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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
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▪ Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
▪ Manual de instalação:
▪ Instruções de instalação
▪ Formato: Papel (fornecido no kit)
▪ Guia de referência do instalador:
▪ Instruções de
aplicação,...

instalação,

configuração,

diretrizes

de

▪ Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
As actualizações mais recentes da documentação fornecida podem
estar disponíveis no site regional Daikin ou através do seu
representante.
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 mais recentes dados técnicos está
disponível na extranet Daikin (autenticação obrigatória).
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Acerca do produto

O adaptador de LAN Daikin Altherma permite controlar os sistemas
Daikin Altherma com um smartphone e, dependendo do modelo,
pode ser utilizado em várias aplicações Smart Grid, como a
acumulação de energia elétrica (gerada localmente) na forma de
energia térmica (por exemplo, água quente sanitária).
O adaptador de LAN está disponível em 2 versões:
Modelo

Funcionalidade

BRP069A61

Controlo por smartphone +
aplicações Smart Grid

BRP069A62

Apenas controlo por smartphone

13
13
13
13
13
13
BRP069A61+BRP069A62
Adaptador de LAN Daikin Altherma
4P464229-1 – 2017.08

3 Acerca da caixa
Componentes: caixa

LED

a

a

a

Descrição

Comportamento

Indicação de atividade
Smart Grid.

(a)

▪ LED aceso: sistema a
funcionar no modo de
funcionamento
Smart
Grid
"ATIVO
por
recomendação",
"ATIVO por imposição"
ou
"INATIVO
por
imposição".

c
e

c

d
a
b
c
d
e

b

b

▪ LED
APAGADO:
sistema a funcionar no
modo de funcionamento
Smart
Grid
"Funcionamento
normal".

b

Orifícios para fixação na parede
Pré-orifícios (entrada de cabos pela parte inferior)
Pré-orifícios (entrada de cabos pela parte de trás)
Ligação de Ethernet
Luzes LED de estado

▪ LED
intermitente:
adaptador de LAN e
efetuar uma verificação
de
compatibilidade
Smart Grid.

Componentes: placa de circuito impresso (PCB)
(a)

INFORMAÇÕES

X1A
a

Quando o adaptador de LAN efetua uma verificação de
compatibilidade Smart Grid, o LED Smart Grid pisca. NÃO
é um comportamento anómalo. Se a verificação tiver
sucesso, o LED fica ACESO ou APAGADO. Se o LED
continuar a piscar durante mais de 30 minutos, isso
significa que a verificação de compatibilidade falhou e o
funcionamento com Smart Grid NÃO é possível.

b

X2A
X3A

c

X4A
a
b
c

Interruptor DIP
Luzes LED de estado
Ranhura para cartão microSD

Descrição

Requisitos do sistema

Comportamento

Indicação de alimentação ▪ LED
intermitente:
do adaptador e
funcionamento normal.
funcionamento normal.
▪ LED NÃO intermitente:
sem funcionamento.
Indicação de
▪ LED
aceso:
comunicação TCP/IP com
comunicação normal.
o router.
▪ LED
intermitente:
problema
de
comunicação.
Indicação de
comunicação com a
unidade de interior.

2.1

Certifique-se de que o seu sistema Daikin Altherma é compatível
para utilização com o adaptador de LAN (controlo por smartphone e/
ou aplicações Smart Grid) e que todos os componentes do sistema
cumprem os requisitos de software. Para obter mais informações,
consulte
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

LEDs de estado
LED

Este LED está ativo APENAS no BRP069A61 (existe no
BRP069A62, mas está SEMPRE inativo).

3

Acerca da caixa

3.1

Desembalar o adaptador de LAN

1

Retire o adaptador de LAN da embalagem.

a

▪ LED
aceso:
comunicação normal.
▪ LED
intermitente:
problema
de
comunicação.

b
c

a
b
c

2
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Parte da frente da caixa
PCB
Parte de trás da caixa

Separe os acessórios.

Guia de referência do instalador
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>160 mm(b)

4 Preparação

>30 mm

>90 mm(a)

>30 mm

Acessórios: BRP069A61

a

b

2×

c

1×

d

1×

1×

(a)
(b)

e

f

1×

g

3×

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

3×

h

3×

i

j

4×

k

1×

▪ O adaptador de LAN foi concebido para ser montado na parede
apenas em localizações interiores e secas. Certifique-se de que a
superfície de instalação é uma parede plana, vertical e não
combustível.

1×

Manual de instalação
Conector de pistas com 6 polos para X1A
Conector de pistas com 2 polos para X2A
Conector de pinos com 2 polos para X3A
Cabo de Ethernet
Ilhós
Parafusos para fixar a parte de trás da caixa
Buchas para fixar a parte de trás da caixa
Parafusos para fixar a PCB
Parafuso para fechar a parte da frente da caixa
Atilho para cabos

2×

b

1×

c

1×

▪ O adaptador de LAN foi concebido para ser montado apenas na
seguinte orientação: com a PCB no lado direito da caixa e o
conector de Ethernet virado para o chão.
▪ O adaptador de LAN foi concebido para operar com uma
temperatura ambiente entre 5~35°C.
NÃO instale o adaptador de LAN nos seguintes locais:
▪ Em locais de humidade elevada (máx. HR=95%), por exemplo,
casas de banho.
▪ Em locais onde é possível ocorrer congelamento.

Acessórios: BRP069A62

a

Deixe espaço suficiente para ligar o cabo de Ethernet sem
violar o raio de dobra mínimo (tipicamente 90 mm)
Deixe espaço suficiente para abrir a caixa com uma chave
de fendas (tipicamente 160 mm)

d

1×

e

3×

f

3×

g

4×

h

1×

4.2

Descrição geral das ligações
elétricas

Conectores
a
b
c
d
e
f
g
h

Manual de instalação
Conector de pinos com 2 polos para X3A
Cabo de Ethernet
Ilhó
Parafusos para fixar a parte de trás da caixa
Buchas para fixar a parte de trás da caixa
Parafusos para fixar a PCB
Parafuso para fechar a parte da frente da caixa

a

b

1

b

3
4

2

230 V AC

4

Preparação

4.1

Requisitos do local de instalação
INFORMAÇÕES
Leia também os requisitos de comprimento máximo dos
cabos indicados na "4.2 Descrição geral das ligações
elétricas" na página 4.

▪ Tenha em conta as seguintes recomendações de instalação:

L

c

1
2

d

4

X2A
X3A

e

X4A

a
b
c
d
e

Guia de referência do instalador

X1A

N

Apenas no BRP069A61
Para as entradas digitais de um inversor solar / sistema de
gestão de energia
Para um contador de eletricidade
Para a unidade de interior
Para o router
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5 Instalação
Ligações

4.2.4

Ligação

Secção do
cabo

Fios

Comprimento
máximo do
cabo

—

—

50/100 m(a)

Cabos acessórios
Router (X4A)

Cabos fornecidos localmente

Entradas digitais

O conector X1A permite ligar o adaptador de LAN às entradas
digitais de um inversor solar / sistema de gestão de energia e utilizar
o sistema Daikin Altherma em várias aplicações Smart Grid.
X1A/N+L fornecem uma tensão de deteção ao contacto de entrada
de X1A. A tensão de deteção permite a deteção do estado (aberto
ou fechado) das entradas digitais e NÃO fornece alimentação ao
resto da PCB do adaptador de LAN.

Unidade de
interior (X3A)

0,75~1,25 mm2

2(b)

200 m

Contador de
eletricidade
(X2A)

0,75~1,25 mm2

2(c)

100 m

Certifique-se de que X1A/N+L ficam protegidos por um disjuntor de
ação rápida (corrente nominal de 100 mA~6 A).

Entradas
digitais (X1A)

0,75~1,5 mm2

100 m

As restantes ligações do conector X1A dependem da aplicação
Smart Grid. Para obter mais informações, consulte "7 Aplicação
Smart Grid" na página 11.

(a)

(b)
(c)
(d)

4.2.1

Depende da
aplicação(d)

O cabo de Ethernet fornecido como acessório tem 1 m de
comprimento. Também é possível utilizar um cabo de
Ethernet fornecido localmente. Neste caso, é necessário
respeitar a distância máxima permitida entre o adaptador
de LAN e o router, que é de 50 m para os cabos Cat5e e
100 m para os cabos Cat6.
Estes fios TÊM de ficar protegidos com mangas.
Comprimento recomendado sem isolamento: 6 mm.
Estes fios TÊM de ficar protegidos com mangas.
Comprimento recomendado sem isolamento: 6 mm.
Todos os fios ligados ao conector X1A TÊM de ser do tipo
H05VV. Comprimento exigido sem isolamento: 7 mm. Para
obter mais informações, consulte "4.2.4 Entradas
digitais" na página 5.

Router

Para a ligação do adaptador LAN, o router necessita de uma
entrada LAN.

5

Instalação

5.1

Descrição geral: Instalação

A instalação do adaptador de LAN consiste nas seguintes etapas:
1

Montar a parte de trás da caixa na parede

2
3

Montar a PCB na parte de trás da caixa
Fazer as ligações elétricas

4

Montar a parte da frente da caixa na parte de trás da caixa

5.2

Instalar o adaptador de LAN

5.2.1

Acerca da montagem do adaptador de
LAN

A categoria mínima do cabo de Ethernet é Cat5e.

4.2.2

Unidade de interior

Para alimentação e comunicação com a unidade de interior, o
adaptador de LAN deve ser ligado à unidade de interior com um
cabo de 2 fios. NÃO há outra fonte alimentação: o adaptador obtém
a alimentação da unidade de interior.

4.2.3

Medidor elétrico

Se o adaptador de LAN for ligado a um medidor de impulsos
elétricos (fornecido localmente), certifique-se de que o medidor
cumpre os seguintes requisitos:
Item

Especificação

Tipo

Medidor de impulsos (deteção de
impulso de 5 V CC)

Número possível de impulsos

▪ 0,1 impulso/kWh
▪ 1 impulso/kWh
▪ 10 impulsos/kWh
▪ 100 impulsos/kWh
▪ 1000 impulsos/kWh

Duração do
impulso

Tempo mínimo 10 ms
com tensão
Tempo mínimo 100 ms
sem tensão

Tipo de medição

Depende da instalação:
▪ Medidor CA monofásico
▪ Medidor CA trifásico (cargas
equilibradas)
▪ Medidor CA trifásico (cargas
não equilibradas)

BRP069A61+BRP069A62
Adaptador de LAN Daikin Altherma
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O adaptador de LAN deve ser fixado na parede através dos orifícios
de fixação (a) da parte de trás da caixa. Antes de fixar a parte de
trás da caixa na parede, tem de abrir os pré-orifícios(b)(c),
dependendo de como pretender encaminhar os cabos e introduzilos no adaptador.
Pode encaminhar e introduzir os cabos pela parte inferior ou pela
parte de trás. Respeite as seguintes regras e restrições:
Cabos

Possibilidades e restrições

Cabos encaminhados e
introduzidos pela parte inferior

▪ APENAS para cabos à
superfície encaminhados pela
parte inferior.
▪ Quando encaminhar os cabos
pela parte inferior, introduzaos SEMPRE no adaptador
através dos orifícios da parte
inferior da caixa (b). NÃO é
permitido entalar estes cabos
entre a caixa e a parede para
que entrem através dos
orifícios da parte de trás (c).
▪ Os cabos para X1A e X4A
TÊM de ser encaminhados e
introduzidos pela parte inferior.
Os cabos para X2A e X3A
PODEM ser encaminhados e
introduzidos pela parte inferior
(ou pela parte de trás).
▪ Quando
encaminhar
e
introduzir os cabos pela parte
inferior, abra os pré-orifícios
da parte inferior da caixa (b) e
coloque os ilhós que pode
encontrar
no
saco
de
acessórios.
Guia de referência do instalador
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5 Instalação
Cabos

Possibilidades e restrições

Cabos encaminhados e
introduzidos pela parte de trás

▪ APENAS
para
cabos
instalados no interior da
parede e que entrem no
adaptador pela parte de trás.
▪ Os cabos para X2A e X3A
PODEM ser encaminhados e
introduzidos pela parte de trás
(ou pela parte inferior). Os
cabos para X1A e X4A NÃO
PODEM ser encaminhados e
introduzidos pela parte de trás.
▪ NÃO é permitido encaminhar
os cabos pela parte inferior,
entalá-los entre a caixa e a
parede e introduzi-los através
dos orifícios da parte de trás
(c).

a

a

2

Faça os furos.

1
3

2
Instale a parte de trás da caixa na parede com as buchas e os
parafusos fornecidos no saco de acessórios.

3×

a

1

c

2

c

b
a
b
c

b

b

Orifícios para fixação
Pré-orifícios da parte inferior
Pré-orifícios da parte de trás

3×

3

5.2.3

Instalar a PCB na parte de trás da caixa

INFORMAÇÕES
Entrada dos cabos por baixo. Coloque SEMPRE um ilhó
(fornecido no saco de acessórios) em cada pré-orifício que
abrir. Antes de colocar os ilhós nos orifícios, corte os
orifícios totalmente com um x-ato para permitir que os
cabos entrem no adaptador através dos ilhós. É
OBRIGATÓRIO colocar os ilhós nos orifícios antes de ligar
os cabos no adaptador.

4×

NOTIFICAÇÃO: Risco de descarga eletrostática

NOTIFICAÇÃO
Ligação pela parte de trás. Quando remover os préorifícios, certifique-se de que remove todas as rebarbas
aguçadas que fiquem à volta dos orifícios, para proteger
os cabos contra danos.

Antes de instalar a PCB, toque em algum objeto que
esteja ligado à terra (uma radiador, a caixa da unidade de
interior, etc.) para eliminar a sua eletricidade estática e
evitar danificar a PCB. Segure na PCB APENAS pelas
extremidades.

INFORMAÇÕES
▪ Se os cabos entrarem pela parte de trás do adaptador,
podem ficar ocultos na parede.
▪ O cabo de Ethernet NÃO pode entrar pela parte de
trás. O cabo de Ethernet é ligado SEMPRE na parte
inferior.

5.2.2
1

Instalar a parte de trás da caixa na parede

Segure a parte de trás da caixa contra a parede e marque as
posições dos furos.

Guia de referência do instalador
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5 Instalação
5.3

Fazer as ligações elétricas

5.3.1

Sobre a ligação da instalação eléctrica

X1A

Fluxo de trabalho adicional
Fazer as ligações elétricas consiste, geralmente, nas seguintes
etapas:
1
2
3

Ligar o adaptador à unidade de interior.
Ligar o adaptador a um router.
Ligar o adaptador a um contador de eletricidade (apenas
BRP069A61).

4

Ligar o adaptador às saídas digitais de um inversor solar /
sistema de gestão de energia (apenas BRP069A61).

5.3.2

Precauções a ter quando fizer as ligações
elétricas

X2A
1 2

X3A

X5M

X4A

5.3.4

Ligação do router

INFORMAÇÕES
X1A

Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes
capítulos:
▪ Medidas gerais de segurança
▪ Preparação

X2A

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

X3A

NÃO ligue a alimentação elétrica (tanto a alimentação
elétrica fornecida pela unidade de interior ao terminal X3A
como a tensão de deteção fornecida ao terminal X1A)
antes de concluir a ligação de todos os cabos e fechar o
adaptador.

X4A

NOTIFICAÇÃO
Para evitar danos na PCB, NÃO é permitido ligar os cabos
elétricos aos conectores com os conectores já ligados à
PCB. Comece por ligar os cabos aos conectores e ligue os
conectores à PCB só depois.

NOTIFICAÇÃO
Para evitar problemas de comunicação causados por uma
quebre do cabo, NÃO viole o raio de dobra mínimo do
cabo de Ethernet.

AVISO
Para evitar danos e/ou ferimentos, NÃO faça quaisquer
ligações para X1A e X2A no adaptador de LAN
BRP069A62.

5.3.3

5.3.5

INFORMAÇÕES
Esta ligação é suportada APENAS pelo adaptador de LAN
BRP069A61.

Ligação da unidade de interior
INFORMAÇÕES
▪ Na caixa de distribuição da unidade de interior, o cabo
deve ser ligado nos mesmos terminais onde a interface
de utilizador está ligada. Para obter mais informações,
consulte o manual de instalação da unidade de interior.

Ligação do medidor elétrico

1

Se o cabo entrar pelo fundo: certifique-se de que elimina a
tensão do cabo fazendo-o passar pelo percurso indicado no
interior da caixa do adaptador de LAN.

2

Ligue o medidor elétrico aos terminais X2A/1+2 do adaptador
de LAN.

▪ Os 2 fios do cabo NÃO são polarizados. Quando ligar
os fios aos terminais, NÃO é necessário respeitar
qualquer polaridade.
1

Se o cabo entrar pelo fundo: certifique-se de que elimina a
tensão do cabo fazendo-o passar pelo percurso indicado no
interior da caixa do adaptador de LAN.

2

Ligue os terminais X5M/1+2 da unidade de interior aos
terminais X3A/1+2 do adaptador de LAN.

X1A

1
2

X2A
X3A
X4A

S1S

BRP069A61+BRP069A62
Adaptador de LAN Daikin Altherma
4P464229-1 – 2017.08
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5 Instalação
INFORMAÇÕES

Para ligar a um contacto sem tensão (Smart Grid)

Respeite a polaridade do cabo. O fio positivo TEM DE
SER ligado ao terminal X2A/1 e o fio negativo ao terminal
X2A/2.

Se o inversor solar / sistema de gestão de energia tiver um contacto
sem tensão, ligue o adaptador de LAN assim:

INFORMAÇÕES

230 Vac

L

a

1
2
3
4

Certifique-se de que liga o medidor elétrico na direção
correta para que ele meça a energia total injetada NA
rede.

5.3.6

X1A

Ligação das entradas digitais
a

INFORMAÇÕES

Para o contacto sem tensão

INFORMAÇÕES

Esta ligação é suportada APENAS pelo adaptador de LAN
BRP069A61.

O contacto sem tensão deve ser capaz de comutar
230 V CA – 20 mA.

INFORMAÇÕES
A ligação das saídas digitais ao conector X1A depende da
aplicação Smart Grid. A ligação descrita nas instruções em
baixo serve para utilizar o sistema no modo de
funcionamento "ATIVO por recomendação". Para obter
mais informações, consulte "7 Aplicação Smart Grid" na
página 11.

Para ligar a uma tomada de parede controlável
(Smart Grid)
Se existir uma tomada de parede que seja controlada por um
inversor solar / sistema de gestão de energia, ligue o adaptador de
LAN assim:

AVISO
L
N
1
2
3
4

Certifique-se de que X1A/N+L ficam protegidos por um
disjuntor de atuação rápida (corrente nominal de 100 mA ~
6 A).
AVISO
Quando ligar o cabo ao terminal X1A do adaptador de
LAN, certifique-se de que todos os fios ficam bem fixos
nos contactos corretos. Utilize uma chave de parafusos
para abrir os grampos dos contactos. Verifique se o fio de
cobre sem revestimento está totalmente inserido no
terminal (o fio de cobre sem revestimento NÃO pode estar
visível).

NOTIFICAÇÃO
Certifique-se de que existe um disjuntor ou fusível de ação
rápida na instalação (incorporado na tomada ou instalado
externamente; corrente nominal de 100 mA~6 A).

1
2
1

3

Certifique-se de que elimina a tensão do cabo apertando-o com
o fixador de cabo na posição destinada ao efeito.

2

Ligue uma tensão de deteção a X1A/N+L. Certifique-se de que
X1A/N+L ficam protegidos por um disjuntor de atuação rápida.

3

Para utilizar o sistema no modo de funcionamento estado
"ATIVO recomendado" (aplicação Smart Grid), ligue a entrada
digital à entrada digital X1A/1+2 do adaptador de LAN.

1
2
3
4
N
L

X1A

5.4

Concluir a instalação do adaptador
de LAN

5.4.1

Número de série do adaptador de LAN

Antes de fechar o adaptador de LAN, anote o número de série.
Pode encontrar este número no conector de Ethernet do adaptador
(número na posição mais baixa do conector X4A). Anote-o no
espaço destinado em baixo.
Número de série

X1A

INFORMAÇÕES
O número de série é utilizado durante a configuração do
adaptador de LAN. Para obter mais informações, consulte
"6 Configuração" na página 9.

X2A
X3A

5.4.2
X4A

1

Fechar o adaptador de LAN

Coloque a parte da frente da caixa na parte de trás da caixa e
aperte o parafuso.

S1S N L
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6 Configuração
3
1×

2

1

5.5

Abrir o adaptador de LAN

5.5.1

Acerca da abertura do adaptador de LAN

O procedimento de instalação normal NÃO implica a abertura do
adaptador. No entanto, se tiver de o abrir, utilize o procedimento
descrito em baixo.
PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO
Antes de abrir o adaptador de LAN, DESLIGUE toda a
alimentação elétrica (tanto a alimentação recebida da
unidade de interior no conector X3A como a tensão de
deteção fornecida ao conector X1A, se aplicável).

5.5.2

Situação

Configuração

Regulações de rede: pretende
alterar as regulações de rede
(por exemplo, utilizar um
endereço IP estático
personalizado).

Aceda à interface web de
configuração e altere as
regulações de rede. Consulte
"6.3 Interface web de
configuração" na página 10 e
"6.3.2 Regulações de rede" na
página 11.

Smart Grid: pretende utilizar o
adaptador de LAN com uma
aplicação Smart Grid.

Aceda à interface web de
configuração e altere as
regulações de Smart Grid.
Consulte "6.3 Interface web de
configuração" na página 10 e
"6.3.3 Regulações de Smart
Grid" na página 11.

Para obter mais informações sobre o interruptor DIP, consulte
"6.4 Interruptor DIP" na página 11. Para obter instruções sobre
como efetuar uma reposição de fábrica, consulte "6.3.4 Reposição
de fábrica" na página 11.

6.2

Atualizar o software

Pode atualizar o software do adaptador de LAN utilizando os
seguintes métodos:
▪ com a aplicação Daikin Online Controller
▪ com um cartão micro SD
▪ com a interface web de configuração
INFORMAÇÕES

Para abrir o adaptador de LAN

1

Remova o parafuso com uma chave de parafusos.

2

Puxe a parte superior da caixa para si.

Por ser mais fácil e poupar tempo, é recomendável
atualizar o software do adaptador de LAN através da
aplicação.
INFORMAÇÕES

1

Para que a unidade Daikin Altherma e a interface de
utilizador funcionem com o adaptador de LAN, é
necessário que o software de cada uma cumpra os
requisitos. Certifique-se SEMPRE de que a unidade e a
interface de utilizador têm a versão mais recente do
software. Para obter mais informações, consulte http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/.

1×

2

6.2.1

3

Para atualizar com a aplicação Daikin
Online Controller

Pré-requisito: A aplicação Daikin Online Controller deve estar
instalada no seu smartphone e deverá ter recebido uma notificação
a informar que está disponível uma nova atualização.
1

6

Configuração

6.1

Descrição geral: Configuração

O adaptador de LAN pode ser configurado através de:
▪ Interface web de configuração

Abra a aplicação e inicie a atualização.
Resultado: O novo software é transferido automaticamente
para o adaptador de LAN.
Resultado: Para implementar as alterações, o adaptador de
LAN desliga-se e volta a ligar-se automaticamente.

Resultado: O software do adaptador de LAN estará então
atualizado com a versão mais recente.

▪ Interruptor DIP

INFORMAÇÕES

O adaptador de LAN é quase totalmente plug-and-play. Será
necessário alterar as regulações APENAS nas seguintes situações:

Durante a atualização do software, NÃO PODE interagir
com o adaptador de LAN e com a aplicação. É possível
que a interface de utilizador da unidade Daikin Altherma
apresente o erro U8-01. Quando a atualização terminar,
este código de erro desaparece automaticamente.

Situação

Configuração

Atualização de software: o
software do adaptador de LAN,
da unidade Daikin Altherma ou
da interface de utilizador NÃO
está atualizado.

Efetue a atualização para o
software necessário. Siga as
instruções em fornecidas em
"6.2 Atualizar o software" na
página 9.
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6 Configuração
6.2.2

Para atualizar com um cartão micro SD

Pré-requisito: Deve ter um cartão micro SD vazio que tenha uma
capacidade de 256 MB~32 GB.
1

Introduza o cartão micro SD numa ranhura para cartão SD do
seu computador.

2

Aceda a http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/ e transfira o software mais recente do
adaptador de LAN (ficheiro zip) para o diretório raiz do cartão
micro SD.

3

6.3

Interface web de configuração

O adaptador de LAN pode ser praticamente todo configurado
através de uma interface web de configuração dedicada. Esta
interface permite alterar as regulações de rede e configurar o
adaptador para utilização do sistema com as aplicações Smart Grid.
Além disso, permite atualizar o software do adaptador de LAN e
efetuar uma reposição de fábrica.
INFORMAÇÕES
Se existirem 2 adaptadores de LAN na mesma rede LAN,
deve configurá-los separadamente.

Descompacte o ficheiro zip no diretório raiz do cartão micro SD.
Resultado: Aparece uma pasta no cartão SD. Essa pasta
contém o ficheiro do software.

4

Certifique-se de que a alimentação do adaptador de LAN está
DESLIGADA.

5

Introduza o cartão micro SD na ranhura para cartão SD do
adaptador de LAN.

6

LIGUE a alimentação do adaptador de LAN.

6.3.1

Aceder à interface web de configuração

Deve conseguir aceder à interface web de configuração utilizando o
respetivo URL (http://altherma.local) no seu browser. Se NÃO
conseguir, existem 2 alternativas.

Aceder através do URL

Resultado: O software do adaptador de LAN estará então
atualizado com a versão mais recente.

Pré-requisito: O seu computador e o adaptador de LAN devem
estar ligados ao mesmo router.

Resultado: Para implementar as alterações, o adaptador de LAN
desliga-se e volta a ligar-se automaticamente.

Pré-requisito: O router deve suportar DHCP.

INFORMAÇÕES
Após o reinício automático, as luzes LED de estado
ACENDEM e APAGAM alternadamente 5 vezes. Após
isto, a luz LED indicadora de funcionamento fica
intermitente para indicar que o adaptador de LAN está a
funcionar normalmente. A sincronização do adaptador de
LAN com a unidade Daikin Altherma pode demorar até
30 minutos.

6.2.3

Para atualizar com a interface web de
configuração

1

Aceda a http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/ e transfira o software mais recente do
adaptador de LAN (ficheiro zip) para o seu computador.

2

Descompacte o ficheiro zip no seu computador.

3

Aceda à interface web de configuração.

4

Na interface web de configuração, aceda a Upload adapter SW.

5

Siga as instruções de carregamento indicadas na interface
web.

1

No seu browser, aceda a http://altherma.local

Alternativa - Endereço IP do adaptador de LAN
Pré-requisito: O seu computador e o adaptador de LAN devem
estar ligados à mesma rede.
Pré-requisito: Deve ter obtido o endereço IP do adaptador de LAN.
1

Aceda ao endereço IP do adaptador de LAN com o seu
browser.

Existem vários métodos para obter o endereço IP do adaptador de
LAN:
Obtenção através de

Instrução

Aplicação Daikin Online
Controller

1

2
Lista de clientes de DHCP do
router

Resultado: O software do adaptador de LAN estará então
atualizado com a versão mais recente.
Resultado: Para implementar as alterações, o adaptador de LAN
desliga-se e volta a ligar-se automaticamente.
INFORMAÇÕES
Após o reinício automático, as luzes LED de estado
ACENDEM e APAGAM alternadamente 5 vezes. Após
isto, a luz LED indicadora de funcionamento fica
intermitente para indicar que o adaptador de LAN está a
funcionar normalmente. A sincronização do adaptador de
LAN com a unidade Daikin Altherma pode demorar até
30 minutos.

Na aplicação, aceda a
"Adapter
information" (Informação do
adaptador)
>
"IP
address" (Endereço IP).
Obtenha o endereço IP do
adaptador de LAN.

3

Encontre o adaptador de
LAN na lista de clientes de
DHCP do router.

4

Obtenha o endereço IP do
adaptador de LAN.

Alternativa - Interruptores DIP + Endereço IP fixo
Pré-requisito: O seu computador deve estar ligado diretamente ao
adaptador de LAN com um cabo de Ethernet e NÃO deve estar
ligado a qualquer rede (wifi, LAN, …).
Pré-requisito: A alimentação do adaptador de LAN deve estar
DESLIGADA.
1

Coloque o interruptor DIP 4 na posição LIGADO.

2

LIGUE a alimentação do adaptador de LAN.

3

Aceda a http://169.254.10.10 com o seu browser

INFORMAÇÕES
Para obter instruções sobre como aceder à interface web
de configuração, consulte "6.3.1 Aceder à interface web de
configuração" na página 10.
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7 Aplicação Smart Grid
NOTIFICAÇÃO

Interruptor DIP

Função

2

Reposição de fábrica. Se executar o
procedimento seguinte, pode repor os
parâmetros de configuração predefinidos do
adaptador de LAN (ou seja, os que são
definidos na interface web de configuração). O
estado de fábrica do pino é "OFF".

Utilize uma ferramenta adequada para mudar as posições
dos interruptores DIP. Tenha cuidado com a descarga
eletrostática.
Para obter mais informações sobre o interruptor DIP, consulte
"6.4 Interruptor DIP" na página 11.

6.3.2

Procedimento:
1
DESLIGUE a alimentação.
2
Coloque o interruptor na posição "ON".

Regulações de rede

Para alterar as regulações de rede, aceda a Network settings
(Regulações de rede) na interface web de configuração.

Para ativar/desativar o DHCP
1

Para ativar o DHCP, selecione Automatic.

2

Para desativar o DHCP, selecione Manually.

Pré-requisito: Certifique-se de que Manually está selecionado.
Preencha com as regulações de rede que pretender.

2

Para implementar as regulações, desligue o adaptador e volte
a ligá-lo.

6.3.3

Ativar/desativar um endereço IP estático
personalizado. Por predefinição, as
regulações de IP são configuradas
dinamicamente através do protocolo DHCP.
No entanto, é possível não utilizar este
protocolo e ativar um endereço IP estático
personalizado. Isto é útil se NÃO conseguir
aceder à interface web de configuração
automaticamente. Para obter mais
informações, consulte "6.3.1 Aceder à
interface web de configuração" na página 10 e
"Alternativa - Interruptores DIP + Endereço IP
fixo" na página 10.

Reposição de fábrica

▪ OFF: endereço IP dinâmico (estado de
fábrica)

INFORMAÇÕES

▪ ON: endereço IP fixo (169.254.10.10)

Também pode efetuar uma reposição de fábrica com o
interruptor DIP. Para obter instruções, consulte
"6.4 Interruptor DIP" na página 11.

Observação: para implementar as alterações,
é necessário desligar e ligar.
5-8

Para efetuar uma reposição de fábrica

6.4

Interruptor DIP

Algumas funções do adaptador de LAN são controladas pelo
interruptor DIP. O adaptador verifica a configuração do interruptor
DIP APENAS quando é ligado. Por isso, para configurar o
interruptor DIP, certifique-se de que o adaptador está DESLIGADO.

(a)

6.5

INFORMAÇÕES
No caso do BRP069A61, "alimentação" significa a
alimentação fornecida pela unidade de interior E a tensão
de deteção de 230 V CA fornecida ao conector X1A.
As seguintes funções são controladas pelo interruptor DIP:
Interruptor DIP
1(a)

Função
Ativar/desativar a funcionalidade Smart
Grid.
▪ OFF: ativada (estado de fábrica)
▪ ON: desativada

BRP069A61+BRP069A62
Adaptador de LAN Daikin Altherma
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Interruptores não utilizados
Suportado APENAS pelo adaptador de LAN BRP069A61.

Remoção

Quando ligar o adaptador de LAN à unidade Daikin Altherma, o
sistema regista automaticamente a sua presença. No entanto, terá
de configurar isto manualmente quando remover o adaptador do
sistema após a instalação.

6.5.1

NOTIFICAÇÃO
Utilize uma ferramenta adequada para mudar as posições
dos interruptores DIP. Tenha cuidado com a descarga
eletrostática.

Coloque o interruptor novamente na
posição "OFF".
LIGUE a alimentação.

Interruptor não utilizado

Regulações de Smart Grid

Clique no botão Reset (Repor) abaixo de Factory reset
(Reposição de fábrica).

DESLIGUE a alimentação.

6

4

Para efetuar uma reposição de fábrica, aceda a Factory reset
(Reposição de fábrica) na interface web de configuração.

1

Aguarde 15 segundos.

5

3

Para alterar as regulações de Smart Grid, aceda a Smart Grid na
interface web de configuração.

6.3.4

LIGUE a alimentação.

4

7

Para definir um endereço IP estático
1

3

Para remover o adaptador de LAN do
sistema

1

Na interface de utilizador, aceda a [A.2.2]: Regul. do instalador
> Disposição do sistema > Opções.

2

Na lista de opções, selecione Adaptador LAN.

3

Selecione "No" (Não).

7

Aplicação Smart Grid
INFORMAÇÕES
Esta informação aplica-se APENAS ao adaptador de LAN
BRP069A61.

O adaptador de LAN permite a ligação do sistema Daikin Altherma a
um sistema fotovoltaico, para minimização da energia injetada na
rede e maximização do consumo próprio da energia gerada pelo
sistema fotovoltaicos.
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7 Aplicação Smart Grid
A aplicação Smart Grid exige os seguintes requisitos ao sistema
Daikin Altherma:
Item

Requisito

Software do adaptador de LAN

É recomendável que o software
do adaptador de LAN esteja
SEMPRE atualizado.

Método de controlo da unidade

A unidade Daikin Altherma NÃO
PODE ser controlada com a
interface de utilizador em
Controlo da TSA ([C‑07]=0).

Regulações de controlo do
consumo energético

Para utilizar o depósito de água quente sanitária
como acumulador
1

Faça a regulação adequada na interface web de configuração.

2

Certifique-se de que o sistema possui um depósito de água
quente sanitária.

3

Certifique-se de que a regulação [E‑05] na interface de
utilizador fica definida como 1: DHW.

4

Certifique-se de que a regulação [E‑06] na interface de
utilizador fica definida como 1: DHW tank.

▪ A regulação de controlo do
consumo energético [A.6.3.1]
(Modo) TÊM DE SER definida
como "Contínuo" ([4‑08]=1).

INFORMAÇÕES
▪ O sistema acumula energia APENAS quando a
unidade Daikin Altherma está no modo de espera. O
funcionamento normal (ações programadas, etc.) tem
prioridade sobre a acumulação de energia.

▪ A regulação de controlo do
consumo energético [A.6.3.2]
(Tipo) TÊM DE SER definida
como "Potência" ([4‑09]=1).

▪ Na interface web de configuração, a acumulação está
predefinida para "apenas depósito de água quente
sanitária".

A PCB do adaptador de LAN possui 2 entradas digitais (SG0
(X1A/1+2) e SG1 (X1A/3+4)) destinadas à aplicação Smart Grid.
Estas entradas têm de ser controladas por um controlador externo,
como um inversor de sistema solar ou um sistema de gestão de
energia doméstico. Dependendo do estado das entradas, o sistema
pode funcionar num dos seguintes 4 modos de funcionamento
Smart Grid:
Modo de funcionamento Smart
Grid

SG0

SG1

Funcionamento normal (modo
livre)

0

0

ATIVO por recomendação

1

0

INATIVO por imposição

0

1

ATIVO por imposição

1

1

7.1

Modo de "funcionamento normal"

No modo de "funcionamento normal", a unidade Daikin Altherma
funciona normalmente de acordo com os horários e as regulações
definidas pelo proprietário. As funcionalidades Smart Grid não são
ativadas.

7.2

Modo "ATIVO por recomendação"

No modo de funcionamento "ATIVO por recomendação", o sistema
Daikin Altherma utiliza a energia do sistema fotovoltaico para
arrefecimento/aquecimento ambiente e/ou produção de água quente
sanitária (ou seja, acumulação de energia), minimizando a injeção
de energia na rede. A quantidade de energia do sistema fotovoltaico
que é utilizada para acumulação depende do depósito de água
quente sanitária e/ou da temperatura ambiente. Para equilibrar a
capacidade do sistema fotovoltaico com o consumo energético do
sistema Daikin Altherma, o consumo energético da unidade Daikin
Altherma é limitado estaticamente ou dinamicamente.

7.2.1

Acumulação de energia

O modo de funcionamento "ATIVO por recomendação" permite
acumular energia elétrica na forma de energia térmica. A interface
web de configuração permite escolher o meio de acumulação:
apenas o depósito de água quente sanitária ou o depósito de água
quente sanitária e o ambiente.

▪ O ponto de regulação da água quente sanitária durante
a acumulação para o depósito de água quente
sanitária é a máxima temperatura do depósito para o
tipo de depósito existente.
▪ O ponto de regulação do arrefecimento/aquecimento
ambiente para a acumulação no ambiente é o ponto de
regulação de conforto para o ambiente.

7.2.2

Limite de potência

No modo de funcionamento "ATIVO por recomendação", o consumo
energético do sistema Daikin Altherma é limitado estaticamente ou
dinamicamente. Em qualquer dos casos, é possível incluir o
consumo energético das resistências elétricas no cálculo (a
predefinição é NÃO incluir).
INFORMAÇÕES
▪ As resistências elétricas funcionam APENAS quando o
limite de potência é superior à potência das
resistências.
▪ A funcionalidade de limite de potência NÃO está
disponível
para
as
unidades
de
exterior
ERLQ011~016. Quando estas unidades de exterior
são utilizadas com o sistema Smart Grid, funcionam
sem limite de potência. No entanto, o recurso à
resistência elétrica é desativado.

Limite de potência estático
O consumo energético da unidade Daikin Altherma é limitado
estaticamente para um valor fixo (predefinição de 1,5 kW) que é
definido na interface web de configuração. Durante a acumulação
de energia, o consumo energético da unidade Daikin Altherma NÃO
excede este limite.

Limite de potência dinâmico
Para ativar o limite de potência dinâmico, o sistema precisa de um
contador de eletricidade. Neste caso, o sistema adapta
automaticamente o limite de potência de forma dinâmica em função
da injeção de energia na rede, que é medida pelo contador de
eletricidade.

Para utilizar o ambiente como acumulador
1

Faça a regulação adequada na interface web de configuração.

2

Certifique-se de que a regulação [C‑07] na interface de
utilizador fica definida como 2: RT Control.
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8 Resolução de problemas
INFORMAÇÕES
▪ Certifique-se de que liga o contador de eletricidade na
direção correta para que ele meça a energia total
injetada NA rede.
▪ Para que o limite de potência dinâmico seja possível, é
necessário que a ligação à rede seja efetuada em
apenas um ponto (um ponto de ligação comum para o
sistema fotovoltaico E para os aparelhos domésticos).
O algoritmo Smart Grid precisa da soma líquida de
energia gerada E energia consumida para funcionar
corretamente. O algoritmo NÃO funciona se existirem
contadores de eletricidade diferentes para a energia
gerada e para a energia consumida.
▪ Uma vez que o limite de potência dinâmico é
determinado em função da entrada do contador de
eletricidade, NÃO é necessário definir o valor do limite
da potência na interface web de configuração.

7.3

Modo "INATIVO por imposição"

No modo de funcionamento "INATIVO por imposição", o controlador
externo pode ser configurado para fazer com que o sistema desative
o compressor da unidade de exterior e as resistências elétricas. Isto
é útil sobretudo quando a instalação dispõe de um controlador que
seja capaz de evitar as tarifas energéticas elevadas. Se for ativado,
o modo "INATIVO por imposição" faz com que o sistema pare o
arrefecimento/aquecimento ambiente e a produção de água quente
sanitária.

8.2

Resolução de problemas com base
nos sintomas

8.2.1

Sintoma: Não há acesso à página web
Causas possíveis

O adaptador de LAN não está
alimentado (o LED indicador de
funcionamento não pisca).

A interface web de configuração Desligue o adaptador de LAN e
está disponível APENAS durante volte a ligá-lo.
2 horas após o equipamento ser
ligado. O temporizador pode ter
chegado ao fim do tempo.
O adaptador de LAN NÃO está
ligado à rede (o LED de ligação
de rede NÃO pisca).

O computador e o adaptador de
LAN NÃO estão ligados ao
mesmo router.

Se nenhuma das ações corretivas resolver o problema,
experimente desligar e ligar todo o sistema.

8.2.2

INFORMAÇÕES
Assim que for ligado para funcionar num dos modos de
funcionamento Smart Grid, o sistema continua a funcionar
nesse modo até que o estado da entrada mude.

8
8.1

Resolução de problemas
Descrição geral: Resolução de
problemas

Este capítulo descreve o que fazer em caso de problemas.

Sintoma: O router não suporta DHCP

É raro, mas se o router NÃO suportar DHCP ou se tiver essa
funcionalidade desativada, pode atribuir um endereço IP fixo ao
adaptador de LAN:

Modo "ATIVO por imposição"

No modo de funcionamento "ATIVO por imposição", NÃO há limite
de potência. O sistema seleciona o ponto de regulação de conforto
para a produção de água quente sanitária. O compressor da
unidade de exterior e as resistências elétricas consomem o máximo
possível de energia.

Ligue o computador e o
adaptador de LAN ao mesmo
router.

INFORMAÇÕES

1

7.4

Ligue o adaptador de LAN a um
router.

O adaptador de LAN NÃO está Ligue o adaptador de LAN a um
ligado ao router ou o router NÃO router que suporte DHCP.
suporta DHCP.

INFORMAÇÕES
Assim que for ligado para funcionar num dos modos de
funcionamento Smart Grid, o sistema continua a funcionar
nesse modo até que o estado da entrada mude. Tenha em
atenção que pode ocorrer perda de conforto se o sistema
funcionar durante muito tempo no modo "INATIVO por
imposição".

Ação corretiva
Certifique-se de que o adaptador
de LAN está bem ligado à
unidade Daikin Altherma e que
todos os equipamentos têm a
alimentação LIGADA.

Coloque o interruptor DIP 4 na posição "ON" e reinicie o
adaptador DESLIGANDO e LIGANDO a unidade Daikin
Altherma.
Resultado: O adaptador passa a utilizar um endereço IP fixo
(169.254.10.10).

2

Ligue um computador ao adaptador de LAN com um cabo de
Ethernet.

3

Aceda ao endereço IP fixo com o seu browser.
Resultado: Aparece a interface web de configuração.

4

Na interface web de configuração, aceda a Network settings e
defina um endereço IP fixo (Static IP address)(certifique-se de
que Manually está selecionado).

5

DESLIGUE a alimentação da unidade.

6

Coloque o interruptor DIP 4 novamente na posição "OFF".

7

LIGUE a alimentação da unidade.

Resultado: O adaptador passa a utilizar o endereço IP fixo
personalizado.

8.3

Resolução de problemas com base
em códigos de erro

8.3.1

Códigos de erro da unidade de interior

Contém informações sobre:
▪ Resolução de problemas com base nos sintomas
▪ Resolver problemas com base nos códigos de erro

Se a unidade Daikin Altherma perder a ligação ao adaptador de
LAN, aparece o seguinte código de erro na interface de utilizador:
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8 Resolução de problemas
Código de erro Código de erro Descrição
detalhado
U8

01

Ligação com o adaptador perdida

Contacte o seu representante.

8.3.2

Códigos de erro do adaptador de LAN

Os erros do adaptador de LAN são indicados pelas luzes LED de
estado. Se existir algum problema, uma ou mais luzes LED de
estado comportam-se assim:
LED Comportamento de erro

Descrição

O LED indicador de
Não está a funcionar
funcionamento NÃO pisca normalmente.
Experimente reiniciar o
adaptador de LAN ou contacte o
concessionário.
O LED de rede pisca

Problema de comunicação.
Verifique a ligação de rede.

O LED de comunicação
da unidade Daikin
Altherma pisca

Problema de comunicação com a
unidade Daikin Altherma.

O LED de Smart Grid
pisca durante mais de 30
minutos.

Problema de compatibilidade
com Smart Grid.
Experimente reiniciar o
adaptador de LAN ou contacte o
concessionário.

INFORMAÇÕES
Quando o adaptador de LAN efetua uma verificação de
compatibilidade Smart Grid, o LED Smart Grid pisca. NÃO
é um comportamento anómalo. Se a verificação tiver
sucesso, o LED fica ACESO ou APAGADO. Se o LED
continuar a piscar durante mais de 30 minutos, isso
significa que a verificação de compatibilidade falhou e o
funcionamento com Smart Grid NÃO é possível.
Para ver uma descrição completa das luzes LED de estado,
consulte "2 Acerca do produto" na página 2.

Guia de referência do instalador
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9 Dados técnicos

9

Dados técnicos

Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público). O conjunto completo
dos mais recentes dados técnicos está disponível na extranet Daikin (autenticação obrigatória).

9.1

Esquema elétrico
Cartão SD

LIGADO
DESLIGADO

LAN

Router

Hydro SWB

N

L

Fotovoltaico com contacto sem potencial.

Contador de eletricidade.
Deteção de impulsos
de 5 V CC (fornecida
pela PCB).

L

N

Fotovoltaico com tomada de parede controlável.

N

L

Funcionalidade Smart Grid plena.
Apenas para BRP069A61

4D105877-1
A3P

PCB do adaptador de LAN

LD1~LD4
Q1DI

Inglês

**/12.2

LED da PCB
#

SS1 (A3P)

Disjuntor

1

Interruptor DIP

S1S

#

Contacto SG0

S2S

#

Contacto SG1

S3S

*

Entrada do contador de eletricidade

Tradução
Ligação ** continua na página
12, coluna 2
Várias possibilidades de ligações
elétricas
Opção
Não montado na caixa de
distribuição

X*A

Conector

X*M

Régua de terminais

Ligações elétricas dependendo
do modelo

*

Opcional

PCB

#

Fornecimento local

Notas a ter em conta antes de ligar a unidade
Inglês

Tradução

X1M

Terminal principal

X2M

Terminal das ligações elétricas
locais para CA

X5M

Terminal das ligações elétricas
locais para CC
Cabo de terra

15

Cabo número 15
Fornecimento local
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