14. Chave de Torque (Torquímetro) calibrado
18 N•m (1,8 kgf.m)
42 N•m (4,2 kgf.m)
55 N•m (5,5 kgf.m)
15. Bomba de Vácuo
16. Tubo de Nivelamento
17. Dobrador de molas

7. Flangeador
8. Faca
9. Detetor de vazamento de gás
10. Fita métrica
11. Termómetro
12. Megohmetro
13. Multímetro

1. Chave Philips
2. Nível
3. Parafusadeira elétrica, broca
(ø70 mm)
4. Chave de boca hexagonal (4 mm)
5. Chave de bocas
6. Cortador de tubos

MEDIDAS DE SEGURANÇA
• Leia cuidadosamente as seguintes “MEDIDAS DE SEGURANÇA” antes da instalação.
• A instalação elétrica dever ser executada por um electricista qualificado. Assegure-se de que utiliza a tensão de rede e frequência
corretas para o modelo a ser instalado.
• Os avisos aqui indicados devem ser estritamente observados, uma vez que dizem respeito à segurança. Abaixo, descrevem-se
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.

ADVERTÊNCIA
CUIDADO

5

UNIDADE INTERNA

Ferramentas Necessárias para a Instalação

1
2

5
5

(Consulte a seção “Escolha o melhor local”)

COMO FIXAR A PLACA DE FIXAÇÃO
A parede onde o aparelho será montado deverá ser resistente e sólida para evitar que o aparelho seja afetado pela vibração.
Mais que 450 mm

Mais que 450 mm

Parede

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

Terminais na unidade externa 1(L) 2(N)
Cor dos fios (cabo de conexão)
Terminais na unidade interna 1(L) 2(N)

Parafuso 2

AVISO

3

B

O símbolo com fundo escuro denota um item que deve ser realizado.
• 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 o usuário de sempre guardar este manual para futuras consultas.

Placa de fixação 1

258 mm

161 mm

250 mm

Fita métrica

AVISO

178.5 mm

Não amarre o cabo da fonte de alimentação dodrado com fita. Pode ocorrer um aumento anormal de temperatura no cabo da fonte de alimentação.
Não introduzir os seus dedos ou quaisquer objeto na unidade, a hélice de alta velocidade pode causar lesões.  
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 condicionador de ar, 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 elevada no ciclo de refrigeração e provoca explosões, lesões, etc.
Não adicione ou substitua o refrigerante que não seja o tipo especifi cado. 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 especificadaspara 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 0,8mm. Nunca utilize tubos de cobre com espessura inferior a 0,8mm.
•  É desejável que a quantidade de óleo residual seja inferior a 40mg/10m.
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 que suporte 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.

O centro da placa de fixação deve estar mais 450 mm à direita e à esquerda da parede.
Distância entre a extremidade da placa de instalação e o teto deve ser acima de 120 mm.
Distância entre a extremidade esquerda da placa de instalação e o lado esquerdo da unidade deve ser de 170 mm.
Distância entre a extremidade direita da placa de instalação e o lado direito da unidade deve ser de 160 mm.
B : Para a tubulação do lado esquerdo, a conexão do tubo para o líquido deve estar a cerca de 105 mm desta linha.
: Para a tubulação do lado esquerdo, a conexão do tubo para gás deve estar a cerca de 154 mm 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, considere o uso de parafusos de ancoragem.)
• Instale sempre a placa de fixação horizontalmente, alinhando a linha de marcação com um fio usando um nível.
2. Faça o furo na placa da tubulação com uma broca de ø70 mm.
• Coloque a fita métrica em posição, conforme mostrado no diagrama acima. O centro do orifício é obtido ao medir-se a distância, ou seja, 178,5 mm e 161
mm para o orifício esquerdo e direito, respectivamente.
• Perfure o furo da tubulação no lado direito ou no lado esquerdo, o furo deverá ter uma ligeira inclinação para o lado externo.

3

Durante a instalação, antes do funcionamento do compressor, confirme a fixação da tubulação de resfriamento. Remover a tubulação 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 especifi cado. Se a porca de dilatação estiver apertada em demasia, após um período prolongado, esta pode se
partir e causar vazamento do gás refrigerante.
Após a conclusão da instalação confirme se não existe vazamento do gás refrigerante. O contato do gás refrigerante com fogo pode produzir gás tóxico.
Ventile se houver vazamento do gás refrigerante durante a operação. O contato do gás refrigerante com fogo pode produzir gás tóxico.
A altura mínima recomendada para a instalação da unidade interna deve ser de 2,5 metros.
O aparelho deve ser instalado de acordo com o regulamento de fiação elétrica nacional.
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.

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

4. Termine, selando a bucha com vedante ou betume.

5 ~ 7 mm aprox.

m

m

Selecione uma posição de instalação que seja de fácil manutenção.

m

				

m

Instale a Unidade Interna
m

Fixe a Unidade Interna

Instalação.
Serão necessárias 2 pessoas para a instalação.

m

m

m

m

m
m

				

Conexão da energia elétrica para o condicionador de ar.
Conecte o fio da energia elétrica do condicionador de ar à rede elétrica usando um dos métodos seguintes.
A caixa da energia elétrica deve estar num local de fácil acesso para desligamento em caso de emergência.
Em alguns países, a conexão permanente deste condicionador de ar à energia elétrica é proibida.
1) Conexão da energia elétrica à tomada usando um plugue de conexão.
Use um plugue de conexão 15/16A aprovado com pino de aterramento para a conexão na tomada.
2)	Conexão da energia elétrica a um disjuntor para a conexão permanente. Use um disjuntor aprovado de 16A para a conexão permanente. Deve ser um comutador de
pólo duplo com uma folga de contato de no mínimo 3,5mm.

M

Insira o cabo de conexão
				

U

Puxe para fora a tubulação interna

Qty. No. Acessórios/Partes Qty.
Instruções de operação
1

1.

C
m

m

Condicionador de ar

m

Comprimento do cabo de
alimentação

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

Direção da tubulação
(Frente)

POWER
TIMER
AUTO COMFORT
ECONAVI

Modelo
Unidade Interna

Parafuso de fixação de
placa de fixação

1
Manual de Instruções

2-9

Condicionador de ar
Obrigado por adquirir o Condicionador de ar da Panasonic.
As instruções de instalação estão em anexo.Antes de ligar a
unidade, leia cuidadosamente este manual de instruções e
guarde-o para futura referência.
Instruções de instalação anexadas para vendedor ou
especialista autorizado.

5

Operating Instructions

Direita

+- 1,8 m

+- 1,1 m

Fundo direita
Esquerda traseirav

(Consulte a seção “Escolha o melhor local”)

Parede

Mais que 450 mm

Mais que 450 mm

O símbolo com fundo escuro denota um item que deve ser realizado.
Placa de ﬁxação 1

258 mm

Durante a instalação, antes do funcionamento do compressor, conﬁrme a ﬁxação da tubulação de resfriamento. Remover a tubulação 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 especiﬁ cado. Se a porca de dilatação estiver apertada em demasia, após um período prolongado, esta pode se
partir e causar vazamento do gás refrigerante.
Após a conclusão da instalação conﬁrme se não existe vazamento do gás refrigerante. O contato do gás refrigerante com fogo pode produzir gás tóxico.
7FOUJMFTFIPVWFSWB[BNFOUPEPHÈTSFGSJHFSBOUFEVSBOUFBPQFSBÎÍP0DPOUBUPEPHÈTSFGSJHFSBOUFDPNGPHPQPEFQSPEV[JSHÈTUØYJDP
A altura mínima recomendada para a instalação da unidade interna deve ser de 2,5 metros.
0BQBSFMIPEFWFTFSJOTUBMBEPEFBDPSEPDPNPSFHVMBNFOUPEFGJBÎÍPFMÏUSJDBOBDJPOBM
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
DPOUSÈSJP FYJTUFSJTDPEFDIPRVFFMÏUSJDPTFIPVWFSVNBQBOFOPBQBSFMIPPVBWBSJBOBJTPMBÎÍP

CUIDADO

O centro da placa de ﬁxação deve estar mais 450 mm à direita e à esquerda da parede.
Distância entre a extremidade da placa de instalação e o teto deve ser acima de 120 mm.
Distância entre a extremidade esquerda da placa de instalação e o lado esquerdo da unidade deve ser de 170 mm.
Distância entre a extremidade direita da placa de instalação e o lado direito da unidade deve ser de 160 mm.
#  1BSBBUVCVMBÎÍPEPMBEPFTRVFSEP BDPOFYÍPEPUVCPQBSBPMÓRVJEPEFWFFTUBSBDFSDBEFNNEFTUBMJOIB
 1BSBBUVCVMBÎÍPEPMBEPFTRVFSEP BDPOFYÍPEPUVCPQBSBHÈTEFWFFTUBSBDFSDBEFNNEFTUBMJOIB
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, considere o uso de parafusos de ancoragem.)
 t*OTUBMFTFNQSFBQMBDBEFmYBÎÍPIPSJ[POUBMNFOUF BMJOIBOEPBMJOIBEFNBSDBÎÍPDPNVNmPVTBOEPVNOÓWFM
2. Faça o furo na placa da tubulação com uma broca de ø70 mm.
 t$PMPRVFBmUBNÏUSJDBFNQPTJÎÍP DPOGPSNFNPTUSBEPOPEJBHSBNBBDJNB0DFOUSPEPPSJGÓDJPÏPCUJEPBPNFEJSTFBEJTUÉODJB PVTFKB  NNF
mm para o orifício esquerdo e direito, respectivamente.
t1FSGVSFPGVSPEBUVCVMBÎÍPOPMBEPEJSFJUPPVOPMBEPFTRVFSEP PGVSPEFWFSÈUFSVNBMJHFJSBJODMJOBÎÍPQBSBPMBEPFYUFSOP
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Manual de Instruções
Condicionador de ar

Modelo
Unidade Interna

CU-RE9PKV-7
CU-RE12PKV71

Manual de Instruções

2-9

Condicionador de ar
Obrigado por adquirir o Condicionador de ar da Panasonic.
As instruções de instalação estão em anexo.Antes de ligar a
unidade, leia cuidadosamente este manual de instruções e
guarde-o para futura referência.
Instruções de instalação anexadas para vendedor ou
especialista autorizado.
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Operating Instructions

(Frente)
Direita

Fundo direita
Esquerda traseirav

Ferramentas Necessárias para a Instalação

MEDIDAS DE SEGURANÇA

UNIDADE INTERNA

1
2



CONEXÃO DO CABO A UNIDADE INTERNA





AVISO



3

4
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INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA

CUIDADO

CONEXÃO DO CABO À
UNIDADE EXTERNA

ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO

UNIDADE EXTERNA

1
2
3

Tampa para
tubo do lado
esquerdo

1

2NCECFGſZCÁºQ

ESCOLHA O MELHOR LOCAL

INSTALAR A UNIDADE EXTERNA

CONECTAR A TUBULAÇÃO

CORTE E ALARGAMENTO DO TUBO

Diâm.Tubo
Gás

Líquido

5 cm
ou +
ECONAVI

5

3

15

20

7,5

5

3

15

20

7,5

8KTGQVWDQQOCKURQUUÈXGN
LWPVQ´RCTGFGOCUVGPJC
cuidado para não o partir.

1DUGTXG#PVGUFCQRGTCÁºQTGVKTG
estas tiras de papel.

Fita de vinil (Larga) (*)
Ŗ#RNKSWGFGRQKUFGTGCNK\CTQ
teste de drenagem.
Ŗ2CTCRTQEGFGTCQVGUVGFG
FTGPCIGOTGVKTGQUſNVTQU
FGCTGFGURGLC¶IWCPQ
permutador de calor.

+UQNCOGPVQFCULWPVCUFQVWDQ
Ŗ Coloque o isolamento
depois de comprovar
SWGPºQJ¶XC\COGPVQ
FGI¶UGſZGQEQOſVC
de vinil.
* Fita de vinil

1

cm ou

ou

Cabos de conexão (*)
(+10%.'1OO2
Designação de tipo 60245 IEC
57 ou cabo mais pesado

+

6WDQFGNÈSWKFQ(*)
Tubo de gás (*)

+

30 cm

ou +

COMO REMOVER A GRADE FRONTAL

marcas

PRESSIONE

no fundo da unidade

e puxe-as ligeiramente contra si para
EFTQSFOEFBVOJEBEFEPTHBODIPT

PRESSIONE

Marcas para pressionar

2. Pressione as partes inferiores direita
e esquerda da unidade contra a
placa de instalação até que os
HBODIPTTFFODBJYFN PVWFTFVN
clique).
(BODIPEBVOJEBEF

Placa de ﬁxação

Cabo de conexão
Tampa do dreno

Mangueira do dreno

Aplique vedante ou betume para selar a
abertura na parede

seção de “Instalação da Unidade Externa”. (Os
passos descritos abaixo devem ser realizados
depois das etapas de Conexão da Tubulação
Externa e Veriﬁcação de Vazamentos de Gás.)

+ de

95

Mais de aproximadamente
95 cm.

Cabo

3

Unidade Interna

Tubo

Mangueira
do dreno
Cabo

Mangueira do dreno da
unidade principal

$IBWFEFBQFSUP
calibrado

CUIDADO
Não aperte demasiado. Apertar demasiado poderá
provocar uma fuga de gás.
Diâmetro Tubo
Força de Aperto
6,35mm

0ŖO Mgf.m)
0ŖO Mgf.m)

12,70mm

Manivela

Escareador

Tubo

(Siga o mesmo procedimento para a mangueira do
lado direito)
5,5 cm

$IBWFEFCPDBT

0ŖO Mgf.m)

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.

Tubo

Apontar para
baixo

1. Para cortar

Barra

Barra

Yoke
Núcleo

Alavanca

4FUBWFSNFMIB

2. Para remover rebarbas

Alargamento errado

0 - 1,0 mm

3. Para alargar

Tubo de cobre

Placa de fixação 1

Mangueira

Bandeja de
drenagem de
isopor

AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE
t 1POIBPBQBSFMIPQBSBGVODJPOBSFNNPEPEFSFTGSJBNFOUP
aquecimento durante 15 minutos ou mais.
t Meça as temperaturas da entrada e saída de ar.
t Assegure-se que a diferença entre a temperatura de
entrada e a de saída é maior que 8ºC durante a operação
de refrigeração, ou maior que 14ºC durante a operação de
aquecimento.

POWER
TIMER
AUTO COMFORT
ECONAVI

Saída de ar

6'051&1(75 8'.
%CUQPGEGUU¶TKQUWDUVKVWCQHWUÈXGNPQRTQFWVQFGCEQTFQEQOCVGPUºQEQTTGVCEQOQPC
tabela abaixo.
Modelo

Interior

4'2-8

250V 3,15A T3,15AL

4'2-8

250V 3,15A T3,15AL

Exterior
250V 3,15A T3,15AL
250V 3,15A T3,15AL

ASPECTOS A VERIFICAR
Existe algum vazamento de gás nas
porcas de conexão dos tubos?
As porcas de conexão receberam
isolamento térmico?
O cabo de conexão está bem aﬁxado
na régua de ligações?
O cabo de conexão está climpado
corretamente?
Está tudo bem com a drenagem? (Consulte
a seção “Veriﬁque a Drenagem”)
A ligação do ﬁo terra está feita
corretamente?

Inclinado Superfície Trincado Espessura
daniﬁcada
irregular

A unidade interna está corretamente
encaixada na placa de ﬁxação?
 0BQBSFMIPFODPOUSBTFDPNQBUÓWFMDPN
a voltagem da rede elétrica?
Existe algum ruído anormal?
A operação de refrigeração/
aquecimento está normal?
A operação do termostato está normal?
O visor do controle remoto funciona
normalmente?
O ﬁltro de puriﬁcação do ar está
instalado?

m

m

m

3. PARA TUBULAÇÃO EMBUTIDA

m

m

m

Vire o tubo o mais possível
junto à parede, mas tenha
cuidado para não o partir.

Observe:Antes da operação, retire
estas tiras de papel.

Substitua a mangueira do dreno

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

Isolamento das juntas do tubo
• Coloque o isolamento
depois de comprovar
que não há vazamento
de gás e fixe-o com fita
de vinil.
* Fita de vinil

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 a partir do condensador.
Não deverão existir nenhum animal ou planta que possam ser afetados
pela descarga do ar quente.
Mantenha as distancias indicads pelas setas a partir das paredes,
do teto, cerca ou outros obstáculos.
Não coloque nenhum obstáculo que possa causar curto circuito devido a
descarga de ar.
A unidade exterior é instalada na área externa
Se o comprimento da tubulação for superior ao comprimento da tubulação
[para o gás adicional], deve-se acrescentar uma quantidade de gás
refrigerante, conforme indicado no quadro abaixo.
Diâm.Tubo

Comprimento Elev. Comp. Mín. Comp.
Refrig Comprimento
comum
Max.
Tubo
Max. Tubo Adicional da tubulação
Líquido
(m)
(m)
(m)
(m)
(g/m) para gás ad. (m)

9,52mm 6,35mm

7,5

5

3

15

20

7,5

CS/CU-RE12PKV71 9,52mm 6,35mm

7,5

5

3

15

20

7,5

Exemplo:
Se a unidade estiver instalada a uma distância de 10 m, é necessária uma
quantidade de refrigerante adicional de 50g ...... (10-7,5)m x 20g/m=50g.

m

m

• Use um curva tubo de molas ou algo

equivalente para dobrar o tubo sem vincar.

m

B

Corte e alargue a tubulação embutida

m
0c

ou

Cabos de conexão (*)
FIO NÚCLEO 4/1,5mm2
Designação de tipo 60245 IEC
57 ou cabo mais pesado

+

1

		O

m

m

M

Tubo de líquido (*)

cm
100

Tubo de gás (*)
30 cm

ou +

m

C m

m

A

m

m

m

m
m

m

m

m

m

o e e e m ne a ubu ação

3
3

MP

C

m

m

mH

m

MP

m

mH

m

MP

m
m

m

m

Conexão DO CABO À
UNIDADE EXTERNA

ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO

Proceda ao isolamento da conexão da tubulação de conexão de acordo com a descrição do
Esquema de Instalação da Unidade Interna/Externa. Enrole e isole a extremidade dos tubos a
fim de evitar que entre água no interior tubulação.
Se a mangueira do dreno ou 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.

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. Arraste as duas tampas na grelha da frente como mostrado na
ilustração à direita e logo remova os dois parafusos de montagem.
3. Puxe para frente a parte inferior da grade frontal para remover.

Persiana de desvio do fluxo de
ar vertical

Parafuso
( Mude a pá vertical para
a posição horizontal)

Tampa

Cabo

M

Fecha a un dade n e na

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

• S
 e um cotovelo de drenagem for utilizado, a unidade deve ser
colocada em uma plataforma com mais de 3cm de altura.
• Se a unidade for utilizada em uma área onde a temperatura
cai abaixo de 0°C por 2 ou 3 dias consecutivos, é
recomendado não utilizar um cotovelo de drenagem, visto
que a água drenada congela e o ventilador não irá rotar.

Chave de aperto
calibrado

Chave de bocas

CUIDADO
Não aperte demasiado. Apertar demasiado poderá
provocar uma fuga de gás.
Diâmetro Tubo
Força de Aperto
6,35mm
18 N•m (1,8 kgf.m)
12,70mm

42 N•m (4,2 kgf.m)
55 N•m (5,5 kgf.m)

Manivela

Escareador

Apontar para
baixo

1. Para cortar

Barra

Barra

Yoke
Núcleo

Alavanca

Seta vermelha

2. Para remover rebarbas

0 - 1,0 mm

3. Para alargar

Tubo de cobre

Inclinado Superfície Trincado Espessura
danificada
irregular

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

Cotovelo de
drenagem 5

Mangueira

Instale a mangueira em um ângulo no
qual a água suavemente corra para fora.

• A
 bra 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 isopor.
• Verifique se a água escorre da mangueira de dreno
da unidade interna.

CORTE E ALARGAMENTO DO TUBO

Tubo

m

Botão AUTO OFF/ON

CONECTAR A TUBULAÇÃO

Tubo

Mangueira
do dreno

m
m m
U

m

• Esta ilustração é para fins de explicação apenas.
O aparelho interno vai apresentar uma forma diferente.

mH

m

ELIMINAÇÃO DA ÁGUA DRENADA DA UNIDADE EXTERNA

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 

m

m

m

VERIFIQUE A DRENAGEM

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

m

C
ou +

2.

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

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 tubagem com as válvulas e aperte com a chave de aperto calibrado com a força de aperto
especificada na tabela.

M
M

L gue a ubu ação

Mangueira de dreno adicional (*)
10 cm ou +

INSTALAR A UNIDADE EXTERNA

Conexão do Tubo a unidade Externa

M

Para definir as dimensões da tubulação,
desloque a unidade completamente para a
esquerda sobre a placa
C
C
m

Pu e o cabo de cone ão pa a den o da
Un dade n e na
Suporte (*)

(Consulte a seção “Escolha o melhor local”)

9,52mm
•

m

m

m
m
O PARA EV AR VA AMEN O DE GÁS
m
N m m m
m
m
m OPEN ABER A

BOTÃO DE OPERAÇÃO AUTO OFF/ON

ESCOLHA O MELHOR LOCAL

Efetue o abocardo 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)
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.

s o pode se usado pa a a ubu ação ase a esque da e ambém pa a ubu ação n e o esque da

Instale a Unidade Interna

(Esquerda e direita são idênticas)

m

As operações abaixo serão realizadas pressionando o botão AUTO OFF/ON.
1. FUNÇÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
A operação automática será ativada imediatamente assim que o botão
AUTO OFF/ON for pressionado.
2. TESTE DE FUNCIONAMENTO (PARA BOMBEAMENTO/ SERVIÇO TECNICO)
A operação de teste será ativada se o botão AUTO OFF/ON for pressionado continuadamente por
mais de 5 e menos de 8 segundos.
Um som “pep” irá ocorrer aos 5 segundos, a fim de identificar o início da operação de Testar
Funcionamento.
3. SOM ON/OFF DE RECEPÇÃO DO CONTROLE REMOTO.
a. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR AUTOMÁTICO continuamente por
mais de 16 seg. e menos de 21 seg. Quatro sons de “bip” será ouvidos no
décimo sexto seg.
b. Pressione o botão “RESETAR ERRO” no controle remoto. Um som de
“pipe” será ouvido.
c. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR AUTOMÁTICO uma vez para
selecionar LIGAR/DESLIGAR o som de recepção do controle removo.
Um som de “pipe” indica que o som de recepção está DESLIGADO,
um “pipe” longo indica que o som de recepção está LIGADO.

Conexão do Tubo a unidade Interna

M

Dobre a tubulação embutida

POWER
TIMER
AUTO COMFORT
ECONAVI

UNIDADE EXTERNA

CS/CU-RE9PKV-7

m

Fixe a Unidade Interna

Bucha (*)
Porca de aperto (*)
Vedante (Selante tipo cola) (*)

5 cm
ou +

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 distancias indicadas setas a partir das paredes, do teto, cerca
ou outros obstáculos.

Gás

mm

IMPRESSO NA CHINA

ESCOLHA O MELHOR LOCAL
UNIDADE INTERNA

Modelo

m

F616416

2

UNIDADE EXTERNA

Unidade: mm

PORTUGUÊS (BR)

O alargamento correto resulta numa face interna
DPN CSJMIP F FTQFTTVSB VOJGPSNFT $PNP B QBSUF
alargada fica em contato com as conexões,
certiﬁque-se quanto a qualidade do acabamento.

t Esta ilustração é para ﬁns de explicação apenas.
 0BQBSFMIPJOUFSOPWBJBQSFTFOUBSVNBGPSNBEJGFSFOUF

Certificado de
Garantia

8

Cotovelo de
drenagem 5

Instale a mangueira em um ângulo no
qual a água suavemente corra para fora.

t "
 CSBPQBJOFMGSPOUBMFSFUJSFPTmMUSPTEFBS
(A comprovação da drenagem poderá ser feita sem
retirar a grade frontal.)
t %
 FTQFKFVNDPQPEFÈHVBOBCBOEFKBEFESFOBHFN
de isopor.
t 7
 FSJmRVFTFBÈHVBFTDPSSFEBNBOHVFJSBEFESFOP
da unidade interna.

CONECTAR A TUBULAÇÃO

Conexão do Tubo a unidade Interna

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.
"MJOIFPUVCPEBUVCBHFNDPNBTWÈMWVMBTFBQFSUFDPNBDIBWFEFBQFSUPDBMJCSBEPDPNBGPSÎBEFBQFSUP
especiﬁcada na tabela.

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

Tubo

Cabo de conexão

cm

1

Botão AUTO OFF/ON

t 4FVNDPUPWFMPEFESFOBHFNGPSVUJMJ[BEP BVOJEBEFEFWFTFS
colocada em uma plataforma com mais de 3cm de altura.
t 4FBVOJEBEFGPSVUJMJ[BEBFNVNBÈSFBPOEFBUFNQFSBUVSB
cai abaixo de 0°C por 2 ou 3 dias consecutivos, é
recomendado não utilizar um cotovelo de drenagem, visto
que a água drenada congela e o ventilador não irá rotar.

VERIFIQUE A DRENAGEM

9,52mm
Cabo de conexão
Tubo

Tubo de PVC para mangueira do dreno

cm

+ de 30

Tubo de PVC (VP-65) para
tubulação e cabo de conexão

Tubo de PVC para mangueira do
Tubo de PVC para
dreno (VP-30)
mangueira do dreno (VP-20)

( Mude a pá vertical para
BQPTJÎÍPIPSJ[POUBM

'.+/+0#1&#)7#&4'0#&#&#70+&#&'':6'40#

Unidade: mm

Conexão do Tubo a unidade Externa

Mangueira do
dreno

Mangueira
do dreno

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

Ŗ Consulte a parte de “Conexão da Tubulação” da

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

%FQPJTEFEFDJEJSRVBMBNFMIPSMPDBMJ[BÎÍP JOJDJFBJOTUBMBÎÍPEFBDPSEPDPN
o esquema de Instalação de Unidade Interna/Externa.
 'JYFIPSJ[POUBMNFOUFFEFGPSNBTFHVSBBVOJEBEFTPCSFPDPODSFUPPVVNB
placa rígida usando porcas (ø10 mm).
 4Fm[FSBJOTUBMBÎÍPOPUFMIBEP DPOTJEFSFPTSJTDPTEFWFOUPTGPSUFTF
tremores de terra. Fixe com segurança o suporte de instalação usando
parafusos ou pregos.

Efetue o abocardo 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)
Unir os tubos
t "MJOIFPDFOUSPEPUVCPFBQFSUFDPNPTEFEPTBQPSDB
de ﬁxação.
t "QFSUFBJOEBNBJTBQPSDBEFmYBÎÍPDPNVNBDIBWFEF
aperto calibrado cujo a força de aperto está especiﬁcada
na tabela à direita.

Troque a mangueira de drenagem e a
tampa.
Vista de trás para instalação da
tubulação do lado esquerdo
#VDIBQBSB
ﬁxação de tubo

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”.

Ŗ Os cabos de conexão interna e externa
podem ser conectadas sem remover a grade
frontal.

Ligue a tubulação

Isole e termine a tubulação

 'FDIBSBVOJEBEFJOUFSOB

Persiana de desvio do ﬂuxo de
ar vertical

Parafuso

Tampa

POWER
TIMER

B

Ŗ

ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO

Proceda ao isolamento da conexão da tubulação de conexão de acordo com a descrição do
Esquema de Instalação da Unidade Interna/Externa. Enrole e isole a extremidade dos tubos a
ﬁm de evitar que entre água no interior tubulação.
Se a mangueira do dreno ou 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.

BOTÃO DE OPERAÇÃO AUTO OFF/ON

As operações abaixo serão realizadas pressionando o botão AUTO OFF/ON.
1. FUNÇÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
A operação automática será ativada imediatamente assim que o botão
AUTO OFF/ON for pressionado.
TESTE DE FUNCIONAMENTO (PARA BOMBEAMENTO/ SERVIÇO TECNICO)
A operação de teste será ativada se o botão AUTO OFF/ON for pressionado continuadamente por
mais de 5 e menos de 8 segundos.
Um som “pep” irá ocorrer aos 5 segundos, a ﬁm de identiﬁcar o início da operação de Testar
Funcionamento.
SOM ON/OFF DE RECEPÇÃO DO CONTROLE REMOTO.
a. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR AUTOMÁTICO continuamente por
mais de 16 seg. e menos de 21 seg. Quatro sons de “bip” será ouvidos no
décimo sexto seg.
b. Pressione o botão “RESETAR ERRO” no controle remoto. Um som de
“pipe” será ouvido.
c. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR AUTOMÁTICO uma vez para
selecionar LIGAR/DESLIGAR o som de recepção do controle removo.
Um som de “pipe” indica que o som de recepção está DESLIGADO,
um “pipe” longo indica que o som de recepção está LIGADO.
3.

INSTALAR A UNIDADE EXTERNA

ECONAVI

Cabo da fonte de
alimentação

equivalente para dobrar o tubo sem vincar.

Corte e alargue a tubulação embutida

Ŗ

cm

Mangueira de dreno adicional (*)

100


1.

2.

Siga os passos abaixo para remover a grade frontal, sempre que necessário.
1. $PMPRVFPEFnFUPSEFEJSFÎÍPEPnVYPEFBSOBQPTJÎÍPIPSJ[POUBM
 "SSBTUFBTEVBTUBNQBTOBHSFMIBEBGSFOUFDPNPNPTUSBEPOB
ilustração à direita e logo remova os dois parafusos de montagem.
Puxe para frente a parte inferior da grade frontal para remover.

3.

2.

ESCOLHA O MELHOR LOCAL

(Consulte a seção “Escolha o melhor local”)

AUTO COMFORT

e causar fogo.

Puxe o cabo de conexão para dentro da
Unidade Interna
5WRQTVG(*)

10

10 cm ou +

1(L) 2(N) 3

3. Fixe o cabo ao quadro de controle com o ﬁxador.
4. Recoloque na posição inicial a tampa da régua de ligações, tornando a atarraxar o respectivo parafuso.
Aviso: O terminal de terra no painel de controle deve ser utilizado para ligação à terra entre as unidades interna e externa,
conforme exibido acima. (O sinal de terra na caixa da unidade externa é disponibilizado apenas para o mercado japonês.)
5. Para cortar e conectar o ﬁo, consulte a instrução 5 da unidade interna.

'44#&1

7UGUQSWGVGUGRNWIWGUCRTQXCFQUEQORKPQVGTTC

ADVERTÊNCIA cabo de força. Pode gerar calor

(Isto pode ser usado para a tubulação traseira esquerda e também para tubulação inferior esquerda.)
Ŗ Use um curva tubo de molas ou algo

Instale a Unidade Interna

(Esquerda e direita são idênticas)

CONEXÃO DO CABO À
UNIDADE EXTERNA

 3FUJSFBUBNQBEBSÏHVBEFMJHBÎÜFTEPBQBSFMIP EFTBUBSSBYBOEPPSFTQFDUJWPQBSBGVTP
2. O cabo de conexão entre a unidade interna e unidade externa deve ser um ﬁo ﬂexível revestido em
policloropreno 4x1,5mm2, designação tipo 60245 IEC 57, aprovado ou um ﬁo mais grosso.
t 0mPDPOEVUPSEFBUFSSBNFOUPEFWFTFSNBJTMPOHPRVFPTPVUSPTmPTDPOEVUPSFTDPNPNPTUSBEPOBmHVSB QBSBB
segurança elétrica em caso do ﬁo perder ancoragem.
Fio terra mais
Terminais na unidade interna
1(L) 2(N) 3
longo que os
outros fios AC
Cor dos ﬁos
por motivo de
Terminais na unidade externa 1(L) 2(N) 3
segurança.

Condutor parcialmente
inserido

'44#&1

OU

7UGſQEQPVÈPWQUGOGOGPFCU

1
2
t

Não forme um maço com o

Fixe a Unidade Interna
3. PARA TUBULAÇÃO EMBUTIDA

Dobre a tubulação embutida

POWER
TIMER
AUTO COMFORT

7,5
7,5



Fixador

Cabo de conexão

Condutor inserido
em demasia

%144'61

OU

# EQPGZºQ FQ HKQ PGUVC ¶TGC FGXG CVGPFGT ´ PQTOC 0$4  G ´U PQTOCU
elétricas nacionais.

#VDIBQBSB
ﬁxação de tubo
Tubo

Mangueira do
dreno

1. Arranjo do Cabo de Força.
 0FYDFTTPEFDPNQSJNFOUPEPDBCPEFGPSÎBEFWFTFSDPMPDBEPBUSÈTEPDIBTTJOB
tubulação, mantendo a área como mostrado no diagrama sem atar num maço.
t 7FSJmRVFTFPDBCPEFGPSÎBOÍPFTUÈQSFTPFOUSFPHBODIPEBVOJEBEF 
posições) e a placa de instalação.
t "TTFHVSFRVFPDBCPEFGPSÎBOÍPFTUÈFTUJDBEPFOUSFBUSBTFJSBEPDIBTTJTFB
placa de instalação. Isso pode criar um som de rangido.

Substitua a mangueira do dreno

$WEJC
Porca de aperto (*)
8GFCPVG 5GNCPVGVKRQEQNC (*)

2

Comprimento Elev. Comp. Mín. Comp.
Refrig Comprimento
comum
Max.
Tubo
Max. Tubo Adicional da tubulação
(m)
(m)
(m)
(m)
(g/m) para gás ad. (m)

9,52mm 6,35mm

+ de 70 cm

%GTVKſECFQFG
)CTCPVKC

8

UNIDADE EXTERNA

GURCÁQGPVTGQUſQU

OU

(BODIPT
da placa de
instalação

Unidade Interna

Tubo de gás
Tubo de líquido
Mangueira do dreno

Cabo de conexão

PORTUGUÊS (BR)

1

ESCOLHA O MELHOR LOCAL
UNIDADE INTERNA

Modelo

Condutor totalmente inserido

Quadro de conexão
de terminais
KPVGTPQGZVGTPQ

RISCO DE FOGO
'/'0&#415(+15
21&'%#75#4
572'4#37'%+/'061
'(1)1

0ºQGOGPFGQUſQU

Encaixe a unidade interna na
parte de cima da placa de
instalação. (Encaixe a unidade
interna na extremidade superior
da placa de instalação.)
$FSUJmRVFTFEFRVFPTHBODIPT
estão bem seguros, movendo as
extremidades direita e esquerda
da placa de instalação.

Fixar a Unidade Interna

Cabo de conexão

Superfície de
guia

Esquerda
Fundo esquerda

Peças de instalação que
terá de comprar ( )

PURGA DO EQUIPAMENTO

ESCOLHA O MELHOR LOCAL

COMO FIXAR A PLACA DE FIXAÇÃO

CUIDADO

7
2

Tampa para
tubo inferior

Assegure-se de não prender e juntar o ﬁo da energia elétrica ao canal da
tubulação, do contrário, irá causar aquecimento ou incêndio.
O ﬁo da energia elétrica não deve estar preso nas duas posições
acopláveis e exposto excessivamente entre a placa de montagem e a
VOJEBEFJOUFSOB*TUPQPEFSÈHFSBSVNCBSVMIPBOPSNBM

7-8cm

Para remover a unidade, pressione nas

Instruções de instalação

1

1JMIB

15 cm
ou +

Controle Remoto

4

Se for construída uma cobertura sobre a unidade a fim de evitar a
FYQPTJÎÍPEJSFUBËMV[TPMBSFËDIVWB UFOIBPDVJEBEPEFWFSJmDBSTFFTUB
não obstrui a irradiação de calor a partir do condensador.
 /ÍP EFWFSÍP FYJTUJS OFOIVN BOJNBM PV QMBOUB RVF QPTTBN TFS BGFUBEPT
pela descarga do ar quente.
.BOUFOIBBTEJTUBODJBTJOEJDBETQFMBTTFUBTBQBSUJSEBTQBSFEFT 
do teto, cerca ou outros obstáculos.
 /ÍPDPMPRVFOFOIVNPCTUÈDVMPRVFQPTTBDBVTBSDVSUPDJSDVJUPEFWJEPB
descarga de ar.
A unidade exterior é instalada na área externa
Se o comprimento da tubulação for superior ao comprimento da tubulação
[para o gás adicional], deve-se acrescentar uma quantidade de gás
refrigerante, conforme indicado no quadro abaixo.

CS/CU-RE9PKV-7

&GUECUECTſQU

AVISO

Ao reinstalar a grade frontal, coloque primeiro o
PEFnFUPSEFEJSFÎÍPEPBSOBQPTJÎÍPIPSJ[POUBM
e realize seguidamente as etapas de 2 ~ 3 pela
ordem inversa.

Tubo

Tampa para tubo do
lado direito

ADVERTÊNCIA

Direita traseira

10-17

Air Conditioner
Thank you for purchasing Panasonic Air Conditioner.
Before operating the unit, read these operating instructions
thoroughly and keep them for future reference.
Installation Instructions attached for authorized dealer or
specialist.

F569623

3

5 Cotovelo de drenagem

Não instale a unidade numa área com evaporação de óleo em excesso,
DPNPQPSFYDP[JOIBT PmDJOBT FUD
 /ÍPEFWFSÈIBWFSOFOIVNBGPOUFEFDBMPSOFNWBQPSQFSUPEPBQBSFMIP
 /ÍPEFWFSBIBWFSOFOIVNPCTUÈDVMPCMPRVFBOEPBDJSDVMBÎÍPEFBS
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 distancias indicadas setas a partir das paredes, do teto, cerca
ou outros obstáculos.

CS/CU-RE12PKV71 9,52mm 6,35mm

Exemplo:
Se a unidade estiver instalada a uma distância de 10 m, é necessária uma
quantidade de refrigerante adicional de 50g ...... (10-7,5)m x 20g/m=50g.

CUIDADO

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

'52'%+(+%#¨'52#4#&'%#2#)'/'%10':1&'(+15

5 ~ 7 mm aprox.

#VDIBJTPMBOUFQBSB
montagem do tubo
Vedante ou betume

Instale a Unidade Interna

: Centro do furo da tubulação
(lado traseiro esquerdo da
tubulação)

Leve a mangueira de
drenagem próximo à marca
da seta e prenda-a com
tubo numa posição como
mostra a ﬁg. abaixo.

Introduzir o cabo de conexão

Insira o cabo de conexão

Peças de instalação que
terá de comprar (*)

PURGA DO EQUIPAMENTO

(Tubo de líquido)
AO INSTALAR O CONDICIONADOR DE AR, CONFIRME A
(Unidade interna)
(Unidade externa)
Válvula de 2 vias
PURGA DO AR DENTRO DA UNIDADE INTERNA E DOS
TUBOS, seguindo procedimentos abaixo.
Fechada
1. Ligue a mangueira de carregamento com um pino de
(Tubo de gás)
pressão, do lado de Baixa do dispositivo de carga à
entrada de serviço da válvula de 3 vias.
Válvula de 3 vias
Adaptador
da bomba

t $
 FSUJmRVFTFRVFBFYUSFNJEBEFEBNBOHVFJSBEFDBSHB
Fechada
de vazio
Lo
Hi
com o pino de pressão se encontra ligada à entrada de
serviço.
FECHADA
Bomba de
ABERTA
vácuo
2. Conecte a mangueira central do conjunto de
carregamento à uma bomba de vácuo com válvula de
retenção, ou bomba de vácuo e adaptador da mesma.
 -JHVFBCPNCBEFWÈDVPFDFSUJmRVFTFEFRVFBBHVMIBEPNBOÙNFUSPTFNPWFEFDN)H .1B QBSB
-76 cmHg (-0,1 MPa). Proceda a purga do ar durante 10 minutos aproximadamente.
 'FDIFBWÈMWVMBEPMBEPCBJYPEPEJTQPTJUJWPEFDBSHBFEFTMJHVFBCPNCBEFWÈDVP$FSUJmRVFTFEFRVFB
BHVMIBEPNBOÙNFUSPOÍPTFNPWFEVSBOUFNJOVUPTBQSPYJNBEBNFOUF
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.
 "QFSUFBTUBNQBTEBTFOUSBEBTEFTFSWJÎPDPNUPSRVFEF/tNDPNVNUPSRVÓNFUSPDBMJCSBEP
7. Remova as tampas da válvulas de 2 vias e 3 vias. Posicione ambas as válvulas em “OPEN” (ABERTA)
VTBOEPVNBDIBWFIFYBHPOBM NN 
8. Coloque as tampas nas válvulas de 2 vias e de 3 vias.

t $POmSNFTFOÍPIÈWB[BNFOUPTEFHÈT

t 4FBBHVMIBEPNBOÙNFUSPOÍPTFNPWFSEFDN)H .1B QBSBDN)H  .1B EVSBOUFBFUBQBBDJNB
descrito, tome as seguintes medidas.
t 4FPWB[BNFOUPQBSBSEFQPJTEFSFBQFSUBSBTQPSDBTEPTUVCPTEFDPOFYÍP DPOUJOVFPTFVUSBCBMIPBQBSUJSEBFUBQB
t 4FPWB[BNFOUPOÍPQBSBSEFQPJTEFUFSSFBQFSUBEPBRVFMBTQPSDBT QSPDFEBPSFQBSPEPWB[BNFOUP
t /ÍPJOUSPEV[BMÓRVJEPSFGSJHFSBOUFOBUVCVMBÎÍPFORVBOUPEFDPSSFSFNUSBCBMIPTEFJOTUBMBÎÍPPVSFJOTUBMBÎÍP
t 4FKBDVJEBEPTPBPNBOJQVMBSPMJRVJEPSFGSJHFSBOUF VNBWF[RVFQPEFNDBVTBSDPOHFMBNFOUP

(N)

UNIDADE EXTERNA

Retire a tubulação e a mangueira de drenagem

Insira o cabo de conexão

Instale a Unidade Interna
+-

5FOIBPDVJEBEPEF
não dobrar para cima a
mangueira do dreno

Direção da tubulação

+- 1,8 m

0GPJWOſQUQNVQCQKPUGTKT

Exterior
15 mm

#VDIB
para tubo
montado

Furo (diâm. = 70 mm)

INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA

Fixe a Unidade Interna

Tampa para
tubo inferior

Esquema de Instalação da Unidade Interna/Externa
Comprimento do cabo de
alimentação
+- 1,1 m

Português(BR)

Parafuso de ﬁxação de
placa de ﬁxação

2

1

Unidade Externa

CS-RE9PKV-7
CS-RE12PKV71

English

6

2. PARA TUBULAÇÃO DO LADO DIREITO E
INFERIOR
Puxe para fora a tubulação interna

Qty. 0Q #EGUUÎTKQU2CTVGU Qty.
Instruções de operação
1

Placa de ﬁxação

(L)

interno e externo
0QVC
Ŗ &KURQUKVKXQUKUQNCPVGU &KURQUKVKXQFGRTQVGÁºQ FGXGOVGTWOCHQNICFGEQPVCVQFGRGNQOGPQU
3,0 mm.
Unidade externa
Ŗ %GTVKHKSWGUG FG SWG C EQT FQU HKQU FCU WPKFCFGU GZVGTPC G QU PÕOGTQU FQ VGTOKPCN
correspondem aos da unidade interna.
Ŗ 1ſQFGVGTTCFGXGFGEQT#OCTGNC8GTFG ;) GOCKQTFQSWGQUECDQU#%VCNEQOQGZKDKFQPCKOCIGORCTCUGIWTCPÁCGNÃVTKEC
em caso de fuga do cabo da ligação de solo.

Parede
Interior

CUIDADO

4

Puxe para fora a tubulação Interna

Instale a Unidade Interna

Dreno

Instalação.
Serão necessárias 2 pessoas para a instalação.

Fita

Cabo de conexão

Placa de
terminais

Este equipamento deve ser
aterrado corretamente.

3

5 mm ou mais

COMO FAZER UM FURO NA PAREDE E INSTALAR A BUCHA DE TUBO

4FBQBSFEFGPSPDB DFSUJmRVFTFEFVTBSBCVDIBQBSBP
tubo montado para prevenir que os cabos de conexão ﬁquem
expostos a roedores.
 5FSNJOF TFMBOEPBCVDIBDPNWFEBOUFPVCFUVNF

Não tocar na aleta de alumínio, as partes finas podem causar lesões.
1SFQBSFBUVCVMBÎÍPEFESFOBHFNDPOGPSNFBTJOTUSVÎÜFTEFJOTUBMBÎÍP4FBESFOBHFNOÍPGPSCFNGFJUB QPEFSÈIBWFSWB[BNFOUPEFÈHVB PRVF
causará estragos na mobília.
Selecione uma posição de instalação que seja de fácil manutenção.
Conexão da energia elétrica para o condicionador de ar.
Conecte o ﬁo da energia elétrica do condicionador de ar à rede elétrica usando um dos métodos seguintes.
A caixa da energia elétrica deve estar num local de fácil acesso para desligamento em caso de emergência.
Em alguns países, a conexão permanente deste condicionador de ar à energia elétrica é proibida.
1) Conexão da energia elétrica à tomada usando um plugue de conexão.
Use um plugue de conexão 15/16A aprovado com pino de aterramento para a conexão na tomada.
Conexão da energia elétrica a um disjuntor para a conexão permanente. Use um disjuntor aprovado de 16A para a conexão permanente. Deve ser um comutador de
pólo duplo com uma folga de contato de no mínimo 3,5mm.
2)

5 Cotovelo de drenagem

#8+51

3

4 O cabo de conexãoGPVTGCUWPKFCFGUKPVGTPCGGZVGTPCFGXGT¶UGTWOECDQƀGZÈXGNCRTQXCFQ
revestido em PVC ou em policloropreno, de 4 x 1,5 mm2 (746 ~ 1119W (1,0 ~ 1,5HP)),
FGUKIPCÁºQ+'%QWECDQOCKUITQUUQ0ºQWUGECDQFGGZVGPUºQ5WDUVKVWCQſQUG
o existente for demasiadamente curto.
5 2TGPFC VQFQU QU ECDQU FG EQPGZºQ KPVGTPQU G GZVGTPQU EQO WOC ſVC G FKTGEKQPG Q ECDQ FG
conexão através da abertura.
6 4GOQXC CU ſVCU G EQPGEVG Q ECDQ FC HQPVG FG CNKOGPVCÁºQ G Q ECDQ FG EQPGZºQ GPVTG CU
unidades interna e externa conforme o diagrama abaixo.
7 Fixe o cabo de alimentação e o cabo de conexão na placa de controle usando o suporte.
8 Feche a porta da grade apertando-a com um parafuso e feche o painel frontal.

10 mm

3

 *OUSPEV[BBCVDIBQBSBPUVCPOPGVSP
 'JYFBQPSDBËCVDIB
 $PSUFBCVDIBOVNEJTUBODJBEFNNEBQBSFEF

1. PARA TUBULAÇÃO TRASEIRA DIREITA

/ÍPJOTUBMFPBQBSFMIPFNMPDBJTPOEFQPTTBPDPSSFSWB[BNFOUPEFHÈTJOnBNÈWFM7B[BNFOUPPVBDÞNVMPEFHÈTFNWPMUBEPBQBSFMIPQPEFQSPWPDBSGPHP
/ÍPJOUSPEV[BPMÓRVJEPSFGSJHFSBOUFOBUVCVMBÎÍPFORVBOUPFTUJWFSTFOEPFYFDVUBEPPTUSBCBMIPTOPTUVCPTQBSBBJOTUBMBÎÍP SFJOTUBMBÎÍPPVSFQBSBÎÍPEFQFÎBTEP
sistema de refrigeração. Seja cuidadoso ao manipular o liquido refrigerante, podendo causar congelamento.

#EGUUÎTKQU2CTVGU

1

250 mm

178.5 mm

t 1BSBPNPEFMPDPN3" VTFBUVCVMBÎÍP QPSDBEFEJMBUBÎÍPFGFSSBNFOUBTRVFFTUÍPFTQFDJGJDBEBTQBSBPSFGSJHFSBOUF3"6TBSUVCVMBÎÍP 
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.
t 5VCPTEFDPCSFVUJMJ[BEPTQBSB3"EFWFNUFSFTQFTTVSBTVQFSJPSB NN/VODBVUJMJ[FUVCPTEFDPCSFDPNFTQFTTVSBJOGFSJPSB NN
t²EFTFKÈWFMRVFBRVBOUJEBEFEFØMFPSFTJEVBMTFKBJOGFSJPSBNg/10m.
$POUSBUFVNBPmDJOBBVUPSJ[BEBPVVNFTQFDJBMJTUBQBSBJOTUBMBÎÍP4FBJOTUBMBÎÍPSFBMJ[BEBQFMPVTVÈSJPGPSJODPSSFUB JTTPJSÈDBVTBSWB[BNFOUPTEFÈHVB DIPRVFFMÏUSJDP
ou incêndio.
*OTUBMFFTUSJUBNFOUFEFBDPSEPDPNFTUFNBOVBMEFJOTUBMBÎÍP4FBJOTUBMBÎÍPGPSEFGFJUVPTB JTTPJSÈDBVTBSWB[BNFOUPTEFÈHVB DIPRVFFMÏUSJDPPVJODÐOEJP
/BJOTUBMBÎÍP VUJMJ[FPTBDFTTØSJPTGPSOFDJEPTFBTQFÎBTFTQFDJmDBEBT$BTPDPOUSÈSJP QPEFSÈDBVTBSRVFEBEPBQBSFMIP WB[BNFOUPTEFÈHVB DIPRVFFMÏUSJDPPV
incêndio.
*OTUBMFPBQBSFMIPOVNMPDBMSFTJTUFOUFFmSNFRVFTVQPSUFPQFTPEPBQBSFMIP4FPMPDBMOÍPDPOTFHVJSTVQPSUBSPQFTPEPBQBSFMIP PVBJOTUBMBÎÍPOÍPGPSGFJUBEFGPSNB
BEFRVBEB PBQBSFMIPQPEFSÈOÍPTVQPSUBSFDBJSDBVTBOEPGFSJNFOUPTFNQFTTPBT
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
TBÓEB4FBDBQBDJEBEFEPDJSDVJUPFMÏUSJDPOÍPGPSTVmDJFOUFPVTFIPVWFSVNEFGFJUPOBJOTUBMBÎÍPFMÏUSJDB FYJTUFSJTDPEFDIPRVFFMÏUSJDPPVJODÐOEJP
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 INTERNAFMJHVFPmSNFNFOUFOBDPOFYÍPJOUFSOBFYUFSOB'JYFPDBCPDPNVNBCSBÎBEFJSBQBSBRVFOFOIVNBGPSÎBFYUFSOBUFOIBJNQBDUPTPCSFP
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
DBVTBSGPHPPVDIPRVFFMÏUSJDP
Esse equipamento deve ser conectado à terra e é recomendado que seja instalado com um Disjuntor de Fuga à Terra (ELCB) ou a um Disjuntor de Corrente Residual (RCD).
$BTPDPOUSÈSJP FYJTUFSJTDPEF DIPRVFFMÏUSJDPFJODÐOEJPDBTPIBKBVNBQBOFOPBQBSFMIPPVDBTPIBKBVNBBWBSJBOBJTPMBÎÍP
Durante a instalação, coloque 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...

Acessórios fornecidos.
0Q

161 mm

Fita métrica

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.
/ÍPVTFDBCPOÍPFTQFDJmDBEP DBCPNPEJmDBEP DBCPEFVOJÍPPVFYUFOTÍPDPNPDBCPEFBMJNFOUBÎÍP/ÍPQBSUJMIFFNVNBÞOJDBUPNBEBPVUSPTBQBSFMIPTFMÏUSJDPT
.BVDPOUBUP JTPMBÎÍPCBJYBPVTPCSFUFOTÍP QSPWPDBSÍPDIPRVFFMÏUSJDPPVJODÐOEJPT
Não amarre o cabo da fonte de alimentação dodrado com ﬁta. Pode ocorrer um aumento anormal de temperatura no cabo da fonte de alimentação.
/ÍPJOUSPEV[JSPTTFVTEFEPTPVRVBJTRVFSPCKFUPOBVOJEBEF BIÏMJDFEFBMUBWFMPDJEBEFQPEFDBVTBSMFTÜFT
Não sente nem pise na unidade, você poderá cair acidentalmente.
.BOUFOIBPTBDPQMÈTUJDP NBUFSJBMEFFNCBMBHFN MPOHFEBTDSJBOÎBT QPEFTFQSFOEFSOPOBSJ[PVOBCPDBFJNQPTTJCJMJUBSBTVBSFTQJSBÎÍP
2VBOEPJOTUBMBSPVDPMPDBSPDPOEJDJPOBEPSEFBS OÍPEFJYFRVFOFOIVNBPVUSBTVCTUÉODJBFYDFUPPSFGSJHFSBOUFFTQFDJGJDBEP QPSFYPBS TFKBNJTUVSBEP
no ciclo de refrigeração (tubulação). A entrada de ar, etc., origina pressão elevada no ciclo de refrigeração e provoca explosões, lesões, etc.
Não adicione ou substitua o refrigerante que não seja o tipo especifi cado. Isso pode causar danos ao produto, estourar e causar ferimentos.

/ÍPJOTUBMFPBQBSFMIPOPMBWBCPOFNFNMVHBSFTPOEFQPTTBHPUFKBSÈHVBEPUFUP FUD

Pilha

Terminais na unidade externa 1(L) 2(N)
%QTFQUſQU ECDQFGEQPGZºQ
Terminais na unidade interna 1(L) 2(N)

B

t 'BÎBVNUFTUFQBSBDPOmSNBSRVFOÍPFYJTUFOFOIVNBBOPNBMJBEFQPJTEBJOTUBMBÎÍP&NTFHVJEB FYQMJRVFBPVTVÈSJPPGVODJPOBNFOUPEPBQBSFMIP PTDVJEBEPTF
a manutenção necessária, de acordo com o especiﬁcado nas instruções. Lembre o usuário de sempre guardar este manual para futuras consultas.

7
4

Parede

Parafuso 2

Símbolo com fundo branco denota um item PROIBIDO realizar algo.



CONEXÃO DO CABO A UNIDADE INTERNA

O cabo de alimentação elétrica e o cabo de ligação da unidade interna e da unidade
externa pode ser ligado sem remover a grelha frontal.
Comprimento
1 Instale a unidade interna no suporte de instalação que está montado na parede.
recomendado (mm)
2 Abra o painel frontal e a porta de grade libertando o parafuso.
Comprimento a b c d
3 Conexão do cabo na alimentação através dos dispositivos isolantes (Dispositivo de recomendado
50 40 35 60
(mm)
proteção).
Ŗ %QPGEVGQECDQFCfonte de alimentação aprovado, revestido em policloropreno ou
revestido em PVC, de 3 x 1,5 mm2 (746~1119W (1,0 ~ 1,5HP)), designação 60227 IEC 53 ou um cabo
mais grosso, à placa dos terminais, e conecte a outra extremidade do cabo aos Dispositivos Isolantes
Fita
(Dispositivo de proteção).
Ŗ 0ºQWUGECDQFGCNKOGPVCÁºQWPKſECFQ5WDUVKVWCQſQUGQGZKUVGPVGHQTFGOCUKCFCOGPVGEWTVQ
Ŗ 'OUKVWCÁÐGUGOSWGPºQUGLCRQUUÈXGNCNKICÁºQCEQPGZºQFQECDQFGCNKOGPVCÁºQGPVTGFKURQUKVKXQU
isolantes e a placa de terminais da unidade de ar condicionado deverá ser feita usando uma tomada
Cabo da fonte
de alimentação
CRTQXCFCGWORNWIWGEQOCENCUUKſECÁºQFG# `9 `*2 #NKICÁºQGNÃVTKEC´
VQOCFCGRNWIWGFGXGEWORTKTCUPQTOCUGNÃVTKECUPCEKQPCKUGCPQTOC0$4

ESCOLHA O MELHOR LOCAL

COMO FIXAR A PLACA DE FIXAÇÃO
"QBSFEFPOEFPBQBSFMIPTFSÈNPOUBEPEFWFSÈTFSSFTJTUFOUFFTØMJEBQBSBFWJUBSRVFPBQBSFMIPTFKBBGFUBEPQFMBWJCSBÎÍP

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

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

15 cm
ou +

1
2

$IBWFEF5PSRVF 5PSRVÓNFUSP DBMJCSBEP
/tN  Lgf.m)
/tN  Lgf.m)
/tN  Lgf.m)
15. Bomba de Vácuo
16. Tubo de Nivelamento
17. Dobrador de molas

7. Flangeador
8. Faca
9. Detetor de vazamento de gás
10. Fita métrica
11. Termómetro
.FHPINFUSP
13. Multímetro

MEDIDAS DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA
CUIDADO



UNIDADE INTERNA

Ferramentas Necessárias para a Instalação
$IBWF1IJMJQT
2. Nível
3. Parafusadeira elétrica, broca
(ø70 mm)
$IBWFEFCPDBIFYBHPOBM NN
$IBWFEFCPDBT
6. Cortador de tubos

t Leia cuidadosamente as seguintes “MEDIDAS DE SEGURANÇA” antes da instalação.
t "JOTUBMBÎÍPFMÏUSJDBEFWFSTFSFYFDVUBEBQPSVNFMFDUSJDJTUBRVBMJmDBEP"TTFHVSFTFEFRVFVUJMJ[BBUFOTÍPEFSFEFFGSFRVÐODJB
corretas para o modelo a ser instalado.
t 0TBWJTPTBRVJJOEJDBEPTEFWFNTFSFTUSJUBNFOUFPCTFSWBEPT VNBWF[RVFEJ[FNSFTQFJUPËTFHVSBOÎB"CBJYP EFTDSFWFNTF
BTJOEJDBÎÜFTVUJMJ[BEBT"JOTUBMBÎÍPJODPSSFUBEPBQBSFMIP EFWJEPBPEFTDPOIFDJNFOUPEBTJOTUSVÎÜFTQPEFSÈDBVTBSEBOPT
pessoais e materiais, sendo a sua gravidade classiﬁcada de acordo com as seguintes instruções.

mm

M

P

Instruções de instalação

1

45°

Controle Remoto

m

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.

m

N

Insira o cabo de conexão

Esquerda
Fundo esquerda

F569623

3

m

Direita traseira

10-17

Air Conditioner
Thank you for purchasing Panasonic Air Conditioner.
Before operating the unit, read these operating instructions
thoroughly and keep them for future reference.
Installation Instructions attached for authorized dealer or
specialist.

English

2

CU-RE9PKV-7
CU-RE12PKV71

Português(BR)

6

Unidade Externa

CS-RE9PKV-7
CS-RE12PKV71

m

45
°

1

Manual de Instruções

m m

Instale a Unidade Interna

m

Placa de fixação

Esquema de Instalação da Unidade Interna/Externa

m

POWER
TIMER

m

Acessórios/Partes

m

AUTO COMFORT
ECONAVI

•

2. PARA TUBULAÇÃO DO LADO DIREITO E
INFERIOR

O

No.

Use soquetes e plugues aprovados com pino terra.

U

m m

P

COMO REMOVER A GRADE FRONTAL

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

Puxe para fora a tubulação Interna

				

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.

2.

Vedante ou betume

5
1
1
2
2

m

6
1.

Use ﬁo contínuo sem emendas.

INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA

m

3. Fixe o cabo ao quadro de controle com o fixador.
4. Recoloque na posição inicial a tampa da régua de ligações, tornando a atarraxar o respectivo parafuso.
Aviso: O terminal de terra no painel de controle deve ser utilizado para ligação à terra entre as unidades interna e externa,
conforme exibido acima. (O sinal de terra na caixa da unidade externa é disponibilizado apenas para o mercado japonês.)
5. Para cortar e conectar o fio, consulte a instrução 5 da unidade interna.

ERRADO

OU

MP

m

1(L) 2(N) 3

OU

Bucha isolante para
montagem do tubo

Furo (diâm. = 70 mm)

R

RISCO DE FOGO
EMENDAR OS FIOS
PODE CAUSAR
SUPERAQUECIMENTO
E FOGO.

OU

C

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

Acessórios fornecidos.

AVISO

ERRADO

CORRETO

m
m

1. Retire a tampa da régua de ligações do aparelho, desatarraxando o respectivo parafuso.
2. O cabo de conexão entre a unidade interna e unidade externa deve ser um fio flexível revestido em
policloropreno 4x1,5mm2, designação tipo 60245 IEC 57, aprovado ou um fio mais grosso.
• O fio condutor de aterramento deve ser mais longo que os outros fios condutores como mostrado na figura, para a
segurança elétrica em caso do fio perder ancoragem.
Fio terra mais
1(L) 2(N) 3
m
N
longo que os
outros fios AC
C
1(L) 2(N) 3
por motivo de
m
N
segurança.

5 mm ou mais
(espaço entre os ﬁos)

Não emende os ﬁos

Bucha
para tubo
montado

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.

4

Exterior
15 mm

CUIDADO

1. PARA TUBULAÇÃO TRASEIRA DIREITA

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.

Interior

Condutor parcialmente
inserido

m
m
m

5

Fixador

Condutor inserido
em demasia

Condutor totalmente inserido

Quadro de conexão
de terminais
interno/externo

Nenhum ﬁo solto ao inserir

Parede

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

Esse equipamento deve ser conectado à terra e é recomendado que seja instalado com um Disjuntor de Fuga à Terra (ELCB) ou a um Disjuntor 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, coloque 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...

Descascar ﬁos

S
S
N
S

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

ESPECIFICAÇÕES PARA DECAPAGEM E CONEXÃO DE FIOS

m

CU DADO

(N)

Cabo de conexão

m

m

m

m
m
m
m
N
CER
QUE SE DE CUMPR R ES E PROCED MEN
D
m
m
A
m
m
R m
m
P
m
mm
C
m
C
m
m
S

(L)

m

m

mH

Cabo de conexão

interno e externo
Nota:
• Dispositivos isolantes (Dispositivo de proteção) devem ter uma folga de contato de pelo menos
3,0 mm.
Unidade externa
• Certifique-se de que a cor dos fios das unidades externa e os números do terminal
correspondem aos da unidade interna.
• O fio de terra deve de cor Amarela/Verde (Y/G) e maior do que os cabos AC tal como exibido na imagem, para segurança elétrica
em caso de fuga do cabo da ligação de solo.
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COMO FAZER UM FURO NA PAREDE E INSTALAR A BUCHA DE TUBO

Fita

Placa de
terminais

4 O cabo de conexão entre as unidades interna e externa deverá ser um cabo flexível aprovado,
revestido em PVC ou em policloropreno, de 4 x 1,5 mm2 (746 ~ 1119W (1,0 ~ 1,5HP)),
designação 60245 IEC 57 ou cabo mais grosso. Não use cabo de extensão. Substitua o fio se
o existente for demasiadamente curto.
5 Prenda todos os cabos de conexão internos e externos com uma fita e direcione o cabo de
conexão através da abertura.
6 Remova as fitas e conecte o cabo da fonte de alimentação e o cabo de conexão entre as
unidades interna e externa conforme o diagrama abaixo.
7 Fixe o cabo de alimentação e o cabo de conexão na placa de controle usando o suporte.
8 Feche a porta da grade apertando-a com um parafuso e feche o painel frontal.

10 mm

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 em uma única tomada outros aparelhos elétricos.  
Mau contato, isolação baixa ou sobretensão, provocarão choque elétrico ou incêndios.

C



Os aspectos a seguir encontram-se classificados pelos seguintes símbolos:
Símbolo com fundo branco denota um item PROIBIDO realizar algo.

C

Este equipamento deve ser
aterrado corretamente.
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PURGA DO EQUIPAMENTO

AO NS A AR O COND C ONADOR DE AR CON RME A
PURGA DO AR DEN RO DA UN DADE N ERNA E DOS
UBOS
m
m
m
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O cabo de alimentação elétrica e o cabo de ligação da unidade interna e da unidade
externa pode ser ligado sem remover a grelha frontal.
Comprimento
1 Instale a unidade interna no suporte de instalação que está montado na parede.
recomendado (mm)
2 Abra o painel frontal e a porta de grade libertando o parafuso.
Comprimento a b c d
3 Conexão do cabo na alimentação através dos dispositivos isolantes (Dispositivo de recomendado
50 40 35 60
(mm)
proteção).
• Conecte o cabo da fonte de alimentação aprovado, revestido em policloropreno ou
revestido em PVC, de 3 x 1,5 mm2 (746~1119W (1,0 ~ 1,5HP)), designação 60227 IEC 53 ou um cabo
mais grosso, à placa dos terminais, e conecte a outra extremidade do cabo aos Dispositivos Isolantes
Fita
(Dispositivo de proteção).
• Não use cabo de alimentação unificado. Substitua o fio, se o existente for demasiadamente curto.
• Em situações em que não seja possível a ligação, a conexão do cabo de alimentação entre dispositivos
isolantes e a placa de terminais da unidade de ar condicionado deverá ser feita usando uma tomada
Cabo da fonte
1(L) 2(N) 3
de alimentação
aprovada e um plugue com a classificação de 15/16A (746
~ 1119W (1,0 ~ 1,5HP)). A ligação elétrica à
tomada e plugue deve cumprir as normas elétricas nacionais e a norma NBR 5410.

ESCOLHA O MELHOR LOCAL

Parede
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CONEXÃO DO CABO A UNIDADE INTERNA

Bandeja de
drenagem de
isopor

AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE
• P
 onha o aparelho para funcionar em modo de resfriamento/
aquecimento durante 15 minutos ou mais.
• Meça as temperaturas da entrada e saída de ar.
•	Assegure-se que a diferença entre a temperatura de
entrada e a de saída é maior que 8ºC durante a operação
de refrigeração, ou maior que 14ºC durante a operação de
aquecimento.

POWER
TIMER
AUTO COMFORT
ECONAVI

Saída de ar

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

Interior

Exterior

RE9PKV-7

250V 3,15A T3,15AL

250V 3,15A T3,15AL

RE12PKV71

250V 3,15A T3,15AL

250V 3,15A T3,15AL

ASPECTOS A VERIFICAR
	Existe algum vazamento de gás nas
porcas de conexão dos tubos?
	As porcas de conexão receberam
isolamento térmico?
	O cabo de conexão está bem afixado
na régua de ligações?
	O cabo de conexão está climpado
corretamente?
	Está tudo bem com a drenagem? (Consulte
a seção “Verifique a Drenagem”)
	A ligação do fio terra está feita
corretamente?

	A unidade interna está corretamente
encaixada na placa de fixação?
O aparelho encontra-se compatível com
a voltagem da rede elétrica?
	Existe algum ruído anormal?
	A operação de refrigeração/
aquecimento está normal?
	A operação do termostato está normal?
	O visor do controle remoto funciona
normalmente?
	O filtro de purificação do ar está
instalado?

PORTUGUÊS (BR)
F616416
IMPRESSO NA CHINA

