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1 Acerca da documentação

1.1 Acerca deste documento
Público-alvo
Instaladores autorizados

Conjunto de documentação
Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O
conjunto completo é constituído por:

▪ Manual de instalação opcional:
▪ Instruções de instalação

▪ Formato: Papel (na caixa da opção)

As actualizações mais recentes da documentação fornecida podem
estar disponíveis no site regional Daikin ou através do seu
representante.

A documentação original está escrita em inglês. Todos os outros
idiomas são traduções.

Dados de engenharia
▪ Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos está

disponível no website regional Daikin (de acesso público).

▪ O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes está
disponível no Daikin Business Portal (autenticação obrigatória).

2 Acerca da caixa
AVISO
Antes da instalação, verifique a embalagem e as peças
quanto a danos. Assegure que o envio está completo.

2.1 Peças
A caixa contém as seguintes peças:

▪ Perfil de estrutura de base, frontal (1×)

▪ Perfil de estrutura de base, traseiro (1×)

▪ Perfil de estrutura de base, esquerdo (1×)

▪ Perfil de estrutura de base, direito (1×)

▪ Viga de suporte, frontal (1×)

▪ Viga de suporte, traseira (1×)

▪ Divisória de suporte, superior (1×)

▪ Divisória de suporte, inferior (1×)

▪ Tira vedante da estrutura de suporte (1×)

▪ Suporte vertical, esquerdo (2×)

▪ Suporte vertical, direito (2×)

▪ Encaixe inferior (2×)

▪ Encaixe intermédio (8×)

▪ Encaixe superior (2×)

▪ Painel superior (1×)

▪ Painel lateral, esquerdo (1×)

▪ Painel lateral, direito (1×)

▪ Faixas vedantes

2.2 Acessórios
A caixa contém os seguintes acessórios:

Acessórios(a) Ilustração Descrição
A Parafuso Torx M5×20

B Anilha M5 nylon DIN
125‑1A

C Fita vedante 20 mm

D Bujão de nylon 8×40

E Parafuso de
transporte 6×50
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Acessórios(a) Ilustração Descrição
F Anilha de folha

metálica M6×20

G Tampa de espaçador
redondo

H Anilha de mola M8

I Porca M8

J Anilha de folha
metálica M8×30

K Perfil de acabamento
arredondado,
pequeno

L Perfil de acabamento
em U

M Pino de guia Ø8×25
M5

N Bicha espaçadora
15×2,5

O Bicha espaçadora
12×7

P Esponja de borracha
D, autoadesiva

Q Perfil de acabamento
arredondado, grande
(1 m)

R Chave

Acessórios(a) Ilustração Descrição
S Suporte de canto da

estrutura de base

T Tira vedante da
estrutura de suporte

U Tira vedante da
estrutura de suporte

V Amortecedor de
vibração

(a) Este manual refere-se a cada acessório com uma letra específica
de A a V.

3 Acerca da unidade e das
opções

3.1 Combinações possíveis
Consulte o livro de dados da unidade de exterior para verificar se o
isolamento sonoro é compatível com a unidade de exterior.

3.2 Opções possíveis
Recipiente de drenagem e fita de aquecimento
Para evacuar a água drenada, utilize:

▪ Recipiente de drenagem (EKLN140-DP)

Para manter os orifícios de drenagem desimpedidos em climas frios,
utilize também:

▪ Fita de aquecimento (EKLN140-DPHT)

4 Instalação da unidade
AVISO
A instalação deve ser efectuada por um instalador,
devendo a escolha de materiais e a instalação cumprir a
legislação aplicável. Na Europa, a norma aplicável é a
EN378.

AVISO
A instalação TEM de ser realizada por um instalador
autorizado. São necessárias 2 pessoas para instalar o
isolamento sonoro.
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AVISO
As peças podem ter arestas afiadas. Use luvas de trabalho
resistentes ao corte durante a instalação.

4.1 Preparação do local de instalação
AVISO
Certifique-se de que a instalação, assistência técnica,
manutenção e reparação cumprem as instruções da Daikin
e a legislação aplicável e são realizadas APENAS por
pessoal autorizado.

Requisitos relacionados com a instalação
Assegure uma base horizontal, nivelada e estável (uma base
pavimentada ou estrutura de madeira). DEVE dispor no mínimo de
1 metro de folga em todos os lados da estrutura.

Consulte o guia de referência do instalador da unidade de exterior
para obter os requisitos adicionais para o local de instalação da
unidade de exterior em climas frios.

Ferramentas
O isolamento sonoro pode ser instalado utilizando as seguintes
ferramentas:

▪ Luvas de trabalho resistentes ao corte

▪ Cortadores de arame

▪ X-ato

▪ Fita métrica

▪ Esquadro

▪ Produto de limpeza neutro

▪ Chave de fenda, Torx TX25

▪ Chave (de tubos) de tamanho 10

▪ Chave de tamanho 13

▪ Broca com ponta para alvenaria de 8 mm (se a base for de betão)

4.2 Acerca de instalar o isolamento

4.2.1 Acerca de instalar a estrutura de base

a

b
c

d

g (4×)

e

4× 4.3.1

f

a Perfil de estrutura de base, frontal
b Perfil de estrutura de base, traseiro
c Perfil de estrutura de base, esquerdo
d Perfil de estrutura de base, direito
e Suportes de canto da estrutura de base (acessório S)
f Tira vedante da estrutura de base (acessório U)
g Orifícios de fixação

Para instalar a estrutura de base
A estrutura de base inclui 4 peças retas (a~d) e 4 cantos (e). As 4
peças retas possuem encaixes nas extremidades para permitir o
encaixe umas nas outras.

1 Incline os suportes de canto (acessório S) para os cantos.

2 Fixe os cantos com parafusos Torx M5 (acessório A) e anilhas
(acessório B).

INFORMAÇÕES
Aperte-os manualmente (binário de aperto <5 N∙m).

3 Afixe 1 faixa de fita vedante (acessório C) no lado inferior da
estrutura de base no centro do perfil.

a

a Fita vedante (acessório C)

4 Interrompa a borracha nos orifícios de drenagem (2×) e nos
orifícios de fixação (4×).

5 Alinhe a estrutura de base num ângulo de 90° – um esquadro
grande seria o mais apropriado para esta tarefa.

INFORMAÇÕES
Os cantos TÊM de estar exatamente a 90°.

6 Fixe a estrutura de base ao piso com os parafusos de
transporte (acessório E) e as anilhas de folha metálica
(acessório F).

7 (Opcional) Se estiver a trabalhar com uma base de pedra,
utilize os bujões de nylon (acessório D).

8 Encaixe 4 tampas de espaçador de plástico redondas
(acessório G) na estrutura de base e pressione-as para dentro
dos orifícios de fixação na parte superior, sobre os quais os
painéis serão instalados posteriormente.
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4.2.2 Acerca de instalar a estrutura de suporte

d b

c

g

a
C

f

e (+H, I)

a Viga de suporte, frontal
b Viga de suporte, traseira
c Divisória de suporte, superior
d Divisória de suporte, inferior
e Amortecedores de vibração (acessório V)
f Borracha arredondada (acessório Q)
g Tira vedante da estrutura de base (acessório T)

C, H, I, L Acessórios

Para instalar a estrutura de suporte
1 Posicione a viga de suporte frontal (a) e a viga de suporte

traseira (b) paralelas entre si com as secções abertas viradas
uma para a outra.

2 Deslize a divisória de suporte superior (c) e a divisória de
suporte inferior (d) entre as 2 vigas de suporte.

3 Verifique se todos os orifícios nas barras de suporte e
divisórias estão alinhadas entre si.

4 Ligue os amortecedores de vibração (acessório V) às vigas de
suporte e às divisórias, utilizando as anilhas de mola M8
(acessório H) e as porcas M8 (acessório I).

5 Ligue as vigas de suporte e as divisórias entre si utilizando os
parafusos Torx M5 (acessório A) e as anilhas (acessório B).

INFORMAÇÕES
Aperte-os manualmente (binário de aperto <5 N∙m).

6 Afixe 1 faixa de fita vedante (acessório C) em ambas as vigas
de suporte no centro do perfil da viga de suporte frontal (a) e do
perfil da viga de suporte traseira (b).

a

a Fita vedante (acessório C)

7 (Opcional) Se utilizar a estrutura de suporte como a base do
recipiente de drenagem: corte a borracha de acabamento em U
(acessório L) em 4 partes iguais de 3  cm de comprimento e
coloque-as nas extremidades superiores de ambas as
divisórias de suporte intermédias na parte superior.

L

L

L

L

8 Encaixe a parte frontal da viga de suporte mais proeminente
com a borracha arredondada (acessório Q).

9 Corte os comprimentos corretos e assegure que a borracha é
interrompida nos entalhes.

10 Clique na estrutura de suporte na estrutura de base utilizando
as ranhuras.

a

a Localização do entalhe na estrutura de base

a

a Localização do entalhe na estrutura de suporte

11 Fixe a viga de suporte mais proeminente no piso utilizando os
parafusos de transporte (acessório E), as anilhas de folha
metálica (acessório F) e os bujões (acessório D) se estiver a
trabalhar com uma base de pedra.

Resultado:
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4.2.3 Acerca de instalar a unidade de exterior

INFORMAÇÕES
Para obter detalhes sobre a instalação da unidade de
exterior, consulte o manual da unidade de exterior.

AVISO
Quando instalar o isolamento sonoro numa unidade de
exterior existente, as ligações elétricas e a tubagem de
refrigerante TÊM de passar por 1 das 3 aberturas pré-
montadas na estrutura de base do isolamento sonoro.

Siga SEMPRE as instruções incluídas no manual de
instalação e no manual de assistência da unidade de
exterior para obter informações sobre os procedimentos
relacionados para desinstalar e reinstalar a unidade de
exterior.

Para instalar a unidade de exterior
1 Se necessário, fixe a última viga de suporte utilizando os

parafusos de transporte (acessório E) e as anilhas (acessório
F).

2 (Opcional) Se estiver a trabalhar com uma base de pedra,
utilize os bujões (acessório D).

3 Coloque a unidade de exterior nos amortecedores de vibração
e ligue-os consecutivamente utilizando a anilha de folha
metálica (acessório J), anilha de mola (acessório H) e porca
(acessório I).

4.3 Cabos

4.3.1 Para preparar as ligações elétricas
1 Escolha a abertura pretendida na estrutura de base para os

tubos e ligações elétricas.

2 Vede as outras aberturas utilizando as tiras vedantes da
estrutura de base fornecidas (acessório T e U).

INFORMAÇÕES
Se os cabos forem introduzidos desde a parte inferior,
todas as aberturas podem ser vedadas.

3 Fixe com parafusos Torx M5 (acessório A) e anilhas (acessório
B).

INFORMAÇÕES
Aperte-os manualmente (binário de aperto <5 N∙m).

4.3.2 Para posicionar as ligações elétricas
1 Insira a borracha de acabamento arredondada pequena

(acessório K) na abertura através da qual os cabos passam
para assegurar a vedação perfeita entre a abertura e os tubos
e cabos.

2 Corte a borracha de acabamento arredondada (acessório K) no
tamanho correto com um x-ato e coloque-a no interior da
abertura.

3 Coloque uma faixa de borracha de acabamento em U
(acessório L) no interior da estrutura de base para evitar danos
nos tubos e cabos.

4 Passe os tubos e cabos elétricos.

5 Guie os tubos e cabos elétricos pelo ponto de entrada do piso
(base) da unidade de exterior para evitar torções nos tubos.

a

b

a

d c

a Parafuso de fixação
b Tubagem de refrigerante
c Perfil de acabamento arredondado pequeno (acessório

K)
d Perfil de acabamento em U (acessório L)
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a

b
c

a Tubagem de refrigerante
b Placa de cobertura posicionada a partir do interior.

Colocada em 3 posições (ver vista superior). Os tubos
estão vedados com borracha.

c Cabos elétricos

4.4 Acerca de fixar a unidade de
exterior

4.4.1 Para fixar a unidade de exterior
1 Fixe a unidade de exterior com a anilha de folha metálica M8

(acessório J), a anilha de mola M8 (acessório H) e a porca M8
(acessório I).

b

c

a

a Anilha de folha metálica M8 (acessório J)
b Anilha de mola M8 (acessório H)
c Porca M8 (acessório I)

2 Ligue os tubos e os cabos da unidade de exterior de acordo
com o manuais de instalação da unidade de exterior.

4.5 Acerca de instalar a estrutura de
encaixes

4.5.1 Para instalar a estrutura de encaixes
1 Posicione os suportes verticais esquerdo (a) e direito (b) na

estrutura de base.

a
a

b

b

2 Fixe com parafusos Torx M5 (acessório A) e anilhas (acessório
B).

INFORMAÇÕES
Aperte-os manualmente (binário de aperto <5 N∙m).

3 Encaixe os pinos de guia de plástico (acessório M) na parte
inferior do suporte vertical.

4 Fixe com parafusos Torx M5 (acessório A) e anilhas (acessório
B).

INFORMAÇÕES
Aperte-os manualmente (binário de aperto <5 N∙m).

5 Deslize a bucha espaçadora de plástico 15×2,5 (acessório N)
sobre os pinos de guia inferiores.
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4.6 Acerca de instalar os encaixes

b

c

a

a Encaixes inferiores (2×)
b Encaixes intermédios (8×)
c Encaixes superiores (2×)

4.6.1 Para instalar os encaixes inferiores
1 Incline as bordas de montagem na extremidade do encaixe, de

modo a formarem um ângulo de 90° com o encaixe.

2 Instale os 2 encaixes inferiores.

4.6.2 Para instalar os encaixes intermédios
1 Incline os encaixes intermédios nos suportes verticais.

2 Posicione 4 encaixes intermédios em cada lado.

3 Dobre as bordas de montagem 90° em relação aos encaixes.

INFORMAÇÕES
As bordas TÊM de estar ligadas aos suportes verticais.

4 Segure a borda e o suporte vertical manualmente com firmeza
para assegurar que os orifícios ficam alinhados entre si.

5 Fixe a borda com parafusos Torx M5 (acessório A) e anilhas
(acessório B) inseridos a partir do exterior.

INFORMAÇÕES
Aperte-os manualmente (binário de aperto <5 N∙m).

4.6.3 Para instalar os encaixes superiores
1 Incline os encaixes superiores nos suportes verticais.

2 Coloque o encaixe na parte superior sobre os suportes
verticais.

3 Deslize o encaixe para os entalhes abaixo nos suportes
verticais.

4 Fixe os 8 pinos de guia (acessório M) com os parafusos Torx
M5 (acessório A). Uma anilha NÃO é necessária neste caso.

5 Encaixe uma bucha espaçadora 12×7 (acessório O) sobre os
pinos de guia superiores (4×).

6 Fixe os 4 parafusos Torx M5 adicionais (acessório A) e anilhas
(acessório B).

INFORMAÇÕES
Aperte-os manualmente (binário de aperto <5 N∙m).
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b

c a

a Pinos de guia (acessório M) com parafusos Torx M5
(acessório A)

b Bucha espaçadora (acessório O)
c Parafuso Torx M5 adicional (acessório A)

7 Encaixe a borracha D autoadesiva (acessório P) em todos os
cantos do suporte vertical, estrutura de base e encaixes
superiores.

8 Assegure que a borracha está colada e alinhada com o exterior
dos cantos da placa metálica.

INFORMAÇÕES
Seque e desengordure a placa metálica com um produto
de limpeza neutro para assegurar que a borracha D cola
adequadamente. Corte a borracha no comprimento correto
com uma tesoura.

a

a Borracha D autoadesiva (acessório P)

4.7 Acerca de instalar os painéis e as
faixas vedantes

4.7.1 Para instalar o painel superior
1 Posicione o painel superior precisamente sobre os 4 pinos de

guia (acessório M).

2 Fixe o painel superior EXCLUSIVAMENTE com 4× parafusos
Torx M5 (acessório A).

INFORMAÇÕES
Aperte-os manualmente (binário de aperto <5 N∙m).

3 Encaixe a borracha D autoadesiva (acessório P) em ambas as
bordas do painel superior.

4 Assegure que a borracha está colada e alinhada com o exterior
dos cantos da placa metálica.

INFORMAÇÕES
Seque e desengordure a placa metálica com um produto
de limpeza neutro para assegurar que a borracha D cola
adequadamente. Corte a borracha no comprimento correto
com uma tesoura.

a

a Borracha D autoadesiva (acessório P)

4.7.2 Para instalar os painéis laterais e as
faixas vedantes

1 Afixe as faixas vedantes autoadesivas em ambos os lados da
unidade de exterior.

a
b

a Faixa vedante, esquerda. Afixe-a ao longo da altura total
da unidade de exterior (ver linha tracejada).

b Faixa vedante, direita. Afixe-a EXCLUSIVAMENTE ao
longo do comprimento da porta de serviço (ver linha
tracejada).

2 Empurre a restante faixa vedante entre o perfil da estrutura de
base.

3 Eleve os painéis do lado esquerdo e direito para a reentrância
e deixe-os deslizar sobre os pinos inferiores (acessório M).
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4 Pressione os painéis laterais e bloqueie-os com a chave
fornecida (acessório R).

Resultado: O isolamento sonoro foi instalado.

5 Configuração
Após instalar a unidade de exterior DESATIVE sempre a função de
pressão estática externa alta. Isto serve para evitar o aumento da
velocidade da ventoinha e o aumento associado da emissão sonora
da unidade de exterior.

Modelo Ajuste Regule o valor…
RZAG71

RZAG100

RZAG125

RZAG140

2-79 2

RZA200

RZA250
RXYSA4

RXYSA5

RXYSA6

2-18

INFORMAÇÕES
Para obter mais informações sobre as configurações
locais, consulte o guia de referência do instalador ou o
manual de assistência da unidade de exterior.

6 Manutenção
▪ O isolamento sonoro é isento de manutenção sob condições

normais.

▪ Limpe o exterior com água e um produto de limpeza neutro no
mínimo duas vezes por ano para manter a caixa em condições
ideais.

▪ Para evitar o curto-circuito do fluxo de ar, mantenha SEMPRE as
aberturas dos encaixes livres de detritos e remova sujidade como
folhas e neve.

INFORMAÇÕES
Para obter informações sobre como manter a unidade de
exterior, consulte o manual de assistência da respetiva
unidade de exterior.
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