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CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE

CE - CONFORMITEITSVERKLARING
CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA

CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™
CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING

CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE
CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA

Daikin Europe N.V.
declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:

FDBQ25B7V1

are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:
estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:

EN60335-2-40,
following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.

overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:

Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.

ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
de acordo com o previsto em:
under iagttagelse af bestemmelserne i:

Low Voltage 73/23/EEC
Machinery Safety 98/37/EEC
Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC *

enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:

√‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
Directivas, conforme alteração em.
Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

* Note
as set out in the Technical Construction File DAIKIN.TCF.021 and judged positively by KEMA according to the Certificate 2024351-QUA/EMC02-4565.
Hinweis
wie in der Technischen Konstruktionsakte DAIKIN.TCF.021 aufgeführt und von KEMA positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.
Remarque tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique DAIKIN.TCF.021 et jugé positivement par KEMA conformément au Certificat 2024351-QUA/EMC02-4565.
Bemerk
Nota
Nota

zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier DAIKIN.TCF.021 en in orde bevonden door KEMA overeenkomstig Certificaat 2024351-QUA/EMC02-4565.
tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica DAIKIN.TCF.021 y juzgado positivamente por KEMA según el Certificado 2024351-QUA/EMC02-4565.
delineato nel File Tecnico di Costruzione DAIKIN.TCF.021 e giudicato positivamente da KEMA secondo il Certificato 2024351-QUA/EMC02-4565.

™ËÌÂ›ˆÛË
Nota
Bemærk

ﬁˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ DAIKIN.TCF.021 Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ KEMA Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ 2024351-QUA/EMC02-4565.
tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção DAIKIN.TCF.021 e com o parecer positivo de KEMA de acordo com o Certificado 2024351-QUA/EMC02-4565.
som anført i den Tekniske Konstruktionsfil DAIKIN.TCF.021 og positivt vurderet af KEMA i henhold til Certifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.

Information utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.021 som positivt intygas av KEMA vilket också framgår av Certifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.
Merk
som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen DAIKIN.TCF.021 og gjennom positiv bedømmelse av KEMA ifølge Sertifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.
Huom
jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa DAIKIN.TCF.021 ja jotka KEMA on hyväksynyt Sertifikaatin 2024351-QUA/EMC02-4565 mukaisesti.

Katsuyuki Sawai
Assistant Director Quality Assurance
Ostend, 2nd of May 2003

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
3PW15770-1
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COMBINE ESTA UNIDADE INTERNA APENAS COM
UMA UNIDADE EXTERNA DAIKIN!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL PARA ASSEGURAR UMA INSTALAÇÃO CORRECTA. CERTIFIQUE-SE
QUE ENTREGA AO CLIENTE O MANUAL DE FUNCIONAMENTO ANEXO.
CONSULTE O MANUAL DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE
EXTERNA RELATIVAMENTE AOS ITENS NÃO
DESCRITOS ABAIXO.

tubo de líquido Ø6,4 mm ou 1/4 pol. Cut

2

tubo de gás Ø9,52 mm ou 3/8 pol. Cut

3

orifício de drenagem OD= Ø27,2 ID= Ø21,6

4

casquilho de borracha para a entrada das ligações do interruptor
on/off, do controlo remoto e do adaptador de ligações para o
aquecedor eléctrico

5

casquilho de borracha para a entrada das ligações da
alimentação eléctrica

6

área de assistência

7

caixa de comutação

8

tampa da caixa de comutação

9

parafuso para abrir a tampa da caixa de comutação

Seleccionar o local

Acessórios padrão fornecidos
Certifique-se que a unidade interna e externa está
instalada fora do alcance das crianças!
Filtro de sucção de ar

1

As unidades estão concebidas para instalação escondida no tecto
com uma conduta de descarga de ar de 500 mm.
Manual de
funcionamento
Manual de instruções
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Acessórios opcionais
Adaptador de ligações para aquecedor
eléctrico (KRP1B61)

Deixe espaço suficiente para a tubagem, a assistência e as ligações
eléctricas.

Controlo remoto

Certifique-se que instala a unidade de modo a que:

A INSTALAÇÃO OU FIXAÇÃO INADEQUADAS DO
EQUIPAMENTO OU ACESSÓRIOS PODE PROVOCAR
CHOQUES
ELÉCTRICOS,
CURTOS-CIRCUITOS,
FUGAS, INCÊNDIOS OU OUTROS DANOS NO
EQUIPAMENTO. ASSEGURE-SE DE QUE UTILIZA
APENAS ACESSÓRIOS FABRICADOS PELA DAIKIN
ESPECIFICAMENTE CONCEBIDOS PARA SEREM
UTILIZADOS COM O EQUIPAMENTO E ASSEGURE-SE
DE QUE SÃO INSTALADOS POR UM PROFISSIONAL.
SE TIVER DÚVIDAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE
INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO, CONTACTE SEMPRE O
SEU
REVENDEDOR
DAIKIN
PARA
OBTER
ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES.
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■

a unidade interna e externa, a interligação e o cabo de alimentação eléctrica fiquem pelo menos a 1 m de distância de
televisões ou rádios. Isto é para evitar interferências do aparelho
de ar condicionado na sua televisão ou rádio.

■

o ar seja distribuído por todo o compartimento.

■

o tecto seja suficientemente forte para suportar o peso da
unidade interior.

■

não haja obstruções à entrada e saída do ar.

■

o orifício da parede para as ligações eléctricas do lado externo,
a tubagem de líquido de refrigeração e de drenagem possam
ser efectuados sem problemas em termos de estrutura de
construção.

É favor consultar o seu revendedor para efectuar a instalação num
ambiente especial (por exemplo, um local com ambientes com óleo,
um local com gás de sulfeto, um local onde sejam utilizados produtos
químicos nas proximidades, um local com grandes flutuações da
tensão, um local com gás inflamável volátil, um local onde as
máquinas gerem ondas electromagnéticas).
FDBQ25B7V1
Aparelhos de ar condicionado da série Split
Aparelhos de ar condicionado Multi sistema
4PW15395-1

Instalação

Instalação da unidade interna

Selecção do local da instalação
■

Assegure espaço suficiente para manutenção e assistência.

■

Certifique-se que não passam tubos através da área
sombreada. (Ver figura 2)
- a condensação pode pingar para a caixa de comutação
- os tubos podem impedir que abra suavemente a caixa de
comutação

■

Instale temporariamente a unidade interna. Encaixe o suporte de
suspensão no parafuso de suspensão. Certifique-se que o fixa de
forma segura utilizando uma porca e uma arruela no lado superior e
inferior do suporte de suspensão e aperte a porca superior.

1
2

Consulte o manual de instalação da unidade externa e confirme
o comprimento máximo permitido para a tubagem.

1

porca

2

arruela

3

aperte com uma porca dupla

3

Preparação antes da instalação
Verifique se a unidade está nivelada nos 4 cantos.
(Ver figura 3)

NOTA

■

Relação da abertura no tecto com a posição da unidade e do
parafuso de suspensão (Ver figura 1)

■

Fazer o orifício na parede para as ligações eléctricas, a
tubagem de líquido de refrigeração e drenagem do lado externo
- O orifício deve ficar inclinado para baixo em direcção ao lado
externo.
- A dimensão do orifício deve ser suficientemente grande para
suportar o tubo de protecção (Ø7–8 cm) (fornecimento de
campo).
- Utilize uma tampa para o orifício da parede (fornecimento de
campo) para esconder o orifício da parede o melhor
possível.
1

tubo de protecção
(fornecimento de campo)

2

tampa do orifício da parede
(fornecimento de campo)

1

tubo de vinil com água

2

nível de água

INSTALAÇÃO

Consulte o manual de instalação da unidade externa.

TUBO
Ø7–8 cm

1

2

■

O ventilador para esta unidade interna está equipado para
fornecer uma pressão externa padrão.

■

Instalação dos parafusos de suspensão

DA UNIDADE EXTERNA

DE LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO

A unidade foi especialmente concebida para utilização do
refrigerante R-410A.

Tubagem de campo
Toda a tubagem de campo deve ser fornecida por um técnico de
refrigeração autorizado e deve estar em conformidade com os
códigos locais e nacionais relevantes.

Ligações dos tubos

1

■

Consulte o capítulo "Esboço geral" na página 1 relativamente
aos diâmetros dos tubos.

■

Se instalar como uma unidade interna multi sistema, utilize os
redutores fornecidos com a unidade externa quando os tubos
da unidade interna não se adaptarem à porta da unidade
externa. Para instruções, leia o folheto de instruções que
acompanha a unidade externa.

■

Não se esqueça de isolar o tubo do gás e o tubo do líquido
separadamente com material de isolamento em espuma de
polietileno (condutividade térmica = 0,041~0,052 kW/mK).

gancho (fornecimento em campo)

2

porca comprida ou tensor (fornecimento de campo)

3

parafuso de suspensão (fornecimento de campo)

Utilize parafusos M10 para a suspensão.
Utilize ganchos de fixação em tectos já existentes e um orifício
de inserção embutido, um gancho embutido ou outras peças de
fornecimento local para reforçar o tecto de maneira a suportar o
peso da unidade.

Unidade interna
Isolamento

Diâmetro interno

espessura da parede

tubo do gás

12–15 mm

8–10 mm

tubo do líquido

8–10 mm

7–10 mm

NOTA

FDBQ25B7V1
Aparelhos de ar condicionado da série Split
Aparelhos de ar condicionado Multi sistema
4PW15395-1

Para o tubo do gás, utilize uma espuma de polietileno
resistente a uma temperatura de 110°C.

Manual de instalação

2

LIGAÇÕES
Quando inserir a tubagem de líquido de refrigeração no
orifício da parede, tenha cuidado para não deixar entrar pó
ou humidade na tubagem. Proteja os tubos com uma tampa
ou vede totalmente a extremidade do tubo com fita.

1

2

1

pó

2

humidade

3

fita

4

tampa

3

4

EM CAMPO

■

Todas as ligações e as componentes em campo
devem ser fornecidos por um electricista autorizado e
devem estar em conformidade com os códigos locais
e nacionais relevantes.

■

Assegure-se de que utiliza um circuito geral próprio.
Nunca utilize uma alimentação eléctrica partilhada
com outro aparelho.

■

Antes de fornecer energia, verifique se a tensão está
dentro dos ±10% da tensão nominal indicada na
placa de identificação.

■

Tenha cuidado para não dobrar o quadro do circuito
impresso quando inserir ou retirar os conectores.

Ligações em campo

TUBAGEM

Efectue as ligações eléctricas de acordo com os esquemas de
ligações (ver a figura 6) e o esquema geral. (Ver figura 1)

DE DRENAGEM

: Ligações eléctricas locais
■

A mangueira de drenagem deve ficar inclinado para
baixo em direcção ao lado externo.

■

Não utilize um sifão na tubagem de drenagem.

■

Nunca coloque a extremidade da mangueira de
drenagem dentro de água.

■

Se aumentar a mangueira de drenagem, isole-a
sempre até ao lado externo com material de
isolamento de espuma de polietileno (fornecimento
de campo).

1

mangueira de drenagem fixa à
unidade interna
a extensão interna da mangueira
de drenagem

2
3

parede

4

espuma de polietileno

: Ficha

4
1

2

: Terminal

,

: Grampo de cabos
: Terra de protecção (parafuso)

BLK

: Preto

BLU

: Azul

BRN

: Castanho

GRN

: Verde

GRY

: Cinzento

ORG

: Laranja

RED

: Encarnado

WHT

: Branco

YLW

: Amarelo

3

A1P........................ Placa de circuito impresso
C1R ....................... Condensador (motor da ventoinha)
F1T ........................ Fusível térmico 152°C (M1F embutido)

Verificação da drenagem
Certifique-se que a mangueira de drenagem está bem ligada.
Deite alguma água para dentro do depósito de drenagem para
verificar se a água flui suavemente.

F1U........................ Fusível (250 V/5 A)
HAP ....................... Díodo emissor de luz (monitor de serviço verde)
M1F ....................... Motor (ventoinha)
R1T........................ Termistor (ar)
R2T........................ Termistor (líquido)

SECAGEM

EM VÁCUO DA INSTALAÇÃO

R3T........................ Termistor (serpentina)
RyF1-4................... Relé magnético (ventoinha)

Consulte o manual de instalação da unidade externa.

SS1........................ Selector (de emergência)
X1M,X2M............... Tira de terminais
RC ......................... Circuito de recepção de sinal
T1R........................ Transformador
TC.......................... Circuito de transmissão de sinal

ADAPTADOR PARA A CABLAGEM
RyH ....................... Relé magnético

Manual de instalação

3

FDBQ25B7V1
Aparelhos de ar condicionado da série Split
Aparelhos de ar condicionado Multi sistema
4PW15395-1

CONECTOR PARA PEÇAS OPCIONAIS

INSTALAÇÃO

DO CONTROLO REMOTO

X33A...................... Conector (adaptador para cablagem)
X35A...................... Conector (adaptador para controlo de grupo)
X40A...................... Conector (ligar e desligar remotos, desactivação
forçada)
X60A,X61A ............ Conector (adaptador de interface para a série
Sky Air)

■

Não instale o controlo remoto perto de um aquecedor
ou exposto à luz solar directa.

■

Não toque directamente no painel do PC com a mão
durante a instalação.

Instruções de instalação e preparações do local

ACESSÓRIOS LOCAIS
K1R........................ Relé magnético

Consulte o manual de instalação, fornecido com o controlo remoto
opcional.

EH.......................... Aquecedor eléctrico

Ajustar a substituição do filtro de ar
Wired remote
controller

: Controlo remoto com fio

Details of wired
remote controller

: Pormenores do controlo remoto com fio

Adaptor for wiring

: Adaptador para cablagem

Terminals for
operation indicator

: Terminais para o indicador de
funcionamento

Fan operation

: Funcionamento da ventoinha

Compressor operation

: Funcionamento do compressor

Switch box

: Caixa de distribuição

Instalando um filtro de sucção e descarga de ar, o tempo
de vida da unidade pode ser prolongado.
Ajustar
■

O controlo remoto exibe
filtros de ar.

■

Altere o nº do segundo código de acordo com a tabela
dependendo da quantidade de sujidade ou poeira existente no
compartimento (o nº do 2º código é regulado na fábrica para ‘01’
para uma contaminação leve do filtro de ar).
Intervalo de
visualização

Modo
nº.

Nº do 1º
código

Nº do 2º
código

contaminação leve
do filtro de ar

±2500 hrs.

20

0

01

contaminação
elevada do filtro de ar

±1250 hrs.

20

0

02

Ajustar
NOTA

1.
2.

NOTA

Caso utilize um controlo remoto central, consulte o
manual quanto à forma de ligação à unidade.
O modelo do controlo remoto varia de acordo com o
sistema de combinação. Consulte dados técnicos,
catálogos e demais informações, antes de efectuar a
ligação.

No caso de instalar um aquecedor eléctrico, efectue as
ligações adicionais e utilize uma alimentação eléctrica
separada de 1~50 Hz 230V.

Ajustar o sensor remoto
O cliente tem a possibilidade de seleccionar o termistor. A unidade e
o controlo remoto estão equipados com um termostato.
Ajustar
■

Cabos de campo e fusíveis de campo
■

Utilize cabos de núcleo duro para evitar que os fios fiquem
soltos.

■

Consulte o manual de instalação da unidade externa na
respectiva secção de cabos de campo e fusíveis de campo.

■

Retire um máximo de 8 mm do isolamento dos fios quando os
ligar aos terminais.

■

Abra a tampa da caixa de comutação. Puxe os fios através do
casquilho de borracha 5 (Ver figura 1) e ligue-os ao terminal
de alimentação eléctrica correspondente.

NOTA

Cumpra as indicações abaixo mencionadas quando
fizer as ligações ao painel do terminal de alimentação
eléctrica.

■

Não ligue fios de diferentes calibres ao mesmo terminal de
alimentação. (Se a ligação estiver solta pode causar
sobreaquecimento.)

■

Quando ligar fios do mesmo calibre, ligue-os de acordo com a
figura.
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quando for altura de limpar os

Altere o nº do segundo código de acordo com a tabela para
activar ou desactivar o sensor remoto
Ajustar

Modo nº.

Nº do 1º código

Nº do 2º código

activado

20

2

01

desactivado

20

2

02

CUIDADO para multi sistema de bomba de aquecimento
Active o sensor remoto quando combinado com um multi
sistema de bomba de aquecimento split.
Quando o termostato está desligado no modo de
aquecimento, a válvula de expansão da unidade exterior
não fechará completamente. Passará algum líquido de
refrigeração, causando a subida de temperatura do
permutador de calor. O termostato da unidade sente uma
temperatura mais elevada do que a temperatura real do
compartimento. Isto pode causar um problema na unidade
durante o arranque no modo de aquecimento. Activando o
termostato no controlo remoto, a temperatura real do
compartimento é sentida, em vez da temperatura do
permutador de calor.
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Definir a função DESACTIVAÇÃO FORÇADA LIGADA/
DESLIGADA
O cliente tem a possibilidade de seleccionar a DESACTIVAÇÃO
FORÇADA DESLIGADA ou a função DESACTIVAÇÃO FORÇADA
LIGADA /DESLIGADA.
Ajustar

Modo nº.

Nº do 1º código

Nº do 2º código

DESACTIVAÇÃO
FORÇADA
DESLIGADA

22

1

01

DESACTIVAÇÃO
FORÇADA
LIGADA/
DESLIGADA

22

LISTA

1

02

DE VERIFICAÇÃO

Depois da instalação, verifique os seguintes itens:

Desactivação externa desligada - interruptor ligar/
desligar
Esta função permite ao utilizador desligar a unidade à distância.
Quando o contacto está aberto, o utilizador tem a possibilidade de
operar o controlo remoto. Quando o contacto está fechado, a
unidade está desligada.
(Observação: comprimento do fio até 100 m).

Sistema de unidade principal-secundária (comutador
sob controlo)
O modo de operação do sistema aquecimento ou arrefecimento é
determinado pelo modo em que a unidade principal se encontra.
Quando a unidade principal está respectivamente no modo de
arrefecimento, ou no modo de aquecimento, o sistema só poderá
operar respectivamente no modo de arrefecimento ou de
aquecimento, independentemente do ajuste do termostato.
■

Quando a unidade principal está desligada (OFF), o modo do
sistema é determinado pela unidade que é ligada em primeiro
lugar.

■

Para ajustar a unidade principal, contacte o seu revendedor.

Assinale ✓
quando
verificado

■

A unidade interna está instalada de forma segura?

■

O escape do gás foi verificado?

■

O isolamento do calor é adequado:
• para o tubo do gás?
• para o tubo do líquido?
• para a extensão interna da mangueira de drenagem?

■

A drenagem flui suavemente?

■

As tensões estão dentro da tolerância?

■

As ligações à terra estão bem efectuadas?

■

Está a utilizar os fios correctos?

■

A entrada e a saída de ar da unidade interna e externa está
bloqueada?

■

Se estiver instalada como uma unidade interna de sistema multi,
verifique em cada unidade interna se a tubagem e as ligações
eléctricas têm o mesmo código. (A/B/C/D/E)

FUNÇÕES

ESPECIAIS

Direcção de sucção do ar (Ver figura 4)
Esta função permite ao utilizador escolher a direcção de sucção do
ar. Deslocando a placa de baixo para trás, a direcção de sucção do
ar pode ser alterada de trás para o lado de baixo.

Saída do depósito de drenagem (Ver figura 5)
O cliente tem a possibilidade de seleccionar a saída de drenagem da
água do lado direito ou do lado esquerdo.
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