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Precauções de segurança
Antes de colocar a unidade em funcionamento,
leia atentamente as precauções contidas neste
manual.

Este aparelho está atestado com R32.

• As precauções aqui descritas são classiﬁcadas como ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO. Ambas contêm informações importantes em
matéria de segurança. Certiﬁque-se que cumpre todas as instruções na íntegra.
• Signiﬁcado dos avisos de ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO.

ADVERTÊNCIA ..........

O não cumprimento destas instruções pode provocar danos pessoais ou até mesmo a morte.

PRECAUÇÃO .............

O não cumprimento adequado destas instruções pode provocar danos materiais ou ferimentos
pessoais, cujo grau de gravidade depende das circunstâncias.

• As marcas de segurança apresentadas neste manual têm os seguintes signiﬁcados:
Certiﬁque-se de que cumpre as
instruções.

Certiﬁque-se de que estabelece uma
ligação à terra.

Nunca tente.

• Depois de realizada a instalação, execute uma operação de ensaio para conﬁrmar que não há defeitos, e explique ao cliente como
utilizar o ar condicionado, com o auxílio do manual de operação.

ADVERTÊNCIA
• Peça ao seu revendedor ou a um técnico qualiﬁcado que efetue o trabalho de instalação.
Não tente instalar o ar condicionado. Uma instalação inadequada pode resultar em fugas de água, choques elétricos ou incêndios.
• Instale o ar condicionado segundo as instruções deste manual de instalação.
Uma instalação inadequada pode resultar em fugas de água, choques elétricos ou incêndios.
• Certiﬁque-se de que são utilizados apenas acessórios e peças especiﬁcados para a instalação do ar condicionado.
A não utilização das peças especiﬁcadas pode resultar na queda da unidade, fugas de água, choques elétricos ou incêndios.
• Instale o ar condicionado sobre uma base com capacidade suﬁciente para aguentar o peso da unidade.
Caso a base não seja suﬁcientemente forte pode originar a queda do equipamento e provocar lesões.
• A instalação elétrica deve ser feita de acordo com os regulamentos locais e nacionais aplicáveis, assim como com as
instruções do presente manual de instalação. Certiﬁque-se de que é apenas utilizado um circuito elétrico exclusivo.
A falta de capacidade do circuito elétrico, bem como uma instalação inadequada, podem originar choques elétricos ou incêndios.
• Utilize um cabo com comprimento adequado.
Não utilize ﬁos roscados nem um cabo de extensão, visto que pode originar sobreaquecimento, choques elétricos ou incêndio.
• Certiﬁque-se de que toda a instalação elétrica está bem feita, que são utilizados os ﬁos especiﬁcados e que as
ligações dos terminais ou os ﬁos não estão sob tensão.
Uma ligação inadequada ou uma instalação elétrica indevida pode originar um sobreaquecimento anormal ou incêndio.
• Quando ligar à fonte de alimentação e ligar os ﬁos entre as unidades interior e exterior, coloque-os de modo a que a
tampa da caixa de controlo possa ser bem fechada.
O posicionamento inadequado da tampa da caixa de controlo pode originar choques elétricos, incêndios ou o
sobreaquecimento dos terminais.
• Caso haja uma fuga de gás refrigerante durante a instalação, ventile imediatamente a área.
Se o gás refrigerante entrar em contacto com fogo, pode ser produzido um gás tóxico.
• Depois de terminada a instalação, certiﬁque-se de que não há nenhuma fuga do gás refrigerante.
Se houver uma fuga do gás refrigerante na divisão e este entrar em contacto com uma fonte de calor (por exemplo,
aquecedor com ventilador, fogão ou forno), pode ser produzido um gás tóxico.
• Ao instalar ou mudar o ar condicionado de lugar, certiﬁque-se de que purga o circuito de refrigerante para garantir
que não tem ar e utiliza apenas o refrigerante especiﬁcado (R32).
A presença de ar ou outras matérias estranhas no circuito de refrigerante pode resultar num aumento anormal da pressão, o
que pode provovar danos no equipamento e até mesmo lesões.
• Durante a instalação, ﬁxe bem a tubulação de refrigerante antes de ligar o compressor.
Caso os tubos de refrigerante não estejam bem ﬁxos ou a válvula de detenção esteja aberta quando o compressor for ligado, o ar
será sugado, causando uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, o que pode daniﬁcar o equipamento e até mesmo lesões.
• Durante a bombeamento, pare o compressor antes de remover a tubulação de refrigerante.
Caso o compressor ainda esteja a funcionar e a válvula de detenção esteja aberta durante a bombeamento, o ar será sugado
quando a tubulação de refrigerante for retirada, causando uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, o que pode daniﬁcar
o equipamento e até mesmo lesões.
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Precauções de segurança
ADVERTÊNCIA
• Certiﬁque-se de que liga o ar condicionado à terra.
Não ligue a unidade à terra através de um cano, pára-raios ou ﬁo terra de telefone. Uma má ligação à terra pode originar
choques elétricos.
• Certiﬁque-se de que instala um disjuntor de fuga à terra do circuito.
A não instalação de um disjuntor de fuga à terra do circuito pode originar choques elétricos ou incêndio.
• Não tente acelerar o processo de descongelação ou de limpeza por outros meios que não aqueles recomendados
pelo fabricante.
• Este aparelho deve ser armazenado numa divisão sem fontes de ignição em funcionamento contínuo (por exemplo:
chamas, aparelho a gás ou aquecedor elétrico).
• Não fure nem queime.
• Tenha em atenção que os refrigerantes podem ser inodoros.
• O aparelho tem de ser instalado, utilizado e armazenado numa divisão com uma área de piso superior a 1,8m2.
• Cumpra os regulamentos nacionais em matéria de gases.

PRECAUÇÃO
• Não instale o ar condicionado num local onde haja risco de fuga de gás inﬂamável.
Em caso de fuga de gás, a acumulação de gás perto do ar condicionado pode originar um incêndio.
• Conforme as instruções do presente manual de instalação, instale a tubulação de drenagem para assegurar uma
drenagem apropriada e isole-a para evitar a condensação.
Uma instalação inadequada dos tubos de drenagem pode originar fugas de água e causar danos materiais.
• Aperte a porca de alargamento de acordo com o método especiﬁcado, com uma chave dinamométrica.
Se a porca de alargamento ﬁcar demasiado apertada, com o tempo pode rachar, dando origem a fugas do refrigerante.
• Tome medidas adequadas para evitar que a unidade exterior seja utilizada como abrigo por animais pequenos.
Se animais pequenos entrarem em contacto com os componentes elétricos, podem provocar avarias, fumo ou incêndio.
Solicite ao cliente que mantenha limpo o espaço em redor da unidade.
• Devido à alta temperatura do circuito de refrigerante, mantenha os cabos de ligação entre unidades afastados dos
tubos de cobre que não têm isolamento térmico.
• Apenas técnicos qualiﬁcados podem manusear, atestar, purgar e eliminar o refrigerante.
N002

 Informações importantes sobre o refrigerante utilizado
Este produto contém gases ﬂuorados com efeito de estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto. Não liberte gases para a
atmosfera.
Tipo de refrigerante: R32
Valor GWP(1): 550 *
(1)
GWP = potencial de aquecimento global
A quantidade de refrigerante é indicada na placa de dados da unidade.
* Este valor baseia-se no Regulamento relativo a gases ﬂuorados (824/2006).
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Acessórios
Unidade interior
A

B

Placa de montagem

E

Controlo remoto sem ﬁos

Parafusos de ﬁxação da unidade interior
(M4 × 12L)
3

1

1

D

C

Filtro desodorizante fotocatalítico
e de puriﬁcação de ar

F

Suporte do controlo remoto

1

Baterias secas AA.LR6
(alcalinas)

1

2

Unidade exterior
G

H

Mangueira de humidiﬁcação (8m)
1

K

J

Tomada de drenagem

Junta

1

1

Braçadeiras
3

L

Manual de operação

1

M

1

Manual de instalação

• A mangueira de humidiﬁcação padrão tem 8m de comprimento.
• A mangueira de extensão (opcional) tem 2m de comprimento (KPMH974A402).
• Também está disponível uma mangueira de humidiﬁcação com 10m de comprimento (KPMH974A42) como opção para substituir a
mangueira de humidiﬁcação padrão (8m).

Escolher um local de instalação
Obtenha a autorização do utilizador antes de escolher o local de instalação.

1. Unidade interior
372*
370
Obturador
(entrada de ar
inferior)
15

295

(**)
150*
179*
328*

2500 ou mais

1) as restrições sobre a instalação especiﬁcadas nos “Desenhos de
instalação da unidade interior/exterior” na página 6 sejam cumpridas,
2) a saída e a entrada de ar estejam desobstruídas,
3) a unidade não apanhe diretamente luz solar,
4) a unidade esteja afastada de quaisquer fontes de calor ou vapor,
5) não exista nenhuma fonte de vapor de óleo de máquina (pode reduzir a
vida útil da unidade interior),
6) o ar frio/quente circule pela divisão,
7) a unidade esteja afastada de lâmpadas ﬂuorescentes de ignição elétrica
(de tipo conversor ou início rápido), dado que pode reduzir o alcance do
controlo remoto,
8) a unidade esteja afastada pelo menos 1m de qualquer televisor ou rádio (a
unidade pode causar interferência com a imagem ou o som),
9) há espaço suﬁciente, acima dos varões dos cortinados ou outros objetos,
para o movimento da aba quando a unidade está em funcionamento,
Se (**) for igual ou superior a 70mm, deixe 15mm de espaço em relação
à unidade interior.
Se for inferior a 15mm, pode afetar a abertura e o fecho do obturador
(entrada de ar inferior).
10) tem uma altura livre de 2,5m ou mais para a instalação,
11) não há nenhum equipamento de lavagem de roupa nas proximidades.

Incluindo a placa de montagem*

86

• A unidade interior deve estar colocada num local onde:

unidade: mm
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Escolher um local de instalação
2. Controlo remoto sem ﬁos (Quando montado numa parede, etc.)
• Acenda todas as lâmpadas ﬂuorescentes na divisão, caso se aplique, e encontre o local onde os sinais de controlo remoto são
recebidos adequadamente pela unidade interior (num espaço de 7m).
• Selecione um local onde o controlo remoto não esteja exposto à luz direta do sol. (Caso o controlo remoto esteja exposto à luz
direta do sol, terá problemas em receber o sinal da unidade interior.)

3. Unidade exterior
• A unidade exterior deve estar colocada num local onde:
1) as restrições sobre a instalação especiﬁcadas nos “Desenhos de instalação da unidade interior/exterior” na página 6
sejam cumpridas,
2) o piso seja suﬁcientemente sólido para suportar o peso e a vibração da unidade e que o som de funcionamento não seja ampliﬁcado,
3) o ar quente libertado da unidade ou o som de funcionamento não importune os vizinhos do utilizador,
4) não haja um quarto ou algo semelhante próximo, para que o som de funcionamento não cause problemas,
5) haja espaço suﬁciente para transportar a unidade de e para o local,
6) a entrada e a saída de ar estejam desobstruídas (não devem estar cobertas de neve nas zonas de clima frio),
7) não haja risco de fuga de gás inﬂamável nas proximidades,
8) as unidades, os cabos de alimentação e os cabos de ligação entre unidades estejam, no mínimo, a 3m de distância de
aparelhos de televisão e rádios (Para evitar eventuais interferências com a imagem e o som. Podem ser ouvidos ruídos
mesmo se estiverem a mais de 3m de distância, consoante as condições das ondas de rádio),
9) a unidade não esteja diretamente exposta a sal, gás sulfúrico ou vapor de óleo de máquina (estes podem reduzir a vida útil da
unidade exterior),
10) não há nada por baixo da unidade que deva estar afastado da humidade, visto que escorre um ﬂuxo de drenagem da unidade exterior,
11) o ar esteja limpo e não haja fontes de odores indesejáveis nas proximidades.
NOTA
Não pode ser pendurada no teto ou empilhada.

PRECAUÇÃO
Ao utilizar o ar condicionado num ambiente exterior com baixas temperaturas,
certiﬁque-se que respeita as instruções seguintes.
• Instale a unidade exterior com o seu lado de sucção virado para a parede
para evitar exposição ao vento.
• Nunca instale a unidade exterior num local onde o lado de sucção possa
estar diretamente exposto ao vento.
• De modo a evitar exposição ao vento, recomenda-se a instalação de um
deﬂetor no lado de descarga de ar da unidade exterior.
• Em zonas com muita neve, escolha um local de instalação onde a neve não
afete a unidade.

• Construa uma grande
cobertura.
• Construa um pedestal.

Instale a unidade a uma altura
suﬁciente do chão para impedir
que ﬁque enterrada na neve.

Precauções para o trabalho de instalação da mangueira de
humidiﬁcação
• Ao embutir a mangueira de humidiﬁcação G :
Não pode ser instalada na tubulação embutida existente. Tem que ser feita em separado.
• O comprimento da mangueira de humidiﬁcação

G

está assinalado no material de embalagem da mangueira.

1) Utilize uma mangueira de extensão (opcional) para aumentar o comprimento da mangueira de humidiﬁcação G .
2) O comprimento da mangueira de humidiﬁcação G deve ser ajustado para garantir a capacidade de humidiﬁcação. Corte o
excedente do comprimento da mangueira.
Utilize o controlo remoto para ajustar o comprimento da mangueira. (Consulte a secção “9. Deﬁnição do comprimento da
mangueira de humidiﬁcação” na página 16.)
• Caso seja necessário cortar a mangueira de humidiﬁcação G para ser colocada, corte-a, coloque-a e ligue-a com a junta J fornecida
com a unidade exterior ou um cotovelo (não incluído). Ao fazê-lo, enrole-a com a braçadeira K fornecida com a unidade exterior, de
modo a evitar fugas de ar.
(Consulte a secção “4-2 Ligação das mangueiras de humidiﬁcação cortadas” na página 8.)
• Ao colocar a mangueira de humidiﬁcação G dentro da parede, tape as extremidades da mangueira de humidiﬁcação G com ﬁta ou
semelhante para evitar que entre água ou qualquer outra coisa na mangueira de humidiﬁcação, antes de a ligar às condutas da unidade
interior e da unidade exterior.
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Desenhos de instalação da unidade interior/exterior
 Como ﬁxar a unidade interior
1) Utilizando as marcas  (3 sítios) no topo da unidade interior, ﬁxe os ganchos da
placa de montagem A à unidade interior.
2) Fixe as linguetas na estrutura de base à placa de montagem A . Caso as linguetas
não estejam presas pelo gancho à placa, retire a grelha da frente para as prender.
(Veriﬁque se as linguetas estão bem presas.)

Gancho

 Como retirar a unidade interior
Levante a marca assinalada na base da grelha da
frente (inferior), solte as linguetas e, depois, retire a
unidade enquanto a levanta.

A Placa de montagem

Lingueta
Estrutura de base

Comprimento máximo
permissível da tubulação
Comprimento mínimo
permissível da tubulação *
Altura máxima permissível
da tubulação
Tubo de gás

a 50mm ou mais das paredes
(em ambos os lados)

10m

• Se a parede estiver suﬁcientemente
afastada de um dos lados, a distância
para a outra parede pode ser 20mm, no
mínimo.

1,5m
8m

Instale a mangueira inclinada
para baixo.

O.D. 9,5mm

Tubo de líquido

O.D. 6,4mm

Quantidade máxima de
abastecimento de refrigerante **

1,34kg

Não dobre a mangueira de
humidiﬁcação G mais de 90°.

A tubulação do refrigerante deve ser reduzida
ao máximo.
* O comprimento mínimo sugerido é de
1,5m a ﬁm de evitar os ruídos da
unidade exterior e as vibrações.
(Podem ocorrer ruídos mecânicos e
vibrações dependendo da forma como a
unidade está instalada e o ambiente que
a rodeia.)
** Não ateste com mais refrigerante.
D Controlo remoto sem ﬁos

Gancho

E Suporte do

a 30mm ou mais do teto

Não instale o sifão na mangueira de humidiﬁcação G ,
se possível.

Corte o tubo de isolamento
térmico para que tenha um
comprimento adequado e
enrole-o com ﬁta, a ﬁm de
garantir que não existe
nenhuma brecha na linha de
corte do tubo de isolamento.

A ligação de alargamento deve ser instalada no
exterior.
G Mangueira de humidiﬁcação

Caso seja difícil colocar a mangueira de
humidiﬁcação G , corte-a, coloque-a e ligue-a
usando a junta J incluída com a unidade exterior
ou um cotovelo (não incluído).

A tubulação do refrigerante deve
estar protegida de danos físicos.
Instale uma capa de plástico ou
algo semelhante.

PRECAUÇÃO
* Deﬁna o comprimento da tubulação entre 1,5m a 10m.

controlo remoto

Enrole o tubo de isolamento com a ﬁta de
acabamento de baixo para cima.

Deixe um espaço de 300mm
entre a unidade e a superfície
do teto.

a 250mm da parede

Parafusos
(não incluídos: M3 × 20L)

Deixe espaço para a tubagem e os trabalhos
de manutenção dos componentes elétricos.

Insira as baterias F.
Antes de aparafusar o suporte do controlo
remoto E à parede, certiﬁque-se que a
unidade interior recebe devidamente os
sinais do controlo.

Ligue o alargamento do lado da unidade
interior.
Cobertura da válvula de retenção

Em locais com má drenagem, use
bases de bloco para a unidade exterior.
Ajuste a altura do pé até que a
unidade esteja nivelada. Caso
contrário, poderão ocorrer fugas de
água ou acumulação de água.

574mm
s dos p
ernos)

32

(Centro

os

sd

ro

t
en

s)

no

m
6m

(C

Caso haja o risco de a unidade cair,
utilize pernos ou cabos.

r
pe

 Como retirar a cobertura da
válvula de retenção.
1) Retire o parafuso na cobertura
da válvula de retenção.
2) Deslize a cobertura para baixo
de modo a tirá-la.
 Como colocar a cobertura da
válvula de retenção.
1) Coloque a parte superior da
cobertura da válvula de
retenção na unidade exterior.
2) Aparafuse os parafusos.

6
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Instalação da unidade interior
1. Instalação da placa de montagem
• A placa de montagem
• A placa de montagem

A
A

está localizada na traseira da unidade interior. Retire um parafuso.
deve ser instalada numa parede que suporte o peso da unidade interior.

1) Fixe temporariamente a placa de montagem A à parede, certiﬁque-se de que a placa está completamente nivelada e marque
na parede os pontos de perfuração.
2) Fixe a placa de montagem A à parede com os parafusos.

(Tamanho do parafuso : M10)
251
72

(Tamanho do parafuso : M10)
199

44

81

14,5

Coloque um nivelador numa lingueta levantada
Pontos recomendados de retenção da
placa de montagem A (9 pontos no total)

295

250,5
103

Tampa do
orifício do
tubo retirado

374
324

Extremidade
do tubo de gás

44,5

A tampa do orifício do
tubo que foi retirado,
pode ﬁcar na bolsa da
placa de montagem.

165
Posição da
mangueira
de drenagem

257

23

351

Extremidade
do tubo de
líquido

180
Posição da
mangueira
de drenagem

351

798

Através do orifício
na parede ф65
A Placa de montagem

Utilize uma ﬁta métrica, tal
como ilustrado. Coloque o
ﬁnal da ﬁta métrica em .

Utilize quando estiver a ﬁxar a unidade
com parafusos.
Consulte a secção “8. Reforço da
resistência da instalação” na página 11.

Através do orifício
na parede ф65

unidade: mm

2. Perfuração de um buraco na parede e instalação do tubo para embutir na parede
• Para as paredes que contêm estruturas metálicas ou placas metálicas,
certiﬁque-se de que utiliza um tubo para embutir na parede e uma
cobertura do buraco da parede no furo de alimentação para não causar
eventuais sobreaquecimentos, choques elétricos ou incêndios.
• Não se esqueça de calafetar as folgas em torno dos tubos com material de
calafetação para evitar fugas de água.
1) Perfure o furo de alimentação com 65mm na parede, com uma
inclinação descendente para o exterior.
2) Insira um tubo para embutir na parede no buraco.
3) Insira uma cobertura do buraco da parede no tubo da parede.
4) Após concluir a montagem da tubulação de refrigerante, a instalação
elétrica e a tubulação de drenagem, calafete as brechas com mástique.

Interior
Tubo para embutir na
parede
(não incluído)
Cobertura do buraco
da parede
(não incluído)

Exterior
Calafetação
(não incluído)

ɸ65
Tubo para embutir na
parede
(não incluído)

3. Instalação dos cabos de ligação entre unidades
1) Retire a cobertura do parafuso e, depois, a
tampa de serviço.
2) Puxe o cabo de ligação entre unidades,
da parte de trás da unidade interior para a
frente. É mais fácil se dobrar previamente
a ponta do cabo.
3) Para ligar o cabo de ligação entre
unidades após prender a unidade à placa
de montagem A , ligue o cabo de ligação
entre unidades, como indicado na ﬁgura.

Chave de parafusos de
cabeça plana

Pendure o gancho da
unidade interior aqui.
Levante ligeiramente
a unidade interior,
colocando-a sobre a
embalagem ou outros
materiais similares.

Cobertura do parafuso
Tampa de serviço

Ao retirar previamente as
extremidades do cabo de
ligação entre unidades,
amarre as extremidades
direitas dos cabos com ﬁta
de isolamento.

Cabo de ligação entre unidades
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4. Trabalho de instalação da mangueira de humidiﬁcação
4-1 Ligação à unidade interior
• Ligue o lado da manga da mangueira de humidiﬁcação

G

à conduta da unidade interior.
• Tubulação lateral esquerda

É mais fácil ligar a mangueira
se retirar a grelha da frente.

Insira tanto quanto possível,
para evitar folgas.
Conduta

Manga
G Mangueira de

humidiﬁcação
Para puxar a mangueira de humidiﬁcação G para a direita, rode
a manga 180° a partir da posição indicada na ilustração acima.

Grelha da frente

• Tubulação inferior esquerda

• Tubulação traseira esquerda
Corte a saia da manga com uma
tesoura (corte a linha a tracejado).

Corte a manga neste ponto.

Insira a mangueira na conduta.

4-2 Ligação das mangueiras de humidiﬁcação cortadas
• Ao instalar as mangueiras de humidiﬁcação

G

cortadas, siga as instruções abaixo.
Aplique as braçadeiras K a 10mm do aro da
junta J ou um cotovelo (não incluído) para
evitar a saída da humidade G .

Insira cada mangueira de humidiﬁcação G
no aro da junta J ou num cotovelo (não
incluído) para que não existam brechas.

Cotovelo
(não incluído)

J Junta

• Não utilize mais do que 1 cotovelo para garantir a capacidade de humidiﬁcação.

4-3 Como substituir o tampão e a mangueira de drenagem
• Substituir do lado esquerdo
1) Retire o parafuso de ﬁxação do isolamento da direita
para retirar a mangueira de drenagem.
2) Volte a colocar o parafuso de ﬁxação de isolamento à
direita, tal como estava.
Caso não o faça, pode originar fugas de água.
3) Retire o tampão de drenagem da esquerda e prenda-o
ao lado direito.
4) Insira a mangueira de drenagem e aperte com o
parafuso de ﬁxação da unidade interior C incluído.
Como deﬁnir o tampão de drenagem
Sem folgas.

Não aplique óleo lubriﬁcante
(óleo refrigerante) no tampão de
drenagem quando o está a inserir.
A aplicação de óleo lubriﬁcante no
tampão de drenagem daniﬁca o
tampão, o que irá originar fugas.

Posição de ﬁxação da mangueira de drenagem
A mangueira de drenagem está localizada na traseira da
unidade.

Esquerda

Acessório à esquerda
C Parafuso

de ﬁxação
da unidade
interior

Mangueira de drenagem

Direita

Acessório à direita
(conﬁguração de fábrica)
Parafuso de
ﬁxação de
isolamento

Mangueira de drenagem

Insira uma chave hexagonal (4mm).

PRECAUÇÃO
Tenha cuidado para não deformar a manga durante a instalação da mangueira de humidiﬁcação. A utilização de uma manga
deformada pode dar origem a um som oco.
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Instalação da unidade interior
5. Colocação dos tubos, mangueiras e cabos
• Coloque os tubos, a mangueira de drenagem e a mangueira
de humidiﬁcação G de acordo com a orientação do tubo que
sai da unidade, tal como indicado na ﬁgura.
• Certiﬁque-se de que a mangueira de drenagem está inclinada
para baixo.
• Enrole os tubos, a mangueira de drenagem e a mangueira de
humidiﬁcação G usando ﬁta de isolamento.

Diagrama de feixe de tubulação
Tubo de gás

Tubo de líquido

Mangueira
de drenagem

Cabo de ligação
entre unidades
G Mangueira de

Fita de isolamento

humidiﬁcação

5-1 Tubulação lateral direita, traseira direita ou inferior direita
• Tubulação lateral direita

• Tubulação traseira direita

• Tubulação inferior direita

Retire a tampa do
orifício do tubo.

Recomenda-se a
utilização de um cotovelo
(não incluído).

Instale inclinada
para baixo.

Retire a tampa do
orifício do tubo.
G Mangueira de

humidiﬁcação

1) Enrole os tubos, a mangueira e o cabo de ligação entre unidades com ﬁta de isolamento, como indicado no diagrama de
feixe de tubulação.
2) Coloque todos os tubos através do orifício de alimentação na parede e prenda a unidade interior à placa de montagem A .
3) Ligue os tubos.

5-2 Tubulação lateral esquerda, traseira esquerda ou inferior esquerda
• Tubulação lateral esquerda

• Tubulação traseira esquerda

G Mangueira de

Tubo de
refrigerante

humidiﬁcação

Retire a tampa do
orifício do tubo.

Mangueira de
drenagem
Retire a tampa do
orifício do tubo.
Tubo de refrigerante

• Tubulação inferior esquerda

Tubo de refrigerante

G Mangueira de

humidiﬁcação

1) Substitua o tampão e a mangueira de drenagem. (Consulte a secção “4-3 Como substituir o tampão e a mangueira de
drenagem” na página 8.)
2) Puxe os tubos de refrigerante e coloque-os de forma a que correspondam aos tubos de gás e líquido marcados na placa de
montagem A .
3) Prenda a unidade interior à placa de montagem A .
4) Ligue os tubos. Caso sinta diﬁculdades, retire primeiro o painel da frente.
5) Enrole os tubos com ﬁta de isolamento. Caso não esteja a substituir a mangueira de drenagem, guarde-a no local indicado
abaixo.
G Mangueira de

humidiﬁcação

Cabo de ligação entre unidades

Mangueira de
drenagem
Calafete este buraco
com mástique ou
material de calafetação.

Se a instalação for difícil, retire a tampa do tubo
(4 linguetas) e corte a grelha da frente (inferior).
Corte ao longo da
ranhura (ambas as
extremidades)

A Placa de montagem

Una com ﬁta plástica.
Enrole a ﬁta de isolamento à volta da curva dos
tubos de refrigerante. Sobreponha, pelo menos,
metade da largura da ﬁta em cada volta.

4 linguetas
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5-3 Tubo para embutir na parede
Siga as instruções da secção tubulação lateral esquerda,
traseira esquerda ou inferior esquerda.
1) Insira a mangueira de drenagem até esta profundidade
para que não seja puxada para fora do tubo de drenagem.

Insira a mangueira de drenagem
até esta profundidade, para que
não saia doa tubo de drenagem.
50mm
ou mais
Parede externa

Parede interna

Mangueira de
drenagem
Tubo de
drenagem de
cloreto vinílico
(VP-30)

PRECAUÇÃO
A unidade interior é grande, deve por isso ter cuidado para não perder o equilíbrio ao levantá-la.

6. Cablagem
1) Arranque as pontas do cabo (15mm).
2) Faça corresponder as cores dos ﬁos com os respetivos números nos blocos de terminais da unidade interior e exterior. De
seguida, aparafuse bem os ﬁos aos terminais correspondentes.
3) Ligue os ﬁos de terra aos terminais correspondentes.
4) Puxe os ﬁos para se certiﬁcar de que estão bem colocados, depois, prenda os ﬁos com o retentor de cabo.
5) Em caso de ligação ao sistema HA. Use o cabo de ligação HA e ﬁxe o S21.
(Consulte a secção “Ligação ao sistema HA” na página 18.)
6) Coloque os cabos de forma a que a tampa de serviço encaixe bem e, de seguida, feche a tampa de serviço.

Prenda bem os ﬁos com
os parafusos do terminal.

Bloco de terminais
1

2

3

Caixa de ligações elétricas
Coloque os cabos de forma
a que a tampa de serviço
encaixe bem.

Utilize o tipo de
cabo especiﬁcado.

Prenda bem o retentor de
cabos para que os ﬁos não
estejam sujeitos a tensões
externas.
Retentor de cabo

Cabo de ligação entre unidades de
4 núcleos 1,5mm² ou mais
60245 IEC 57
H05RN

Unidade
exterior
1 23

LN

1

Unidade 2
interior 3
Prenda bem os cabos com
os parafusos do terminal.

ADVERTÊNCIA
• Não utilize ﬁos roscados, nem cabos de extensão nem ligações “starburst”, dado que podem causar sobreaquecimento, choques
elétricos ou incêndio.
• Não utilize peças elétricas adquiridas localmente no interior do produto. (Não ligue a alimentação elétrica para a bomba de
drenagem, etc., ao bloco de terminais.) Tal pode originar choques elétricos ou incêndios.
• Não ligue o cabo de alimentação à unidade interior. Tal pode originar choques elétricos ou incêndios.
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Instalação da unidade interior
7. Tubulação de drenagem
1) Ligue a mangueira de drenagem, como indicado à direita.

A mangueira de drenagem deve
estar inclinada para baixo.
Não é permitido nenhum sifão.
Não coloque a
extremidade da
mangueira na água.

2) Retire os ﬁltros de ar e deite alguma água no coletor de
drenagem para veriﬁcar se a água ﬂui adequadamente.

ɸ16
ɸ18

3) Caso seja necessária uma extensão da mangueira de
drenagem ou um cabo de drenagem para embutir, utilize
peças adequadas que correspondam à extremidade da
frente da mangueira.

Imagem da extremidade da frente da mangueira

5) Ao ligar um tubo rígido de cloreto polivinílico (13mm de
diâmetro nominal) diretamente à mangueira de drenagem
ﬁxa à unidade interior, como é feito no trabalho com o
tubo para embutir, utilize como junta qualquer tomada
de drenagem disponível no mercado (13mm de diâmetro
nominal).

ɸ16

Mangueira de drenagem
da unidade interior

Mangueira de drenagem
fornecida com a unidade interior

Extensão da mangueira
de drenagem

Tubo de isolamento térmico
(não incluído)

ɸ18

4) Quando a mangueira de drenagem necessitar de uma
extensão, obtenha uma mangueira de extensão com um
diâmetro interno de16mm.
Não se esqueça de isolar termicamente a secção interna da
mangueira de extensão.

Mangueira de
drenagem fornecida
com a unidade
interior

Tomada de drenagem
disponível no mercado
(13 mm de diâmetro
nominal)

Tubo rígido de cloreto
polivinílico disponível
no mercado (13 mm
de diâmetro nominal)

8. Reforço da resistência da instalação
Levante a parte inferior da unidade interior e retire a tampa do tubo.
• Recomendamos que a unidade interior seja
aparafusada a uma placa de montagem A para
Unidade interior
reforçar a resistência da instalação.
Posições do parafuso

1) Retire a tampa do tubo da grelha da frente
(inferior). (4 linguetas)
2) Fixe a unidade interior com os parafusos de
ﬁxação da unidade interior C .
3) Fixe a tampa do tubo.

Insira um material de
embalagem ou similar por
detrás da unidade interior
para mantê-la no ar.

Tampa do tubo

4 linguetas
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Orientações para a instalação da unidade exterior
• Caso uma parede ou outro obstáculo esteja a obstruir o ﬂuxo de ar de saída ou entrada da unidade exterior, siga as orientações de
instalação abaixo.
• Para qualquer um dos padrões de instalação abaixo, a altura da parede do lado da saída deve ser de 1200mm ou menos.
Parede num lado
Mais de 50

Paredes em dois lados

Mais de 100

Direção
do ar

Paredes em três lados

Mais de 50
Mais de 150

Mais de 150
Mais de
100

1200 ou
menos

Mais de
200

Mais de 300

Mais de 50

Mais de 50

Mais de 50

Vista lateral

Vista superior

Vista superior
unidade: mm

Precauções durante a instalação da unidade exterior
20

• Veriﬁque a capacidade e nivelação da superfície de instalação, para que a unidade não cause nenhuma
vibração ou ruído a funcionar, depois da instalação.
• Fixe bem a unidade usando os parafusos de fundação, conforme os desenhos de fundação. (Prepare 4
conjuntos de parafusos de fundação, porcas e anilhas M8 ou M10, que estão disponíveis no mercado.)
• É melhor aparafusar os parafusos de fundação até que as suas extremidades estejam a 20mm da superfície da fundação.

Instalação da unidade exterior
1. Instalar a unidade exterior
1) Durante a instalação da unidade exterior, consulte a secção “Escolher um local de instalação” na página 5 e a secção
“Desenhos de instalação da unidade interior/exterior” na página 6.
2) Caso sejam necessários trabalhos de drenagem, siga os procedimentos abaixo.

2. Trabalhos de drenagem
1) Utilize a tomada de drenagem H para proceder à drenagem.
2) Caso a porta de drenagem esteja coberta por uma base de montagem
ou pela superfície do chão, coloque uma base adicional com um
mínimo de 30mm de altura debaixo dos pés da unidade exterior.
3) Em regiões frias, não utilize uma mangueira de drenagem para a unidade exterior.
(Caso contrário, a água de drenagem pode congelar e prejudicar o
desempenho do aquecimento.)

3. Alargamento da extremidade do tubo
1) Corte a extremidade do tubo com um
cortador de tubos.
2) Retire as rebarbas com a superfície de corte
virada para baixo, para que as raspas não
entrem no tubo.
Corte em ângulos
3) Coloque a porca de alargamento no tubo.
retos exatos.
4) Alargue o tubo.
5) Veriﬁque se o alargamento foi efetuado
corretamente.

Coloque exatamente na posição indicada abaixo.
A
Matriz

A

Buraco de
drenagem

Estrutura de base
ɸ18 buraco

Lado da saída de ar
(Vista inferior)

H Tomada de

drenagem
Mangueira (disponível no mercado,
16mm de diâmetro interno)

Veriﬁcar

Retire as
rebarbas

A superfície interna
do alargamento
não pode ter
nenhuma falha.

A extremidade do
tubo tem de estar
uniformemente
alargada num círculo
perfeito.
Certiﬁque-se
que a porca de
alargamento está
encaixada.

Alargamento

Ferramenta de alargamento para R32 ou R410A

Ferramenta de alargamento convencional

Tipo de embraiagem

Tipo de embraiagem (tipo rígido) Tipo de porca com orelhas (tipo imperial)

0-0,5mm

1,0-1,5mm

1,5-2,0mm

ADVERTÊNCIA
•
•
•
•
•
•

Não utilize óleo mineral numa parte alargada.
Evite que entre óleo mineral no sistema, para não reduzir a vida útil das unidades.
Nunca utilize tubos que já foram utilizados noutras instalações. Utilize apenas as peças que foram entregues com a unidade.
Nunca instale um secador nesta unidade R32 para preservar o seu ciclo de vida útil.
O material de secagem pode dissolver-se e assim daniﬁcar o sistema.
Um alargamento incompleto pode originar fugas do gás refrigerante.
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Instalação da unidade exterior
4. Tubulação de refrigerante
PRECAUÇÃO
• Utilize a porca de alargamento ﬁxa na unidade principal. (Para evitar que a porca de alargamento se rache com o passar dos anos.)
• Para evitar fugas de gás, aplique o óleo refrigerante apenas na superfície interna do alargamento. (Utilize o óleo refrigerante para a R32.)
• Utilize chaves dinamométricas para apertar as porcas de alargamento, para evitar danos nas mesmas e fugas de gás.
• Alinhe os centros de ambas as partes alargadas e dê 3 ou 4 voltas às porcas de alargamento com a mão. Depois, aperte-as
completamente com as chaves dinamométricas.
• Também pode ser aplicado óleo refrigerante R410A no alargamento interno.
Aplicar óleo

Apertar

Porca de
alargamento

Binário de aperto da porca de alargamento
Lado do gás

Não aplique óleo
refrigerante na
superfície exterior.

Chave dinamométrica

Aplique óleo
refrigerante na
superfície interior
do alargamento.

Chave de
porcas

União de
tubulação

Não aplique óleo refrigerante à
porca de alargamento a ﬁm de
evitar um aperto com um binário
excessivo.

Lado do líquido

9,5mm

6,4mm

32,7-39,9N · m
(333-407kgf · cm)

14,2-17,2N · m
(144-175kgf · cm)

Binário de aperto da tampa da válvula

Porca de
alargamento

Lado do gás

Lado do líquido

9,5mm

6,4mm
21,6-27,4N · m
(220-280kgf · cm)

Binário de aperto da tampa da porta de serviço
10,8-14,7N · m (110-150kgf · cm)

5. Trabalho da tubulação de refrigerante
5-1 Precauções sobre o manuseamento dos tubos
• Proteja a extremidade aberta do tubo de poeiras e da
humidade.
• Todas as curvas do tubo devem ser o mais suaves
possíveis. Utilize um ﬂexor de tubos para o dobrar.

Parede

Não se esqueça de
colocar uma tampa.
Chuva

Se não estiver
disponível uma tampa
de alargamento, tape a
entrada do alargamento
com uma ﬁta para
impedir a entrada de
sujidade e água.

5-2 Seleção de materiais de cobre e de isolamento térmico
Se utilizar tubos e acessórios de cobre comerciais, tenha em conta o seguinte:
• Material de isolamento: Espuma de polietileno
Taxa de transferência de calor: 0,041 a 0,052W/mK (0,035 a 0,045kcal/mh°C)
A temperatura de superfície do tubo de gás refrigerante atinge um máximo de 110°C.
Opte por materiais de isolamento térmico que suportem esta temperatura.
• Não se esqueça de isolar tanto os tubos de gases como os de líquidos e de utilizar as dimensões de isolamento indicadas
abaixo.
Diagrama de feixe de tubulação
Isolamento do tubo de líquido

Vede a borda do isolamento
caso haja a possibilidade de
a condensação da válvula de
detenção cair para a unidade
interior através da brecha existente
entre o isolamento e o tubo.

Lado do gás

Lado do líquido

O.D. 9,5mm

O.D. 6,4mm

Raio mínimo de ﬂexão

Tubo de
líquido

Cabo de ligação
entre unidades

Tubo de
gás

G Mangueira de

Isolamento do tubo de gás

Fita de acabamento

humidiﬁcação

Isolamento térmico do tubo Isolamento térmico do tubo
de gás
de líquido
I.D. 12-15mm

I.D. 8-10mm

Espessura 10mm Mín.

30mm ou mais
Espessura 0,8mm (C1220T-O)

• Utilize tubos de isolamento térmico separados para os tubos de gás e refrigerante líquido.
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6. Evacuação de ar com uma bomba de vácuo e veriﬁcação de fugas de gás
ADVERTÊNCIA
•
•
•
•

Não misture nenhuma substância no ciclo de refrigeração, para além do refrigerante especiﬁcado (R32).
Sempre que ocorra uma fuga do gás refrigerante, ventile a divisão assim que possível e durante o máximo de tempo possível.
O R32, assim como outros refrigerantes, devem ser sempre recuperados e nunca devem ser libertados diretamente na atmosfera.
Utilize ferramentas para o R32 ou R410A (como, por exemplo, o distribuidor, a mangueira de carregamento ou o adaptador
da bomba de vácuo).

• Depois de concluídos os trabalhos de tubulação, é
necessário retirar todo o ar com uma bomba de vácuo e
veriﬁcar se há fugas de gás.
• Utilize uma chave hexagonal (4mm) para operar a vareta da
válvula de detenção.
• Todas as juntas do tubo de refrigerante devem ser apertadas
com uma chave dinamométrica ao binário de aperto
especiﬁcado.

Conjunto do
manómetro

Medidor de
pressão

Válvula de alta
pressão

Distribuidor
Válvula de
baixa pressão

Tampas da válvula

Mangueiras de
carregamento
Adaptador da
bomba de vácuo
Bomba de vácuo

Válvula de
detenção
de líquido
Válvula
de fecho
de gás

Porta de serviço

1) Ligue o lado de projeção da mangueira de carregamento (que sai do distribuidor) à porta de serviço da válvula de fecho de gás.
2) Abra totalmente a válvula de baixa pressão (Lo) do distribuidor e feche completamente a sua válvula de alta pressão (Hi).
(Subsequentemente, a válvula de alta pressão não necessita de nenhuma operação.)
3) Utilize a bomba de vácuo e certiﬁque-se de que o conjunto do manómetro apresenta a seguinte leitura: –0,1MPa (–76cmHg).
(A bomba de vácuo deve funcionar durante 10 minutos, no mínimo.)
4) Feche a válvula de baixa pressão (Lo) do distribuidor e pare a bomba de vácuo.
(Mantenha este estado durante alguns minutos a ﬁm de garantir que o ponteiro do conjunto do manómetro não oscila.)*1
5) Retire as tampas da válvula de detenção de líquido e da válvula de fecho de gás.
6) Com uma chave hexagonal, rode a vareta da válvula de detenção de líquido 90° para a esquerda, para abrir a válvula.
Feche-a decorridos 5 segundos e veriﬁque se existem fugas de gás.
Utilizando água com sabão, veriﬁque se existem fugas de gás no alargamento da unidade interior, assim como no alargamento e
varetas da válvula da unidade exterior.
Depois de concluída a veriﬁcação, limpe toda a água com sabão.
7) Retire a mangueira de carregamento da porta de serviço da válvula de fecho de gás e, de seguida, abra totalmente as válvulas de
fecho de líquido e gás.
(Não tente rodar a vareta da válvula para além do seu ponto de paragem.)
8) Aperte as tampas das válvulas e da porta de serviço das válvulas de detenção de líquido e gás, com uma chave dinamométrica,
aos binários especiﬁcados.
*1 Se o ponteiro do conjunto do manómetro oscilar para trás, o refrigerante pode conter água ou uma junta do tubo pode estar solta.
Veriﬁque todas as juntas dos tubos e volte a apertar as porcas, se necessário. Depois, repita os passos de 2) a 4).
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Instalação da unidade exterior
7. Cablagem
ADVERTÊNCIA
• Não utilize ﬁos roscados, nem cabos de extensão nem ligações “starburst”, dado que podem causar sobreaquecimento, choques
elétricos ou incêndio.
• Não utilize peças elétricas adquiridas localmente no interior do produto. (Não ligue a alimentação elétrica para a bomba de
drenagem, etc., ao bloco de terminais.) Tal pode originar choques elétricos ou incêndios.
• Certiﬁque-se que instala um detetor de fuga à terra. (Um que possa lidar com harmónicas mais elevadas.)
(Esta unidade usa um inversor, o que signiﬁca que tem de ser usado um detetor de fuga à terra capaz de lidar com harmónicas
para evitar o mau funcionamento do próprio detetor de fuga à terra.)
• Utilize um disjuntor de circuito universal com um mínimo de 3mm de distância entre os espaços de ponto de contacto.
• O disjuntor de fuga à terra do circuito tem de funcionar no máximo a 30mA.
• Não ligue o cabo de alimentação à unidade interior. Tal pode originar choques elétricos ou incêndios.
• Ligue o disjuntor apenas depois de ter concluído todo o trabalho.
1) Arranque o isolamento do ﬁo (20mm).
2) Ligue os cabos de ligação entre unidades às unidades interior e exterior de forma a que os números do terminal
correspondam. Aparafuse bem os parafusos do terminal. Recomendamos a utilização de uma chave de parafusos de cabeça
plana. Os parafusos são fornecidos com o bloco de terminais.
Prenda bem os ﬁos com os parafusos do terminal.
Unidade
exterior

Cabo de ligação entre unidades de
4 núcleos 1,5mm² ou mais
60245 IEC 57
H05RN
Unidade
interior

1 23

LN

1
2
3

Cabo de alimentação
3 núcleos 2,5mm² ou mais
60245 IEC 57
H05RN

Disjuntor de fuga
à terra do circuito

Disjuntor 16A
Prenda bem os ﬁos com
os parafusos do terminal.

Prenda bem o retentor de
cabos para que as terminações
dos ﬁos não estejam sujeitas a
tensões externas.

1

2

Alimentação elétrica
50Hz 220-240V

Terra

Bloco de terminais de
alimentação

3

1

2

3

Coloque os cabos de
forma a que a tampa de
serviço encaixe bem.

Use o tipo de cabo
especiﬁcado e ligue-o
adequadamente.

PRECAUÇÃO
• Quando utilizar ﬁos entrançados, certiﬁque-se de que
utiliza um terminal ondulado redondo, para estabelecer
a ligação ao bloco de terminais de alimentação.
Coloque os terminais ondulados redondos nos ﬁos
até à parte coberta e ﬁxe-os no lugar.

Fio trançado
Terminal ondulado
redondo

• Utilize o seguinte método quando instalar um terminal ondulado redondo.
Parafuso

Anilha plana

Parafuso

A

Terminal ondulado
redondo

Parafuso
Terminal ondulado redondo

Anilha plana
Terminal ondulado
redondo

Anilha plana
Certo

Errado

Vista do ar A
• Utilize o seguinte método quando instalar um cabo
com um único núcleo.
Certo

Errado
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8. Ligação da mangueira de humidiﬁcação
• Caso o ar condicionado funcione sem a mangueira de humidiﬁcação G , o ar humidiﬁcado enche a unidade exterior, podendo
causar um curto-circuito na placa de circuitos. Não se esqueça de ligar a mangueira de humidiﬁcação.
1) Ligue a mangueira de humidiﬁcação G à conduta de humidiﬁcação exterior.
2) Aplique uma braçadeira K para impedir que a mangueira de humidiﬁcação G se solte.
Conduta de
humidiﬁcação
exterior

Coloque a mangueira de
humidiﬁcação G , certiﬁcandose de que não há nenhuma
folga.
Secção A

Aplique a braçadeira K a
10mm do topo da mangueira de
humidiﬁcação G para evitar que
a mangueira se solte.

G Mangueira de

humidiﬁcação

Secção B

Caso exista esta barreira na parte
traseira da cobertura da válvula de
detenção, corte as secções A e B e
dobre a barreira para cima.
Cobertura da válvula de detenção

Parte de amarração da braçadeira
G Mangueira de

humidiﬁcação

Vire a parte de amarração da braçadeira K para o
lado da unidade exterior.
(É mais fácil colocar a cobertura de válvula de detenção.)

K Braçadeira

9. Deﬁnição do comprimento da mangueira de humidiﬁcação
• Deﬁna o comprimento da mangueira de humidiﬁcação para garantir a capacidade de humidiﬁcação.
Utilize o controlo remoto para ajustar o comprimento da mangueira de humidiﬁcação.
Ao fazê-lo, ligue a unidade à medida que é estabelecida a comunicação entre a unidade e o controlo remoto.
1) Prima
, pelo menos, durante 5 segundos.
• É apresentado o menu predeﬁnido.
• Para sair do menu, prima
ou não faça nada durante 60 segundos. O visor irá voltar ao visor normal.
2) Prima

. Selecione “Hose length (Comprimento da mangueira)”.

3) Prima
para inserir o modo de deﬁnição do comprimento da mangueira de humidiﬁcação.
• Certiﬁque-se de que aponta o controlo remoto para a unidade interior.
• É apresentada a deﬁnição atual do comprimento da mangueira de humidiﬁcação. (Não existe nenhuma deﬁnição por defeito.)
4) Prima

e deﬁna o comprimento da mangueira de humidiﬁcação.

O comprimento da mangueira de humidiﬁcação pode ser deﬁnido em 5 fases:
3M

3,1M 4M

4,1M 6M

6,1M 8M

5) Depois de deﬁnir o comprimento da mangueira de humidiﬁcação, prima
• Aponte o controlo remoto para a unidade interior.

8,1M 10M
.

6) Prima
.
• A deﬁnição do comprimento da mangueira de humidiﬁcação está concluída.
• Se deﬁnir incorretamente o comprimento da mangueira de humidiﬁcação, cancele a deﬁnição com a opção “Length Reset
(Reposição do comprimento)” no passo 4) e, de seguida, deﬁna novamente o comprimento.
Quando o comprimento da mangueira de humidiﬁcação já está deﬁnido, só é apresentada a reposição no passo 4).
• A deﬁnição incorreta da mangueira de humidiﬁcação pode prejudicar o desempenho e causar ruído. Não se esqueça de a deﬁnir.
(Se não estiver deﬁnida, será exibido o código de erro “UA”.)

< Quando não é possível ligar a unidade >
• Quando deﬁne o comprimento da mangueira de humidiﬁcação sem ligar a unidade interior.
No passo 3) acima, é exibida a mensagem “Receive failure (Erro de receção)”.
Contudo, nos passos 4) e 5) é apresentada a mensagem “Length set (Comprimento deﬁnido)” e o comprimento da mangueira
de humidiﬁcação é guardado no controlo remoto.
Durante as operações dos passos 4) e 5), deve ser apresentado o código de erro “H”.
• Quando liga o ar condicionado, a informação sobre o comprimento da mangueira de humidiﬁcação será enviada para a unidade
interior, ﬁcando deﬁnido o comprimento da mangueira de humidiﬁcação.
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Sugestões para a instalação
 Desmontar e instalar o painel da frente
• Método de remoção
1) Prenda os seus dedos em ambos os lados do painel da frente e abra até o painel parar.
Continuar a premir para além da posição de paragem permite remover o painel com maior facilidade.
2) Ao puxar para fora o eixo esquerdo do painel da frente, levante-o e retire-o. (Proceda da mesma forma para retirar o eixo direito
do painel da frente.)
3) Depois de desmontar ambos os eixos do painel da frente, puxe o painel da frente na sua direção e remova-o.

Eixo do painel
da frente

Eixo do painel
da frente

• Método de instalação
Insira os eixos esquerdo e direito do painel da frente nos
respetivos orifícios dos eixos, um de cada vez, e feche o
painel com cuidado.
(Faça pressão em ambos os lados do painel da frente.)

Eixo do painel da frente

Furo do eixo

 Remoção e instalação da grelha da frente
• Método de remoção
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Retire o painel da frente.
Aponte a aba e a aba auxiliar para baixo.
Retire a unidade do escoador. (Ver Fig. 1)
Retire os parafusos que seguram a grelha da frente (direita). (3 parafusos) (Ver Fig. 2)
Enquanto levanta a grelha da frente (topo) com a chave de parafusos de cabeça plana, solte as linguetas e retire a grelha da
frente (direita). (Ver Fig. 3)
Retire os parafusos que seguram a grelha da frente (esquerda). (2 parafusos) (Ver Fig. 4)
Enquanto levanta a grelha da frente (topo) com a chave de parafusos de cabeça plana, solte as linguetas e retire a grelha da
frente (esquerda).
Insira a chave de parafusos de cabeça plana e retire a cobertura do parafuso. (Ver Fig. 5)
Retire o parafuso que prende a tampa de serviço e retire a tampa de serviço. (Ver Fig. 6)
Enquanto levanta a parte central da grelha da frente (inferior) em direção a si, solte as 3 linguetas. (Ver Fig. 7)

Fig. 4

Fig. 2
Fig. 1
Unidade do escoador

Grelha da frente
(esquerda)

Fig. 3

Vista superior

Grelha da
frente
(direita)

Fig. 5

Chave de parafusos
de cabeça plana

Fig. 6
Tampa de serviço

Fig. 7

Grelha da frente (inferior)

Cobertura do parafuso
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• Método de instalação

Fig. 8

1) Fixe a grelha da frente (inferior).
Certiﬁque-se de que as linguetas de ambos os lados
estão devidamente presas. (Ver Fig. 8)
2) Coloque a tampa de serviço e ﬁxe-a com um parafuso.
3) Fixe a cobertura do parafuso.
4) Fixe as grelhas da frente (esquerda e direita) e aperte
os parafusos de ﬁxação (2 parafusos para a esquerda e
3 para a direita).
É provável que as grelhas da frente (esquerda e direita)
se sobreponham à grelha da frente (inferior). Tenha
atenção ao colocá-las. (Ver Fig. 9)

Fig. 9
Sobreposição
da grelha da
frente (inferior)
Grelha da frente
(inferior)
Certo

Errado

 Como conﬁgurar os diferentes endereços
• Quando 2 unidades interiores estão instaladas numa divisão, os 2 controlos remotos sem ﬁos podem ser deﬁnidos para diferentes endereços.
Altere a deﬁnição de endereço para uma das duas unidades.
• Para mais detalhes, consulte o manual de operação.

 Ligação ao sistema HA
(Controlo remoto com ﬁos, controlo remoto central, etc.)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Retire o painel da frente, a unidade do escoador e a grelha da frente (direita). (3 parafusos) (Consultar a página 17)
Retire a tampa da caixa de ligações elétricas. (3 linguetas)
Insira o cabo de ligação HA no conector HA “S21” (branco).
Encaminhe o cabo de ligação HA.
Volte a colocar a tampa da caixa de ligações elétricas na posição original. (3 linguetas)
Volte a colocar a grelha da frente (direita), a unidade do escoador e o painel da frente nas posições originais.
Caixa de ligações
elétricas

Como encaminhar o cabo de ligação HA

Conector HA
“S21” (branco)

Tampa da caixa de
ligações elétricas

Linguetas

 Operação de bombeamento
De modo a proteger o ambiente, não se esqueça de bombear quando muda a
unidade de lugar ou a elimina.
Válvula de
1) Retire as tampas da válvula de detenção de líquido e da válvula de fecho de gás. detenção de líquido
2) Efetuar a operação de refrigeração forçada.
Válvula de
3) Após 5 a 10 minutos, feche a válvula de detenção de líquido com uma chave hexagonal.
fecho de gás
4) Após 2 a 3 minutos, feche a válvula de fecho de gás e pare a operação de
refrigeração forçada.

< Operação de refrigeração forçada >

Chave
hexagonal

Fechar
Tampa da
válvula

Após a operação, volte a colocar a
tampa da válvula na posição original.

Utilização do comutador LIG/DES da unidade interior
Abra o painel da frente e prima o comutador LIG/DES da unidade interior durante,
pelo menos, 5 segundos. (A operação inicia-se.)
• A operação de refrigeração forçada irá parar automaticamente após
aproximadamente 15 minutos.
Para parar a operação, prima o comutador LIG/DES da unidade interior.

PRECAUÇÃO
Após fechar a válvula de detenção de líquido, feche a válvula de fecho de gás dentro de 3 minutos e, em seguida, pare a operação de
refrigeração forçada.
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Operação de ensaio e teste
1. Conﬁguração do local onde a unidade interior está instalada
• Ao conﬁgurar a forma da divisão e a relação com
a posição da instalação, pode obter um controlo
adequado da direção do ﬂuxo de ar. Caso isto não
seja efetuado corretamente, poderá não ser possível
fornecer um controlo adequado da temperatura
interior, consoante as deﬁnições de ﬂuxo de ar.

1) Prima
2) Prima

Para mais detalhes, consulte o manual de operação.
Canto esquerdo
para 20 a 500mm

Canto direito para
20 a 500mm

Centro para
instalação no centro

.
para selecionar “INSTALLED POSITION (POSIÇÃO INSTALADO)” e, depois, prima

3) Selecione o item apropriado e prima

.

.

2. Instalação do ﬁltro desodorizante fotocatalítico e de puriﬁcação de ar
1) Abra o painel da frente e retire a caixa de pó. Puxe para baixo a estrutura de retenção do ﬁltro (amarelo) do lado direito.

Puxar para
baixo

Patilha de ﬁxação

Caixa de pó

Estrutura de retenção do ﬁltro (amarelo)

Patilha de ﬁxação

2) Aponte a unidade do visor (preto) para cima e retire o
ﬁltro de ar.

Unidade do visor (preto)

Filtro de ar

3) Instale o ﬁltro desodorizante fotocatalítico e de
puriﬁcação de ar B .

B Filtro desodorizante

fotocatalítico e de
puriﬁcação de ar

Linguetas

4) Volte a colocar o ﬁltro de ar e a caixa de pó nas suas posições originais.

3. Operação de ensaio e teste
3-1 Meça a tensão de alimentação e certiﬁque-se de que está de acordo com a variação especiﬁcada
3-2 A operação de ensaio deve ser realizada no modo de operação de REFRIGERAÇÃO ou
AQUECIMENTO
• No modo de operação de REFRIGERAÇÃO, selecione a temperatura programável mais baixa; no modo de operação de
AQUECIMENTO, selecione a temperatura programável mais alta.
1) A operação de ensaio pode ser desativada em ambos os modos, dependendo da temperatura interior.
Utilize o controlo remoto para a operação de ensaio, como indicado abaixo.
2) Após a conclusão da operação de ensaio, deﬁna a temperatura para um nível normal (26°C a 28°C no modo de operação
de REFRIGERAÇÃO, 20°C a 22°C no modo de operação de AQUECIMENTO).
3) Para efeitos de segurança, o sistema desativa a operação de reinício durante 3 minutos após ser desligado.
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3-3 Para efetuar uma operação de ensaio no modo de operação de humidiﬁcação, ative-o pelo
controlo remoto, de acordo com as instruções abaixo, e prima
Operação de ensaio pelo controlo remoto
1) Prima
2) Prima

, pelo menos, durante 5 segundos. (É apresentado o menu predeﬁnido.)
para selecionar “Test mode (Modo de teste)” e, depois, prima

• A unidade entra no modo de operação de ensaio e é apresentado

.
no ecrã.

3) Prima o botão do modo de operação que pretende testar (REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO/HUMIDIFICAÇÃO).
• A operação de ensaio irá parar automaticamente após aproximadamente 30 minutos.
Para sair de uma operação de ensaio, prima
.

3-4 Opere a unidade de acordo com o manual de operação de modo a veriﬁcar se funciona normalmente
3-5 Certiﬁque-se de que o ar condicionado não está a funcionar antes de proceder à operação de
LIMPEZA DO FILTRO
1) Prima

e certiﬁque-se de que a operação de LIMPEZA DO FILTRO funciona corretamente.

3-6 Após a operação de ensaio, reponha a zero o consumo total de energia.
1) Prima
2) Prima

.
para selecionar “RESET USED POWER (REPOR ENERGIA CONSUMIDA)” e, depois, prima

3) É apresentada a mensagem “RESET with APPLY (REPOSIÇÃO com APLICAR)”. Ao premir
energia é reposto a zero.

.

, o consumo total de

• Mesmo quando não está em funcionamento, o ar condicionado consome alguma energia elétrica. Caso o cliente não vá
utilizar a unidade logo após a instalação, desligue o disjuntor para evitar o desperdício de eletricidade.

4. Itens de teste
Itens de teste

Sintoma

As unidades interior e exterior estão devidamente instaladas sobre bases
sólidas.

Queda, vibração, ruído, reduzido alcance
do sensor OLHO INTELIGENTE

O ﬁltro de ar e a caixa de pó estão devidamente colocados?

Ruído, fuga de água, operação de
LIMPEZA DO FILTRO desativada

Instalou o ﬁltro desodorizante fotocatalítico e de puriﬁcação de ar?

Ruído, fuga de água, operação de
LIMPEZA DO FILTRO desativada

Veriﬁcar

Foi efetuado um teste de fuga para garantir a inexistência de fugas de gás refrigerante? Função de refrigeração/aquecimento incompleta
Os tubos de gás refrigerante e líquido e a extensão da mangueira de drenagem
interior estão isolados termicamente.

Fuga de água

A linha de drenagem está devidamente instalada.

Fuga de água

Perguntou ao cliente se é necessário realizar trabalhos de drenagem para a
unidade exterior?

Gotejamento da água de drenagem do
buraco no fundo da unidade exterior

A mangueira de drenagem produz um som anormal (som oco) quando utiliza a
ventoinha ou outros?

Ruído (utilização opcional do tampão de
drenagem de corte de ar.)

O sistema está devidamente ligado à terra.

Risco de choques elétricos

Os cabos especiﬁcados são usados para ligações entre unidades.

Inoperacional ou avaria causada por incêndio

A entrada ou saída de ar da unidade interior ou exterior está desobstruída.

Função de refrigeração/aquecimento incompleta

As válvulas de fecho estão abertas.

Função de refrigeração/aquecimento incompleta

A unidade interior recebe adequadamente os comandos do controlo remoto.

Inoperacional

Veriﬁcou as deﬁnições de endereço?

Inoperacional

Deﬁniu o comprimento da mangueira de humidiﬁcação?

• A luz de OPERAÇÃO pisca durante
aproximadamente 2 minutos depois de ser
ligada enquanto o ar condicionado para.
• Fraco desempenho e ruído

Conﬁgurou adequadamente a forma da divisão?

Fraco desempenho em termos de refrigeração
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Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.
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