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Precauções de segurança
gerais

1.1

Acerca da documentação

12

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

12

▪ As precauções descritas neste documento dizem respeito a
tópicos muito importantes, siga-os rigorosamente.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
15
15
16

▪ A instalação do sistema e todas as actividades descritas no
manual de instalação e no guia de referência do instalador
DEVEM ser realizadas por um instalador autorizado.

1.1.1

Significado dos avisos e símbolos
PERIGO
Indica uma situação que resulta em morte ou ferimentos
graves.
PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO
Indica uma situação que poderá resultar em eletrocussão.
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1 Precauções de segurança gerais
PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

Indica uma situação que pode resultar em queimaduras
devido a temperaturas extremamente quentes ou frias.

▪ NÃO toque nas tubagens de refrigerante, nas tubagens
de água nem nas peças internas durante ou
imediatamente após o funcionamento. Poderão estar
demasiado quentes ou frias. Deixe passar algum
tempo para que voltem à temperatura normal. Se tiver
de tocar-lhes, utilize luvas de proteção.

PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO
Indica uma situação que pode resultar em explosão.
AVISO

▪ NÃO entre em contacto com uma fuga de refrigerante.

Indica uma situação que pode resultar em morte ou
ferimentos graves.

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

ADVERTÊNCIA: MATERIAL INFLAMÁVEL
CUIDADO
Indica uma situação que pode resultar em ferimentos
menores ou moderados.

CUIDADO
NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio
da unidade.

NOTIFICAÇÃO
Indica uma situação que pode resultar em danos materiais
ou no equipamento.

NOTIFICAÇÃO
▪ NÃO coloque nenhum objeto nem equipamento em
cima da unidade.

INFORMAÇÕES
Apresenta dicas úteis ou informações adicionais.
Símbolo

▪ NÃO se sente, trepe nem se apoie na unidade.

Explicação

NOTIFICAÇÃO

Antes da instalação, leia o manual de instalação e
operação e a folha das instruções de ligação.
Antes de realizar trabalhos de manutenção e
assistência técnica, leia o manual de assistência.
Para obter mais informações, consulte o guia para
instalação e utilização.

1.2

Para o instalador

1.2.1

Geral

Os trabalhos efetuados na unidade de exterior devem ser
efetuados em tempo seco, para evitar entrada de água.
De acordo com a legislação aplicável, poderá ser necessário
fornecer um livro de registos com o produto, contendo pelo menos:
informações sobre manutenção, trabalho de reparação, resultados
de testes, períodos de inactividade…
As seguintes informações também DEVEM ser fornecidas num local
acessível no produto:
▪ Instruções para desligar o sistema em caso de emergência

Se NÃO tiver a certeza de como instalar ou utilizar a unidade,
contacte o seu representante.
NOTIFICAÇÃO
A instalação ou fixação inadequada do equipamento ou
dos acessórios pode provocar choques elétricos, curtocircuitos, fugas, incêndios ou outros danos no
equipamento. Utilize apenas acessórios, equipamento
opcional e peças sobresselentes fabricadas ou aprovadas
pela Daikin.
AVISO

▪ Nome e endereço de bombeiros, polícia e hospital
▪ Nome, endereço e contactos telefónicos (diurnos e nocturnos)
para receber assistência
Na Europa, a EN378 fornece a orientação necessária deste livro de
registos.

1.2.2

Local de instalação

▪ Proporcione espaço suficiente em redor da unidade para permitir
intervenções técnicas e uma boa circulação de ar.
▪ Certifique-se de que o local de instalação suporta o peso e a
vibração da unidade.

Certifique-se de que a instalação, os testes e os materiais
aplicados cumprem a legislação aplicável (acima das
instruções descritas na documentação da Daikin).

▪ Certifique-se de que a área é bem ventilada. NÃO bloqueie as
aberturas de ventilação.

CUIDADO

NÃO instale a unidade nos seguintes locais:

Utilize equipamento de proteção pessoal adequado (luvas
de proteção, óculos de segurança…) quando realizar
tarefas de instalação, manutenção ou intervenções
técnicas ao sistema.

▪ Em atmosferas potencialmente explosivas.

AVISO

▪ Em locais onde exista o risco de incêndio devido à fuga de gases
inflamáveis (exemplo: diluente ou gasolina), fibra de carbono e pó
inflamável.

Rasgue e deite fora os sacos plásticos de embalagem,
para que não fiquem ao alcance de ninguém, em especial
de crianças. Risco possível: asfixia.
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▪ Certifique-se de que a unidade está nivelada.

▪ Em locais onde existam máquinas que emitam ondas
electromagnéticas. As ondas electromagnéticas podem perturbar
o sistema de controlo, provocando avarias no equipamento.

▪ Em locais onde são produzidos gases corrosivos (exemplo: gás
de ácido sulfúrico). A corrosão dos tubos de cobre ou dos
componentes soldados pode provocar fugas de refrigerante.
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1 Precauções de segurança gerais
1.2.3

Refrigerante

Se aplicável. Consulte o manual de instalação ou o guia de
referência do instalador da sua aplicação para obter mais
informações.
NOTIFICAÇÃO

▪ A unidade é carregada com refrigerante na fábrica e, dependendo
da dimensão e do comprimento dos tubos, alguns sistemas
necessitam de uma carga adicional de refrigerante.
▪ Utilize apenas ferramentas exclusivas para o tipo de refrigerante
utilizado no sistema, para assegurar a resistência de pressão e
para evitar a entrada de materiais estranhos no sistema.

Certifique-se de que a instalação da tubagem de
refrigerante está em conformidade com a legislação
aplicável. Na Europa, a EN378 é a norma aplicável.

▪ Carregue o liquido refrigerante da seguinte forma:

NOTIFICAÇÃO

(isto é, se o cilindro estiver
marcado com “Sifão de
enchimento de líquido instalado”)

Certifique-se de que a tubagem local e as ligações NÃO
são sujeitas a tensão.

Se
Se houver um tubo de sifão

Então
Carregue o cilindro com o
mesmo na vertical direito.

AVISO
Durante os testes, NUNCA pressurize o produto com uma
pressão superior à pressão máxima permitida (conforme
indicado na placa de especificações da unidade).

Se NÃO houver um tubo de sifão Carregue o cilindro com o
mesmo virado de cabeça para
baixo.

AVISO
Tome precauções suficientes em caso de fugas de
refrigerante. Se existirem fugas do gás do refrigerante,
ventile a área de imediato. Riscos possíveis:
▪ As concentrações excessivas de refrigerante numa
divisão fechada podem levar à falta de oxigénio.

▪ Abra os cilindros do refrigerante lentamente.

▪ Pode ser produzido um gás tóxico se o gás refrigerante
entrar em contacto com fogo.

▪ Carregue o refrigerante sob a forma líquida. Acrescentá-lo sob a
forma gasosa poderá impedir o funcionamento normal.

PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO

CUIDADO

Bombagem de descarga – Fuga de refrigerante. Caso
pretenda efectuar uma bombagem de descarga do
sistema e exista uma fuga no circuito de refrigerante:

Ao terminar de adicionar refrigerante ou durante uma
pausa, feche imediatamente a válvula do tanque do
refrigerante. Se a válvula NÃO for fechada imediatamente,
a pressão remanescente poderá carregar refrigerante
adicional. Consequência possível: Quantidade incorrecta
de refrigerante.

▪ NÃO utilize a função de bombagem de descarga
automática da unidade, com a qual pode recolher o
refrigerante todo do sistema para a unidade de
exterior. Consequência possível: Auto-combustão e
explosão do compressor devido à entrada de ar no
compressor em funcionamento.
▪ Utilize um sistema de recuperação separado para que
NÃO seja necessário o funcionamento do compressor
da unidade.

1.2.4

Se aplicável. Consulte o manual de instalação ou o guia de
referência do instalador da sua aplicação para obter mais
informações.
AVISO

AVISO

A seleção da salmoura DEVE estar em conformidade com
a legislação aplicável.

Recolha SEMPRE o refrigerante. NÃO os liberte
directamente para o ambiente. Utilize a bomba de vácuo
para evacuar a instalação.

AVISO
Tome precauções suficientes em caso de fugas de
salmoura. Se existirem fugas, ventile imediatamente a
área e contacte o seu representante local.

NOTIFICAÇÃO
Após todas as tubagens terem sido conectadas, certifiquese de que não existem fugas de gás. Utilize azoto para
realizar uma deteção de fugas de gás.

AVISO
A temperatura ambiente no interior da unidade pode atingir
números muito superiores à temperatura ambiente da
divisão, por ex., 70°C. Em caso de fuga de salmoura, as
peças quentes no interior da unidade podem criar uma
situação de perigo.

NOTIFICAÇÃO
▪ Para evitar falhas no compressor, NÃO carregue mais
refrigerante do que o especificado.
▪ Quando é necessário abrir o sistema de refrigeração, o
refrigerante DEVE ser tratado em conformidade com a
legislação aplicável.

AVISO
A utilização e instalação da aplicação TEM de cumprir as
precauções de segurança e ambientais especificadas na
legislação aplicável.

AVISO
Certifique-se de que não há oxigénio no sistema. O
refrigerante apenas pode ser carregado após efetuar o
teste de fugas e a secagem por aspiração.
▪ Caso seja necessário efectuar uma recarga, consulte a placa de
especificações da unidade. Indica o tipo e quantidade de
refrigerante.
Guia de referência do instalador
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Salmoura

1.2.5

Água

Se aplicável. Consulte o manual de instalação ou o guia de
referência do instalador da sua aplicação para obter mais
informações.
EBLQ05+07C2V3
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2 Acerca da documentação

1.2.6

NOTIFICAÇÃO

CUIDADO

Certifique-se de que a qualidade da água está em
conformidade com a directiva da UE 98/83 EC.

A ligação à terra tem de estar feita antes de se
estabelecerem as ligações activas (com corrente). Ao
desligar a alimentação, as conexões activas têm de ser
interrompidas antes da ligação à terra. O comprimento dos
condutores entre o encaixe de protecção contra tracção
mecânica do cabo de alimentação e a placa de bornes tem
de ser tal que os condutores activos (fases) fiquem
esticados antes que o mesmo suceda ao condutor de
terra, para a eventualidade de o cabo de alimentação ser
puxado para fora do respectivo encaixe.

Sistema eléctrico
PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO
▪ Tem de DESATIVAR todas as fontes de alimentação
antes de desmontar a tampa da caixa de distribuição,
de estabelecer as ligações elétricas ou de tocar nos
componentes elétricos.

NOTIFICAÇÃO

▪ Desligue a fonte de alimentação durante mais de
1 minuto e meça a tensão nos terminais dos
condensadores do circuito principal ou dos
componentes elétricos, antes de efetuar intervenções
técnicas. A tensão DEVE ser inferior a 50 V CC antes
de poder tocar nos componentes elétricos. Para saber
a localização dos terminais, consulte o esquema
elétrico.

Cuidados a
alimentação:

▪ NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa
de serviço estiver removida.

estender

a

cablagem

de

▪ Quando ligar cabos da mesma espessura, proceda
conforme ilustrado na figura anterior.

AVISO

▪ Para as ligações eléctricas, utilize a cablagem de
alimentação designada e ligue firmemente e, em
seguida, prenda de modo a evitar que seja exercida
pressão externa na placa de bornes.

Se NÃO for instalado de fábrica, TEM de ser instalado na
cablagem fixa um interruptor geral ou outra forma de
interrupção do circuito, com quebra de contacto em todos
os pólos, proporcionando uma interrupção total em estado
de sobretensão de categoria III.

▪ Utilize uma chave de fendas adequada para apertar os
parafusos do terminal. Uma chave de fendas com uma
cabeça pequena irá danificar a cabeça e tornar o
aperto correcto impossível.

AVISO
▪ Utilize APENAS fios de cobre.

▪ Se apertar os parafusos do terminal em demasia, pode
parti-los.

▪ Certifique-se de que os componentes eléctricos locais
estão em conformidade com a legislação aplicável.

AVISO

▪ Todas as ligações eléctricas locais DEVEM ser
estabelecidas de acordo com o esquema eléctrico
fornecido com o produto.

▪ Após concluir a instalação elétrica, confirme se cada
componente elétrico e terminal no interior da caixa dos
componentes elétricos está bem fixo.

▪ NUNCA aperte molhos de cabos e certifique-se de que
NÃO entram em contacto com a tubagem nem com
arestas afiadas. Certifique-se de que não é aplicada
qualquer pressão externa às ligações dos terminais.

▪ Certifique-se de que todas as tampas estão fechadas
antes de colocar a unidade em funcionamento.
NOTIFICAÇÃO

▪ Certifique-se de que instala a ligação à terra. NÃO
efectue ligações à terra da unidade através de
canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de
terra da rede telefónica. Uma ligação à terra
incompleta pode originar choques eléctricos.

Aplicável apenas se a fonte de alimentação for trifásica e
se o compressor tiver um método de arranque ATIVAR/
DESATIVAR.
Se existir a possibilidade de haver fase invertida após uma
interrupção de energia elétrica momentânea e a
alimentação ligar-se e desligar-se enquanto o produto
estiver a funcionar, instale um circuito de proteção de fase
invertida localmente. O funcionamento do produto em fase
invertida poderá causar danos no compressor e em outras
peças.

▪ Certifique-se de que utiliza um circuito de alimentação
adequado. NUNCA utilize uma fonte de alimentação
partilhada por outro aparelho eléctrico.
▪ Certifique-se de que instala os disjuntores ou fusíveis
necessários.

▪ Ao instalar o disjuntor de fugas para a terra, certifiquese de que este é compatível com o inversor (resistente
a ruído eléctrico de alta frequência), para que o
disjuntor de fugas para a terra não dispare
desnecessariamente.

quando

▪ NÃO ligue cabos de diferentes espessuras à placa de
bornes de alimentação (a folga nos cabos de
alimentação pode causar calor anormal).

▪ NÃO toque nos componentes elétricos com as mãos
molhadas.

▪ Certifique-se de que instala um disjuntor de fugas para
a terra. Caso contrário, podem acontecer choques
eléctricos ou incêndios.

ter

2

Acerca da documentação

2.1

Acerca deste documento

Público-alvo
Instaladores autorizados
Conjunto de documentação
Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O
conjunto completo é constituído por:
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3 Acerca da caixa
▪ Precauções de segurança gerais:

Capítulo

▪ Instruções de segurança que deve ler antes de instalar

Descrição

Preparação

O que fazer e saber antes de ir para o
local

Instalação

O que fazer e saber para instalar o
sistema

▪ Instruções de instalação

Entregar ao utilizador

O que entregar e explicar ao utilizador

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

Ativação

O que fazer e saber para ativar o
sistema depois de o configurar

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

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

Manutenção e assistência Como realizar a manutenção e
assistência das unidades
Eliminação

Como eliminar o sistema

Dados técnicos

Especificações do sistema

As actualizações mais recentes da documentação fornecida podem
estar disponíveis no site regional Daikin ou através do seu
representante.

Glossário

Definição de termos

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

3

Acerca da caixa

Dados de engenharia

3.1

Descrição geral: Sobre a caixa

▪ Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

▪ Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos está
disponível no website regional Daikin (de acesso público).
▪ O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes está
disponível no Daikin Business Portal (autenticação obrigatória).
Ferramentas online
Além do conjunto de documentação, algumas ferramentas online
estão disponíveis para instaladores:
▪ Heating Solutions Navigator
▪ A caixa de ferramentas digital que fornece uma variedade de
ferramentas para facilitar a instalação e a configuração de
sistema de aquecimento.
▪ Para aceder ao Heating Solutions Navigator, é necessário
efetuar o registo na plataforma Stand By Me. Para mais
informações, consulte https://professional.standbyme.daikin.eu.
▪ Daikin e-Care
▪ Aplicação móvel para instaladores e técnicos de assistência
que lhe permite registar-se, configurar e solucionar problemas
respeitantes aos sistemas de aquecimento.

Esta secção descreve o que tem de fazer quando a caixa com a
unidade de exterior é entregue no local.
Tenha presente as seguintes informações:
▪ Aquando da entrega, a unidade DEVE ser verificada quanto à
existência de danos. Quaisquer danos detectados DEVEM ser
imediatamente comunicados ao agente de reclamações da
transportadora.
▪ Transporte a unidade embalada até ficar o mais próxima possível
da posição de instalação final, para impedir danos no transporte.
▪ Prepare com antecedência o percurso pelo qual pretende trazer a
unidade para o interior.

3.2

Unidade de exterior

3.2.1

Para desembalar a unidade de exterior

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

2.2

Google Play

Guia de referência do instalador
num relance
Capítulo

Descrição

Precauções de segurança Instruções de segurança que deve ler
gerais
antes de instalar
Acerca da documentação Que documentação existe para o
instalador
Acerca da caixa

Como desembalar as unidades e
remover os seus acessórios

Acerca das unidades e
das opções

▪ Como identificar as unidades
▪ Combinações possíveis de unidades
e opções
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4 Acerca das unidades e das opções
4.2

Identificação
NOTIFICAÇÃO
Quando instalar ou efectuar intervenções técnicas a várias
unidades em simultâneo, certifique-se de que NÃO troca
os painéis de assistência técnica entre os diferentes
modelos.

4.2.1
1

Etiqueta de identificação: Unidade de
exterior

Localização

2

Identificação do modelo
Exemplo: E B L Q 05 C2 V3
Código

3.2.2
1

Para retirar os acessórios da unidade de
exterior

Abrir a unidade de exterior.

2

Retire os acessórios.

a

b

1×

c

1×

e
2×

a
b
c
d
e
f
g

d

1×

f
2×

1×

g
1×

Precauções de segurança gerais
Livro de anexo para equipamento opcional
Manual de instalação da unidade de exterior
Manual de operação
Anel de vedação para válvula de fecho
Válvula de fecho
Placa de montagem da unidade

4

Acerca das unidades e das
opções

4.1

Descrição geral: Sobre as
unidades e opções

Esta secção contém informações sobre:
▪ Identificar a unidade de exterior
▪ Combinar a unidade de exterior com opções

Explicação

E

Bomba de calor de exterior monobloco europeu

B

Reversível (aquecimento+arrefecimento)

L

Temperatura da água baixa – zona ambiente:
−10~−25°C

Q

Refrigerante R410A

05

Classe da capacidade

C2

Série do modelo

V3

Fonte de alimentação

4.3

Combinação de unidades e opções

4.3.1

Opções possíveis para a unidade de
exterior

Sonda remoto de exterior (EKRSC1)
Por predefinição, a sonda do interior da unidade de exterior será
utilizada para medir a temperatura exterior.
Como opção, a sonda remota de exterior pode ser instalada para
medir a temperatura exterior noutro local (por ex. para evitar a luz
solar direta) para conseguir um comportamento melhorado do
sistema.
Consulte as instruções de instalação no manual de instalação da
sonda remota de exterior.

5

Preparação

5.1

Descrição geral: Preparação

Esta secção descreve o que tem de fazer e saber antes de se dirigir
ao local.
Contém informações sobre:
▪ Preparação do local de instalação
▪ Preparação da tubagem de água
▪ Preparação das ligações eléctricas

EBLQ05+07C2V3
Unidade de exterior compacta Daikin Altherma monobloco
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5 Preparação
5.2

Preparação do local de instalação

NÃO instale a unidade em locais habituais de trabalho. Em caso de
trabalhos de construção (por ex., estaleiros de obras) onde se
produz muito pó, É NECESSÁRIO cobrir a unidade.
Escolha um local de instalação com espaço suficiente para poder
transportar a unidade para dentro e para fora do local.

5.2.1

b

Requisitos para o local de instalação da
unidade de exterior

a

c

INFORMAÇÕES
Leia também as precauções e requisitos no capítulo
“Precauções de segurança gerais”.

b

Tenha em conta as seguintes recomendações de espaçamento:

>250/400

>350
>250/400

Placa deflectora
Direção do vento predominante
Saída de ar

NÃO instale a unidade nos seguintes locais:

b
a

(mm)

a

>250

>350

≤1200

b

a
b
c

(mm)
a
b

Saída de ar
Entrada de ar

INFORMAÇÕES
Se as válvulas de fecho forem instaladas na unidade,
reserve um espaço mínimo de 400 mm no lado de entrada
de ar. Se as válvulas de fecho NÃO forem instaladas na
unidade, reserve um espaço mínimo de 250 mm no lado
de entrada de ar.
A distância máxima permitida entre a unidade de exterior e o
depósito de água quente sanitária é 10 m.
NOTIFICAÇÃO
▪ NÃO empilhe as unidades umas noutras.
▪ NÃO pendure a unidade num tecto.
Ventos fortes (≥18 km/h) que soprem contra a saída de ar da
unidade de exterior provocam curto-circuitos (aspiração da descarga
de ar). Isto pode provocar:

▪ Áreas sensíveis a sons (por exemplo, junto de um quarto), de
modo que o ruído de funcionamento não cause incómodos.
Nota: Se a intensidade sonora for medida em condições reais de
instalação, o valor medido poderá ser superior ao nível de
pressão sonora indicado em Espectro acústico no livro de dados
devido ao ruído ambiente e às reflexões de som.
▪ Locais com presença atmosférica de névoas de fluidos óleominerais ou vapores (de óleo ou outros). Os componentes
plásticos podem deteriorar-se e cair ou provocar fugas de água.
NÃO se recomenda que instale a unidade nos locais seguintes, pois
pode diminuir a vida útil da unidade:
▪ Onde existem grandes variações de tensão
▪ Dentro de veículos ou de navios
▪ Onde existirem vapores ácidos ou alcalinos
Instalação em áreas marítimas. Certifique-se de que a unidade de
exterior NÃO fica directamente exposta aos ventos marítimos. Deste
modo, é possível evitar a corrosão causada pelos níveis elevados
de sal no ar, que pode encurtar a vida útil da unidade.
Instale a unidade de exterior longe dos ventos marítimos directos.
Exemplo: Por trás do edifício.

b

▪ deterioração da capacidade operacional;
▪ aceleração frequente do congelamento durante o processo de
aquecimento;
▪ interrupção do funcionamento devido à diminuição da baixa
pressão ou aumento da alta pressão;

a
c

▪ uma ventoinha partida (se um vento forte soprar continuamente
na ventoinha, esta poderá rodar muito rápido até partir).
Recomenda-se que instale uma placa deflectora quando a saída de
ar estiver exposta ao vento.
Recomenda-se que instale a unidade de exterior com a entrada de
ar virada para a parede e NÃO directamente exposta ao vento.

Guia de referência do instalador
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5 Preparação
Se a unidade de exterior estiver exposta a ventos marítimos
directos, instale um corta-vento.

5.3

Preparação da tubagem de água

▪ Altura do corta-vento≥1,5×altura da unidade de exterior

5.3.1

Requisitos do circuito de água

▪ Tenha em conta os requisitos de espaço para assistência técnica
quando instalar o corta-vento.

d

Leia também as precauções e requisitos no capítulo
“Precauções de segurança gerais”.

c
b

a

d

INFORMAÇÕES

NOTIFICAÇÃO
No caso de tubos de plástico, assegure que estes são
completamente estanques à difusão de oxigénio de acordo
com a norma DIN 4726. A difusão de oxigénio para a
tubagem pode levar à corrosão excessiva.

c

▪ Ligação da tubagem – Legislação. Efectue todas as ligações da
tubagem segundo a legislação aplicável e as instruções no
capítulo “Instalação”, respeitando a saída e a entrada de água.
a
b
c
d

▪ Ligação da tubagem – Força. NÃO utilize força excessiva
quando estabelecer as ligações da tubagem. As tubagens
deformadas podem provocar avarias na unidade.

Vento marítimo
Edifício
Unidade de exterior
Corta-vento

A unidade de exterior é concebida apenas para instalação no
exterior e para temperaturas ambiente entre 10~43°C e modo de
arrefecimento, –25~25°C e modo de aquecimento ambiente e –
25~35°C em modo de funcionamento de água quente sanitária.

5.2.2

Requisitos adicionais para o local de
instalação da unidade de exterior em
climas frios

Proteja a unidade de exterior contra a queda de neve directa e
tenha o cuidado de garantir que a unidade de exterior NUNCA fica
coberta de neve.

▪ Ligação da tubagem – Ferramentas. Utilize apenas as
ferramentas adequadas para manusear latão, que é um material
macio. Se NÃO o fizer, os tubos ficarão danificados.
▪ Ligação da tubagem – Ar, humidade, pó. Se entrar ar,
humidade ou poeira para o circuito, poderão surgir problemas.
Para evitar que isto aconteça:
▪ Utilize apenas tubos limpos
▪ Segure a extremidade do tubo para baixo ao retirar as
rebarbas.
▪ Cubra a extremidade do tubo ao inseri-lo numa parede para
evitar a entrada de pó e/ou sujidade no tubo.
▪ Utilize um vedante de rosca de boa qualidade para vedar as
ligações.
NOTIFICAÇÃO
No caso de estar presente glicol no sistema, certifique-se
de que o isolante de cabos usado é resistente ao glicol.

a

▪ Comprimento da tubagem. É recomendado evitar longas
distâncias de tubagens entre o depósito de água quente sanitária
e o ponto final da água quente (chuveiro, banheira...) e evitar
pontos sem saída.

c

b

d

c

a
b
c
d

▪ Circuito fechado. Utilize APENAS a unidade de exterior num
sistema de água fechado. Utilizar o sistema num sistema de água
aberto irá levar à corrosão excessiva.

Protecção contra a neve ou abrigo
Pedestal
Direcção do vento predominante
Saída de ar

Em qualquer caso, preveja pelo menos 300 mm de espaço livre por
baixo da unidade. Adicionalmente, certifique-se de que a unidade é
posicionada pelo menos 100 mm acima do nível máximo esperado
de neve. Para mais informações, consulte "6.3 Montagem da
unidade de exterior" 4
[ 13].
Em locais onde costuma cair bastante neve, é muito importante
escolher um local de instalação onde a neve NÃO afecte o
funcionamento da unidade. Se for previsível a queda de neve nas
laterais, certifique-se de que a Serpentina do permutador de calor
não será afectada. Se necessário, instale uma tampa e um pedestal.
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▪ Diâmetro da tubagem.
água face ao fluxo de
externa da bomba
técnicos" 4
[ 23] para as
unidade de exterior.

Seleccione o diâmetro da tubagem de
água necessário e à pressão estática
disponível. Consulte "12 Dados
curvas de pressão estática externa da

▪ Fluxo de água. É necessário assegurar um fluxo mínimo de 13 l/
min. Quando o fluxo for inferior, o sistema irá parar e apresentar o
erro 7H.
Caudal mínimo necessário
Modelos 05+07

13 l/min

▪ Componentes fornecidos no local – água e glicol. Utilize
apenas materiais compatíveis com a água (e, se aplicável, glicol)
utilizada no sistema e com os materiais utilizados na unidade de
exterior.
▪ Componentes fornecidos no local – Temperatura e pressão
da água. Verifique se todos os componentes nas tubagens locais
conseguem suportar a pressão e a temperatura da água.
▪ Pressão da água. A pressão máxima da água é de 3 bar.
Coloque protecções adequadas no circuito de água para
assegurar que a pressão máxima NÃO é excedida.
Guia de referência do instalador
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5 Preparação
▪ Temperatura da água. Todas as tubagens e acessórios de
tubagens instalados (válvulas, ligações…) TÊM de suportar as
temperaturas seguintes:

5.3.3

Circuito de água

Temperatura da água

Aquecimento ambiente

65°C

A unidade de exterior possui um reservatório de expansão de
7 litros com uma pré-pressão de 1 bar regulada de fábrica.

Água quente sanitária

89°C

Para verificar o volume de água e o
caudal

Para certificar-se de que a unidade funciona adequadamente:
▪ Tem de verificar o volume mínimo e máximo da água.

▪ Drenagem – Pontos baixos. Instale torneiras de drenagem em
todos os pontos baixos do sistema para completar a drenagem do
circuito de água.
▪ Drenagem – Válvula de segurança. Disponibilize uma drenagem
adequada para a válvula de segurança para evitar que a água
entre em contacto com os componentes eléctricos.

▪ Poderá ter de ajustar a pré-pressão do reservatório de expansão.
Volume mínimo da água
Verifique se o volume total de água existente na instalação é
20 litros ou mais, EXCLUINDO o volume de água existente no
interior da unidade de exterior.

▪ Entradas de ar. Disponibilize entradas de ar em todos os pontos
altos do sistema, que também têm de ser facilmente acessíveis
para intervenções técnicas. A unidade de exterior possui uma
válvula de purga de ar manual. O aquecedor de reserva
(opcional) possui uma válvula de purga de ar automática.
Verifique se a válvula de purga de ar automática NÃO está
demasiado apertada para que seja possível libertar
automaticamente ar proveniente do circuito de água.
▪ Peças revestidas a zinco. Nunca utilize peças revestidas a zinco
no circuito da água. Uma vez que o circuito da água interno da
unidade utiliza tubagens de cobre, pode ocorrer uma corrosão
excessiva.

INFORMAÇÕES
Em processos críticos ou em divisões com grande carga
térmica, pode ser necessária mais água.
NOTIFICAÇÃO
Quando a circulação em cada circuito de aquecimento/
arrefecimento ambiente é controlada por válvulas
controladas à distância, é importante que o volume mínimo
de água seja assegurado, mesmo que todas as válvulas
estejam fechadas.
Volume máximo de água

▪ Tubagens metálicas que não sejam de latão. Quando utilizar
tubagens metálicas que não sejam de latão, isole adequadamente
as partes que são e que não são de latão para que NÃO entrem
em contacto entre si. Isto permite evitar a corrosão galvânica.
▪ Filtro. É vivamente recomendada a instalação de um filtro
adicional no circuito de aquecimento de água. Em particular, para
remover partículas metálicas da tubagem de aquecimento com
resíduos, é recomendada a utilização de um filtro magnético ou
ciclone capaz de remover partículas pequenas. As partículas
pequenas podem danificar a unidade e NÃO serão removidas
pelo filtro normal do sistema da bomba de calor.
▪ Válvulas misturadoras termostáticas. De acordo com a
legislação aplicável, poderá ser necessário instalar válvulas
misturadoras termostáticas.
▪ Medidas de higiene. A instalação deve ser efectuada em
conformidade com a legislação aplicável e poderão ser
necessárias medidas de instalação de higiene adicionais.

NOTIFICAÇÃO
O volume máximo de água depende se o glicol é
adicionado ao circuito de água. Para mais informações
sobre a adição de glicol, consulte o manual de instalação
do depósito de água quente sanitária.
Utilize o gráfico seguinte para determinar o volume máximo de água
para a pré-pressão calculada.

A

2,4
2,1
1,8
1,5
1,2
1
0,9
0,6
0,3
20

▪ Bomba de recirculação. De acordo com a legislação aplicável,
pode ser necessário ligar uma bomba de recirculação entre o
ponto final de água quente e a ligação da recirculação do
depósito de água quente sanitária.

70

A
B

105

120

a

b
a
b
c
d

5.3.2

Ligação da recirculação
Ligação da água quente
Chuveiro
Bomba de recirculação

Fórmula para calcular a pré-pressão do
reservatório de expansão

A pré-pressão (Pg) do reservatório depende do desnível da
instalação (H):
Pg=0,3+(H/10) (bar)

Guia de referência do instalador
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Desnível de
instalação(a)
≤7 m

170

220

185

270

B

Pré-pressão (bar)
Volume máximo de água (l)
Água
Água + glicol

Exemplo: Volume máximo
reservatório de expansão

c
d

150

de

água

e

pré-pressão

do

Volume de água
≤185/105 l

(b)

>185/105 l(b)

Não é necessário ajustar Proceda da seguinte
a pré-pressão.
forma:
▪ Diminua a pré-pressão
de acordo com a
diferença de altura de
instalação necessária.
A pré-pressão deve
diminuir em 0,1 bar por
cada metro abaixo de
7 m.
▪ Verifique se o volume
de água NÃO excede o
volume máximo de
água permitido.
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5 Preparação
Desnível de
instalação(a)
>7 m

Volume de água
≤185/105 l

(b)

Proceda da seguinte
forma:
▪ Aumente
a
prépressão de acordo
com a diferença de
altura de instalação
necessária. A prépressão
deve
aumentar em 0,1 bar
por cada metro acima
de 7 m.

>185/105 l

(b)

A alteração da pré-pressão do reservatório de expansão deverá ser
efetuada libertando ou aumentando a pressão do azoto através da
válvula Schrader do reservatório de expansão.

O reservatório de
expansão da unidade de
exterior é demasiado
pequeno para a
instalação. Neste caso,
recomenda-se que
instale um reservatório
extra fora da unidade.

a

▪ Verifique se o volume
de água NÃO excede
o volume máximo de
água permitido.
(a)

(b)

Este é o desnível (m) entre o ponto mais elevado do
circuito de água e a unidade de exterior. Se a unidade de
exterior se encontra no ponto mais elevado da instalação,
a altura de instalação é de 0 m.
O volume máximo de água é de 185 l no caso do circuito
estar preenchido apenas com água, e de 105 l no caso do
circuito estar preenchido com água e glicol.

Caudal mínimo
Verifique se o caudal mínimo (necessário durante o funcionamento
de descongelamento/aquecedor de reserva) na instalação é
garantido em quaisquer condições.

a

5.3.5

Válvula Schrader

Para verificar o volume da água:
Exemplos

Exemplo 1
A unidade de exterior é instalada 5 m abaixo do ponto mais elevado
do circuito de água. O volume total de água no circuito é de 100 l.
Não são necessárias ações nem ajustes.

NOTIFICAÇÃO

Exemplo 2

Se for adicionado glicol ao circuito de água e se a
temperatura do circuito do circuito de água for baixo, o
caudal NÃO será apresentado na interface de utilizador.
Nesse caso, o caudal mínimo pode ser verificado através
de teste da bomba (verifique se a interface de utilizador
NÃO apresenta o erro 7H).

A unidade de exterior é instalada no ponto mais elevado do circuito
de água. O volume total de água no circuito é de 350 l. A
concentração de Propilenoglicol é de 35%.

NOTIFICAÇÃO
Quando a circulação em cada ou em determinado circuito
de aquecimento ambiente é controlada por válvulas
controladas à distância, é importante que o caudal mínimo
seja assegurado, mesmo que todas as válvulas estejam
fechadas. Caso o caudal mínimo não possa ser atingido,
será gerado um erro de fluxo 7H (sem aquecimento ou
funcionamento).

Ações:
▪ Uma vez que o volume total de água (350 l) é superior ao volume
predefinido de água (105 l), a pré-pressão terá de ser reduzida.
▪ A pré-pressão necessária é:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar=0,3 bar
▪ O volume máximo de água correspondente a 0,3 bar é de 150 l.
(Consulte o gráfico no capítulo acima.)
▪ Uma vez que 350 l é mais do que 150 l, o reservatório de
expansão NÃO é adequado para a instalação. Deste modo, o
sistema exige um reservatório de expansão externo.

Caudal mínimo necessário
Modelos 05+07

13 l/min

Consulte o procedimento recomendado descrito no manual de
instalação do depósito de água quente sanitária.

5.3.4

Alteração da pré-pressão do reservatório
de expansão
NOTIFICAÇÃO

5.4

Preparação da instalação eléctrica

5.4.1

Acerca da preparação da instalação
eléctrica
INFORMAÇÕES
Leia também as precauções e requisitos no capítulo
“Precauções de segurança gerais”.

Apenas um instalador autorizado poderá ajustar a prépressão do reservatório de expansão.
A pré-pressão predefinida do reservatório de expansão é 1 bar.
Quando for necessário alterar a pré-pressão, tenha em
consideração as seguintes recomendações:
▪ Utilize apenas azoto seco na regulação da pré-pressão do
reservatório de expansão.
▪ Uma regulação inadequada da pré-pressão do reservatório de
expansão levará a uma avaria no sistema.
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5 Preparação
AVISO

5.4.3

Descrição geral das ligações eléctricas,
excepto actuadores externos

▪ Se na fonte de alimentação faltar ou estiver errada
uma fase-N, o equipamento poderá ficar danificado.
▪ Estabeleça uma ligação à terra adequada. NÃO efetue
ligações à terra da unidade através de canalizações,
acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede
telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode
originar choques eléctricos.

Fonte de
alimentação normal

A fonte de
alimentação NÃO é
interrompida

▪ Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.

a

▪ Fixe a instalação elétrica com braçadeiras de cabos,
para que NÃO entre em contacto com a tubagem ou
com arestas afiadas, particularmente no lado de alta
pressão.

0 0 58

0 5
1 0

a

5
1

1
4

d

0 5
1 0

4

2
e

0 0 58

0 5
1 0

3

1

3

b
0 0 58

0 5
1 0

3

e

c

e

2
d

2

c

d

c

Durante a ativação
da fonte de
alimentação com taxa
kWh bonificada, a
fonte de alimentação
é interrompida
imediatamente ou
após algum tempo
pela empresa
distribuidora de
energia elétrica.
Nota: a empresa
Neste caso, a parte
distribuidora de
hidráulica da unidade
energia elétrica deve de exterior (e da
permitir sempre o
caixa de controlo,
consumo de energia caso seja parte do
da parte hidráulica da sistema) deve ser
unidade de exterior (e alimentada por uma
do depósito de água fonte de alimentação
quente sanitária,
elétrica normal.
caso seja parte do
sistema).
Durante a ativação
da fonte de
alimentação com taxa
kWh bonificada, a
fonte de alimentação
NÃO é interrompida.
A unidade de exterior
é DESLIGADA pelo
controlo.

AVISO
▪ Todas as instalações eléctricas TÊM de ser
estabelecidas por um electricista autorizado e TÊM de
estar em conformidade com a legislação aplicável.
▪ Estabeleça ligações eléctricas às instalações eléctricas
fixas.
▪ Todos os componentes obtidos no local e todas as
construções eléctricas TÊM de estar em conformidade
com a legislação aplicável.
AVISO
Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentação.

5.4.2

A fonte de
alimentação é
interrompida

b

0 0 58

▪ NÃO utilize fios com fita adesiva, fios condutores
torcidos, cabos de extensão nem ligações a partir de
um
sistema
em
estrela.
Podem
provocar
sobreaquecimento, choques eléctricos ou incêndios.
▪ NÃO instale um condensador de avanço de fase pois
esta unidade está equipada com um inversor. Um
condensador de avanço de fase irá diminuir o
desempenho e pode provocar acidentes.

Fonte de alimentação com taxa kWh
bonificada

Acerca da fonte de alimentação com taxa
kWh bonificada

Por todo o mundo, as empresas de distribuição de energia elétrica
esforçam-se por fornecer um serviço fiável a preços competitivos,
sendo frequente a possibilidade de faturação em condições
bonificadas. Como, por exemplo: preços por tempo de utilização,
preços sazonais, a Wärmepumpentarif (tarifa para bombas de calor)
na Alemanha e na Áustria...

a
b
c
d
e
1
2

Este equipamento permite a ligação a sistemas de distribuição de
energia com essas taxas kWh bonificadas.

3

Consulte a empresa que lhe fornece energia eléctrica no local onde
equipamento será instalado, para saber se o pode ligar aos
sistemas disponíveis de distribuição de energia com alguma das
taxas kWh bonificadas, caso existam.

4
5

Quando se liga o equipamento a uma fonte de alimentação com
uma taxa kWh bonificada, a empresa distribuidora de energia
elétrica pode:

Fonte de alimentação normal
Fonte de alimentação com taxa kWh bonificada
Parte hidráulica da unidade de exterior
Parte de refrigeração da unidade de exterior
Depósito de água quente sanitária
Fonte de alimentação da unidade de exterior
Cabo de interligação para o depósito de água quente
sanitária
Fonte de alimentação para o depósito de água quente
sanitária
Fonte de alimentação com taxa kWh bonificada (contato
isento de tensão)
Fonte de alimentação no tarifário normal por kWh (para
alimentar a parte hidráulica da unidade de exterior, caso
ocorra uma interrupção da fonte de alimentação com taxa
kWh bonificada)

▪ interromper a alimentação do equipamento em certos períodos de
tempo;

5.4.4

▪ exigir que o equipamento apenas consuma uma quantidade
limitada de eletricidade durante certos períodos de tempo.

A ilustração que se segue apresenta as ligações elétricas locais
necessárias.

O depósito de água quente sanitária destina-se a receber um sinal
de entrada através do qual alterna a unidade de exterior para o
modo desligado forçado. Nesse momento, o compressor não irá
funcionar.

Descrição geral das ligações elétricas
para atuadores externos e internos

INFORMAÇÕES
A ilustração seguinte é um exemplo e pode NÃO
corresponder à disposição do seu sistema.

As ligações da unidade são diferentes dependendo se a fonte de
alimentação é ou não interrompida.

Guia de referência do instalador
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6 Instalação
3
4

a

6.2.2

1
2

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

5

a
b

Item

b
PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

Unidade de exterior
Depósito de água quente sanitária

Descrição

Para abrir a unidade de exterior

Fios

Corrente
máxima de
funcioname
nto

1

Fonte de alimentação da unidade de exterior
1

Fonte de alimentação
da unidade de exterior

2+GND

(a)

2

Fonte de alimentação
com taxa kWh normal

2

6,3 A

2

Equipamento opcional
3

Sonda de exterior
remota

2

Componentes fornecidos localmente
4

2

(b)

Cabo de interligação
2
entre a unidade de
exterior e o depósito de
água quente sanitária

(c)

Válvula de fecho

8×

(b)

6.2.3

Para abrir a tampa da caixa de
distribuição da unidade de exterior

Cabo de interligação
5

(a)
(b)
(c)

Consulte a placa de especificações da unidade de exterior.
Seção mínima do cabo de 0,75 mm².
Secção do cabo de 1,5 mm²; comprimento máximo de
20 m.

NOTIFICAÇÃO

3×

▪ Pode encontrar mais especificações técnicas das
diferentes ligações no interior da unidade de exterior e
do depósito de água quente sanitária.
▪ Para saber como efetuar as ligações elétricas para o
depósito de água quente sanitária, consulte o manual
de instalação do depósito.

6

Instalação

6.1

Descrição geral: Instalação

6.3

Montagem da unidade de exterior

6.3.1

Sobre a montagem da unidade de exterior

Quando

Este capítulo descreve o que tem de fazer e de saber no local de
instalação do sistema.
Fluxo de trabalho adicional
A instalação consiste, geralmente, nas etapas seguintes:
1
Montagem da unidade de exterior
2
Ligação da tubagem de água
3
Fazer as ligações elétricas
4
Concluir a instalação da unidade de exterior

6.2

Abertura das unidades

6.2.1

Sobre a abertura das unidades

Antes de ligar a tubagem de água, é necessário montar a unidade
de exterior.
Fluxo de trabalho adicional
A montagem da unidade de exterior é, geralmente, constituída pelas
seguintes etapas:
1
Proporcionar a estrutura de instalação.
2
Instalação da unidade de exterior.
3
4
5

Proporcionar escoamento.
Evitar que a unidade caia.
Proteger a unidade contra a neve e o vento ao instalar uma
tampa e chapas deflectoras. Consulte "Preparação do local de
instalação" em "5 Preparação" 4
[ 7].

6.3.2

Cuidados ao montar a unidade de exterior

Em determinados momentos, tem de abrir a unidade. Exemplo:

INFORMAÇÕES

▪ Ao ligar a instalação eléctrica

Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes
capítulos:

▪ Ao efectuar a manutenção ou assistência da unidade
PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO
NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa de
serviço estiver removida.
EBLQ05+07C2V3
Unidade de exterior compacta Daikin Altherma monobloco
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▪ Precauções de segurança gerais
▪ Preparação

Guia de referência do instalador
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6 Instalação
6.3.3

Proporcionar a estrutura de instalação

Verifique a resistência e o nivelamento do piso da instalação para
que a unidade não provoque qualquer vibração ou ruído durante o
seu funcionamento.
Fixe a unidade de forma segura através dos parafusos de base de
acordo com o esquema da base.

>2
5

INFORMAÇÕES

0/4

00

Para informações sobre as opções disponíveis, contacte o
seu representante.
Se a unidade está instalada directamente no piso, prepare 4
conjuntos de parafusos de ancoragem, porcas e anilhas M8 ou M10,
(fornecimento local) conforme se segue:
INFORMAÇÕES

>300

A altura máxima da peça saliente superior dos parafusos é
15 mm.

a
33

0
(mm)
Altura máxima da queda de neve

74
0

<

10

0

a

>300

<

10
0

28
3

(mm)

De qualquer forma, reserve um mínimo de 300 mm de espaço livre
por baixo da unidade. Além disso, certifique-se de que a unidade é
colocada pelo menos 100 mm acima do nível máximo de neve
esperado.

0 mm

33

0

0
74

6.3.4

Para instalar a unidade de exterior

a

<

15

0

>300

>100

<

15

0

28
3

CUIDADO

(mm)
a

Altura máxima da queda de neve

NÃO retire o cartão de protecção antes de a unidade estar
adequadamente instalada.

É possível instalar a unidade em suportes na parede:
Guia de referência do instalador
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6 Instalação
1

Levante a unidade de exterior.

NOTIFICAÇÃO
Para evitar danos nos pés de suporte, NÃO incline a
unidade para os lados, de forma nenhuma:

6.3.5

Proporcionar escoamento

▪ Evite locais de instalação onde existam fugas de água da unidade
devido a um recipiente de drenagem obstruído, pois provocará
danos no local.

2

▪ Certifique-se de que a água da condensação consegue ser
adequadamente evacuada.

Instale a unidade de exterior conforme se segue:

▪ Instale a unidade numa base para assegurar que existe uma
drenagem adequada, de forma a evitar a acumulação de gelo.

a

a

1×

1×
2

1

a

▪ Quando a unidade se encontra em modo de arrefecimento,
poderá formar-se condensação também na parte hidráulica. Ao
drenar, certifique-se de que cobre toda a unidade.

a

3

▪ Prepare um canal de drenagem da água à volta da base, para
drenar as águas residuais para fora da unidade.

1×
4

Saída de ar

NOTIFICAÇÃO

▪ Evite que a água de drenagem passe pelo percurso, para que
NÃO fique escorregadio em caso de temperaturas ambiente de
congelamento.
▪ Se instalar a unidade numa estrutura, instale uma placa
impermeável dentro de 150 mm da parte de baixo da unidade, de
modo a evitar a entrada de água na unidade e para evitar que a
água de drenagem pingue (consulte a figura seguinte).

Alinhe corretamente a unidade. Certifique-se de que a
parte de trás da unidade NÃO fica saliente.
3

Retire o cartão de protecção e a folha de instruções.

NOTIFICAÇÃO

b

Se a unidade for instalada num clima frio, tome medidas
adequadas para que a condensação evacuada NÃO
congele.
INFORMAÇÕES

a
a
b

Para informações sobre as opções disponíveis, contacte o
seu representante.

Cartão de protecção
Folha de instruções

NOTIFICAÇÃO
Reserve um mínimo de 300 mm de espaço livre por baixo
da unidade. Além disso, certifique-se de que a unidade é
colocada pelo menos 100 mm acima do nível de neve
esperado.

6.3.6

Para evitar que a unidade de exterior caia

Caso a unidade seja instalada em locais com ventos fortes que
possam inclinar a mesma, tome as seguintes medidas:

EBLQ05+07C2V3
Unidade de exterior compacta Daikin Altherma monobloco
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1

Prepare 2 cabos conforme indicado na ilustração que se segue
(fornecimento local).

2

Coloque os 2 cabos por cima da unidade de exterior.
Guia de referência do instalador
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3

Introduza uma placa de borracha entre os cabos e a unidade
de exterior para evitar que os cabos risquem a pintura
(fornecimento local).

4

Prenda as extremidades dos cabos e estique-os.

Para facilitar a assistência e manutenção, são fornecidas 2 válvulas
de fecho. Monte as válvulas na entrada de água de aquecimento
ambiente e na saída de água de aquecimento ambiente. Tenha
atenção à posição: as válvulas de drenagem integradas apenas
drenarão a parte lateral do circuito onde se encontram. Para poder
drenar apenas a unidade, certifique-se de que as válvulas de
drenagem são colocadas entre as válvulas de fecho e a unidade.

a

b
a
b
c
d

Entrada de água
Saída de água
Válvula de fecho
O-ring

6.4

Ligação da tubagem de água

1

Instale as válvulas de fecho nos tubos de água da unidade de
exterior.

6.4.1

Sobre a ligação da tubagem de água

2

Ligue a tubagem local às válvulas de fecho.

3

Para saber como ligar o depósito de água quente sanitária,
consulte o manual de instalação do depósito.

Antes de ligar a tubagem de água
Certifique-se de que a unidade de exterior está montada.
Fluxo de trabalho adicional

NOTIFICAÇÃO

Ligar a tubagem de água consiste, geralmente, nas seguintes
etapas:
1
Ligar a tubagem de água da unidade de exterior.
2
Ligar a tubagem da água do depósito de água quente sanitária.
3
Encher o circuito de água.

Para proteger o circuito de água contra congelação,
adicione glicol. Para ver as instruções, consulte o manual
de instalação do depósito de água quente sanitária.

4
5
6

NOTIFICAÇÃO
Instale um manómetro no sistema.

Proteger o circuito de água contra o congelamento (adicionar
glicol).
Encher o depósito da água quente sanitária.
Isolar a tubagem de água.

6.4.2

Instale válvulas de purga de ar nos pontos elevados locais.

INFORMAÇÕES

6.4.4

Para obter instruções sobre o depósito de água quente
sanitária, consulte o manual de instalação do depósito.

A tubagem em todo o circuito de água TEM DE ser isolada para
evitar a condensação durante o arrefecimento e a redução da
capacidade de aquecimento e arrefecimento.

Precauções na ligação da tubagem de
água
INFORMAÇÕES
Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes
capítulos:
▪ Precauções de segurança gerais
▪ Preparação

6.4.3

NOTIFICAÇÃO

Para ligar a tubagem de água
NOTIFICAÇÃO

Para isolar a tubagem de água

Para evitar o congelamento da tubagem de água durante o inverno,
a espessura do material vedante DEVE ser de, pelo menos, 13 mm
(com λ=0,039 W/mK).
Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade for superior a
80% de HR (humidade relativa), a espessura dos materiais isolantes
deve ser de pelo menos 20 mm, para evitar condensação na
superfície do vedante.
Durante o inverno, proteja a tubagem de água e as válvulas de
fecho contra o congelamento, adicionando fita térmica (fornecimento
local). Se a temperatura exterior cair para abaixo de –20°C e não for
utilizada qualquer fita térmica, recomendamos que instale as
válvulas de fecho no exterior.

NÃO utilize força excessiva quando estabelecer as
ligações da tubagem. As tubagens deformadas podem
provocar avarias na unidade. Certifique-se de que o
binário de aperto NÃO excede 30 N•m.

Guia de referência do instalador
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6.5
6.5.1

Tipo de fio

Ligação da instalação eléctrica

Método de instalação
cb

Cabo eléctrico
unifilar

Sobre a ligação da instalação eléctrica

AA´
A

A´

c

Antes de ligar a instalação eléctrica
Certifique-se de que a tubagem de água está ligada.

a

a

Fluxo de trabalho adicional
a Cabo eléctrico unifilar frisado

A conexão das ligações eléctricas consiste, geralmente, nas
seguintes etapas:
1
Certificar-se de que o sistema de alimentação está em
conformidade com as especificações elétricas das unidades.
2
Ligar o cabo de interligação entre a unidade de exterior e o
depósito de água quente sanitária.
3
Ligar a fonte de alimentação principal da unidade de exterior.
4
Ligar a fonte de alimentação do depósito de água quente
sanitária.
5
Ligar a fonte de alimentação do aquecedor de reserva opcional
(instalado no interior do depósito de água quente sanitária; se
aplicável).
6
Ligar a sonda remota de exterior (se aplicável).
7
Ligar a válvula de fecho (se aplicável).

b Parafuso
c Anilha plana
Fio condutor torcido
com terminal de
engaste redondo

6.5.2

Cuidados na efectuação das ligações
eléctricas

a

bc

B
B
a

a Terminal
b Parafuso
c Anilha plana
O Permitido
X NÃO permitido

INFORMAÇÕES
Para obter instruções sobre o depósito de água quente
sanitária, consulte o manual de instalação do depósito.

cb

Item

Binário de aperto (N•m)

X3M

0,8~0,9

X4M

2,2~2,7

X5M

0,8~0,9

X7M
INFORMAÇÕES
Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes
capítulos:
▪ Precauções de segurança gerais

6.5.4
1

Retire a tampa da caixa de distribuição. Consulte "6.2.2 Para
abrir a unidade de exterior" 4
[ 13].

2

Descarne o isolamento (20 mm) dos fios.

▪ Preparação
PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Ligação da instalação eléctrica à unidade
exterior

a

b

AVISO
Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentação.

6.5.3

a
b

Diretrizes ao ligar a instalação elétrica

Tenha presente as seguintes informações:

3

Descarne a extremidade do fio até este ponto
Uma extensão descarnada excessiva pode provocar
choques eléctricos ou fugas.

Insira as ligações na parte de trás da unidade:

▪ Se forem utilizados fios condutores torcidos, instale um terminal
de engaste redondo na extremidade do fio. Coloque o terminal de
engaste redondo no fio até à parte coberta e aperte o terminal
com a ferramenta adequada.

b

a
a
b

a

Fio condutor torcido
Borne de engaste redondo

▪ Utilize os métodos seguintes para instalar os fios:

≥25 mm

a
b
c
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b
c

Cabo de baixa tensão
Cabo de alta tensão
Cabo de alimentação elétrica
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Em caso de fonte de alimentação com taxa kWh normal

NOTIFICAÇÃO
A distância entre os cabos de alta tensão e de baixa
tensão deve ser de, pelo menos, 25 mm.

X6Y

X6YA

A2P
Encaminhamento

Cabos possíveis (consoante as opções
instaladas)

a

▪ Cabo de interligação para o depósito de
água quente sanitária

Baixa tensão

X19A

X1A

▪ Sonda de exterior remota (opção)
b

▪ Fonte de alimentação com taxa kWh
normal

Alta tensão

X5M

▪ Fonte de alimentação com taxa kWh
bonificada

1

2

3

X3M

▪ Válvula de fecho (fornecimento local)
c

4

a

▪ Fonte de alimentação principal

Fonte de alimentação
principal
No interior da unidade, passe os cabos da seguinte forma:

X4M

123

1
2
3
a

GND
L
N
Cabo de interligação (=fonte de alimentação principal)

Em caso de fonte de alimentação com taxa kWh bonificada

X6Y X6YB
A2P

X6YA
X19A

X1A

a
b

5
6

6

X5M

b

1

2

3

X4M

5

a

Ligações de baixa tensão
Fonte de alimentação principal + ligações de alta tensão

X3M

Certifique-se de que o cabo NÃO entra em contacto com
arestas afiadas ou tubagens de gás quentes.

a

b

Monte a tampa da caixa de distribuição.

12

123

INFORMAÇÕES
Ao instalar o fornecimento local ou os cabos opcionais,
prepare o comprimento do cabo suficiente. Isso tornará
possível remover/reposicionar a caixa de distribuição e
obter acesso a outros componentes durante a assistência.

S2S

c
11

CUIDADO

12

J8

NÃO coloque nem empurre o cabo com um comprimento
excessivo para o interior da unidade.

6.5.5
1

Para ligar a fonte de alimentação principal

Ligue a fonte de alimentação principal.

1
2
3
a
b
c

Guia de referência do instalador
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GND
L
N
Cabo de interligação (=fonte de alimentação principal)
Fonte de alimentação com taxa kWh normal
Contacto de fonte de alimentação bonificada (no depósito
de água quente sanitária)
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7 Activação

NO

INFORMAÇÕES
Para obter a posição exata dos conectores X6Y, X6YA, e
X6YB na caixa de distribuição, consulte o manual de
assistência.

X5M

INFORMAÇÕES

1

2

No caso de uma fonte de alimentação com taxa kWh
bonificada, a necessidade de uma separação da fonte de
alimentação no tarifário normal por kWh para a parte
hidráulica da unidade de exterior X3M/5+6 depende do
tipo de fonte de alimentação com taxa kWh bonificada.
É necessária uma ligação distinta à parte hidráulica da
unidade de exterior:

X3M

▪ se a fonte de alimentação com taxa kWh bonificada for
interrompida quando estiver activa OU
▪ se não for permitido qualquer consumo energético pela
parte hidráulica da unidade de exterior com uma fonte
de alimentação com taxa kWh bonificada quando
estiver ativa.

6.5.6

M2S

6.6

Concluir a instalação da unidade
de exterior

6.6.1

Para fechar a unidade de exterior

Para ligar a sonda remota de exterior

1

Feche a tampa da caixa de distribuição.

2

Monte o painel superior e a placa dianteira.

10 mm

1

NOTIFICAÇÃO
Quando fechar a tampa da unidade de exterior, certifiquese de que o binário de aperto NÃO excede 4,1 N•m.

2

7

NOTIFICAÇÃO

56

Lista de verificação geral para ativação. Além das
instruções de ativação incluídas neste capítulo, está
disponível também uma lista de verificação geral para
ativação no Daikin Business Portal (requer autenticação).

X5M

3

6.5.7

Activação

A lista de verificação geral para ativação complementa as
instruções deste capítulo e pode ser utilizada como guia e
modelo de relatório durante a ativação e entregue ao
utilizador.

Para ligar a válvula de fecho
INFORMAÇÕES
Exemplo de utilização da válvula de fecho. No caso de
uma zona TSA e uma combinação de aquecimento por
piso radiante e convetores da bomba de calor, instale uma
válvula de fecho antes do aquecimento por piso radiante
para evitar condensação no piso durante a operação de
arrefecimento. Para mais informações, consulte o guia de
referência do instalador.

1

Ligue o cabo de controlo da válvula aos terminais adequados,
conforme ilustrado abaixo.
NOTIFICAÇÃO
Ligue apenas as válvulas NO (normalmente abertas).
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7.1

Descrição geral: Activação

Este capítulo descreve o que deve fazer e saber para ativar o
sistema após a instalação e configuração.
Fluxo de trabalho adicional
A activação consiste normalmente nas etapas seguintes:
1
Verificação da “Lista de verificação antes da ativação”.
2
Realização de uma purga de ar.
3
Realização de um teste de funcionamento ao sistema.
4
Se necessário, realizar um teste de funcionamento a um ou
mais actuadores.
5
Se necessário, realizar uma secagem da betonilha do
aquecimento por baixo do piso.

Guia de referência do instalador
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8 Entrega ao utilizador
7.2

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES

Durante o primeiro período de funcionamento da unidade,
a potência necessária pode ser mais elevada do que o que
está declarado na placa de especificações da unidade.
Este fenómeno tem origem no compressor que necessita
de cerca de 50 horas de funcionamento contínuo antes de
obter um funcionamento suave e um consumo estável de
energia.

Para ver mais instruções de ativação, consulte o manual
de instalação do depósito de água quente sanitária.

NOTIFICAÇÃO
Opere a unidade SEMPRE com termístores e/ou
interruptores/sensores de pressão. Caso CONTRÁRIO,
pode resultar num compressor queimado.

7.3

O volume mínimo de água é garantido em quaisquer
condições. Consulte “Para verificar o volume da água” em
"5.3 Preparação da tubagem de água" 4
[ 9].

Cuidados com a entrada em
serviço

Lista de verificação antes da
activação

8

Entrega ao utilizador

Assim que o teste de funcionamento esteja concluído e a unidade
funcione adequadamente, certifique-se de que o utilizador tem os
seguintes aspectos esclarecidos:
▪ Certifique-se de que o utilizador possui a documentação impressa
e peça-lhe que a guarde para referência futura. Informe o
utilizador de que poderá aceder à documentação completa no
URL referido anteriormente neste manual.
▪ Explique ao utilizador como operar o sistema adequadamente e o
que fazer em caso de problemas.

Após a instalação da unidade, comece por verificar os itens abaixo
listados. Depois de efectuar todas as verificações, é necessário
fechar a unidade. Ligue a unidade depois desta estar fechada.

▪ Mostre ao utilizador o que fazer para a manutenção da unidade.

Consoante a disposição do sistema, nem todos os componentes
estão disponíveis.
Leu integralmente as instruções de instalação, tal como
descrito no guia de referência do instalador.

9

NOTIFICAÇÃO
Lista de verificação da manutenção/inspecção geral.
Para além das instruções de manutenção deste capítulo,
também está disponível uma lista de verificação da
manutenção/inspecção geral no Daikin Business Portal
(autenticação necessária).

A unidade de exterior está montada adequadamente.
O depósito de água quente sanitária está montado
corretamente.
As seguintes ligações elétricas locais foram
estabelecidas de acordo com a documentação disponível
e a legislação aplicável:

A lista de verificação da manutenção/inspecção geral é
complementar às instruções deste capítulo e pode ser
utilizada como linha de orientação e modelo para relatórios
durante a manutenção.

▪ Entre o painel de alimentação local e a unidade de
exterior

NOTIFICAÇÃO

▪ Entre o painel de alimentação local e o depósito de
água quente sanitária

A manutenção DEVE ser realizada obrigatoriamente por
um técnico de assistência ou um instalador autorizado.

▪ Entre o painel de alimentação local e o aquecedor de
reserva opcional instalado no interior do depósito de
água quente sanitária (se aplicável)

Recomenda-se que realize a manutenção, pelo menos,
uma vez por ano. No entanto, a legislação aplicável
poderá exigir intervalos de manutenção mais curtos.

▪ Entre a unidade de exterior e o depósito de água
quente sanitária

NOTIFICAÇÃO

O sistema está adequadamente ligado à terra e os
terminais de ligação à terra estão apertados.

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

Os fusíveis ou os dispositivos de protecção localmente
instalados são instalados em conformidade com este
documento e NÃO foram desviados.

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

A tensão da fonte de alimentação está de acordo com a
tensão na placa de especificações da unidade.
NÃO existem ligações soltas nem componentes
eléctricos danificados na caixa de distribuição.
NÃO existem componentes danificados ou tubos
estrangulados dentro da unidade de exterior.
O tamanho correcto dos tubos está instalado e os tubos
estão adequadamente isolados.
Não existem fugas de água dentro da unidade de
exterior.
As válvulas de fecho estão adequadamente instaladas e
totalmente abertas.
A válvula de segurança purga água ao ser aberta. Deve
sair água limpa.
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Manutenção e assistência

9.1

Visão geral: Manutenção e
assistência

Esta secção contém informações sobre:
▪ Precauções de segurança de manutenção
▪ a manutenção anual da unidade de exterior

9.2

Precauções de segurança de
manutenção
PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

EBLQ05+07C2V3
Unidade de exterior compacta Daikin Altherma monobloco
4P598847-1 – 2019.10

10 Resolução de problemas
PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS
NOTIFICAÇÃO: Risco de descarga electrostática
Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção ou
assistência, toque numa peça metálica da unidade para
eliminar a electricidade estática e para proteger a PCB.

9.2.1

▪ Sai água suja pela válvula de segurança:
▪ abra a válvula até que a água que sai já NÃO contenha
sujidade
▪ descarregue o sistema e instale um filtro de água adicional (de
preferência, um filtro magnético ou ciclone).

Abrir a unidade de exterior

Consulte "6.2.2 Para abrir a unidade de exterior" 4
[ 13] e "6.2.3 Para
abrir a tampa da caixa de distribuição da unidade de exterior" 4
[ 13].

9.3

▪ Fluxo de água proveniente da válvula de segurança
suficientemente elevado, sem suspeitas de obstruções da válvula
ou entre as tubagens.

Lista de verificação para
manutenção anual da unidade de
exterior

Verifique o seguinte, pelo menos, uma vez por ano:
▪ Permutador de calor
O permutador de calor da unidade de exterior pode ficar obstruído
devido ao pó, sujidade, folhas, etc. Recomenda-se uma limpeza
anual do permutador de calor. Um permutador de calor obstruído
pode levar a baixas pressões ou a altas pressões, provocando um
desempenho pior.
▪ Pressão da água

Para ter a certeza de que esta água é proveniente do depósito,
verifique após um ciclo de aquecimento do depósito.
Recomenda-se que esta manutenção seja efectuada com mais
frequência.
Caixa de distribuição
Efetue uma inspeção visual completa da caixa de distribuição,
procurando defeitos óbvios como ligações soltas ou deficiências da
cablagem.
AVISO
Se a cablagem interna estiver danificada, tem de ser
substituída pelo fabricante, por um técnico de assistência
ou por pessoal igualmente qualificado.
Resistência eléctrica do depósito de água quente sanitária
Consulte o manual de instalação do depósito de água quente
sanitária.

▪ Filtro da água
▪ Válvula de alívio da pressão da água
▪ Caixa de distribuição
▪ Resistência elétrica do depósito de água quente sanitária
Permutador de calor
O permutador de calor da unidade de exterior pode ficar obstruído
devido ao pó, sujidade, folhas, etc. Recomenda-se uma limpeza
anual do permutador de calor. Um permutador de calor obstruído
pode levar a baixas pressões ou a altas pressões, provocando um
desempenho pior.

10

Resolução de problemas

10.1

Descrição geral: Resolução de
problemas

Consulte as instruções sobre resolução de problemas do sistema no
manual de instalação do depósito de água quente sanitária.
Antes de resolver problemas

Pressão da água
Mantenha a pressão da água acima de 1 bar. Se for inferior,
acrescente água.

Efectue uma inspecção visual completa da unidade, procurando
defeitos óbvios como ligações soltas ou deficiências da cablagem.

Filtro de água

11

Limpe o filtro de água.

Eliminação

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

Manuseie o filtro de água com cuidado. NÃO utilize força
excessiva quando voltar a inserir o filtro de água, para
NÃO danificar a malha do filtro de água.

1

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do óleo e de outros componentes DEVEM ser efectuados
de acordo com a legislação aplicável. As unidades
DEVEM ser processadas numa estação de tratamento
especializada, para reutilização, reciclagem e/ou
recuperação.

3

2

4

11.1

5

Visão geral: Eliminação de
componentes

Fluxo de trabalho adicional
A eliminação do sistema, geralmente, consiste nas seguintes
etapas:

Válvula de segurança da pressão da água

1
2

Bombagem de descarga do sistema.
Levar o sistema para uma estação
especializada.

de

tratamento

Abra a válvula e verifique se esta funciona corretamente. A água
poderá estar muito quente!

INFORMAÇÕES

Os pontos de verificação são:

Para obter mais informações, consulte o manual de
assistência.
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Bombagem de descarga

SW2

11.2

SW3
SW1

11 Eliminação

Exemplo: Para proteger o ambiente, efetue a bombagem quando
eliminar a unidade.
NÃO é necessário bombear quando relocalizar a unidade.

COOL
HEAT

PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO
Bombagem de descarga – Fuga de refrigerante. Caso
pretenda efectuar uma bombagem de descarga do
sistema e exista uma fuga no circuito de refrigerante:
▪ NÃO utilize a função de bombagem de descarga
automática da unidade, com a qual pode recolher o
refrigerante todo do sistema para a unidade de
exterior. Consequência possível: Auto-combustão e
explosão do compressor devido à entrada de ar no
compressor em funcionamento.
▪ Utilize um sistema de recuperação separado para que
NÃO seja necessário o funcionamento do compressor
da unidade.
NOTIFICAÇÃO
Durante a operação de bombagem, pare o compressor
antes de retirar a tubagem do refrigerante. Se o
compressor ainda estiver a funcionar e a válvula de
paragem estiver aberta durante a bombagem, o ar será
sugado para o interior do sistema. Poderão ocorrer avarias
do compressor ou danos no sistema devido à pressão
anormal no ciclo do refrigerante.

NOTIFICAÇÃO
Tenha atenção para que, durante a execução da operação
de arrefecimento forçado, a temperatura da água
permaneça superior a 5°C (consulte a leitura da
temperatura da unidade de interior). Para tal, pode, por
exemplo, activar todos os ventiladores dos ventiloconvectores.

A operação de bombagem irá extrair todo o refrigerante do sistema
para a unidade de exterior.
1

Remova a tampa da válvula de corte do líquido e da válvula de
corte do gás.

2

Efectue a operação de refrigeração forçada. Consulte
"11.3 Para iniciar e parar o arrefecimento forçado" 4
[ 22].

3

Decorridos 5 a 10 minutos (apenas após 1 ou 2 minutos no
caso de temperaturas ambiente muito baixas (<−10°C)), feche
a válvula de corte do líquido com uma chave hexagonal.

4

Verifique no colector se foi alcançado o vácuo.

5

Decorridos mais 2-3 minutos, feche a válvula de corte do gás e
pare a refrigeração forçada.
b
c

a
d
e
d
a
b
c
d
e

11.3

Válvula de corte do gás
Sentido de fecho
Chave hexagonal
Tampa da válvula
Válvula de corte de líquido

Para iniciar e parar o
arrefecimento forçado

Confirme se o interruptor de configuração SW2 se encontra no
modo ARREFECIMENTO.
1

Carregue no interruptor da operação de arrefecimento forçado
SW1 para iniciar o arrefecimento forçado.

2

Carregue no interruptor da operação de arrefecimento forçado
SW1 para parar o arrefecimento forçado.
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12 Dados técnicos

12

Dados técnicos

Uma subconjunto dos últimos dados técnicos está disponível no site regional Daikin (acessível publicamente). O conjunto completo dos
últimos dados técnicos está disponível no Daikin Business Portal (necessária autenticação).

Diagrama das tubagens: Unidade
de exterior
R1T
Bomba

Sensor de fluxo

Permutador de calor de placa
Purga de ar

t>
·15.9· CuT

12.7 CuT

12.7 CuT

12.7 CuT

Válvula de paragem do
gás com orifício de saída

Reservatório de
expansão

Válvula de fecho com válvula
de enchimento/drenagem

12.7 CuT
Sonda de pressão

Válvula 4 vias
Pressóstato de alta pressão p >
12.7 CuT

Fluxo de refrigerante

7.9 CuT 7.9 CuT

Fluxóstato
Selec.Vias

p

12.1

Silenciador

Válvula de segurança

7.9 CuT

Arrefecimento
Aquecimento

Silenciador

7.9 CuT

R4T
t>

R3T
Descarga
Filtro

Válvula de fecho com válvula
de enchimento/drenagem

t>

9.5 CuT

Acumulador

Compressor

Silenciador com filtro

R1T Termístor do permutador de calor da saída de água
R3T Termístor do lado do líquido refrigerante

Termístor do tubo de descarga

VálvulaV de
paragem do líquido
6.4 CuT

6.4 CuT

Entrada

Filtro

R4T Termístor da entrada de água

Termístor da temperatura do ar exterior

Válvula motorizada
Filtro
6.4 CuT

Permutador de calor
Tubo capilar 1

Silenciador com filtro
6.4 CuT

4.0 CuT 7.9 CuT
4.0 CuT 7.9 CuT
Tubo capilar 2
Tubo capilar 3
4.0 CuT
4.0 CuT
Tubo capilar 4

Termístor do permutador de calor

7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT

12.7 CuT

M
Hélice do ventilador
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12 Dados técnicos
12.2

Esquema elétrico: Unidade de
exterior

Consulte o esquema elétrico interno fornecido com a unidade (por dentro da tampa da caixa de distribuição da unidade de exterior). As
abreviaturas usadas são aqui enunciadas.
Unidade de exterior: módulo do compressor

Régua de terminais

C110~C112

Condensador

Conetor

DB1, DB2, DB401

Ponte retificadora

Terminal

DC_N1, DC_N2

Conetor

Ligação à terra de proteção

DC_P1, DC_P2

Conetor

DCP1, DCP2,

Conetor

DCM1, DCM2

Conetor

DP1, DP2

Conetor

E1, E2

Conetor

E1H

Aquecedor do recipiente de drenagem

FU1~FU5

Fusível

HL1, HL2, HL402

Conetor

HN1, HN2, HN402

Conetor

IPM1

Módulo de alimentação inteligente

L

Ativo

LED 1~LED 4

Lâmpadas indicadoras

LED A, LED B

Lâmpada piloto

(1) Connection diagram

M1C

Motor do compressor

M1F

Motor do ventilador

External outdoor ambient sensor Opção de sonda de ambiente
option
exterior externa

MR30, MR306,
MR307, MR4

Relé magnético

MRM10, MRM20

Relé magnético

MR30_A, MR30_B

Conetor

N

Neutro

BLK

Preto

BLU

Azul

BRN

Castanho

GRN

Verde

ORG

Cor-de-laranja

PPL

Roxo

RED

Vermelho

WHT

Branco

YLW

Amarelo

Unidade de exterior: módulo hidráulico
Inglês

Tradução
(1) Diagrama de ligação

Hydro switch box

Caixa de distribuição Hydro

Indoor

Interior

NO valve

Válvula normalmente aberta

Outdoor

Exterior

Power supply

Fonte de alimentação

(2) Hydro switch box layout

(2) Disposição da caixa de
distribuição Hydro

PCB1

Placa de circuito impresso (principal)

PCB2

Placa de circuito impresso (inversor)

(3) Notes

(3) Notas

PCB3

Placa de circuito impresso (assistência)

X4M

Terminal principal

Q1DI

Disjuntor contra fugas para a terra

Q1L

Proteção contra sobrecarga

R1T

Termístor (descarga)

R2T

Termístor (permutador de calor)

R3T

Termístor (ar)

Várias possibilidades de ligações
elétricas

S1NPH

Sonda de pressão

Opção

S1PH

Pressóstato de alta pressão

S2~S503

Conetor

Ligações elétricas dependendo
do modelo

SA1

Descarregador de sobretensão

Caixa de distribuição

SHEET METAL

Régua de terminais na placa fixa

PCB

SW1, SW3

Botões

(4) Legend

(4) Legenda

SW2, SW5

Interruptores de configuração

A1P

PCB principal

U

Conetor

A2P

V

Conetor

Q*DI

V2, V3, V401

Varistor

# Disjuntor contra fugas para a
terra

W

Conetor

R6T

*

X11A, X12A

Conetor

X1M, X2M

Régua de terminais

Y1E

Fio de terra

15

Cabo número 15
Fornecimento local

1

PCB de circuito de corrente

Opção de sonda de ambiente
exterior externa

TR1

Transformador para fonte de
alimentação

Serpentina da válvula eletrónica de
expansão

X*M

Régua de terminais

X*Y

Conector

Y1R

Serpentina da válvula solenóide de inversão

PCB3

PCB de assistência

Z1C~Z4C

Núcleo de ferrite

M2S

# Válvula de fecho

Ligações elétricas locais
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Inglês

*:
#:

Tradução

XAG1

Opcional
Fornecimento local

Régua de terminais

Diagrama de ligações elétricas
Notas:

Configuração típica

- No caso do cabo de sinais: manter distância mínima até aos cabos elétricos >5 cm
EXTERIOR

INTERIOR

2 fios de baixa tensão

Caixa de controlo

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
1 Apenas para instalação da fonte de alimentação normal
3 condutores

Fonte de alimentação da unidade: 230 V + terra

2 fios de baixa tensão

PEÇA PADRÃO
UNIDADE MONOBLOCO

1 Apenas para instalação da fonte de alimentação com taxa kWh bonificada
3 condutores
Fonte de alimentação com taxa kWh bonificada para a unidade:
230 V + terra
Fonte de alimentação com taxa kWh normal para a unidade de interior: 2 condutores
230 V

PEÇA OPCIONAL
Apenas para EKRSCA1

X4M: L-N-terra
X5M: 5-6

2 condutores
sinal

X3M: 5-6

Termístor externo de exterior
PEÇA PADRÃO

X5M: 1-2
2 condutores
2×0,75
comunicação

2 condutores
comunicação

A5P: interface de utilizador P1-P2
Apenas para *KRUCB*

PEÇA OPCIONAL
CAIXA DE CONTROLO

2 condutores
2×0,75
comunicação

XAG1: 1-2
A5P: interface de utilizador P1-P2
PEÇA OPCIONAL

4D124912

12.3

Curva ESP: Unidade de exterior

Nota: Irá ocorrer um erro de fluxo quando o caudal mínimo de água
não for alcançado.
EDLQ05CAV3+EBLQ05CAV3
A (kPa)

▪ Sobre as linhas tracejadas: a área de funcionamento é ampliada a
caudais mais reduzidos apenas no caso da unidade funcionar
apenas com uma bomba de calor e a temperatura do fluxo médio
é suficientemente elevado. (Isto não se aplica ao funcionamento
de
arranque,
funcionamento
de
descongelamento,
e
funcionamento do aquecedor de reserva no caso de estar
instalado um aquecedor de reserva.)

80

▪ O âmbito de funcionamento superior é válido apenas se o meio
de fluxo for água. No caso de se adicionar glicol ao sistema, o
limite do âmbito de funcionamento é inferior.

70
60
50
40
30

▪ Selecionar um fluxo fora da área de funcionamento pode danificar
a unidade ou provocar uma avaria na unidade.

C

20
10
0
0

5

10

15

20

25

30

35
40
B (l/min)

4D097263
EDLQ07CAV3+EBLQ07CAV3
A (kPa)
80
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40

C

30
20
10
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

B (l/min)

4D097263
A
B
C

Pressão estática exterior
Taxa de fluxo de água
Raio de operação

Notas:
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13 Glossário

13

Glossário

Representante
Distribuidor de vendas para o produto.
Instalador autorizado
Pessoa com aptidões técnicas, qualificada para instalar o
produto.
Utilizador
Proprietário do produto e/ou que o utiliza.
Legislação aplicável
Todas as directivas, leis, regulamentos e/ou códigos
internacionais, europeus, nacionais e locais que são
relevantes e aplicáveis a um determinado produto ou
domínio.
Empresa de assistência
Empresa qualificada que pode realizar ou coordenar as
intervenções técnicas necessárias para o produto.
Manual de instalação
Manual de instruções especificado para um determinado
produto ou aplicação, que explica como instalar, configurar
e efectuar a manutenção.
Manual de operação
Manual de instruções especificado para um determinado
produto ou aplicação, que explica como o(a) operar.
Instruções de manutenção
Manual de instruções especificado para um determinado
produto ou aplicação que explica (se relevante) como
instalar, configurar, operar e/ou efectuar a manutenção do
produto ou aplicação.
Acessórios
Etiquetas, manuais, folhas de informações e equipamentos
que são entregues com o produto e que têm de ser
instalados de acordo com as instruções na documentação
fornecida.
Equipamento opcional
Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode
ser combinado com o produto, de acordo com as instruções
na documentação fornecida.
Fornecimento local
Equipamento NÃO fabricado pela Daikin que pode ser
combinado com o produto, de acordo com as instruções na
documentação fornecida.
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