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Ar condicionado VRV System

Manual de instalação
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1.

ANTES DE MAIS NADA

• Este documento é um manual de instalação para a série Daikin
RXYN10AY1 VRV Inverter. Antes de instalar a unidade, leia este
manual atentamente, e siga as instruções nele contidas.
Após a instalação, faça um teste para se certificar da perfeita
operação da unidade, e então faça uma explanação de como
operar e cuidados a tomar com a unidade para o cliente, usando
o manual de operação.
• Por fim, certifique-se que o cliente tenha guardado este manual,
juntamente com o manual de operação, em um lugar seguro.
• Este manual não descreve o método de instalação da unidade
interna. Para tal, refira-se ao manual de instalação fornecido com a
unidade interna.

1-1 Instruções de segurança
Leia atentamente as presentes “Instruções de segurança” antes de
instalar a unidade de ar condicionado e certifique-se de que o instala
correctamente.
Depois de completar a instalação, execute uma operação teste para
verificar falhas e para explicar ao cliente como operar o ar condicionado, e os cuidados a tomar com o mesmo, usando o manual de
operação. Aconselhe o cliente a guardar o manual de instalação juntamente com manual de operação para consultas futuras.

Portugues

ADVERTÊNCIA ........ O não cumprimento devido destas
instruções poderá resultar em ferimentos pessoais ou perda de vida.
PRECAUÇÃO ........... O não cumprimento devido destas
instruções poderá resultar em danos à
propriedade ou ferimentos pessoais,
que poderão ser sérios dependendo
das circunstâncias.
ADVERTÊNCIA
• Peça ao seu revendedor ou a um técnico qualificada para executar os trabalhos de instalação.
Não tente instalar o ar condicionado por conta própria. Uma
instalação indevida pode resultar em vazamento de água,
choques elétricos ou fogo.
• Instale o ar condicionado de acordo com as instruções deste
manual de instalação.
Uma instalação indevida pode resultar em vazamento de água,
choques elétricos ou fogo.
• 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.
Para maiores informações, entre em contacto com o ponto de
venda. O excesso de refrigerante pode causar falta de oxigénio
em recintos fechados.
• Assegure-se de usar somente accessórios e peças especificadas no trabalho de instalação.
Não usar peças especificadas pode resultar em quedas da
unidade, vazamento de água, choques elétricos ou fogo.
• Instale o ar condicionado sobre uma fundação forte o bastante
para aguentar o peso da unidade.
Uma fundação com resistência insuficiente pode resultar em quedas do equipamento e vir a causar ferimentos.
• Execute os trabalhos de instalação especificados depois de levar
em conta ventos fortes, tufões e terremotos.
Não levar em conta estes fatores durante a instalação pode
resultar em quedas da unidade e vir a 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 que toda a fiação esteja devidamente fixa, que fios
especificados sejam usadas, e que não haja nenhuma tensão
nos terminais de conexão ou nos fios.
Conexões ou fixações impróprias podem resultar em aumento
anormal de calor ou em fogo.
• Quando do lançamento dos cabos de alimentação de energia e
da conexão da fiação do controlador remoto e da fiação de transmissão, posicione os cabos de forma que a tampa da CAIXA DE
EL.COMPO 1 possa ser seguramente fechada.
O posicionamento inadequado da tampa da CAIXA DE
EL.COMPO 1 pode resultar em choque eléctrico, incêndio ou
superaquecimento dos terminais.
• Caso o gás refrigerante vaze durante a instalação, ventile a área
imediatamente.
Gazes tóxicos podem ser produzidos caso o refrigerante venha a
entrar em contato com fogo.
• Depois de completar a instalação, verifique se não há vazamento
de gás refrigerante.
Gazes tóxicos podem ser produzidos caso o gás refrigerante
vaze e flua para o cômodo, e entre em contato com uma fonte de
fogo, tais como um aquecedor com ventoinha, estufa ou fogão.
• Não toque no refrigerante que vazou da tubulação de refrigerante
ou outras áreas, para evitar o risco de enregelamento.
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• Assegure-se de desligar a unidade antes de tocar em qualquer
parte elétrica.
• Não permita que crianças subam na unidade externa e evite colocar objectos sobre ela.
Se a unidade ficar frouxa e cair, isto pode resultar em ferimentos.
• Assegure-se de aterrar o ar condicionado.
Não aterre a unidade a um cano de serviços públicos,
condutor de relâmpago ou fio de aterramento de linha
telefônica. Um aterramento imperfeito poderá resultar
em choques elétricos ou fogo.
Um surto de corrente devido a um relâmpago ou outra fonte 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.

2.

A pressão de projecto é 12,3 MPa (4,0 MPa para R410A). Por
tanto, os seguintes elementos convencionais não podem ser
empregados.
• Tubos de conexão
Tubos de parede espessa são necessários. Refira-se à “6.
TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE” a respeito das especificações dos tubos.
• Conexões com porcas afuniladas
Indisponíveis. Execute conexões de brasagem.
• Juntas de brasagem de tubo
Tubos com diâmetro máximo de 12,7 mm ........ Execute conexões de brasagem com processamento de porcas afuniladas.
Tubos com diâmetro de 15,9 mm ...................... Utilize
soquetes vendidos como acessórios opcionais.
• Cotovelos
Utilize produtos vendidos como acessórios opcionais.
• Instrumentos de instalação que devem resistir a altas
pressões, tais como mangueiras de carga e manómetros
Utilize instrumentos que ofereçam resistência à pressão mínima de 12,3 MPa.

3.

A unidade interna é uma unidade dedicada R744. Os seguintes
modelos de unidade interna são conectáveis. (Não conecte outros modelos de unidade interna, pois tal pode resultar em ruptura
da tubulação interna.)

PRECAUÇÃO
• Enquanto estiver seguindo as instruções deste manual de instalação, instale a tubulação de dreno para assegurar uma drenagem apropriada e isolar a tubulação para prevenir condensação.
Uma tubulação de dreno imprópria pode resultar em vazamento
de água dentro do cômodo e danos à propriedade.
• Instale as unidades internas e externas, o fio de alimentação e a
fiação de conexão a pelo menos 1 metro longe de aparelhos de
televisão ou de rádio, a fim de prevenir interferências e ruídos na
imagem.
(Dependendo da potência do sinal sendo recebido, a distância de
1 metro poderá não ser suficiente para eliminar os ruídos.)
• A distância de transmissão do controlador remoto (kit sem fio)
pode ser mais curta que o esperado em cômodos com lâmpadas
fluorescentes eletrônicas (tipos inverter ou de início rápido).
Instale a unidade interna o mais longe possível das lâmpadas fluorescentes.
• Assegure-se de contar com medidas adequadas para evitar que
a unidade interna seja usada como abrigo por pequenos animais.
Animais pequenos, quando entram em contacto com partes eléctricas, podem causar mau funcionamento, fumaça ou incêndio.
Instrua o cliente a manter a área ao redor da unidade sempre
limpa.
• Não instale o ar condicionado nos seguintes locais:
1. Onde haja uma alta concentração de borrifos ou vapor de óleo
mineral (p. ex., uma cozinha).
Partes plásticas poderão deteriorar-se, peças poderão cair e
poderá ocorrer vazamento de água.
2. Onde haja produção de gases corrosivos, tais como gás de
ácido sulfúrico.
Poderá ocorrer corrosão de tubos de cobre e de partes soldadas, resultando em vazamento de refrigerante.
3. Próximo a maquinário emitindo radiação eletromagnética.
A radiação eletromagnética poderá perturvar a operação do
sistema de controle e resultar em problemas de funcionamento da unidade.
4. Onde gazes inflamáveis possam vir a vazar, onde haja suspensões de fibra de carbono ou poeira inflamável no ar, ou
onde inflamáveis voláteis tais como solventes de tinta ou
gasolina sejam manuseados.
Operar a unidade em tais condições pode resultar em fogo.

PRECAUÇÃO
• Para instalar a unidade interna, refira-se ao manual de instalação
fornecido com a unidade interna.
• Acessórios opcionais são necessários para a instalação do
produto. Refira-se às informações acerca de acessórios opcionais.

2-2 Acessórios padrão fornecidos
Os seguintes acessórios são incluídos. A posição dos acessórios é
mostrada na figura.
Nota
Não jogue fora nenhum dos acessórios até que a instalação esteja
completa.

Nome

Quantidade

ANTES DA INSTALAÇÃO

8 peças

2 peças

1 peça

1 peça

1 peça

Forma

Pequeno

Nome

2.

Tubo
Tubo
Braçadeira Braçadeira Braçadeira acessório acessório
do lado de do lado de
(1)
(2)
(3)
gás (2)
gás (1)

Quantidade

Grande

Tubulação
Tubulação
acessória do acessória do
lado líquido lado líquido
(2)
(1)
1 peça

1 peça

Espesso

Silenciador

1 peça

2-1 Deste produto
1. Este produto utiliza refrigerante R744 (CO2).
Máxima atenção é necessária ao lidar com o refrigerante R744, e
medidas estritas devem ser tomadas para que no sistema não
entrem impurezas (incluindo humidade, óleo mineral e outros
tipos de óleo). Assegure-se de seguir as instruções em
“6. TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE”.

2
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Fino
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6.

Espaço em torno da unidade é adequada para o serviço e há
espaço mínimo suificiente para entrada e saída de ar.
(Ver “Exemplos de espaços para instalação” para os requisitos
mínimos de espaço)

Manual de operação
Manual de instalação
Braçadeiras

Tubulação acessória

2-3 Interligação
É possível instalar unidades interiores na gama seguinte.
Unidade interior
Capacidade total das unidades
interiores

Quantidade total de unidades
internas

125 - 325

16 unidades

2-4 Acessórios opcionais
• O seguinte jogo de ramificação de refrigerante é um acessório
opcional para a tubulação. Refira-se à “6. TUBULAÇÃO DE
REFRIGERANTE” para seleccionar o jogo de ramificação de
refrigerante.

≥10

≥100

Parte
frontal

(Padrão 2) NOTA)

BHFN2A10L

Conexão com diâmetro de 6,4

BHFN3A10L

Conexão com diâmetro de 9,5

BHFN4A10L

Conexão com diâmetro de 12,7

BHFN5A10L

Conexão com diâmetro de 15,9

≥50

≥500

≥10

Conexão com diâmetro de 15,9

Nota
Certifique-se de usar materiais de tubulação que resistem à
pressão de 12,3 MPa.
• Utilize um cotovelo diferente vendido como acessório opcional se
o raio de curvatura dever ser reduzido. Isto é especialmente
importante para a partes curvadas dos tubos com diâmetro de
15,9 mm.

Cotovelo

(Padrão 1) NOTA)

≥50
Parte
frontal

≥500

BHFN5A10S

<Ao instalar em série >

(Padrão 1) NOTA)

BHRN26A33T

• O processamento por bucha afunilada de tubos com 15,9 mm é
difícil. Utilize o seguinte soquete como acessório opcional para
conectar os tubos.
Soquete

< Se instalado como unidade única >

≥10
≥20

≥10
≥20
Parte frontal

(Padrão 2) NOTA)

≥50
≥100

(Padrão 3)
≥300

Junta REFNET

Exemplos de espaços para instalação
• O espaço requerido para instalação indicado na figura a seguir é
referência para operação de refrigeração quando a temperatura
externa é 35°C.
Se a temperatura exterior de projecto excede 35°C ou a carga de
calor excede a capacidade máxima em todas as unidades externas, usar um espaço mais amplo para a admissão conforme a
ilustração a seguir.
• Durante a instalação, instale as unidades utilizando o padrão
mais apropriado entre os indicados na ilustração a seguir para
seleccionar o local, levando em consideração o tráfego humano e
o vento.
• Se o número de unidades instaladas é maior do que o indicado
no padrão da ilustração a seguir, instale as unidade de forma a
evitar curto-circuitos.
• Quanto ao espaço em frente à unidade, considerar o espaço
necessário para a tubulação de refrigerante local quando da
instalação das unidades.
• Se as condições de trabalho da ilustração abaixo não se aplicam,
entre em contacto com o seu distribuidor ou com a Daikin directamente.

≥300

Forma

3.

Locais onde as aberturas de sucção e saída da unidade não
fiquem normalmente de expostos diretamente ao vento.
O vento soprando diretamente na direção das aberturas de
sucção e saída interferem com a operação da unidade.
Se necessário, instalar algum tipo de obstáculo para bloqueio do
vento.

≥300

Manual de operação
Manual de instalação
Guia da rede eléctrica
Declaração de conformidade
• Rótulo “SOLICITAÇÃO DE
INDICAÇÃO” (Registos de
instalação)

5.

•
•
•
•

≥50
≥100
Parte frontal

(Padrão 3)
Sem limite de
altura da parede

Sem limite de
altura da parede

≥200
≥400

≥200
Parte frontal

≥500

1 para cada item

Espaco de Espaço de serviço
Espaco de Espaço de serviço servico frontal do lado sucção
servico frontal do lado sucção

1peça

O comprimento da tubagem entre a unidade exterior e a unidade
interior não deve ser superior ao comprimento permissível.
(Consulte o item “6. TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE”)

≥100

Quantidade

4.

≥500

Outro

≥300

Tubo de isolamento térmico

Espaco de
Espaço de serviço Espaco de Espaço de serviço
servico frontal do lado sucção
servico frontal do lado sucção

Nome

≥400
Parte frontal

ESCOLHA DE UM LOCAL

Seleccione um local conforme as seguintes condições para instalação.
Obter a permissão do cliente.

1. Não deve haver o perigo de incêndio no caso de fuga de gás
inflamável.

2. Escolha o local da unidade de tal forma que ninguém seja perturbado pela descarga de ar nem pelo som produzido pela unidade.

3. A fundação deve ser suficientemente forte para suportar o peso
da unidade e o piso plano para evitar a ocorrência de vibrações e
a criação de ruídos.

Portugues
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4.
1.
2.

MANEJO DA UNIDADE
Decidir a rota de transporte.
Se uma empilhadora for utilizada, passe os braços da empilhadora através das aberturas grandes no fundo da unidade.

Abertura
(grande)

h2
B
500

<Lado de sucção>

<Parte frontal>

1500

A

h1

NOTA) Para padrões 1 e 2
• Altura da parede no lado frontal – não superior a 1500 mm.
• Altura da parede no lado sucção – não superior a 500 mm.
• Altura da parede nas laterais – sem limite.
• Se a altura for maior que o valor acima, calcule h1 e h2 conforme ilustrado na figura abaixo, e some h1/2 ao espaço de
serviço do lado frontal e h2/2 ao espaço de serviço do lado
sucção.

Garfo

Fecho de transporte (amarelo)

Parafusos fixos de fecho de transporte
Espaço de serviço
Espaço de serviço
h1 = A (Altura real) – 1500
h2 = B (Altura real) – 500
PRECAUÇÃO

Controle remoto

≥1000

Chave de
ramificação,
interruptor
de sobrecorrente
Computador
pessoal ou
rádio

≥1000

≥1500

Unidade interior

0

00

≥1

Selector
FRIO/
QUENTE

Chave de
ramificação,
interruptor
de sobrecorrente

Ao suspender a unidade, utilize uma corda de pano para evitar
danificá-la.
Mantenha os seguintes pontos em mente, e suspenda a unidade
conforme o procedimento indicado na ilustração a seguir.
• Utilize uma tipóia suficientemente forte para sustentar o peso
da unidade.
• Utilize 2 faixas de pelo menos 8 metros de comprimento.
• Coloque tecido de forração ou pranchas nos locais onde o
invólucro fique em contato com a tipóia, para evitar danos.
• Içar a unidade certificando-se que ela está sendo içada pelo
seu centro de gravidade.
Cinta tipóia
Quadro
Cinta tipóia

≥1500
≥1500
≥1500

(mm)
Abertura (pequena)
(Abertura 40×30)

1. O ar condicionado inversor pode provocar ruídos electrónicos
das emissões em AM. Verifique onde pode instalar o ar condicionado principal e os respectivos cabos eléctricos, mantendo as
distâncias adequadas, afastados de aparelhagens estereofónicas, computadores pessoais, etc.
Particularmente para locais com recepção fraca, assegure-se
que haja uma distância de pelo menos 3 metros para os controladores remotos internos, instale cabos de energia e cabos de
transmissão em eletrodutos e aterre os eletrodutos.

2. Se, quando da ocorrência de condensação, possa haver goteja-

3.

Após a instalação, remova o fecho de transporte que foi fixado às
grandes aberturas.

Nota
Aplique um pano de enchimento sobre uma forquilha para evitar que
o revestimento da armação inferior descasque e que ocorra ferrugem na unidade com o tipo de tratamento de corrosão usando uma
empilhadora.

mento em baixo (ou no corredor), dependendo das condições do
piso, tome medidas tais como a instalação de kit de drenagem
central (vendido separadamente).

3. O refrigerante R744 não é em si próprio tóxico, inflamável, sendo, por isso, seguro. No entanto, se houver alguma fuga, a sua
concentração pode ultrapassar o limite permitido, facto que
depen-de das dimensões do compartimento. Devido a isto, pode
ser necessário tomar medidas contra vazamento.
Refira-se aos “Dados de engenharia” para maiores detalhes.

4. Quando da instalação em locais onde haja fortes nevadas, implemente as seguintes medidas.
• Assegure-se de que a base seja suficientemente alta de forma
que as entradas não sejam obstruídas pela neve.
• Remova a grelha de entrada traseira para prevenir a acumulação de neve nas aletas.

4
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5.

INSTALANDO A UNIDADE

6.

20

• Certifique-se de que a unidade está nivelada numa base
suficientemente robusta para impedir a ocorrência de vibrações e
ruídos.
• A base deveria ser maior ao redor do que a largura das pernas da
unidade (66 mm) e deveria suportar a unidade.
No caso da instalação de borracha de proteção, instale-a em toda
a face da base.
• A altura da base deve ser de, pelo menos, 150 mm relativamente
ao chão.
• Fixe a unidade à sua base usando chumbadores. (Utilize quatro
chumbadores tipo M12, porcas e arruelas comercialmente disponíveis.)
• Os chumbadores deverão ser inseridos 20 mm.

TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE

Aos contratistas de trabalhos de tubulação
Não use fluxo quando da brasagem e conexão de tubos de refrigerante. Use metal de enchimento de brasagem fósforo-cobre (BCuP2), que não requer fluxo. Fluxo com base de cloro pode corroer a
tubulação.
Além disso, caso haja flúor, o fluxo pode causar problemas adversos
à linha da tubulação de refrigerante, tais como a deterioração do
óleo de máquina refrigerante.

6-1 Seleção do material de tubulação e do kit de
ramificação do refrigerante
• Refira-se à seguinte tabela para a secção de dimensões de tubo.
• Os seguintes tipos de tubos de refrigerante são disponíveis.
Material: Tubo de cobre sem emendas de fósforo desoxidado
(C1220T-1/2H ou C1220T-H)
Espessura da parede de tubo: Produto resistente a 12,3 MPa
<Exemplos de espessura de parede de tubo>

0

0

0
≥1

0
≥1

00
≥1

729

(Profundidade do produto)

≥1

0
10

≥

Centro do produto
Viga de base

930
792

765

00

Centro do
produto

Ponto de parafuso de
fundação
(φ15 diâmetro: 4 posições)

(Dimensão interna
da base)
631
(Dimensão externa
da base)

00

≥1

631

O produto não
pode ser apoiado
por quatro cantos.

(comprimento: mm)

Dimensões de tubo
(Diâmetro externo)

Material

Espessura menor

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• Utilize somente tubos que estejam limpos interna e externamente
e que não acumulem enxofre, oxidantes, sujeira, óleos lubrificantes, umidade ou outras contaminações. (A taxa de presença
de materiais estranhos na parte interna dos tudos, inclusive óleos
usados na fabricação dos mesmos, deve ser inferior a 30mg/
10m.)
• Para o trabalho de tubulação, observe o comprimento máximo
tolerado, a diferença de altura, e o comprimento depois de uma
ramificação indicada.
• O jogo de ramificação de refrigerante vendido como acessório
opcional é necessário para fazer a ramificação da tubulação.
Seleccione o jogo de acordo com a seguinte “Selecção de jogo
de ramificação de refrigerante”.

Largura da base e posições de parafuso de base

Nota
• Ao instalar no telhado, assegure-se de que o piso do telhado seja
forte o suficiente e certifique-se de vedar todo o trabalho contra
água.
• Certifique-se de que a área ao redor da máquina seja drenada
adequadamente através de canaletas de drenagem ao redor da
fundação.
A água de dreno é descarregada algumas vezes pela unidade
externa, quando a unidade estiver em funcionamento.

Portugues
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6
∗

B

i

2

B2

c

∗

C

j

3

B3

d

∗

k

D

4

B4

e

∗

E

l

5

B5

f

∗

m

F

6

B6

g

∗

8

B8

∗

1

B1

∼
∼
8

B8

Unidade interior

Unidade BEV

Diferença de altura

Comprimento
real do tubo

BHRN26A33T

R=
Capacidade total da
unidade interna em dex

Comprimento total (m) do tamanho
da tubagem do refrigerante de φ9,5

Tubo de gás
φ15,9

0,009

0,039

0,016

< 138
138 ≤

Tubo de gás
φ12,7
φ15,9

TIPO INTERNO
FXSN20
FXSN25
FXSN32
FXSN40
FXSN50
FXSN63
FXSN100

ÍNDICE DE CAPACIDADE
20
25
32
40
50
63
100

φ9,5

Tubo de líquido

Tamanho da tubagem (D.E.)

Índice de capacidade total das
unidades internas

Índice de capacidade total das
unidades internas

(unidade : mm)
Tubo de gás
φ9,5

Tubo de líquido
φ6,4

Tamanho da tubagem (D.E.)

e : φ9,5 × 10m
f : φ9,5 × 10m
g : φ9,5 × 10m
h : φ6,4 × 20m

i : φ6,4 × 10m
j : φ6,4 × 10m
k : φ6,4 × 9m
l : φ6,4 × 3m

a+b+c+d
+e+f+g

h+i+j+k
+l+m+n+p

32×8 unidades

6,8

R = 90 × 0,039 + 59 × 0,016 + 256 × 0,009 =6,758

a : φ9,5 × 30m
b : φ9,5 × 10m
c : φ9,5 × 10m
d : φ9,5 × 10m

m: φ6,4 × 3m
n : φ6,4 × 3m
p : φ6,4 × 1m

Exemplo: No caso de conectar oito unidades internas tipo 32 para
ramificação de refrigerante

Tipo 20~100

Tipo de capacidade
da unidade interiores

Seleccione os tubos da tabela seguinte conforme a capacidade da
unidade interna.

Seleccione os tubos da tabela seguinte conforme a capacidade total
das unidades internas conectas na jusante.

(unidade : mm)

Tubulação entre junta REFNET e unidade interna

Tubulação entre juntas REFNET

Comprimento total (m) do tamanho
da tubagem do refrigerante de φ6,4

Tubo de líquido
φ9,5

Tamanho da tubagem (D.E.)

(unidade : mm)

Tubulação entre unidade externa e junta REFNET (Parte a)

Todo o jogo de ramificação de refrigerante
(Exemplo: Junta REFNET (A-G))

Unidade de exemplo 8 : b + c + d + e + f + g + p ≤ 40m

Comprimento de tubo da primeira junta REFNET à unidade interna ≤ 40 m

Diferença em altura entre unidades externas (H2) ≤ 15 m

Diferença em altura entre as unidades externa e interna (H1) ≤ 50 m ( ≤ 40 m se a unidade externa estiver abaixo)

∗ Comprimento de tubulação real entre cada unidade BEV e a unidade interna correspondente. Refira-se ao manual de instalação da unidade BEV.

∗

H2

H1

Comprimento real do tubo

7

B7

p

Comprimento de tubo equivalente entre as unidades externa e interna ≤ 175 m (assumindo comprimento de tubo equivalente de junta REFNET como 0,5 m)

Unidade de exemplo 8 : a + b + c + d + e + f + g + p ≤ 150m

n

G

Comprimento de tubo total da unidade externa a todas as unidades internas ≤ 300 m

Refrigerante adicional a acrescentar R (kg)
(R deverá ser arredondado em unidades de 0,1 kg)

Como calcular o refrigerante
adicional a acrescentar

Selecção do tamanho do tubo

1

B1

b

Comprimento total da extensão

Selecção de jogo de ramificação de refrigerante

Os jogos de ramificação de refrigerante
podem ser usado somente com R744

h

A

Junta REFNET (A~G)

O comprimento de tubo real entre as unidades externa e interna é ≤ 150 m

a

Unidade exterior

Comprimento equivalente

Comprimento real do
tubo

Entre unidades interiores e interiores Diferença de altura

Entre unidades exterior e interiores

Entre unidades exterior e
interiores

Comprimento permitida depois da derivação

Altura
comprimento
permissível

Comprimento
máximo
permitido

(No caso de conectar 8 unidades internas e 8
unidades BEV.)

Exemplo de ligação
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6-2 Ferramentas de instalação
Assegure-se de utilizar ferramentas dedicadas para que o ar
condicionado mantenha a sua resistência adequada à pressão,
e para evitar a sua contaminação por impurezas.
Compatibilidade com ferramentas convencionais (outros refrigerantes)
Compatibilidade

Nome

A tubulação local entre as unidades pode ser conectada à frente
ou para os lados (removendo através do fundo) conforme
indicado na ilustração a seguir.
Quando da passagem por baixo, utilize o orifício pré-marcado na
estrutura inferior.

Observações

Cortador de
tubo

• Utilize um cortador adequado à
espessura do tubo.

Dobrador de
tubo

• Utilize um cotovelo diferente
vendido como acessório opcional se o raio de curvatura dever
ser reduzido.
• Utilize um cotovelo diferente
vendido como acessório opcional para dobrar partes de tubos
com diâmetro de 15,9 mm.
• Utilize um soquete diferente
vendido como acessório opcional para tubos com diâmetro de
15,9 mm, contudo devido à
dificuldade em expandi-los.

Expansor
(ferramenta de
expansão de
tubo)

6-5 Ligar a tubagem do refrigerante
1. Direção para tirar a tubulação para fora

6-3 Proteção contra contaminação quando da
instalação da tubulação

Ligação do lado direito

Ligação frontal
Ligação do lado esquerdo
Precauções quando for abrir os orifícios pré-marcados
• Abra o orifício pré-marcado na estrutura de base perfurando os 4
côncavos ao redor do mesmo com uma broca de 6 mm.

Orifício
pré-marcado

Proteja a tubulação para prevenir a entrada de umidade, sujeira, pó,
etc.
Local
Externa
Interna

Período de instalação

Método de proteção

Mais do que um mês

Aperte a tubulação

Menos do que um mês
Independente do
período

Aperte ou amarre a
tubulação

Nota
Preste especial atenção para prevenir sujeira ou pó quando da passagem da tubulação através de furos em paredes e quando da passagem das bordas da tubulação para fora.

Seção côncava
(4 pontos)

• Assegure-se de evitar a danificação do invólucro
• Após de abrir os orifícios pré-marcados, recomendamos que se
remova quaisquer rebarbas e que se pinte usando pintura reparadora para prevenir enferrujamento.
• Quando da passagem de cabos elétricos através dos orifícios
pré-marcados, proteja os cabos com um eletroduto ou bucha,
assegurando que os cabos não sejam danificados.

2.

6-4 Ligação do tubo
• Certifique-se de executar a permutação de nitrogênio ou sopro de
nitrogênio quando da soldagem.

Tubagem de refrigerante
Regulador
Local a soldar

Remoção da tubulação apertada
No caso da conexão da tubulação de refrigerante a uma unidade
externa, remova a tubulação de vão conforme o seguinte procedimento.
Refira-se ao “Método de operação da válvula de corte” para
manejar a válvula de corte.

Procedimento 1
Confirme que a
válvula de
fechamento
está fechada.

Nitrogénio
Fita
Válvula manual

Procedimento 2
Conecte uma mangueira
de carga ao porto de
serviço das válvulas de
corte do lado líquido e do
de gás, e remova o gás da
tubulação de punção.

Nitrogénio
Soldagem sem a execução da permutação de nitrogênio ou o
sopro de nitrogênio dentro da tubulação irá criar grandes quantidades de filme oxidado no interior da tubulação, afetando adversamente válvulas e compressores no sistemas de refrigeração e
interferindo na operação normal.
• O regulador de pressão para o oxigénio liberado durante a brasa2
gem deve ser ajustado a 0,02 MPa (cerca de 0,2 kg/cm : suficiente para sentir uma leve brisa na bochecha).
Nota
Não utilize anti-oxidantes quando da soldagem de junções de tubulação.
Resíduos podem obstruir tubos e danificar equipamento.

Tubulação apertoda (Pequeno)
Tubulação
no sítio

Procedimento 4
Derreter o material de brasagem com um maçarico
e remover a tubulação de punção (grande) depois
do gás ser descarregado da tubulação de punção.

Tubulação
apertoda
(Grande)

Tubulação
apertoda
(Pequeno)

Corte

Porte da figura de detalhe da
tubulação de punção

Portugues

Furadeira

Procedimento 3
Corte a tubulação de punção (pequena)
com uma ferramenta apropriada, tal
como um cortador de tubos, e abrir a
secção transversal para confirmar que
não há óleo residual.
Nota: Se o óleo sair da secção
transversal, corte a tubulação de
punção (grande) com um cortador de
tubo e remova a tubulação de punção.

7
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5.

Conexão do silenciador
• Conecte o silenciador fornecido à tubulação de gás.

ADVERTÊNCIA
Remova a tubulação de punção (grande) depois de descarregar
o óleo e o gás da tubulação.
Não derreta o material de brasagem enquanto ainda houver óleo e
gás na tubulação. Caso contrário, o óleo pode pegar fogo ou a tubulação explodir e isto pode resultar em ferimentos.

PRECAUÇÃO
Instale o silenciador a 1 m ou menos da válvula de corte do lado de gás.
A tubulação de refrigerante e a unidade interior podem gerar ruído
caso o silenciador não seja instalado correctamente.

3. Conectando a tubulação de refrigerante às unidades exter-

Válvula de corte do lado de líquido

nas

Válvula de corte do lado de gás

Se conectada à frente
Retire a cobertura da válvula de corte para ligar.

Tubo acessório do
lado de gás (1)

Válvula de corte do lado
de líquido

Válvula de corte do
lado de gás

Silenciador

Soldagem

Tubo acessório do
lado de gás (1)

rca
Ce m
1

Tubulação
acessória do
lado líquido (1)

Tubulação
no sítio
Tubulação acessória
do lado líquido (1)

Quando conectado na lateral (fundo)
Remova as tampas dos orifícios pré-marcados na estrutura de base
e passe a tubulação sob a estrutura inferior.

Válvula de corte
do lado de gás

Soldagem

de

Válvula de
corte do lado
de líquido
Soldagem

Tubo acessório do
lado de gás (2)

Tubulação
no sítio

• Ajuste o silenciador horizontalmente.
PRECAUÇÃO
Assegure-se de que a inclinação dos lados de cima e de baixo não
exceda ±10° quando da instalação.
Inclinação em excesso ao ângulo acima pode resultar em defeito.

Soldagem

Silenciador

Soldagem

Orifício pré-marcado
Punçar o orifício
batente.

Soldagem

Tubulação acessória
do lado líquido (2)

Tubulação do lado de
líquido (suprimento
de campo)

Tubulação acessória
do lado líquido (1)
Tubo acessório do
lado de gás (1)

Tubulação do lado de gás
(suprimento de campo)
Soldagem

Nota
• Ao conectar a tubulação no sítio, assegure-se de usar a tubulação acessória.
• Certifique-se de que a tubulação instalada não esteja em contato
com outras tubulações ou com a estrutura de base ou painéis laterais da unidade.

±10˚ máx.

• Enrole a tubo de isolamento térmico fornecida ao redor do silenciador e prenda ambas as extremidades do silenciador a um
objecto apropriado, como a uma parede ou ao solo.

Tubo de isolamento
térmico
(tubulação no sítio)

Tubo de isolamento
térmico
(acessório)

Tubo de isolamento
térmico
(tubulação no sítio)

4. Ramificação da tubulação de refrigerante
Leve em consideração as restrições abaixo quando da instalação
do kit de ramificação de refrigerante e leia o manual de instruções
de instalação do mesmo.
(Instalação inadequada pode levar a problemas de funcionamento ou quebra da unidade externa.)

PRECAUÇÃO
Se o silenciador ficar exposto, condensação pode ser formada.
Além disso, o peso do silenciador pode quebrar a tubulação caso o
silenciador não seja bem fixado.

<Junta REFNET>
Instale a junção REFNET de forma que a mesma se divida horizontal ou verticalmente.

Superfície
horizontal
±30˚ ou menos
Horizontal

8

Vista seta-A

Vertical

Portugues
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7.

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS NO LOCAL

Aos contratistas de trabalhos de tubulação
• Assegure-se de instalar um disjuntor de escape à terra. O
produto incorpora um equipamento inversor. Para evitar mau funcionamento do disjuntor de fuga de terra, assegure-se que o disjuntor de fuga de terra aguenta interferência harmónica.
• Não opere o condicionador de ar até que o trabalho da tubulação
de refrigerante seja terminado. Caso contrário, o compressor
pode funcionar mal.
• Não remova quaisquer componentes eléctricos tais como termistores ou sensores ao conectar os fios de alimentação ou os
fios de transmissão. O compressor pode funcionar mal se o
condicionar de ar for operado com tais componentes elétricos
removidos.
PRECAUÇÃO
• Todos os cabos e componentes fornecidos localmente devem ser
instalados por um electricista habilitado e devem satisfazer os
regulamentos locais e nacionais aplicáveis.
• Deve utilizar um circuito eléctrico independente. Evite utilizar uma
fonte de energia eléctrica partilhada por qualquer outro aparelho.
• Nunca instale um capacitor compensador de fase. Como esta
unidade é equipada com um inversor, a instalação de um capacitor compensador de fase irá não só deteriorar o efeito da melhoria do fator de potência, como também poderá causar acidente
por aquecimento anormal do capacitor devido à alta frequência.
• Somente proceda a instalação do cabeamento depois de desligar
toda a energia.
• Sempre aterrar a unidade de acordo com regulamentos locais e
nacionais relevantes.
• Esta máquina contém um inversor. Aterre e libere carga para
eliminar o impacto sobre outros dispositivos pela redução de
ruído gerado pelo inversor e para prevenir corrente de fuga originária da carçaça do equipamento.
• Não conecte cabo de terra a tubulação de gás, tubulação de
esgotos, hastes pára-raios, ou fios terra de telefone.
Tubulação de gás : pode explodir ou pegar fogose houver fuga
de gás.
Tubulação de esgoto : nenhum efeito de aterramento é possível
se tubulação de plástico rígido é utilizado.
Fios terra de telefone e hastes pára-raios : perigosos quando
atingidos por raios devido à elevação anormal de potencial
elétrico na ligação à terra.
• Certifique-se de instalar um disjuntor de fuga à terra.
Esta unidade utiliza um inversor, então instale um disjuntor
detetor de fugas à terra que seja capaz de manipular altas
harmônicas para evitar seu mal funcionamento.
• Disjuntor detetor de fugas à terra os quais são especificamente
para proteção de faltas à terra deverão ser usados em conjunto
com chaves principais ou fusíveis para uso com fiação.
• Fiação elétrica deverá ser executada de acordo com diagramas
de fiação e descrição anexa.
• Não opere até que os serviços na tubulação de refrigerante
esteja completa.
(Em caso de operação antes da finalização dos serviços, o compressor poderá ser danificado.)
• Nunca remova o termistor, sensor ou etc. quando da conexão da
fiação de força e fiação de transmissão.
(Se operado com termistor, sensor ou etc. removido, o compressor poderá ser danificado.)
• Este produto possui detetor de proteção de fase reversa que
somente opera quando a energia é ligada. No caso de falta de luz
ou falta e retorno da electricidade durante a operação do produto,
implantar um circuito de protecção de fase inversa. A operação
do produto em fase reversa poderá danificar o compressor e outras partes.
• Prenda o cabo de força seguramente. Ligar a energia com a falta
da fase neutro ou com a fase neutro errada danificará a unidade.
• Nunca conecte a fonte de energia em fase reversa.
A unidade não pode operar normalmente em fase reversa.
Se você conectar em fase reversa, reposicione duas das três
fases.

Portugues

• Certifique-se que a taxa de desequilíbrio elétrico não seja maior
que 2%. Se for maior, a vida útil da unidade será reduzida.
Caso a taxa seja superior a 4%, a unidade irá desligar-se e um
código de problema de funcionamento será exibido no controlador remoto interno.
• Conecte a fiação seguramente usando fios designados e fixe-os
com braçadeiras presas sem aplicar pressão externa nos terminais (terminal para cabo de força, terminal para fiação de transmissão e terminal de terra).

7-1 Exemplo de conexão da fiação para todo o sistema
Fornecimento Unidade
eléctrico
exterior

Fornecimento
eléctrico
230V

400V
B

Unidade
BEV
16V

B
16V
Unidade 16V
interior
Controle
remoto
Selector
FRIO/QUENTE

B Disjuntor de fuga à terra
(usado para falha de terra, sobrecarga e protecção contra
curto-circuito.)

Nota
• Use um conduto para a fiação de alimentação.
• Assegure-se de que a fiação elétrica de correntes fracas (por
exemplo, para o controlador remoto, entre unidades, etc.) e cabos
de força não passem próximos uns dos outros, guardando entre
eles uma distância de pelo menos 50 mm.
A proximidade pode causar interferências elétricas, problemas de
funcionamento e avarias.
• Certifique-se de conectar o cabo de força no bloco terminal
respectivo e prenda-o conforme descrito em “7-3 Procedimento
para conexão de fiação de transmissão”.
• A fiação de transmissão deverá ser presa conforme descrito em
“7-4 Procedimento para conexão de cabos de força”.
• Prenda a fiação com braçadeiras tais como cintas travantes isoladas para evitar contato com a tubulação.
• Modele a fiação para evitar a deformação de estruturas tais como
a tampa da CAIXA DE EL.COMPO 1. E feche a tampa firmemente.
• Este equipamento conforma com EN61000-3-12 desde que a
força de curto-circuito Ssc seja igual ou mais alta que 1453 no
ponto de interface entre a alimentação do cliente e o sistema
público. É responsabilidade do instalador ou usuário do equipamento assegurar, por consultas com o operador da rede de distribuição, se for necessário, que o equipamento está conectado
somente à alimentação com um Ssc de alimentação de curto-circuito igual ou mais alto que 1453.

9
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7-2 Procedimento para lançamento da fiação
• O cabo de força e o cabo terra são passados pelo furo para cabos
de força nas laterais, na frente (orifício pré-marcado) ou na estrutura de fundo (orifício pré-marcado).
• A fiação de transmissão é passada pelo furo (orifício pré-marcado) em frente da unidade ou por um furo para tubulação.

CAIXA DE EL.COMPO 2
Através da cobertura (lado esquerdo)
Corte as zonas
sombreadas antes
do uso.

CAIXA DE EL.COMPO 1
(lado direito)
Diagrama de fiação elétrica
(Na caixa de trás da
CAIXA DE EL.COMPO
(lado direito))
Cabo de força, cabo terra
(dentro de eletroduto)
(Quando a fiação é
passada através do
lado direito.)

Para cabo de
força e cabo terra
Conduto
Aberturas para tubulação

Fiação passada
através (frente)

PRECAUÇÃO
• Não conecte o cabo de força nos terminais destinados à fiação de
transmissão. Pode-se destruir o sistema inteiro.
• Não revestir os fios torcidos com solda.
• Quando da conexão da fiação no bloco terminal da placa-PC, o
calor ou apertos excessivos podem danificar a placa-PC. Prenda
com cuidado.
Veja a tabela abaixo para informações quanto ao torque de
aperto dos terminais da fiação de transmissão.
Tamanhos de parafusos

0,53 - 0,63

M3,5 (A1P)

0,80 - 0,96

• Toda a fiação de transmissão é suprida no sítio. Toda a fiação
2
deve utilizar cabo de vinil revestido 0,75 - 1,25 mm ou cabo
(duplex). (triplex somente para selector FRIO/QUENTE.)
• Conforme indicado abaixo, fixe o cabo de transmissão com a
presilha acessória (1) nos três pontos da CAIXA DE EL.COMPO 1.

Na CAIXA DE EL.COMPO 1. (A1P)

Fiação de transmissão

Nota
• Abra o orifício pré-marcado com um martelo ou similar.
• Após a abertura dos furos, recomendamos que remova
quaisquer rebarbas e pinte-as usando pintura reparadora para
prevenir o enferrujamento.
• Ao passar a fiação eléctrica através dos orifícios batente, proteja
a fiação por meio de um conduto ou buchas, e certifique-se de
não danificar a fiação.
• Se animais pequenos entrarem na unidade, bloquear quaisquer
aberturas (partes de eclosão) com material (suprimento de
campo).

Torque de aperto (N · m)

M3 (A5P)

Use a presilha acessória (1) e fixe o
cabo ao espaçador no lado direito
superior do PCB (A5P).
Use a presilha acessória (1)
para fixar a CAIXA DE EL.COMPO 1.

Orifício pré-marcado
(Para fiação de transmissão)
Orifício pré-marcado
(Para cabo de força e
cabo terra)

• Fora das unidades, a fiação deve ser terminada simultaneamente
com a tubulação de refrigerante local, e enrolada com uma fita
(suprimento de campo).

Tubo de gás
Rebarba

7-3 Procedimento para conexão de fiação de
transmissão
Conecte a fiação de transmissão conforme a seguinte ilustração.

Não abra a tampa da CAIXA DE EL.COMPO 2
(no lado esquerdo), que não é tocada
durante o trabalho de instalação.

Proibido

CAIXA DE EL.COMPO 1
CAIXA
DE EL.
A5P
A1P
COMPO 2
IN/D OUT/D
A B C

Proibido

Não conecte as fiações de
alimentação de energia por
qualquer meio.

F1 F2 F1 F2

À unidade externa de outro
sistema de refrigerante

ABC

Conecte a linha (com terminais sensíveis de
polaridade) de forma que as marcas de terminal
coincidam.
Selector FRIO/QUENTE

Utilize fiação de transmissão de
dois condutores (sem polaridade).
  



  
  

  



Fiação de transmissão
Tubo de líquido
Material de isolação

Fita de acabamento

• A fiação de transmissão deve ser feita dentro das seguintes limitações.
Caso sejam excedidas, poderá ocorrer problemas de transmissão.
Entre unidade externa e unidade interna
Entre unidade externa e unidade externa de outros sistemas
Comprimento máximo da fiação
: 1.000 m
Comprimento máximo total da fiação : 2.000 m
Número máximo de ramificações
: 16
[Nota]
Nenhuma ramificação é
permitida depois de uma
ramificação
Número máximo de unidades externas de outros sistemas
que podem ser conectados
: 10
Fiação de transmissão ao selector FRIO/QUENTE
Comprimento máximo da fiação
: 500 m

Ramificação

Ramificação subalterna

  
  

F1 F2
F1 F2

F1 F2

Unidade BEV 1

10

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Unidade BEV 2

F1 F2

F1 F2

Unidade interior

Unidade interior

Portugues
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7-4 Procedimento para conexão de cabos de
força
• Assegure-se de conectar a fiação de alimentação de energia ao
bloco terminal de alimentação, e fixe-a por meio da presilha
acessória (1) conforme indicado na ilustração a seguir.
• A fiação de terra deve ser amarrada à fiação de alimentação por
meio da presilha acessória (1) para evitar que forças externas
sejam aplicadas à área dos terminais.

Proibido

Não abra a tampa da CAIXA DE EL.COMPO
2 (no lado esquerdo), que não é tocada
durante o trabalho de instalação.

Fornecimento eléctrico
(3N~50Hz 400V)
Disjuntor de fuga
à terra
(usado para falha de
terra, sobrecarga e
protecção contra
curto-circuito.)

CAIXA
DE EL.
COMPO 2

CAIXA DE EL.COMPO 1

Fio terra

PRECAUÇÃO
• Não revestir os fios torcidos com solda.
• Certifique-se do uso de terminal frisados com luvas isolantes
para conexões. (Veja a figura abaixo.)

Terminal frisados
Cabo de força

Luva isolante
• Para as ligações, utilize o fio eléctrico designado e ligue com
firmeza e, seguidamente, prenda para impedir que sejam exercidas forças exteriores sobre o bloco de terminais.
• Use uma chave de fendas adequada para apertar os parafusos
dos terminais. Uma chave de fendas com uma cabeça pequena
danificará a cabeça e impossibilitará um aperto adequado.
• O aperto excessivo dos parafusos dos terminais pode parti-los.
Ver a seguinte tabela para o torque de aperto dos parafusos terminais.
• Quando for retirar o cabo terra para fora, faça-o de modo o
mesmo passe pela secção cortada da arruela côncava. (Ver figura abaixo.) Uma inadequada ligação à terra pode impedir a realização de aterramento devido.

Copo de anilha
L1

Instale as luvas
isolantes

L2

L3

N

Bloco terminal
de alimentação
de força

Terminal frisados

Secção de corte
Terminal
de terra
Fio terra

Braçadeira (1)
(acessório)

Braçadeira (1)
(acessório)

Circuito de alimentação, dispositivo de segurança e requisitos
de cabos
• Um circuito de alimentação (vide tabela a seguir) deve ser
provido para conexão da unidade. O circuito deve ser protegido
por meio dos dispositivos de segurança requeridos, i.e., um interruptor principal, um fusível lento em cada fase, e um disjuntor de
circuito de fuga de terra.
• Ao usar disjuntores de circuitos operados com corrente residual,
assegure-se de usar um tipo de alta velocidade (1 segundo ou
menos), com corrente operacional residual nominal de 200 mA.
• Use somente condutores de cobre.
• Use fio isolado para o cabo de alimentação.
• Seleccione o tipo e as dimensões do cabo de alimentação de
acordo com os regulamentos relevantes locais e nacionais.
• Especificações para fiação local estão conforme IEC60245.
• Use fio tipo H05VV ao utilizar tubos protegidos.
• Use fio tipo H057RN-F ao não utilizar tubos protegidos.
Fase e
frequência

Voltagem

MCA

MFA

φ 3, 50Hz

380-415V

24,1A

30A

Portugues

• Quando dois fios são conectados a um único terminal, conecteos de forma que a parte traseira dos contatos frisados fiquem
voltados um ao outro. Além disso, assegure-se de que o fio mais
fino está em cima fixando os dois fios simultaneamente ao gancho de resina usando a presilha acessória (1).

Bloco terminal

Terminal frisados

Fio: estreito
Fio: grosso

Gancho de resina

7-5 Procedimento para fiação Interna das
unidades
• Conforme a seguinte ilustração, fixar e conectar a fiação de alimentação e de transmissão por meio da presilha acessória (1),
(2) e (3).
• Deixar o fio terra de modo que não entre em contacto com os fios
condutores do compressor. Outro equipamento pode ser adversamente afectado se o fio terra entrar em contacto com os fios
condutores do compressor.
• Assegure-se que não haja contato entre a tubulação e as fiações
(partes sombreadas na figura).
• A fiação de transmissão deve ser instalada a pelo menos 50 mm
da fiação de força.
• Depois de terminado o trabalho de fiação, confirme que não há
conexões frouxas entre as partes eléctricas na CAIXA DE
EL.COMPO 1.

11
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8-2 Método de operação da válvula de corte
Fiação de
transmissão

Quando do
lançamento de
cabos de
força/aterrame
nto a partir do
lado direito.

Ao correr os
cabos
eléctricos/de
terra a partir
do lado direito.

Suporte

Conduto

Ao correr os cabos
de transmissão a
partir da abertura
para a tubagem.

Remova
mais de
50 mm.

Ao correr os cabos eléctricos/
de terra a partir da frente.
Quando do lançamento dos cabos
de transmissão a partir do orifício
pré-marcado.

Mantenha para trás
da coluna suporte
usando a braça-deira
acessória (2).

Observe o procedimento a seguir para operar a válvula de corte.
PRECAUÇÃO
• Não abra a válvula de corte até que todos os itens especificados
em “8-6 Verificação de dispositivo e condições de instalação”
no manual de instalação sejam completados.
• A válvula de corte é do tipo de sede posterior. Assegure-se de
girar e afrouxar a bucha por 1/4 de volta ao abrir ou fechar a válvula.
Assegure-se de apertar a bucha firmemente depois da válvula
ser aberta ou fechada.
• Depois de terminada a operação da válvula, assegure-se de
montar a bucha da cobertura da válvula provida na válvula e
apertar a tampa.
• Depois de apertar a bucha e a tampa, assegure-se de verificar
que não há vazamento de gás refrigerante.
• Assegure-se de usar uma ferramenta dedicada ao lidar com a
válvula de corte. A válvula de corte pode ser danificada caso
força demasiada seja aplicada.
• Se a válvula de corte for deixada aberta sem alimentação
fornecida, o refrigerante condensará no compressor e o isolamento do circuito de alimentação principal será degradado.
Torque de aperto
Verifique as dimensões das válvulas de corte montadas em cada
modelo e a força de aperto de cada válvula conforme a seguinte
tabela.

PRECAUÇÃO
Depois de terminar os trabalhos de fiação, verifique os trabalhos
para assegurar-se que não há nenhuma conexão solta entre as
partes elétricas na CAIXA DE EL.COMPO 1.

8.

INSPECÇÃO E ISOLAMENTO DE TUBO

Aos contratistas de tubulação e fiação eléctrica
• Assegure-se de usar gás nitrogénio para testes de hermeticidade.
• Não abra uma válvula de corte até que o isolamento do circuito
de alimentação principal seja medido. A degradação do isolamento pode resultar se o isolamento for medido com a válvula de
corte aberta.

8-1 Instrumentos de teste
Nome

Mangueira
de carga

Posição da
válvula de
corte

Haste (corpo da válvula)
Válvula de
corte aberta

Válvula de
corte
fechada

Válvula de
corte do
lado de
líquido

8,8 - 10,8

13,5 - 16,5

Válvula de
corte do
lado de gás

8,8 - 10,8

Equipamento interno

Haste

• Utilize instrumentos que ofereçam resistência à pressão mínima de 12,3 MPa.
• Use um conector de extremidade adequado
à forma dos portos de serviço da unidade
externa.

Tubulação
de calibração

• Utilize um manómetro e válvula que ofereçam
resistência à pressão mínima de 12,3 MPa.
• Quando da secagem a vácuo, conecte um
manómetro negativo à saída da bomba de
vácuo e verifique o grau de vácuo.

Regulador
(regulador
de
pressão)

• Utilize instrumentos que ofereçam resistência à pressão mínima de 12,3 MPa.

Bomba de
vácuo

• Preste a máxima atenção para que o óleo
da bomba não retorne ao sistema enquanto
a bomba não estiver em operação.
• Use um produto que torne a evacuação
possível até –100,7 kPa (5 Torr,
–755 mmHg).

Tampa
(tampa da
válvula)

Porta de
serviço

34 - 38

3,0 - 5,0

15,5 - 18,9

<Condições antes do embarque>

Compatibilidade com ferramentas convencionais
(outros refrigerantes)

Forma dos portos de serviço da unidade
externa (nos lados de gás e líquido):
1/4Swagelok

12

Torque de aperto N·m (rode no sentido dos ponteiros do relógio para fechar)

Porto de serviço
(1/4Swagelok)
Bucha
Bucha da cobertura
da válvula
Tampa

Sede frontal
Sede posterior
Equipamento externo
(no lado da tubulação no sítio)
Método de abertura
(1) Remova a tampa e gire a bucha 1/4 de volta no sentido antihorário.
(2) Aperte o eixo até que entre em contacto com a sede frontal.
(3) Gire e afrouxe a bucha 1/4 de volta no sentido horário.
(4) Confirme que não há vazamento de gás refrigerante na bucha
da válvula ou no eixo. (Se houver vazamento, aperto o eixo
mais.)
(5) Insira a bucha da cobertura da válvula na tampa, e aperte a
tampa firmemente.

Portugues
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Método de fechamento
(1) Remova a tampa e gire a bucha 1/4 de volta no sentido antihorário.
(2) Aperte o eixo até que entre em contacto com a sede posterior.
(3) Gire e afrouxe a bucha 1/4 de volta no sentido horário.
(4) Confirme que não há vazamento de gás refrigerante na bucha
da válvula ou no eixo. (Se houver vazamento, aperto o eixo
mais.)
(5) Insira a bucha da cobertura da válvula na tampa, e aperte a
tampa firmemente.

<Condições de abertura e fechamento depois
do abastecimento de refrigerante>
Tampão
Porca do porto de
serviço
Equipamento interno

Vedação
Porta de serviço

8-3 Método de operação do porto de serviço
Nota
• Execute um teste de hermeticidade e
secagem a vácuo sem falta através do
porto de serviço tanto para as válvulas de
corte de líquido como de gás.
• Refira-se ao rótulo integrado no painel
frontal da unidade externa com relação à
posição do porto de serviço.

Rótulo
Conexão da mangueira de carga
(1) Remova a porca do porto de serviço depois de afrouxar a porca
um pouco com uma chave apropriada e confirmar que não há
escape de gás.
(2) Aplique óleo PAG à vedação, e firme e aparafuse a porca da
mangueira de carga com a mão.
(3) Aperte mais a porca com uma chave adequada em 30° a 45°.
(4) Confirme que não há vazamento de gás refrigerante na porca e
no tampão. Se houver qualquer vazamento de gás refrigerante,
aperte mais.

<Condições de abertura e fechamento antes do embarque>
Mangueira
de carga
Porca do porto de
serviço
Equipamento interno

Vedação

Equipamento externo
(no lado da tubulação no sítio)
ADVERTÊNCIA
• Feche completamente a válvula de detenção e desconecte
a mangueira de carga do porto de serviço depois do abastecimento de refrigerante.
• Refrigerante a alta pressão será descarregado porque não há
núcleo de válvula, e isto pode causar situações muito perigosas.

8-4 Teste de hermeticidade de ar e método de
secagem a vácuo
Finalizada a instalação de tubulação, execute o teste de vedação de
ar e secagem à vácuo.
Sistema de inspecção
Refira-se ao seguinte diagrama de conexão e conecte a garrafa de
nitrogénio, a de refrigerante, e a bomba de vácuo à unidade externa.

Tubulação
de calibração

Medidor

Válvula de corte
do lado de líquido
Válvula de corte
do lado de gás

Unidade
exterior

Mangueira Porto de serviço
de carga
da válvula de corte

Válvula A
Válvula B
Equipamento externo
(no lado da tubulação no sítio)
Remoção da mangueira de carga após o abastecimento de
refrigerante
(1) Feche as válvulas de corte de líquido e de gás, afrouxe a porca
da mangueira de carga um pouco com uma chave apropriada, e
confirme que não há escape de gás.
(2) Remova a mangueira de carga.
(3) Aplique óleo PAG à vedação, e firme e aparafuse a porca com a
mão.
(4) Aperte mais a porca com uma chave adequada em 30° a 45°.
(5) Confirme que não há vazamento de gás refrigerante na porca e
no tampão. Se houver qualquer vazamento de gás refrigerante,
aperte mais.

Portugues

Nitrogénio

Bomba de vácuo
Tanque de R744 (com sifão)

:Tubulações de campo

Método de teste de hermeticidade
Mantenha aplicada uma pressão máxima de 12,3 MPa nos tubos de
líquido e de gás (e assegure-se de que a pressão não exceda
12,3 MPa). O ar condicionado passará no teste se a pressão não cair
por 24 horas. Se houver uma queda de pressão, verificar se há vazamento, reparar o problema, e executar o teste de hermeticidade de
ar novamente.
Método de secagem a vácuo
• Evacuar o sistema dos tubos de líquido e de gás por meio de uma
bomba de vácuo por mais de 2 horas, e levar o sistema a
–100,7 kPa ou menos. Depois de manter o sistema sob tais
condições por mais de 1 hora, confirme que o medidor de vácuo
não sobe.
Se subir, o sistema pode estar com alguma humidade interna ou
apresentar vazamentos.

13
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• Realizar o seguinte procedimento se o condicionador de ar for
instalado na época das chuvas, se a condensação de orvalho na
tubulação é receada porque o trabalho de instalação é muito
demorado, ou se a penetração de humidade incluindo água das
chuvas pode ocorrer durante o período de trabalho de instalação.
(1) Depois de realizar a secagem a vácuo por duas horas, pressurizar a 0,05 MPa (i.e., quebra de vácuo) com gás
nitrogénio, e evacuar então o sistema a –100,7 kPa por uma
hora por meio da bomba de vácuo (secagem a vácuo).
(2) Se a pressão não alcançar –100,7 kPa ou menos depois de
2 horas de evacuação, repita uma quebra de vácuo e uma
secagem a vácuo.

8-5 Isolamento do tubo
• A isolação da tubulação deverá ser feita após a execução de item
“TESTE DE VEDAÇÃO DE AR E SECAGEM À VÁCUO”.
• Sempre isolar a tubulação tanto no lado de gás como no de
líquido na tubulação entre unidades e jogo de ramificação de
refrigerante. O não isolamento dos tubos pode causar vazamentos e queimaduras. (A tubulação do lado de gás pode alcançar
temperaturas de 120°C. Assegure-se de que o isolamento utilizado possa resistir a tais temperaturas.)
• Reforce a isolação na tubulação de refrigerante de acordo com o
ambiente de instalação. A condensação poderá se formar na
superfície da isolação.
 Temperatura ambiente: 30°C, umidade: 75% a 80% UR: espessura mínima: 15 mm.
 Se a temperatura ambiente exceder 30°C e a umidade 80%
UR, então a espessura mínima é de 20 mm.
• Se houver a possibilidade da condensação na válvula de desligamento gotejar dentro da unidade interna através de falhas na
isolação e tubulação, devido ao fato que a unidade externa esteja
localizada mais alta que a unidade interna, etc., este fato deve ser
prevenido calafetando as conexões, etc.

Válvula de corte
do lado de líquido

Nota
• Depois de bater os orifícios, recomenda-se remover as rebarbas
dos orifícios batentes e pintar as bordas e as áreas ao redor das
bordas com tinta de reparo.

8-6 Verificação de dispositivo e condições de
instalação
Certifique-se de verificar os seguintes.
Para aqueles executando serviços elétricos

1.

Certifique-se de que não exista fiação de transmissão com
defeito ou sem porca.
Ver “7-3 Procedimento para conexão de fiação de transmissão”.

2.

Certifique-se que não haja cabo de força com defeito ou porcas
desapertadas.
Ver “7-4 Procedimento para conexão de cabos de força”.

3.

A isolação do circuito principal de força está deteriorada?
Meça a isolação e verifique se a isolação está acima de valores
regulares de acordo com normas locais e nacionais.

Para aqueles executando a tubulação

1.

Certifique-se de que a bitola da tubulação está correta.
Ver “6-1 Seleção do material de tubulação e do kit de ramificação do refrigerante”.

2.

Certifique-se de que os serviços de isolação foram feitos.
Ver “8-5. Isolamento do tubo”.

3.

Certifique-se de que não haja tubulação de refrigerante com
defeito.
Ver “6. TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE”.

9.

PROCEDIMENTO DE ADIÇÃO DE
CARGA DE REFRIGERANTE E OPERAÇÃO DE VERIFICAÇÃO
Aos engenheiros de abastecimento de refrigerante e operação de teste

Válvula de corte
do lado de gás

Cocagem, etc.

Tubulação entre
unidades internas
Material de isolação

• A tampa do furo de condução da tubulação deverá ser colocada
depois da abertura do orifício pré-marcado.
Caso pequenos animais e similares possam entrar na unidade
através de furos de condução da tubulação, feche os furos com
material de bloqueio (a ser adquirido localmente) após a conclusão de “9. PROCEDIMENTO DE ADIÇÃO DE CARGA DE
REFRIGERANTE E OPERAÇÃO DE VERIFICAÇÃO”
O porto de saída de tubulação é utilizado para sugar a mangueira
de carga quando do trabalho especificado em“9. PROCEDIMENTO DE ADIÇÃO DE CARGA DE REFRIGERANTE E
OPERAÇÃO DE VERIFICAÇÃO”.

Tampa de furo
de condução
da tubulação Bloqueie

Use refrigerante R744 dedicado para o abastecimento.
Caso contrário, o ar condicionado pode não operar normalmente
devido à diferença no nível de controlo de humidade.
Advertência

Advertência de Choque Elétrico

• Assegure-se de fechar a CAIXA DE EL.COMPO 1 antes de ligar
a alimentação ao realizar a operação de carga de refrigerante.
• Execute o ajuste do quadro PC (A1P) da unidade externa e confirme que a indicação LED depois da alimentação ligada através
da porta de inspecção está na tampa da CAIXA DE EL.COMPO 1.
• Use uma vareta isolada para accionar os botões através da porta
de inspecção da CAIXA DE EL.COMPO 1. Há o risco de choque
eléctrico caso se toque em partes vivas, tendo em vista que esta
operação deve ser realizada com a alimentação ligada.

CAIXA DE EL.
COMPO 1

Porta de inspeção

Tubulação do
lado de líquido

Elevar a parte projectada
para abrir a tampa

Tampa da CAIXA DE EL.COMPO 1
LED
(H1-8P)
Abra o orifício prémarcado em

Botão de apertar
Tubulação do
lado de gás

Tampa de serviço
Microinterruptor
(DS1-1 ~ 4)

Porto de inspecção (lado direito superior da CAIXA DE EL.COMPO 1)

14
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ADVERTÊNCIA
• Certifique-se de usar petrechos de proteção (luvas e óculos de
proteção) quando estiver carregando o refrigerante.
• Não realize a operação de abastecimento ou de verificação do ar
condicionado enquanto estiver trabalhando na unidade interna.
Durante a operação de abastecimento ou verificação, a unidade
interna também operará. Isto o colocará em perigo.
• Quando da abertura do painel frontal, certifique-se de tomar
cuidado com a rotação do ventilador durante o serviço.
Depois que a unidade externa parar de funcionar, o ventilador
pode continuar a girar por algum tempo.

5.

Registe a quantidade de carga no rótulo acessório “SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO” e afixe-o na parte posterior do painel
frontal.

Tubulação
de calibração

Medidor

Válvula de corte
do lado de líquido
Válvula de corte
do lado de gás

Unidade
exterior

Mangueira Porto de serviço
de carga
da válvula de corte

Válvula A
Válvula B

Nota
• Se a operação for realizada dentro de 12 minutos depois das
unidades interna e externa serem ligadas, H2P acenderá e o
compressão não operará.
• A fim de assegurar a distribuição uniforme de refrigerante, pode
levar em torno de 10 minutos para o compressor entrar em funcionamento pleno, após a unidade começar a operar. Isto não
indica problemas de funcionamento.
• Refira-se ao “8-3 Método de operação do porto de serviço”
para manejar a mangueira de carga.
• Refira-se ao “8-2 Método de operação da válvula de corte”
para manejar a válvula de detenção.
• Quando finalizado ou quando da pausa da operacao de carregamento de refrigerante, feche a valvula do tanque de refrigerante
imediatamente. Se o tanque for deixado com a válvula aberta, a
quantidade de refrigerante que é apropriadamente carregada
pode ficar fora do ponto. Mais refrigerante pode ser carregado por
qualquer pressão restante depois da máquina parar.
• Assegure-se de executar a verificação de operação após a instalação. Caso contrário, o código “U3” de problema de funcionamento será exibido e a não será possível a execução de
operações normais.
E a falhas na “Verificação da fiação errada” podem também
causar operações anormais.
O desempenho pode cair devido a falha de “Avaliação do comprimento da tubulação”.
• A verificação de operação deve ser realizada para cada sistema
de tubulação de refrigerante.
A verificação é impossível se sistemas plurais estejam sendo verificados de uma vez.
• Os problemas individuais de unidades internas não podem ser
verificadas.
Acerca destes problemas, verifique através do teste de operação
após a verificação de operação ser completada. (Veja 10. OPERAÇÃO DE TESTE)
• A verificação de operação não pode ser realizada em modo recuperação ou outro modo de serviço.
• Enquanto a temperatura exterior estiver abaixo de –20°C, o compressor pode não ligar se o ar condicionado for operado dentro
de 1 hora após a unidade exterior ser ligada.

Nitrogénio

Bomba de vácuo
Tanque de R744 (com sifão)

:Tubulações de campo

<Procedimento de operação para carga de refrigerante adicional>
Refira-se ao rótulo de “Precauções de serviço” na tampa da CAIXA
DE EL.COMPO 1 da unidade externa para configuração de operação para carregar refrigerante adicional.

Tampa da CAIXA DE EL.COMPO 1
(lado direito)
Rótulo de “Precauções de serviço”
(Superfície da tampa da CAIXA DE
EL.COMPO 1 (lado direito))

(1) Abra completamente a válvula de corte no lado de gás (com a
válvula de corte no lado de líquido e a válvula A mostrada na
ilustração acima mantida fechada) para realizar a operação de
carga de refrigerante adicional.
(2) Quando a quantidade especificada de refrigerante é abastecida,
accione o botão de confirmação (BS3) no PCB (A1P) da unidade
externa para suspender a operação de carga de refrigerante adicional.
(3) Abra completamente a válvula de corte de líquido imediatamente. Caso contrário, uma ruptura de tubulação pode resultar
na vedação de líquido.
[Sobre o tanque de refrigerante]
Verifique se o tanque tem um tubo sifão antes de carregar e posicione o tanque de forma que o refrigerante seja carregado na forma
líquida. (Ver a figura abaixo.)
Com tubo sifão

Coloque o tanque na posição vertical e carregue.
(O tubo sifão vai todo para dentro, de forma que
o tanque não precise ser colocado de pontacabeça para carregar na foma líquida.)
Outros tanques

9-1 Procedimento de carregamento adicional de
refrigerante
1. Assegure-se de que os seguintes serviços tenham sido realizados em conformidade com o manual de instalação.
 Serviços de tubulação
 Serviços de Fiação
 Teste de Vedação de Ar / Secagem à vácuo
 Trabalho de instalação para unidade interna

2. Calcule a “quantidade adicional de carregamento” usando “Como
calcular o refrigerante adicional a acrescentar” em “6-1 Seleção do
material de tubulação e do kit de ramificação do refrigerante”.

3. Abra a válvula B e carregue o refrigerante da “quantia de carga
adicional” a partir do porto de serviço da válvula de corte do lado
de líquido.

Coloque o tanque de ponta-cabeça e carregue.

9-2 Operação de verificação
Observe o procedimento a seguir para realizar a operação de verificação do ar condicionado.
As seguintes verificações são realizadas durante a operação de verificação. O aparelho de ar condicionado não funcionará normalmente a não ser que a operação de verificação seja realizada.
 Verificação de válvula de corte aberta
 Verificação de erro de fiação
 Verificação de comprimento de tubo

4. Se parte do abastecimento de refrigerante for deixada, realize a
operação de carga para o resto do refrigerante por meio do porto
de serviço, até que todo o abastecimento seja completado.
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Procedimento de Verificação da Operação
(1) Fazer ajustes no sítio com o microinterruptor (DS1-1) no PCB
(A1P) da unidade externa como for necessário.
Para detalhes, refira-se à informação sobre configurações no
sítio no rótulo de precauções de serviço da tampa da CAIXA DE
EL.COMPO 1.
(2) Feche a tampa da CAIXA DE EL.COMPO 1 e todos os painéis
frontais além do lado da CAIXA DE EL.COMPO 1 e ligue a
unidade externa e todas as unidades internas do mesmo
sistema. Assegure-se de ligar a alimentação pelo menos 6 horas
antes da operação para ter a alimentação fluindo ao aquecedor
da caixa de manivela.
(3) Fazer ajustes no sítio com o botão de pressão (BS1-5) no PCB
(A1P) da unidade externa como for necessário. Para detalhes,
refira-se à informação sobre configurações no sítio no rótulo de
“Precauções de serviço” da tampa da CAIXA DE EL.COMPO 1.
(4) Realize a operação de verificação do sistema conforme o “Procedimento de Verificação da Operação” no rótulo de “Precauções de serviço” da tampa da CAIXA DE EL.COMPO 1.
Depois do sistema operar por cerca de 30 ou 40 minutos, a operação de verificação do sistema será automaticamente parada.
Termine a operação de verificação do sistema se não houver
código de mau funcionamento exibido no controle remoto de
cada unidade no final. Então, o condicionador ficará normalmente operável em cerca de 5 minutos. Se um código de mau
funcionamento for exibido, refira-se à seguinte lista de [Controlador remoto mostra código de problema de funcionamento], remedie o problema e realize a operação de verificação
do sistema novamente.
[Controlador remoto mostra código de problema de funcionamento]
Código de
anomalia

Erro de instalação

Solução

A válvula de desligamento da unidade
externa é deixada
fechada.

Abra a válvula de desligamento.

U1

As fases de força da
unidade externa está
invertida.

Trocar duas das três fases
para fazer uma conexão
apropriada.

U1
U4
LC

Nenhuma alimentação é fornecida a
um unidade externa
ou interna (inclusive
interrupção de fase).

Assegure-se de que o fio da
fonte de alimentação esteja
apropriadamente conectado
à unidade externa e revise se
for necessário.

UF

Há conflito na conexão da fiação de
transmissão no
sistema.

Verifique se a linha de tubulação de refrigerante e a
fiação de transmissão estão
consistentes uma com a
outra.

Sobrecarga de refrigerante.

Recalcule a quantidade de
refrigerante adicional a partir
do comprimento da tubulação e corrija o nível de carregamento de refrigerante.

E3, E4
F3, F6
UF

E3
F6
UF

E4
F3

U7, U4
UF, UH

Refrigerante insuficiente.

Se o terminal da
unidade externa for
conectado quando
uma outra unidade
externa está instalada.

10. OPERAÇÃO DE TESTE
• Assegure-se de que os seguintes serviços tenham sido realizados em conformidade com o manual de instalação.
 Serviços de tubulação
 Serviços de Fiação
 Teste de Vedação de Ar / Secagem à vácuo
 Carregamento adicional de refrigerante
 Verificação da operação
• Confirme que o trabalho de todas as unidades internas, BEV e
unidade externa esteja terminado e que o sistema pode ser operado com segurança.
• Depois de completar a operação de verificação, opere a unidade
normalmente e verifique o seguinte.
(1) Assegure-se de que as unidades internas e externas estejam
operando normalmente.
(2) Opere cada unidade interna uma por uma e esteja certo de
que a unidade externa correspondente também está operando devidamente.
(3) Verifique se ar frio (ou quente) está saindo da unidade interna.
(4) Pressione os botões de controle de direção e força do vento
no controlador remoto para certificar-se que estejam operando devidamente.
Nota
• Aquecimento não é possível se a temperatura externa estiver a
24°C ou mais alta. Consulte o manual de operação.
• Se um ruído de pancadas seja ouvido na compressão do líquido
do compressor, pare a unidade imediatamente e então energize
o aquecedor do cárter por um período de tempo suficiente antes
de reiniciar a operação.
• Uma vez parado, o compressor não re-iniciará por um período de
cerca de 5 minutos, mesmo que o botão On/Off do controlador
remoto seja pressionado.
• Quando a operação do sistema for interrompida pelo controlador
remoto, as unidades externas poderão continuar operando por
um máximo de 5 minutos.
• O ventilador da unidade externa pode girar a baixas velocidades
caso tenha-se ativado o ajuste para ruído baixo para horanoturna ou o ajuste externo de baixo nível de ruído , não representando nenhum problema de funcionamento.
• Se a operação de verificação do sistema não for realizada com o
botão de funcionamento de teste accionado com o ar condicionado instalado, o código de mau funcionamento “U3” será exibido. Refira-se à “9-2 Operação de verificação” e realize a
operação de verificação do sistema.

Ao engenheiro da operação de teste
Ao entregar o produto ao cliente depois de completada a operação
de teste, confirme que a tampa da CAIXA DE EL.COMPO 1, tampa
de serviço (tampa do porto de inspecção) e a carenagem do ar
condicionado estão montadas.

• Verifique se a carga de
refrigerante adicional
acabou correctamente.
• Recalcule a quantidade de
refrigerante adicional a
partir do comprimento da
tubulação e adicione a
quantidade adequada.
Remova a linha dos multiterminais externos (Q1 e Q2).

Se algum código de problema de funcionamento, além daqueles
acima, for exibido, consulte o manual de serviço para informações de
como agir.
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