a 
temperatura deverá diminuir para ao nível 
predefinido.
A unidade deverá iniciar a operação de 
descongelamento no horário definido no 
temporizador.

Aparelho de ar condicionado
O ar frio (ou ar quente) deve estar a ser 
expelido.

Código de 
avaria

Defeito na instalação Acção a realizar

E3, E4 Válvulas de corte fechadas
Abra completamente as vál-
vulas de corte.

EJ

Erro de ligação ou avaria do 
booster do cabo de trans-
missão entre o booster e a 
unidade exterior

Verifique o cabo de trans-
missão entre o booster e a 
unidade exterior.
Se o código de avaria per-
sistir, verifique o LED placa 
de circuito impresso (A2P) 
na caixa de acessórios eléc-
tricos do booster. Consulte o 
manual de serviço para 
obter informações acerca do 
método de verificação.

L4
A passagem de ar está blo-
queada.

Remova os obstáculos que 
estão a bloquear a passa-
gem de ar.

U1
Fase inversa da fonte de ali-
mentação

Troque dois fios dos três fios 
da fonte de alimentação.

U2 Queda de tensão Verifique a queda de tensão.

U4, UF
Ligação incorrecta das con-
dutas de transmissão entre 
unidades

Verifique a ligação das con-
dutas de transmissão entre 
a unidade exterior e o apare-
lho de ar condicionado.

UA
No caso de discrepância no 
sistema

Verifique se o aparelho de ar 
condicionado está ligado 
conforme as instruções de 
montagem.

E2 Fuga eléctrica Consulte *1.

Porta de visita (direita)
(Parte superior direita da caixa de acessórios eléctricos)
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