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Este manual de operação é dedicado ao usuário final da unidade e contém uma breve descrição de todas as funções
de acesso livre do controlo da unidade.

1

INTERFACE DO USUÁRIO

A interface do usuário é um monitor de LCD com 4 linhas, 20 colunas e luz traseira automática; o monitor tem 6
teclas de função, que são usadas para navegar no menu do software e ajustar os parâmetros.

As funções chave são descritas a seguir.
Esta tecla, chamada de “seta para cima”
, permite deslocar as máscaras para cima e modificar o
valor de cada campo de máscara, aumentando-o.

Esta tecla, chamada de “seta para baixo”
, permite deslocar as máscaras para cima e modificar o
valor de cada campo de máscara, diminuindo-o.

Esta tecla, chamada de “Enter”
, confirma a seleção feita para aceder as ramificações do menu e
armazena um parâmetro que tenha sido modificado.

Esta tecla, chamada de “alarme”, permite exibir alarmes ativos e, em alguns casos, redefini-los.

Esta tecla, chamada de “prg”

, permite entrar no menu do software.

Esta tecla, chamada de “esc”
anterior.

, permite sair da máscara exibida e voltar ao nível de menu
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2

GUIA OPERACIONAL

O guia operacional descreve as principais funções de controlo.

2.1

Menu do software

O software é organizado com um menu que permite o acesso a diferentes ramificações, cada uma contendo uma
ou mais máscaras ou telas, com diferentes níveis de acesso: livre, protegido parcialmente com palavra-passe ou
protegido completamente com palavra-passe.
Ao premir a

tecla a partir de qualquer máscara, o seguinte menu cíclico é exibido:

Com as teclas de setas
uma seta à esquerda:

é possível deslocar-se pelo menu; o item selecionado é destacado e marcado por

Para entrar no menu selecionado, prima
a tecla.
Esta é a árvore de máscaras com todos os submenus:
• Aqueles escritos com letras sublinhadas são menus de acesso livre;
• aqueles escritos com “letras em itálico” são menus parcialmente protegidos com palavra-passe;
• aqueles escritos com letras em negrito são menus completamente protegidos com palavra-passe.
O acesso às partes protegidas com palavra-passe é reservado a técnicos de manutenção.

Reservamo-nos o direito de efetuar modificações no projeto sem aviso prévio.

UATYQ*Y1

Packaged Rooftop
4P522681-1

Tradução das instruções originais

Manual de instalação

5

2.2

Máscara e menu principal

Quando a unidade é ligada, a máscara principal é exibida no monitor da unidade, exibindo em sua primeira linha o
ponto de regulação da temperatura interna à esquerda e o endereço local da unidade à direita, em fontes maiores a
temperatura interna detetada e na última linha, o estado da unidade à esquerda, e a hora atual à direita.

para mostrar o modo de trabalho da unidade, a ativação do fuso horário, a ativação da desumidificação (não
disponível), a ativação de compensação do ponto de regulação (onde estiver habilitado).

para mostrar se a unidade está em modo de descongelamento, de arrefecimento livre ou aquecimento livre.

para mostrar os compressores ativos da unidade.

para mostrar se a função de prevenção de alarme de alta pressão no modo verão está ativa, se o limite de
temperatura de suprimento está ativo e se a função anticongelamento está habilitada e ativa.

para mostrar o modo de trabalho (manual ou automático) das ventoinhas de ar de entrega e retorno (se
presentes).

para mostrar se o aquecedor elétrico da bandeja de condensação está ativo.

para mostrar se a função de lavagem (arrefecimento livre forçado na inicialização da unidade) está ativa.
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para mostrar se a função de prevenção de alarme de baixa pressão no modo inverno está ativa para os
circuitos 1 e 2.

2.3

LIGANDO/DESLIGANDO a unidade pelo teclado

selecione o menu “unidade LIGADA/DESLIGADA”
DESLIGAR a unidade.

Dê um “Enter”

Dê um “Enter”para LIGAR/

Se os fusos horários estiverem ativos, a unidade começará a funcionar apenas se for programada para estar LIGADA
naquele fuso horário.
Se a função de LIGAR/DESLIGAR a partir de um sistema supervisor estiver habilitada, é necessário um consentimento
serial para uma inicialização efetiva da unidade.
Se a função de LIGAR/DESLIGAR a partir de uma entrada digital estiver habilitada, a entrada digital LIGA/DESLIGA
deve ser fechada para uma inicialização efetiva da unidade.
Se apenas um dos sistemas de inicialização anteriores não conceder o consentimento, a unidade não começará a
funcionar.

2.4

Ajuste do ponto de regulação da temperatura e fluxo de ar

selecione o menu “Ponto de regulação”
Dê um “Enter” .
A partir da máscara S0, o ponto de regulação da temperatura interna no modo verão (resfriamento) pode ser
ajustado:prima
a tecla, ajuste o valor do ponto de regulação com as teclas de setas e prima
novamente
para confirmar o novo valor.
Se os fusos horários estiverem ativos, o ponto de regulação não pode ser modificado a partir desta máscara, mas
apenas a partir da máscara específica do menu Relógio.

a partir da máscara S1, o ponto de regulação da temperatura interna no modo inverno (aquecimento) pode ser
ajustado:prima
a tecla, ajuste o valor do ponto de regulação com as teclas de setas e prima
novamente
para confirmar o novo valor.
Se os fusos horários estiverem ativos, o ponto de regulação não pode ser modificado a partir desta máscara, mas
apenas a partir da máscara específica do menu Relógio.

a partir da máscara S5, o fluxo de ar de entrega pode ser ajustado:prima

a tecla, ajuste o valor do ponto

de regulação com as teclas de setas e prima
_ novamente para confirmar o novo valor.
O fluxo de ar real pode ser lido a partir da próxima máscara S6.
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a partir da máscara S7, exibida apenas para a unidade com ventoinhas de retorno, o fluxo de ar de retorno
pode ser ajustado:prima
a tecla, ajuste o valor do ponto de regulação com as teclas de setas e prima
novamente para confirmar o novo valor.
O fluxo de ar real pode ser lido a partir da próxima máscara S8.

2.5

Menu relógio e ajuste do fuso horário

selecione o menu “Relógio”
_.
A hora e data atuais podem ser ajustados a partir desta máscara, enquanto o dia é atualizado automaticamente.

para habilitar e ajustar os fusos horários, digite a palavra-passe do menu Relógio e prima
palavra-passe de fábrica do menu Relógio é 0001.

a tecla;a

a partir desta máscara, os fusos horários podem ser habilitados (segunda linha) e a parada principal da
ventoinha fora do fuso horário pode ser habilitada (quarta linha).

ajuste a hora inicial e final do fuso horário diário.

ajuste o ponto de regulação da temperatura interna de verão (resfriamento) dentro do fuso horário (ajuste
interno, terceira linha) e fora do fuso horário (ajuste externo, quarta linha).

ajuste o ponto de regulação da temperatura interna de inverno (aquecimento) dentro do fuso horário (ajuste
interno, terceira linha) e fora do fuso horário (ajuste externo, quarta linha).
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habilite a programação semanal, se exigido.

(N).

ajuste os dias da semana quando a unidade tem de estar em estado LIGADO (S) ou em estado DESLIGADO

2.5.1

Exemplos de programação de fusos horários

Para explicar melhor a programação de fusos horários, são relatados dois exemplos a seguir.
Exemplo nº 1
A unidade tem de operar todos os dias:
• das 07:00 às 20:00 com ponto de regulação de verão em 26°C e ponto de regulação de inverno em 21°C;
• das 20:00 às 07:00 com ponto de regulação de verão em 30°C e ponto de regulação de inverno em 15°C;
Além disso, as ventoinhas principais da unidade devem estar sempre ativas.
As máscaras K2 a K6 têm de ser ajustadas da seguinte forma:

Não é exigido ajustar dias úteis na máscara K7 já que a programação semanal está desabilitada na máscara K6.
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Exemplo nº 2
A unidade tem de operar de segunda-feira a sexta-feira, das 07:30 às 19:30, com o ponto de regulação de verão em
24°C e ponto de regulação de inverno em 20,5°C;além disso, as ventoinhas da unidade devem ser DESLIGADAS
das 19:30 às 07:30 e a unidade tem de estar completamente DESLIGADA aos sábados e domingos.
As máscaras K2 a K7 têm de ser ajustadas da seguinte forma:

Em caso de que a função “ventoinha principal DESLIGADA pelo fuso horário” estar habilitada na
máscara K2, o ajuste externo na máscara K4 pode ser de qualquer valor, pois não é considerada pela
unidade termorreguladora devido ao fato de que as ventoinhas estão DESLIGADAS.

2.6 Parar função de lavagem (arrefecimento livre forçado na inicialização
da unidade).
Unidade com função de registros de arrefecimento livre e lavagem habilitada.
Máscara principal
prima Dê um “Enter” para parar a função de lavagem.
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2.7

Transição verão/inverno a partir do teclado

A unidade deve estar DESLIGADA e a transição verão/inverno a partir do teclado deve estar habilitada.
Selecione o menu “Verão/Inverno”

Dê um “Enter”

Dê um “Enter” para mudar o modo de trabalho da unidade.
Se a transição a partir de entrada digital está habilitada, a máscara R0 não é visualizada.
Se a transição automática estiver habilitada, a transição do modo inverno para o modo verão é feita automaticamente
quando a temperatura do ar interno sobe acima do ponto de regulação de verão, enquanto a transição de modo
verão para modo inverno é feita automaticamente quando a temperatura do ar interno cai abaixo do ponto de
regulação de inverno.Em qualquer caso, a transição automática é feita com a unidade em estado LIGADO, de
forma que o controle primeiramente parará todos os dispositivos ativos (compressores, aquecedores elétricos, etc.),
exceto as ventoinhas principais, e os reiniciará automaticamente quando a transição for feita, após a solicitação de
carga termal.
Para que a transição verão/inverno automática funcione adequadamente, o ponto de regulação de
inverno deve ser menor do que o ponto de regulação de verão; caso contrário, o controlo ativará um
alarme que parará a unidade; este alarme será automaticamente redefinido quando os pontos de
regulação de verão e inverno sejam adequadamente ajustados.
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2.8

Visualização de entrada/saída

selecione o menu “Entrada/Saída”
.
A máscara exibe a temperatura do ar de entrada (interno) e externa (exterior).

a máscara exibe a temperatura do fornecimento de ar.

a máscara exibe as pressões de refrigeração dos circuitos 1 e 2.

A máscara exibe a concentração de CO|p|2|pp| ou COV, lida pela sonda de qualidade de ar, se estiver presente.

as máscaras exibem os estados de entrada digital: C = closed (fechada), O = open (aberta).

a máscara exibe os estados dos compressores.

a máscara exibe os estados das ventoinhas externas (exteriores) e das válvulas de reversão de 4 vias dos
circuitos 1 e 2.
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a máscara exibe o estado da ventoinha principal.

a máscara exibe os estados do aquecedor elétrico, se estiver presente.

a máscara exibe as percentagens de abertura do registro de ar externo e a válvula de água quente, se
presentes.

a máscara exibe a percentagem funcional das ventoinhas externas (exteriores) dos circuitos 1 e 2.

a máscara exibe a percentagem funcional de ventoinhas de entrega e retorno (se presentes).

a máscara exibe a leitura de pressões de ar do transdutor de pressão de ar do fluxo de ar de fornecimento
e retorno; observe que esta pressão é medida no bocal da ventoinha e não está relacionada em forma alguma à
pressão estática disponível.

a máscara exibe a temperatura de evaporação, o ponto de regulação calculado de descongelamento e a
contagem regressiva de início de descongelamento dos circuitos 1 e 2.
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a máscara exibe o estado da saída auxiliar NO11 e o estado do aquecedor elétrico da bandeja de condensação.

2.9 Modifique o idioma e a visualização dos dados da unidade e do
software
Menu “Manutenção”
Dê um “Enter”
A partir desta máscara o idioma do controlo pode ser modificado, selecionando-se entre aqueles disponíveis. Prima
“Enter” para modificar o idioma.

a máscara exibe os seguintes dados da unidade: número de série, data do teste de fábrica e código de
identificação do testador de fábrica.

a máscara exibe o código, a versão e a data de lançamento do software, e o modelo da unidade.

a máscara exibe a bios da placa de controlo e as versões de arranque e datas de lançamento.

a máscara exibe o modelo e tipo da placa de controlo.

a máscara exibe as horas de trabalho da unidade.

a máscara exibe as horas de trabalho dos compressores 1 e 2.
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a máscara exibe as horas de trabalho dos compressores 3 e 4.

2.10 Alarmes

Quando um alarme é acionado, a tecla vermelha “Alarme” é ligada e a saída digital de alarme é ativada.
Ao premir a tecla “Alarme”, o último alarme é exibido, os outros alarmes ativos podem ser deslocados com as teclas
de setas.
Este é um exemplo de máscara de alarme:
Cada alarme é identificado por um código “ALxx” e a causa do alarme é descrita na máscara.Para redefinir um
alarme ativo, premir continuamente pelo menos por 2 segundos a tecla “Alarme”; se o alarme foi redefinido com
sucesso, a máscara de alarme desaparece e, caso não haja nenhum outro alarme ativo, a tecla vermelha “Alarme”
é DESLIGADA.Um alarme pode ser redefinido apenas se a condição que o ativou não estiver mais presente.
A redefinição manual de um alarme pode ser feita apenas após verificar a causa do alarme e resolver
o problema que ativou o alarme.
A redefinição inadequada de um alarme pode causar danos severos à unidade ou a seus
componentes.
No menu de histórico de alarmes, os últimos 150 alarmes são armazenados. Quando a memória estiver cheia e
outro alarme for ativado, o alarme mais antigo é sobrescrito.
A seguir, a lista completa de alarmes é exibida com as principais causas possíveis, algumas dicas de solução de
problemas, o modo de redefinição, a ação na unidade e em seus componentes.
O modo de redefinição de alarme é relatado na coluna “REDEFINIÇÃO”:
• A = automático: quando a condição do alarme desaparece, o alarme é automaticamente redefinido;
• AC = automaticamente controlado: o alarme é redefinido automaticamente por um número limitado de tentativas
em um tempo determinado, após isso a redefinição se torna manual;
• M = redefinição manual a partir do monitor ou a partir do supervisor: o alarme deve ser redefinido manualmente
pelo monitor como descrito acima ou pela variável de redefinição do supervisor; para cada alarme com redefinição
manual, o dia e a hora de redefinição são armazenados no histórico de alarmes.
Na coluna “UNIDADE DESLIGADA”, é reportado se o alarme para ou não a unidade toda:
• Sim = o alarme para a unidade;
• Não = o alarme não para a unidade, mas apenas os dispositivos relacionados
CÓD.

DESCRIÇÃO

AL01

Compressor 1
sobrecarregado

AL02

Compressor 2
sobrecarregado

VERIFICAÇÕES E RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Verifique as condições de trabalho.
Verifique a fiação, os terminais e o
Intervenção do compressor de disjuntor do motor.
proteção térmica 1
Verifique a corrente adsorvida.
Verifique a temperatura de descarga do
compressor.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique a fiação, os terminais e o
Intervenção do compressor de disjuntor do motor.
proteção térmica 2
Verifique a corrente adsorvida.
Verifique a temperatura de descarga do
compressor.
CAUSAS PRINCIPAIS
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ITENS
DESLIGADOS

REDEF.

OFF

M

Não

Compressor 1

M

Não

Compressor 2
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CÓD.

DESCRIÇÃO

CAUSAS PRINCIPAIS

VERIFICAÇÕES E RESOLUÇÃO DE
REDEF.
PROBLEMAS
Verifique a pressão de condensação.
Verifique a carga do líquido de
arrefecimento
Verifique a operação da(s) ventoinha(s)
de condensação
Verifique a presença de reciclagem de ar
morno de condensação.
M
Verifique a limpeza da bobina de
condensação e limpe-a de vez em
quando.
Redefina o interruptor de alta pressão
antes de redefinir o alarme no
controlador.
Verifique o ajuste correto de intervenção
para o interruptor de alta pressão.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique a pressão de condensação.
Verifique a carga do líquido de
arrefecimento
Verifique a operação da(s) ventoinha(s)
de condensação
Verifique a presença de reciclagem de ar
morno de condensação.
M
Verifique a limpeza da bobina de
condensação e limpe-a de vez em
quando.
Redefina o interruptor de alta pressão
antes de redefinir o alarme no
controlador.
Verifique o ajuste correto de intervenção
para o interruptor de alta pressão.

OFF

ITENS
DESLIGADOS

Não

Todos os
compressores do
circuito 1

Não

Todos os
compressores do
circuito 2

AL03

Circuito de alta
pressão 1

Alarme de alta pressão do
circuito 1 (interruptor de alta
pressão)

AL04

Circuito de alta
pressão 2

Alarme de alta pressão do
circuito 2 (interruptor de alta
pressão)

AL05

Alarme
anticongelante

Entrada digital 1 aberta

Verifique as condições de trabalho.

A (2)

Não

Compressores
(apenas em modo
de resfriamento)

A temperatura interna excede
o valor máximo ajustado

Verifique as condições de trabalho.

A

Não

Nenhum

A temperatura interna é mais
baixa do que o valor mínimo
ajustado

Verifique as condições de trabalho.

A (2)

Não

Nenhum

M

Não

Todos os
compressores do
circuito 1

M

Não

Todos os
compressores do
circuito 2

M

Não

Todos os
compressores do
circuito 1

M

Não

Todos os
compressores do
circuito 2

Verifique as condições de trabalho do
compressor.

M (1)

Não

Nenhum

Verifique as condições de trabalho do
compressor.

M (1)

Não

Nenhum

AL06
AL07

Limiar de alta
temperatura
excedido
Limiar de baixa
temperatura
excedido

AL08

Circuito de baixa
pressão 1 em
verão

Alarme de baixa pressão
do circuito 1 a partir do
interruptor de baixa pressão
(modo de resfriamento)

AL09

Circuito de baixa
pressão 2 em
verão

Alarme de baixa pressão
do circuito 2 a partir do
interruptor de baixa pressão
(modo de resfriamento)

AL10

Circuito de baixa
pressão 1 em
inverno

Alarme de baixa pressão
do circuito 1 a partir do
interruptor de baixa pressão
(modo de aquecimento)

AL11

Circuito de baixa
pressão 2 em
inverno

Alarme de baixa pressão
do circuito 2 a partir do
interruptor de baixa pressão
(modo de aquecimento)

AL12

Manutenção do
compressor 1

AL13

Manutenção do
compressor 2
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O limiar de horas de operação
do Compressor 1 foi
excedido.
O limiar de horas de operação
do Compressor 2 foi
excedido.

Verifique as condições de trabalho.
Verifique a pressão de evaporação.
Verifique a carga do líquido de
arrefecimento
Verifique as ventoinhas de evaporação.
Verifique a intervenção correta para o
interruptor de baixa pressão.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique a pressão de evaporação.
Verifique a carga do líquido de
arrefecimento
Verifique as ventoinhas de evaporação.
Verifique a intervenção correta para o
interruptor de baixa pressão.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique a pressão de evaporação.
Verifique a carga do líquido de
arrefecimento
Verifique as ventoinhas de evaporação.
Verifique a intervenção correta para o
interruptor de baixa pressão.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique a pressão de evaporação.
Verifique a carga do líquido de
arrefecimento
Verifique as ventoinhas de evaporação.
Verifique a intervenção correta para o
interruptor de baixa pressão.
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CÓD.
AL14

AL15

AL16
AL17

AL18

VERIFICAÇÕES E RESOLUÇÃO DE
REDEF.
PROBLEMAS
Manutenção da
O limiar de horas de operação Verificação da unidade. Execute as
M (1)
unidade
da unidade foi excedido.
operações regulares de manutenção.
Verifique as condições de trabalho.
Sobrecarga/ligação
Verifique a fiação, os terminais e a
Ventoinha de ventilação da
corrente adsorvente das ventoinhas.
da ventoinha
M
proteção térmica
principal
Verifique o interruptor de sobrecarga
térmica.
A queda de pressão pelo filtro Limpe ou substitua os filtros de ar.
M
medida pelo interruptor de
Filtro sujo
Calibração do interruptor de pressão
pressão diferencial é mais alta
M
diferencial para filtros entupidos.
que o valor ajustado.
Não usado
Verifique as condições de trabalho (fluxo
de ar e pressão).
O interruptor de pressão de
Verifique a operação de trabalho das
Alarme do
ar diferencial deteta uma
ventoinhas de ventilação.
M
interruptor de fluxo pressão (fluxo de ar) menor
Verifique o sistema de distribuição de ar.
que o ponto ajustado
Verifique a intervenção correta do
interruptor de fluxo de ar.
DESCRIÇÃO

CAUSAS PRINCIPAIS

AL19

Relógio quebrado
ou ausente

AL20

Ponto de regulação de
verão é menor que o ponto
Ponto de regulação de regulação de inverno,
de verão <°ponto
ou o ponto de regulação de
de regulação de
inverno é maior que o ponto
inverno
de regulação de verão, e a
transição automática está
habilitada

AL21

Sonda B1
quebrada ou
desconectada

AL22

Sonda B2
quebrada ou
desconectada

AL23

Sonda B6
quebrada ou
desconectada

A placa do relógio está com
defeito

UATYQ*Y1

Packaged Rooftop
4P522681-1

Não

Nenhum

Sim

Todos

Não

Nenhum

-

-

Sim

Todos

Reinicie o controlador; se o alarme
persistir, substitua a placa principal.

M

Não

Nenhuma,
programação
horária não
operacional

Verifique o ponto de regulação da
temperatura correta (modos de
resfriamento e aquecimento).

A

Sim

Todos

Não

Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à
sonda

Não

Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à
sonda

Não

Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à
sonda

Verifique as condições de trabalho.
Verifique no controlador o intervalo de
A leitura da sonda B1 (sonda leitura correto da sonda.
de pressão diferencial do
Verifique a leitura correta da sonda e
fluxo de ar de fornecimento)
substitua-a caso necessário.
excede o intervalo
Verifique a fiação e os terminais da
operacional
sonda.
Verifique o funcionamento correto da
entrada analógica da placa principal.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique no controlador o intervalo de
leitura correto da sonda.
A leitura da sonda B2 (sonda
Verifique a leitura correta da sonda e
de pressão diferencial do
substitua-a caso necessário.
fluxo de ar de retorno) excede
Verifique a fiação e os terminais da
o intervalo operacional
sonda.
Verifique o funcionamento correto da
entrada analógica da placa principal.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique no controlador o intervalo de
leitura correto da sonda.
Verifique a leitura correta da sonda e
A leitura da sonda B6
(pressão de condensação do substitua-a caso necessário.
circuito 2) excede o intervalo Verifique a fiação e os terminais da
sonda.
Verifique o funcionamento correto da
entrada analógica da placa principal.
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M

M
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CÓD.

DESCRIÇÃO

AL24

Sonda B7
quebrada ou
desconectada

AL25

Sonda B4
quebrada ou
desconectada

AL26

Sonda B3
quebrada ou
desconectada

AL27

Sonda B8
quebrada ou
desconectada

AL28

Sonda B5
quebrada ou
desconectada

AL29

Sobrecarga no
aquecedor 1

AL30

Sobrecarga no
aquecedor 2

AL31

AL32

Alarme severo
genérico por DIN°.
Sistema desligado
Alarme genérico
por Sistema de
entrada digital
ainda ligado

Tradução das instruções originais

Manual de instalação

18

VERIFICAÇÕES E RESOLUÇÃO DE
REDEF.
PROBLEMAS
Verifique as condições de trabalho.
Verifique no controlador o intervalo de
leitura correto da sonda.
A leitura da sonda B7
Verifique a leitura correta da sonda e
(umidade do ar interno)
substitua-a caso necessário.
M
excede o intervalo
Verifique a fiação e os terminais da
sonda.
Verifique o funcionamento correto da
entrada analógica da placa principal.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique no controlador o intervalo de
leitura correto da sonda.
A leitura da sonda B4
Verifique a leitura correta da sonda e
(temperatura do ar de
substitua-a caso necessário.
M
fornecimento) excede o
Verifique a fiação e os terminais da
intervalo
sonda.
Verifique o funcionamento correto da
entrada analógica da placa principal.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique no controlador o intervalo de
leitura correto da sonda.
A leitura da sonda B3
Verifique a leitura correta da sonda e
(pressão de condensação do substitua-a caso necessário.
M
circuito 1) excede o intervalo Verifique a fiação e os terminais da
sonda.
Verifique o funcionamento correto da
entrada analógica da placa principal.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique no controlador o intervalo de
leitura correto da sonda.
A leitura da sonda B8
Verifique a leitura correta da sonda e
(temperatura do ar externo)
M
substitua-a caso necessário.
excede o intervalo
Verifique a fiação e os terminais da
sonda.
Verifique o funcionamento correto da
entrada analógica da placa principal.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique no controlador o intervalo de
leitura correto da sonda.
A leitura da sonda B5
Verifique a leitura correta da sonda e
(temperatura do ar de retorno) substitua-a caso necessário.
M
excede o intervalo
Verifique a fiação e os terminais da
sonda.
Verifique o funcionamento correto da
entrada analógica da placa principal.
Verifique as condições de trabalho (fluxo
de ar e temperatura).
O disjuntor do grupo 1 de
Verifique a fiação e os terminais dos
M
aquecedores dispara
aquecedores e a corrente adsorvida.
Verifique o interruptor térmico.
Verifique as condições de trabalho (fluxo
de ar e temperatura).
O disjuntor do grupo 2 de
Verifique a fiação e os terminais dos
M
aquecedores dispara
aquecedores e a corrente adsorvida.
Verifique o interruptor térmico.
CAUSAS PRINCIPAIS

OFF

ITENS
DESLIGADOS

Não

Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à
sonda

Não

Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à
sonda

Não

Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à
sonda

Não

Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à
sonda

Não

Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à
sonda

Não

Grupo 1 de
aquecedores

Não

Grupo 2 de
aquecedores

A entrada digital de alarme
severo (DIN) está aberta

Verifique o controlo externo.

M

Sim

Todos

A entrada digital de alarme
genérico está aberta

Verifique o controlo externo.

M

Não

Nenhum
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AL33

Sobrecarga do
compressor 3

Intervenção do compressor de
proteção térmica 3

AL34

Sobrecarga do
compressor 4

Intervenção do compressor de
proteção térmica 4

Manutenção do
compressor 3
Manutenção do
compressor 4

O limiar de horas de operação
do compressor 3 foi excedido.
O limiar de horas de operação
do compressor 4 foi excedido.

VERIFICAÇÕES E RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Verifique as condições de trabalho.
Verifique a fiação, os terminais e o
disjuntor do motor.
Verifique a corrente adsorvida.
Verifique a temperatura de descarga do
compressor.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique a fiação, os terminais e o
disjuntor do motor.
Verifique a corrente adsorvida.
Verifique a temperatura de descarga do
compressor.
Verifique as condições de trabalho do
compressor.
Verifique as condições de trabalho do
compressor.

-

-

CÓD.

AL35
AL36

DESCRIÇÃO

AL37Não usado
65

AL66

AVISO Circuito 1
em Prevenção

AL67

AVISO Circuito 2
em Prevenção

AL68

Fornecimento da
sonda diferencial

AL69

Retorno da sonda
diferencial

AL70

AL71

Sonda B9
quebrada ou
desconectada

Sonda B10
quebrada ou
desconectada

CAUSAS PRINCIPAIS

Verifique as condições de trabalho.
Verifique a pressão de condensação.
Verifique as ventoinhas e bobina de
condensação.
Verifique o fluxo de ar da bobina de
condensação.
Verifique a carga do líquido de
arrefecimento
Verifique as condições de trabalho.
Verifique a pressão de condensação.
Verifique as ventoinhas e bobina de
condensação.
Verifique o fluxo de ar da bobina de
condensação.
Verifique a carga do líquido de
arrefecimento
Verifique o fluxo de ar.
O valor medido a partir da
Verifique o sistema de distribuição do
sonda de pressão diferencial
fluxo de ar.
do ar de fornecimento para o
Verifique o interruptor de pressão
retorno está fora do intervalo
diferencial de fornecimento e suas
permitido.
mangueiras conectivas.
Verifique o fluxo de ar.
O valor medido a partir da
Verifique o sistema de distribuição do
sonda de pressão diferencial
fluxo de ar.
do ar de retorno para o
Verifique o interruptor de pressão
retorno está fora do intervalo
diferencial de fornecimento e suas
permitido.
mangueiras conectivas.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique no controlador o intervalo de
leitura correto da sonda.
A leitura da sonda B9 (CO2
Verifique a leitura correta da sonda e
ou COV do ar interno) excede substitua-a caso necessário.
o intervalo
Verifique a fiação e os terminais da
sonda.
Verifique o funcionamento correto da
entrada analógica da placa principal.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique no controlador o intervalo de
leitura correto da sonda.
A leitura da sonda B10
Verifique a leitura correta da sonda e
(umidade relativa do ar
substitua-a caso necessário.
externo) excede o intervalo
Verifique a fiação e os terminais da
sonda.
Verifique o funcionamento correto da
entrada analógica da placa principal.
O circuito de pressão de
condensação 1 é mais alto
que o valor de prevenção
(modo de resfriamento)
O circuito de pressão de
evaporação 1 é mais baixo
que o valor de prevenção
(modo de aquecimento)
O circuito de pressão de
condensação 2 é mais alto
que o valor de prevenção
(modo de resfriamento)
O circuito de pressão de
evaporação 2 é mais baixo
que o valor de prevenção
(modo de aquecimento)
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ITENS
DESLIGADOS

REDEF.

OFF

M

Não

Compressor 3

M

Não

Compressor 4

M (1)

Não

Nenhum

M (1)

Não

Nenhum

-

-

A (2)

Não

Um compressor do
circuito 1

A (2)

Não

Um compressor do
circuito 2

A (2)

Não

Nenhum

A (2)

Não

Nenhum

Não

Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à
sonda

Não

Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à
sonda

M

M

-
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CÓD.

AL72

DESCRIÇÃO

Comunicação interrompida
Rede local da placa
entre as placas principal e de
2 desconectada
expansão

AL73

Sonda escrava
B1 quebrada ou
desconectada

AL74

“Pressão alta do
circuito 1 a partir
do transdutor
em resfriamento
Tentativa: x/y”

AL75

“Pressão alta do
circuito 2 a partir
do transdutor
em resfriamento
Tentativa: x/y”

AL76

Pressão baixa do
circuito 1 a partir
do transdutor
em aquecimento
Tentativa: x/y

AL77

Pressão baixa do
circuito 2 a partir
do transdutor
em aquecimento
Tentativa: x/y

AL78

AVISO Circuito 1
em prevenção de
baixa pressão
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CAUSAS PRINCIPAIS

VERIFICAÇÕES E RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Verifique a fonte de alimentação da
placa de expansão.
Verifique a conexão entre as placas
principal e de expansão.

REDEF.

OFF

M

Não

Ajuste da comunicação.

Verifique as condições de trabalho.
Verifique no controlador o intervalo de
leitura correto da sonda.
A leitura da sonda B1 da
Verifique a leitura correta da sonda e
placa de expansão excede o substitua-a caso necessário.
intervalo
Verifique a fiação e os terminais da
sonda.
Verifique o funcionamento correto da
entrada analógica da placa principal
Alarme de alta pressão do
Verifique as condições de trabalho.
circuito de resfriamento 1
Verifique a pressão de condensação.
em modo de resfriamento
Verifique as ventoinhas e bobina de
(verão) a partir do transdutor condensação.
de pressão. A tentativa “x”
Verifique o fluxo de ar da bobina de
do número máximo “y” de
condensação.
tentativas é exibida; quando o Verifique a carga do líquido de
número máximo de tentativas arrefecimento.
for alcançado, a redefinição
Verifique a sonda de pressão.
do alarme se torna manual.
Alarme de alta pressão do
Verifique as condições de trabalho.
circuito de resfriamento 2
Verifique a pressão de condensação.
em modo de resfriamento
Verifique as ventoinhas e bobina de
(verão) a partir do transdutor condensação.
de pressão. A tentativa “x”
Verifique o fluxo de ar da bobina de
do número máximo “y” de
condensação.
tentativas é exibida; quando o Verifique a carga do líquido de
número máximo de tentativas arrefecimento.
for alcançado, a redefinição
Verifique a sonda de pressão.
do alarme se torna manual.
Alarme de baixa pressão do
Verifique as condições de trabalho.
circuito de resfriamento 1
Verifique a pressão de evaporação.
em modo de aquecimento
Verifique as ventoinhas e bobina de
(inverno) a partir do transdutor evaporação.
de pressão. A tentativa “x”
Verifique o fluxo de ar da bobina de
do número máximo “y” de
evaporação.
tentativas é exibida; quando o Verifique a carga do líquido de
número máximo de tentativas arrefecimento.
for alcançado, a redefinição
Verifique a sonda de pressão.
do alarme se torna manual.
Alarme de baixa pressão do
Verifique as condições de trabalho.
circuito de resfriamento 2
Verifique a pressão de evaporação.
em modo de aquecimento
Verifique as ventoinhas e bobina de
(inverno) a partir do transdutor evaporação.
de pressão. A tentativa “x”
Verifique o fluxo de ar da bobina de
do número máximo “y” de
evaporação.
tentativas é exibida; quando o Verifique a carga do líquido de
número máximo de tentativas arrefecimento.
for alcançado, a redefinição
Verifique a sonda de pressão.
do alarme se torna manual.
Verifique as condições de trabalho.
Verifique a pressão de evaporação.
A pressão de evaporação
Verifique as ventoinhas e bobina de
do circuito 1 em modo de
evaporação.
aquecimento (inverno)
Verifique o fluxo de ar da bobina de
é menor que o valor de
evaporação.
prevenção de baixa pressão
Verifique a carga do líquido de
arrefecimento

ITENS
DESLIGADOS
Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à placa
de expansão

M

Não

Todos os
componentes
e funções
relacionados
diretamente à
sonda

AC

Não

Todos os
compressores do
circuito 1

AC

Não

Todos os
compressores do
circuito 2

AC

Não

Todos os
compressores do
circuito 1

AC

Não

Todos os
compressores do
circuito 2

A (2)

Não

Um compressor do
circuito 1
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CÓD.

AL79

DESCRIÇÃO

AVISO Circuito 2
em prevenção de
baixa pressão

CAUSAS PRINCIPAIS
A pressão de evaporação
do circuito 2 em modo de
aquecimento (inverno)
é menor que o valor de
prevenção de baixa pressão

VERIFICAÇÕES E RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Verifique as condições de trabalho.
Verifique a pressão de evaporação.
Verifique as ventoinhas e bobina de
evaporação.
Verifique o fluxo de ar da bobina de
evaporação.
Verifique a carga do líquido de
arrefecimento

REDEF.

OFF

ITENS
DESLIGADOS

A (2)

Não

Um compressor do
circuito 2

(1) Os alarmes de manutenção devem ser redefinidos a partir das máscaras Ac-Ad-Ae do menu Manutenção e não
podem ser redefinidos ao pressionar a tecla Alarme
(2) O alarme é redefinido automaticamente, mas para limpar a visualização do alarme é necessário premir
continuamente a tecla Alarme por pelo menos 2 segundos.
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