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MANUAL DE OPERAÇÕES
E INSTALAÇÃO
Opção de autolimpeza
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Onde o ar contenha níveis elevados de sal, como, por
exemplo, perto do oceano, e onde haja grande flutuação
de tensão (por exemplo, em fábricas).
Salas de fumadores
Locais onde sejam produzidas frequentemente substâncias
aderentes (por exemplo, e.g. barbearias)



Não instale os acessórios diretamente na caixa. A perfuração de
orifícios na caixa poderá danificar fios elétricos e,
consequentemente, provocar incêndios.

Trabalhos de instalação elétrica ........................................................ 4



A unidade deve ser instalada a pelo menos 2,5 m do chão.

Teste de funcionamento .................................................................... 4



Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento
caso estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções
relativas à utilização do dispositivo de forma segura
e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem
brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção por parte do
utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.



Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores especializados
ou com formação em lojas, indústrias ligeiras e em quintas, ou
para utilização comercial e doméstica por pessoas não
qualificadas.



O nível da pressão sonora é inferior a 70 dB(A).
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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE
PROCEDER À INSTALAÇÃO. MANTENHA ESTE
MANUAL NUM LOCAL ACESSÍVEL PARA FUTURAS
CONSULTAS.
A INSTALAÇÃO OU FIXAÇÃO INADEQUADAS DO
EQUIPAMENTO OU DOS ACESSÓRIOS PODE
PROVOCAR
CHOQUES
ELÉTRICOS,
CURTOCIRCUITOS, FUGAS, INCÊNDIOS OU OUTROS DANOS
NO EQUIPAMENTO. CERTIFIQUE-SE DE QUE APENAS
UTILIZA ACESSÓRIOS FABRICADOS PELA DAIKIN,
ESPECIFICAMENTE CONCEBIDOS PARA SEREM
UTILIZADOS COM O EQUIPAMENTO E ASSEGURE-SE
DE QUE SÃO INSTALADOS POR UM PROFISSIONAL.
SE TIVER DÚVIDAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE
INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO, CONTACTE SEMPRE
O SEU REPRESENTANTE DAIKIN PARA OBTER
ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES.
As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As versões
noutros idiomas são traduções da redação original.

Precauções
A instalação deve ser efetuada por um técnico
qualificado.
A seleção dos materiais e da instalação deve estar
conforme os regulamentos nacionais e internacionais
aplicáveis.


Não instale ou opere a unidade em compartimentos
mencionados em baixo.
- Locais com óleo mineral ou cheios de vapor de óleo.
- Onde seja usado gás volátil inflamável tal como
emulsionante ou gasolina.

PARA O INSTALADOR
ANTES DA INSTALAÇÃO


Deixe a unidade dentro da embalagem até chegar ao local de
instalação. Quando for necessário o desembalamento, utilize
uma cinta de um material suave ou placas de proteção em
conjunto com uma corda para elevar, de modo a evitar danos ou
arranhões na unidade.
Quando desembalar a unidade ou quando transportar a unidade
após o desembalamento, certifique-se de que eleva a unidade
prendendo-a ao suporte de suspensão sem exercer pressão
noutras peças.



Consulte o manual de instalação da unidade de interior quanto a
itens não descritos neste manual.

Acessórios
Verifique se os seguintes acessórios estão incluídos na unidade.
Os acessórios encontram-se no interior da unidade.

Anilha para
o suporte de
suspensão,
4 peças

Mangueira de
sucção

Painel de
decoração

Cablagem

Parafusos para as
flanges da
conduta,
1 conjunto

Manual de
operações e
instalação

Parafusos para a
flange da parte
inferior

4 abraçadeiras

1
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Acessórios opcionais


Consulte os catálogos e literatura técnica para selecionar um
controlo remoto adequado.



Esta opção não se destina à sucção pela parte inferior.



Utilize apenas acessórios, equipamento opcional e peças
sobresselentes fabricadas ou aprovadas pela Daikin.

Preparação antes da instalação
Para a instalação, escolha uma das possibilidades indicadas em baixo.

1
2

Com os itens que se seguem, seja especialmente
cuidadoso durante a construção e verifique depois
de concluir a instalação

3

Marque com 
quando estiver
verificado

A unidade de interior está devidamente presa?
As unidades podem cair, vibrar ou emitir ruído.



As ligações estão corretas?
A unidade pode avariar ou os componentes podem ficar
queimados.



Há algum objeto a bloquear a entrada ou a saída de ar da
unidade interna ou externa?
Poderá resultar em aquecimento ou arrefecimento
insuficientes.



Removeu todos os acessórios, cartões e fitas do interior
da unidade?
Poderá resultar em avaria da unidade.

1

1

Ganchos instalados na fábrica

2

Instalação frontal

3

Instalação lateral

Ganchos instalados na fábrica
620
500
Suspensão
inclinação
do parafuso

Notas para o instalador
Leia atentamente este manual para assegurar uma instalação
correta. Certifique-se de que dá instruções ao cliente sobre
como operar corretamente o sistema e mostre-lhe o manual de
operações da unidade de interior incluído.

Descarga
de ar

(comprimento: mm)

Entrada
de ar
A



119

Caixa de controlo

(Consulte figura 1 e figura 2)
1

-

-

2

Onde não haja bloqueios na passagem de ar.
Onde não seja percetível uma inclinação do teto falso.
Onde haja espaço suficiente para manutenção e reparação.
Onde não haja risco de fugas de gás inflamável.
O equipamento não se destina a ser utilizado em atmosferas
potencialmente explosivas.
Quando instalar o kit do controlo remoto sem fios, a distância
entre o controlo remoto sem fios e a unidade de interior
poderá ser inferior se existirem luzes fluorescentes
eletricamente ativas na divisão. A unidade de interior deve
ser instalada o mais longe possível das luzes fluorescentes.
Não coloque objetos, sensíveis à humidade, diretamente
por baixo das unidades interior ou de exterior. Em certas
condições, a condensação na unidade principal ou nos tubos
de refrigerante, a sujidade no filtro do ar ou os resíduos no
dreno podem provocar pingos de água, estragando ou
danificando o objeto em causa.

3

2

Modelo
BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Utilize parafusos de suspensão para a instalação. Verifique se o
teto é suficientemente forte para suportar o peso da unidade de
interior com o kit de opção. Se existir algum risco, reforce o teto
antes de instalar a unidade.
1

Unidade de interior

2

Opção de autolimpeza

3

Ligação de flange

4

Ganchos

5

Caixa de distribuição

(comprimento: mm)
A
B
830
840
1030
1040
1240
1230

Vista de seta
Porta de inspeção
(Abertura do teto)

Para outro tipo de instalação, os ganchos instalados na fábrica
devem ser mudados pelo instalador autorizado.
1

Remova os 3 parafusos.

2

Mude o gancho para outra posição

3

Reinstale os 3 parafusos. (2 parafusos no caso da instalação
lateral)
NOTA

O gancho do lado da caixa de derivação não pode ser
mudado.



Relação da unidade com a posição do parafuso de suspensão.
 Instale a abertura de inspeção do lado da caixa de controlo
onde a manutenção e a inspeção da caixa de controlo sejam
fáceis. Instale também a abertura de inspeção na parte
inferior da unidade.



Certifique-se de que existe acesso fácil ao filtro pela parte
inferior.



Instale os varões roscados para suspensão.
 (Utilize parafusos de suspensão W3/8 a M10.)
Utilize uma bucha metálica, inserção roscada ou dispositivo
de fixação roscado para tetos existentes, e uma inserção
roscada, dispositivo de fixação roscado ou outra peça obtida
localmente para reforçar o teto que irá suportar o peso da
unidade. (Consulte a Fig.3)
Todas as peças indicadas acima têm de ser fornecidas
localmente.
Remova todos os acessórios e cartões do interior da unidade.

Certifique-se de que é instalada uma proteção no lado da
sucção de ar.
A proteção deve estar em conformidade com os regulamentos
europeus e nacionais relevantes.

1130

450×450
(Tamanho
da abertura
de inspeção)

Selecione um local de instalação onde sejam cumpridas as
seguintes condições e que esteja em conformidade com
a aprovação do cliente.
-

Teto
ESPAÇO DE SERVIÇO

A

Seleção do local de instalação

B
(Dimensões do parafuso
de suspensão)
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Instalação dos parafusos de suspensão

2

Retire os 4 parafusos que fixam ambos os carrinhos.

3

Retire o cartão de debaixo de ambos os carrinhos.

4

Instale a unidade de interior provisoriamente.

Para determinar a posição adequada para o parafuso, utilize o cartão
fornecido com a unidade.
1

Corte o cartão de acordo com as instruções impressas:

2

Coloque a parte cortada do cartão ao lado da unidade de conduta já
instalada.
Posicione a extremidade do cartão alinhada com a linha paralela
tracejada.

3

Posicione os triângulos impressos no cartão de acordo com
a extremidade da caixa (linhas tracejadas).

Mova a opção para a unidade de interior a partir do lado
inferior para unir as flanges e fixá-las.
Fixe o suporte de suspensão ao parafuso de suspensão.
Certifique-se de que o fixa firmemente com uma porca e uma
anilha nas partes superior e inferior do suporte de
suspensão. (Ver figura 4)

-

1

Porca (fornecimento local)

2

Anilha para suporte de suspensão (fornecida com a unidade)

3

Apertar (porca dupla)

5

Verifique se a unidade está nivelada horizontalmente.

6

Aperte a porca superior.

7

Aparafuse as flanges uma à outra de ambos os lados e na parte
inferior. (parafusos de cabeça redonda)

Após o teste de funcionamento

4

Retire temporariamente a rede de proteção.

9

Retire os cartões de trás de ambos os carrinhos.

10

Introduza o filtro quando o teste de funcionamento terminar
e deixe ambos os carrinhos na posição de estacionamento.
-

Marque as posições dos orifícios para os parafusos de
suspensão.

Instalação da unidade de autolimpeza
1

8

11

Retire a placa de fixação do filtro e introduza o filtro na unidade.
As faixas de tecido fixadas ao filtro devem ficar na parte inferior.
Instale a placa de fixação.

Reinstale a rede de proteção.
NOTA

Remova uma flange da opção e instale-a no lado de sucção da
unidade de interior.
-

Os parafusos destinados à flange encontram-se no saco de
acessórios.(parafusos de cabeça hexagonal)

Não é possível introduzir o filtro na unidade se os
carrinhos não estiverem na posição de estacionamento.

Instalação do painel de decoração
Consulte a figura 6

-

1

Painel de decoração

2

Porta de ligação no painel de decoração

3

Porta de ligação na unidade

4

Mangueira

5

Mola

1

Ligue uma mangueira do conjunto de acessórios na porta de
ligação da unidade de autolimpeza.
A outra extremidade da mangueira deve ser ligada no conjunto
do painel de decoração.

2

Selecione a posição adequada no teto para o painel de
decoração tendo em conta o comprimento da mangueira.

3

Faça um orifício no teto. (Comprimento: 104×183 mm)

4

Desligue a mangueira do painel de decoração e passe-a pelo
orifício efetuado no teto.

5

Fixe o painel de decoração no teto com as molas.

6

Volte a ligar a mangueira na porta do painel de decoração.

A segunda flange tem de ficar na unidade de opção.

3
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Trabalhos de instalação elétrica
Instruções gerais


Toda a cablagem de ligação à rede e respetivos componentes
devem ser instalados por um eletricista qualificado e satisfazer
os regulamentos europeus e nacionais relevantes.



Siga o "Diagrama de ligações elétricas" que se encontra no
corpo da unidade para ligar a unidade de interior e a opção de
autolimpeza.



Todos os cabos que entram na unidade devem ser fixados por
braçadeiras de cabos (acessório).



Se o cabo de alimentação ficar danificado, tem de ser
substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por
uma entidade semelhante, para evitar perigos.

TESTE DE FUNCIONAMENTO
Faça o teste de funcionamento da unidade de autolimpeza após
terminar o teste de funcionamento da unidade de interior.
Não é possível fazer o teste de funcionamento da unidade de
autolimpeza enquanto a unidade de interior estiver a funcionar.


Verifique se as tampas da EL. COMPO. BOX (caixa de
componentes elétricos) da unidade de interior, unidade de
exterior e unidade de autolimpeza estão fechadas



Ligue a alimentação da unidade de interior
 A unidade de autolimpeza começa o funcionamento de
inicialização quando a alimentação é ligada.



Execute o teste de funcionamento da unidade dois minutos
após ter ligado a alimentação
 Confirme a operação de limpeza do filtro com o controlo
remoto.

Como estabelecer as ligações elétricas
Retire as tampas da caixa de distribuição, conforme ilustrado na
figura 5, e ligue a unidade de interior e a unidade de opção com
a cablagem (conjunto de acessórios)
1

Tampa da caixa de distribuição

2

Entrada de ligações elétricas de baixa tensão da caixa
de distribuição

3

Entrada de ligações elétricas de alta tensão da caixa
de distribuição

4

Diagrama de ligações elétricas do kit de opção

5

Caixa de distribuição do kit de opção

6

Cablagem (conjunto de acessórios)

7

Ponto de fixação



Ligue todos os conectores de acordo com a figura 5.



Certifique-se de que todos os conectores ficam ligados
firmemente.



É necessário fixar a cablagem com as abraçadeiras (conjunto
de acessórios) Utilize o ponto de fixação ilustrado na figura 5.



Quando colocar a tampa da caixa de distribuição, certifique-se
de que não entala nenhum fio.



Certifique-se de que todos os fios que entram nas unidades ficam
com esta forma que evita a entrada de água para o interior.

Método de teste de funcionamento com o controlo remoto
1

Pare o funcionamento da unidade de interior.

2

Continue a premir o botão Cancelar durante 4 segundos ou
mais enquanto a retroiluminação estiver acesa. É apresentado
o menu Regulações.

3

Selecione Modo de Limp. Auto Filtro no menu Regulações
e prima o botão Menu/Entrada.

4

O ecrã básico apresenta "
".
A indicação desaparece quando o teste de funcionamento
terminar.
O tempo de teste de funcionamento necessário é cerca de
5-10 minutos (depende da dimensão da caixa).

Arrefecimento

Definir para
Arrefecimento 28°C

1
2

Configurações



Depois de todas as ligações elétricas estarem estabelecidas,
elimine quaisquer folgas nos orifícios das ligações elétricas da
caixa com massa ou material de isolamento (fornecimento
local), de modo a evitar a entrada de animais pequenos ou
sujidade na unidade a partir do exterior, provocando curtoscircuitos no quadro elétrico.

3

2/3

Estado da unidade interior
Estado da unidade exterior
Ventilação Forçada ATIVADA
Escolha Remota "Master, Slave"
Indicador de Filtro
DESATIVADO
Modo de Limp. Auto Filtro
Voltar

Arrefecimento
4

Prima e mantenha
o botão de cancelamento
premido por 4 segundos
ou mais enquanto
a retroiluminação
estiver acesa.

Prima o botão
de menu/entrada.

Configurar

Definir para
Arrefecimento 28°C

Recolha de Pó

Retroiluminação do LCD
Prima qualquer botão e a retroiluminação ficará acesa durante
aproximadamente 30 segundos.
Prima os botões enquanto a retroiluminação estiver acesa (exceto
o botão Ativar/Desativar).

4
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Limpeza do interior

Itens a testar no teste de funcionamento
Marque com 
quando estiver
verificado

Itens a testar



Os dois carrinhos movem-se?



Existe algum som anormal?



Os dois carrinhos movem-se em simultâneo?



Os dois carrinhos vão até à extremidade da caixa?



Os dois carrinhos regressaram à posição inicial?

1

Retire a rede de proteção.

2

Limpe o interior da caixa com um aspirador ou um pano húmido.

3

Faça um teste de funcionamento.

4

Utilize um aspirador para remover a sujidade restante na caixa
de pó.
Com o carrinho em movimento, pressione a mangueira do
aspirador contra a saída da caixa de pó durante 30 segundos
ou mais.

MANUTENÇÃO
O intervalo de manutenção da unidade de autolimpeza é 1 ano.
Cuidado


Devem ser executadas as seguintes ações durante
a manutenção.



A manutenção só deve ser efetuada por técnicos
de manutenção qualificados.



Antes de aceder a dispositivos terminais, todos os
circuitos de alimentação devem ser interrompidos.

1

2

Limpeza manual do filtro
Se a sujidade ficar impossível de limpar, troque o filtro de ar. (O filtro
de ar para troca é uma peça de substituição.)
1

Retire um parafuso e deslize o suporte de chapa de metal para
o lado da caixa de distribuição.

1

Unidade de escova com caixa de pó

2

Mangueira do aspirador

1×

2

Retire o filtro de ar.

3

Limpe o filtro de ar.
Utilize um aspirador (A) ou lave o filtro de ar com água (B).
(A) Utilização de um aspirador

(B) Lavagem com água

Caso o filtro de ar esteja muito sujo, use uma escova macia
e detergente neutro.
Retire o excesso de água e seque-o à sombra.
4

Reintroduza o filtro limpo, fixe-o com o suporte de chapa de
metal e reinstale o parafuso.

5
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ESQUEMA ELÉTRICO
Legenda do esquema elétrico unificado
Para a numeração e peças em questão, consulte o autocolante do esquema elétrico fornecido na unidade. O N.º de peça é apresentado em numeração árabe, por
ordem ascendente, para cada peça e é indicado na descrição geral sob o símbolo "*" no código da peça.

,

:

DISJUNTOR

:

LIGAÇÃO À TERRA DE PROTEÇÃO

:

LIGAÇÃO

:

LIGAÇÃO À TERRA DE PROTEÇÃO (PARAFUSO)

:

CONECTOR

:

RETIFICADOR

:

LIGAÇÃO À TERRA

:

CONECTOR DO RELÉ

:

LIGAÇÕES ELÉTRICAS LOCAIS

:

CONECTOR DE CURTO-CIRCUITO

:

FUSÍVEL

:

TERMINAL

:

UNIDADE DE INTERIOR

:

RÉGUA DE TERMINAIS

:

UNIDADE DE EXTERIOR

:

BRAÇADEIRA

BLK

:

PRETO

GRN

:

VERDE

PNK

:

COR-DE-ROSA

WHT

:

BRANCO

BLU

:

AZUL

GRY

:

CINZENTO

PRP, PPL

:

ROXO

YLW

:

AMARELO

BRN

:

CASTANHO

ORG

:

COR DE LARANJA

RED

:

VERMELHO

A*P

:

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

PS

:

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMUTAÇÃO

BS*

:

BOTÃO DE PRESSÃO (ATIVAR/DESATIVAR),
INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO

PTC*

:

PTC DO TERMÍSTOR

BZ, H*O

:

SINAL SONORO

Q*

:

TRANSÍSTOR BIPOLAR DE PORTA ISOLADA (IGBT)

C*

:

CONDENSADOR

Q*DI

:

DISJUNTOR CONTRA FUGAS PARAA TERRA

AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*,
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V,
W, X*A

:

LIGAÇÃO, CONECTOR

Q*L

:

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA

D*, V*D

:

DÍODO

Q*M

:

INTERRUPTOR TÉRMICO

DB*

:

PONTE DE DÍODOS

R*

:

RESISTOR

DS*

:

INTERRUPTOR DE CONFIGURAÇÃO

R*T

:

TERMÍSTOR

E*H

:

AQUECEDOR

RC

:

RECETOR

F*U, FU* (PARAAS

:

FUSÍVEL

S*C

:

INTERRUPTOR DE LIMITE

CARACTERÍSTICAS, CONSULTE A
PCB NO INTERIOR DA UNIDADE)

FG*

:

CONECTOR (LIGAÇÃO À TERRA DA ESTRUTURA)

S*L

:

INTERRUPTOR DE FLUTUAÇÃO

H*

:

CABLAGEM

S*NPH

:

SENSOR DE PRESSÃO (ALTA PRESSÃO)

H*P, LED*, V*L

:

LÂMPADA PILOTO, DÍODO EMISSOR DE LUZ

S*NPL

:

SENSOR DE PRESSÃO (BAIXA PRESSÃO)

HAP

:

DÍODO EMISSOR DE LUZ (MONITOR DE SERVIÇO - VERDE)

S*PH, HPS*

:

PRESSÓSTATO (ALTA PRESSÃO)

HIGH VOLTAGE

:

ALTA TENSÃO

S*PL

:

PRESSÓSTATO (BAIXA PRESSÃO)

IES

:

SENSOR INTELLIGENT EYE

S*T

:

TERMÓSTATO

IPM*

:

MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO INTELIGENTE

S*W, SW*

:

INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO

K*R, KCR, KFR, KHuR

:

RELÉ MAGNÉTICO

SA*

:

DESCARREGADOR DE SOBRETENSÃO

L

:

ACTIVO

SR*, WLU

:

RECETOR DE SINAL

L*

:

SERPENTINA

SS*

:

INTERRUPTOR-SELETOR

L*R

:

REATOR

SHEET METAL

:

PLACA FIXA DA RÉGUA DE TERMINAIS

M*

:

MOTOR PASSO A PASSO

T*R

:

TRANSFORMADOR

M*C

:

MOTOR DO COMPRESSOR

TC, TRC

:

TRANSMISSOR

M*F

:

MOTOR DO VENTILADOR

V*, R*V

:

VARISTOR

M*P

:

MOTOR DA BOMBA DE DRENAGEM

V*R

:

PONTE DE DÍODOS
CONTROLO REMOTO SEM FIOS

M*S

:

MOTOR DE OSCILAÇÃO

WRC

:

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

:

RELÉ MAGNÉTICO

X*

:

TERMINAL

N

:

NEUTRO

X*M

:

RÉGUA DE TERMINAIS (BLOCO)

NÚMERO DE PASSAGENS ATRAVÉS DO NÚCLEO
DE FERRITE

Y*E

:

SERPENTINA DA VÁLVULA ELECTRÓNICA
DE EXPANSÃO

Y*R, Y*S

:

SERPENTINA DA VÁLVULA SOLENÓIDE
DE INVERSÃO

n=*

6

PAM

:

MODULAÇÃO DAAMPLITUDE DE IMPULSO

PCB*

:

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

Z*C

:

NÚCLEO DE FERRITE

PM*

:

MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO

ZF, Z*F

:

FILTRO DE RUÍDO
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Indicador

PARA O UTILIZADOR

1

NOMES E FUNÇÕES

11
8
2
4

1

5
6
7

7
6

9

3

8
3

4

10
5



1

Filtro

2

Unidade de cilindro

3

Unidade de escova com uma caixa de pó

4

Mangueira

5

Painel de decoração

6

Caixa de componentes elétricos

7

Sucção

8

Saída

A ilustração mostra a unidade de autolimpeza com uma placa
superior transparente.

As funções além das operações básicas (como ATIVAR/
DESATIVAR, seletor de modo de funcionamento, controlo da
velocidade das ventoinhas e regulações de temperatura) são
selecionadas no ecrã de menu.

NOTA



Não instale o controlo remoto num local exposto
à luz solar direta.
Caso contrário, o LCD poderá começar a ficar
sem cor e nada será apresentado.



Não puxe nem torça o cabo do controlo remoto.
Caso contrário, o controlador remoto pode avariar.



Não prima os botões do controlo remoto com
objetos aguçados.
Caso contrário, o controlador remoto pode
receber danos ou erro.

2
1

Botão de seleção do modo de funcionamento
- Prima este botão para selecionar o modo de funcionamento que
pretender (Os modos disponíveis dependem do modelo ligado.)

2

Botão da velocidade da ventoinha
- Utilizado para apresentar o ecrã de regulação do volume de ar.
(As velocidades de ventoinha disponíveis dependem do modelo ligado.)
Para mais detalhes, consulte o manual de operações do controlador.

3

Botão de menu/entrada
- Utilizado para apresentar o menu principal.
- Utilizado para introdução do item de regulação selecionado.

4

Botão ascendente
- Utilizado para aumentar a temperatura configurada.
- Os próximos itens do lado superior serão destacados. (Os itens
destacados irão ser apresentados continuamente enquanto mantiver
o botão premido.)
- Utilizado para alterar o item selecionado.

5

Botão descendente
- Utilizado para diminuir a temperatura configurada.
- Os próximos itens do lado inferior serão destacados (Os itens
destacados irão ser apresentados continuamente enquanto mantiver
o botão premido.)
- Utilizado para alterar o item selecionado.

6

Botão direito
- Utilizado para destacar os próximos itens no lado direito.
- Cada ecrã é apresentado na direção para a direita.
- A configuração de deixar lar pode ser realizada através do acionar
contínuo deste botão por 4 segundos ou mais.

7

Botão esquerdo
- Utilizado para destacar os próximos itens no lado esquerdo.
- Cada ecrã é apresentado na direção para a esquerda.
- A configuração de deixar lar pode ser realizada através do acionar
contínuo deste botão por 4 segundos ou mais.

8

Botão ATIVAR/DESATIVAR
- Prima este botão e o sistema iniciará.
- Prima este botão novamente e o sistema parará.

9

Luz de funcionamento (verde)
- Esta lâmpada acende durante a operação.
- Esta lâmpada fica intermitente se ocorrer um erro.

10

Botão de cancelamento
- Utilizado para voltar ao ecrã anterior.

11

LCD (com retroiluminação)
- A retroiluminação ficará acesa durante cerca de 30 segundos
ao premir qualquer botão de operação.
Opere os botões, exceto o botão de ATIVAR/DESATIVAR, enquanto
a retroiluminação está acesa.
- Se dois controladores remotos são utilizados para controlar uma
única unidade, a retroiluminação do controlador remoto operado
antes do outro acenderá. (As retroiluminações dos dois controlos
remotos não acendem em simultâneo.)

7
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Ecrã de cristais líquidos

Método para especificar a hora de início



Existem dois tipos de ecrã: ecrã padrão e ecrã detalhado.
O ecrã padrão é o predefinido.



Para mudar para o ecrã detalhado, selecione o ecrã detalhado
no menu principal.
Para mais informações, consulte o manual de operações
fornecido com o controlo remoto com fios.



Cada um dos seguintes ecrãs explica o estado do ecrã LCD
relativamente à função de autolimpeza do filtro.
Para obter informações sobre o conteúdo dos ecrãs LCD
quando o produto não está no modo de funcionamento de
autolimpeza do filtro, consulte o manual de operações fornecido
com o controlo remoto com fios.

Ecrã padrão

Método de operação
Menu principal

1/2

Arranque Rápido
Ventilação
Opções Poupança Energia
Horário
Autolimpeza Filtro
Informação Manutenção

1

Regulação

Voltar



Exibe o ecrã de menu principal.



Prima
para selecionar Autolimpeza Filtro no ecrã
do menu principal e prima o botão Menu/Entrada.

Ecrã detalhado

Autolimpeza Filtro
O relógio não está definido.
Pretende Configura-lo Agora?

Auto

Definir para
Arrefecimento 28°C
Quente

20°C

1. Ecrã "Limpeza"

Auto

Sex

Sim Não

11:03

Recuar

T.Sala

Voltar

28°C
Quente 20°C 20°C

1. Ecrã "Limpeza"

Data & Hora
Ano
2011
Mês 01
Dia
01
Quinta-feira

2

12:00
Voltar

1



a autolimpeza do filtro.

Se o relógio não tiver sido ajustado,
apresentado um ecrã como o da esquerda.

Mensagem
Aparece a seguinte mensagem:
"Erro: Pressione o botão Menu."
"Aviso: Pressione botão Menu."
- Aparece se for detetada uma situação de erro ou aviso.
(consulte a página 12)

* É necessário regular o relógio para definir a hora de início da
autolimpeza do filtro.

"Ajustar Relógio no Menu"
- Aparece para informar que é necessário acertar o relógio.
(consulte a página 9)
- O produto não começa a efetuar a autolimpeza do filtro no período
definido se não estiver devidamente configurado.

Autolimpeza Filtro
Autolimpeza Filtro

0:00– 3:00

Voltar

REGULAÇÃO DA AUTOLIMPEZA DO FILTRO

A autolimpeza é efetuada quando a unidade não está a condicionar
o ar e o tempo especificado é atingido. Apenas para proteção,
a função de limpeza poderá forçar a unidade a parar
o condicionamento do ar para efetuar um ciclo de limpeza.



O período muda sempre que premir os botões
no
ecrã de regulação do Relógio para a autolimpeza do
filtro.
00:00-03:00, 03:00-06:00, 06:00-09:00, 09:00-12:00,
12:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, 21:00-00:00
Selecione o período pretendido entre os apresentados.



Prima o botão de menu/entrada.
Aparece o ecrã de confirmação da regulação.

Por exemplo, se o ar condicionado continuar a funcionar para além
de um determinado período de tempo após aparecer a indicação de
limpeza da caixa do pó.



É necessário que as regulações do relógio
estejam corretas.



O produto efetuará a autolimpeza do filtro entre
as 12:00 e as 15:00 (por predefinição de fábrica)
se o período de autolimpeza do filtro não for
especificado.



O produto efetuará a autolimpeza do filtro num
período não prescrito se as regulações do relógio
não forem efetuadas.

Regulação

3

Este produto efetua a autolimpeza do filtro uma vez por semana por
predefinição de fábrica.

NOTA

será

para selecionar Sim e prima
Prima os botões
o botão Menu/Entrada.
Ajuste o ano, o mês, o dia e a hora atuais.
(Consulte "Relógio e calendário" na página 8)

Recolha o pó da caixa do pó (consulte a página 10)

8

Regulação

Ecrã "Limpeza"
Apresentado quando o produto está a executar

2

Regulação

Arrefecimento

Autolimpeza Filtro
Guardar as configurações?

Sim Não
4

Voltar



Regulação

Prima o botão
para selecionar Sim o ecrã de
confirmação das regulações.
Prima o botão Menu/Entrada para regular
a autolimpeza do filtro e regressar ao ecrã básico.
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NOTA
A função de autolimpeza do filtro demora 5-10 minutos. Depende da
dimensão da caixa. No caso de um ambiente muito poeirento, o ciclo
de limpeza pode demorar 10~20 minutos.
A execução da função de limpeza ocorre sempre durante o intervalo
de tempo programado de 3 horas e inicia assim que for possível
tendo em conta as seguintes condições:
- durante a primeira hora, a função de limpeza será executada
apenas se a unidade não estiver a funcionar;
- durante as segunda e terceira horas, aplica-se a mesma
condição da primeira hora ou quando a unidade tiver
o termóstato DESATIVADO.
A unidade tentará executar a função de limpeza durante o próximo
intervalo de tempo programado de 3 horas se não puder executá-la
no intervalo de tempo atual.
No caso do VRV, se a unidade não puder executar a função de
limpeza durante 2 intervalos de tempo programados de 3 horas
consecutivos, aparece o código de erro AH09 no controlo remoto
(consulte a "NOTA" na página 8). O código de erro permanece
apresentado enquanto a função não for executada, mas a unidade
pode funcionar normalmente em qualquer momento.
As unidades Sky air não apresentam este código de erro.

RELÓGIO E CALENDÁRIO
Regulação do relógio
Método de operação

Arrefecimento
1

Ecrã básico


Prima o botão de menu/entrada.
Menu Principal

1/2

Arranque Rápido
Ventilação
Opções Poupança Energia
Horário
Autolimpeza Filtro
Informação Manutenção

2

Voltar

Regulação

Ecrã do menu principal

Autolimpeza do filtro



O produto possui os seguintes três modos de funcionamento
e qualquer um pode ser selecionado para a autolimpeza do filtro.

Modo de
funcionamento

Definir para
Arrefecimento 28°C

Descrição

Funcionamento
do temporizador
programado

Executa a autolimpeza do
filtro durante o período
selecionado entre 8 períodos.

Funcionamento
das 12:00 às
15:00

Executa a autolimpeza do
filtro durante o período de
tempo definida na fábrica
(das 12:00 às 15:00)

Funcionamento
de controlo
automático

Executa a autolimpeza do
filtro de acordo com a
referência do controlo.

Regulação
do
relógio

Disponibilidade de seleção
de hora para
o início da
autolimpeza
do filtro

O ecrã do menu principal será apresentado.
Menu principal

2/2

Configuração
Regulações atuais
Relógio & Calendário
Idioma

3

Voltar



Regulação

Prima
para selecionar Relógio & Calendário no
ecrã do menu principal.
Prima o botão Menu/Entrada para aceder ao ecrã de
regulação do relógio.
Data & Hora
Ano
2011
Mês 01
Dia
01
Quinta-feira

ou

12:00

Preparação




4

Para definir um período para a autolimpeza do filtro, evite tanto
quanto possível selecionar períodos de tempo em que o ar
condicionado esteja habitualmente a funcionar.
Se o período da autolimpeza do filtro coincidir com o funcionamento
do ar condicionado, o produto pode parar o condicionamento de ar
por imposição e iniciar a autolimpeza do filtro.







Se o relógio for reinicializado por alguma razão (por
exemplo, ausência de fornecimento de alimentação
elétrica ao produto durante 48 horas ou mais),
o produto entrará no modo de funcionamento de
controlo automático se as regulações do relógio
não forem efetuadas novamente.
O produto poderá emitir algum ruído enquanto
o pó é raspado com a escova.

Regulação

Selecione "Ano" com os botões

.

Introduza o ano com os botões
.
Manter o botão premido faz com que o número mude
continuamente.

Se aparecer a mensagem "Ajustar Relógio no Menu", faça as
regulações do relógio novamente para que a autolimpeza do
filtro seja executada durante o período definido.
NOTA

Voltar

Data & Hora
Ano
2011
Mês 10
Dia
01
Quinta-feira

12:00
5

Voltar



Regulação

Selecione "Mês" com os botões

.

Introduza o dia com os botões
.
Manter o botão premido faz com que o número mude
continuamente.

9
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REGULAÇÃO ATUAL
Data & Hora
Ano
2011
Mês 10
Dia
07
Quinta-feira

Manipular as regulações atuais

12:00
Voltar

Método de operação
Regulação

6

Menu principal



Selecione "Dia" com os botões

.

Introduza o dia com os botões
.
Manter o botão premido faz com que o número mude
continuamente.
Os dias da semana mudam automaticamente.

Voltar

1

Data & Hora
Ano
2011
Mês 10
Dia
07
Quinta-feira

Voltar



Exibe o ecrã de menu principal. (Consulte a página 8).



Prima
os
botões
para
selecionar
Regulações atuais no ecrã do menu principal
e prima o botão Menu/Entrada.
Regulações atuais

Regulação

Selecione "Hora" com os botões

Taxa de ventilação
Modo de ventilação
Horário
Modo Display
Seleção de Display
Autolimpeza Filtro

.

Introduza a hora com os botões
.
Manter o botão premido faz com que o número mude
continuamente.

Voltar



Ano
2011
Mês 10
Dia
07
Quinta-feira



Regulação

8

Selecione "Minuto" com os botões

Aparece uma lista com o estado de regulação atual.
para avançar para o item

Premir o botão de cancelamento leva-o de volta ao
ecrã do menu principal.

Exemplo: está definido o período das 12:00 às 15:00 para
a autolimpeza do filtro.
Autolimpeza do filtro 12-15

.

Introduza os minutos com os botões
.
Manter o botão premido faz com que o número mude
continuamente.


Regulação

A apresentação de itens pode diferir conforme o modelo.
Apenas são apresentados os itens que podem ser
ajustados.
Consulte as regulações de "Autolimpeza do filtro"
apresentadas para a condição atual da autolimpeza do filtro.

12:21



Baixa
Auto
Desativado
Standard
T.ext.
00-03

Prima os botões
seguinte.

2

Data & Hora

Voltar

Regulação



12:00
7

2/2

Configuração
Regulações atuais
Relógio & Calendário
Idioma

Prima o botão de menu/entrada.
O ecrã de confirmação das configurações será
apresentado.

RECOLHA DO PÓ DA CAIXA DO PÓ
Indicação do sinal de recolha do pó

Data & Hora
Guardar as configurações?

Sim
Voltar

Não
Regulação

9


Prima o botão
para selecionar Sim no ecrã de
confirmação das regulações.
Acione o botão de menu/entrada para ajustar
o relógio e voltar ao quadro básico.

Quando estiver a fazer as regulações para a autolimpeza
do filtro, o ecrã regressa à definição do período para
a autolimpeza do filtro. (Consulte a página 8)

O sinal de recolha do pó da caixa do pó aparece no momento próprio.
Recolha imediatamente o pó quando confirmar o sinal.
* O sinal de recolha do pó é apresentada ao fim de 1 mês (regulação
de fábrica)
É possível selecionar intervalos mais curtos se o produto for utilizado
em ambientes com excesso de pó. Os intervalos podem ser
definidos para: sem indicação, 672 h, 168 h e 24 h.
O sinal de recolha do pó aparece de forma gradual de acordo com a
quantidade de pó existente na caixa do pó.

Posição da indicação

Lâmpada de
funcionamento

10

Sinal de
recolha 2

O sinal

O sinal

aparece

aparece

Luzes

Intermitente

LCD

Controlo
remoto

NOTA

Sinal de
recolha 1



Sinal de
recolha 3

"AH-05"
(sinal de erro)
aparecerá
Intermitente

Recolha o pó da caixa quando aparecer
.
Se o pó não for removido, a unidade poderá avariar.
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RECOLHA DO PÓ COM UM ASPIRADOR

Exemplo 2

1

Enrole as faixas de aperto para arrumar e pendurar existentes no
tubo de ligação à volta do tubo ou da mangueira do aspirador para
guardar o tubo de ligação.

Aspire o pó da caixa do pó quando confirmar o sinal de recolha
do pó.
NOTA

controlo remoto não está a apresentar "
2

NOTA

Não é possível efetuar a recolha do pó com um
aspirador durante a autolimpeza do filtro. Antes
de recolher o pó, certifique-se de que o ecrã do



O tubo de ligação pode ser adquirido separadamente
como opção BAEVACEP. Não é fornecido com a opção
de autolimpeza.



Utilize um aspirador que tenha uma potência de
sucção igual ou superior a 300 W.



Não utilize um aspirador que já esteja cheio de pó
e que tenha pouca potência de sucção.

* A recolha do pó poderá falhar se for utilizado um
aspirador com as condições indicadas acima.
3

1

3

O acessórios não pode ser ligado a um tubo de
aspirador que não tenha uma extremidade
redonda (por exemplo, aspirador vertical ou
aspirador de mão) nem num tubo que tenha um
orifício no meio para permitir a fuga de ar.
Consulte o seu concessionário Daikin se não
conseguir ligar o acessório ao seu aspirador.

".

Ligue o tubo de ligação e o acessório fornecidos e correspondentes
à dimensão do tubo do aspirador.
Introduza o tubo de ligação e o acessório no tubo do aspirador.

NOTA



Introduza a extremidade do tubo de ligação na entrada para
recolha de pó da grelha de sucção da parte inferior direita.
De seguida, pressione a extremidade para dentro da entrada de
ar interna até a extremidade encaixar.

4

2

2

1
3

5

4

1

Tubo de aspirador com diâmetro interno de 32 a 38 mm.

2

Tubo de aspirador com diâmetro interno de 38 a 42 mm.

3

Tubo do aspirador

4

Tubo de ligação

5

Encaixe

4

Quando guardar o tubo de ligação, utilize a faixa de aperto para
arrumar e pendurar da seguinte forma.

1

3

1

Entrada para recolha de pó

2

Entrada de ar

3

Tubo de ligação

4

Sobe aproximadamente 10 mm

4

Com a extremidade do tubo de ligação bem encaixada, ligue
o aspirador com a potência de sucção no máximo e aspire
o pó durante pelo menos 10 segundos.
Durante a aspiração, retire a mangueira e volte a colocá-la
várias vezes.

2

4

5

3

2

6
1

Exemplo 1

2

Exemplo 2

3

Tubo de ligação

4

Tubo ou mangueira do aspirador

5

Superfície plana no local de arrumação

6

Faixas de aperto para arrumar e pendurar

Exemplo 1
1

Retire o papel da fita duplamente aderente na parte de trás da
faixa de aperto e cole a faixa de aperto numa superfície plana
do local de arrumação.

2

Pressione a faixa de aperto do tubo de ligação contra a faixa de
aperto que colou no passo 1.

11

4PPT470901-1.book Page 12 Sunday, April 23, 2017 12:56 PM

Reposição do sinal de recolha do pó

Contacte o representante Daikin nos seguintes casos

Método de operação

Auto



Definir para
Arrefecimento 28°C
Quente 20°C

Quando o aparelho de ar condicionado está com
uma operação defeituosa (a emitir odor
a queimado, por exemplo), pare o aparelho de ar
condicionado e desligue a alimentação.
A operação contínua sob tais circunstâncias pode
resultar em falha, choque elétrico ou incêndio.
Contacte o representante Daikin.

Recolha de Pó

1


Quando chegar o momento de recolher o pó da caixa
do pó, o sinal de recolha "
" aparece
alternadamente na parte inferior do ecrã básico.



Quando estiver neste estado, prima o botão Menu/
Entrada no ecrã básico.
Método Recolha de pó
O pó foi recolhido?

Regulação

Arrefecimento
2

NÃO ATIVE o produto.

O funcionamento dos botões do controlo
remoto é impreciso.

DESATIVE o produto.

Existem outras anomalias ou falhas.

Pare o funcionamento do
produto.

Definir para
Arrefecimento 28°C

Arrefecimento



Após aspirar o pó da caixa do pó, prima os botões
no ecrã de confirmação da recolha e selecione Sim



Prima o botão Menu/Entrada para repor o sinal de
recolha do pó.

* Se o pó da caixa do pó não for devidamente ou totalmente aspirado,
o sinal de recolha do pó poderá voltar a aparecer brevemente.

Medidas a tomar antes de
solicitar assistência
técnica

Os fusíveis fundem e os dispositivos de
segurança, como disjuntores e diferenciais
de terra, são acionados frequentemente.

Aparece uma das seguintes mensagens de
erro intermitente no ecrã básico do controlo
remoto.
"Erro: Pressione o botão Menu."
* O indicador de funcionamento fica
intermitente.
"Aviso: Pressione botão Menu."
* O indicador de funcionamento não fica
intermitente.

Sim Não
Voltar

Sintoma

Verifique os códigos de
anomalia. (consulte em
baixo)

Definir para
Arrefecimento 28°C

Voltar
Regulação
Erro: Pressione
botão Menu

Apresentação de código de erro
Método de operação

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Arrefecimento

Os seguintes sintomas não são sinais de avaria.
Sintoma

Emissão de um ligeiro
ruído de cliques.
Emissão de ruído
de raspagem.

Causa provável

Aparece "
" ou
o indicador do painel
está intermitente
a verde (*).

Som de deslocamento
dos carrinhos.
Som da escova
a varrer.

A caixa do pó está
O funcionamento de condicionamento de
cheia e a autolimpeza
ar do produto para temporariamente.
do filtro não está
disponível.
* A definição de fábrica não permite que o indicador fique intermitente a verde.

Causa provável
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Pare o funcionamento
do ar condicionado até
que a limpeza da divisão
termine. Se necessário,
limpe o filtro do ar.

A caixa do pó está
cheia.

Aspire o pó. (consulte
a página 10)

O ecrã do controlo
remoto apresenta "AH" e
a luz de funcionamento
está intermitente.

A caixa do pó está
cheia.

Aspire o pó e confirme
a recolha no controlo
remoto.
(consulte a página 11)

O sinal de recolha de
pó aparece logo após a
aspiração do pó.

Verifique o intervalo de
limpeza da caixa do pó.

Defina um tempo
recomendado.

O produto não funciona
de acordo com as
regulações do
temporizador.

As regulações do
controlo remoto estão
erradas?

Faça novamente as
regulações do controlo
remoto.

O pó adere ao filtro do
ar (queda de pó).

"Erro: Pressione o botão Menu."

12

"Aviso: Pressione botão Menu."
* O indicador de funcionamento não fica intermitente.



Prima o botão de menu/entrada.
Código de Erro:A1
Informação de contacto
0123 – 4567 – 8900

Modelo interior ––– /000
Modelo exterior ––– /000

2

Voltar




Se o produto continuar a não funcionar corretamente após as verificações
indicadas acima, contacte o seu representante Daikin. O cliente não deve
tentar reparar o produto.

Caso ocorra um erro, um dos seguintes itens irá
piscar no ecrã básico.

* O indicador de funcionamento fica intermitente.

Resolução

A divisão tem
temporariamente uma
grande quantidade de
pó em resultado da
limpeza da divisão.

Lâmpada de
funcionamento

Voltar
Regulação
Erro: Pressione
botão Menu

Verifique antes de solicitar assistência técnica.
Sintoma

Definir para
Arrefecimento 28°C

O código de erro pisca e o endereço de contacto e o nome
do modelo serão apresentados.
Notifique o representante Daikin acerca do código de erro
e nome do modelo.
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SERVIÇO PÓS-VENDA

Pedido de informações
Contacte o representante Daikin para obter informações sobre
serviços pós-venda.



Não desmonte, modifique ou repare a unidade.
Isto pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
Contacte o representante Daikin.



Não mude de lugar nem reinstale por si.
A instalação inadequada pode provocar choques
elétricos ou incêndios.
Contacte o representante Daikin.



Existe o perigo de incêndio em caso de fuga de
refrigerante.
Se o ar condicionado não estiver a trabalhar
corretamente (ou seja, se não estiver a gerar ar quente
ou ar frio), tal pode dever-se a uma fuga de refrigerante.
Solicite assistência técnica ao representante Daikin.
O refrigerante no interior do ar condicionado é seguro,
não sendo normal a ocorrência de fugas. Contudo, caso
suceda uma fuga, o contacto entre o refrigerante e uma
chama desprotegida (de um bico de fogão ou
aquecedor, por exemplo), pode originar a libertação de
um gás tóxico. Deixe de usar o ar condicionado, até que
um profissional qualificado possa confirmar a reparação
da fuga.

Instrua o reparador sobre os seguintes itens
 Nome do modelo
 Data de instalação
 Condições de falha: com a maior precisão possível.
 Endereço, nome e número de telefone

EXIGÊNCIAS RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
As pilhas poderão ter impresso, por baixo desse
símbolo, um símbolo de produto químico. Esse símbolo
de produto químico significa que a pilha contém um
metal pesado com uma concentração acima de
determinado valor. Símbolos químicos possíveis:
Pb: chumbo (>0,004%)
Não tente desmontar o sistema: a desmontagem do produto, bem
como o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes
têm de ser efetuados por um instalador qualificado, cumprindo
a legislação nacional relevante e regulamentos locais aplicáveis.
As unidades e as pilhas inutilizadas têm de ser processadas numa
estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/
ou recuperação.
Ao assegurar-se da correta eliminação, está a contribuir para evitar
potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde
humana.
Contacte o seu instalador ou as autoridades locais, para obter mais
informações.

Reparações após o período de garantia gratuita
Contacte o representante Daikin.
A Daikin efetuará reparações pagas se o produto for reparável com
preservação das suas funções.
Período de manutenção
desempenho em stock

de

peças

de

substituição

de

As peças de substituição de desempenho são componentes
necessários para a manutenção da função do produto.
A Daikin mantém um stock de peças de substituição de desempenho
para o aparelho de ar condicionado durante nove anos após o fim da
produção do aparelho de ar condicionado.

Padrões de referência para a frequência de substituição
de peças
Frequência de substituição
Nome da peça principal

Período de inspeção

Filtro

1 ano

NOTA



Esta tabela apresenta as peças principais. Para
obter detalhes, consulte o contrato de inspeção
e manutenção.



A frequência de substituição depende do estado
do filtro na manutenção anual. Se for impossível
limpar o pó, substitua o filtro.



É necessário efetuar inspeções regulares em
função do ambiente da instalação.

Para mais detalhes, contacte um representante Daikin. Além disso,
qualquer remodelação ou limpeza do interior do produto que seja
efetuada por reparadores não autorizados pela Daikin poderá não
estar abrangida pelos termos da garantia de produto da Daikin.

Mudança de local
Contacte o representante Daikin porque esta obriga a que uma
mudança de local ou uma reinstalação do ar condicionado, por
exemplo numa mudança de instalações, seja efetuada por um
técnico especializado.
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