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Parâmetro Ilustração

Pe Pressão de evaporação/condensação 
no modo de arrefecimento/
aquecimento

T5 Temperatura da água quente 
doméstica

Th Temperatura de aspiração

Tp Temperatura de descarga

TW_in Temperatura da água na entrada do 
permutador de calor de placas

TW_out Temperatura da água na saída do 
permutador de calor de placas

AHS Fonte de calor adicional

IBH1 1ª resistência elétrica de apoio

IBH 2 2ª resistência elétrica de apoio

TBH Aquecedor de reserva no tanque de 
água quente doméstica

Parâmetro Ilustração

T1 Temperatura da água na saída do 
aquecedor de reserva (ou fonte de 
calor adicional)

T1B Temperatura da água na saída da 
zona 2

T1S Temperatura alvo da água na saída

T2 Temperatura do fluido frigorífico 
na saída/entrada do permutador 
de calor de placas no modo de 
aquecimento/arrefecimento

T2B Temperatura do fluido frigorífico 
na saída/entrada do permutador 
de calor de placas no modo de 
aquecimento/arrefecimento

T3 Temperatura do tubo na saída/
entrada do condensador no modo 
de arrefecimento/aquecimento

T4 Temperatura exterior

11 MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA ......................................................... 54

12 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ...........................................................55
 ●12.1 Diretrizes gerais ...............................................................................................................  55
 ●12.2 Sintomas gerais ................................................................................................................  56
 ●12.3 Parâmetro de funcionamento  ..........................................................................................  58
 ●12.4 Códigos de erro ................................................................................................................  59

13 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .............................................................65
 ●13.1 Gerais  ..............................................................................................................................  67
 ●13.2 Especificações elétricas ...................................................................................................  67

14 INFORMAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO .......................................... 66



Homologações
Diretivas

Este produto está em conformidade com os requisitos das seguintes diretivas e normas europeias:
 ● Diretiva de Equipamentos de Pressão 2014/68/UE

 ● Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE  
Norma genérica: EN 60335-1  
Normas relevantes: EN 60335-2-40, EN 60335-2-21

 ● Diretiva de compatibilidade eletromagnética 2014/30/UE  
Normas genéricas: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1  
Norma relevante: EN 55014

Este produto está em conformidade com os requisitos da diretiva europeia 2009/125/CE relativa ao ecodesign de 
produtos relacionados com energia.

Para além dos requisitos e diretrizes legais, têm de ser respeitadas as instruções suplementares deste manual.

Os suplementos ou subsequentes regulamentos e diretrizes válidos no momento da instalação aplicam-se a todos os 
regulamentos e diretrizes especificados neste manual.

Declaração de conformidade CE
A unidade está em conformidade com as normas referidas na declaração de conformidade CE. Foi fabricada e 
colocada em serviço de acordo com as diretivas europeias.

A declaração de conformidade original está disponível no fabricante.

Teste de fábrica
Antes de sair de fábrica, cada módulo é testado em relação ao seguintes aspetos:

 ● Estanqueidade do circuito de aquecimento

 ● Segurança do sistema elétrico

 ● Estanqueidade do circuito do fluido frigorífico
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x2

5/7/9 kW

Esquema de cablagem: 12~16kW (trifásica) 
por exemplo

Sistema de controlo elétrico

Bloco de terminais

Sistema hidráulico

12/16 kW

Retire a placa côncava após a instalação.

Acessórios de 
instalação

Sistema de refrigeração
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1 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA  
As precauções aqui listadas estão divididas nos seguintes tipos. São muito importantes, por isso, siga-as com atenção. 

Significado dos símbolos de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA.  

 INFORMAÇÃO  
 ● Leia estas instruções com atenção antes da instalação. Guarde este manual de forma acessível para consulta 

futura.  

 ● Uma instalação incorreta de equipamento ou acessórios pode dar origem a choque elétrico, curto-circuito, 
fuga, incêndio ou outros danos ao equipamento. Certifique-se de que utiliza apenas acessórios fabricados pelo 
fornecedor, especificamente concebidos para o equipamento e garanta que a instalação é realizada por um 
profissional qualificado.  

 ● Todas as atividades descritas no presente manual têm de ser executadas por técnicos qualificados para o efeito. 
Certifique-se de que utiliza equipamento de proteção individual adequado como luvas e óculos de proteção durante 
a instalação da unidade ou a realização de atividades de manutenção. 

 ● Contacte o seu revendedor caso necessite de ajuda adicional.  

Cuidado: Risco de incêndio/
materiais inflamáveis  

 AVISO  
A manutenção deve apenas ser realizada conforme recomendado pelo fabricante do equipamento. Trabalhos 
de manutenção e reparação que requeiram a intervenção de outros técnicos qualificados devem ser realizados 
sob supervisão da pessoa responsável pela utilização de fluidos frigoríficos inflamáveis.   

 CUIDADO  

Explicação dos símbolos exibidos na unidade interior ou exterior  

AVISO
Este símbolo indica que este aparelho utiliza um fluido frigorífico inflamável. Se tiver havido 
fuga do fluido frigorífico e estiver exposto a uma fonte de ignição externa, existe risco de 
incêndio.  

CUIDADO  Este símbolo indica que o manual de operação deve ser lido com atenção.  

CUIDADO  Este símbolo indica que o instalador deve consultar o manual de instalação para manusear 
este equipamento.  

CUIDADO  Este símbolo indica que o instalador deve consultar o manual de instalação para manusear 
este equipamento.  

CUIDADO  Este símbolo indica que está disponível informação, por exemplo, no manual de operação 
ou de instalação.  

Indica uma situação de potencial perigo que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.  
É também utilizado para alertar contra práticas inseguras. 

 NOTA 
Indica situações que poderão resultar apenas em danos acidentais ao equipamento ou à propriedade.  

 PERIGO 
Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos graves. 

 AVISO 
Indica uma situação de potencial perigo que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.  
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 PERIGO  
 ● Desligue o interruptor de alimentação elétrica antes de tocar em componentes de terminais elétricos. 

 ● Após a remoção dos painéis de manutenção, é fácil tocar acidentalmente em componentes com corrente. 

 ● Nunca deixe a unidade sem supervisão durante a instalação ou a manutenção com o painel de manutenção removido. 

 ● Não toque em tubos de água durante ou imediatamente após o funcionamento, uma vez que os tubos podem estar 
quentes e provocar queimaduras nas suas mãos. Para evitar ferimentos, deixe a tubagem arrefecer até à temperatura 
normal ou utilize luvas de proteção. 

 ● Não toque em nenhum interruptor com os dedos molhados, a consequência poderia ser um choque elétrico. 

 ● Antes de tocar em componentes elétricos, desligue toda a alimentação da unidade.  

 AVISO  
 ● Os sacos de plástico da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças. As crianças que brincam com 

sacos de plástico correm perigo de morte por asfixia. 
 ● Elimine com segurança materiais de embalagem, como pregos e outras peças de metal ou madeira, passíveis de 

causar ferimentos. 
 ● Peça ao seu instalador ou a técnicos qualificados para realizar os trabalhos de instalação de acordo com este manual. 

Não instale a unidade sozinho. Uma instalação incorreta poderá resultar em fugas de água, choques elétricos ou 
incêndio. 

 ● Certifique-se de que utiliza apenas acessórios e componentes especificados para o trabalho de instalação. Caso 
contrário, podem ocorrer fugas de água, choques elétricos, incêndio ou a queda da unidade do respetivo suporte. 

 ● Instale a unidade sobre uma base que suporte o seu peso. Uma resistência insuficiente pode dar origem à queda do 
equipamento e a possíveis ferimentos. 

 ● Realize o trabalho de instalação especificado considerando as possibilidades de vento forte, furacões ou terramotos.  
Uma instalação incorreta pode resultar em acidentes devido a queda do equipamento. 

 ● Certifique-se de que todo o trabalho elétrico é realizado por pessoal qualificado de acordo com as leis e os 
regulamentos locais e com este manual, utilizando um circuito separado. Uma capacidade insuficiente do circuito de 
alimentação elétrica ou uma construção elétrica incorreta podem dar origem a choques elétricos ou incêndio. 

 ● Certifique-se de que instala um disjuntor de fuga à terra (GFCI) de acordo com as leis e os regulamentos locais; caso 
contrário, podem ocorrer choques elétricos e incêndio. 

 ● Assegure-se de que toda a cablagem é segura. Utilize os cabos especificados e garanta que os terminais de ligação 
e os cabos estão protegidos contra água e outras forças externas adversas. Ligações ou fixações incompletas podem 
dar origem a um incêndio. 

 ● Ao ligar os cabos para a alimentação elétrica, molde os fios de modo a que o painel frontal possa ser fixado de forma 
segura. Se o painel frontal não estiver na posição correta, pode ocorrer sobreaquecimento dos terminais, choques 
elétricos ou incêndio. 

 ● Após terem sido concluídos os trabalhos de instalação, verifique se não existe qualquer fuga de fluido frigorífico. 
 ● Nunca toque diretamente numa fuga de fluido frigorífico, uma vez que poderá causar queimaduras graves pelo frio. 

Não toque nos tubos de fluido frigorífico durante e imediatamente após o funcionamento, uma vez que estes podem 
estar quentes ou frios dependendo da condição do fluido frigorífico que passa pela tubagem, pelo compressor e por 
outros componentes do ciclo de refrigeração. Queimaduras ou queimaduras pelo frio são possíveis se tocar nos 
tubos de fluido frigorífico. Para evitar ferimentos, deixe os tubos arrefecer até à temperatura normal ou utilize luvas de 
proteção para lhes tocar. 

 ● Não toque nos componentes internos (bomba, aquecedor de reserva, etc.) durante ou imediatamente após o 
funcionamento. Tocar em componentes internos pode dar origem a queimaduras. Para evitar ferimentos, deixe os 
componentes internos arrefecer até à temperatura normal ou utilize luvas de proteção para lhes tocar.  

 CUIDADO  

 ● Ligue a unidade à terra.  
 ● A resistência de ligação à terra deverá estar de acordo com as leis e os regulamentos locais.  
 ● Não ligue o fio de terra a tubagens de gás ou água, para-raios ou fios terra de linhas telefónicas.  
 ● Uma ligação à terra incompleta pode causar choques elétricos. 

- Tubos de gás: pode ocorrer incêndio ou uma explosão se houver fuga de gás. 
- Tubos de água: tubos de vinil duros não constituem ligações à terra eficazes. 
- Para-raios ou fios terra de linhas telefónicas: o limiar elétrico pode aumentar de forma anómala se for 
atingido por um raio. 

 ● Instale o cabo de alimentação, pelo menos, 1 metro afastado de televisões ou rádios, de forma a prevenir 
interferências ou ruído.  (Dependendo das ondas de rádio, uma distância de 1 metro poderá não ser 
suficiente para eliminar o ruído.) 

 ● Não enxague a unidade. Tal pode dar origem a choques elétricos ou incêndio. O aparelho tem de ser 
instalado de acordo com os regulamentos nacionais relativos a cablagem. Se o cabo de alimentação estiver 
danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo agente de assistência ou por pessoas 
igualmente qualificadas, por forma a evitar situações de perigo.  
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 ● Não instale a unidade nos seguintes locais: 
- Onde exista névoa de óleo mineral, óleo em spray ou vapores. Componentes em plástico podem deteriorar-se 
dando origem que se soltem ou que haja fuga de água. 
- Onde haja produção de gases corrosivos (como gás de ácido sulfuroso). Onde a corrosão de tubos de cobre ou 
componentes soldados possa causar a fuga de fluido frigorifico. 
- Onde exista maquinaria que emita ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas podem perturbar o sistema 
de controlo e causar avarias no equipamento. 
- Onde possa haver fuga de gases inflamáveis, onde exista fibra de carbono ou pó inflamável suspenso no ar ou 
onde haja manuseamento de substâncias inflamáveis voláteis, como diluente de tinta ou gasolina. Este tipos de 
gases podem causar um incêndio. 
- Onde o ar contenha níveis elevados de sal, como perto do oceano. 
- Onde haja grandes flutuações de tensão, como em fábricas.  
- Em veículos ou navios. 
- Onde haja vapores ácidos ou alcalinos. 

 ● Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos e por pessoas com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos caso sejam supervisionadas ou 
recebam instruções relativas ao uso do aparelho de modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. 
As crianças não devem brincar com a unidade. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças 
sem supervisão. 

 ● As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho. 
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo agente de 
assistência ou por pessoas igualmente qualificadas. 

 ● ELIMINAÇÃO: não elimine este produto como resíduo doméstico não triado. É necessária a recolha separada 
deste tipo de resíduos para um tratamento especial. Não elimine aparelhos elétricos como resíduos domésticos, 
recorra a instalações de recolha específicas.  Contacte as autoridades locais para mais informações relativas aos 
sistemas de recolha disponíveis.  Se os aparelhos elétricos forem eliminados em aterros ou lixeiras, substâncias 
perigosas podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar, deste modo, na cadeia alimentar constituindo perigo 
para a saúde e o bem-estar. 

 ● A cablagem tem de ser instalada por técnicos profissionais de acordo com os regulamentos nacionais relativos 
à cablagem e este esquema de ligações elétricas. Deverá ser incorporado na cablagem fixa um seccionador 
universal com, pelo menos, 3 mm de distância de contacto a todos os polos e um interruptor diferencial com uma 
tensão nominal que não exceda os 30 mA, em conformidade com as normas nacionais. 

 ● Confirme a segurança da área de instalação (paredes, chãos, etc.), verificando se não existem perigos ocultos 
como água, eletricidade e gás, antes de instalar cablagens/tubagens. 

 ● Antes da instalação, verifique se a alimentação elétrica do utilizador está em conformidade com os requisitos de 
instalação da unidade (incluindo ligação à terra fiável, fugas, diâmetro dos cabos, carga elétrica, etc.). 
Se os requisitos de instalação elétrica do produto não forem cumpridos, é proibida a instalação do produto até à 
respetiva retificação. 

 ● Se forem instalados múltiplos sistemas de ar condicionado de forma centralizada, confirme o equilíbrio de carga 
da alimentação elétrica trifásica e se existem precauções para evitar que múltiplas unidades sejam instaladas na 
mesma fase da alimentação elétrica trifásica. 

 ● O aparelho deve ser firmemente fixado. Se necessário, tome medidas de reforço.  

   NOTA  
 ● Sobre gases fluorados 

- Esta unidade de climatização contém gases fluorados. Para informações específicas sobre o tipo e a quantidade 
de gás, consulte o rótulo correspondente na unidade. Deve estar garantida a conformidade com regulamentos 
nacionais relativos a gases. 
- Os trabalhos de instalação, assistência, manutenção e reparação desta unidade devem ser realizados por um 
técnico certificado. 
- A desinstalação e reciclagem do produto devem ser realizadas por um técnico certificado. 
- Se o sistema estiver equipado com um sistema de deteção de fugas, este tem de ser verificado em relação 
a fugas, pelo menos, a cada 12 meses. É fortemente recomendado manter um registo adequado de todas as 
verificações da unidade em relação a fugas.

2 INTRODUÇÃO GERAL 

 ● Estas unidades são utilizadas para aplicações de aquecimento e arrefecimento. Podem ser combinadas com 
ventiloconvetores, aplicações de pavimento radiante, radiadores de elevada eficiência a baixa temperatura, depósitos 
acumuladores de água quente sanitária (neste manual designados por tanques de água quente doméstica) e kits solares. 

 ● Um controlador com fios é fornecido com a unidade. 

 ● Se optar por integrar uma resistência elétrica de apoio, neste manual designada por "aquecedor de reserva", este pode 
aumentar a capacidade de aquecimento perante baixas temperaturas exteriores. A resistência elétrica de apoio atua ainda 
em caso de avaria e proteção anticongelação da tubagem de água exterior durante o inverno.   
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Potência/carga  

Tbivalent Temperatura exterior   

 Potência da bomba de calor. 
 Potência de aquecimento necessária (dependente do local). 
  Potência de aquecimento adicional fornecida pelo 
aquecedor de reserva. 

 ● Tanque de água quente doméstica (fornecimento sob 
pedido) 
Pode ser ligado um tanque de água quente doméstica 
(com ou sem aquecedor de reforço) à unidade. 
As características do depósito acumulador dependem das 
necessidades de AQS (neste manual designada por AQD), 
para as diferentes unidades e os materiais do permutador 
de calor...

Sonda da 
temperatura (T5)  

Serpentina  

Saída  

Aquecedor de 
reforço (TBH)  

Entrada  

Se o volume do tanque for superior a 240 l, a sonda 
da temperatura (T5) tem de ser instalada a uma altura 
superior a metade da altura do tanque. 

Se o volume do tanque for inferior a 240 l, a sonda da 
temperatura tem de ser instalada a uma altura superior 
a 2/3 da altura do tanque. 

O aquecedor de reforço deverá ser instalado abaixo da 
sonda da temperatura. 

O permutador de calor (serpentina) deve ser instalado 
abaixo da sonda da temperatura. 

O comprimento do tubo, entre a unidade exterior e o 
tanque, deve ser inferior a 5 metros.  

Unidade 5~9 kW 12~16 kW

Volume do tanque/l  
Mínimo  100  200  
Recomendado  200 300  

Permutador 
de calor 
(serpentina de 
aço inoxidável)  

Área de 
permuta de 
calor/m2  

Mínimo  1,4 1,75  

Recomendado  2,5 4  

Volume/l  
Mínimo  12 14  
Recomendado  20 32  

Permutador 
de calor 
(serpentina 
esmaltada)  

Área de 
permuta de 
calor/m2

Mínimo  1,7 2,5  

Recomendado  3 5,6  

Volume/l  
Mínimo  14 20  
Recomendado  24 45  

MODO PRODUÇÃO ÁGUA QUENTE DOMÉSTICA

43 

30  

Temperatura exterior (°C)   

-10  

-25  

5  12   25   35    50 60 
Temperatura de ida à instalação (°C)   

MODO ARREFECIMENTO  

Temperatura exterior (°C)   
46 

*43  

20 

10  

-5  

5 10 25 50 
Temperatura de ida à instalação (°C)  

*A temperatura de funcionamento máxima dos 
modelos 5/7/9 kW é de 43 °C  

MODO AQUECIMENTO   

Temperatura exterior (°C)   
35 

30  

-10  

-25  

5 12      25   35         55 60 

Temperatura de ida à instalação (°C)   

 ● Termóstato ambiente (fornecimento sob pedido) 
O termóstato ambiente pode ser ligado à unidade 
(quando escolher o local de instalação, tenha em 
atenção que o termóstato ambiente deve ser mantido 
afastado de fontes de calor). 

 ● Kit solar para tanque de água quente doméstica 
(fornecimento sob pedido) 
Pode ser ligado um kit solar opcional à unidade. 

 ● Kit de alarme remoto (fornecimento sob pedido) 
Pode ser ligado um kit de alarme remoto à unidade. 

 ● Intervalo de funcionamento  

Sem funcionamento da bomba de calor, apenas 
do aquecedor de reserva ou da caldeira 

Intervalo de queda ou subida da temperatura de 
ida à instalação
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Temp. exterior (°C) -25 -24 -23 -22 

Temp. ida instalação (°C) 35 35 35 37 

Temp. exterior (°C) -21 -20 -19 -18 

Temp. ida instalação (°C) 39 40 42 44 

Temp. exterior (°C) -17 -16 -15 -14 

Temp. ida instalação (°C) 46 48 50 52 

Temp. exterior (°C) -13 -12 -11 -10~30 

Temp. ida instalação (°C) 54 56 58 60 

Temp. exterior (°C) 31 32 33 34 

Temp. ida instalação (°C) 59 58 57 56 

Temp. exterior (°C) 35 36 37 38 

Temp. ida instalação (°C) 55 55 55 55 

Temp. exterior (°C) 39 40 41 42 

Temp. ida instalação (°C) 54 53 52 51 

Temp. exterior (°C) 43 44 45 46 

Temp. ida instalação (°C)  50  50  50  50  

 ● Antes da instalação 
Confirme o nome do modelo e o número de série da unidade. 

 ● Manuseamento 
Devido a dimensões relativamente grandes e a um peso elevado, a unidade deverá apenas ser manuseada com ferramentas 
de elevação com lingas. As lingas podem ser instaladas nos suportes especificamente previstos para o efeito na estrutura da 
base.  

3 ACESSÓRIOS 

3.1 Acessórios fornecidos 
com a unidade  

Designação

Acessórios de instalação

Figura

Manual de instalação 
e do proprietário (este 
manual)  

Manual de operação  

Manual de dados 
técnicos  

Filtro em Y  

Acessório de ligação 
para a saída de água  

Controlador com fios  

Abraçadeira para 
utilização pelo cliente 
na cablagem

Sonda AQD ou de 2º 
circuito aquecimento* 

Cabo de extensão para 
T5  

Quantidade

5~9 kW  

1  

1  

1  

1  

2  

1  

0 

3  

1  

1  

12~16 kW  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

 2  

 3  

1  

1  

A sonda pode ser utilizada para detetar a temperatura 
da água. Se estiver apenas instalado o tanque de água 
quente doméstica, a sonda pode funcionar como T5.  Se 
estiver instalado um segundo circuito, a sonda pode 
funcionar como sonda de mistura. Se ambos estiverem 
instalados, é necessária uma sonda adicional (disponível 
como acessório). A sonda deverá ser ligada à porta 
correspondente na placa de controlo principal do módulo 
hidráulico (consulte a secção "9.3.1 Placa de controlo 
principal do módulo hidráulico").   

3.2 Acessórios disponíveis  

DESIGNAÇÃO 

Sonda 2º circuito  

 FIGURA  

A unidade tem uma função anticongelamento que utiliza 
a bomba de calor e o aquecedor de reserva (modelo 
personalizado) para proteger o sistema de água contra 
congelamento em todas as condições. Uma vez que pode 
ocorrer uma interrupção na alimentação elétrica enquanto 
a unidade está sem supervisão, é necessário uma atenção 
especial ao interruptor de caudal caso se produzam 
condições de congelamento da água.  (Consulte a secção 
"9.4 Tubagem de água"). 

Está listada abaixo a temperatura mínima de ida à 
instalação (T1stoph) que a unidade consegue alcançar 
a diferentes temperaturas exteriores (T4) no modo de 
arrefecimento:  

Está listada abaixo a temperatura máxima de água quente 
doméstica (T5stop) que a bomba de calor consegue alcançar a 
diferentes temperaturas exteriores (T4) no modo AQD:  

4 ANTES DA INSTALAÇÃO  

Temp. exterior (°C) ≤10  11 12 13

Temp. ida instalação (°C) 10 9 9 8 

Temp. exterior (°C) 14 15 16 17

Temp. ida instalação (°C) 8 7 7 6

Temp. exterior (°C) 18 19 20 ≥21 

Temp. ida instalação (°C)  6 6  5 5

Temp. exterior (°C) -25~-16 -15~-11 -10~-6  -5~-1
Temp. ida 
instalação 
AQD  (°C)  

5~9 kW 45 48 50 52

12~16 kW  40 45 48 50

Temp. exterior (°C) 0~4  5~14 15~19 20~24
Temp. ida 
instalação 
AQD  (°C)  

5~9 kW 55 55 55 52

12~16 kW  53 55 55 50

Temp. exterior (°C) 25~29 30~34 35~39 40~43
Temp. ida 
instalação 
AQD  (°C)  

5~9 kW 50 50 48 45

12~16 kW  50 48 48 45

Está listada abaixo a temperatura máxima de fluxo de água 
de saída (T1stoph) que a bomba de calor consegue alcançar 
a diferentes temperaturas exteriores (T4) no modo de 
aquecimento:  
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5 INFORMAÇÃO IMPORTANTE ACERCA DO FLUIDO FRIGORÍFICO 
Este produto contém gás fluorado, que não pode ser libertado para a atmosfera. 

Tipo de fluido frigorífico: R32; PAG: 675. 

PAG=Potencial de aquecimento global  

Modelo  
Volume de fluido frigorífico enchido na unidade em fábrica  

Fluido frigorífico/(kg)   Toneladas equivalentes de CO2  

5 kW  2,00   1,35  

7 kW  2,00   1,35  

9 kW  2,00   1,35  

12 kW  2,80   1,89  

16 kW   2,80  1,89  

O gancho e o centro de 
gravidade da unidade devem 
estar alinhados na direção 
vertical para evitar uma 
inclinação inadequada  

Passe a corda pelos 
orifícios de elevação do 
lado direito e esquerdo da 
estrutura de madeira  

≥ 1000 mm  

 ● Para evitar ferimentos, não toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade. 
 ● Não utilize as pegas nas grelhas do ventilador para evitar danos. 
 ● A unidade é muito pesada! Evite que a unidade caia devido a uma inclinação inadequada durante o manuseamento.  

 CUIDADO  

A posição do centro de gravidade em diferentes unidades pode ser consultada na figura abaixo.  

5/7/9 kW  (unidade:mm)  12/16 kW  (unidade:mm)  
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  CUIDADO  
 ● Frequência de verificações de fuga de fluido frigorífico 

- Para uma unidade que contenha gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores a 5 
toneladas equivalentes de CO2, mas inferiores a 50 toneladas equivalentes de CO2, pelo menos, a cada 12 meses ou 
se estiver instalado um sistema de deteção de fugas, no mínimo, a cada 24 meses. 

- Para uma unidade que contenha gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores a 50 
toneladas equivalentes de CO2, mas inferiores a 500 toneladas equivalentes de CO2, pelo menos, a cada 6 meses ou 
se estiver instalado um sistema de deteção de fugas, no mínimo, a cada 12 meses. 

- Para uma unidade que contenha gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores a 500 
toneladas equivalentes de CO2, pelo menos, a cada 3 meses ou se estiver instalado um sistema de deteção de fugas, 
no mínimo, a cada 6 meses. 

- Esta unidade de climatização é um equipamento hermeticamente selado que contém gases fluorados com efeito de 
estufa. 

- Só pessoas certificadas podem realizar os trabalhos de instalação, operação e manutenção.  

6 LOCAL DE INSTALAÇÃO  

 AVISO  
 ● A unidade contém fluido frigorífico inflamável devendo, por isso, ser instalada num local com boa ventilação. Se a 

unidade estiver instalada no interior, têm de ser adicionados um dispositivo de deteção de fluido frigorífico adicio-
nal e um equipamento de ventilação de acordo com a norma EN378. Adote medidas adequadas para evitar que a 
unidade seja utilizada como abrigo por animais pequenos. 

 ● Ao entrarem em contacto com os componentes elétricos, os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou 
um incêndio.  Solicite ao cliente que mantenha limpa a área em redor da unidade.  

 ● Escolha um local para instalação que respeite os requisitos seguintes e que tenha a aprovação do seu cliente. - Locais bem 
ventilados. 

- Locais em que a unidade não perturbe os vizinhos do lado. 

-  Locais seguros com capacidade para suportar o peso e a vibração da unidade e nos quais a unidade possa ser instalada a 
um nível plano. 

- Locais em que não exista possibilidade de fugas de gás ou produtos inflamáveis. 

- O equipamento não se destina à utilização em atmosferas potencialmente explosivas. 

- Locais em que exista espaço para a devida realização da manutenção. 

-  Locais onde os comprimentos da tubagem e da cablagem da unidade estejam em conformidade com os intervalos 
admissíveis. 

-  Locais em que a fuga de água da unidade não possa causar danos no local (p. ex., no caso de um tubo de drenagem 
obstruído). 

- Locais em que a chuva possa ser evitada o máximo possível. 

-  Não instale a unidade em locais utilizados frequentemente como locais de trabalho. Em caso de trabalhos de construção  
(p. ex., retificação, etc.) que produzam muito pó, a unidade tem de ser coberta. 

- Não pouse objetos ou equipamentos em cima da unidade (placa superior) 

- Não suba, não se sente nem se coloque em pé em cima da unidade. 

-  Certifique-se de que são tomadas suficientes precauções em caso de fuga de fluido frigorífico de acordo com as leis e os 
regulamentos locais aplicáveis.

- Não instale a unidade perto do mar ou onde exista gás corrosivo. 

 ● Se instalar a unidade num local exposto a vento forte, preste especial atenção ao seguinte. 

 ● Ventos fortes de 5 m/s ou mais a soprar contra a saída de ar da unidade dão origem a curto-circuito (sucção do ar de 
descarga) podendo ter as seguintes consequências: 

- Deterioração da capacidade operacional. 

- Aceleração frequente de congelação no modo de aquecimento. 

- Interrupção do funcionamento devido a aumento da alta pressão. 

-  Se soprar continuamente vento forte contra a parte frontal da unidade, o ventilador pode começar a rodar muito 
rapidamente até partir. 

Em condições normais, consulte as figuras abaixo para a instalação da unidade:  
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Unidade 
5~9 kW  

12~16 kW  

A (mm) 

≥ 300  

≥ 300  

Consulte as figuras abaixo para a instalação da unidade 
(qualquer uma está OK) em locais com vento forte e onde a 
direção do vento possa ser prevista: 

Vire o lado da saída de ar para a vedação, o anteparo ou a 
parede do edifício.  

Unidade 

5~9 kW  
12~16 kW  

B 
 

B(mm)  

≥ 1000  
≥ 1500  

Certifique-se de que existe espaço suficiente para proceder 
à instalação. 

Disponha o lado de saída em ângulo reto para a direção do 
vento.  

Prepare um canal de drenagem de água à volta da fun-
dação, para drenar água residual à volta da unidade. 

Se a água não for fácil de drenar da unidade, monte 
a unidade sobre uma base de blocos de betão, etc. (a 
altura da base deverá ser de 100 mm). 

Se instalar a unidade sobre uma armação, instale 
também uma placa à prova de água (aprox. 100 mm) na 
parte inferior da unidade para evitar que a água entre a 
partir de baixo. 

Se instalar a unidade num local frequentemente exposto 
a neve, certifique-se de que eleva a base o máximo 
possível.  

 NOTA 
 ● A unidade é muito pesada! 

 ● Não instale a unidade diretamente na 
estrutura do edifício.  

6.1 Selecionar um local em climas frios 
Consulte "Manuseamento" na secção "4 Antes da instalação"  

Se operar a unidade em climas frios, certifique-se de 
segue as instruções descritas abaixo. 

 ● Para evitar a exposição ao vento, instale a unidade 
com o respetivo lado de sucção virado para a parede. 

 ● Nunca instale a unidade num local em que o lado de 
sucção possa estar diretamente exposto ao vento. 

 ● Para evitar a exposição ao vento, instale uma placa 
defletora do lado de descarga de ar da unidade. 

 ● Em áreas com muita queda de neve, é muito 
importante escolher um local de instalação em que 
a neve não afete a unidade. Se existir possibilidade 
de queda de neve lateral, certifique-se de que a 
serpentina do permutador de calor não é afetada pela 
neve (se necessário, construa uma cobertura lateral).  

 Construa uma cobertura grande. 

 Construa um pedestal. 

Instale a unidade suficientemente afastada do piso para evitar 
que fique enterrada na neve. 

6.2 Selecionar um local em climas 
quentes 
Uma vez que a temperatura exterior é medida através de uma 
sonda de ar da unidade exterior, certifique-se de que instala a 
unidade exterior à sombra ou construa uma cobertura para evitar 
a exposição à luz solar direta, de forma a não ser influenciada 
pelo calor do sol; caso contrário, a proteção da unidade poderá 
ser afetada.  

 NOTA 

vento  

placa defletora  
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7 PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

7.1 Dimensões  

Modelo A B C D E F G H I J

5/7/9 kW 1210 374 402 502 404 215 277 945 165 59

12/16 kW  1404 373 405 760 361 280 / 1414 176 144

5/7/9 kW        (unidade: mm)  12/16 kW       (unidade: mm)  

7.2 Requisitos de instalação 
 ● Verifique a resistência e o nivelamento do piso de instalação, de forma a que a unidade não cause vibrações ou ruído durante 

a respetiva operação. 

 ● Fixe a unidade de forma segura através de parafusos da base de acordo com o esquema da base na figura. (Prepare quatro 
conjuntos respetivamente compostos por parafusos de expansão de Φ10, porcas e anilhas, convencionalmente disponíveis 
no mercado.) 

 ● Enrosque os parafusos da base até o respetivo comprimento ser de 20 mm acima da superfície da base.  

Parafuso de 
expansão de Φ  

Tapete de 
borracha 
antichoque  

Base firme ou   
cobertura  ≥80  

≥100  

Base de 
betão  
h≥100mm  

(unidade: mm)  
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Este orifício de 
drenagem está coberto 
por um tampão 
de borracha. Se o 
orifício de drenagem 
pequeno não satisfizer 
os requisitos de 
drenagem, pode 
simultaneamente ser 
utilizado o orifício de 
drenagem grande.  

7.3 Posição do orifício de drenagem 

Orifício de drenagem  

Este orifício de drenagem está coberto por 
um tampão de borracha. Se o orifício de 
drenagem pequeno não satisfizer os requi-
sitos de drenagem, pode simultaneamente 
ser utilizado o orifício de drenagem grande.  

5/7/9 kW       12/16 kW  

Orifício de drenagem  

7.4 Requisitos do espaço para a manutenção 

7.4.1 Em caso de instalação empilhada 
1) Caso existam obstáculos em frente ao lado de saída de ar. 2) Caso existam obstáculos em frente à entrada de ar. 

Unidade 
5~9 kW  

12~16 kW  

A (mm) 
≥ 1000  

≥ 1500  

7.4.2 Em caso de instalação em múltiplas filas (para utilização no telhado, etc.)  
1) Em caso de instalação de uma unidade por fila.  

 NOTA 
É necessário instalar uma resistência elétrica se, com o tempo frio, a água não drenar mesmo com o orifício de 
drenagem grande aberto.  
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2) Em caso de instalação de múltiplas unidades com ligação lateral por fila.   

Unidade A (mm)  B1 (mm)  B2 (mm)  C (mm) 

5~9 kW ≥ 2500  ≥ 1000   ≥ 300  ≥ 600  

12~16 kW ≥ 3000  ≥ 1500  ≥ 300  ≥ 600  

Unidade A (mm)  B1 (mm)  B2 (mm)  C (mm) 

5~9 kW ≥ 1500  ≥ 500   ≥ 150  ≥ 300  

12~16 kW ≥ 2000  ≥ 1000  ≥ 150  ≥ 300  

8 VISÃO GERAL DA UNIDADE 

8.1 Desmontar a unidade 

Porta 1 Para aceder ao compressor, aos 
componentes elétricos e ao compartimento 
hidráulico

5/7/9 kW 12/16 kW  

Porta 1 Para aceder ao compressor e aos componentes 
elétricos. 

Porta 2  Para aceder ao compartimento hidráulico e aos 
componentes elétricos.  
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 AVISO  
Desligue toda a alimentação elétrica — ou seja, alimentação elétrica da unidade, do aquecedor de reserva e do 
tanque de água quente doméstica (se aplicável) — antes de remover as portas 1 e 2. 

Os componentes no interior da unidade podem estar quentes.  

Empurre a grelha para a esquerda até ao batente, depois puxe o seu rebordo direito para que a consiga retirar. Pode também 
realizar o procedimento em ordem inversa.  Tenha cuidado para evitar ferimentos nas mãos.  

8.2 Componentes principais 
8.2.1 Módulo hidráulico  
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8.2.2 Esquema do sistema hidráulico  

Item nº Designação Item nº  Designação 

1  Purgador de ar  11 Permutador de calor de placas  

3 Vaso de expansão 12 Ligação de ida à instalação  

5 Ligação fluido frigorífico, linha de gás 13 Válvula de segurança  

7 Ligação fluido frigorífico, linha de líquido 14 Ligação de retorno da instalação 

8 Manómetro 15.1 Resistência elétrica 

9 Interruptor de caudal 15.2 Resistência elétrica 

10 Bomba circuladora 15.3 Resistência elétrica 

Sondas da temperatura: TW_in; TW_out; T2B; T2  

Item nº Designação Explicação  

1   Purgador de ar automático  O ar remanescente no circuito de água será automaticamente 
retirado do circuito de água. 

3 Vaso de expansão  Equilibra a pressão do sistema de água. (Volume do vaso de expansão: 
2 l em unidades de 5/7/9 kW e 5 l em unidades de 12/16 kW.) 

4 Sensor de pressão / 

5 Ligação fluido frigorífico, linha de gás  /

6 Sondas da temperatura  
Quatro sondas da temperatura determinam a temperatura da água e 
do fluido frigorífico em vários pontos do circuito de água.  
6.1-T2B;  6.2-T2;  6.3-T1 (opcional);  6.4-TW_out;  6.5-TW_in 

7 Ligação fluido frigorífico, linha de líquido  / 

8 Manómetro  Permite a leitura da pressão no circuito de água.  

9 Interruptor de caudal  Deteta o caudal de água para proteger o compressor e a bomba de 
água no caso de caudal de água insuficiente.  

10 Bomba  Faz a água circular pela instalação. 

11 Permutador de calor de placas  Transfere calor entre fluido frigorífico e água.  

12 Ligação de ida à instalação  / 

13 Válvula de segurança  Pressão de abertura: 3 bar. Abre e descarrega o circuito hidráulico 
para evitar uma pressão excessiva.  

14 Ligação de retorno da instalação  /  
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8.3 Caixa de controlo eletrónico  

PCB A  

PCB A  

PCB C (por trás da  
PCB B, só para unidades trifásicas)  

PCB B  Placa de controlo (PCB) principal do módulo hidráulico  

Placa de controlo (PCB) principal do módulo hidráulico  

PCB B  

12/16 kW  

Nota: a imagem é uma mera referência, consulte o produto real.  

5/7/9 kW 
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9.3.1 Placa de controlo principal do módulo hidráulico  

27 26 25 24 23 22 21 20 
Monofásica 5/7/9 kW 
Monofásica 12/16 kW 
Trifásica 12/16 kW  

Item nº Designação 
1  Porta de entrada para kits solares (CN5) 
2  Porta para programação IC (CN26) 
3 Porta de saída para transformador (CN4) 
4 Porta de alimentação elétrica para controlador com fios (CN36) 
5 Porta para interruptor remoto (CN12) 
6 Porta para interruptor de caudal (CN8) 
7 Porta de controlo para termóstato ambiente (modo de aquecimento)(HT)/Porta de controlo para termóstato 

ambiente (modo de arrefecimento)(CL)/Porta de alimentação para termóstato ambiente (COM)(CN31) 
8 Porta para rede inteligente (sinal fotovoltaico)(SG)/Porta para rede inteligente (sinal de rede))(EVU)(CN35) 
9 Porta para comunicação com o controlador com fios (CN14) 

10 Porta para comunicação com placa eletrónica (PCB) B (CN19) 
11 Porta para sondas de temperatura (TW_out, TW_in, T1, T2,T2B)(CN6) 
12 Porta para sonda de temperatura (T5, sonda temp. tanque água quente doméstica)(CN13) 
13 Porta para sonda de temperatura (T1B, sonda zona 2)(CN15) 
14 Ecrã digital (DIS1) 
15 Interruptor DIP rotativo (S3) 
16 Porta para sonda de temperatura ambiente (CN16) 
17 Interruptor DIP (S1,S2) 
18 Porta para bomba interna (CN17) 
19 Porta de saída para descongelamento (CN34) 
20 Porta para resistência elétrica antigelo (interna) (CN40) 
21 Porta para resistência elétrica antigelo (interna) (CN41) 
22 Porta de saída para fonte de calor externa / Saída para funcionamento (CN25) 
23 Porta para resistência elétrica antigelo (CALOR) / circulador de energia solar (P_S)/alarme remoto (ALARME) 

(CN27) 
24 Porta para bomba circuladora externa (P_o)/bomba de tubagem (P_d)/bomba de mistura (P_c)/válvula de 2 vias 

(SV2) (CN37) 
25 Porta para SV1 (válvula de 3 vias) e SV3 (CN24) 
26 Porta para bomba interna (CN28) 
27 Porta de entrada para transformador (CN20) 
28 Porta de retorno para interruptor de temperatura (CN1) 
29 Porta para alimentação elétrica (CN21) 
30 Porta de retorno para interruptor de temperatura exterior (curto-circuitado por defeito) (CN2) 
31  Porta de controlo para aquecedor de reforço (CN22)  
32 Porta de controlo para termóstato ambiente (CN3)  
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8.3.2  Unidades monofásicas de 5/7/9 kW 

1) PCB A， módulo inverter  

2) PCB B, placa de controlo principal  

Item nº Designação Item nº Designação 

1  Porta de entrada para kits solares (CN5) 6 Reservada (CN302) 

2  Porta para programação IC (CN26) 7 Porta para comunicação com placa eletrónica 
(PCB) B (CN32) 

3 Porta de saída para transformador (CN4) 8 Porta de entrada L para ponte retificadora 
(CN501) 

4 Porta de alimentação elétrica para controlador com 
fios (CN36) 

9 Porta de entrada N para ponte retificadora 
(CN502) 

5 Porta para interruptor remoto (CN12) /  /  
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8.3.3   Unidades monofásicas de 12/16 kW 

1) PCB A, módulo inverter  

Item nº Designação Item nº Designação 

1  Porta de saída N para PCB A (CN27)  15 Porta para sonda de pressão (CN4) 

2  Porta de saída N para placa de controlo do módulo 
hidráulico (CN3)  

16 Reservado (CN2) 

3 Porta para cabo de ligação à terra (CN31) 17 Porta para comunicação com placa de contro-
lo do módulo hidráulico (CN29) 

4 Porta para programação IC (CN32) 18 Reservado (CN30) 

5 Porta para cabo de ligação à terra (CN37) 19 Porta para comunicação com placa eletrónica 
(PCB) A (CN17) 

6 Porta de entrada para cabo neutro (CN10) 20 Porta para válvula de expansão elétrica 
(CN33) 

7 Porta de entrada para cabo fase (CN11) 21 Ecrã digital (DSP1) 

8 Interruptor DIP (SW3) 22 Porta para resistência elétrica do chassis (CN16) 
(opcional) 

9 Porta de entrada para +12 V/5 V (CN24) 23 Porta para a válvula SV6 (CN5)  

10 Porta para interruptor de baixa pressão (CN13) 24 Porta para válvula de 4 vias (CN6)  

11 Porta para sonda temp. descarga (CN8) 25 Porta para resistência elétrica do compressor 
1 (CN7)  

12 Porta para sonda temp. exterior e sonda temp. 
condensador (CN9) 

26 Porta para fita resistência elétrica do com-
pressor 2 (CN8)  

13 Porta para sonda temp. aspiração (CN1)  27  Porta de saída L para PCB A (CN28)  

14 Porta para sonda temp. TF (CN14)  28 Porta de saída L para placa de controlo do 
módulo hidráulico (RL2)  

Item nº Designação Item nº Designação 

1  Porta de entrada P para módulo IPM (P) 8 Porta de ligação do compressor V 

2  Porta de entrada para interruptor de alta pressão 
(CN9) 

9 Porta de ligação do compressor U 

3 Porta de saída para +15 V (CN6) 10 Porta de saída N para módulo PFC (N_1) 

4 Porta para comunicação com placa eletrónica (PCB) 
B (CN1) 

11 Porta de saída P para módulo PFC (P_1) 

5 Reservado (CN2) 12 Porta de entrada para indutância PFC L_1 (L_1) 

6 Porta de entrada N para módulo IPM (N) 13 Porta de entrada para indutância PFC L_2 (L_2) 

7 Porta de ligação do compressor W  14 Porta de entrada N para módulo PFC (VIN_N)  
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2) PCB B, placa de controlo principal  

8.3.4  Unidades trifásicas de 12/16 kW 

1) PCB A, módulo inverter  

Item nº Designação Item nº Designação 

1  Porta para interruptor de baixa pressão e verifica-
ção rápida (CN12) 

14 Porta de alimentação elétrica para placa de 
controlo do módulo hidráulico (CN16)

2  Porta para sonda temp. aspiração (CN24) 15 Porta para a válvula SV6 (CN7) 

3 Porta para sonda de pressão (CN28) 16 Porta para válvula de 4 vias (CN13) 

4 Porta para sonda temp. descarga (CN8) 17 Porta para resistência elétrica do compressor 
(CN14) 

5 Porta para sonda temp. exterior e sonda temp. 
condensador (CN9) 

18 Porta para resistência elétrica do chassis 
(CN31) (opcional) 

6 Porta para comunicação com placa de controlo do 
módulo hidráulico (CN10) 

19 Porta de entrada para transformador (CN26) 

20 Porta de alimentação elétrica para ventilador 
(CN18) 

7 Reservado (CN30) 21 Porta para comunicação com placa eletrónica 
(PCB) A (CN6) 

8 Porta para válvula de expansão elétrica (CN22) 22 Porta para ventilador inferior (CN19) 

9 Porta de entrada para cabo fase (CN1) 23 Porta para ventilador superior (CN17) 

10 Porta de entrada para cabo neutro (CN2) 24 Porta para programação IC (CN300) 

11 Cabo de ligação à terra (CN11) 25 Interruptor DIP (SW3, SW4)

12 Porta de saída para cabo fase (CN4) 26 Ecrã digital (DIS1)

13 Porta de saída para cabo neutro (CN3)  27 Porta de saída para transformador (CN51) 
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Item nº Designação 

1  Porta de saída para +15 V (CN4) 

2  Porta para comunicação com placa 
eletrónica (PCB) B (CN1) 

3 Porta de ligação do compressor W 

4 Porta de ligação do compressor V 

5 Porta de ligação do compressor U 

6 Porta de entrada P para módulo IPM (P) 

7 Porta de entrada N para módulo IPM (N) 

8 Porta de entrada para interruptor de alta 
pressão (CN9) 

9 Alimentação para troca de fonte de 
alimentação elétrica (CN2)  

Item nº Designação Item nº Designação 
1  Porta de alimentação elétrica para PCB B (CN250) 14 Porta de alimentação elétrica para placa de 

controlo do módulo hidráulico (CN61) 
2  Porta para programação IC (CN301) 15 Porta de saída para bobina do contactor PFC 

(CN63) 
3 Porta para sonda de pressão (CN36) 16 Porta de saída para bobina do contactor 

P_line (CN64) 
4 Porta para sonda temp. aspiração (CN4) 17 Porta para válvula de 4 vias (CN65) 
5 Porta para sonda temp. descarga (CN8) 18 Porta para resistência elétrica (CN66)  
6 Porta para sonda temp. exterior e sonda temp. 

condensador (CN9) 
19 Controlo PTC (CN67)  

7 Porta para interruptor de baixa pressão e 
verificação rápida (CN6) 

20 Porta para resistência elétrica do chassis (CN68) 
(opcional)  

8 Porta para comunicação com placa de controlo do 
módulo hidráulico (CN10) 

21 Porta para ventilador superior (CN17) 

9 Reservada (CN11) 22 Porta para ventilador inferior (CN19) 
10 Interruptor DIP (SW7, SW8) 23 Porta de alimentação elétrica para módulo 

(CN709) 
11 Ecrã digital (DIS1) 24 Porta para comunicação com placa eletrónica 

(PCB) A (CN201)  
12 Porta para válvula de expansão elétrica (CN22) 25 Porta para verificação da tensão (CN205)  
13 Porta para alimentação elétrica (CN41)  / /

2) PCB B, placa de controlo principal  

PCB A, trifásica  

1

2
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3) PCB C, placa de filtro  

PCB C, trifásica 12/16 kW

Item nº Designação Item nº Designação 

1  Alimentação elétrica L3 (L3) 7 Porta de alimentação elétrica para placa de controlo 
principal (CN19) 

2  Alimentação elétrica L2 (L2) 8 Filtragem da alimentação L1 (L1’) 

3 Alimentação elétrica L1 (L1) 9 Filtragem da alimentação L2 (L2’) 

4 Alimentação elétrica N (N) 10 Filtragem da alimentação L3 (L3’) 

5 Cabo de ligação à terra (GND_1)  11 Cabo de ligação à terra (GND_2)  

6 Porta de alimentação elétrica para carga 
(CN18)  

/ /
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Exemplo:

8.4 Tubagem de água 
Todos os comprimentos e distâncias de tubagem foram tidos em consideração.  

Requisitos  
O comprimento máximo admissível do cabo do sensor é de 20 m. Esta é a 
distância máxima admissível entre o tanque de água quente doméstica e a 
unidade (só para instalações com um tanque de água quente doméstica). 
O cabo do sensor fornecido com o tanque de água quente doméstica tem 
10 m de comprimento. Para otimizar a eficiência, recomendamos instalar a 
válvula de 3 vias e o tanque de água quente doméstica o mais próximo possível 
da unidade.  

 NOTA  

Válvula  

Comprimento do cabo do sensor 
menos 2 m  

Se a instalação estiver equipada com um tanque de água quente doméstica (fornecido sob pedido), consulte o Manual 
de instalação e do proprietário do tanque de água quente doméstica. Se não existir glicol (anticongelante) no sistema, 
caso ocorra uma falha na alimentação elétrica ou na bomba, drene o sistema (conforme ilustrado na figura abaixo).  

 NOTA  
Se a água não for removida do sistema quando a unidade não é utilizada em épocas com temperaturas exteriores 
abaixo de zero, a água congelada pode danificar os componentes do circuito hidráulico.  

8.4.1 Verificar o circuito de água 
As unidades são equipadas com uma entrada e uma saída de água para ligação a um circuito hidráulico. 

As unidades só devem ser ligadas a circuitos de água fechados.  A ligação a um circuito de água aberto daria origem a corrosão 
excessiva da tubagem de água. Só devem ser utilizados materiais em conformidade com a legislação aplicável.   
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 NOTA  

Antes de continuar a instalação da unidade, verifique o seguinte: 

 ● A pressão máxima da água é ≤ 3 bar. 

 ● A temperatura máxima da água é ≤ 70°C, de acordo com a definição do dispositivo de segurança. 

 ● Utilize sempre materiais compatíveis com a água utilizada no sistema e com os materiais utilizados na unidade. 

 ● Certifique-se de que os componentes instalados na tubagem no local são compatíveis com a pressão e a temperatura da 
água. 

 ● Devem ser instaladas torneiras de drenagem em todos os pontos baixos do sistema para permitir a drenagem completa do 
circuito durante a manutenção. 

 ● Devem existir purgadores de ar em todos os pontos altos do sistema. Os purgadores de ar devem encontrar-se em pontos 
de fácil acesso para a manutenção. No interior da unidade existe um sistema automático de purga de ar. Verifique se este 
purgador de ar não está apertado, de modo a permitir a saída automática de ar no circuito de água.  

8.4.2 Verificações do volume da água e da pressão de pré-carga do vaso de expansão 
As unidades estão equipadas com um vaso de expansão (modelos de 5/7/9 kW: 2l; modelos de 12/16 kW: 5 l) que tem 
uma pressão de pré-carga de 1,5 bar. A pressão prévia do vaso de expansão poderá ter de ser ajustada para garantir o 
funcionamento correto da unidade. 

1) Verifique se o volume total de água na instalação, excluindo o volume de água interno da unidade, é de, pelo menos, 25 l 
(para a unidade de 5/7/9 kW, o volume mínimo é de 15 l). Consulte a secção "14 Especificações técnicas" para saber qual o 
volume de água interno total da unidade.  

 ● Na maioria das aplicações, este volume de água mínimo será satisfatório. 

 ● Em processos críticos ou ambientes com uma elevada carga térmica, poderá ser necessária mais água. 

 ● Se a circulação em cada circuito de aquecimento ambiente for controlada por válvulas controladas remotamente, 
é importante que este volume mínimo de água seja preservado mesmo que todas as válvulas estejam fechadas.  

2) Determine se é necessário ajustar a pressão de pré-carga do vaso de expansão com auxílio da tabela abaixo.  

3) Determine se o volume total de água na instalação é inferior ao volume de água máximo admissível com auxílio da tabela e 
das instruções abaixo.  

Diferença entre 
alturas de 
instalação (a) 

≤ 12 m  

> 12 m  

Volume de água ≤72 l (b)  

Não é necessário ajustar a pressão de 
pré-carga.  

Ações necessárias: 

• A pressão de pré-carga tem de ser 
aumentada, calcule de acordo com  

"Calcular a pressão de pré-carga do vaso de 
expansão" abaixo. 

• Verifique se o volume de água é inferior ao 
volume de água máximo admissível (utilize o 
gráfico abaixo)  

 Volume de água >72 l (b)  

Ações necessárias: 

• A pressão de pré-carga tem de ser aumentada, 
calcule de acordo com "Calcular a pressão de pré-
carga do vaso de expansão" abaixo. 

• Verifique se o volume de água é inferior ao 
volume de água máximo admissível (utilize o 
gráfico abaixo)  

O vaso de expansão da unidade é demasiado 
pequeno para a instalação.  

a) A diferença entre alturas é considerada entre o ponto mais alto do circuito de água e o vaso de expansão da unidade exterior. 
Se a unidade se encontrar no ponto mais alto do sistema, a diferença de altura de instalação seria considerada igual a zero. 

b) Para unidades monofásicas de 12~16kW e trifásicas de 12~16kW, este valor é de 72 l, para unidades de 5~9kW este valor é 
de 30 l. 

Calcular a pressão prévia do vaso de expansão 
A pressão de pré-carga (Pg) a definir depende da diferença máxima entre alturas de instalação (H) e é calculada da seguinte 
forma:
Pg(bar)=(H(m)/10+0,3) bar 

Verificar o volume de água máximo admissível 
Para determinar o volume de água máximo admissível em todo o circuito, proceda da seguinte forma:  
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2,3  

1,8  

1,3  

0,8  

0,3  

A2  
A1  

 ● Calcular a pressão de pré-carga do vaso de expansão:   
Pg(bar)=(H(m)/10+0,3) bar 
O vaso de expansão equipado na unidade deverá 
também ajustar a pressão de pré-carga. 

 ● Calcular o volume necessário do vaso de expansão 
adicional:  
V1=0,0693*Vágua/(2,5-Pg)-V0 
Em que, Vágua corresponde ao volume de água 
no sistema; V0 corresponde ao volume do vaso de 
expansão que equipa a unidade (12~16kW,V0=5l, 
5~9kW,V0=2l).  

9.4.3 Ligação do circuito de água 
As ligações de água têm de ser estabelecidas corretamente 
de acordo com os rótulos na unidade exterior, considerando 
a entrada e a saída de água.  

  CUIDADO  
Tenha cuidado para não aplicar demasiada força ao 
efetuar a ligação da tubagem; caso contrário, poderá 
deformar a tubagem da unidade. A deformação da 
tubagem pode dar origem a avarias na unidade.  

Podem ocorrer problemas se entrar ar, humidade ou pó 
no circuito de água. Por isso, tenha sempre o seguinte em 
consideração ao efetuar a ligação do circuito de água: 

 ● Utilize apenas tubos limpos. 
 ● Segure a extremidade do tubo para baixo ao retirar as 

rebarbas. 
 ● Cubra a extremidade do tubo ao inseri-lo numa parede 

para impedir a entrada de pó e sujidade. 
 ● Utilize um bom vedante de rosca para selar as ligações. 

O vedante deve ser resistente às pressões e temperatu-
ras do sistema. 

 ● Se utilizar tubagem metálica, que não seja de cobre, 
isole os dois tipos de materiais entre si para prevenir 
corrosão galvânica.  

 ● Uma vez que o cobre é 
um material macio, utilize 
ferramentas adequadas para 
ligar o circuito de água. 
A utilização de ferramentas 
inadequadas leva a danos nos 
tubos.  

A unidade só deve ser utilizada num sistema de 
água fechado. A aplicação num circuito de água 
aberto pode dar origem a corrosão excessiva da 
tubagem de água: 

• Nunca utilize componentes revestidos 
a zinco no circuito de água. Pode 
ocorrer uma corrosão excessiva destes 
componentes uma vez que é utilizada 
tubagem de cobre no circuito de água 
interno da unidade. 

• Se utilizar uma válvula de 3 vias no circuito 
de água, escolha, preferencialmente, uma 
válvula de 3 vias do tipo esférico para 
garantir a total separação entre o circuito 
de água quente doméstica e o circuito de 
água do pavimento radiante. 

Se utilizar uma válvula de 3 vias ou uma 
válvula de 2 vias no circuito de água, o tempo 
máximo recomendado de comutação da 
válvula deve ser inferior a 60 segundos.  

 ● Determine a pressão de pré-carga (Pg) para o 
volume de água máximo correspondente através do 
gráfico abaixo. 

 ● Verifique se o volume de água total em todo 
o circuito de água é inferior a este valor. Caso 
contrário, o vaso de expansão no interior da unidade 
é demasiado pequeno para a instalação.  

Pressão de pré-carga = pressão de pré-carga do vaso 
de expansão; Volume de água máximo = volume de 
água máximo no sistema 

A1 Sistema sem glicol para unidades monofásicas 
de 12~16 kW e trifásicas de 12~16 kW 

A2  Sistema sem glicol para a unidade de 5/7/9 kW 

Exemplo 1：.
A unidade (16 kW) está instalada 10 m abaixo do ponto 
mais alto no circuito de água. O volume de água total 
no circuito de água é de 50 l. Neste exemplo, não é 
necessário tomar nenhuma medida nem fazer qualquer 
ajuste. 

Exemplo 2：
A unidade (16 kW) está instalada no ponto mais alto no 
circuito de água. O volume de água total no circuito de 
água é de 150 l. 

Resultado:  

 ● Uma vez que 150 l é mais do que 72 l, a pressão de 
pré-carga tem de ser diminuída (consulte a tabela 
acima). 

 ● A pressão de pré-carga necessária é: Pg(bar) = 
(H(m)/10+0,3) bar = (0/10+0,3) bar = 0,3 bar 

 ● O volume de água máximo correspondente pode ser 
lido no gráfico: aproximadamente 160 l. 

 ● Uma vez que o volume de água total (150 l) é inferior 
ao volume de água máximo (160 l), o vaso de 
expansão é suficiente para a instalação. 

Definir a pressão de pré-carga do vaso de expansão 

Se for necessário alterar a pressão de pré-carga do 
vaso de expansão (1,5 bar), siga as seguintes diretrizes:  

 ● Utilize apenas azoto seco para ajustar a pressão de 
pré-carga do vaso de expansão. 

 ● Um ajuste inadequado da pressão de pré-carga 
do vaso de expansão dá origem a um mau 
funcionamento do sistema. A pressão de pré-carga 
só deverá ser ajustada por um instalador qualificado. 

Selecionar o vaso de expansão adicional 

Se o vaso de expansão da unidade for demasiado 
pequeno para a instalação, é necessário um vaso de 
expansão adicional.  

20 70 120 170 

Volume máximo de água (l) 

 NOTA  
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9.4.4  Proteção anticongelação do circuito de água 
A formação de gelo pode causar danos no sistema hidráulico. Uma vez que a unidade exterior pode estar exposta a 
temperaturas abaixo de zero, é necessário prevenir o congelamento do sistema. 

Todos os componentes hidrónicos internos estão isolados para reduzir a perda de calor. É também necessário isolar a tubagem 
no local.  

 ● O software tem funções especiais que utilizam a bomba de calor para proteger o sistema inteiro contra congelamento.  
Quando a temperatura de ida no sistema cai abaixo de um determinado valor, a unidade aquece a água recorrendo à bomba 
de calor,  ou à resistência elétrica.  A função de proteção antigelo só desliga quando a temperatura alcançar um determinado 
valor. 

Em caso de falha de energia elétrica, as funcionalidades antes descritas não protegeriam a unidade contra o congelamento. 

Dado que se pode produzir uma falha de energia elétrica com a unidade sem supervisão, recomendamos a utilização de um 
fluido anticongelante no sistema de água. Consulte "Cuidado: Utilização de glicol". 

Dependendo na temperatura exterior mínima esperada, certifique-se de que o sistema de água é cheio com uma concentração 
de glicol de acordo com o indicado na tabela abaixo. 

Quando é adicionado glicol ao sistema, o desempenho da unidade é afetado. O fator de correção da potência da unidade, do 
caudal e da queda de pressão do sistema está listado na tabela abaixo. 

Etilenoglicol  

Propilenoglicol  

Concentração 
do glicol/%  

Coeficiente de modificação Ponto de 
congelação/°CModificação da 

capacidade de 
arrefecimento

Modificação de 
potência

Resistência da 
água

Modificação do 
caudal de água

0 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 

10 0,984 0,998 1,118 1,019 -4,000 

20  0,973  0,995  1,268 1,051  -9,000  

30  0,965  0,992  1,482  1,092  -16,000  

Se não for adicionado glicol, a água tem de ser drenada quando existir uma falha de energia elétrica. 

Poderá entrar água no interruptor de caudal, que não seja possível drenar, congelando esta quando a temperatura estiver 
suficientemente baixa. Nesse caso, o interruptor de caudal deverá ser removido e seco, podendo depois ser reinstalado na 
unidade.  

 AVISO  
Etilenoglicol e propilenoglicol são TÓXICOS 

As concentrações mencionadas na tabela acima não evitam a congelação mas previnem o rebentamento do sistema 
hidráulico.  

Concentração 
do glicol/%  

Coeficiente de modificação Ponto de  
congelação/°CModificação da 

capacidade de 
arrefecimento

Modificação de 
potência

Resistência da 
água

Modificação do 
caudal de água

0 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 

10 0,976 0,996 1,071 1,000 -3,000 

20  0,961  0,992 1,189  1,016  -7,000  

30  0,948  0,988  1,380  1,034  -13,000  
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Rode no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio, retire o interruptor de caudal. 

Proceda à secagem completa do interruptor de 
caudal.  

Corrosão no sistema devido à presença de glicol 
Sob a influência de oxigénio, o glicol não inibido torna-se 
ácido. Este processo é acelerado pela presença de cobre e 
a temperaturas mais altas. O glicol não inibido ácido ataca 
superfícies metálicas e forma células de corrosão galvânica 
que provocam danos graves no sistema. É extremamente 
importante que: 

 ● o tratamento de água seja executado corretamente por 
um especialista em água qualificado; 

 ● seja escolhido um glicol com inibidores de corrosão para 
neutralizar os ácidos formados pela oxidação de glicóis; 

 ● em caso de instalação dum tanque de água 
quente doméstica, só seja permitida a utilização de 
propilenoglicol.  Noutras instalações, a utilização de 
etilenoglicol também é permitida; 

 ● não seja utilizado glicol automóvel, uma vez que os 
respetivos inibidores de corrosão têm uma vida útil 
limitada e contêm silicatos que podem sujar ou obstruir 
o sistema; 

 ● a tubagem galvanizada não seja utilizada em sistemas 
de glicol, uma vez que tal poderia dar origem à 
precipitação de determinados elementos no inibidor de 
corrosão do glicol; 

 ● seja garantida a compatibilidade do glicol com os 
materiais utilizados no sistema.  

Manter seco  

 ● Tenha em atenção que a propriedade 
higroscópica do glicol,  dá origem à absorção da 
humidade do respetivo ambiente. 

 ● Deixar o recipiente de glicol destapado leva a um 
aumento da concentração de água.  Neste caso, 
a concentração de glicol é inferior ao suposto e a 
água pode congelar. 

 ● Devem ser tomadas medidas preventivas para 
assegurar uma exposição mínima do glicol ao ar.  

Consulte também a secção "10.3 Verificações antes do 
funcionamento/Verificações antes do arranque inicial". 

9.5 Adicionar água 
 ● Ligue o abastecimento de água à válvula de enchimento 

e abra a válvula. 

 ● Certifique-se de que o purgador de ar automático está 
aberto (no mínimo, 2 voltas). 

 ● Encha com água até o manómetro indicar uma pressão 
de aproximadamente 2,0 bar. Retire o máximo ar possí-
vel do circuito com auxílio dos purgadores.  

 NOTA   NOTA  

 CUIDADO  
Utilização de glicol  

 ● Utilização de glicol para instalações com um tanque 
de água quente doméstica: só pode ser utilizado 
propilenoglicol com um grau ou classe de toxicidade 
1, conforme listado em "Clinical Toxicology of 
Commercial Products, 5th edition" (Toxicologia 
clínica de produtos comerciais, 5.ª edição). 
O volume de água máximo admissível é então 
reduzido de acordo com a figura na página 25. 

 ● Se existir demasiada pressão quando é utilizado 
glicol, ligue a válvula de segurança a uma bandeja 
de drenagem para recuperar o glicol. 

Não aperte a cobertura de 
plástico preta no purgador 
de ar, na parte superior da 
unidade, enquanto o sistema 
estiver em funcionamento.  
Abra o purgador rodando, no 
mínimo, 2 voltas completas 
no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio, para 
libertar ar do sistema.  
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 NOTA  

 

9.6 Isolamento da tubagem de água 
O circuito de água completo, incluindo toda a tubagem de água, tem de ser isolado para prevenir a condensação durante o 
modo de arrefecimento e a redução da capacidade de aquecimento e arrefecimento, assim como para prevenir a congelação da 
tubagem de água exterior durante o inverno. O material de isolamento deve ter, no mínimo, a classificação de resistência ao fogo 
B1 e estar em conformidade com a legislação aplicável. A espessura dos materiais vedantes tem de ter, pelo menos, 13 mm com 
uma condutividade térmica de 0,039 W/mK, de forma a prevenir a congelação da tubagem de água exterior. 

Se a temperatura ambiente exterior for superior a 30 °C e a humidade relativa superior a 80%, a espessura dos materiais 
vedantes deverá ser, no mínimo, de 20 mm, de forma a evitar a condensação na superfície do vedante.  

9.7 Cablagem no local  

 AVISO  
Tem de ser incorporado na cablagem fixa um interruptor principal e outros meios de desconexão, com uma 
separação de contactos em todos os polos, de acordo com as leis e os regulamentos locais. Desligue a alimentação 
elétrica antes de fazer ligações. Utilize apenas cabos com fios de cobre. Nunca aperte cabos em feixe e certifique-
se de que não entram em contacto com a tubagem e arestas afiadas. Assegure-se de que não é aplicada nenhuma 
pressão externa às ligações de terminais. Toda a cablagem e componentes no local têm de ser instalados por um 
eletricista qualificado e estar em conformidade com as leis e os regulamentos locais. 

A cablagem no local tem de ser executada de acordo com o esquema de cablagem fornecido com a unidade e as 
instruções abaixo. 

Utilize uma fonte de alimentação elétrica dedicada. Nunca utilize uma fonte de alimentação elétrica partilhada com 
outro aparelho. 

Estabeleça uma ligação à terra. Não ligue o cabo de ligação à terra da unidade a um tubo existente, proteção contra 
picos de corrente ou fio terra de telefone. Uma ligação à terra incompleta pode causar choques elétricos. 

Instale um disjuntor diferencial (30 mA); caso contrário, podem ocorrer choques elétricos. 

Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.  

9.7.1 Precauções para os trabalhos de cablagem elétrica 
 ● Fixe os cabos de modo a que estes não entrem em contacto com os tubos (sobretudo do lado de alta pressão). 

 ● Fixe a cablagem elétrica com braçadeiras, conforme ilustrado na figura, de modo a que não entre em contacto com a 
tubagem, sobretudo do lado de alta pressão. 

 ● Assegure-se de que não é aplicada nenhuma pressão externa às ligações de terminais. 

 ● Durante a instalação do disjuntor diferencial certifique-se de que este é compatível com o inversor (resistente a ruído elétrico 
de alta frequência), de forma a evitar a abertura desnecessária do mesmo.  

 NOTA  
O disjuntor diferencial tem de ser um disjuntor de alta velocidade de 30 mA (<0,1 s).  

 ● A unidade está equipada com um inversor.  A instalação de um condensador de avanço de fase vai não só reduzir o efeito 
de melhoria do fator de potência, como causar um aquecimento anormal do condensador devido a ondas de alta frequência. 
Nunca instale um condensador de avanço de fase, uma vez que poderia dar origem a acidentes. 

9.7.2 Visão geral da cablagem  
A ilustração abaixo oferece uma visão geral da cablagem local necessária entre vários componentes da instalação.  

Durante o enchimento, poderá não ser possível remover todo o ar do sistema. O restante ar será removido através 
dos purgadores de ar automáticos durante as primeiras horas de funcionamento do sistema. Poderá ser necessário 
reabastecer água a seguir. 

 ● A pressão da água indicada no manómetro irá variar consoante a temperatura da água (pressão mais elevada 
a uma temperatura da água mais elevada). Contudo, a pressão da água deverá permanecer sempre acima dos 0,3 
bar, de forma a prevenir a entrada de ar no circuito. 

 ● A unidade poderá drenar água excessiva através da válvula de segurança. 

 ● A qualidade da água deve estar em conformidade com a diretiva EN 98/83/CE. 

Pode consultar informações detalhadas sobre a condição da qualidade da água na diretiva EN 98/83/CE.  
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10
3
6

9 

Monofásica 12~16kW 
Trifásica 12~16kW  

1 
2 

4  
5 
7 
8  

(a) Secção mínima do cabo AWG18 (0,75 mm2). 
(b) Os cabos da sonda são fornecidos com a unidade.  

 NOTA  
Utilize H07RN-F para o cabo de alimentação. Todos os cabos estão ligados a alta tensão exceto os cabos da sonda e o 
cabo para a interface do utilizador.  

 ● O equipamento tem de ser ligado à terra. 

 ● Toda a carga externa de alta tensão, se for metal ou uma porta ligada à terra, deve ter ligação à terra. 

 ● Toda a corrente de carga externa tem de ser inferior a 0,2 A (para monofásico) /0,5 A (para trifásico), se a corrente for 
superior a 0,2 A (para monofásico) /0,5 A (para trifásico), a carga tem de ser controlada através de um contactor de CA. 

 ● As portas dos terminais de cablagem "AHS1" "AHS2", "A1" "A2", "R1" "R2" e "DTF1" "DTF2" só fornecem o sinal de 
comutação. 

 ● Consulte a figura da secção 9.7.6 para conhecer a posição das portas na unidade. 

 ● As resistências elétricas da válvula de expansão, do permutador de calor de placas do interruptor de caudal partilham 
uma porta de controlo.  

Item Descrição  CA/CC    Número de condutores 
necessários 

  Corrente máxima de 
funcionamento 

1  Cabo de sinais do kit de energia solar  CA 2  200 mA 
2 Cabo da interface do utilizador  CA 5  200 mA 
3 Cabo do termóstato ambiente  CA 2 ou 3  200 mA (a) 
4 Cabo de controlo da caldeira / 2  200 mA 
5 Cabo do termístor para T1 CC 2  (b) 
9 Cabo de controlo da bomba AQD CA 2 200 mA (a) 

10 Cabo de controlo da válvula de 2 vias CA  2 200 mA (a) 
11 Cabo de controlo da válvula de 3 vias CA  2 ou 3  200 mAC 
12 Cabo de sonda para T5 CC 2  (b)
13 Cabo de controlo do aquecedor de reforço CA 2  200 mA (a)
15 Cabo de alimentação para unidade  CA 2+T (monofásico)  

3+T (trifásico) 
31 A (monofásico)  
15 A (trifásico)  

Item nº Designação Item nº Designação 
A  Unidade exterior  I  P_d: bomba AQD (fornecimento sob pedido)  
B Kit de energia solar (fornecimento sob pedido)  J SV2: válvula de 2 vias (fornecimento sob pedido) 
C Interface de utilizador  K SV1: válvula de 3 vias para tanque de água quente 

doméstica (fornecimento sob pedido) 
D Termóstato ambiente (fornecimento sob pedido) L Tanque de água quente doméstica 
E Caldeira (fornecimento sob pedido) M Aquecedor de reforço 
F P_s: bomba solar (fornecimento sob pedido) N Contactor 
G P_c: bomba de mistura (fornecimento sob pedido) O Alimentação elétrica 
H P_o: bomba circuladora exterior (fornecimento sob 

pedido) 
Q  Zona2 SV3 (válvula de 3 vias)  

Item nº Designação 

1  Orifício para cabo de alta tensão 

2   Orifício para cabo de baixa tensão 

3 Orifício para cabo de alta tensão 

4 Porta de ligação do compressor W 

5  Orifício para tubo de drenagem 

6 Orifício para cabo de baixa tensão 

7  Orifício para cabo de baixa tensão (reserva) 

8 Orifício para cabo de baixa tensão (reserva) 

9 Entrada de água  

10 Saída de água  
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Item nº Designação 

1  Orifício para cabo de alta tensão 

2   Orifício para cabo de baixa tensão 

3 Orifício para tubo de drenagem 

4 Saída de água 

5 Entrada de água  

Diretrizes para cablagem no local 

 ● A maioria da cablagem a instalar localmente na unidade ocorre no bloco de terminais no interior da caixa de distribuição. 
Para aceder ao bloco de terminais, retire o painel de manutenção da caixa de distribuição (porta 2).  

 AVISO  
Desligue toda a alimentação elétrica, incluindo a alimentação elétrica da unidade e do tanque de água quente doméstica 
(se aplicável), antes de remover o painel de manutenção da caixa de distribuição.  

 ● Fixe todos os cabos com as braçadeiras. 
 ● Instalações equipadas com um tanque de água quente doméstica (fornecido sob pedido) requerem um circuito de 

alimentação dedicado para o aquecedor de reforço.  
 ● Consulte o Manual de instalação e do proprietário do tanque de água quente doméstica. Fixe a cablagem conforme 

ilustrado abaixo. 
 ● Disponha a cablagem elétrica de modo a que a tampa frontal não suba quando são realizados trabalhos de cablagem e 

fixe bem a tampa frontal. 
 ● Siga o esquema de cablagem elétrica para a realização dos trabalhos de instalação da cablagem elétrica (os esquemas 

de cablagem elétrica encontram-se na parte traseira da porta 2. 
 ● Instale os fios e fixe bem a tampa, de modo a que possa ser devidamente encaixada.  

9.7.3 Precauções para a cablagem da alimentação elétrica 
 ● Utilize um terminal de olhal de cravar para ligação à placa de terminais da alimentação elétrica. 

Caso não possa ser utilizado por motivos inevitáveis, siga as seguintes instruções.  

-    Não ligue cabos de diferentes secções ao mesmo terminal de alimentação elétrica. (Ligações soltas podem causar 
sobreaquecimento.) 

-   Ao ligar cabos com a mesma secção, ligue-os de acordo com a figura abaixo.  

 ● Utilize a chave de fendas correta para apertar os parafusos dos terminais. Chaves de fendas pequenas podem danificar a 
cabeça dos parafusos e impedir um aperto adequado. 

 ● Um aperto excessivo dos parafusos dos terminais pode danificar os parafusos. 

 ● Instale um disjuntor diferencial e um fusível na linha de alimentação elétrica. 

 ● Ao efetuar as ligações, certifique-se de que são utilizados os cabos indicados, execute as ligações na totalidade e fixe os 
cabos de modo a que forças exteriores não possam afetar os terminais.  

9.7.4 Especificações de componentes de cablagem padrão 

Porta 1: compartimento do compressor e componentes elétricos: XT1  

Monofásica 5/7/9 kW 
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UNIDADE EXTERIOR 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  

Monofásica Trifásica  

Unidade (kW)  

 ● Os valores indicados são valores máximos (consulte os dados elétricos para valores exatos).  

Monofásica  

O disjuntor diferencial tem de ser um disjuntor de alta velocidade de 30 mA (<0,1 s).  

Trifásica  

9.7.5 Ligação da alimentação elétrica de uma resistência elétrica de apoio (Esta secção só se 
aplica a unidades equipadas com uma resistência elétrica de apoio.) (opcional) 
Requisitos de circuito de alimentação e cabos  

Certifique-se de que utiliza um circuito de alimentação dedicado para a resistência elétrica. Nunca utilize um circuito de 
alimentação partilhado com outro aparelho. 
Utilize a mesma fonte de alimentação dedicada para a unidade, a resistência elétrica de apoio e o aquecedor de reforço 
(tanque de água quente doméstica).  

Este circuito de alimentação tem de ser protegido com os dispositivos de segurança necessários de acordo com as leis e os 
regulamentos locais. 
Selecione o cabo de alimentação de acordo com as leis e os regulamentos locais aplicáveis. Para a corrente de funcionamento 
máxima da resistência elétrica de apoio, consulte a tabela abaixo. 
Porta 2: componentes elétricos do compartimento hidráulico, resistência elétrica de apoio: XT5 (trifásico)/XT4 (monofásico)  

UNIDADE EXTERIOR 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA RESISTÊNCIA ELÉTRICA  

  NOTA  

Proteção de 
sobrecorrente 
máxima (A)  

Secção da cablagem 
(mm2)

 CUIDADO  

Unidade (kW)  

Potência da resistência de apoio

O disjuntor diferencial tem de ser um disjuntor de alta velocidade de 30 mA (<0,1 s).  

TrifásicoMonofásico

Tensão nominal da 
resistência de apoio 

Amperes mínimos do 
circuito (MCA) 

Proteção de 
sobrecorrente 
máxima (MOP) (A)  

Secção da cablagem 
(mm2)  

 NOTA  
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Tensão 220-240 VCA 

Corrente máxima de funcionamento (A)  0,2 

Secção da cablagem (mm2) 0,75 

9.7.6 Ligação para outros componentes  

Unidade 5~9kW 

Unidade 12~16kW 

A porta envia o sinal de controlo para a carga. Dois tipos de portas de sinal de controlo: 

Tipo 1: conector seco sem tensão. 

Tipo 2: porta fornece sinal com tensão de 220 V. Se a corrente da carga for <0,2 A, a carga pode ser diretamente ligada à porta. 

Se a corrente da carga for >=0,2 A, é necessário o contactor CA para a ligação da carga. 

CABLAGEM: placa de transferência/prioridade de ligação de 13 a 40. 

Carga 

FUSÍVEL  

Em 
funcionamento 

Tipo 1  

Alimentação elétrica  

Contactor  

Tipo 2  

Porta de sinal de controlo do modelo hidráulico: o XT6-XT9 
contém terminais para energia solar, alarme remoto, válvula 
de 2 vias, válvula de 3 vias, bomba, aquecedor de reforço e 
fonte de aquecimento externa, etc. 

A cablagem dos componentes está ilustrada abaixo:  

1) Para kit de energia solar  

LIGAR À ENTRADA DE 
230 VCA 

DA ESTAÇÃO DA BOMBA 
SOLAR  

Item nº Designação Item nº Designação 

1 Entrada solar / Bomba_S  8 Resistência de apoio AQD 

2 SV2 9 Fonte de calor adicional 

3 SV3 (válvula de 3 vias da zona 2) 10 Bomba_O 

4 SV1 (válvula de 3 vias) 11 Entrada de sinal de comutação de retorno 

5 Desativação remota 12 Kit da resistência elétrica de apoio externa 

6 Bomba_C/ Bomba_D 13 Sinal de comando de descongelamento 

7 Termóstato ambiente  14  Controlador com fios  

Dois tipos de portas de sinal de controlo  
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Tensão 220-240 VCA 

Amperes mínimos do circuito (MCA) 0,2 

Secção da cablagem (mm2) 0,75 

Tipo de sinal da porta de controlo Tipo 2  

22 
P_s  

 23 
 N  

Saída do sinal de controlo 
da BOMBA SOLAR

2) Para a válvula de 2 vias SV2:  

18 

SV2  

 19 
N  

 NOTA 

a) Procedimento 
 ● Ligue o cabo aos terminais adequados, conforme 

apresentado na imagem. 

 ● Fixe o cabo de forma segura.  

3) Para a válvula de 3 
vias SV3  

12 
ON  

24  
OFF  

23 
N  

SV3  

4) Para a válvula de 3 
vias SV1  

6 
ON  

7 
OFF  

21 
N  

SV1  

 NOTA 

a) Procedimento 
 ● Ligue o cabo aos terminais adequados, conforme apre-

sentado na imagem. 

 ● Fixe o cabo de forma segura.  

5) Para desativação remota:  

9  10  
M1   M2  

FECHADA: DESATIVAÇÃO  

6) Para bomba do circuito do tanque P_d e 
bomba de mistura P_c:  

16 
P_c  

 17  
N  

SAÍDA DO SINAL DE  
CONTROLO DA 

BOMBA C  

29 
P_d  

 30  
N  

SAÍDA DO SINAL DE  
CONTROLO DA 

BOMBA C  

 NOTA  

37 
P_d  

 38  
N  

SAÍDA DO SINAL DE  
CONTROLO DA 

BOMBA C

Para unidades de 5/7/9 kW, o número dos terminais 
é 37 e 38. Para unidades de 12/16 kW, o número 
dos terminais é 29 e 30.

a) Procedimento 

 ● Ligue o cabo aos terminais adequados, conforme apre-
sentado na imagem. 

 ● Fixe o cabo de forma segura.  

Só está disponível uma válvula normalmente 
fechada para esta unidade  

Cablagem da válvula de 3 vias é diferente para NF 
(normalmente fechada) e NA (normalmente aberta). 
Antes da cablagem, leia atentamente o Manual de 
instalação e do proprietário da válvula de 3 vias 
e instale a válvula conforme ilustrado na imagem. 
Ligue aos números de terminal corretos.  

Tensão 220-240 VCA 

Corrente máxima de funcionamento (A)  0,2 

Secção da cablagem (mm2) 0,75 

Tipo de sinal da porta de controlo Tipo 2  

Tensão 220-240 VCA 

Corrente máxima de funcionamento (A)  0,2 

Secção da cablagem (mm2) 0,75 

Tipo de sinal da porta de controlo Tipo 2  

Tensão 220-240 VCA 

Corrente máxima de funcionamento (A)  0,2 

Secção da cablagem (mm2) 0,75 

Tipo de sinal da porta de controlo Tipo 2  
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7) Para termóstato ambiente: 
Tipo de termóstato ambiente 1 (RT1) (alta tensão)  

13 
H  

RT1  

14 
L1  

3  
C  

RT1  

Método C 
Tipo de termóstato ambiente 2 (RT2) (baixa tensão): 
Placa de controlo (PCB) principal do módulo hidráulico 

CN31  

  HT  

AQUEC.  

    COM  
1  

   CL  
2  

RT2  

Método A  

3  

13 
H  

AQUEC.  

 3 
C  

RT  

FRIO  

N  

Placa de controlo (PCB) principal do módulo 
hidráulico 

CN31  
  HT      COM  

1  
   CL  

2  

RT2  

Método B  

3  

Placa de controlo (PCB) principal do módulo 
hidráulico 

CN31  
  HT  

RT1  

    COM  
1  

   CL  
2  

ENTRADA DE 

POTÊNCIA  

Método C  

3  

  NOTA 
Existem dois métodos de ligação opcionais em 
função do tipo de termóstato ambiente.  

 RT1  

ENTRADA DE 

POTÊNCIA  

Tipo de termóstato ambiente 1 (RT1) (alta tensão): 
"ENTRADA DE POTÊNCIA" fornece a tensão de trabalho 
ao RT, não fornece a tensão diretamente ao conector RT. 
Porta "14  L1" fornece a tensão de 220 V ao conector RT. 
Se a unidade for monofásica, a porta "14 L1" liga da porta L 
de alimentação elétrica principal da unidade; se a unidade 
for trifásica, a porta "14 L1" liga da porta L2 de alimentação 
elétrica principal da unidade. 

Tipo de termóstato ambiente 2 (RT2) (baixa tensão): 
"ENTRADA DE POTÊNCIA" fornece a tensão de trabalho 
ao RT.  

PARA PCB DE CONTROLO  

XT1  

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

Trifásica  

Existem três métodos para ligar o cabo do termóstato (conforme descrito na imagem acima) consoante a aplicação.  

ENTRADA DE 
POTÊNCIA  

ENTRADA DE 
POTÊNCIA  

13 
H  

CAL.  

14 
L1  

RT1  

3  
C  

        FRIO 

 ENTRADA DE 
POTÊNCIA  

Método A  

13
H

14  
L1  

RT1  

3  
C  

 ENTRADA DE 
POTÊNCIA  

Método B  

FRIO 

 ENTRADA DE 
POTÊNCIA  

ENTRADA DE 
POTÊNCIA  

Tensão 220-240 VCA 

Corrente máxima de funcionamento (A)  0,2 

Secção da cablagem (mm2) 0,75 
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 ● Método A 
O RT consegue controlar o aquecimento e o arrefecimento individualmente, como o controlador para o FCU de 4 tubos.  
Se o módulo hidráulico estiver ligado ao controlador de temperatura externa, na interface do utilizador PARA O INSTALADOR, 
TERMÓSTATO e DEF. MODO AMB. estão definidos para SIM: 

A.1 Se a unidade detetar uma tensão de 230 VCA entre C e N, a unidade opera no modo de arrefecimento. 

A.2 Se a unidade detetar uma tensão de 230 VCA entre H e N, a unidade opera no modo de aquecimento. 

A.3 Se a unidade detetar uma tensão de 0 VCA para ambos os lados (C-N, H-N), a unidade para de trabalhar para o aquecimento 
ou arrefecimento ambiente. 

A.4 Se a unidade detetar uma tensão de 230 VCA para ambos os lados (C-N, H-N), a unidade trabalha no modo de arrefecimento.  

 ● Método B 
O RT fornece o sinal de comutação à unidade: na interface do utilizador PARA O INSTALADOR, TERMÓSTATO AMB. e DEF. 
MODO estão definidos para SIM: 

B.1 Se a unidade detetar uma tensão de 230 VCA entre H e N, a unidade liga. 

B.2 Se a unidade detetar uma tensão de 0 VCA entre H e N, a unidade desliga.  

 NOTA  
Se TERMÓSTATO AMB. estiver definido para SIM, a sonda de temperatura interior Ta não pode ser ativada, a 
unidade só trabalha de acordo com T1.  

 ● Método C 
O módulo hidráulico está ligado a duas sondas exteriores, enquanto, na interface do utilizador PARA O INSTALADOR, 
TERMÓSTATO AMB. ZONA DUPLA está definido para SIM: 

C.1 Se a unidade detetar uma tensão de 230 VCA entre H e N, o lado PRINCIPAL liga. Se a unidade detetar uma tensão de 0 
VCA entre H e N, o lado PRINCIPAL desliga. 

C.2 Se a unidade detetar uma tensão de 230 VCA entre C e N, o lado AMB. liga de acordo com a curva de temperatura climática. 
Se a unidade detetar uma tensão de 0 VCA entre C e N, o lado AMB. desliga. 

C.3 Se se detetar 0 VCA para H-N e C-N, a unidade desliga. 

C.4 Se se detetar 230 VCA para H-N e C-N, os lados PRINCIPAL e AMB. ligam.  

 NOTA  
 ● A cablagem do termóstato deverá corresponder às definições da interface do utilizador. Consulte a secção "10.7 

Definições locais/Termóstato amb.". 

 ● As alimentações elétricas da máquina e do termóstato ambiente têm de estar ligadas à mesma linha de neutro e 
linha de fase (L2) (apenas para unidades trifásicas).  

a) Procedimento 

 ● Ligue o cabo aos terminais adequados, conforme apresentado na imagem. 

 ● Fixe o cabo com braçadeiras aos suportes para braçadeiras, de forma a garantir um alívio da tensão. 

4 
TBH  

5  
N  

AQUECEDOR DE REFORÇO 
DO TANQUE SAÍDA DO SINAL 

DE CONTROLO

A ligação do cabo do aquecedor de reforço depende da 
aplicação.  Esta cablagem só será necessária se estiver 
instalado o tanque de água quente doméstica. A unidade 
só envia um sinal de ativação/desativação ao aquecedor de 
reforço.  É necessário um disjuntor adicional e um terminal 
dedicado para alimentar o aquecedor de reforço. 

Consulte também a secção "10.7 Definições locais/Controlo 
AQD" para obter mais informações. 
a) Procedimento 

 ● Ligue o cabo aos terminais adequados, conforme 
apresentado na imagem. 

 ● Fixe o cabo com braçadeiras aos suportes para 
braçadeiras, de forma a garantir um alívio da tensão.  

8) Para aquecedor de reforço AQD:  

Tensão 220-240 VCA 

Corrente máxima de funcionamento (A)  0,2 

Secção da cablagem (mm2) 0,75 

Tipo de sinal da porta de controlo Tipo 2  
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27 

AHS1  

 28 

 AHS2  

SAÍDA DO SINAL DE 
CONTROLO DA FONTE DE 

CALOR ADICIONAL

8 
P_o  

 9  
 N  

BOMBA O SAÍDA DO SINAL 
DE CONTROLO

OU  
31 

H1  

20 
IBH1  

 39 
 N  

 21 
 N  

IBH1 
SAÍDA DO SINAL  
DE CONTROLO  

32 
H2  

 39 
 N  

IBH2 
SAÍDA DO SINAL  
DE CONTROLO  

13) Para saída do sinal de descongelação:  

33 
DFT1  

FUSÍVEL  

34 
 DFT2  

14) Para controlador com fios: 

1 
A  

 2 
 B  

 3 
 X  

 4 
 Y  

 5 
 E  

1 
A  

E 
A+ 
B-  

 2 
 B  

 3 
 X  

MODBUS  

 4 
 Y  

 5 
E  

XT6  

"UTILIZE UM CABO BLINDADO E LIGUE O CABO À 
TERRA."  

 NOTA 
Este equipamento suporta o protocolo de 
comunicação MODBUS RTU.  

Tipo de cabo  Cabo blindado de 5 fios  

Secção do cabo (mm2)  0,75~1,25  

Comprimento máximo do 
cabo (m)  

50

35 

HBK1  
36 
HBK2  

ATCO  

RESERVADO   

9) Para controlo da fonte de calor adicional：..

Para unidades de 5/7/9 kW,.o número dos terminais é 
25 e 26.  

10) Para bomba circuladora exterior P_o:  

a) Procedimento  

 ● Ligue o cabo aos terminais adequados, conforme 
apresentado na imagem. 

 ● Fixe o cabo com braçadeiras aos suportes para 
braçadeiras, de forma a garantir um alívio da tensão.  

11) Para entrada do sinal de comutação 
de retorno (apenas unidades de 5/7/9 kW, 
reservado): 

ENTRADA DE RETORNO DE IBH1/2 (ENTRADA DE 
SINAL DE COMUTAÇÃO)  

Atco: protetor térmico de reinicialização automática 

Tem de ser ligado ao protetor térmico!  

12) Para kit do aquecedor de reserva externo 
(opcional)  

L N

SINAL DE COMANDO DE DESCONGELAMENTO 

Tensão 220-240 VCA 

Corrente máxima de funcionamento (A)  0,2 

Secção da cablagem (mm2) 0,75 

Tipo de sinal da porta de controlo Tipo 1  
Tensão 220-240 VCA 

Corrente máxima de funcionamento (A)  0,2 

Secção da cablagem (mm2) 0,75 

Tipo de sinal da porta de controlo Tipo 2  

COMUNICAÇÃO  

Tensão 220-240 VCA 

Corrente máxima de funcionamento (A)  0,2 

Secção da cablagem (mm2) 0,75 

Tipo de sinal da porta de controlo Tipo 2  
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Conforme descrito acima, durante a cablagem, a porta A no terminal XT6 da unidade corresponde à porta A na interface do 
utilizador. Porta B corresponde a porta B. Porta X corresponde a porta X. Porta Y corresponde a porta Y e porta E corresponde a 
porta E.  

a) Procedimento  

 ● Retire a parte traseira da interface do utilizador. 

 ● Ligue o cabo aos terminais adequados, conforme apresentado na imagem. 

 ● Volte a aplicar a parte traseira da interface do utilizador. 

15) Para rede inteligente: 
A unidade tem uma função de rede inteligente, existem duas portas na PCB para ligar o sinal SG e o sinal EVU 
da seguinte forma: 

10 ARRANQUE E CONFIGURAÇÃO 
A unidade deverá ser configurada pelo instalador de acordo com as características de instalação (clima exterior, opções 
instaladas, etc.) e as competências do utilizador.  

 CUIDADO  
É importante que toda a informação deste capítulo seja lida sequencialmente pelo instalador e que o sistema seja confi-
gurado de forma correspondente.  

REDE INTELIGENTE 
(SG) 

1. Quando o sinal EVU é fechado, a unidade funciona da 
seguinte forma: 

Modo AQD liga, a temperatura definida muda automati-
camente para 70°C e a resistência de apoio (TBH) fun-
ciona da seguinte forma: T5<69, o TBH está ligado; T5 ≥ 
70, o TBH está desligado. A unidade funciona no modo 
de arrefecimento/aquecimento seguindo a lógica normal. 

2. Quando o sinal EVU é aberto e o sinal SG fechado, a 
unidade funciona normalmente. 

3. Quando o sinal EVU é aberto e o sinal SG aberto, 
o modo AQD é desligado e as funções do TBH, assim 
como de desinfeção são desativadas. O tempo de 
funcionamento máximo no modo de arrefecimento/aque-
cimento é o "TEMPO EXEC. REDE INTEL.", depois a 
unidade desliga.  
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10.1 Curvas climáticas 
As curvas climáticas podem ser selecionadas na interface do utilizador. Após a seleção da curva, a temperatura de saída alvo é 
calculada. Em cada modo, o utilizador pode selecionar uma curva entre várias na interface do utilizador (a curva não pode ser 
selecionada se a função do termóstato ambiente duplo estiver ativa). 

A relação entre a temperatura exterior (T4/°C) e a temperatura alvo da água (T1S/°C) é descrita na tabela e na imagem na 
página seguinte.  

  NOTA 
Se a função do termóstato ambiente duplo estiver ativa, só pode ser utilizada a curva 4. 

Curvas de temperatura para modo de aquecimento e modo de aquecimento ECO  

Curvas de temperatura para modo de arrefecimento  

Aplicação  
Temperaturas exteriores   T4  

-5~14  15~21  22~29  30~46

Baixa   
temperatura  

1 18 11 8 5
2 17 12 9 6
3 18 13 10 7
4 19 14 11 8
5 20 15 12 9
6 21 16 13 10
7 22 17 14 11
8 23 18 15 12

Média   
temperatura

1 22 20 18 16
2 20 19 18 17
3 23 21 19 17
4 21 20 19 18
5 24 22 20 18
6 22 21 20 19
7 25 23 21 19
8 23 22 21 20

Número 
da curva  

T1s  

Aplicação  
Temperaturas exteriores   T4  

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 35

Baixa   
temperatura  

1 38  37  36 36 35 34 33 33 32 32 32

2 35  34  34 33 32 32 31 31 30 30 30

3 33  33  32 32 31 31 31 30 30 30 30

4 35  34  33 32 31 31 30 29 28 28 28

5 33  32  32 31 30 30 29 29 28 28 28

6 31  30  30 29 28 28 27 27 26 26 26

7 29   29   28  28 27 27 27 26 26 26 26

8 29   28   28  27 26 26 25 25 24 24 24

Média   
temperatura

1 55 54 54 53 52 52 51 51 50 50 50
2 55 54 52 51 50 49 47 46 45 45 45
3 55 53 51 49 47 45 44 42 40 40 40
4 50 49 49 48 47 47 46 46 45 45 45
5 50 49 47 46 45 44 42 41 40 40 40
6 45 44 44 43 42 42 41 41 40 40 40
7 45 44 42 41 40 39 37 36 35 35 35
8 40 39 39 38 37 37 36 36 35 35 35

Número 
da curva  

T1s  
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Curvas de baixa temperatura para modo de aquecimento  

Curvas de média temperatura para modo de aquecimento  

Curvas de baixa temperatura para modo de arrefecimento  
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Interruptor 
DIP ON=1   OFF=0  Predefinições 

de fábrica 
Interruptor 

DIP ON=1   OFF=0  Predefinições 
de fábrica  

S1

1  Reservado   Reservado  OFF

S2

1

O arranque 
automático da 
bomba circuladora 
exterior será 
inválido após seis 
horas  

O arranque 
automático da 
bomba circuladora 
exterior será 
válido após seis 
horas  

OFF

2 Com energia 
solar  

Sem energia 
solar  OFF 2 Sem TBH   Com TBH  OFF

3/4

0/0=  Sem IBH e AHS 
0/1=  Com AHS para modo de 

calor 
1/0=Com IBH  
1/1=  Com AHS para modo de 

calor e modo AQD  

3:OFF 
4:OFF  3/4

0/0=  bomba de velocidade variável 
(altura máx.: 8,5 m) 

0/1=  bomba de velocidade constante 
1/0=  bomba de velocidade variável 

(reservado)
1/1=  bomba de velocidade variável 

(altura máx.: 9 m)  

3:OFF 
4:ON  

Curvas de média temperatura para modo de arrefecimento  

10.2 Visão geral das definições do interruptor DIP 
10.2.1 Definição de função 
O interruptor DIP 13 encontra-se na placa de controlo principal do módulo hidráulico (consulte a secção "9.3.1 Placa de controlo 
principal do módulo hidráulico") e permite a configuração da instalação da sonda da fonte de calor adicional, da instalação de 
uma segunda resistência elétrica de apoio, etc.  

  AVISO  
Desligue a alimentação elétrica antes de abrir o painel de manutenção da caixa de distribuição e fazer quaisquer 
alterações nas definições do interruptor DIP.  

10.3 Arranque inicial a baixa temperatura ambiente exterior  
Durante o arranque inicial e quando a temperatura da água é baixa, é importante que a água seja aquecida gradualmente. 
Caso contrário, pode ocorrer a abertura de fendas em pavimentos de betonilha devido às rápidas alterações da temperatura. 
Contacte o empreiteiro responsável pela aplicação de betonilha para obter mais informações. 
Para o efeito, a temperatura mínima definida para o caudal de água pode ser diminuída para um valor entre 25 °C e 35 °C 
através de um ajuste em PARA O INSTALADOR. Consulte "PARA O INSTALADOR/Função espec./Pré-aquec. para pavimento".  

10.4 Verificações antes do funcionamento 
Verificações antes do arranque inicial.  

T1s (°C)  
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 PERIGO  
Desligue a alimentação elétrica antes de fazer ligações. 
Após a instalação da unidade, verifique os seguintes aspetos antes de ligar o disjuntor: 

 ● Cablagem no local: certifique-se de que a cablagem no local entre o painel de alimentação local e unidade 
e válvulas (se aplicável), unidade e termóstato ambiente (se aplicável), unidade e tanque de água quente 
doméstica, assim como unidade e resistência elétrica de apoio foi instalada corretamente, de acordo com as 
instruções descritas no capítulo "9.6 Cablagem no local", os esquemas de cablagem e as leis e regulamentos 
locais. 

 ● Fusíveis, disjuntores ou dispositivos de proteção: verifique se os fusíveis ou os dispositivos de proteção instalados 
localmente correspondem ao tamanho e tipo especificados no capítulo "14 Especificações técnicas". Certifique-se 
de que não foi negligenciado nenhum fusível ou dispositivo de proteção. 

 ● Disjuntor da resistência elétrica de apoio: não se esqueça de ligar o disjuntor da resistência de apoio na caixa de 
distribuição (depende do tipo de da resistência elétrica de apoio). Consulte o esquema de cablagem. 

 ● Disjuntor da resistência elétrica de apoio AQD: não se esqueça de ligar o disjuntor da resistência de apoio AQD 
(só se aplica a unidades com um tanque de água quente doméstica instalado). 

 ● Cablagem de ligação à terra: certifique-se de que os cabos de terra foram ligados corretamente e que os terminais 
de ligação à terra estão apertados. 

 ● Cablagem interna: realize uma verificação visual da caixa de distribuição em relação a ligações soltas ou 
componentes elétricos danificados. 

 ● Montagem: verifique se a unidade está corretamente montada, para evitar ruídos e vibrações anormais durante o 
arranque da mesma. 

 ● Equipamento danificado: verifique o interior da unidade em relação a componentes danificados ou tubos 
apertados. 

 ● Fuga de fluido frigorífico: verifique o interior da unidade em relação a fugas de fluido frigorífico. Se existir alguma 
fuga de fluido frigorífico, contacte o Serviço Oficial BAXI. 

 ● Tensão de alimentação: verifique a tensão de alimentação no quadro elétrico local. A tensão tem de corresponder 
à tensão no rótulo de identificação da unidade. 

 ● Purgador de ar: certifique-se de que o purgador de ar está aberto (no mínimo, 2 voltas). 
 ● Válvulas de corte: certifique-se de que as válvulas de corte estão totalmente abertas.  

10.5 Ligar a unidade 
Quando é ligada a alimentação da unidade, é exibido "1%~99%" na interface do utilizador durante a inicialização. Durante este 
processo, a interface do utilizador não pode ser operada. 

Pressão estática disponível vs. caudal (5/7 kW)  

Ⅲ.
Ⅱ.
Ⅰ..

0,3  0,5  0,7  0,9  1,1  1,3  1,5  1,7  1,9  2,1  2,3 

10.6 Definir a velocidade da bomba 
A velocidade da bomba pode ser selecionada através de ajuste do botão vermelho na bomba. 
O ponto de entalhe indica a velocidade da bomba. 
A predefinição é a velocidade mais alta (III). Se o caudal de água na instalação for demasiado 
elevado, a velocidade pode ser diminuída (I). 
A função de pressão estática externa disponível em função do caudal de água é apresentada 
no gráfico abaixo.  

Pressão estática disponível (9 kW)  

Caudal (m3/h)  
0,3  0,5  0,7  0,9  1,1  1,3  1,5  1,7  1,9  2,1  2,3 

Caudal (m3/h)  
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 PERIGO  

Operar o sistema com válvulas fechadas danifica a bomba circuladora!  
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Pressão estática disponível vs. caudal (12~16 kW)  

Ⅲ.
Ⅱ.
Ⅰ..

0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3  
Caudal (m3/h)  

 PERIGO  
Se for necessário verificar o estado de funcionamento da bomba com a alimentação da unidade ligada, não toque nos 
componentes internos da caixa de controlo eletrónico para evitar choques elétricos.  

1) Diagnóstico por LED da bomba e soluções 
A bomba tem uma função de indicação do estado de funcionamento por LED. Isto facilita ao técnico a tarefa de procurar a causa 
de uma falha no sistema de aquecimento. 

 ● Se a indicação LED acender continuamente a verde, significa que a bomba está a funcionar normalmente. 

 ● Se a indicação LED estiver intermitente a verde, significa que a bomba está a executar a função de purga de ar. A bomba 
trabalha durante 10 min no modo da função de purga. Após este ciclo, o instalador tem de ajustar a velocidade pretendida. 

 ● Se o LED piscar a verde/vermelho, significa que a bomba parou de trabalhar por um motivo externo. A bomba irá reiniciar 
automaticamente após a situação anormal desaparecer. A possível causa deste problema é subtensão ou sobretensão da 
bomba (U<160V ou U>280V). Verifique a alimentação de tensão. Outro motivo poderá ser o sobreaquecimento do módulo. 
Verifique as temperaturas da água e ambiente. 

 ● Se o LED estiver intermitente a vermelho, significa que a bomba parou de trabalhar e ocorreu uma avaria grave (p. ex., 
bomba obstruída).  A bomba não consegue reiniciar automaticamente devido a uma falha permanente devendo ser 
substituída. 

 ● Se o LED não acender, significa que a bomba não está a receber alimentação elétrica. Possivelmente a bomba não está 
ligada à fonte de alimentação elétrica.  Verifique a ligação do cabo. Se a bomba continuar a trabalhar, significa que o LED 
está danificado. ou o sistema eletrónico está danificado devendo a bomba ser substituída.  

2) Diagnóstico de avarias na primeira instalação 
 ● Se não for exibido nada na interface do utilizador é necessário verificar se existe alguma das seguintes anomalias antes de 

serem diagnosticados possíveis códigos de erro. 

- Erro de desconexão ou cablagem (entre fonte de alimentação e unidade e entre unidade e interface do utilizador). 

- O fusível na placa eletrónica (PCB) pode ter fundido. 

 ● Se a interface do utilizador apresentar "E8" ou "E0" como código de erro, poderá existir ar no sistema ou o nível de água no 
sistema é inferior ao mínimo exigido. 

 ● Se for exibido o código de erro E2 na interface do utilizador, verifique a cablagem entre a interface do utilizador e a unidade. 

Poderá encontrar mais códigos de erro e causas de falhas na secção "13.4 Códigos de erro". 

10.7 Definições locais 
A unidade deverá ser configurada pelo instalador de acordo com as características da instalação (clima exterior, opções 
instaladas, etc.) e as necessidades do utilizador.  Estão disponíveis várias definições locais.  Estas definições podem ser 
acedidas e programadas através do menu "PARA O INSTALADOR" na interface do utilizador.  
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PARA O INSTALADOR 

Introduza a palavra-passe:  

OK INTR.  

0   0   0  

AJUSTAR  

1  DEF. MODO AQD 

1.1 MODO AQD 
1.2 DESINFET. 
1.3 PRIOR. AQD 
1.4 BMB. AQD 
1.5 HORA PRIORID. AQD DEF

Ligar a unidade 

Quando é ligada a alimentação da unidade, é exibido "1%~99%" na interface do utilizador durante a inicialização. Durante este 
processo, a interface do utilizador não pode ser operada. 

Procedimento 

Para alterar uma ou várias definições locais, proceda da seguinte forma. 

Teclas  Função 
MENU  ●  Aceder à estrutura do menu (na página inicial) 

◄►▼▲  ● Navegar o cursor no ecrã 
 ● Navegar na estrutura do menu 
 ● Ajustar definições 

ON/OFF   ● Ligar/desligar o modo de aquecimento/arrefecimento am-
biente ou o modo AQD 

 ● Ligar/desligar funções na estrutura do menu 

BACK  ● Voltar ao nível superior 

UNLOCK  ● Premir prolongadamente para desbloquear/bloquear o 
controlador 

 ● Desbloquear/bloquear algumas funções como "Ajuste da 
temperatura AQD"  

OK  ● Avançar para o passo seguinte durante a programação 
de um programa horário na estrutura do menu e confirmar 
uma seleção para aceder ao submenu da estrutura do 
menu.  

Sobre PARA O INSTALADOR 
O menu "PARA O INSTALADOR" foi concebido para que o 
instalador defina os parâmetros. 

 ● Definição da composição do equipamento. 

 ● Definição dos parâmetros. 

Como aceder a PARA O INSTALADOR 
Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR. Prima OK:  

Prima ◄► para navegar e prima ▼ ▲ para ajustar o valor 
numérico.  Prima OK.  A palavra-passe é 234, as seguintes 
páginas serão exibidas após a introdução da palavra-pas-
se:  

PARA O INSTALADOR 
1. DEF. MODO AQD 
2. DEF. MODO ARREF. 
3. DEF. MODO AQUEC. 
4. DEF. MODO AUTOM. 
5. DEF. TIPO TEMP. 
6. TERMÓSTATO AMB.  
OK INTR.  

1/3  

PARA O INSTALADOR 2/3 

7. OUTRA FONTE CALOR 
8. DEF. FÉR. FORA CASA 
9. CHAM. SERV. 
10. REST. DEFIN. FÁBRICA 
11. EX. TESTE 
12. FUNÇÃO ESPEC. 
  OK INTR. 

PARA O INSTALADOR  

13. REINI AUTO 

14. LIMITAÇÃO ENTRADA POT. 

15. DEF. ENTRADA  

3/3  

OK INTR.  

Prima ▼ ▲ para se deslocar e utilize "OK" para aceder ao 
submenu. 

10.7.1 DEF. MODO AQD 
AQD =.água quente doméstica 

Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 1. DEF. MODO AQD  
Prima OK.  São exibidas as seguintes páginas:  

1/5  

AJUSTAR  

SIM  

SIM  

SIM  

SIM  

NÃO  

  NOTA 
Os valores de temperatura exibidos no controlador com fios (interface do utilizador) estão 
em °C.  
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1 DEF. MODO AQD 

1.11 dT5_TBH_OFF 
1.12 T4_TBH_ON 
1.13 t_TBH_DELAY 
1.14 T5S_DI 
1.15 t_DI HIGHTEMP. 
          AJUSTAR  

1 DEF. MODO AQD 
1.16 t_DI_MAX 
1.17 t_DHWHP_RESTRICT 
1.18 t_DHWHP_MAX  
1.19 HORA TEMPO BOMBA AQD 
1.20 HORA EXEC. BOMBA 
         AJUSTAR  

2 DEF. MODO ARREF. 
2.1 MODO ARREF. 
2.2 t_T4_FRESC_C 
2.3 T4CMAX 
2.4 T4CMIN 
2.5 dT1SC 

AJUSTAR  

2 DEF. MODO ARREF. 
2.6 dTSC 
2.7 t_INTERVAL_C 
2.8 T1SetC1 
2.9 T1SetC2 
2.10 T4C1 

AJUSTAR  

3 DEF. MODO AQUEC. 
3.1 MODO AQUEC. 
3.2 t_T4_FRESC_H 
3.3 T4HMAX 
3.4 T4HMIN 
3.5 dT1SH
       AJUSTAR

10.7.3 DEF. MODO AQUEC. 
Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 3. DEF. MODO 
AQUEC. Prima OK.  São exibidas as seguintes páginas:  

1/3 
SIM 

2,0 HRS
16 °C 

-15 °C 
5 °C  

3 DEF. MODO AQUEC. 
3.6 dTSH 
3.7 t_INTERVAL_H 
3.8 T1SetH1 
3.9 T1SetH2 
3.10 T4H1
       AJUSTAR  

3 DEF. MODO AQUEC. 
3.11 T4H2 
3.12 EMISSÃO H ZONA1 
3.13 EMISSÃO H ZONA2 
3.14 t_DELAY_PUMP  

AJUSTAR  

2/3 
2 °C

5 MIN
35 °C
28 °C
-5 °C

3/3 
7 °C 

RAD. 
FHL 

2 MIN  

10.7.4 DEF. MODO AUTOM.  

Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 4. DEF. MODO 
AUTOM. Prima OK, é exibida a seguinte página:  

4 DEF. MODO AUTOM. 
4.1 T4AUTOCMIN 
4.2 T4AUTOHMAX  

AJUSTAR  

25 °C 
17 °C  

10.7.5 DEF. TIPO TEMP. 
Sobre DEF. TIPO TEMP. 
A função DEF. TIPO TEMP. é utilizada para selecionar se é 
utilizada a temperatura do caudal de água ou a temperatura 
ambiente para controlar a ativação/desativação (ON/OFF) 
da bomba de calor. 

Se a função TEMP. AMB. estiver ativa, a temperatura alvo 
do caudal de água será calculada por curvas climáticas 
(consulte a secção 10.1 "Curvas climáticas").  

Como aceder a DEF. TIPO TEMP. 

Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 5. DEF. TIPO 
TEMP.  Prima OK.  É exibida a seguinte página:  

5 DEF. TIPO TEMP. 
5.1 TEMP. IDA INSTALAÇÃO 
5.2 TEMP. AMB. 
5.3 ZONA DUPLA  

AJUSTAR  

SIM  
NÃO  
NÃO  

1 DEF. MODO AQD 
1.6 dT5_ON 
1.7 dT1S5 
1.8 T4DHWMAX 
1.9 T4DHWMIN 
1.10 t_INTERVAL_DHW  

AJUSTAR  

2/5  

 5 °C 
10 °C  
43 °C  
-10°C  
5 MIN  

3/5  

5 °C 

5 °C  
30 MIN

65 °C 
15 MIN  

4/5

210 MIN

30 MIN 
120 MIN

SIM
5 MIN

1 DEF. MODO AQD 

1.21 EXEC. DI BOMBA AQD  

AJUSTAR  

5/5  

NÃO  

1/3 
SIM 

2,0 HRS 
43 °C 
20 °C 

5 °C  

2/3  
2 °C

5 MIN
10 °C
16 °C
35 °C

2 DEF. MODO ARREF. 
2.11 T4C2 
2.12 EMISSÃO C ZONA1 
2.13 EMISSÃO C ZONA2  

AJUSTAR  

3/3 
25 °C
FCU
FHL

10.7.2 DEF. MODO ARREF. 
Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 2. DEF. 
MODO ARREF. Prima OK. 
São exibidas as seguintes páginas:  
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2  

2  

2  

Se só definir TEMP. IDA INSTALAÇÃO para SIM ou se só definir TEMP. AMB. para SIM; são exibidas as seguintes pági-
nas.  

Só TEMP. IDA INSTALAÇÃO SIM Só TEMP. AMB. SIM 

Se definir TEMP. IDA INSTALAÇÃO e TEMP. AMB. para SIM, defina também ZONA DUPLA para NÃO ou SIM; são exibidas as 
seguintes páginas.  

 Página inicial (zona 1)  Página adicional (zona 2) 

(Zona dupla está ativa)  

Neste caso, o valor definido para zona 1 é T1S, o valor definido para zona 2 é TS (A TIS2 correspondente é calculada de acordo 
com as curvas climáticas.) 

Se definir ZONA DUPLA para SIM e TEMP. AMB. para NÃO, defina também TEMP. IDA INSTALAÇÃO para SIM ou NÃO; são 
exibidas as seguintes páginas.  

 Página inicial (zona 1)                        Página adicional (zona 2) 

Neste caso, o valor definido para zona 1 é T1S, o valor definido para zona 2 é T1S2. 

Se definir ZONA DUPLA e TEMP. AMB. para SIM, defina também TEMP. IDA INSTALAÇÃO para SIM ou NÃO; é exibida a se-
guinte página.  

 Página inicial (zona 1)    Página adicional (zona 2) 

(Zona dupla está ativa)  

Neste caso, o valor definido para zona 1 é T1S, o valor definido para zona 1 é TS (A TIS2 correspondente é calculada de acordo 
com as curvas climáticas.)  
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 20 °C 
20 °C  

10.7.8 DEF. FÉR. FORA CASA 
A função DEF. FÉR. FORA CASA é utilizada para definir a 
temperatura de água de ida à instalação, de modo a preve-
nir a congelação enquanto se ausenta durante as férias. 

Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 8. DEF. FER. 
FORA CASA  Prima OK.  É exibida a seguinte página: 

8 DEF. FÉR. FORA CASA 
8.1 T1S_H.A._H 
8.2 T5S_H.A._DHW  

AJUSTAR  

10.7.9 CHAM. SERV. 

O instalador pode definir o número de telefone do instalador 
ou do Serviço Oficial BAXI em CHAM. SERV.. Se a unidade 
não funcionar devidamente, ligue para este número para 
obter ajuda.  

Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > CHAM. SERV.   
Prima OK. É exibida a seguinte página:  

9 CHAM. SERV. 
N.º TEL.  0000000000000 
N.º TELEM. 0000000000000  

OK CONFIRMAR  AJUSTAR  

Prima ▼ ▲ para se deslocar e definir o número de telefone.  
O comprimento máximo do número de telefone é de 13 
dígitos, se o número de telefone tiver menos de 12 dígitos, 
introduza ■, conforme ilustrado abaixo:  

9 CHAM. SERV. N.º TEL.
33512345678 
N.º TELEM. 8613929145152  

OK CONFIRMAR  AJUSTAR  

O número exibido na interface do utilizador é o número de 
telefone da empresa de suporte técnico.  

6 TERMÓSTATO AMB. 
6.1 TERMÓSTATO AMB.  

AJUSTAR  

MODO DEF  

 NOTA 

7 OUTRA FONTE CALOR  
7.1 dT1_IBH_ON 
7.2 t_IBH_DELAY 
7.3 T4_IBH_ON 
7.4 dT1_AHS_ON 
7.5 t_AHS_DELAY AJUSTAR  

1/2 
 5 °C  

30 MIN
-5 °C
5 °C

30 MIN

7 OUTRA FONTE CALOR  
7.6 T4_AHS_ON  

AJUSTAR  

2/2  
-5 °C  

10.7.6 TERMÓSTATO AMBIENTE 

Sobre TERMÓSTATO AMB. 
O TERMÓSTATO AMB. é utilizado para definir se o 
termóstato ambiente está disponível. 

Como definir o TERMÓSTATO AMB. 

Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 6. TERMÓS-
TATO AMB. Prima OK. É exibida a seguinte página:  

10.7.7 OUTRA FONTE CALOR 
A função OUTRA FONTE CALOR é utilizada para definir os 
parâmetros da resistência elétrica de apoio, fontes de calor 
adicionais e kit de energia solar. 

Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 7. OUTRA 
FONTE CALOR. Prima OK. É exibida a seguinte página:  

TERMÓSTATO AMB.  =  NÃO, sem termóstato 
ambiente. 

TERMÓSTATO AMB. = MODO DEF, a cablagem do 
termóstato ambiente deve seguir o método A. 

TERMÓSTATO AMB. = UMA ZONA, a cablagem do 
termóstato ambiente deve seguir o método B. 

TERMÓSTATO AMB. = ZONA DUPLA, a cablagem 
do termóstato ambiente deve seguir o método C 
(consulte a secção 9.7.6 "Ligação para outros 
componentes/Para termóstato ambiente")  
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11 EX. TESTE

Exec. teste lig. 
Purga ar lig.  

OK CONFIRMAR  

 CUIDADO  

10.7.10 REST. DEFIN. FÁBRICA 

A função REST. DEFIN. FÁBRICA é utilizada para restaurar 
todos os parâmetros definidos na interface do utilizador para 
a definição de fábrica. 

Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 10. REST.  
DEFIN. FÁBRICA. Prima OK. É exibida a seguinte página: 

NÃO                          SIM

OK CONFIRMAR  

Prima ◄► para deslocar o cursor para SIM e prima OK. 
É exibida a seguinte página:  

10 REST. DEFIN. FÁBRICA

Aguarde…  

5%  

Após alguns segundos, todos os parâmetros definidos na 
interface do utilizador serão repostos para as definições de 
fábrica. 

10.7.11 EX. TESTE 
A função EX. TESTE é utilizada para verificar o 
funcionamento correto de válvulas, purga de ar, bomba 
circuladora, arrefecimento, aquecimento e aquecimento da 
água doméstica. 

Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 11. EX. TESTE.  

Prima OK. É exibida a seguinte página:  

11 EX. TESTE 

Ativar definições e ativar ‘EX. TESTE’?  

NÃO                        SIM  

OK CONFIRMAR  

11 TESTE FUNC.  

VÁLV 3 VIAS 
VÁLV 2 VIAS  
BOMBA I 
BOMBA O 
BOMBA C  
ON/OFF ON/OFF  

1/2 

OFF 
OFF 
OFF 
OFF 
OFF  

11 TESTE FUNC.
BOMBA SOLAR  
BOMBAAQD  
RES ELÉT APOIO 
RES ELÉT APOIO AQD  

ON/OFF ON/OFF  

2/2 
OFF 
OFF 
OFF 
OFF  

11 EX. TESTE 
11.1 TESTE FUNC. 
11.2 PURGA AR 
11.3 BOMBA CIRCUL. EXEC. 
11.4 MODO ARREF. EXEC. 
11.5 MODO AQUEC. EXEC.  

OK INTR.  

11 EX. TESTE 

11.6 MODO AQD EXEC.  

OK INTR.  

Se for selecionado SIM, são exibidas as seguintes pági-
nas:  

Se TESTE FUNC. estiver selecionado, são exibidas as 
seguintes páginas:  

Prima ▼ ▲ para se deslocar para os componentes que 
pretende verificar e prima ON/OFF. Por exemplo, quando 
está selecionado válvula de 3 vias e é premido "ON/
OFF", se a válvula de 3 vias estiver aberta/fechada, o 
funcionamento da válvula de 3 vias é normal e o mesmo 
aplica-se a outros componentes.  

Se selecionar PURGA AR e premir OK, é exibida a seguinte 
página:  

10 REST. DEFIN. FÁBRICA 

Todas as definições repostas para pred 
fábrica. 
Pretende restaurar as definições de 
fábrica? 

Antes da verificação de cada componente, 
certifique-se que o tanque e o sistema de água 
estão cheios com água e o ar foi expelido; caso 
contrário, a bomba ou a resistência de apoio 
podem sobreaquecer. 
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11 EX. TESTE 

Exec. teste lig. 
A bomba circul. está ligada.  

OK CONFIRMAR  

11 EX. TESTE 

Exec. teste lig. 
Modo arref. lig. 

A temper. água de saída é 15 °C.  

OK CONFIRMAR  

11 EX. TESTE 

Exec. teste lig. 
Modo aquec. lig. 

A temper. água de saída é 15 °C.  

OK CONFIRMAR  

Durante a execução do teste MODO AQUEC., a temperatura 
alvo predefinida da água de saída é 35°C. 
O IBH (aquecedor de reserva interno) liga após o 
compressor ter trabalhado 10 min. Depois de o IBH ter 
trabalhado 3 minutos, este desliga e a bomba de calor 
trabalha até a temperatura da água aumentar até um 
determinado valor ou ser recebido o próximo comando. 

Se for selecionado MODO AQD EXEC., é exibida a seguinte 
página:  

11 EX. TESTE 

Exec. teste lig. 
Modo AQD ligado. 
A temper. fluxo água é 45 °C 
A temper. depós. água é 30 °C  

OK CONFIRMAR  

Durante a execução do teste MODO AQD., a temperatura 
alvo predefinida da água doméstica é 55°C. O TBH 
(resistência elétrica de apoio do tanque) liga após 
o compressor estar a trabalhar há 10 min.  O TBH 
desliga após 3 minutos, a bomba de calor trabalha até a 
temperatura da água aumentar até um determinado valor ou 
ser recebido o próximo comando. 

Durante a execução do teste, todos os botões, exceto OK, 
estão inativos. Se pretender desligar a execução do teste, 
prima OK.  Se a unidade se encontrar, por exemplo, no 
modo de purga de ar, após premir OK, é exibida a seguinte 
página:  

11 EX. TESTE 

Pretende desligar a função de teste de 
execução (PURGA DE AR)?  

NÃO                        SIM  

OK CONFIRMAR  

Prima ◄► para deslocar o cursor para SIM e prima OK. 
A execução do teste de funcionamento é desativada. 

10.7.12 FUNÇÃO ESPEC. 
Quando está no modo de função especial, o controlador 
com fios não funciona, a página não volta à página inicial, 
o ecrã exibe a página de execução da função especial e o 
controlador com fios não bloqueia.  

Durante o modo de purga de ar, a válvula de 3 vias abre e 
a válvula de 2 vias fecha.  Após 60 s, a bomba na unidade 
(BOMBA I) trabalha durante 10 min durante os quais o 
interruptor de caudal não trabalha. Depois de a bomba 
parar, a válvula de 3 vias fecha e a válvula de 2 vias abre. 
Passados 60 s, ambas as bombas, BOMBA I e BOMBA O, 
trabalham até ser recebido o próximo comando. 

Se for selecionado BOMBA CIRCUL. EXEC., é exibida a 
seguinte página:  

Quando a execução da bomba circuladora é ativada, todos 
os componentes em funcionamento param. Passados 
60 minutos, a válvula de 3 vias abre e a válvula de 2 vias 
fecha. Depois de 60 segundos, a bomba PUMP I come-
ça a trabalhar. Após 30 s, se o interruptor de caudal tiver 
comprovado um caudal normal, a BOMBA I trabalha durante 
3 min; depois da bomba parar, a válvula de 3 vias fecha e a 
válvula de 2 vias abre. Após 60 s, a BOMBA I e a BOMBA 
O começam a trabalhar e passados 2 min, o interruptor de 
caudal verifica o caudal de água. Se o interruptor de caudal 
fechar durante 15 s, a BOMBA I e a BOMBA O trabalham 
até ser recebido o próximo comando. 

Se for selecionado MODO ARREF. EXEC., é exibida a 
seguinte página:  

Durante a execução do teste MODO ARREF., a temperatura 
alvo predefinida da água de saída é 7°C. A unidade trabalha 
até a temperatura da água descer até a um determinado 
valor ou ser recebido o próximo comando. 

Se for selecionado MODO AQUEC. EXEC., é exibida a 
seguinte página:  

Durante a execução da função especial, não 
é possível utilizar outras funções (SEMAN. 
PROGR./TEMP., FÉRIAS AUSENTE, FÉRIAS 
CASA).  

 NOTA
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Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 12. FUNÇÃO 
ESPEC. 

Se, antes do aquecimento do pavimento radiante, ficar 
muita humidade no mesmo, este pode deformar ou até 
mesmo rachar durante o respetivo aquecimento. De modo 
a proteger o pavimento, é necessário secá-lo. Durante este 
processo, a temperatura do chão deverá ser aumentada 
gradualmente.  

12 FUNÇÃO ESPEC. 

Ativar as definições e ativar a “FUNÇÃO 
ESPECAL”?  

NÃO                        SIM  

OK CONFIRMAR  

12 FUNÇÃO ESPEC. 

12.1 PRÉ-AQUEC. PAVIM RAD 

12.2 SECAGEM PAVIMENTO  

OK INTR.  

Prima ▼ ▲ para se deslocar e prima OK para aceder. 

Durante o primeiro funcionamento da unidade, poderá 
ficar ar no sistema de água que pode dar origem a avarias 
durante o funcionamento. É necessário executar a função 
de purga do ar para libertar ar (certifique-se de a válvula de 
purga do ar está aberta). 
Se selecionar PRÉ-AQUEC. PAVIM RAD, após premir OK, é 
exibida a seguinte página:  

12.1 PRÉ-AQUEC. PAVIM RAD 

T1S  

t_fristFH  

30 °C  

72 HORAS  

INTR.                       SAIR

AJUSTAR  

Quando o cursor estiver em OPERAR PRÉ-AQUECIMENTO 
PAVIMENTO, utilize ◄► para se deslocar para SIM e prima 
OK. É exibida a seguinte página:  

12.1 PRÉ-AQUEC. PAVIM RAD  

Pré-aquec. pavimento a exec. várias 25 
minutos. 
Temper. fluxo água é 20 °C.  

OK CONFIRMAR  

12.2 SECAGEM PAVIMENTO

TEMPO AQUEC.(t_DRYUP) 

MANT HR (t_HIGHPEAK) 

HR INÍC.  

AJUSTAR  

8 dias  

5 dias  

5 dias

 45 °C  

15:00  

12.1 PRÉ-AQUEC. PAVIM RAD 

Pretende desligar o preaquecimento do 
pavimento?  

NÃO                        SIM

OK CONFIRMAR  

12.2 SECAGEM PAVIMENTO 

DIA INÍC.  01-01-2019   

INTR.                       SAIR

AJUSTAR  

Durante o preaquecimento do pavimento, todos os botões, 
exceto OK, estão inativos.  Se pretender desligar o 
preaquecimento do pavimento, prima OK. 

É exibida a seguinte página:  

Utilize ◄► para deslocar o cursor para SIM e prima OK, 
o preaquecimento do pavimento radiante desliga. 

O funcionamento da unidade durante o preaquecimento 
do pavimento é descrito na imagem abaixo:  

Se estiver selecionado SECAGEM DO PAVIMENTO, após 
premir OK, são exibidas as seguintes páginas:  

T1s+dT1s 
T1s  

Bomba 

Compressor  

ON  
OFF  

ON  
OFF  

t_interval_H  

t_firstFH  

t  
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12.3 SECAGEM PAVIMENTO 
A unidade aciona a secagem do 
pavimento 09:00 01-08-2018.  

OK CONFIRMAR  

Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 13. REINI 
AUTO

13 REINI AUTO  

13.1 MODO ARR./AQU.  

13.2 MODO AQD  

AJUSTAR  

SIM 

NÃO   

A função REINI AUTO reaplica as definições da interface do 
utilizador ativas no momento da falha de energia elétrica. Se 
esta função estiver desativada, quando voltar a alimentação 
elétrica após uma falha de energia elétrica, a unidade não 
reinicia automaticamente.  

10.7.14 LIMITAÇÃO ENTRADA POT. 

Como definir a LIMITAÇÃO ENTRADA POT. 
Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 14. LIMITAÇÃO 
ENTRADA POT. 

14 LIMITAÇÃO ENTRADA POT.  

14.1 LIMITAÇÃO ENTRADA POT.  

AJUSTAR  

10.7.15 DEF. ENTRADA 

Como definir DEF. ENTRADA 
Aceda a MENU > PARA O INSTALADOR > 15. DEF. 
ENTRADA  

0  

15 DEF. ENTRADA  

15.1 ON/OFF(M1M2)  

15.2 SMART GRID 

15.3 T1b(Tw2) 

15.4 Ta  

REMOTO  

AJUSTAR  

NÃO 

NÃO 

HMI  

t_DRYUP t_HIGHPEAK  t_DRYD  
t  

12.2 SECAGEM PAVIMENTO 

PRETENDE DESLIGAR A

FUNÇÃO DE SECAGEM PAVIMENTO?  

NÃO                         SIM

OK CONFIRMAR  

Quando o cursor estiver em OPERAR SECAGEM PAVI-
MENTO, utilize ◄► para se deslocar para SIM e prima OK. 
É exibida a seguinte página:  

Durante a secagem do pavimento, todos os botões, exceto 
OK, estão inativos.  

Se houver alguma avaria na bomba de calor, o modo de 
secagem do chão desliga quando a resistência elétrica de 
apoio e a fonte de calor estão indisponíveis. Se pretender 
desligar a secagem do pavimento, prima OK. É exibida a 
seguinte página:  

Utilize ◄► para deslocar o cursor para SIM e prima OK. 
A secagem do pavimento desliga. 

A temperatura alvo da água de saída durante a secagem 
do pavimento é descrita na imagem abaixo: 

T_DRYPEAK  

10.7.13 REINI AUTO 
A função REINI AUTO é utilizada para selecionar se a 
unidade reaplica as definições da interface do utilizador 
quando a alimentação elétrica volta após uma falha de 
energia elétrica.  

T1S  
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10.7.16 Definir parâmetros 
Os parâmetros relacionados com este capítulo são apresentados na tabela abaixo.  

 

Número 
de ordem   Código   Estado   Predefinição   Mínimo  Máximo  

Intervalo 
de 

definição
Unidade  

1.1  MODO AQD  Ativar ou desativar modo AQD:0=NÃO,1=SIM  1   0   1  1  /  
1.2  DESINFET.  Ativar ou desativar modo de desinfeção:0=NÃO,1=SIM  1   0   1  1  /  

1.3  PRIOR. AQD  Ativar ou desativar modo de prioridade de 
AQD:0=NÃO,1=SIM  1   0   1  1  /  

1.4  BMB. AQD  Ativar ou desativar modo da bomba de AQD:0=NÃO,1=SIM  0   0   1  1  /  

1.5  HORA PRIORID. AQD 
DEF  

Ativar ou desativar definição da hora de prioridade de 
AQD:0=NÃO,1=SIM  0   0   1  1  /  

1.6  dT5_ON  A diferença de temperatura para iniciar a bomba de calor  5   2   10  1 °C  
1.7  dT1S5  O valor correto para ajustar a saída do compressor.  10   5   40  1 °C  

1.8  T4DHWMAX  
A temperatura ambiente máxima a que a bomba de 
calor pode funcionar para aquecimento de água quente 
doméstica 

43   35   43  1 °C 

1.9  T4DHWMIN  
A temperatura ambiente mínima a que a bomba de 
calor pode funcionar para aquecimento de água quente 
doméstica 

-10   -25   5  1 °C  

1.10  t_INTERVAI_DHW  O intervalo da hora de início do compressor no modo AQD.  5   5   30  1  MIN  

1.11  dT5_TBH_ OFF  A diferença de temperatura entre T5 e T5S que desliga a 
resistência de apoio. 5   0   10  1 °C 

1.12  T4_TBH_ON   A temperatura exterior mais elevada a que o TBH pode 
funcionar.  5   -5   20  1  

1.13  t_TBH_DELAY  O tempo que o compressor funcionou antes de iniciar o 
aquecedor de reforço 30   0   240  5  MIN  

1.14  T5S_DI  A temperatura alvo da água no tanque de água quente 
doméstica na função DESINFET. 65   60   70  1 °C  

1.15  t_DI_HIGHTEMP.  O tempo de duração da temperatura mais alta da água no 
tanque de água quente doméstica na função DESINFET. 15   5   60  5  MIN  

1.16   t_DI_MAX   O tempo máximo que dura a desinfeção  210   90   300  5  MIN  

1.17  t_DHWHP_RESTRICT   O tempo de funcionamento para a operação de 
aquecimento/arrefecimento ambiente.  30   10   600  5  MIN  

1.18  t_DHWHP_MAX  O período máximo de funcionamento contínuo da bomba de 
calor no modo PRIOR. AQD. 90   10   600  5  MIN  

1.19  HORA FUNC. BOMBA   O tempo determinado durante o qual bomba AQD 
continuará a funcionar  5   5   120  1  MIN  

1.20  HORA TEMPO 
BOMBA AQD  

Ativar ou desativar o funcionamento da bomba AQD como 
programado e continua a funcionar durante HORA EXEC. 
BOMBA:0=NÃO,1=SIM 

1   0   1  1  /  

1.21  EXEC. DI BOMBA 
AQD  

Ativar ou desativar o funcionamento da bomba AQD quando 
a unidade está no modo de desinfeção e T5≥T5S_DI-
2:0=NÃO,1=SIM  

1   0   1  1  /  

2.1  MODO ARREF  Ativar ou desativar o modo de arrefecimento:0=NÃO,1=SIM 1 0 1 1 /

2.2  t_T4_FRESC_C  O tempo de atualização de curvas climáticas para o modo 
de arrefecimento 0,5 0,5 6 0,5 horas  

2.3  T4CMAX  A temperatura ambiente máxima de funcionamento para o 
modo de arrefecimento 52 35 52 1 °C

2.4  T4CMIN  A temperatura ambiente mínima de funcionamento para o 
modo de arrefecimento 10 -5 25 1 °C

2.5  dT1SC  A diferença de temperatura para iniciar a bomba de calor 
(T1) 5 2 10 1 °C

2.6  dTSC  A diferença de temperatura para iniciar a bomba de calor 
(Ta) 2 1 10 1 °C

2.7  t_INTERVAL_C  O intervalo da hora de início do compressor no modo de 
arrefecimento. 5 5 30 1 MIN

2.8  T1SETC1  A temperatura de definição 1 de curvas climáticas para o 
modo de arrefecimento. 10 5 25 1 °C

2.9  T1SETC2  A temperatura de definição 2 de curvas climáticas para o 
modo de arrefecimento. 16 5 25 1 °C

2.10  T4C1  A temperatura ambiente 1 de curvas climáticas para o modo 
de arrefecimento. 35 -5 46 1 °C

2.11  T4C2  A temperatura ambiente 1 de curvas climáticas para o modo 
de arrefecimento. 25 -5 46 1 °C

2.12  EMISSÃO C ZONA1  
O tipo de fim de zona1 para o modo de arrefecimento: 
0=FCU (ventiloconvetor): 1=RAD. (radiador): 2=FLH 
(pavimento radiante) 

0 0 2 1 /

2.13   EMISSÃO C ZONA2  
O tipo de fim de zona2 para o modo de arrefecimento: 
0=FCU (ventiloconvetor): 1=RAD. (radiador): 2=FLH 
(pavimento radiante)  

0 0 2 1 /
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3.1  MODO AQUEC.   Ativar ou desativar o modo de aquecimento 1 0 1 1 /

3.2   t_T4_FRESC_H  O tempo de atualização de curvas climáticas para o modo 
de aquecimento 0,5 0,5 6 0,5  horas  

3.3   T4HMAX  A temperatura ambiente máxima de funcionamento para o 
modo de aquecimento 25 20 35 1 °C

3.4   T4HMIN  A temperatura ambiente mínima de funcionamento para o 
modo de aquecimento -15 -25 15 1 °C

3.5   dT1SH   A diferença de temperatura para iniciar a unidade (T1) 5 2 10 1 °C
3.6   dTSH   A diferença de temperatura para iniciar a unidade (Ta) 2 1 10 1 °C
3.7   t_INTERVAL_H   O intervalo de tempo de arranque do compressor 5 5 60 1 MIN

3.8   T1SETH1  A temperatura de definição 1 de curvas climáticas para o 
modo de aquecimento 35 25 60 1 °C

3.9   T1SETH2  A temperatura de definição 2 de curvas climáticas para o 
modo de aquecimento 28 25 60 1 °C

3.10   T4H1  A temperatura ambiente 1 de curvas climáticas para o modo 
de aquecimento -5 -25 35 1 °C

3.11   T4H2  A temperatura ambiente 2 de curvas climáticas para o modo 
de aquecimento 7 -25 35 1 °C

3.12   EMISSÃO H ZONA1  
O tipo de fim de zona1 para o modo de aquecimento: 
0=FCU (ventiloconvetor): 1=RAD. (radiador): 2=FLH 
(pavimento radiante) 

1 0 2 1 /

3.13   EMISSÃO H ZONA2  
O tipo de fim de zona2 para o modo de aquecimento: 
0=FCU (ventiloconvetor): 1=RAD. (radiador): 2=FLH 
(pavimento radiante) 

2 0 2 1 /

3.14  t_DELAY_PUMP  O tempo que o compressor funcionou antes de iniciar a 
bomba. 2 2 20 0,5 MIN

4.1  T4AUTOCMIN  A temperatura ambiente mínima de funcionamento para o 
modo automático de arrefecimento 25 20 29 1 °C

4.2  T4AUTOHMAX  A temperatura ambiente máxima de funcionamento para o 
modo automático de aquecimento 17 10 17 1 °C

5.1  TEMP. IDA 
INSTALAÇÃO  

 Ativar ou desativar a TEMP. IDA 
INSTALAÇÃO:0=NÃO,1=SIM 1 0 1 1 /

5.2  TEMP. AMB.   Ativar ou desativar a TEMP. AMB.:0=NÃO,1=SIM 0 0 1 1 /

5.3  ZONA DUPLA  Ativar ou desativar ZONA DUPLA do TERMÓSTATO 
AMB.:0=NÃO,1=SIM 0 0 1 1 /

6.1  TERMÓSTATO AMB.  O estilo do termóstato ambiente: 0=NÃO,1=MODO 
DEF,2=UMA ZONA,3=ZONA DUPLA 0 0 3 1 /

7.1   dT1_IBH_ON  A diferença de temperatura entre T1S e T1 para iniciar a 
resistência de apoio. 5 2 10 1 °C

7.2   t_IBH_DELAY  O tempo que o compressor funcionou antes de ligar a 1ª 
resistência elétrica de apoio 30 15 120 5 MIN

7.3   T4_IBH_ON   A temperatura ambiente para iniciar a resistência de apoio -5 -15 10 1 °C

7.4   dT1_AHS_ON  A diferença de temperatura entre T1S e T1B para ligar a 
fonte de calor adicional 5 2 10 1 °C

7.5   t_AHS_DELAY  O tempo que o compressor funcionou antes de iniciar a 
fonte de calor adicional 30 5 120 5 MIN

7.6   T4_AHS_ON  A temperatura ambiente para iniciar a fonte de calor 
adicional -5 -15 10 1 °C

8.1  T1S_H.A_H  A temperatura alvo de água na saída para aquecimento 
ambiente no modo de férias fora de casa 25 20 25 1 °C

8.2  T5S_H.A_DHW  A temperatura alvo de água na saída para aquecimento da 
água quente doméstica no modo de férias fora de casa 25 20 25 1 °C

12.1 PRÉ-AQUEC. PAV 
RAD T1S  

A temperatura de definição da água na saída durante o 
primeiro preaquecimento do pavimento radiante 25 25 35 1 °C

12.3  t_FIRSTFH   O tempo de duração do preaquecimento do pavimento 
radiante 72 48 96 12 HORA

12.4  t_DRYUP   Dias para aquecimento durante a secagem do pavimento 
radiante 8 4 15 1 DIA

12.5  t_HIGHPEAK  Os dias contínuos a alta temperatura durante a secagem do 
pavimento radiante 5 3 7 1 DIA

12.6  t_DRYD   Dias de descida da temperatura durante a secagem do 
pavimento radiante  5 4 15 1 DIA

12.7  T_DRYPEAK  A temperatura alvo de pico do fluxo de água durante a 
secagem do pavimento radiante  45 30 55 1 °C
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12.8  HR INÍC.   A hora de início da secagem do pavimento radiante  

Hora: a hora 
atual (não 
na hora +1, 
na hora +2) 
Minuto:00  

 0:00  23:30  1/30 h/min  

12.9  DATA INÍC.   A data de início da secagem do pavimento radiante A data atual 1/1/2000 31/12/2099   2001-1-1   d/m/a  

13.1 REINI AUTO  MODO 
ARR./AQU.  

Ativar ou desativar o reinício automático do modo de 
arrefecimento/aquecimento. 0=NÃO, 1=SIM 1 0 1 1 /

13,2 REINI AUTO MODO 
AQD  

Ativar ou desativar o reinício automático do modo de AQD. 
0=NÃO, 1=SIM 1 0 1 1 /

14.1 LIMITAÇÃO ENTRADA 
POT.  

O tipo de limitação de entrada de alimentação elétrica, 
0=NÃO, 1~8=tipo 1~8 0 0 8 1 /

15.1 CN12 ON/OFF  Defina a porta CN12, 0= ON/OFF REMOTO, 1= ON/OFF  
TBH 0 0 1 1 /

15.2  CN15 T1B  Ativar ou desativar a SONDA T1B. 0=NÃO, 1=SIM 0 0 1 1 /

15.3 CN35 SMART GRID  Ativar ou desativar a REDE INTELIGENTE. 0=NÃO, 1=SIM 0 0 1 1 /

15.4  Ta  Escolha a sonda de Ta. 0=HMI Ta no controlador com fios; 
1=IDU Ta ligada à placa principal da unidade interior  0 0 1 1 /
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Parâmetro  Ilustração 

T1
Temperatura da água na saída da 
resistência elétrica de apoio (ou fonte 
de calor adicional)  

T1B  Temperatura da água na saída da 
zona 2  

T1S  Temperatura alvo da água na saída 

T2

Temperatura do fluido frigorífico na 
saída/entrada do permutador de calor 
de placas no modo de aquecimento/
arrefecimento 

T2B  

Temperatura do fluido frigorífico na 
saída/entrada do permutador de calor 
de placas no modo de aquecimento/
arrefecimento    

T3
Temperatura do tubo na saída/
entrada do condensador no modo de 
arrefecimento/aquecimento  

T4  Temperatura ambiente  
T5 Temperatura da água quente doméstica 
Th Temperatura de aspiração 
Tp Temperatura de descarga 

TW_in  Temperatura da água na entrada do 
permutador de calor de placas 

TW_out  Temperatura da água na saída do 
permutador de calor de placas 

AHS Fonte de calor adicional 
IBH1 1ª resistência elétrica de apoio 
IBH 2 2ª resistência elétrica de apoio 

TBH Resistência elétrica de apoio do 
depósito acumulador AQD 

Pe  Pressão de evaporação/condensação 
no modo de arrefecimento/aquecimento  

 ● Após a realização da instalação completa e de todas 
as definições necessárias, feche todos os painéis 
frontais da unidade e volte a instalar a cobertura da 
unidade. 

 ● O painel de manutenção da caixa de distribuição só 
pode ser aberto por um eletricista qualificado  

 NOTA 

11.2 Execução do teste de 
funcionamento (manual) 
Se necessário, o instalador pode executar um teste de 
funcionamento manual a qualquer altura para verificar 
o funcionamento correto de purga de ar, aquecimento, 
arrefecimento e aquecimento da água doméstica. Consulte 
a secção "10.7 Definições locais/Ex. teste".  

12 MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA  

De forma a garantir uma disponibilidade ideal da unidade, 
é necessário realizar várias verificações e inspeções na 
unidade e na cablagem instalada localmente, em intervalos 
regulares. 
Esta manutenção tem de ser realizada por técnicos qualifi-
cados ou pelo Serviço Oficial BAXI.  

 PERIGO  
CHOQUE ELÉTRICO 

 ● Antes de realizar qualquer intervenção de 
manutenção ou reparação, é necessário 
desligar a alimentação elétrica no painel de 
alimentação. 

 ● Não toque em nenhum componente com 
corrente no espaço de 10 minutos após ter sido 
desligada a alimentação elétrica. 

 ● O aquecedor de cárter do compressor pode 
operar mesmo em standby. 

 ● Tenha em atenção, que algumas secções da 
caixa de componentes elétricos podem estar 
quentes. 

 ● É proibido tocar em componentes condutores. 
 ● É proibido enxaguar a unidade. Tal pode dar 

origem a choques elétricos ou incêndio. 
 ● É proibido deixar a unidade sem supervisão 

quando o painel de manutenção está removido.  

10.7.17 Descrição de termos 
Os termos relacionados com esta unidade são exibidos 
na tabela abaixo.  

11 TESTE DE FUNCIONAMENTO 
E VERIFICAÇÕES FINAIS 
O instalador está obrigado a verificar o funcionamento 
correto da unidade após a instalação. 

11.1 Verificações finais 
Antes de ligar a unidade, leia as seguintes 
recomendações:  

A entrada de potência necessária durante o 
primeiro período de funcionamento da unidade 
poderá ser superior ao indicado na placa de 
características da unidade. Este fenómeno tem 
origem no compressor que necessita de um 
período de 50 horas de funcionamento antes de 
alcançar um funcionamento equilibrado e um 
consumo de energia estável.  
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As seguintes verificações têm de ser realizadas, pelo menos, 
uma vez por ano por um técnico qualificado ou pelo Serviço 
Oficial BAXI:. 

 ● Pressão da água 
Verifique a pressão da água, se estiver abaixo de 1 bar, 
reponha água no sistema. 

 ● Filtro de água 
Limpe o filtro de água. 

 ● Válvula de segurança 
Verifique o funcionamento correto da válvula de segurança 
rodando o botão preto na válvula no sentido contrário ao 
dos ponteiros do relógio: 
- Se não ouvir qualquer som de estalido, proceder à sua 
substituição. 
- Caso a água continue a sair da unidade, primeiro feche a 
entrada de água e as válvulas de corte na saída e depois 
proceda à sua substituição. 

 ● Tubo de drenagem da válvula de segurança 
Verifique se o tubo de drenagem da válvula de segurança 
está corretamente posicionado para drenar a água. 

 ● Cobertura de isolamento do vaso do aquecedor de reserva 
Verifique se a cobertura de isolamento do aquecedor de 
reserva está bem apertada em volta do vaso do aquecedor 
de reserva. 

 ● Válvula de segurança do tanque de água quente doméstica 
(fornecimento sob pedido) 
Só se aplica a instalações com um tanque de água quente 
doméstica. Verifique o funcionamento correto da válvula de 
segurança no tanque de água quente doméstica. 

 ● Resistência elétrica de apoio do tanque de água quente 
doméstica 
Só se aplica a instalações com um tanque de água quente 
doméstica. É recomendável remover o calcário formado na 
resistência elétrica de apoio para estender a sua vida útil, 
sobretudo em regiões com água dura. Para o efeito, drene 
o tanque de água quente doméstica, retire a resistência 
elétrica do respetivo tanque e mergulhe-a num recipiente 
(ou semelhante) com um produto descalcificante durante 
24 horas. 

 ● Caixa de distribuição da unidade 
- Realize uma inspeção visual da caixa de distribuição e 
procure defeitos óbvios como ligações soltas ou cablagem 
com defeito. 
- Verifique o funcionamento correto dos contactores com 
um ohmímetro. Todos os contactos destes contactores 
devem estar abertos. 

• Utilização de glicol (Consulte a secção 9.3 Tubagem 
de água Cuidado: "Utilização de glicol") Documente a 
concentração de glicol e o valor pH, pelo menos, uma vez 
por ano no sistema. 
- Um valor pH abaixo de 8,0 indica que foi gasta uma 
quantidade significativa de inibidor e que tem de ser 
adicionado mais inibidor. 
- Se o valor pH for inferior a 7,0 ocorreu uma oxidação 
de glicol, o sistema deverá ser drenado e enxaguado 
minuciosamente para evitar a ocorrência de danos graves.  

Certifique-se de que a eliminação da solução de glicol é 
efetuada de acordo com as leis e os regulamentos locais 
aplicáveis.  

13 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Esta secção fornece informação útil para diagnosticar e 
corrigir determinados problemas que podem ocorrer na 
unidade. 

Esta resolução de problemas e respetivas medidas 
corretivas só podem ser executadas por um técnico 
qualificado ou pelo Serviço Oficial BAXI.  

13.1 Diretrizes gerais  

 NOTA  
Para problemas relacionados com o kit solar 
opcional para aquecimento de água quente 
doméstica, consulte a resolução de problemas no 
manual de instalação e do proprietário desse kit.  

 AVISO
Durante a realização de uma inspeção na caixa 
de distribuição da unidade, certifique-se sempre 
de que o interruptor principal da unidade está 
desligado.  

Antes de iniciar o procedimento de resolução de 
problemas, realize uma inspeção visual da unidade e 
procure defeitos óbvios como ligações soltas ou cablagem 
com defeito.  

Se tiver sido ativado um dispositivo de segurança, pare a 
unidade e descubra o motivo para a ativação do disposi-
tivo de segurança antes de o reinicializar. Dispositivos de 
segurança não podem, de modo algum, ser contornados 
ou alterados para um valor diferente da definição de fá-
brica. Se não conseguir determinar a causa do problema, 
contacte o Serviço Oficial BAXI. 

Se a válvula de segurança não estiver a funcionar corre-
tamente e tiver de ser substituída, volte sempre a ligar o 
tubo de drenagem fixo à válvula de segurança para evitar 
a saída de água da unidade!  
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13.2 Sintomas gerais 

CAUSAS POSSÍVEIS   MEDIDA CORRETIVA  

A definição da temperatura não está 
correta.  

Verifique o ponto de ajuste do controlador. T4HMAX, T4HMIN no modo 
de calor. T4CMAX, T4CMIN no modo de arrefecimento. T4DHWMAX, 
T4DHWMIN no modo AQD.  

O caudal de água é demasiado reduzido.  •  Verifique se todas as válvulas de corte do circuito de água estão 
completamente abertas. 

•  Verifique se o filtro de água tem de ser limpo. 
•  Certifique-se de que não existe ar no sistema (purga de ar). 

•  Verifique no manómetro se existe pressão de água suficiente.     
A pressão de água tem de ser >1 bar (com a instalação fria). 

•  Certifique-se de que o vaso de expansão não está avariado. 

•  Verifique se a perda de carga no circuito de água não é demasiado 
elevada para a bomba.  

O volume de água na instalação é 
demasiado reduzido.  

Certifique-se de que o volume de água na instalação está acima do valor 
mínimo necessário (consulte a secção "9.3 Tubagem de água/Verificar o 
volume de água e a pressão de pré-carga do vaso de expansão").  

Sintoma 2: a unidade está ligada, mas o compressor não arranca (aquecimento ambiente ou aquecimento de água 
doméstica)  

Sintoma 3: a bomba faz um ruído (cavitação)  

CAUSAS POSSÍVEIS   MEDIDA CORRETIVA  

A unidade tem de arrancar fora do seu 
intervalo de funcionamento (a temperatura 
da água é demasiado baixa).  

Em caso de temperatura da água baixa, o sistema utiliza a resistência 
elétrica de apoio para alcançar primeiro a temperatura da água mínima 
(12 °C). 
•  Verifique se a alimentação elétrica da resistência elétrica de apoio está 

correta. 
•  Verifique se o fusível térmico da resistência elétrica de apoio está 

fechado. 
•  Verifique se o protetor térmico da resistência elétrica de apoio não está 

ativo. 
•  Verifique se os contactores da resistência elétrica de apoio não estão 

avariados.  

CAUSAS POSSÍVEIS   MEDIDA CORRETIVA  

Existe ar no sistema.   Purgue o ar.  

O caudal de água é demasiado reduzido.  

O volume de água na instalação é 
demasiado reduzido.  

•  Verifique no manómetro se existe suficiente pressão de água. 
A pressão de água tem de ser >1 bar (com a instalação fria). 

•  Verifique se o manómetro não está avariado. 
•  Verifique se o vaso de expansão não está avariado. 

•  Verifique se a definição da pressão de pré-carga do vaso de expansão 
está correta (consulte a secção "9.3 Tubagem de água/Verificar o 
volume de água e a pressão de pré-carga do vaso de expansão").  

Sintoma 1: a unidade está ligada, mas não aquece ou não arrefece conforme o esperado  
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Sintoma 4: a válvula de segurança abre  

Sintoma 5: a válvula de segurança tem fuga  

Sintoma 6: falta de capacidade de aquecimento ambiente a baixas temperaturas exteriores  

Sintoma 7: impossível trocar imediatamente do modo de calor para o modo AQD  

CAUSAS POSSÍVEIS   MEDIDA CORRETIVA  

O vaso de expansão está avariado.  Substitua o vaso de expansão. 

A pressão da água de enchimento na 
instalação é superior a 0,3 MPa (3 bar).  

Certifique-se de que a pressão da água de enchimento na instalação é 
de aprox. 0,15~0,20 MPa (1,5 a 2 bar) (consulte a secção "9.3 Tubagem 
de água/Verificar o volume de água e a pressão de pré-carga do vaso de 
expansão").  

CAUSAS POSSÍVEIS   MEDIDA CORRETIVA  

Sujidade está a obstruir a saída da válvula 
de segurança da água.  

Verifique o funcionamento correto da válvula de segurança rodando o botão 
vermelho na válvula no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio: 
•  Se não ouvir qualquer som de estalido, contacte o seu instalador ou o 

Serviço Oficial BAXI. 

•  Caso a água continue a sair da unidade, primeiro feche a entrada de água 
e as válvulas de corte na saída e depois contacte o seu instalador ou o 
Serviço Oficial BAXI.   

CAUSAS POSSÍVEIS   MEDIDA CORRETIVA  

Funcionamento da resistência elétrica de 
apoio não está ativa.  

Verifique se a função "OUTRA FONTE CALOR/AQUEC. RESER." está 
ativa; consulte "10.7 Definições locais".  
Verifique se o protetor térmico da resistência elétrica de apoio foi ativado. 
Verifique se a resistência elétrica de apoio AQD está a funcionar. As 2 
resistências elétricas de apoio não podem operar em simultâneo.    

É utilizada demasiada capacidade da 
bomba de calor para aquecer a água 
quente doméstica (só se aplica a 
instalações com um tanque de água quente 
doméstica).  

Verifique se os parâmetros "t_DHWHP_MAX" e "t_DHWHP_RESTRICT" 
estão configurados adequadamente: 

•  Certifique-se de que a função "PRIOR. AQD" na interface do utilizador 
está desativada. 

•  Ative a função "T4_TBH_ON" na interface do utilizador/PARA O 
INSTALADOR para ativar a resistência elétrica de apoio para água quente 
doméstica.  

CAUSAS POSSÍVEIS   MEDIDA CORRETIVA  

Volume do depósito é demasiado pequeno 
e a localização da sonda da temperatura da 
água não é suficientemente alta.  

•  Defina "dT1S5" para 20 °C e defina "t_DHWHP_RESTRICT" para um 
valor mínimo. 

•  Defina dT1SH para 2 °C. 
•  Ative o TBH, devendo o TBH deve ser controlado pela unidade exterior. 

•  Se a AHS (caldeira) estiver disponível, primeiro ligue a caldeira; se o 
requisito para ligar a bomba de calor estiver satisfeito, a bomba de calor 
liga. 

•  Se o TBH e a AHS não estiverem disponíveis, tente mudar a posição 
da sonda T5 (consulte a secção "2 Informações gerais/Tanque de água 
quente doméstica).  
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CAUSAS POSSÍVEIS   MEDIDA CORRETIVA  

Permutador de calor para aquecimento 
ambiente não é suficientemente grande  

•  Defina "t_DHWHP_MAX" para o valor mínimo, o valor sugerido é 60 min. 

•  Se a bomba circuladora fora da unidade não for controlada pela unidade, 
tente ligá-la à unidade. 

•  Adicione uma válvula de 3 vias na entrada do ventiloconvetor para garantir 
um caudal de água suficiente.  

Carga do aquecimento ambiente é pequena  Normal, sem necessidade de aquecimento 

Função de desinfeção está ativa, mas sem 
TBH 

•  Desative a função de desinfeção 
•  Adicione o TBH ou a AHS para o modo AQD  

CAUSAS POSSÍVEIS   MEDIDA CORRETIVA  

Superfície da serpentina no tanque   
não é suficientemente grande  A mesma solução como para o Sintoma 7  

TBH ou AHS não disponível  
Bomba de calor permanece no modo AQD até se alcançar "t_DHWHP_
MAX" ou o ponto de ajuste. Adicione o TBH ou a AHS para o modo AQD; 
TBH e AHS devem ser controlados pela unidade.  

Sintoma 8: impossível trocar imediatamente do modo AQD para o modo de calor  

Sintoma 9: bomba de calor parou de trabalhar no modo AQD, sem ter sido alcançado o ponto de ajuste; o aquecimento ambiente 
requer calor mas a unidade permanece no modo AQD  

13.3 Parâmetro de funcionamento 
Este menu destina-se à revisão dos parâmetros de funcionamento pelo instalador ou técnico de assistência. 

 ● Na página inicial, aceda a "MENU" > "PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO". 

 ● Prima "OK". O menu do parâmetro de funcionamento inclui as seguintes seis páginas. Prima "▼ ", "▲" para se 
deslocar.  

PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO  1/6  

MODO FUNCION ARREF.

CORRENTE 12 A

FREQUÊNCIA DO COMPRESSOR 24 Hz

HR. 1 EX. CMP. 54 MIN

HR. 2 EX. CMP. 65 MIN

HR. 3 EX. CMP. 10 MIN

PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO  4/6  

PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO  2/6  

COMP. TEMPO 4 FUNC. 1000 HORAS

VÁLV. EXPANSÃO 200P

VELOCID VENTILADOR 600 R/MIN

FREQ. ALVO IDU 46 Hz

TIPO LIMIT. FREQ. 5

T1 TEMP. ÁGUA SAÍDA 35°C

PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO  

Ta TEMP. AMB. 25°C 

Th COMP. TEMPERATURA ASPIRAÇÃO 5°C

Tp COMP. TEMPERATURA DESCARGA 75°C

TW_O TEMP. SAÍDA W PLACA 35°C

TW_I TEMP. ENT. W PLACA 30°C

COMPRESSÃO P1 2300 kPa

5/6  

T1S’ C1 TEMP. CURVA CLIMATÉRICA 35°C

T1S2’ C2 TEMP. CURVA CLIMATÉRICA 35°C

TEMP. MÓDULO TF 55°C

TENS. ALIM. 230 V

CONSUM. ENER. 1000 kWh

TENSÃO GERATRIZ CC 420 V

 NOTA

PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO  3/6  

T1B TEMP. ÁGUA CIRC. 2 35°C

T2 TEMPO SAÍDA F PLACA 35°C

T2B TEMP. ENT. F PLACA 35°C

T3 TEMP. TROCA EXTERIOR 5°C

T4 TEMP. AR SAÍDA 5°C

T5 TEMP. DEPÓS. TANQ 53°C

PARÂMETRO DE FUNCIONAMENTO  6/6  

CORREN. GERATRIZ CC 18A 

CAUDAL ÁGUA  1,72M3/H 

POTÊNCIA BOMBA CALOR 11,52kW

SOFTWARE HMI XX-XX-XXXXXXX

SOFTWARE IDU XX-XX-XXXXXXX

SOFTWARE ODU XX-XX-XXXXXXX

O parâmetro de consumo de energia elétrica é preparatório. Se algum parâmetro não estiver ativo no sistema, será 
exibido «--». 
A potência da bomba de calor serve apenas de referência, não é utilizada para avaliar a capacidade da unidade. 
A precisão da sonda é de ±1 °C.  Os parâmetros de caudal são calculados de acordo com os parâmetros de 
funcionamento da bomba, o desvio varia consoante o caudal sendo o desvio máximo de 25%.  
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13.4 Códigos de erro 
Quando é ativado um dispositivo de segurança, é exibido um código de erro na interface do utilizador. 

Pode consultar uma lista com todos os erros e medidas corretivas na tabela abaixo. 

Desligue e volte a ligar a unidade para repor a segurança. 

Caso este procedimento para a reposição da segurança não seja bem-sucedido, contacte o seu revendedor local.  

CÓDIGO DE 
ERRO  

AVARIA OU PROTEÇÃO  CAUSA DA FALHA   
E MEDIDA CORRETIVA  

Erro do interruptor de caudal  
(E8 exibido 3 vezes)  

1. O circuito de ligações de cabos está em curto-circuito ou 
aberto. Volte a ligar os cabos corretamente.  
2. O caudal de água é demasiado reduzido. 

3. Interruptor de caudal de água falhou, interruptor está 
continuamente aberto ou fechado; substitua o interruptor de 
caudal de água. 

Falha de sequência de fases 
(só para unidades trifásicas)  

1. Verifique se a ligação dos cabos de alimentação elétrica é 
estável para evitar perdas de fase. 

2. Verifique a sequência dos cabos de alimentação, mude a 
sequência de dois dos três cabos de alimentação elétrica.  

Erro de comunicação entre 
a interface do utilizador e a 
placa de controlo principal do 
módulo hidráulico  

1. O cabo entre o controlador com fios e a unidade não está 
ligado. Ligue o cabo.  

2. Sequência dos cabos de comunicação está incorreta. Volte 
a ligar os cabos na sequência correta.  

3. Se existir um forte campo magnético ou interferências 
de alta potência, como elevadores, transformadores de alta 
potência, etc., 

adicione uma barreira para proteger a unidade ou mova a 
unidade para outro local.  

Erro na sonda (T1) da 
temperatura da água na saída 
do permutador do aquecedor 
de reserva  

1. O conector da sonda T1 está solto. Volte a ligá-lo. 

2. O conector da sonda T1 está húmido ou entrou água para 
dentro deste. Remova a água e seque o conector. Adicione um 
adesivo à prova de água. 
3. Falha na sonda T1, substitua por uma nova sonda.  

Erro na sonda (T5) da 
temperatura da água quente 
doméstica.  

1. O conector da sonda T5 está solto. Volte a ligá-lo.  

2. O conector da sonda T5 está húmido ou entrou água para 
dentro deste. Remova a água e seque o conector. Adicione um 
adesivo à prova de água.  
3. Falha na sonda T5, substitua por uma nova sonda.  

Erro na sonda (T3) da 
temperatura de fluido 
frigorífico na saída do 
condensador.

1. O conector da sonda T3 está solto. Volte a ligá-lo. 
2. O conector da sonda T3 está húmido ou entrou água para 
dentro deste. Remova a água e seque o conector. Adicione um 
adesivo à prova de água.  
3. Falha na sonda T3, substitua por uma nova sonda.   

Erro na sonda (T4) da 
temperatura exterior.  

1. O conector da sonda T4 está solto. Volte a ligá-lo. 
2. O conector da sonda T4 está húmido ou entrou água para 
dentro deste. Remova a água e seque o conector. Adicione um 
adesivo à prova de água.  
3. Falha na sonda T4, substitua por uma nova sonda.  
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Falha no caudal de água  

Verifique se todas as válvulas de corte do circuito de água 
estão completamente abertas.  
1. Verifique se o filtro de água tem de ser limpo.  
2. Consulte a secção "9.4 Tubagem de água".  
3. Certifique-se de que não existe ar no sistema (purgue o ar).  

4. Verifique no manómetro se existe suficiente pressão de 
água. A pressão de água tem de ser >1 bar.  
5. Verifique se a definição da velocidade da bomba está 
configurada para a velocidade máxima.  
6. Certifique-se de que o vaso de expansão não está avariado.  

7. Verifique se a perda de carga no circuito de água não 
é demasiado elevada para a bomba (consulte "Definir a 
velocidade da bomba").  

8. Se o erro ocorrer durante o modo de descongelação 
(durante o aquecimento ambiente ou aquecimento da água 
doméstica), certifique-se de que a alimentação elétrica do 
aquecedor de reserva está corretamente cablada e que os 
fusíveis não estão fundidos.  
9. Verifique se o fusível da bomba e o fusível da placa 
eletrónica (PCB) não estão fundidos.  

Erro na sonda (Th) da 
temperatura de aspiração  

1. O conector da sonda Th está solto. Volte a ligá-lo.  

2. O conector da sonda Th está húmido ou entrou água para 
dentro deste. Remova a água e seque o conector. Adicione um 
adesivo à prova de água.  

3. Falha na sonda Th, substitua por uma nova sonda.   

Erro na sonda (Tp) da 
temperatura de descarga  

1. O conector da sonda Tp está solto. Volte a ligá-lo.  

2. O conector da sonda Tp está húmido ou entrou água para 
dentro deste. Remova a água e seque o conector. Adicione um 
adesivo à prova de água.  
3. Falha na sonda Tp, substitua por uma nova sonda.   

Erro na sonda (Tw_in) da 
temperatura da água na 
entrada 

1. O conector da sonda Tw_in está solto. Volte a ligá-lo.  
2. O conector da sonda Tw_in está húmido ou entrou água 
para dentro deste. Remova a água e seque o conector. 
Adicione um adesivo à prova de água.  

3. Falha na sonda Tw_in, substitua por uma nova sonda.    

Falha na EEprom da placa de 
controlo principal do módulo 
hidráulico

1. Erro no parâmetro EEprom, volte a escrever os dados da 
EEprom.  

2. Chip da EEprom danificado, substitua por um novo.  

3. Placa de controlo principal do módulo hidráulico danificada, 
substitua por uma nova PCB. 

Erro de comunicação entre a 
PCB B da placa de controlo 
principal e a placa de controlo 
do módulo hidráulico  

1. O cabo entre a PCB B da placa de controlo principal e a 
placa de controlo do módulo hidráulico não está ligado. Ligue 
o cabo.  

2. Sequência dos cabos de comunicação está incorreta. Volte 
a ligar os cabos na sequência correta.  

3. Se existir um forte campo magnético ou interferências 
de alta potência, como elevadores, transformadores de alta 
potência, etc., adicione uma barreira para proteger a unidade 
ou mova a unidade para outro local.  
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Erro de comunicação entre a 
PCB A do módulo inversor e 
a PCB B da placa de controlo 
principal  

1. Verifique se existe alimentação à PCB e à placa do 
controlador. Verifique se a luz indicadora da PCB está ligada 
ou desligada. Se a luz estiver desligada, volte a ligar o cabo 
de alimentação elétrica. 

2. Se a luz estiver ligada, verifique a ligação do cabo entre a 
PCB principal e a PCB do controlador; se o cabo estiver solto 
ou partido, volte a ligar o cabo ou substitua por um novo. 
3. Substitua, sucessivamente, por uma nova PCB principal e 
por uma placa do controlador.   

Erro na sonda (T2) da 
temperatura na entrada do fluido 
frigorífico (tubo do líquido) do 
permutador de calor de placas.  

1. O conector da sonda T2 está solto. Volte a ligá-lo.  

2. O conector da sonda T2 está húmido ou entrou água para 
dentro deste. Remova a água e seque o conector. Adicione um 
adesivo à prova de água.  
3. Falha na sonda T2, substitua por uma nova sonda.    

Erro na sonda (T2B) da 
temperatura na saída do fluido 
frigorífico (tubo do gás) do 
permutador de calor de placas.  

1. O conector da sonda T2B está solto. Volte a ligá-lo. 

2. O conector da sonda T2B está húmido ou entrou água para 
dentro deste. Remova a água e seque o conector. Adicione um 
adesivo à prova de água.  

3. Falha na sonda T2B, substitua por uma nova sonda.   

Três vezes proteção P6  Igual a P6   

Erro na sonda (Ta) da 
temperatura interior  

1. A sonda Ta encontra-se na interface.  

2. Falha na sonda Ta, substitua por uma nova sonda ou 
substitua por uma nova interface.

Falha no ventilador CC  

1. Vento forte sopra no sentido do ventilador fazendo com 
que este funcione na direção oposta. Mude a orientação da 
unidade ou crie um abrigo para evitar a exposição da unidade 
a ventos fortes.  
2. Motor do ventilador está avariado, substitua por um novo.     

Falha de tensão no circuito 
principal  

1. Verifique se a entrada de alimentação elétrica se encontra 
dentro do intervalo disponível.  

2. Desligue e ligue várias vezes num curto período de tempo.  
Deixe a unidade desligada durante mais de  
3 minutos, depois volte a ligar.  

3. Uma parte do circuito da placa de controlo principal está 
com defeito.  Substitua por uma nova PCB principal.  

Falha na sonda de pressão  
1. Conector da sonda de pressão está solto, volte a ligá-lo.  
2. Falha na sonda de pressão, substitua por uma nova sonda.  

Falha na sonda T1B da 
temperatura de ida à instalação.  

1. O conector da sonda T1B está solto. Volte a ligá-lo. 

2.     O conector da sonda T1B está húmido ou entrou água 
para dentro deste. Remova a água e seque o conector. 
Adicione uma adesivo à prova de água.  

3. Falha na sonda T1B, substitua por uma nova sonda.   

Erro na sonda (TW_out) da 
temperatura de saída da água 
do permutador de calor de 
placas.  

1. O conector da sonda TW_out está solto. Volte a ligá-lo. 
2. O conector da sonda TW_out está húmido ou entrou água 
para dentro deste. Remova a água e seque o conector. 
Adicione uma adesivo à prova de água. 
3. Falha na sonda TW_out, substitua por uma nova sonda.  
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A temperatura de saída do fluido 
frigorífico do condensador é 
demasiado alta no modo de 
aquecimento durante mais de 10 
minutos.  

A temperatura exterior é demasiado alta (acima de 30°C) e 
a unidade continua a trabalhar no modo de calor. Desative o 
modo de calor quando a temperatura ambiente for superior a 
30°C.  

Falha na EEprom da PCB  
B da placa de controlo principal  

1. Erro no parâmetro EEprom, volte a escrever os dados da 
EEprom.  

2. Chip da EEprom danificado, substitua por um novo.
3. PCB principal está avariada, substitua por uma nova. 

H6 exibido 10 vezes em 2 horas    Consulte H6  

 Falha no módulo PFC   Contacte o seu instalador ou o Serviço Oficial BAXI.  

Proteção contra baixa pressão 
(Pe<0,6) ocorreu 3 vezes no 
espaço de uma hora   

 Consulte P0  

Proteção contra baixa pressão  

1. Sistema com falta de volume de fluido frigorífico. Carregue 
o volume certo de fluido frigorífico.  

2. Se estiver no modo de aquecimento ou no modo de 
aquecimento de água, o permutador de calor está sujo ou 
existe alguma obstrução na superfície. Limpe o permutador de 
calor ou remova a obstrução.  
3. O caudal de água é baixo no modo de arrefecimento. 

4. Válvula de expansão elétrica bloqueada ou conector de 
enrolamento solto. Toque no corpo da válvula e ligue/desligue 
o conector várias vezes para garantir que a válvula funciona 
corretamente. Instale o enrolamento no local correto.   

Proteção contra alta pressão  

Modo de aquecimento, modo AQD:  

1. O caudal de água é reduzido; a temp. da água é elevada, 
verifique se existe ar no sistema de água. Em caso afirmativo, 
liberte o ar.  

2. A pressão da água é inferior a 0,1 Mpa, reponha água de 
forma a deixar a pressão num intervalo de 0,15~0,2 Mpa. 

3. Sobrecarga no volume de fluido frigorífico. Volte a carregar 
o volume certo de fluido frigorífico.  

4. Válvula de expansão elétrica bloqueada ou conector de 
enrolamento solto. Toque no corpo da válvula e ligue/desligue 
o conector várias vezes para garantir que a válvula funciona 
corretamente. Instale o enrolamento no local certo. Modo 
AQD: permutador de calor do tanque de água é mais pequeno 
do que o exigido  
1,7 m2 (unidade de 10-16 kW) ou 1,4 m2 (unidade de 5-9 kW)  
Modo de arrefecimento:  
1. Cobertura do permutador de calor não foi removida. 
Retire-a.  
2. O permutador de calor está sujo ou existe alguma obstrução 
na superfície.  Limpe o permutador de calor ou remova a 
obstrução.   

Proteção contra sobrecorrente 
do compressor.  

1. A mesma causa como para o P1. 

2. Tensão de alimentação elétrica da unidade é baixa, 
aumente a tensão de alimentação até ao intervalo exigido.  
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Proteção contra temperatura 
de descarga elevada.  

1. A mesma causa como para o P1.  

2. Sistema com falta de volume de fluido frigorífico. Carregue 
o volume certo de fluido frigorífico.  
3. Sonda temp. TW_out está solta. Volte a ligá-la.  
4. Sonda temp. T1 está solta. Volte a ligá-la.  
5. Sonda temp. T5 está solta. Volte a ligá-la.  

Proteção contra elevada 
diferença de temperatura 
entre entrada de água e saída 
de água do permutador de 
calor de placas.  

1. Verifique se todas as válvulas de corte do circuito de água 
estão completamente abertas.  
2. Verifique se o filtro de água tem de ser limpo.  
3. Consulte a secção "9.4 Tubagem de água".  
4. Certifique-se de que não existe ar no sistema (purgue o ar).  
5. Verifique no manómetro se existe suficiente pressão de  
de água. A pressão de água tem de ser >1 bar (com a 
instalação fria).  
6. Verifique se a definição da velocidade da bomba está 
configurada para a velocidade máxima.  
7. Certifique-se de que o vaso de expansão não está avariado.  

8. Verifique se a perda de carga no circuito de água não é 
demasiado elevada para a bomba. (consulte a secção "10.6 
Definir a velocidade da bomba").  

Proteção do módulo  

1. Tensão de alimentação elétrica da unidade é baixa, 
aumente a tensão de alimentação até ao intervalo exigido. 

2. O espaço entre as unidades é demasiado estreito para a 
permuta de calor. Aumente o espaço entre as unidades.  

3. O permutador de calor está sujo ou existe alguma obstrução 
na superfície.  Limpe o permutador de calor ou remova a 
obstrução. 

4. O ventilador não funciona. Motor do ventilador ou ventilador 
está avariado, substitua por um novo ventilador ou motor do 
ventilador. 

5. Sobrecarga no volume de fluido frigorífico. Volte a carregar 
o volume certo de fluido frigorífico.  

6. Caudal de água é demasiado reduzido, existe ar no sistema 
ou a altura manométrica da bomba não é suficiente. Liberte ar 
e volte a selecionar a bomba.  

7. Sonda da temperatura de saída da água está solta ou 
danificada, volte a ligá-la ou substitua por uma nova.  
8. Permutador de calor do tanque de água tem um tamanho 
inferior ao exigido 1,7 m2 (unidade de 10-16 kW) ou 1,4 m2 
(unidade de 5-9 kW). 

9. Cabos ou parafusos do módulo estão soltos. Volte a ligar os 
cabos e a apertar os parafusos. O adesivo termocondutor está 
seco ou caiu. Adicione um adesivo termocondutor.  

10. A ligação do cabo está solta ou caiu. Volte a ligar o cabo.  
11. A placa do controlador está com defeito, substitua por uma 
nova.  

12. Se já tiver confirmado que o sistema de controlo não tem 
qualquer problema, o defeito é do compressor. Substitua-o por 
um novo.   

Proteção do motor do 
ventilador CC  

Contacte o seu instalador ou o Serviço Oficial BAXI   
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Proteção de alta temperatura 
na saída do fluido frigorífico 
do condensador.  

1. Cobertura do permutador de calor não foi removida. 
Retire-a.  

2. O permutador de calor está sujo ou existe alguma obstrução 
na superfície.  Limpe o permutador de calor ou remova a 
obstrução.  

3. Não existe espaço suficiente em volta da unidade para a 
permuta de calor.  
4. Motor do ventilador está avariado, substitua-o por um novo.  

Proteção do modo 
anticongelação  

Unidade volta automaticamente ao modo de funcionamento 
normal.  

Temperatura de entrada 
da água é superior à de 
saída da água no modo de 
aquecimento  

1. O conector do cabo da sonda de entrada/saída de água 
está solto.  Volte a ligá-lo.  

2. A sonda de entrada/saída de água （TW_in /TW_out） está 
avariada, substitua-a por uma nova.  

3. A válvula de quatro vias está obstruída. Volte a iniciar a 
unidade para que a válvula possa mudar de direção.  
4. A válvula de quatro vias está avariada, substitua-a por uma 
nova.  

Tensão geratriz CC 
demasiado baixa  

1. Verificar a alimentação elétrica.  

2. Se a alimentação elétrica estiver OK, verifique a luz 
LED. Caso esta esteja OK, verifique a tensão da junção 
PN, se esta corresponder a 380 V, por norma, o problema 
tem origem na placa principal. Se a luz estiver desligada, 
desligue a alimentação, verifique os IGBT e os díodos. Caso 
a tensão não esteja correta, a placa inverter está danificada, 
substitua-a.  

3. Se os IGBT estiverem OK, isto significa que a placa inverter 
está OK, ou seja, a alimentação da ponte retificadora não está 
correta. Verifique a ponte.  (Siga o mesmo método como para 
os IGBT, desligue a alimentação, verifique se os díodos estão 
danificados ou não).  

4. Por norma, se estiver presente F1 quando o compressor 
arranca, a principal causa reside na placa principal. Se F1 
estiver presente quando arranca do ventilador, poderá dever-
se à placa inverter.   



65 

Monofásica Trifásica Monofásica 

12/16 kW 12/16 kW  5/7/9 kW  

Potência nominal  Consulte os dados técnicos

Dimensões AxLxP  1414×1404×405 mm  1414×1404×405 mm  945×1210×402 mm  

Peso (sem resistência de apoio)  

Peso líquido  158 kg 172 kg  92 kg

Peso bruto  178 kg  193 kg  111 kg  

Peso (com resistência de apoio na unidade)   

Peso líquido  163 kg  177 kg  /

Peso bruto  183 kg  198 kg /

Ligações

Entrada/saída de água G5/4"BSP   G5/4"BSP   G1"BSP  

Drenagem da água Bocal do tubo de drenagem  

Vaso de expansão 

Volume 5 l  5 l  2 l  

Pressão máxima de trabalho 
(MWP) 

8 bar  8 bar  8 bar  

Bomba

Tipo Arrefecida a água Arrefecida a água Arrefecida a água

Nível de velocidade 3 3 3

Volume de água interno 3,2 l  3,2 l  2,0 l  

Válvula de segurança do 
circuito de água

3 bar  3 bar  3 bar  

Intervalo de funcionamento - lado da água

Aquecimento  +12~+60 °C  +12~+60 °C  +12~+60 °C  

Arrefecimento +5~+25 °C   +5~+25 °C   +5~+25 °C   

Intervalo de funcionamento - lado do ar

Aquecimento -25~35 °C  

Arrefecimento -5~46 °C  -5~43 °C  

Água quente doméstica por 
bomba de calor  -25~43 °C  

Monofásica 5/7/9/12/16   Trifásica 12/16  

Unidade padrão (alimentação elétrica via unidade) 

Alimentação elétrica 220-240 V~ 50 Hz  380-415 V   3 N~ 50 Hz  

Corrente nominal de funcionamento  Consulte "9.7.4 Especificações de componentes de cablagem padrão"  

Resistência elétrica de apoio 

Alimentação elétrica  Consulte "9.7.5 Ligação da alimentação elétrica da resistência elétrica de apoio"

Corrente nominal de funcionamento  

14 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

14.1 Geral  

14.2 Especificações elétricas  

14.3 Especificações da sonda  

Sonda Tipo Resistência (kOhm)

T2, T2B NTC  10,0 (a 25 °C)  

TIN, TOUT, T5, T1, T1B  NTC  17,6 (a 50 °C)  
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15 INFORMAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO 
1) Verificações na área 

Antes de iniciar o trabalho em sistemas com fluidos frigoríficos inflamáveis, é necessário realizar verificações de segurança para 
garantir que o risco de ignição está reduzido ao mínimo. Para a reparação do circuito frigorífico, devem ser cumpridas as seguintes 
precauções antes da realização dos trabalhos no sistema. 

2) Procedimento de trabalho 

Os trabalhos devem ser realizados segundo procedimentos controlados, de forma a minimizar o risco resultante da presença de um 
gás ou vapor inflamável durante a realização do trabalho. 

3) Área de trabalho geral 

Toda a equipa de manutenção e outras pessoas que trabalhem na área devem receber instruções sobre a natureza dos trabalhos a 
efetuar. Deverá ser evitado o trabalho em espaços confinados. A área em volta do espaço de trabalho deverá ser isolada. Certifique-se 
de que as condições na área foram tornadas seguras através do controlo de materiais inflamáveis. 

4) Verificar a presença de fluido frigorífico 

A área deverá ser verificada com um detetor de fluido frigorífico adequado antes e durante a realização do trabalho, de forma a garantir 
que o técnico tem conhecimento de atmosferas potencialmente inflamáveis. Certifique-se de que o equipamento de deteção de fugas 
utilizado é adequado para a utilização com fluidos frigoríficos inflamáveis, ou seja, não produz faíscas, está corretamente selado e é 
intrinsecamente seguro. 

5) Presença de um extintor de incêndios 

Se for necessário realizar algum trabalho que envolva calor no equipamento de refrigeração ou componentes associados, deverá estar 
à mão um equipamento de extinção de incêndios adequado. Tenha um extintor de incêndios de pó seco ou de CO2 junto à área de 
carga. 

6) Sem fontes de ignição 

Pessoas que realizem trabalhos relacionados com o circuito frigorífico, que envolvam a exposição de alguma tubagem que tenha 
contido ou contenha fluido frigorífico inflamável, não devem utilizar nenhuma fonte de ignição, que possa constituir um risco de 
incêndio ou explosão.  Todas as fontes de possível ignição, incluindo fumo de cigarro, devem ser mantidas suficientemente afastadas 
dos locais de instalação, reparação, remoção e eliminação, nos quais exista possibilidade do fluido frigorífico inflamável poder ser 
libertado para o espaço envolvente. Antes da realização do trabalho, a área em volta do equipamento tem de ser controlada, de 
modo a garantir que não existem perigos de inflamação ou riscos de ignição. Devem ser afixadas placas com a indicação PROIBIDO 
FUMAR. 

7) Área ventilada 

Certifique-se de que a área é ao ar livre ou ventilada de forma adequada antes de abrir o sistema ou de realizar qualquer trabalho a 
quente.  Deverá ser mantido um certo nível de ventilação durante o período de realização do trabalho. A ventilação deverá dispersar, 
de forma segura, qualquer fluido frigorífico libertado e, de preferência, expeli-lo para o exterior, diretamente para a atmosfera. 

8) Verificações na bomba de calor 

Os componentes elétricos substituídos devem ser adequados à finalidade e ter as especificações corretas. As diretrizes de 
manutenção e assistência do fabricante devem ser sempre seguidas. Em caso de dúvida, consulte o Serviço Oficial BAXI. 
As seguintes verificações devem ser realizadas em instalações que utilizem fluidos frigoríficos inflamáveis:  

 ● o volume da carga está de acordo com o tamanho da divisão na qual os componentes com fluido frigorífico são instaladas; 

 ● a maquinaria de ventilação e as saídas estão a trabalhar corretamente e não estão obstruídas; 

 ● marcações e símbolos ilegíveis deverão ser corrigidos; 

 ● tubos ou componentes que contenham fluido frigorífico estão instalados numa posição com baixa probabilidade de exposição 
a qualquer substância que possa corroer componentes com fluido frigorífico, exceto se os componentes forem de materiais 
inerentemente resistentes à corrosão ou estiverem bem protegidos contra corrosão. 

9) Verificações nos dispositivos elétricos 

A reparação e manutenção de componentes elétricos deverá incluir verificações de segurança inciais e procedimentos de inspeção de 
componentes. Se existir alguma falha que possa comprometer a segurança, não deverá ser ligada alimentação elétrica ao circuito até 
este problema ter sido devidamente resolvido. Caso não seja possível corrigir a falha de imediato, mas for necessário prosseguir com 
o funcionamento, deverá ser utilizada uma solução temporária adequada. Esta condição deverá ser comunicada ao proprietário do 
equipamento, de modo a que todas as partes envolvidas estejam informadas. 

As verificações de segurança iniciais deverão incluir: 

 ● verificação se os condensadores estão descarregados: tal deverá ser efetuado de forma segura para evitar a possibilidade de 
projeção de faíscas; 

 ● verificação se não existem componentes elétricos e cablagem com corrente que estejam expostos durante o carregamento, 
a recuperação e a purga do sistema; 

 ● verificação se existe uma continuidade da ligação à terra.  
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10) Reparações de componentes selados 

a) Durante as reparações de componentes selados, todas as fontes de alimentação elétrica devem ser desligadas do 
equipamento no qual se realiza o trabalho antes de ser removida qualquer cobertura selada, etc. Se for absolutamente 
necessário manter uma alimentação elétrica ao equipamento durante a manutenção, deverá ser posicionado um detetor de 
fugas em operação permanente no ponto mais crítico para advertir para uma situação potencialmente perigosa. 

b) Para garantir que durante a realização de trabalhos em componentes elétricos, o invólucro não é alterado de modo a afetar 
o grau de proteção, deverá prestar-se especial atenção ao seguinte: Tal inclui danos em cabos, número excessivo de ligações, 
terminais não de acordo com a especificação original, danos nos vedantes, instalação incorreta de bucins, etc. 

 ● Certifique-se de que o aparelho é montado de forma segura. 

 ● Certifique-se de que os vedantes e materiais vedantes não estão degradados ao ponto de já não servirem a finalidade 
de prevenção de ocorrência de atmosferas inflamáveis. Componentes de substituição devem estar de acordo com as 
especificações do fabricante.  

  NOTA  
A utilização de um vedante de silicone pode inibir a eficácia de alguns tipos de equipamentos de deteção de fugas. 
Componentes intrinsecamente seguros não têm de ser isolados antes de serem alvo de alguma intervenção.  

11) Reparação de componentes intrinsecamente seguros 

Não aplique cargas indutivas ou capacitivas permanentes ao circuito sem garantir que não excede a tensão e a corrente 
admissíveis para o equipamento em utilização. Componentes intrinsecamente seguros são os únicos nos quais se pode 
trabalhar enquanto estão com corrente na presença de uma atmosfera inflamável. O aparelho de teste deverá estar definido para 
o valor nominal correto. Utilize exclusivamente peças originais. A utilização de outras peças pode dar origem à ignição do fluido 
frigorífico na atmosfera devido a uma fuga.  

12) Cablagem  

Verifique se a cablagem não estará sujeita a desgaste, corrosão, pressão excessiva, vibração, arestas afiadas ou outros efeitos 
ambientais adversos. A verificação deverá também tomar em consideração os efeitos de desgaste natural ou vibração contínua 
proveniente de fontes como compressores ou ventiladores. 

13) Deteção de fluidos frigoríficos inflamáveis 

Em circunstância alguma, deverão ser utilizadas potenciais fontes de ignição na procura ou deteção de fugas de fluido frigorífico. 
Não utilizar uma tocha de halogeneto (ou qualquer outro detetor com uma chama desprotegida). 

14) Métodos de deteção de fugas 

Os seguintes métodos de deteção de fugas são considerados aceitáveis para sistemas que contêm fluidos frigoríficos 
inflamáveis. Devem ser utilizados detetores de fugas eletrónicos para detetar fluidos frigoríficos inflamáveis, mas a sensibilidade 
poderá não ser adequada ou poderá ser necessária uma recalibração. (O equipamento de deteção deverá ser calibrado numa 
área livre de fluido frigorífico.) Certifique-se de que o detetor não constitui uma potencial fonte de ignição e é adequado para o 
fluido frigorífico. O equipamento de deteção de fugas deverá ser configurado para a percentagem de LFL do fluido frigorífico e 
calibrado de acordo com o fluido frigorífico utilizado devendo também ser confirmada a percentagem de gás adequada (25% 
no máximo). A utilização de fluidos de deteção de fugas é adequada para a maioria dos fluidos frigoríficos, mas a utilização de 
detergentes com cloro deverá ser evitada, uma vez que o cloro poderá reagir com o fluido frigorífico e corroer a tubagem de 
cobre. Se houver suspeita de uma fuga, remover ou extinguir todas as chamas desprotegidas. Se for encontrada uma fuga de 
fluido frigorífico que requeira uma operação de brasagem, deverá ser recolhido todo o fluido frigorífico do sistema ou isolado 
(através de válvulas de corte) numa parte do sistema, afastada da fuga. O sistema deverá ser purgado com azoto isento de 
oxigénio (OFN) antes e durante o processo de brasagem. 

15) Remoção e evacuação 

Quando se abre o circuito de fluido frigorífico para a realização de reparações ou com qualquer outra finalidade, deverão ser 
seguidos os procedimentos convencionais. Contudo, é importante que sejam respeitadas as boas práticas considerando a 
inflamabilidade. Deverá ser seguido o seguinte procedimento:  

 ● remova o fluido frigorífico;  

 ● purgue o circuito com gás inerte;  

 ● evacue; 

 ● volte a purgar com gás inerte;  

 ● abra o circuito por corte ou brasagem.  
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A carga de fluido frigorífico deverá ser recuperada nos cilindros de recuperação corretos. O sistema deverá ser limpo com OFN 
para tornar a unidade segura. Este processo poderá ter de ser repetido várias vezes. 

Não deverá ser utilizado ar comprimido ou oxigénio para esta tarefa.  

A limpeza do sistema é realizada rompendo o vácuo do sistema com OFN e enchendo até ser alcançada a pressão de trabalho, 
para depois se ventilar para a atmosfera e, por fim, reduzir a um vácuo. Este processo deverá ser repetido até não existir nenhum 
líquido frigorífico no sistema. 

Quando for utilizada a última carga de OFN, o sistema deverá ser ventilado até ser alcançada uma pressão atmosférica permitin-
do a realização do trabalho.  
Esta operação é essencial quando é necessário executar operações de brasagem na tubagem.  
Certifique-se de que a saída para a bomba de vácuo não se encontra perto de nenhuma fonte de ignição e que existe ventilação. 

16) Procedimentos de carregamento 
Para além dos procedimentos de carregamento convencionais, devem ser seguidos os seguintes requisitos: 

 ● Certifique-se de que não ocorre a contaminação de diferentes fluidos frigoríficos durante a utilização de equipamento de car-
regamento. Tubos flexíveis ou tubulações devem ser o mais curtos possível para minimizar a quantidade de fluido frigorífico 
contida nos mesmos. 

 ● Os cilindros devem ser mantidos na vertical. 

 ● Certifique-se de que o sistema de refrigeração está ligado à terra antes de carregar fluido frigorífico no sistema. 

 ● Identifique o sistema com rótulos quando o carregamento estiver concluído (caso tal ainda tenha sido feito). 

 ● Tenha muito cuidado para não encher excessivamente o sistema de refrigeração. 

 ● Antes de recarregar o sistema, deverá ser testada a respetiva pressão com OFN. O sistema deve ser alvo de um teste de 
deteção de fugas após a conclusão do carregamento e antes da colocação em serviço. Deverá também ser realizado um teste 
de deteção de fugas posterior, antes de abandonar o local. 

17) Desmantelamento 

Antes de realizar este procedimento, é essencial que o técnico esteja completamente familiarizado com o equipamento e os 
respetivos detalhes.  É recomendada a aplicação de boas práticas para que todos os fluidos frigoríficos sejam recuperados em 
segurança. Antes da realização da tarefa, deverá ser recolhida uma amostra de óleo e de fluido frigorífico.  

Caso seja necessária uma análise antes da reutilização do fluido frigorífico recuperado, é essencial que esteja disponível energia 
elétrica antes de ser iniciada a tarefa. 
a) Familiarize-se com o equipamento e o respetivo funcionamento. 
b) Isole o sistema eletricamente. 
c) Antes de efetuar o procedimento, certifique-se de que: 

 ● está disponível equipamento de manuseamento mecânico para manusear cilindros de fluido frigorífico, se necessário; 

 ● está disponível todo o equipamento de proteção individual e está a ser utilizado corretamente; 

 ● o processo de recuperação é supervisionado permanentemente por uma pessoa competente; 

 ● equipamento e cilindros de recuperação estão em conformidade com as normas aplicáveis. 

d) Esvazie o sistema de refrigeração por bombeamento, se possível. 
e) Se não for possível alcançar um vácuo, utilize um coletor para que o fluido frigorífico possa ser removido de várias partes do 
sistema. 
f) Certifique-se de que os cilindros se encontram sobre as balanças antes de ocorrer a recuperação. 
g) Inicie a máquina de recuperação e opere de acordo com as instruções do fabricante. 
h) Não encha os cilindros excessivamente. (Não ultrapasse 80% de volume da carga líquida). 
i) Não exceda a pressão de trabalho máxima do cilindro, nem mesmo temporariamente. 

j) Quando os cilindros tiverem sido corretamente cheios e o processo concluído, certifique-se de que os cilindros e o equipamento 
são removidos de imediato do local e que todas as válvulas de isolamento no equipamento estão fechadas. 
k) O fluido frigorífico recuperado não deverá ser carregado noutro sistema de refrigeração enquanto não tiver sido limpo e verifi-
cado. 

18) Rotulagem 
Deverá ser aplicado um rótulo no equipamento a indicar que foi desmantelado e esvaziado de fluido frigorífico. O rótulo deverá 
estar datado e assinado. Certifique-se de que estão aplicados rótulos no equipamento a indicar que este contém fluido frigorífico 
inflamável. 

19) Recuperação 
Quando remover fluido frigorífico de um sistema, seja para efeitos de manutenção ou desmantelamento, é recomendada a 
aplicação de boas práticas para que todos os fluidos frigoríficos sejam removidos em segurança.  
Ao transferir fluido frigorífico para cilindros, garanta que só são utilizados cilindros de recuperação de fluido frigorífico adequados. 
Certifique-se de que está disponível a quantidade certa de cilindros para armazenar a carga total do sistema. Todos os cilindros 
a utilizar devem estar designados para o fluido frigorífico recuperado e rotulados para o referido fluido frigorífico (ou seja, 
devem ser cilindros especiais para a recuperação de fluido frigorífico). Os cilindros devem estar equipados com uma válvula de 
segurança e respetivas válvulas de corte em boas condições de funcionamento. Cilindros de recuperação vazios são evacuados 
e, se possível, arrefecidos antes de ocorrer a recuperação. 
O equipamento de recuperação deverá estar em boas condições de funcionamento, incluir um conjunto de instruções para 
o equipamento à mão e ser adequado para a recuperação de fluidos frigoríficos inflamáveis. Para além disso, deverá estar 
disponível um conjunto de balanças calibradas, que estejam em boas condições de funcionamento.  
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Os tubos flexíveis deverão possuir acoplamentos de desconexão estanques e em bom estado. Antes de utilizar a máquina de 
recuperação, verifique se se encontra em estado de funcionamento satisfatório, se foi alvo da devida manutenção e se todos os 
componentes elétricos associados estão vedados para prevenir a ignição em caso de libertação de fluido frigorífico. Em caso de 
dúvidas, consulte o fabricante. 

O fluido frigorífico recuperado deverá ser devolvido ao fornecedor de fluido frigorífico dentro do cilindro de recuperação correto 
com uma nota de transferência de resíduos relevante. Não misture fluidos frigoríficos em unidades de recuperação, sobretudo, 
em cilindros. 

Se for necessário remover compressores ou óleos de compressores, certifique-se de que foram esvaziados até um nível 
aceitável, para garantir que o fluido frigorífico inflamável não se mistura com o lubrificante. O processo de evacuação deverá 
ser efetuado antes da devolução dos compressores ao fornecedores. Para acelerar este processo, só se deverá recorrer ao 
aquecimento elétrico do corpo do compressor. A drenagem do óleo do sistema deverá ser efetuada em segurança. 

20) Transporte, marcação e armazenamento de unidades 
Transporte de equipamento com fluido frigorífico inflamável em conformidade com os regulamentos para o transporte 
Marcação de equipamento com sinais em conformidade com os regulamentos locais 
Eliminação de equipamento com fluidos frigoríficos inflamáveis em conformidade com os regulamentos nacionais 
Armazenamento de equipamento/aparelhos 
O armazenamento de equipamento deverá ser efetuado de acordo com as instruções do fabricante. 
Armazenamento de equipamento embalado (não vendido)  

Deverá ser construída uma proteção para a embalagem de armazenamento, de forma a que o equipamento no interior da 
embalagem não sofra danos mecânicos que possam causar fugas da carga de fluido frigorífico. 
O número máximo de equipamentos que podem ser armazenados em conjunto é determinado pelos regulamentos locais.  
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21 

ANEXO A: Ciclo do fluido frigorífico  

25  AP  

12  

1  

27  

BP  26  

2  

 

Item Descrição Item  Descrição 

1 Compressor 15 Sonda da temperatura na entrada de fluido frigorífico 
(tubo do líquido)

2 Válvula de 4 vias 16 Sonda da temperatura na saída de fluido frigorífico 
(tubo do gás)

3 Separador gás/líquido 17 Sonda da temperatura de saída de água 

4 Permutador de calor do lado do ar 18 Sonda da temperatura de entrada de água 

5 Válvula de expansão eletrónica 19 Purgador de ar 

6 Válvula eletromagnética de uma via 20 Vaso de expansão 

7 Tanque de líquido 21 Bomba circuladora 

8 Filtro 22 Manómetro

9 Permutador de calor do lado da água 
(permutador de calor de placas) 23 Válvula de segurança  

10 Aquecedor de reserva (opcional) 24 Filtro em Y 

11 Interruptor de caudal 25 Interruptor de alta pressão 

12 Sonda de gás de descarga 26 Interruptor de baixa pressão 

13 Sonda da temperatura exterior 27 Válvula de pressão  

14
Sonda de evaporação no modo de aquecimento 
(sonda do condensador no modo de arrefeci-
mento)  

28 Capilares  

 3  

16  

15  

9  

17  

18  

7  

13  

19  

10  

4  

6
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T1  
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24  

8

14  

5  

Arrefecimento 
Aquecimento  

Saída  

Entrada  

8

F  

28  
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ANEXO B:  Esquema de cablagem com controlo 
elétrico Monofásica 5/7/9 kW   
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Anexo B:   
Esquema de cablagem com controlo elétrico 
Monofásica 12/16 kW   
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Anexo B:  Esquema de cablagem com controlo 
elétrico Trifásica 12/16 kW  
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NOTA  
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