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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
BEV unit

BEVQ71MVE
BEVQ100MVE
BEVQ125MVE

Français

BEVQ71MAVE
BEVQ100MAVE
BEVQ125MAVE

Español

Italiano

ΕλληνικÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.
PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
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1. PRECAUÇÕES
Leia atentamente as presentes “PRECAUÇÕES” antes de instalar a unidade de ar condicionado e certifiquese de que o instala correctamente. Após completar a instalação, proceda com a operação de arranque para
verificar se a unidade funciona adequadamente, e instrua o cliente sobre como operar a unidade e como cuidar da mesma, usando o manual de funcionamento. Recomende aos clientes para que guardem o manual
de instalação juntamente com o manual de funcionamento para consulta futura.
Este aparelho de ar condicionado é fornecido em conformidade com o termo “aparelhos não
acessíveis ao público em geral”.
O sistema VRV é um produto da classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferências radioeléctricas caso em que o utilizador poderá ser forçado a tomar medidas de adequadas.
Significado dos avisos de ADVERTÊNCIA e de PRECAUÇÃO.
ADVERTÊNCIA .... O não cumprimento adequado destas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.
PRECAUÇÃO ....... O não cumprimento adequado destas instruções pode resultar em ferimentos ou
danos materiais, os quais podem ter graves consequências dependendo das circunstâncias.
ADVERTÊNCIA
• Peça ao revendedor ou a pessoal qualificado para levar a efeito os trabalhos de instalação.
Não tente instalar o ar condicionado por conta própria. A instalação inadequada poderá resultar em derrame de água, choques elétricos ou incêndio.
• Instale o ar condicionado de acordo com as instruções no manula de instalação.
A instalação inadequada poderá resultar em derrame de água, choques elétricos ou incêndio.
• Ao instalar a unidade num compartimento de reduzidas dimensões, tome medidas para não deixar que a concentração de refrigerante exceda os limites de segurança admissíveis no caso de fugas de refrigerante.
Contacte o local de compra para obter mais informações. O refrigerante excessivo num ambiente fechado
pode resultar em deficiências de oxigénio.

Portugues
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• Assegure-se de usar apenas os acessórios e as peças especificados para a instalação.
A falta em usar as peças especificadas poderá resultar em quedas, derrame de água, choques elétricos
ou mesmo incêndio.
• Instale o ar condicionado numa base bastante forte para suportar o peso da unidade.
Uma base de resistência insuficiente poderá resultar em o equipamento cair e causar ferimentos.
• Leve a cabo a instalação especificada após ter em conta os fortes ventos, tufões ou terremotos.
Uma instalação sem as devidas precauções pode resultar em quedas do aparelho e causar acidentes.
• Assegure-se de que um circuito sobressalente de energia é fornecido para esta unidade e que todo o trabalho elétrico é levado a cabo por pessoal qualificado, de acordo com as leis e os regulamentos locais e
com este manual de instalação.
Uma capacidade de energia insuficiente ou uma construção elétrica inadequada podem conduzir a
choques elétricos ou incêndios.
• Assegure-se de aterrar o ar condicionado.
Não aterre a unidade a um cano de água, gás ou eletricidade, ao fio de pára-raios ou ao fio de aterramento
do telefone. Um aterramento inadequado pode resultar em choques elétricos ou incêndios.
Uma alta corrente de surto produzida por raios ou por outras fontes pode causar danos ao ar condicionado.
• Assegure-se de que instala um corta-circuitos diferencial.
Ao faltar à instalação de um corta-circuitos diferencial poderá resultar em choques elétricos ou incêndio.
• Assegure-se de desligar a unidade antes de tocar em qualquer peça elétrica.
• Certifique-se de que todos os fios estão presos, os fios especificados são utilizados, e que não haja nenhuma tensão nas conexões dos terminais ou nos fios.
Conexões impróprias e fixações inadequados de fios podem resultar em aquecimento anormais ou em
incêndios.
• Ao instalar os cabos de alimentação eléctrica e ligar os cabos do controlador remoto e de transmissão,
coloque os cabos para que a tampa da caixa das peças eléctricas possa ser bem apertada.
O posicionamento incorrecto da tampa da caixa de controlo poderá provocar choques eléctricos, incêndio
ou o sobreaquecimento dos terminais.
• Se o gás de refrigeração verter durante a instalação, ventilar imediatamente a área.
Poderá ser produzido gás tóxico se o gás de refrigeração vier a contatar com o fogo.
• Após completar o trabalho de instalação, verifique se não há vazamento de gás de refrigeração.
Poder-se-á produzir gás tóxico se o gás de refrigeração verter no compartimento e entrar em contato com
uma fonte de fogo, tal como um irradiador-aquecedor, forno ou fogão.
• Não tocar diretamente no refrigerante se vazar da tubulação ou outras partes pois, caso contrário, há o
perigo de enregelamento.

•

•

•

•
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PRECAUÇÃO
Instale a unidade BEV, o cabo de alimentação e os fios de ligação pelo menos 1 metro afastados de televisores ou rádios para evitar interferências na imagem e ruídos.
(Dependendo da potência dos sinais de recepção, uma distância de 1 metro poderá não ser bastante suficiente para eliminar os ruídos.)
A distância de transmissão do controle remoto (conjunto sem fios) poderá ficar mais curta do que seria esperado
em compartimentos com lâmpadas eletrónicas fluorescentes (do tipo de inversor ou de arranque rápido).
Instale a unidade BEV o mais afastado possível das lâmpadas fluorescentes.
Certifique-se de que são tomadas medidas adequadas, para evitar que a unidade de exterior seja utilizada
como abrigo por animais pequenos.
Ao entrarem em contacto com os componentes eléctricos, os animais pequenos podem provocar avarias,
fumo ou um incêndio. Solicite ao cliente que mantenha desobstruído o espaço em redor da unidade.
Não instale o ar condicionado nos seguintes locais:
1. Onde haja alta concentração de gotículas ou vapor de óleo mineral (por exemplo, numa cozinha).
As peças de plástico poderão deteriorar, peças poderão vir a cair, e poderá ocorrer vazamento de água.
2. Onde seja produzido gás corrosivo, tal como gás de ácido sulfuroso.
Ao corroer a tubulação de cobre ou os componentes soldados poderá resultar em derrame do gás de
refrigeração.
3. Próximo de maquinaria emitindo radiação eletromagnética.
A radiação eletromagnética poderá perturbar a operação do sistema de controlo e resultar numa
avaria da unidade.
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4. Onde possam verter gases inflamáveis, onde haja fibras de carbono ou poeiras capazes de se tornarem ígnias em suspensão no ar, ou onde inflamáveis voláteis, tais como diluidor de tintas ou gasolina, sejam manipulados.
Operar a unidade em tais condições poderá resultar em incêndio.
5. Não use nas áreas onde o ar é salgado, como ao longo de costa de mar, nas fábricas ou nas outras
áreas com flutuações significativas da tensão, ou nos automóveis e nos navios.
Fazer assim podia resultar em um mau fucionamento.
• Não projetou-se a unidade BEV para uso em atmosfera potencialmente explosiva.

2. ANTES DA INSTALAÇÃO
• Durante a deslocação da unidade, ao retirá-la da caixa de cartão, levante-a segurando pelos dois
ressaltos de levantamento e sem exercer qualquer pressão noutras peças, especialmente a tubagem do refrigerante, a tubagem de drenagem e outras peças.
• Certifique-se de que verifica o tipo de refrigerante R410A a utilizar antes de instalar a unidade. (A utilização
de um refrigerante incorrecto impedirá o funcionamento normal.)
• A unidade BEV é uma unidade de válvula de dilatação electrónica que visa permitir que a unidade interior
seja ligada ao sistema para o sistema VRV.
• A unidade BEV só pode ser ligada aos modelos apresentados no quadro seguinte. Não tente fazer a
ligação com outros modelos.
Unidade interna
Tipo de Cassete Suspensa no Tecto

• Consulte os manuais de instalação fornecidos ao instalar a unidade exterior VRV e a unidade interior do
tipo cassete suspensa para tecto para obter mais informações.
• Relativamente à unidade interior ligada à unidade BEV, não é possível comutar entre refrigeração/aquecimento com o controlador remoto.
• Se o sistema livre de refrigeração/aquecimento estiver ligado à unidade BS, é possível a selecção de
aquecimento/refrigeração.
• Quando a unidade interior do tipo cassete suspensa de tecto e a unidade BEV são utilizadas para todas
as unidades interiores, é necessário um “SELECTOR de refrigeração/aquecimento” para permitir a comutação refrigeração/aquecimento.

2-1 PRECAUÇÕES
• Não instale ou opere a unidade em compartimentos mencionados embaixo.
• Cheia com óleo mineral ou vapor de óleo ou pulverização como nas cozinhas. (É possível que as peças
de plásticos se deteriorem, facto que poderá resultar na queda da unidade ou fugas.)
• Onde existir gás corrosivo como o gás sulfuroso. (As tubagens de cobre e pontos de soldadura podem
oxidar, facto que poderá provocar fugas de refrigerante.)
• Onde esteja exposto a gases combustíveis e onde seja usado gás volátil inflamável tal como emulsionante ou gasolina. (Gás na vizinhança da unidade pode incendiar-se.)
• Onde máquinas possam gerar ondas electromagnéticas. (O sistema de controlo pode funcionar defeituosamente.)
• Onde o ar contenha elevados níveis de sal tal como o de próximo do oceano e onde a voltagem flutue
grandemente tal como no das fábricas.
Também, em veículos e navios.
• Esta unidade, tanto a interior com a exterior, destina-se ser instalada num ambiente comercial ou industrial
ligeiro.
Se for instalada como aparelho doméstico, poderá provocar interferências electromagnéticas.
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2-2 ACESSÓRIOS
Verifique se os acessórios abaixo estão incluídos na unidade.
Nome

Braçadeira

Isolamento para os encaixes

Massa de vedação

Quantidade

9 peças

3 peças

3 peças

(3) Para tubagem do líquido × 2

(5)

(4) Para tubagem do gás × 1

(6)

(7)

Tubagem de ligação
da tubagem de gás
1 peça

(1) 3 peças curtas
Pequeno × 2
Forma
(2) 6 peças compridas
×1
Nome

(8) Manual de instalação

(9) Chapa informativa

Quantidade

1 peça

1 peça

Forma

2-3 COMBINAÇÃO
• Instale uma unidade BEV com a mesma capacidade na unidade interior.
Unidade BEV

BEVQ71M(A)VE

BEVQ100M(A)VE

BEVQ125M(A)VE

Unidade interna

FXUQ71M(A)V1

FXUQ100M(A)V1

FXUQ125M(A)V1

COM OS ITENS QUE SE SEGUEM, SEJA ESPECIALMENTE CUIDADOSO DURANTE A
INSTALAÇÃO E VERIFIQUE-A DEPOIS DE TERMINADA.
a. Itens para serem verificados após acabar o trabalho
Itens para serem verificados

Se não tiver sido feito adequadamente, o que é provável ocorrer

As unidades interior, exterior e BEV estão bem presas?

A unidade poderá cair, vibrar ou produzir ruído.

O teste de derrame de gás foi finalizado?

Poderá resultar em arrefecimento insuficiente.

A unidade encontra-se totalmente vedada?

O condensado pode derramar.

A voltagem da fonte de energia corresponde àquela
mostrada na placa nominal?

A unidade poderá funcionar mal ou os componentes queimar.

A tubulação e o circuito elétrico estão corretos?

A unidade poderá funcionar mal ou os componentes queimar.

A unidade encontra-se ligada à terra com segurança?

Risco de choques eléctricos se houver fugas eléctricas.

A dimensão dos condutores elétricos está de acordo
com as especificações?

A unidade poderá funcionar mal ou os componentes queimar.

Foram tomadas notas do comprimento da tubulação do
líquido de refrigeração e da carga do líquido de refrigeração adicional?

Não é clara a carga de líquido de refrigeração no sistema.

Verificar

3. SELECÇÃO DO SÍTIO PARA A INSTALAÇÃO
〈〈Durante a deslocação da unidade, ao retirá-la da caixa de cartão, levante-a segurando pelos quatro
ressaltos e sem exercer qualquer pressão noutras peças, especialmente a tubagem do refrigerante,
a tubagem de drenagem e outras peças.
Quando a temperatura é superior a 30°C e a humidade relativa excede 80% no tecto, ou ar puro é
induzido para o tecto, é necessário providenciar um isolamento suplementar (espessura de 10 mm ou
superior de lã de vidro ou polietileno).〉〉
(1) Selecione o local de instalação que satisfaça as seguintes condições e que tenha aprovação do
seu cliente.
• Sempre que for resistente ao peso da unidade BEV.
• Onde o teto falso não está visivelmente inclinado.
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• Onde não houver o risco de fugas de gás inflamável.
• Onde haja espaço suficiente para manutenções e serviços em geral.
• Sempre que o comprimento da tubagem total envolvendo a unidade interior e a unidade exterior for inferior ao comprimento da tubagem admissível.
(Consulte o manual de instalação incluído na unidade exterior para “6. TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE”.)
• Locais onde é possível instalar um orifício de manutenção. (Consulte a Fig. 1)
(2) Depois de ponderar sobre se o local onde a unidade será instalada tem capacidade para suportar
o seu peso, se parecer haver perigo, instale-a depois de reforçar o local com placas, traves
mestras, etc.
(3) Instale a tubagem de ligação da tubagem de gás (7) no máximo a 250 mm do orifício do termístor
na unidade. (Consulte “8-1 COMO EFECTUAR AS LIGAÇÕES DOS CABOS”)
(4) Evite qualquer contacto com a superfície do tecto, porque isso pode provocar ruídos e vibrações.
[ PRECAUÇÕES ]
• Instale as unidades interior e exterior, cabo de alimentação eléctrica e fios de ligação, no mínimo,
1 metro afastados de televisores ou rádios para impedir a existência de interferências na imagem e som.
(Dependendo das ondas radioeléctricas, é possível que um afastamento de 1 metro não seja suficiente
para eliminar os ruídos.)

ou mais

100

〈〈Ao pendurar a unidade no tecto〉〉
Instale de modo a que a tampa da caixa de controlo fique virada para baixo.

Direcção da tubagem de
ligação da tubagem de gás
Posição horizontal

450 ou mais
100-250

Orifício de manutenção

*

Retire o termistor da tubagem de gás.

Certifique-se de que cria um orifício
de manutenção cujo tamanho é o
apresentado na figura anterior.
** Se o orifício de manutenção não puder
ser instalado directamente em baixo,
certifique-se de que há, pelo menos, um
espaço de 400mm.

Portugues

200 ou mais

200 ou mais
400 ou mais
(Espaço de serviço)
**

* Certifique-se de que há espaço suficiente para apertar
as porcas de alargamento.

Fig. 1
(comprimento: mm)
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100
ou mais

100-250

*

Superior

200
ou mais

〈〈Ao instalar a unidade numa parede〉〉
Certifique-se de que a saída dos fios está virada para baixo e para mais nenhuma outra direcção.

Direcção da tubagem de
ligação da tubagem de gás
Posição vertical e diagonal

200
ou mais

500
ou mais

Inferior

Retire o termistor da tubagem de gás.

* Certifique-se de que há espaço suficiente para apertar as
porcas de alargamento.

Fig. 2
(comprimento: mm)

(Espaço de serviço)

4. PREPARATIVOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO
〈〈Ao pendurar a unidade no tecto〉〉
(1) Verifique os locais relativos do orifício do tecto, unidade e parafusos de suspensão.
<Exemplo de instalação>

255

Laje do tecto

(Passo do parafuso
de suspensão)

Gancho
Porca comprida
fivela de fecho
Parafuso de suspensão

Unidade BEV

Nota: Todas as peças anteriores são fornecidas localmente.
Fig. 4
(Passo do parafuso de suspensão)
(comprimento: mm)
Fig. 3

(2) Abra os orifícios das cavilhas de olhal ou orifícios para passar a tubagem ou cabos para fora da unidade.
• Defina os locais para os orifícios anteriores, abra-os e, depois, coloque a tubagem (refrigerante) e
cabos (incluindo cabos eléctricos e de transmissão) até às ligações de tubagens e cabos na unidade.
(Consulte “6. TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE” e “7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA” para obter informações.)
• Poderá ser necessário reforçar a estrutura do tecto para manter o nivelamento e impedir vibrações.
Consulte um arquitecto ou carpinteiro para obter mais informações.
(3) Instale os parafusos de suspensão. (Utilize parafusos de suspensão M8.)
• Se for pré-instalada, use parafusos de ancoragem. Caso contrário, utilize inserções embutidas ou
parafusos de fundação embutidos para garantir que o peso da unidade é suportado. Regule antecipadamente a distância até ao tecto.
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〈〈Ao instalar a unidade numa parede〉〉
(1) Verifique os locais relativos do orifício do tecto, unidade e parafusos de suspensão.
182

287

37

(comprimento: mm)
Fig. 5

5. INSTALAÇÃO DA UNIDADE BEV
• Ao instalar, utilize exclusivamente acessórios e peças com a especificação designada.

Porca
(aquisição local)

Anilha
(aquisição local)
10-15mm

〈〈Ao pendurar a unidade no tecto〉〉
(1) Instale provisoriamente a unidade BEV.
• Monte os acessórios de suspensão e os parafusos de
suspensão. Prenda os acessórios de suspensão em
cima e em baixo com porcas (M8, aquisição local) e
anilhas (M8: Diâmetro externo 24 a 28 mm) (aquisição
local).
(2) Regule a altura da unidade principal com a porca.
(3) Verifique se a unidade principal instalada está nivelada.
(4) Aperte a porca em cima e em baixo para prender com
segurança.

Unidade BEV
Acessório de suspensão

Parafuso de suspensão
(aquisição local)

〈〈Ao instalar a unidade numa parede〉〉
(1) Monte os acessórios de suspensão com os parafusos de montagem
(4 peças).
(2) Utilize parafusos M4.

Fig. 6
Parafusos de montagem
(aquisição local)
Acessório de
suspensão

Unidade BEV

Fig. 7

6. TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE
〈Demonstração do modo de instalar a tubagem entre a unidade exterior e a unidade BEV e a unidade interior. Seleccione o tamanho do tubo e o kit de derivação do refrigerante, de acordo com o modo de instalação da tubagem.〉
〈Para a tubagem de refrigerante das unidades exteriores, consulte o manual de instalação que acompanha a unidade exterior.〉
〈Realize totalmente o trabalho de isolamento térmico em ambos os lados da tubagem de gás e tubagem
de líquido. Caso contrário poderá haver fugas de água.〉
〈Ao utilizar uma bomba térmica, a temperatura da tubagem do gás pode atingir aproximadamente
120 °C, por isso, recorra a um isolamento suficientemente resistente.〉
〈Melhore o isolamento na tubagem de refrigerante de acordo com o ambiente da instalação.
Se o isolamento não for suficiente, é possível a formação de condensação na superfície do isolamento.〉
〈Antes de realizar o trabalho de instalação da tubagem do refrigerante, verifique que tipo de refrigerante
é utilizado. Se os tipos de refrigerante não forem os mesmos, não é possível um funcionamento correcto.〉
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•
•
•
•

PRECAUÇÃO
Utilize um corta-tubos e um dispositivo de alargamento adequado ao tipo de refrigerante.
Antes da ligação, aplique óleo éter ou óleo éster à volta da secção de alargamento.
Para impedir a entrada de pó, humidade ou outra matéria estranha no tubo, aperte a extremidade
do mesmo ou cubra-a com fita.
Não permita que nada mais, salvo o refrigerante especificado, entre no circuito do refrigerante,
como ar, etc. Se houver fugas de refrigerante durante os trabalhos numa unidade, ventile imediata e exaustivamente o compartimento.

• A unidade exterior está carregada com refrigerante.
• Para a tubagem e derivação do refrigerante, siga o “procedimento de ligação da tubagem”.
• Certifique-se de que utiliza ao mesmo tempo uma chave inglesa e uma chave de binário, conforme ilustrado no desenho, ao ligar ou desligar os tubos da unidade.
• Para obter dados sobre os espaços das porcas de alargamento, consulte o Tabela 1.
• Ao instalar a porca de alargamento, revista o alargamento no interior e exterior com óleo éter ou óleo éster
e, inicialmente aperte com a mão, dando 3 ou 4 voltas, antes de apertar com firmeza.
• Para conhecer o momento de torção adequado, consulte o Tabela 1.
Tabela 1

φ 9,5 (3/8”)

32,7 – 39,9N · m

12,8 – 13,2

φ 15,9 (5/8”)

61,8 – 75,4N · m

19,3 – 19,7

Forma do alargamento

45˚±2˚

Dimensões A do alargamento (mm)

R0,4-0,8

A

Tensão do torque

90˚±2˚

Tamanho do
tubo

NOTA
As porcas de alargamento utilizadas devem ser as fornecidas com o corpo principal.
Chave-de-boca
Óleo éster ou óleo éter
Chave de aperto
União da tubulação
Porca de união

PRECAUÇÃO
O aperto excessivo pode danificar o alargamento e provocar fugas de refrigerante.
Não aconselhável mas em caso de emergência
Deve usar uma chave dinamométrica mas se for obrigado a instalar a unidade sem uma chave dinamométrica, pode seguir o método de instalação mencionado abaixo.
Quando está a apertar a porca de dilatação com uma chave, existe um ponto em que o binário de aperto
aumenta de repente. A partir dessa posição, aperte mais a porca de dilatação de acordo com o ângulo
mostrado abaixo:
Tabela 2
Tamanho do tubo

Ângulo para dar mais aperto

Comprimento do braço da ferramenta recomendado

φ 9,5 (3/8”)

60 a 90 graus

Aprox. 200mm

φ 15,9 (5/8”)

30 a 60 graus

Aprox. 300mm

Depois de ter terminado o trabalho, certifique-se de que verifica de que não existe fuga de gás.
• Certifique-se de que realiza os trabalhos de isolamento térmico na secção de ligação de tubos depois de
verificar se há fugas de gás, analisando exaustivamente a seguinte figura.
• Envolva o isolamento para os encaixes (3) (4) à volta do isolamento das juntas do lado da tubagem do
líquido e do lado da tubagem de gás. (Consulte as Fig. 9 e 10)
8
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• Ao instalar a unidade no tecto, certifique-se de que a costura entre o isolamento para os encaixes (3) (4)
está virado para cima. (Aperte ambas as extremidades com braçadeiras (2).) (As Fig. 9 e 10 ilustram o
caso de instalação na parede.)
• Envolva a massa de vedação (5) (6) à volta do isolamento para os encaixes (3) (4). (Consulte a Fig. 8)
PRECAUÇÃO
Isole todas as tubagens de campo até à respectiva ligação no interior da unidade. Qualquer tubagem à
vista pode provocar condensação ou queimaduras se for tocada.

Depois de apertar, corte
qualquer porção que sobre.

Tubagem de líquido

Isolamento para
os encaixes (4)
(acessório)

Isolamento para
os encaixes (3)
(acessório)
Porca de
alargamento

Depois de apertar, corte
qualquer porção que sobre.

União da

Braçadeira (2)
(acessório)

Braçadeira (2) tubagem
(acessório)
Porca de
alargamento

Porca de
alargamento

União da
tubagem

Ligação da tubagem
Fig. 8

Depois de apertar,
corte qualquer
porção que sobre.

Isolamento para
os encaixes
Massa de vedação (5) (6)
(acessório)

Tubagem
de gás

Fig. 9

Fig. 10

PRECAUÇÃO
PRECAUÇÕES A TOMAR DURANTE A SOLDAGEM DA TUBAGEM DO REFRIGERANTE
Não utilize fluxo ao soldar tubagem de refrigerante. Assim, utilize metal de enchimento de soldagem fósforo a cobre (BCuP-2:JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795:ISO 3677) que não exige fluxo.
(O fluxo tem uma influência extremamente prejudicial sobre os sistemas de tubagem de refrigerante.Por
exemplo, se for utilizado fluxo baseado em cloro, provocará a corrosão dos tubos ou, em especial, se o
fluxo contiver flúor, o óleo refrigerante será danificado.)
• Antes de soldar a tubagem de refrigerante local, deve soprar nitrogénio para o interior da tubagem com
vista a expulsar o ar da mesma. Se a soldagem for realizada sem proceder do modo indicado anteriormente, há a probabilidade de desenvolvimento de grandes quantidades de película de óxido no interior da
tubagem, podendo provocar deficiências de funcionamento do sistema.
• Ao soldar a tubagem do refrigerante, comece somente a soldadura depois de ter substituído o nitrogénio
ou durante a inserção de nitrogénio na tubagem do refrigerante. Uma vez concluído este processo, ligue
a unidade interior com uma ligação alargada.
• Se soldar enquanto introduz nitrogénio na tubagem, o nitrogénio deve ter uma pressão de 0,02 MPa com
uma válvula redutora de pressão.
Tubagem de
refrigerante

Peça a
soldar

Válvula redutora
de pressão
Aplicação de fita
válvula manual

Nitrogénio
Nitrogénio

Fig. 11

PRECAUÇÃO
Não utilize antioxidantes ao soldar juntas da tubagem. Os resíduos podem entupir os tubos e avariar o
equipamento.
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Procedimento de ligação da tubagem
• Certifique-se de que o comprimento da tubagem do refrigerante entre a unidade BEV e a unidade interior
não ultrapassa os 5m e que a diferença de altura seja, no mínimo, de 4m.
(1) Exemplo de ligação para a unidade interior
• Só uma unidade interior pode ser ligada a cada unidade BEV.
Tubagem de gás
Unidade externa

Unidade
BEV

Regulada para se
adaptar ao tamanho
do orifício de ligação
da tubagem na unida
de interior.

Tubagem de
líquido

Fig. 12

L = 5m ou inferior

Unidade
BEV
Unidade externa
Unidade
BEV

A

B

Unidade
BEV
15m

15m ou inferior

4m ou
inferior

(2) Diferença de altura entre as unidades interiores
• Instale a unidade BEV no intervalo de 15 m ou diferença de altura entre as unidades interiores.
• Verifique se a diferença de altura entre a unidade BEV e a unidade interior não ultrapassa os 4 m.

Unidade externa

Unidade
BEV

C

Fig. 13

(3) Comprimento admissível depois da divisão (comprimento da tubagem real)
B + C ≤ 35 m (comprimento a partir do primeiro tubo de derivação para a unidade interior)
(4) Montante de refrigerante adicional
Ao medir o montante de refrigerante adicional a encher, inclua o comprimento da tubagem de líquido
entre a unidade BEV e a unidade interior.
Montante de enchimento adicional = a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p+q
Consulte igualmente o manual de instalação fornecido com a unidade exterior.
Unidade externa

Exemplo da derivação do refrigerante utilizando uma junta REFNET
Junta REFNET
Unidade BEV

a

b
A

c
B

h

d
C

i

1

D
j

2

e
E
k

3

f
F
l

4

g
G
m

5

Unidade interna (1-8)

p

n

6

q

7
8

Fig. 14

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7-1 INSTRUÇÕES GERAIS
• Todas as peças específicas, materiais e componentes elétricos devem estar de acordo com os códigos locais.
• Use apenas cabos de cobre.
• Para o trabalho das ligações eléctricas, consulte igualmente a “DIAGRAMA DA REDE ELÉTRICA” afixado
à tampa da caixa de terminais.
• Para maiores detalhes sobre a conexão do controle remoto, veja o manual de instalação que acompanha
o controle remoto.
• Toda a instalação elétrica deverá ser feita por um eletricista autorizado.

10
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• Uma unidade BEV é ligada à uma unidade interior. Marque cada unidade interior e unidade BEV como
unidade A, unidade B, etc., e certifique-se de que as ligações da placa dos terminais da unidade exterior
e unidade BS são as adequadas. Se as ligações entre a unidade exterior, uma unidade interior e a unidade
BEV não coincidirem, é provável que o sistema funcione deficientemente.
• Deve ser instalado um disjuntor com capacidade para cortar o fornecimento de energia à totalidade do sistema.
• Veja o manual de instalação que acompanha a unidade externa para obter a medida dos cabos elétricos
de fonte de força ligados à unidade externa, a capacidade do disjuntor e interruptor e instruções para a
instalação elétrica.
• Ligue o condicionado à terra.
• Não ligue o fio de terra a tubos de gás ou tubos de canalização, pára-raios ou fios de terra do telefone.
• Tubos de gás: podem provocar explosões ou incêndio se houver fugas de gás.
• Tubos água: não há efeito de massa se forem utilizados tubos de vinil rígido.
• Fios de terra de telefones e pára-raios: podem causar uma potência eléctrica anormalmente elevada na
ligação à terra durante a ocorrência de relâmpagos.

7-2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Unidades
Modelo

Hz

Fornecimento eléctrico
Volts

Limites de tensão

220-240

Máx. 264
Mín. 198

FXUQ71M(A)V1+BEVQ71M(A)VE
FXUQ100M(A)V1+BEVQ100M(A)VE

50

Motor da ventoinha

MCA

MFA

KW

FLA

0,8

15

0,045

0,6

1,3

15

0,090

1,0

FXUQ125M(A)V1+BEVQ125M(A)VE

MCA: Amperagem (A) dos Circuitos Mínima;
MFA: Amperagem (A) dos Fusíveis Máxima
KW: Potência Nominal do Motor da Ventoinha (kW); FLA: Amperagem (A) de Carga Total
NOTES
• O anterior Quadro de Características Eléctricas refere-se exclusivamente à unidade BEV.
• Consulte os documentos técnicos para outras informações.

7-3 ESPECIFICAÇÕES PARA FUSÍVEIS E FIOS FORNECIDOS LOCALMENTE
Ligações do fornecimento eléctrico
Modelo

Fios de transmissão

Fusíveis adquiridos localmente

Cabo

Bitola

Cabo

Bitola

15A

H05VV-U3G

A dimensão deve obedecer aos códigos locais.

Cabo de vinil com
protecção ou cabo
(2 fios) (NOTA 2)

0,75 - 1,25 mm2

BEVQ71 · 100 · 125M(A)VE

NOTES
1. Seleccione o tamanho específico do fio eléctrico para o cabo de alimentação eléctrica, em conformidade
com os padrões do país ou região em causa.
2. O comprimento admissível dos fios de transmissão deverá ser o seguinte.
Entre a unidade exterior e a unidade BEV: Máx. 1000 m (comprimento dos fios máximo: 2000 m)
Entre a unidade BEV e a unidade interior: Máx. 500 m
N° máximo de derivações:
16
3. Espessura do isolamento:
1 mm ou mais
4. Nas ligações unidade a unidade é possível um máximo de 16 derivações. Após a primeira derivação, não
permitida mais nenhuma derivação. (Consulte a Fig. 15)
Derivação suplementar
Derivação
F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Fig. 15
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8. EXEMPLO DE LIGAÇÕES E COMO REGULAR O CONTROLO REMOTO
8-1 COMO EFECTUAR AS LIGAÇÕES DOS CABOS
• Ligue a tubagem somente depois de terminar o trabalho da tubagem do refrigerante.
• Certifique-se de que o fornecimento de electricidade à unidade está devidamente desligado.
• Conforme ilustrado na Fig. 16, desaperte os dois parafusos na tampa da caixa das peças eléctricas,
retire-a e proceda às ligações.
• Depois de realizadas todas as ligações, monte a tampa da caixa de componentes eléctricos e fixe-a
com os parafusos.
Contudo, se estiver a usar “8-4 PREDEFINIÇÕES”, acabe esse trabalho e, a seguir, coloque a tampa
da caixa de componentes eléctricos e prenda-a com os parafusos.

8-2 O TERMÍSTOR DO TUBO DE GÁS
• Ligue a (X5A) em A1P.
• Agrupe o fio principal do termistor do tubo de gás e os fios de derivação (transmissão) utilizando o material de aperto.
• Certifique-se de que a pressão é aplicada ao fio principal do termístor do tubo de gás que sai da
unidade.
• Ligações do fornecimento eléctrico
• Fio de terra
Ligue o fio eléctrico a R (L) e S (N) no bloco de terminais eléctricos (X1M). Ligue igualmente um fio de terra
ao terminal de terra. Ligue os fios e o fio de terra à unidade passando pelo respectivo orifício, prendendoos bem com a braçadeira fornecida (1).
• Fios de ligação da unidade interior e entre unidades
Ligue o cabo eléctrico a 1, 2 e 3 no bloco de terminais eléctricos (X1M). Ligue os fios à unidade passando
pelo respectivo orifício, prendendo-os bem com a braçadeira fornecida (1).
• Fios de transmissão
Ligue os cabos a F1 e F2 no bloco de terminais de transmissão (X2M). Ligue-os à unidade passando pelo
respectivo orifício, e prenda bem o cabo do termístor da tubagem do gás e os fios de transmissão com a
braçadeira fornecida (1).
X1M

O fio condutor do termístor da tubagem
do gás deve passar pela braçadeira (1).

X2M
F1 F2

1

2

3

R( L ) S( N)

P
A1 5A
X

Braçadeira (1)
(acessório)
Gancho

Terminal de terra
Cabo do termístor
da tubagem do gás
Fios de transmissão

Fios de ligação da unidade
interior e entre unidades
Braçadeira (1)
(acessório)
Gancho

Gancho
Braçadeira (1)
(acessório)

Ligações do fornecimento
eléctrico

Fio de terra
Ligações do
fornecimento eléctrico
Fios de ligação da
unidade interior e
entre unidades

Baixa
tensão
Alta
tensão

Tampa da caixa das
peças eléctricas

Fio de terra
Fios de transmissão

Cabo do termístor da tubagem do gás
Fig. 16

[ PRECAUÇÕES ]
• Em nenhumas circunstâncias, ligue o fio de alimentação eléctrica ao bloco de terminais de transmissão
(F1, F2) porque poderá danificar a totalidade do sistema.
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•

•
•

•

PRECAUÇÃO
Ao prender os fios, utilize o material respectivo fornecido para o efeito para impedir que as ligações dos fios
estejam sujeitas a pressões exteriores. Ao instalar os cabos, certifique-se de que os cabos ficam sem
obstruções e não impedem o fecho conveniente da tampa da caixa de componentes eléctricos; seguidamente, feche a tampa com firmeza.
Ao instalar a tampa da caixa de componentes eléctricos, certifique-se de que não prende calca nenhum
cabo.
Depois de concluídas todas as ligações eléctricas, encha eventuais espaços nos orifícios de passagem
com mástique ou isolamento para impedir a entrada de pequenos animais e insectos na unidade a partir
do exterior. (Se entrarem, poderão provocar curto-circuitos na caixa eléctrica.)
No exterior do aparelho, separe o cabo de baixa tensão (condutor do termístor da tubagem de gás, cabos
de transmissão) e de alta tensão (cabos de alimentação eléctrica, cabos entre unidades, cabos de terra
e outros cabos eléctricos), no mínimo, 50 mm, para que não passem pelo mesmo local em conjunto. A
sua proximidade pode provocar interferências eléctricas, avarias e anomalias.

[ PRECAUÇÕES ]
1. Utilize terminais franzidos do tipo anel para ligar os fios ao bloco de terminais de alimentação eléctrica.
Se não houver, siga os pontos seguintes quando proceder ás ligações.
• Não conete cabos de bitolas diferentes para o mesmo terminal de força.
(Uma conexão mal feita pode causar um super aquecimento.)
• Utilize o fio eléctrico especificado. Ligue bem o fio ao terminal. Prenda o fio sem aplicar força excessiva
ao terminal. (Binário de aperto: 131 N. cm ± 10%)
Fixe a manga de isolamento

Terminal redondo do estilo de cravado

Fio elétrico

2. Binário de aperto para os parafusos de terminais.
• Use a chave de fendas correcta para apertar os parafusos dos terminais. Se a lâmina da chave de fendas for demasiado pequena, poderá danifica a cabeça dos parafusos e estes não serão devidamente
apertados.
• Se os parafusos de terminais forem apertados em demasia, os parafusos poderão ser danificados.
• Para conhecer o binário de aperto dos parafusos dos terminais, consulte o quadro seguinte.
Terminal

Bitola

Tensão do torque

M3,5

0,79 – 0,97N·m

Alimentação eléctrica e bloco de terminais de cabos entre unidades (6P)

M4

1,18 – 1,44N·m

Terminal de terra

M4

1,44 – 1,94N·m

Bloco de terminais de transmissão (2P)

3. Não ligue fios de diâmetros diferentes ao mesmo terminal de terra. Maus apertos na ligação poderão prejudicar a protecção.
4. No exterior da unidade, afaste o cabo de baixa tensão (condutor do termístor da tubagem de gás, cabos
de transmissão), no mínimo, 50 mm, dos cabos de alta tensão (cabos de alimentação entre unidades,
cabos de terra e outros cabos eléctricos). O equipamento poderá apresentar mau funcionamento se
estiver sujeito a ruído eléctrico (externo).
5. Para ligações do controlo remoto, consulte o “MANUAL DE INSTALAÇÃO DO CONTROLO REMOTO” do
controlo remoto.
6. Nunca ligue os fios eléctricos ao bloco de terminais eléctricos dos fios do controlador remoto. Um
erro deste tipo poderá danificar todo o sistema.
7. Utilize exclusivamente fios especificados e ligue bem os fios aos terminais. Não exerça esforços estranhos aos terminais. Mantenha os fios em ordem e de modo a não causar obstruções a outra unidade, por
exemplo, ao abrir a tampa da caixa de controlo. Certifique-se de que a tampa fecha correctamente. As
ligações incompletas podem provocar o sobreaquecimento e, nos casos mais graves, choques eléctricos
ou incêndios.
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8-3 EXEMPLO DE LIGAÇÕES
• Equipe todos os fios de alimentação eléctrica de cada unidade com um interruptor e fusível, conforme ilustrado no desenho.
EXEMPLO DE SISTEMA COMPLETO (3 sistemas)
Fornecimento eléctrico

Ligações do fornecimento
eléctrico
Fios de transmissão

Interrutor
principal

Interruptor
Fusível

Unidade BS
(Apenas para
o sistema de
recuperação
de calor)

Unidade BEV
Unidade
interna
Controle remoto
Fig. 17

1. Ao utilizar 1 controlador remoto para 1 uma unidade interior. (Funcionamento normal)
Fornecimento
eléctrico
220-240V

Fornecimento
eléctrico
220-240V

Unidade externa

50Hz L N
ou
220V

Caixa de controlo

L N

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Fornecimento
eléctrico
220-240V

50Hz
ou
220V

50Hz
ou
220V

L N

60Hz

60Hz
PARA interior

L N

Unidade BEV A
1 2 3

L N

Unidade interna A

1 2 3

L N

Máximo de uma unidade interior
para cada unidade BEV.
Ao calcular o limite das unidades interiores
ligadas, conte todas as unidades BEV
inferiores como uma unidade.

60Hz

1 2 3 F1 F2

Unidade BEV C
P1 P2

Unidade interna B

Controle remoto P1 P2

50Hz
ou
220V

PARA interior

1 2 3 F1 F2

Unidade BEV B
P1 P2

L N

60Hz

PARA interior

1 2 3 F1 F2

Fornecimento
eléctrico
220-240V

1 2 3

P1 P2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

Unidade interior
VRV normal

Unidade interna C

P1 P2

Controle remoto

P1 P2

Controle remoto

P1 P2

Controle remoto

Se o controlador remoto não tiver um comando de
selecção de refrigeração/aquecimento, aparecerá a
mensagem “comando de operação em gestão”.

Fig. 18

<Precaução>
O controlo de grupo não é possível para unidades tipo cassete suspensas no tecto e unidades interiores VRV
normais.
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2. Para controlo de grupo ou utilize com 2 controladores remotos
Fornecimento
eléctrico
220-240V
L N
50Hz
ou
220V

Unidade externa
Caixa de controlo
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

60Hz

Unidade BEV B

Unidade BEV A
LN

1 2 3

F1 F2

1 2 3

P1 P2

Unidade
interna A

LN

1 2 3

F1 F2

1 2 3

P1 P2

LN

1 2 3

F1 F2

1 2 3

P1 P2

Unidade BEV
mais abaixo

Unidade interior
mais abaixo

Unidade interna B

Para uso com 2
controladores remotos

P 1 P2

P1 P2

P1 P2

Fig. 19

3. Quando incluir unidade BS
Fornecimento
eléctrico
220-240V

Fornecimento
eléctrico
220-240V

Unidade externa

50Hz L N
ou
220V

L N

Caixa de controlo
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

50Hz
ou
220V
60Hz

60Hz

L N

F1 F2 F1 F2
OUT/D,
BS

L N

F1 F2 F1 F2
OUT/D,
BS

IN/D

Unidade BS B

Unidade BS A

PARA interior

L N

IN/D

PARA interior

1 2 3 F1 F2

Unidade BEV A

L N

1 2 3 F1 F2

Unidade BEV B

1 2 3

P1 P2

Unidade interna A

1 2 3

P1 P2

Unidade interna B

P1 P2

P1 P2

Controle remoto

Controle remoto

Unidade interior com selecção de refrigeração/aquecimento

Portugues

Controlo remoto com selecção
de refrigeração/aquecimento
Defina as seguintes
“8-4 PREDEFINIÇÕES” (1) na
unidade BEV com vista a
permitir a selecção da
refrigeração/aquecimento.
Fig. 20
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8-4 PREDEFINIÇÕES
1. Depois de terminado o trabalho de instalação da tubagem, realize às seguintes definições conforme as
necessidades.
(1) Ao ligar a unidade BEV à unidade BS no sistema livre de aquecimento/refrigeração, passe o SS1 em A1P para M (Principal) porque uma das unidades
M S
BEV ligadas ao controlo remoto no qual a comutação aquecimento/refrigerFig. 21
ação se torna possível. (Consulte a Fig. 21)
(2) Para sistemas só de unidade BEV
O SELECTOR refrigeração/aquecimento é necessário.
Consulte o manual de instalação fornecido com o SELECTOR aquecimento/refrigeração para obter
informações sobre o modo de o definir.
2. Depois de concluídos todos os trabalhos de instalação da tubagem, aperte a tampa da caixa dos componentes eléctricas com os parafusos de montagem.

9. COMO FIXAR A PLACA DE INFORMAÇÕES
Prenda a chapa informativa (9) fornecida perto da chapa da máquina na unidade interior.

10. PROCEDIMENTO DE TESTE
Certifique-se de que as tampas da caixa dos componentes eléctricos estão fechadas no BEV e
unidades exteriores.
Consulte o manual de instalação da unidade exterior.
• A luz de funcionamento do controlador remoto pisca se houver uma avaria. Verifique o código de avaria no
visor de cristais líquidos para identificar o problema. Na secção “CUIDADOS A TER NA ASSISTÊNCIA” da
unidade exterior, há uma explicação sobre os códigos de avaria e problemas correspondentes.
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Portugues

UNIDADE BEV

Portugues

3D044901-1B

Z3C · Z4F

Z1C · Z2C

FILTRO DE RUÍDOS

ELECTRÓNICA

Y1E VÁLVULA DE DILATAÇÃO

(TRANSMISSÃO)

X2M TIRA DE TERMINAIS

(ELECTRICIDADE)

X1M TIRA DE TERMINAIS

(PRINCIPAL/SECUNDÁRIO)

SS1 INTERRUPTOR SELETOR

R3T THERMISTOR (GÁS)

(MONITOR DE SERVIÇO VERDE)

HAP DÍODO EMISSOR DE LUZ

F1U FUSÍVEL ( B , 10A, 250V)

(220-240V/16V)

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

CIRCUITOS IMPRESSOS DA

A2P CONJUNTO DE PLACA DE

CIRCUITOS IMPRESSOS

A1P CONJUNTO DE PLACA DE

PARA A UNIDADE
INTERIOR

FORNECIMENTO ELÉCTRICO

BEVQ71 · 100 · 125MAVE BEVQ71 · 100 · 125MVE

: TERMINAIS
PARA UNIDADE EXTERIOR
: CONECTOR
2.
: FIAÇÃO DO CAMPO
3. ESTE DIAGRAMA DE LIGAÇÕES ELÉCTRICAS APRESENTA SOMENTE A UNIDADE BEV.
PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE AS LIGAÇÕES E AS DEFINIÇÕES DAS UNIDADES INTERIORES, EXTERIORES E BS, CONSULTE OS DIAGRAMAS
DE LIGAÇÕES ELÉCTRICAS E OS MANUAIS DE INSTALAÇÃO.
4. AO INSTALAR PEÇAS OPCIONAIS NA UNIDADE INTERIOR, CONSULTE O DIAGRAMA DE LIGAÇÕES ELÉCTRICAS RESPECTIVO.
5. SÓ UMA UNIDADE INTERIOR PODE SER LIGADA À UNIDADE BEV.
AO LIGAR O CONTROLADOR REMOTO, CONSULTE O DIAGRAMA DE LIGAÇÕES ELÉCTRICAS DA UNIDADE INTERIOR.
6. SE UTILIZAR UMA UNIDADE DE CONTROLO CENTRAL, USE SEMPRE O ADAPTADOR DE LIGAÇÃO “SKYAIR” PARA A UNIDADE INTERIOR.
CONSULTE O MANUAL FORNECIDO COM A UNIDADE PARA FAZER A LIGAÇÃO
7. A COMUTAÇÃO REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO DAS UNIDADES INTERIORES LIGADAS À UNIDADE BEV NÃO PODE SER EFECTUADA, SALVO SE
ESTIVEREM LIGADAS À UNIDADE BS.
NO CASO DE UM SISTEMA SÓ COM UMA UNIDADE BEV, É NECESSÁRIO INSTALAR UM SELECTOR REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO.
8. DEFINA O SS1 SÓ PARA “M” PARA A UNIDADE BEV LIGADA À UNIDADE INTERIOR QUE DEVE TER CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO
REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO, AO LIGAR A UNIDADE BS.
A EXPRESSÃO “M/S” NO SS1 SIGNIFICA “PRINCIPAL/SECUNDÁRIO”.
QUANDO ENVIADO DA FÁBRICA, A DEFINIÇÃO É “S”.
9. LIGUE O TERMÍSTOR FORNECIDO AO R3T.
10. OS SÍMBOLOS APARECEM COMO SEGUE.
(BLU: AZUL RED: VERMELHO WHT: BRANCO BLK: PRETO)

NOTES)
1.

CAIXA DE CONTROLO

DIAGRAMA DA REDE ELÉTRICA
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