UNIDADE INTERNA

F615704-1

Chave Philips
Nível
Parafusadeira elétrica, broca (ø70 mm)
Chave de boca hexagonal (4 mm)
Chave de boca
Cortador de tubo

7
8
9
10
11
12

Escareador
Faca
Detetor de vazamento de gás
Fita métrica
Termômetro
Megômetro

13 Multímetro
14 Chave de aperto calibrado
18 N•m (1,8 kgf.m)
42 N•m (4,3 kgf.m)
55 N•m (5,6 kgf.m)

65 N•m (6,6 kgf.m)
100 N•m (10,2 kgf.m)
15 Bomba de Vácuo
16 Tubo de Nivelamento

MEDIDAS DE SEGURANÇA

(Consulte a seção “Escolha o melhor local”)

COMO FIXAR A PLACA DE FIXAÇÃO

Este sinal indica perigo de morte ou sérios ferimentos.
Este sinal indica risco de ocorrência de ferimentos ou danos materiais.

Não vire a unidade sem o calço da embalagem durante a remoção da tubulação.
Poderá causar danos na grade de entrada.
Use o calço da embalagem durante a retirada da tubulação para proteger a grade de entrada de possíveis
danos.
puxe
at

Parede

Parede

puxe
at

Mais de 1
Mais de 2

ubu
laç
ão

ubu
laç
ão

(Consulte a seção “Escolha o melhor local”)

Unidade interna

INSTALAR A UNIDADE EXTERNA

A

C

PUSH

PUSH

D

Faça um teste para confirmar que não existe nenhuma anomalia depois da instalação. Em seguida, explique ao usuário o funcionamento do aparelho, os cuidados e a
manutenção necessária, de acordo com o especificado nas instruções. Lembre-se que o usuário deve guardar este manual para futuras consultas.

1. PARA TUBULAÇÃO TRASEIRA
DIREITA

241,5 mm

Placa de
fixação 1

241,5 mm

Fita métrica

Passo-1 interna

RE18***, RE22***

Não sente nem pise na unidade, você poderá cair acidentalmente.
Mantenha o saco plástico (material de embalagem) longe das crianças, pode se prender no nariz ou na boca e impossibilitar a sua respiração.
Quando instalar ou colocar o ar condicionado, não deixe que nenhuma outra substância exceto o refrigerante especificado, por ex. o ar, seja misturado no ciclo de
refrigeração (tubulação). A entrada de ar, etc., origina pressão invulgarmente elevada no ciclo de refrigeração e provoca explosões, lesões, etc.
Não adicione ou substitua o refrigerante que não seja o tipo especificado. Isso pode causar danos ao produto, estourar e causar ferimentos.

•
•
•

Para o modelo com R410A, use a tubulação, porca de dilatação e ferramentas que estão especificadas para o refrigerante R410A. Usar tubulação, porca de
alargamento e ferramentas existentes (R22) pode causar pressão alta anormal no ciclo de refrigeração (tubulação) e pode resultar em possível explosão e lesões.
Tubos de cobre utilizados para R410A devem ter espessura superior a 0,8 mm. Nunca utilize tubos de cobre com espessura inferior a 0,8 mm.
É desejável que a quantidade de óleo residual seja inferior a 40 mg/10 m.
Contrate uma oficina autorizada ou um especialista para instalação. Se a instalação realizada pelo usuário for incorreta, isso irá causar vazamentos de água, choque
elétrico ou incêndio.
Instale estritamente de acordo com este manual de instalação. Se a instalação for defeituosa, isso irá causar vazamentos de água, choque elétrico ou incêndio.
Na instalação, utilize os acessórios fornecidos e as peças especificadas. Caso contrário, poderá causar queda do aparelho, vazamentos de água, choque elétrico ou
incêndio.
Instale o aparelho num local resistente e firme capaz de suportar o peso do aparelho. Se o local não conseguir suportar o peso do aparelho, ou a instalação não for
feita de forma adequada, o aparelho poderá não suportar e cair causando ferimentos em pessoas.
Para a instalação elétrica, siga a norma regulamentar elétrica nacional NBR 5410 e este manual de instalação. Deverá ser utilizado um circuito independente com
uma única saída. Se a capacidade do circuito elétrico não for suficiente ou se houver um defeito na instalação elétrica, existe risco de choque elétrico ou incêndio.
Não utilize o cabo de conexão como um cabo de conexão de interna ou externa. Use o cabo de conexão interno/externo especificado, consulte a instrução 5
CONEXÃO DO CABO À UNIDADE INTERNA e ligue-o firmemente na conexão interna/externa. Fixe o cabo com uma braçadeira para que nenhuma força externa
tenha impacto sobre o terminal. Se a conexão ou fixação não for perfeita, irá causar um superaquecimento ou incêndio na conexão.
Os cabos deverão ser passados corretamente para que a placa de controle seja afixado firmemente. Se a tampa da placa de controle não estiver fixada devidamente,
poderá causar fogo ou choque elétrico.
Esse equipamento deve ser conectado à terra e é recomendado que seja instalado com um Disjunto de Fuga à Terra (ELCB) ou a um Disjunto de Corrente Residual
(RCD). Caso contrário, existe risco de, choque elétrico e incêndio caso haja uma pane no aparelho ou caso haja uma avaria na isolação.
Durante a instalação, instale a tubulação do refrigerante corretamente antes de pôr o compressor em funcionamento. Operar o compressor sem fixar a tubulação de
refrigeração e com as válvulas abertas provoca a sucção de ar, pressão elevada anormal no ciclo de refrigeração e resultar em explosões, lesões e etc...
Durante a instalação, antes do funcionamento do compressor, confirme a fixação da tubulação de resfriamento. Remover a tubagem de refrigeração com o compressor
funcionando e com as válvulas abertas, provoca a sucção de ar, pressão elevada anormal no ciclo de refrigeração e resultar em explosões, lesões e etc...
Aperte a porca de dilatação de acordo com o método especificado. Se a porca de dilatação estiver apertada em demasia, após um período prolongado, esta pode se
partir e causar vazamento do gás refrigerante.

Tubo

1

2

3

4

5

6

590 mm

82 mm

539 mm

532 mm

169 mm

219 mm

O centro da placa de fixação deve estar mais 1 à direita e à esquerda da parede.
A distância entre a extremidade da placa de instalação e o teto deve ser acima de 2.
A partir do centro da placa de instalação até o lado esquerdo da unidade deve ser de 3.
A partir do centro da placa de instalação até o lado direito da unidade deve ser de 4.
b : Para a tubulação do lado esquerdo, a conexão do tubo para o líquido deve estar aproximadamente de 5
desta linha.
: Para a tubulação do lado esquerdo, a conexão do tubo para gás deve estar aproximadamente de 6 desta
linha.
1. Instale a placa de fixação na parede com 5 parafusos ou mais (5 parafusos no mínimo).
(Ao instalar a unidade numa parede de concreto, utilize chumbadores.)
• Instale sempre a placa de fixação horizontalmente, alinhando a linha de marcação com um fio, usando o nível.
2. Faça o furo na placa da tubulação com uma broca de ø70 mm.
• Alinha a instalação com os lados esquerdo e direito da placa de fixação. O ponto de interseção da extensão das
linhas indica o centro do furo. Outro método consiste em colocar a fita métrica na posição conforme o diagrama
acima. O centro do furo é obtido medindo a distância de 128 mm para esquerda e para direita respectivamente.
• Perfure o furo da tubulação no lado direito ou no lado esquerdo, o furo deverá ter uma ligeira inclinação para
o lado externo.

Não introduzir os seus dedos ou quaisquer objeto na unidade, a hélice de alta velocidade pode causar lesões.

Passo-2 Instale a Unidade Interna
Mangueira
do dreno

3

PERFURAR A PAREDE E INSTALAR A BUCHA
DO TUBO

1. Introduza a bucha para o tubo no furo.
2. Fixe a porca à bucha.
3. Corte a bucha à uma distância de 15 mm da
parede.

Parede

Passo-3 Fixar a Unidade Interna

Bucha para
tubo montado
5 – 7 mm aprox.

Terminais na unidade externa

Tubulação Direita e Direita Inferior
Passe a fita com o tubo
na posição conforme a
Fig. abaixo.
Tubo

Mangueira do
dreno

Parafuso de fixação da
placa de fixação

5

6

Controle Remoto

(Frente)
Direita
Direita
traseira
Esquerda
Direita Esquerda
para traseira Esquerda para
baixo
baixo

2

Cotovelo de drenagem

3
Pilha

4

Parafusos de fixação
do suporte do controle
remoto

Direção da tubulação

1

• Use um tubo flexível de mola ou
algo equivalente para dobrar o tubo
sem vincar.

1

7

2

8

1

Tam.Tubo
Gás

Líquido
6,35 mm (1/4")

CZ-4F5, 7, 10BP

12,7 mm (1/2")

6,35 mm (1/4")

Porca de aperto ( )

CZ-52F5, 7, 10BP

15,88 mm (5/8")

6,35 mm (1/4")

Bucha ( )

Placa de fixação 1

50 mm
ou mais

Vedante ( )
(Selante tipo cola)

UNIDADE INTERNA

Modelo

Potência
(HP)

Isolamento das juntas do tubo

1492W 12,7mm
(2,0HP) (1/2") 6,35mm
1865W 15,88mm (1/4")
RE22***
(2,5HP) (5/8")

15

Fixar o suporte do controle remoto na parede

Controle
Remoto 3

20

20

3

30

30

2

3

Cabo de conexão
interno e externo

a b c d
Comprimento
recomendado (mm) 35 35 35 55

Este equipamento deve ser aterrado
corretamente.
Nota:
Fixe o cabo de conexão no placa de controle com um prendedor.
Certifique-se de que a cor dos fios das unidades externa e os números do terminal correspondem aos da unidade interna.
O fio de conexão à terra deverá ser Amarelo/Verde (Y/G) e mais comprido que os demais fios CA por razões de segurança.

ESPECIFICAÇÕES
PARA DECAPAGEM
E CONEXÃO DE
FIOS

Descascar fios
Quadro de
conexão de
terminais
interno/externo
5 mm ou mais
(espaço entre os fios)

Nenhum fio solto ao inserir

7,5
10

Exemplo: Para RE18***
Se a unidade estiver instalada a uma distância de 15 m, é necessário uma
quantidade de refrigerante adicional de 100 g (15-10) m x 20 g/m = 100 g.

• A ilustração acima é apenas para
explicação do processo de instalação.
A unidade interna terá, na realidade,
um aspecto diferente.

Condutor
inserido em
demasia

Condutor
parcialmente
inserido

CORRETO

ERRADO

ERRADO

AVISO

m
m is
00 a
10 u m
o

Tubulação do gás ( )

3
ou 00 m
ma m
is

Mangueira de dreno
adicional ( )

Marcas para empurrar

OU

• Consulte o item da coluna de
“Conexão da tubulação” seção
da unidade externa. (Os passos
descritos abaixo devem ser
realizados depois das etapas de
Conexão da Tubulação Externa e
Verificação de Vazamentos de Gás.)

Use fio contínuo sem emendas.

CORTE E ALARGAMENTO DO TUBO
1. Corte os tubos usando um cortador de tubos e remova as rebarbas.
2. Remova as rebarbas usando um escareador. Se não forem removidas, podem causar vazamento de gás.
Vire a extremidade do tubo para baixo para evitar que o pó do metal entre no tubo.
3. Faça o alargamento após inserir o pino de alargamento no tubo de cobre.
 Alargamento errado 
Tubo

Apontar para
baixo

1. Para cortar

2. Para remover rebarbas

Manivela
Barra

Alavanca

Yoke
Núcleo
Seta vermelha

3. Para alargar

Barra

0 – 0,5 mm
Inclinado Superfície Trincado Espessura
danificada
irregular

Tubo de
cobre

O alargamento correto resulta numa face interna com
brilho e espessura uniforme. Como a parte alargada fica
em contato com as conexões, certifique-se quanto a
qualidade do acabamento.

Cabo da fonte
de alimentação
Dispositivos isolantes

1

2

3

L

N

1

2

3

•

80

+m

Cabo de conexão

70

m

Lado do gás

Fechada
Lo

Unidade interna

Superfície
de guia

Mangueira do
dreno

Cabo de conexão

Mais de 1150 mm
Mangueira do dreno

Cabo de conexão

Bucha para fixação de tubo

Ajuste a tubulação
ligeiramente para baixo.

e
is d
Ma 0 mm
115

FECHADA

1. Ligue a mangueira de carregamento com o pino de pressão, do lado “Baixo” do dispositivo de carga, à entrada
de serviço da válvula de 3 vias.
• Certifique-se que a extremidade da mangueira de carga com o pino de pressão se encontra ligada à entrada
de serviço.
2. Ligue a mangueira central do dispositivo de carga a uma bomba de vácuo.
3. Ligue a bomba de vácuo e certifique-se de que a agulha do manômetro se move de 0 cmHg (0 MPa) para
-76 cmHg (-0,1 MPa). Proceda a retirada do ar durante 10 minutos aproximadamente.
4. Feche a válvula do lado “baixo” do dispositivo de carga e desligue a bomba de vácuo. Certifique-se de que a
agulha do manômetro não se move durante 5 minutos, aproximadamente.
Nota: CERTIFIQUE-SE DE CUMPRIR ESTE PROCEDIMENTO PARA EVITAR VAZAMENTO DE GÁS.
5. Desligue a mangueira de carga da bomba de vácuo e da entrada de serviço de ambas as válvulas de 3 vias.
6. Aperte as tampas das entradas de serviço com torque de 18 N•m com um torquímetro calibrado.
7. Remova as tampas das válvulas de 2 vias e 3 vias. Posicione ambas as válvulas em “ABERTA” usando uma
chave hexagonal (4 mm).
8. Coloque as tampas nas válvulas de 2 vias e de 3 vias.
• Confirme se não há vazamentos de gás.

• Se a agulha do manômetro não se mover de 0 cmHg (0 MPa) para -76 cmHg (-0,1 MPa), durante a etapa 3
acima descrito, tome as seguintes medidas:
- Se o vazamento parar depois de reapertar as porcas dos tubos de conexão, continue o seu trabalho a partir
da etapa 3.
- Se o vazamento não parar depois de ter reapertado aquelas porcas, proceda o reparo do vazamento.
- Não introduza líquido refrigerante na tubulação enquanto decorrerem trabalhos de instalação ou reinstalação.
- Seja cuidadoso ao manipular o liquido refrigerante, podendo causar congelamento.

•

Como introduzir o cabo de conexão
e mangueira do dreno, no caso da
tubulação do lado esquerdo.

Filtro de ar
Palheta

Palheta

ELIMINAÇÃO DA ÁGUA DE DRENAGEM DA UNIDADE EXTERNA

Parafuso
(Movimente a
palheta para cima)

•
Tampa

•

Cotovelo de drenagem 7

Mangueira

Instale a mangueira num ângulo que permita que a água corra suavemente.

VERIFIQUE A DRENAGEM
SENSOR ECO

•

FUNÇÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
As funções que se referem a seguir ativam-se pressionando a chave “AUTO”.
1. FUNÇÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
As funções de que se referem em seguida, ativam-se pressionando a chave “AUTO” e
libertando-a antes de 5 segundos.
2. TESTE DE FUNCIONAMENTO (PARA BOMBEAMENTO/ SERVIÇO TECNICO)
A operação de Teste será ativada se o botão Auto for pressionado continuamente por
mais de 5 seg e abaixo de 8 seg.
Ouve-se um “bip” no quinto segundo para identificar o início do Teste.
3. OPERAÇÃO DE TESTE DE AQUECIMENTO
Prima a chave “AUTO” continuamente durante mais de 8 seg. ou abaixo de 11 seg. e
solte-o quando o som “bip bip” for ouvido ao seg. Oito. (No entanto, um som “bip” ocorreu ao quinto segundo)
depois prima o botão A/C Reset uma vez no controle remoto. O sinal do controle remote irá ativar a operação
para forçar o modo de aquecimento.
4. CONTROLE REMOTO RECEBENDO SOM DE LIGA DESLIGA
O som de recepção do controle remoto pode ser alterado se seguir os passos seguintes:
a) Prima a chave “AUTO” continuamente durante mais de 16 seg. ou menos de 21 seg..
Um som “pep”, “pep”, “pep”, “pep” irá ocorrer durante o seg. dezasseis
b) Prima uma vez o botão “A/C Reset”. O sinal do controle remoto irá ativar o modo de configuração de som
do controle remoto.
c) Prima a chave “AUTO” uma vez para selecionar ON/OFF do som de recepção do controle remoto. Um som
“peep” indica a recepção do som ON, e um som “pep” indica a recepção do som OFF.

•
•

Abra o painel frontal e retire os filtros de ar.
(A comprovação da drenagem poderá ser feita sem retirar a grade
frontal.)
Despeje um copo de água na bandeja de drenagem de poliestileno.
Verifique se a água escorre da mangueira de dreno da unidade
interna.

Bandeja de
drenagem de
poliestileno

AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE

•
•
•

Ponha o aparelho para funcionar em modo de resfriamento/
aquecimento durante 15 minutos ou mais.
Meça as temperaturas da entrada e saída de ar.
Assegure que entre a entrada de ar e a sua saída existe uma
diferença de temperatura superior a 8°C, durante o resfriamento
ou superior a 14°C durante o aquecimento.
Saída de ar

TENSÃO DO FUSÍVEL
Caso necessário, substitua o fusível no produto de acordo com a tensão correta como na tabela abaixo.
Interior

Modelo

Exterior

RE18***

F301

T3,15A L250V

FUSE 1

T2,5A L250V

FUSE 2

T3,15A L250V

RE22***

F301

T3,15A L250V

FUSE 1

T2,5A L250V

FUSE 2

T3,15A L250V

ASPECTOS A VERIFICAR
A unidade interna está corretamente encaixada na
placa de fixação?

As porcas de conexão receberam isolamento térmico?

Tubo

O cabo de conexão está bem afixado na placa de
terminais?

O aparelho encontra-se compatível com a voltagem da
rede elétrica?

O cabo de conexão está climpado corretamente?
Está tudo bem com a drenagem?
(Consulte a seção “Verifique a Drenagem”)

45°
Mangueira
do dreno

A ligação do fio terra está feita corretamente?
Cabo

Unidade interna

Não bater nem pressionar violentamente o sensor.
Pode provocar danos e avarias.
Não coloque objetos grandes perto do sensor e mantenha unidades de
calor ou umidificadores longe da área de detecção do sensor.
Isto pode causar avaria no sensor.

Se o cotovelo de drenagem for utilizado, a unidade deverá
ser substituída num local que seja maior do que 3 cm.
Se a unidade for utilizada numa área onde a temperatura
seja inferior a 0°C durante 2 a 3 dias seguidos, se
recomenda que não utilize o cotovelo de drenagem uma
vez que a água congela e a ventoinha não vai rodar.

Existe algum vazamento de gás nas porcas de
conexão dos tubos?

Cabo
Tubo

Filtro anti-bacteriano 8

INSTALAÇÃO DO FILTRO ANTI-BACTERIANO
1. Abra o painel frontal.
2. Remova os filtros de ar.
3. Coloque o filtro Anti-Bacteriano na posição conforme mostrado na
figura à direita.

Cabo de conexão

Mangueira do
de
dreno da unidade
Mais
mm
principal
470
Tubo de PVC (VP-65) para
tubulação e cabo de conexão
Tubo de PVC para mangueira
do dreno (VP-30)

72 mm

Hi

Bomba de
Vácuo

Tubulação do
líquido

Como puxar para fora o tubo e a mangueira do dreno,
em caso de tubulação embutida.

Tubo de PVC para
mangueira do dreno
(VP-20)
Tubo de
PVC para
mangueira
do dreno

Válvula de 3 vias

ABERTA

Cabo de conexão
interno e externo

ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO

Tubulação
do gás

–

Cabo de conexão

Aplique vedante ou
calafetador para
selar a abertura na
parede.

Unidade externa

Fechada

(L) (N)

Ao reinstalar a grade frontal, coloque primeiro o o
defletor de direção do ar na posição horizontal e realize
seguidamente as etapas de 2 ~ 3 pela ordem inversa.

Para remover a unidade,
empurre as marcas
no
fundo da unidade e puxe-as
ligeiramente contra si para
desprender a unidade dos
ganchos.

Vista de trás para instalação da
tubulação do lado esquerdo

A conexão do fio nesta área deve atender à norma
NBR 5410 e às normas elétricas nacionais.

Escareador

Placa de
fixação

Substitua a mangueira do dreno

•

OU

OU

Lado do líquido
Válvula de 2 vias

Unidade interna

COMO REMOVER A GRADE FRONTAL

(Esses procedimentos aplicam-se também à tubulação traseira
esquerda e também à tubulação inferior.)

Passo-8 Fixar a Unidade Interna

Mangueira
do dreno

Chave de aperto
calibrado

Fixador

Siga os passos abaixo para remover a grade frontal, sempre que necessário.
1. Coloque o defletor de direção do fluxo de ar na posição horizontal.
2. Deslize para baixo as 3 tampas (1492~1865W (2,0 ~ 2,5HP)) da
grade frontal como mostra a imagem da direita, e a seguir retive os 4
(1492~1865W (2,0 ~ 2,5HP)) parafusos de montagem.
3. Puxe para frente a parte inferior da grade frontal para remover.

•

• Consulte a parte de “Isolamento
das Ligações de Tubulação” tal
como mencionados no esquema de
instalação da Unidade Externa.

Tampa do
dreno

Chave de
boca

AO INSTALAR O CONDICIONADOR DE AR, CONFIRME A RETIRADA DO AR DENTRO DA UNIDADE INTERNA
E DOS TUBOS, seguindo procedimentos abaixo.

1. Proceda o isolamento da tubulação de conexão, de acordo com a descrição do diagrama de Instalação da Unidade
Interna/Externa. Enrole e isole a extremidade dos tubos a fim de evitar que entre água no interior da tubulação.
2. Se a mangueira do dreno e a tubulação se encontrarem dentro da sala (onde se possa formar condensação),
reforce o isolamento usando ESPUMA POLY-E com espessura igual ou superior a 6 mm.

Mangueira do
dreno

Introduzir o cabo de conexão

Mangueira do dreno

EMENDAR OS FIOS
PODE CAUSAR
SUPERAQUECIMENTO
E FOGO.

Placa de
terminais

SENSOR ECO
Passo-6 Unir os tubos

Não emende os fios

Cabo de conexão ( )

Unidade interna

Tubo

Cabo da fonte de
alimentação ( )

Tubulação do líquido ( )

Passo-5 Instale a Unidade Interna

RISCO DE FOGO

Use soquetes e plugues aprovados com pino terra.

10
ou 0 mm
ma
is

É aconselhável evitar
mais de 2 direções
bloqueadas. Para
melhor ventilação e
múltipla instalação
exterior, consulte
a nossa oficina
autorizada/ especialista.

Condutor
totalmente
inserido

[65 N•m (6,6 kgf.m)]
[100 N•m (10,2 kgf.m)]

FAZER VÁCUO DO EQUIPAMENTO

Cabo de
conexão à
terra mais
comprido
que os outros
cabos CA por
razões de
segurança.

Cabo de
conexão à
terra mais
comprido
que os outros
cabos CA por
razões de
segurança.

Grade frontal Tampa

Passo-7 Isole e termine a tubulação.

•
•
•

Suporte do controle remoto 5

10
ou 0 m
ma m
is

Cabo de conexão
interno e externo

4

Nota: Dispositivos isolantes (Dispositivo de proteção) devem ter uma folga de contato de pelo menos 3,0 mm.
O fio de conexão à terra deverá ser Amarelo/Verde (Y/G) e mais comprido que os demais fios CA por razões
de segurança.

6

Bucha para
fixação de tubo
Tubo

Gancho
da
unidade

• Para definir as dimensões da
tubulação, desloque a unidade
completamente para a esquerda
sobre a placa de fixação.
• Consulte a seção “Corte e
alargamento do tubo”.

Fixador

[55 N•m (5,6 kgf.m)]

19,05 mm (3/4")

Fixar a Unidade Interna

Corte e alargue a tubulação

Unidade externa

Suporte ( )

7,5
20

Fita de vinil (Larga) ( )
• Aplique depois de
realizar o teste de
drenagem.
• Para proceder o teste
de drenagem, retire os
filtros de ar e despeje
água no trocador
de calor.

Parafusos de fixação do suporte do controle remoto 6

3

Comprimento
recomendado
(mm)

Cabo da fonte de
alimentação ( )

• Coloque o isolante depois de comprovar
que não há vazamento de gás e fixe-o
com fita de vinil.
Fita de vinil

Comp. Comp.
Comprimento
Tam.Tubo
Comprimento Elev.
Refrigerante
Mín. Max.
da tubulação
Padrão
Max.
Adicional
Tubo Tubo
para gás
(m)
(m)
(g/m)
Gás Líquido
(m)
(m)
ad. (m)

RE18***

Vire o tubo o máximo
possível junto à parede,
mas tenha cuidado para
não quebrar.

(Esquerda e direita são iguais)

 Se for construída uma cobertura sobre a unidade a fim de evitar a
exposição direta à luz solar e à chuva, tenha o cuidado de verificar se
esta não obstrui a irradiação de calor do condensador.
 Não deverão existir nenhum animal ou planta que possam ser afetados
pela descarga do ar quente.
 Mantenha as distâncias indicadas pelas setas a partir das paredes, do
teto ou outros obstáculos.
 Não coloque nenhum obstáculo que possa causar curto circuito devido
a descarga de ar.
 Se o comprimento da tubulação for superior [comprimento da tubulação
para gás adicional], deve se acrescentar quantidade de gás refrigerante,
conforme indicado no quadro abaixo.

1

AVISO

9,52 mm (3/8")

UNIDADE EXTERNA

3
Cabo de conexão

Terminais na unidade externa

CZ-3F5, 7BP

 Não instale a unidade numa área com evaporação de óleo em excesso,
como por ex.: cozinhas, oficinas, etc.
 Não deverá haver nenhuma fonte de calor nem vapor perto do aparelho.
 Não devera haver nenhum obstáculo bloqueando a circulação de ar.
 O local deverá ter boa circulação de ar.
 O local deverá ter fácil drenagem.
 O local deverá estar protegido de ruídos.
 Não instale a unidade próxima a entradas e saídas.
 Assegure as distâncias indicadas pelas setas a partir das paredes, do
teto ou outros obstáculos.
 A altura mínima recomendada para a instalação da unidade interna deve
ser de 2,5 metros.

2

Cor dos fios

Conjunto de tubos
aplicáveis

ESCOLHA O MELHOR LOCAL

1

Terminais na unidade interna

terra mais
comprido
que os outros
cabos CA por
razões de
segurança.

12,7 mm (1/2")
15,88 mm (5/8")

Determine o comprimento do tubo e corte-o, usando o cortador de
tubos. Remova as rebarbas da aresta cortada.
Efetue a fixação depois de colocar a porca de fixação (localizada
nas válvulas) no tubo de cobre.
Alinhe o tubo da tubulação com as válvulas e aperte com a chave
de aperto calibrado com a força de aperto especificada na tabela.

AVISO

•
•

1. Pressione as partes inferiores direita
e esquerda da unidade contra a
placa de instalação até que os
ganchos se encaixem (ouve-se um
clique).

Passo-4 embutida

1. Os cabos de conexão interna e externa podem ser conectados sem remover a grade frontal.
2. O cabo de conexão entre a unidade interna e a unidade externa deve ser um cabo flexível ser recoberto de
policloropreno 4 x 1,5 mm2 com certificação 60245 IEC 57 ou superior.
3. Prenda todos os cabos de conexão internos e externos
com uma fita e direcione o cabo de conexão através da
Placa de
abertura.
terminais
Fita
4. Remova as fitas e conecte o cabo de conexão entre
Cabo de
a unidade interna e a unidade externa conforme o
conexão à
diagrama abaixo.

Peças de instalação que
terá de comprar ( )

• Os cabos de conexão interna e
externa podem ser conectados sem
remover a grade frontal.

CONEXÃO DO CABO À UNIDADE INTERNA

Fuga

1
Filtro anti-bacteriano

Passo-3 dentro da unidade interna

Tenha o cuidado de não
dobrar para cima a mangueira
do dreno

65 mm
ou mais

2

Suporte do controle
remoto

Tampa para
tubo do lado
esquerdo

Ganchos
da placa de
instalação

Passo-2 Dobre a tubulação embutida

Vedante ou calafetador

5

Tampa para
tubo inferior

Tampa para
tubo do lado
direito

Encaixe a unidade interna
na parte de cima da placa de
instalação. (Encaixe a unidade
interna na extremidade superior
d a p l a c a d e i n s t a l a ç ã o. )
Certifique se de que os ganchos
estão bem seguros, movendo as
extremidades direita e esquerda
da placa de instalação.

Passo-1 Substitua a mangueira do dreno

Mais de 700 mm

5

D
360,5 mm

Este equipamento deve ser aterrado
corretamente.

Puxe o cabo de conexão para

Diagrama de Instalação da Unidade Interna/Externa

Qtd.

C
16 mm

5. Fixe o cabo de alimentação e o cabo de conexão na placa de controle usando o suporte.
6. Recoloque na posição inicial a tampa da régua de conexões, utilizando o respectivo parafuso.
7. Para cortar e conectar o fio, consulte a instrução 5 da unidade interna.

Passo-3 Introduzir o cabo de conexão

Furo (diâm. = 70 mm)

10 ± 1 mm

1

Placa de fixação

1

Acessórios Peça

B
131 mm

(Cabo da fonte de alimentação)
Terminais nos dispositivos isolantes
(Dispositivo de proteção)

4. Termine, selando a bucha com vedante ou
calafetador.
Bucha isolante para
montagem do tubo

[42 N•m (4,3 kgf.m)]

Cor dos fios (cabo de conexão)

3. PARA TUBULAÇÃO EMBUTIDA

Não tocar na aleta de alumínio, as partes finas podem causar lesões.

N°

Terminais na unidade interna

Puxe para fora a tubulação

Passo-1 interna

Não instale o aparelho no lavabo nem em lugares onde possa gotejar água do teto, etc.

Qtd.

Remova a extremidade
pontiaguda para evitar
danos no fio de alimentação
e de interconexão.

2. PARA TUBULAÇÃO DO LADO
DIREITO E INFERIOR

Instale a unidade interna

Não introduza o líquido refrigerante na tubulação enquanto estiver sendo executado os trabalhos nos tubos para a instalação, reinstalação ou reparação de peças
do sistema de refrigeração. Seja cuidadoso ao manipular o liquido refrigerante, podendo causar congelamento.

Acessórios Peça

Caso o contorno da tampa estiver
cortada, mantenha a tampa no chassis
traseiro como mostra a ilustração, para
futuras instalações.
(Tampas para o lado esquerdo, direito
e inferior.)

Passo-4 Introduzir o cabo de conexão

Exterior

Não instale o aparelho em locais onde possa ocorrer vazamento de gás inflamável. Vazamento ou acúmulo de gás em volta do aparelho pode provocar fogo.

Alimentação elétrica do condicionador de ar.
Use um cabo de alimentação 3 x 2,5 mm2 (1492~1865W (2,0 ~ 2,5HP)) de designação 60245 IEC 57 ou cabo mais resistente.
Ligue o cabo de alimentação do condicionador de ar à rede elétrica, usando um dos seguintes métodos.
O ponto de conexão à rede elétrica deve estar num lugar de fácil acesso para desconectar a energia em caso de emergência.
Em alguns paises, é proibida a conexão elétrica permanente dos condicionadores de ar.
1) Conexão elétrica na tomada através de um plugue.
Use uma plugue certificada de 16A (1492W (2,0HP)) ou 20A (1865W (2,5HP)) com pino terra para ser conectado à tomada.
2) Conexão elétrica a um disjuntor para conexão permanente.
Use um disjuntor certificado de 16A (1492W (2,0HP)) ou 20A (1865W (2,5HP)) para conexão permanente. Deverá ser um interruptor bipolar com distância
de contato de 3,0 mm, no mínimo.
Instalação.
Serão necessárias 2 pessoas para a instalação.

Tampa para tubo

Como manter a tampa

15 mm

Se a parede for oca, certifique-se de
usar a bucha para o tubo montado,
para prevenir que os cabos de conexão
fiquem expostos a roedores.

Este equipamento deve ser aterrado corretamente. O fio terra não deve estar conectado a tubos de gás ou à terra de pára raios e telefones. Caso contrário, existe risco
de choque elétrico se houver uma pane no aparelho ou avaria na isolação.

Selecione uma posição de instalação que seja de fácil manutenção.

Tampa para
tubo inferior

Tampa para
tubo do lado Tampa para
direito
tubo inferior

Passo-4 Fixar a Unidade Interna

Interior

CUIDADO

Ventile se houver vazamento do gás refrigerante durante a operação. O contato do gás refrigerante com fogo pode produzir gás tóxico.

Prepare a tubulação de drenagem conforme as instruções de instalação. Se a drenagem não for bem feita, poderá haver vazamento de água, o que causará estragos
na mobília.

Tampa
para tubo
do lado
esquerdo

Força de Aperto
[18 N•m (1,8 kgf.m)]

9,52 mm (3/8")

Conexão do Tubo à unidade Externa

A
613 mm

CONEXÃO DO CABO À UNIDADE EXTERNA

1. Retire a tampa da régua de conexões do aparelho,
soltando o respectivo parafuso.
2. Conexão do cabo na alimentação através dos
dispositivos isolantes (Dispositivo de proteção).
• Conecte o cabo de alimentação 3 x 2,5 mm2
(1492~1865W (2,0 ~ 2,5HP)) revestido de
policloropreno do tipo aprovado, de designação
60245 IEC 57 ou um cabo mais resistente à placa
terminal e conecte a outra extremidade do cabo
aos Dispositivos isolantes (Dispositivo de proteção).
3. O cabo de conexão entre a unidade interna e
a unidade externa deve ser um cabo flexível ser
recoberto de policloropreno 4 x 1,5 mm2 com
certificação 60245 IEC 57 ou superior.
4. Conecte o cabo de alimentação e cabo de conexão
entre as unidades interna e externa segundo o
diagrama abaixo.

Passo-2 Instale a Unidade Interna

Após a conclusão da instalação confirme se não existe vazamento do gás refrigerante. O contato do gás refrigerante com fogo pode produzir gás tóxico.

CUIDADO

5

Passe a fita com o tubo
na posição conforme a
Fig. abaixo.

Dimensão

Modelo

Não amarre o cabo da fonte de alimentação dodrado com fita. Pode ocorrer um aumento anormal de temperatura no cabo da fonte de alimentação.

Tubulação Traseira Direita

Puxe para fora a tubulação

128 mm

128 mm

AVISO
Não instalar a unidade externa perto do parapeito da varanda. Quando instalar a unidade externa em varanda de prédios, as crianças podem subir na unidade externa,
passando para o parapeito e causar acidente mais sério.
Não use cabo não especificado, cabo modificado, cabo de união ou extensão como cabo de alimentação. Não partilhe a tomada única com outros aparelhos elétricos.
Mau contato, isolação baixa ou sobretensão, provocarão choque elétrico ou incêndios.

Acessórios fornecidos

Modelo
RE18***
RE22***

Grelha de entrada

O símbolo com fundo escuro denota um item que deve ser realizado.

N°

Unir os tubos
• Alinhe o centro do tubo e aperte com os dedos a porca
de fixação.
• Aperte ainda mais a porca de fixação com uma chave de
aperto calibrado cujo a força de aperto está especificada
na tabela à direita.

Tam.Tubo
6,35 mm (1/4")

B

Calço

O símbolo com fundo branco denota um item que É PROIBIDO.

Não aperte em demasia, apertar demasiadamente poderá
provocar fuga de gás.

Efetue o alargamento de cada tubo de cobre depois de colocar
a porca de fixação (coloque-a na junção para a conexão dos
tubos) no tubo de cobre. (Caso utilize um tubo muito comprido)

Depois de decidir qual a melhor localização, inicie a instalação de acordo com o diagrama de Instalação da Unidade
Interna/Externa.
1. Fixe horizontalmente e de forma segura a unidade sobre o concreto ou uma placa rígida usando porcas (ø10 mm).
2. Se fizer a instalação no telhado, considere os riscos de ventos fortes.
Fixe com segurança o suporte de instalação usando parafusos ou pregos.

Tubo

CONECTAR A TUBULAÇÃO

Conexão do Tubo à unidade Interna

Os aspectos a seguir encontram-se classificados pelos seguintes símbolos:

•

3

ESCOLHA O MELHOR LOCAL

•

Tubo

Parede

Mais de 1

2 parafuso

CUIDADO

•
•

1
2

INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA

A parede onde o aparelho será montado deverá ser resistente e sólida para evitar que o aparelho caia.

Leia cuidadosamente as seguintes “MEDIDAS DE SEGURANÇA” antes da instalação.
A instalação elétrica deve ser executada por um eletricista qualificado. Certifique-se de utilizar a tensão e frequência da rede corretamente para o modelo a ser instalado.
Os avisos aqui indicados devem ser estritamente observados, uma vez que dizem respeito à segurança. Veja abaixo as indicações utilizadas. A instalação incorreta do
aparelho, devido ao desconhecimento das instruções poderá causar danos pessoais e materiais, sendo a sua gravidade classificada de acordo com as seguintes instruções.

AVISO

4

ESCOLHA O MELHOR LOCAL

PUSH

•
•
•

1
2

PUSH

Ferramentas Necessárias para a Instalação
1
2
3
4
5
6

UNIDADE EXTERNA

Tubo

(Siga o mesmo procedimento para a
mangueira do lado direito)

Existe algum ruído anormal?
As operações resfriamento/aquecimento decorrem
normalmente?
O termostato funciona normalmente?
O visor do controle remoto funciona normalmente?
O filtro Anti-Bacteriano está instalado?

PORTUGUÊS (BR)

F615704-1
IMPRESSO NA MALÁSIA

