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Obrigado por escolher o nosso produto.
Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o equipamento.
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ESTIMADO CLIENTE:

Obrigado por escolher os nossos produtos e agradecemos a sua confiança em nós!

Estas são as nossas bombas de calor de piscinas inverter para aquecer ou arrefecer a sua piscina. 
É uma bomba de calor inteligente que sabe como aquecer a sua piscina com maior eficiência e manter a temperatura da 
água, graças à tecnologia inverter. O nosso objetivo é fornecer um produto de qualidade excecional e de alto desempenho.

Este manual foi executado com o máximo cuidado para que obtenha o máximo benefício da sua bomba de calor.

LER COM ATENÇÃO

Estas instruções de instalação fazem parte essencial do produto e devem entregar-se ao instalador. Uma vez instalado o 
produto, o utilizador deve guardá-las. Em caso de perder o manual consulte o site www.termosite.com. 
As instruções e recomendações recolhidas neste manual devem ler-se com atenção, uma vez que contém informação muito 
útil sobre o funcionamento da bomba de calor. Guarde este manual num local acessível para futura consulta. 
A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado, de acordo com a normativa vigente e com as instruções do 
fabricante. Um erro de instalação podia provocar danos físicos a pessoas ou animais, assim como um dano mecânico do qual 
o fabricante não se responsabiliza. 
Uma vez embalada a bomba de calor verifique o seu conteúdo para detetar se existe algum dano. 
Antes de instalar a bomba de calor comprove se a informação que contém este manual é compatível com as condições de 
instalação reais e que não excede os limites máximos autorizados para este produto em concreto. 
Em caso de defeito ou mau funcionamento da bomba de calor, desligue a fonte de alimentação e não tente reparar o erro. 
As reparações devem ser realizadas unicamente pela empresa de serviço técnico autorizada e com peças de substituição 
originais. O incumprimento das cláusulas anteriores impede o funcionamento em segurança da bomba de calor.
Para garantir a eficiência e o bom funcionamento da bomba de calor é importante realizar uma manutenção periódica de 
acordo com as instruções anexas. 
No caso de que a bomba de calor seja vendida ou emprestada, assegure-se sempre de que entrega toda a documentação 
técnica ao novo proprietário junto com equipamento. 
Esta bomba de calor está desenhada exclusivamente para aquecer uma piscina. Qualquer outro uso considerar-se-á inapro-
priado, incorreto e, inclusivamente, perigoso.

Toda a responsabilidade contratual ou não contratual do fabricante ou distribuidor será considerada nula quando se refira 
a um dano provocado por erros de operação ou de instalação, ou por incumprimento das instruções que acompanham 
este manual ou das normas de instalação aplicáveis ao equipamento.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Este Manual
Este manual inclui a informação necessária acerca da unidade. Por favor leia este manual atentamente antes de utilizar ou 
fazer manutenção à unidade.

1.2. A Unidade
A bomba de calor da piscina é um dos sistemas mais económicos para aquecer a piscina com elevada eficiência. Usando a 
energia renovável gratuita do ar e da terra, ela fornece até cinco vezes mais energia no aquecimento do que um sistema de 
aquecimento tradicional, como caldeira a gás ou aquecedor elétrico, economizando 4/5 do custo do aquecimento tradicional. 
A bomba de calor da piscina prolonga a temporada e oferece conforto a alto nível. Poderá nadar não apenas no verão, mas 
também na primavera, outono e até no inverno.

 - Aquecimento ecológico e económico
Ao fazer uso da energia renovável do ar exterior, a bomba de calor de piscinas, consome muito menos energia 
com baixa emissão de carbono. Utilizando um fluído frigorigénico avançado e favorável ao meio ambiente, o R32.

 - Permutador de calor em titânio
O permutador de calor de titânio garante uma longa vida útil da bomba de calor, livre de corrosão e ferrugem. Ao 
ter um permutador de calor de titânio, a bomba de calor pode ser aplicada em todos os tipos de tratamento de 
água, como cloro, iodo, bromo e água salgada.

 - Múltiplas funções 
� Funções de arrefecimento, aquecimento e modo automático;
� Operação automática, reinício automático e descongelamento automático;
� Temporizador on/off: não é necessária intervenção humana;
� Ampla condição de trabalho ambiente: -15°C a 46°C.

 - Operação confiável
Para garantir um funcionamento estável e aumentar a capacidade da unidade, vários dispositivos de proteção 
estão presentes na bomba de calor da piscina, incluindo proteção insuficiente de caudal de água, proteção contra 
alta/baixa pressão, proteção contra sobrecarga e proteção de compressor.

 - Uso seguro
A bomba de calor da piscina funciona sem óleo, gás ou outra substância perigosa que evita o risco potencial de 
quem esteja próximo. Além disso, nenhuma conexão de gás ou tanque de combustível é necessária. Sem risco de 
intoxicação, cheiros ou poluição por fugas.

 - Autodiagnóstico
Quando ocorrer um mau funcionamento, a bomba de calor da piscina fará o autodiagnóstico exibindo o código de 
erro no painel de controlo.
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2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Para prevenir danos ao utilizador, outras pessoas ou danos à propriedade, as seguintes instruções devem ser seguidas. Uma 
operação incorreta ignorando as instruções, poderá causar danos.
Instale a unidade apenas quando estiver em conformidade com os regulamentos e normas locais. Verifique a tensão e fre-
quência. Esta unidade é adequada apenas para instalações com valores de tensão de 220 - 240 V ~ / 50Hz.
As seguintes medidas de precaução devem ser sempre tomadas em conta:

- Certifique-se de ler o seguinte tópico ATENÇÃO, antes de instalar a unidade.
- Certifique-se de observar os cuidados especificados aqui, pois incluem itens importantes relacionados à segurança.
- Depois de ler estas instruções, mantenha-o em um local acessível para referência futura.

 ATENÇÃO
Não instale a unidade você mesmo.
A instalação incorreta pode causar ferimentos devido a incêndios, choques elétricos, queda da unidade ou vazamento de 
água. Consulte o distribuidor local ou um instalador especializado.

Instale a unidade num local seguro.
Quando instalada inadequadamente, a unidade pode cair causando ferimentos. Ao instalar a unidade numa sala pequena, 
tome medidas (como ventilação suficiente) para evitar a asfixia causada pela fuga de refrigerante.

Use os fios elétricos especificados e conecte-os firmemente aos terminais da placa (conecte de maneira que a tensão dos 
fios não seja aplicada às seções vizinhas).
Conexão e fixação incorretas podem causar incêndio.

Certifique-se de usar as peças fornecidas ou especificadas durante a instalação.
O uso de peças defeituosas pode causar ferimentos devido a possíveis incêndios, choques elétricos, queda da unidade, etc.

Execute a instalação com segurança e consulte as instruções de instalação.
A instalação incorreta pode causar ferimentos devido a um possível incêndio, choque elétrico, queda da unidade, fuga de 
água etc.

Realize as ligações elétricas de acordo com o manual de instalação e certifique-se de usar uma seção de cabo indicada. 
Se a capacidade do circuito de energia for insuficiente ou houver um circuito elétrico incompleto, isso poderá resultar em 
incêndio ou choque elétrico.

A unidade deve ter sempre ligação à terra.
Se a fonte de alimentação não estiver a liga de terra, não poderá ligar a unidade.

Nunca use um cabo de extensão para ligar a unidade à fonte de alimentação elétrica.
Se não houver linha de terra adequada, peça a um eletricista para instalar uma competente.

Não mova / repare a unidade você mesmo.
Antes de prosseguir com qualquer trabalho de manutenção, serviço ou reparação, o produto deve ser isolado da fonte de 
alimentação elétrica. Somente pessoal qualificado deve executar essas tarefas. Movimentos ou reparos inadequados na un-
idade podem causar fuga de água, choque elétrico, ferimentos ou incêndio.
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CUIDADOS
Não instale a unidade num local com risco de fugas de gases inflamáveis.
Se houver uma fuga de gás e existir acumulação na área perto da unidade, poderá causar uma explosão.

Realize o trabalho de drenagem / tubulação de acordo com as instruções de instalação.
Se houver um defeito no trabalho de drenagem / tubulação, a água poderá vazar da unidade e os utensílios domésticos 
poderão ficar danificados

Não limpe a unidade quando a energia estiver ligada (“ON”).
Desligue sempre a unidade da alimentação (“OFF”) ao limpar ou fazer a manutenção. Caso contrário, poderá causar ferimen-
tos devido à alta velocidade do ventilador ou a um choque elétrico.

Não continue a operar a unidade quando houver algo errado ou um cheiro estranho.
A fonte de alimentação precisa estar desligada para desligar a unidade; caso contrário, isso poderá causar choque elétrico 
ou incêndio.

Não coloque os dedos ou outros membros no ventilador ou no evaporador.
O ventilador funciona a altas velocidades, pode causar ferimentos graves.
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3. ARTIGOS DENTRO DA CAIXA DO PRODUTO
Antes de iniciar a instalação, certifique-se que estão todas as peças especificadas dentro da caixa.

CAIXA DA UNIDADE

Artigo Imagem Quantidade

Bomba de Calor Inverter 1

Manual de instalação e usuário 1

Conectores de água (55mm) 2

Cobertura 1

Apoios antivibráticos 4

Kit de drenagem  1

Bomba de Calor de PISCINAS INVERTER

MANUAL DO UTILIZADOR
E DE INSTALAÇÃO

BCPISCINV70A  |  BCPISCINV110A  |  BCPISCINV140A
BCPISCINV175A  |  BCPISCINV220A |  BCPISCINV250A 

Obrigado por escolher o nosso produto.
Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o equipamento.
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4. VISTA GERAL DA UNIDADE
4.1 Dimensões

 

 

MODELO BC PISCINA 70 BC PISCINA 110 BC PISCINA 140 BC PISCINA 175 BC PISCINA 220 BC PISCINA 250

Referência BCPISCINV70A BCPISCINV110A BCPISCINV140A BCPISCINV175A BCPISCINV220A BCPISCINV250A

A 860 986 986 986 1076 1076

B 668 668 668 668 720 720

C 331 356 356 356 426 426

D 380 405 405 405 456 456

E 600 608 608 608 628 628

F 106 106 106 106 116 116

G 350 380 380 380 330 330

H 128 189 189 189 219 219

I 118 123 123 123 158 158
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4.2 Vista explodida

LEGENDA:
1. Tampa superior
2. Tampa da caixa elétrica
3. Moldura de suporte
4. Componentes eletrónicos 
5. Evaporador
6. Lamina do ventilador
7. Painel médio
8. Motor de ventilador
9. Ventilador
10. Painel Frontal 
11. Grelha de descarga
12. Caixa impermeável de reatância
13. Reatância
14. Painel inferior
15. Compressor inverter
16. Interruptor de pressão média
17. Interruptor de baixa pressão
18. Tampa impermeável da fonte de energia
19. Controlador
20. Painel direito
21. Válvula
22. Válvula de 4 vias
23. Válvula de alta pressão
24. Válvula de expansão
25. Permutador de calor de titânio
26. Tanque de equilíbrio
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5. INSTALAÇÃO

5.1. Informações de instalação
As seguintes informações fornecidas não são instruções de instalação, apenas servem para fornecer ao utilizador uma mel-
hor compreensão da instalação.

5.2. Condições de instalação
As seguintes informações fornecidas não são instruções de instalação, apenas servem para fornecer ao utilizador uma mel-
hor compreensão da instalação.

5.3. Local de instalação
Instale a bomba de calor da piscina numa superfície plana, horizontal e estável. Mantenha 1m de distância em frente às 
grelhas de descarga, 3m no lado de saída do ventilador e espaço suficiente para ter acesso ao controlador de temperatura.

5.4. Para aperfeiçoar a sua instalação 
- Evite direcionar o fluxo de ar ventilado para uma zona de ruído sensível, como a janela da sua sala.
- Evite posicionar a bomba de calor da piscina numa superfície que possa transmitir vibrações à habitação.
- Tente evitar colocar o aparelho por baixo de uma árvore ou exposto a água ou lama, o que provavelmente complicaria a 
manutenção.

5.4.1. Conexão de água
A bomba de calor é conectada a um circuito de filtragem com um by-pass. 
É obrigatório que o by-pass seja colocado após a bomba e do filtro. O by-pass geralmente consiste em 3 válvulas. 
Isso torna possível regular o fluxo de água que passa pela bomba de calor e isolar completamente a bomba de calor para 
qualquer trabalho de manutenção, sem cortar o fluxo de água filtrada.      

 

NOTA:
Válvulas 1, 2 e 3: Válvulas do sistema de derivação (by-pass)
Válvulas 4 e 5: Válvulas de regulação

Legenda:  

Dimensões em mm

Bomba de calor

Ligação de Saída 
de água

Ligação de Entrada
de água

Apoios  
Tampão de
drenagem

 Evacuação de
condensados

 Válvula 4

Válvula 5

Válvula 3 Válvula 2

Bomba de
circulação 

Filtro

Válvula 1

 

 IDA PISCINA

RETORNO PISCINA

Válvula de 4 vías

Válvula parcialmente aberta Válvula aberta
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Durante os primeiros meses de uso, a sua bomba de calor está sujeita a condensação. Isso resultará em fluxos de água, mais 
ou menos consideráveis, dependendo do teor de humidade, que diminuirá gradualmente.
Para canalizar os fluxos de condensação, recomendamos que você instale nosso kit de drenagem de condensado. Para esse 
efeito, a bomba de calor deve ser elevada em pelo menos 10 cm.

Como instalar o kit de drenagem de condensados?
1. Instale sua bomba de calor, elevando-a pelo menos 10 cm usando parafusos sólidos e resistentes à humidade.
2. Conecte a tubo ao orifício de drenagem localizado abaixo da bomba de calor. 

5.4.2. Conexão hidráulica 

CUIDADO: O kit “By-Pass D50” é essencial na instalação da bomba de calor. É um kit que 
consiste geralmente em 3 válvulas, 2 Tês, 2 cotovelos de D50, decapante e cola.

Recomenda-se que apenas a válvula intermédia esteja aberta 
só metade, para evitar pressões excessivas na bomba de calor 
(ver diagrama).
Se a configuração estiver correta, o medidor de pressão da 
bomba de calor estará em funcionamento.

5.4.3. Ligação hidráulica com o kit By-pass:
Passo 1: Faça as medições necessárias para cortar os tubos
Passo 2: Realize um corte reto e perpendicular nas tubagens de PVC com uma serra

Passo 3: Lime com lixa os extremos das tubagens cortadas
Passo 4: Aplique decapante nas extremidades das tubagens que tem de se ligar
Passo 5: Aplique a cola no mesmo lugar
Passo 6: Monte as mangueiras usando os encaixes do By-pass.
Passo 7: Realize a montagem
Passo 8: Limpe os restos de cola no tubo

 

IDA PISCINA

Válvula aberta 

Válvula parcialmente 
aberta 

RETORNO PISCINA
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ATENÇÃO: O filtro deve ser limpo regularmente para garantir que a água que entra no sistema é limpa, de modo a evitar 
problemas futuros.

5.5. Ligações elétricas
A alimentação elétrica deve corresponder à indicada no seu equipamento.
Os cabos elétricos devem ser dimensionados de acordo com os requisitos de energia e instalação do equipamento. 

Válvula parcialmente aberta Válvula aberta

 

Filtro + Bomba

Sistema de tratamento 
automático

IDA PISCINA

PISCINA

RETORNO PISCINA

Válvula parcialmente aberta Válvula aberta

 

IDA PISCINA

Filtro + Bomba

Sistema de tratamento 
automático

PISCINA

RETORNO PISCINA
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Consulte a tabela seguinte:

Esses dados são apenas indicativos; deve solicitar a um eletricista para determinar os dados exatos da instalação da sua 
piscina.
Use os guias de cablagem fornecidos dentro da bomba de calor para direcionar os cabos.

Se o comprimento do seu cabo for superior a 10 metros, recomendamos que consulte um profissional. Uma variação de 
tensão de ± 10% durante a operação é aceitável.
As linhas de alimentação devem ser bem fixadas.
O cabo deve ser adequado para uso no exterior.

Passo 1: Desmonte o lado do painel elétrico para ter acesso aos terminais.
Passo 2: Insira os cabos na bomba de calor pelas aberturas fornecidas para esse propósito.
Passo 3: Fixe os cabos nos terminais de acordo com EN (monofásico) ou A/B/C/N (trifásico).
Passo 4: Feche o painel da bomba de calor cuidadosamente apertando os parafusos.
Passo 5: Conecte devidamente os cabos de sinal nos terminais da caixa de controlo.

5.6 Teste
Após conectar a água ao sistema da piscina, complete a instalação com um by-pass adequado e com as instalações elétricas 
feitas por uma pessoa qualificada. 

Certifique-se:
1) O equipamento encontra-se na horizontal e numa superfície firme
2) O circuito da água está bem conectado (sem fugas e sem chances de ferimentos devido a acoplamentos hidráulicos mal 

montados).
3) Os cabos elétricos estão bem conectados (apertados corretamente nos terminais e no disjuntor), isolados e aterrados 

corretamente.
4) Os requisitos de instalação descritos anteriormente são rigorosamente respeitados.

ATENÇÃO: A BOMBA DE CALOR TRABALHA APENAS QUANDO TEM CAUDAL DE ÁGUA. 

De seguida, você pode arrancar com a bomba de calor seguindo todos os pontos pela seguinte ordem:
- Abra as válvulas do by-pass
- Inicie o sistema da bomba de calor
- Ligue a bomba de calor 
- Configure a bomba de calor

Bomba de Calor Dimensões dos cabos

BCPISCINV70A 3x2.5mm2/AWG 14

BCPISCINV110A 3x2.5mm2/AWG 14

BCPISCINV140A 3x2.5mm2/AWG 14

BCPISCINV175A 3x2.5mm2/AWG 14

BCPISCINV220A 3x4.0mm2/AWG 12

BCPISCINV250A 3x6.0mm2/AWG 10

BCPISCINV320A 3x10mm2/AWG 8

BCPISCINVT320A 3x10mm2/AWG 8
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6. OPERAÇÃO A UNIDADE 
A operação da unidade se resume à operação do controlador digital.

ATENÇÃO
NUNCA DEIXE O CONTROLADOR DIGITAL FICAR MOLHADO. ISSO PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO

NUNCA PRESSIONE OS BOTÕES DO CONTROLADOR DIGITAL COM UM OBJETO DURO E PONTIAGUDO. ISSO PODE DANIFICAR 
O CONTROLADOR DIGITAL.

NUNCA INSPECIONE OU FAÇA A REPARAÇAO DO CONTROLADOR DIGITAL, PEÇA A UMA PESSOA QUALIFICADA PARA O 
FAZER. 

 

6.1Instruções do Controlador 
6.1.1. Geral
O usuário pode operar o controlador apenas quando o ecrã estiver ligado.
A luz de fundo do ecrã é laranja, os caracteres e os símbolos são pretos. O intervalo de temperatura de operação do contro-
lador é -30~70ºC.

6.1.2. Configuração
Na parte de trás da placa controladora, existem 4 mostradores:

6.1.3. Ecrã e operação
 

DP1 DP2 DP3 DP4

ON para sinal sonoro
ON para som de aviso caudal 
de água

ON para luz de fundo sempre 
acesa

ON análises de 
autodiagnóstico

OFF sem sinal sonoro
OFF sem som de aviso caudal 
de água

OFF para luz de fundo 
durante 30s

OFF para normal
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6.2. Instruções do ecrã

1. Instruções para os botões

Ligar on/off: Pressione brevemente para ligar. Também pode pressionar este botão para sair quando terminar de 
configurar ou verificar.

Modos: Pressione brevemente para selecionar o modo. Pressione extensamente para entrar no Menu.

Aumentar: Aumentar temperatura + ou anterior

Diminuir: Diminuir temperatura – ou seguinte

Modo Turbo: Pressione brevemente para selecionar esta funcionalidade 

Modo Inteligente: Pressione brevemente para selecionar esta funcionalidade

Modo Silencioso: Pressione brevemente para selecionar esta funcionalidade 

2. Instruções dos símbolos do display

Modo Aquecimento

Modo Arrefecimento

Modo Automático 

Modo Turbo

Modo inteligente

Modo silencioso

Capacidade da bomba de calor em tempo real

Função wifi

Temperatura da água de entrada

Temperatura da água de saída

Aviso de erro

3. Instruções especiais no ecrã
Quando desligar a bomba de calor, a tela mostra apenas o último símbolo de operação e                                      mostra 0. 
Quando a bomba de calor tiver algum erro, o símbolo         aparece a piscar, na área            aparece P ou E e na área           aparece 
o código de erro.

6.3. Funções
1. Modos 
Quando a bomba de calor estiver ligada, pressione brevemente         para alterar entre os modos Aquecimento / Arrefecimento 
/ Automático, cada modo é possível selecionar a Turbo / Inteligente / Silencioso.
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2. Temperatura
Quando a bomba de calor estiver ligada, pressione        ou        para ajustar a temperatura pretendida da água. Na área               o 
valor da temperatura irá piscar, pressione       ou       para selecionar o valor e pressione      para confirmar e sair da config-
uração. Se nenhuma configuração for feita após 30 segundos, o controlador irá guardar a última configuração e voltar ao 
menu inicial. 

3. Parâmetros
Quando a bomba de calor estiver ligada, pressione        extensamente para entrar no menu,             mostrará o parâmetro 
atual, pressione         ou        para selecionar entre  Parâmetro / Configuração do parâmetro / Depuração / Histórico de falhas. 
Pressione brevemente         para confirmar a sua seleção e mudar para              ,pressione         ou         para selecionar,            mostrará 
o valor.
Quando estiver na configuração do parâmetro,             e            mostrarão ambos “88”, pedindo para inserir a sua password, 
pressione         e         para selecionar, pressione          para confirmar. Quando a password inserida estiver correta,             mostrará 
o número do parâmetro,              mostrará o valor.
Quando estiver em depuração           , mostrará os seguintes números: 01 depuração da bomba de água, 02 modo teste             
e, mostrará ON ou Off.  O símbolo do modo relacionado brilha depois de entrar em modo de teste.

Ecrã de cada estado:

       

                        Parâmetro                     Config. do parâmetro  Depuração             Histórico de falhas 

Nota: Valor piscando significa que pode ser modificado.

6.4. Função diagnóstico
Quando a bomba estiver desligada, o mostrador 4 passará a 1, fornecendo energia suficiente à bomba de calor para a função 
de diagnostico automaticamente.
O visor mostrará cada símbolo e mudará a cada 1 segundo.
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7. VERIFICAÇÃO E AJUSTE DOS PARAMETROS

7.1. Lista de parâmetros
Alguns parâmetros podem ser verificados e ajustados pelo controlador. Abaixo segue a lista de parâmetros.

7.2. Mau funcionamento da unidade e manutenção 
Quando ocorre um erro ou o modo de proteção é ativado automaticamente, a placa de circuito e o controlador exibem a 
mensagem de erro.

Nº. NOME INSTRUÇÃO

1 Frequência do compressor Atual hz

2 EEV angulo de abertura Valor atual/5

3 Temperatura ambiente Atual ºC

4 Temp. de saída da água Atual ºC

5 Temp. saída do gás Atual ºC

6 Temp. retorno do gás Atual ºC

7 Temp. serpentina Atual ºC

8 Temp. saída válvula 4 vias Atual ºC

9 Bomba circuladora de água 0-off; 1-on

10 Estado válvula 4 vias 0-off; 1-on

11 Standby /

12 Standby /

13 Standby /

14 Standby /

15 Standby /

16 Corrente do compressor Atual*10

17 Voltagem Atual/10

18 Standby /

19 Standby /

20 Standby /

21 Velocidade ventilador Atual/10

ERRO SIGNIFICADO ANÁLISE DIAGNÓSTICO SOLUÇÃO

P01 Falha de caudal de água

1. Sem caudal
1. Verifique se a válvula 
esta fechada ou se tem 
água. 

1. Abra a válvula.

2. Falha do fluxostato
2. Verifique se o fluxostato 
está bloqueado ou 
danificado.

2. Mude o fluxostato.

3. Bloqueio do sistema de 
água

3. Verifique se o filtro “Y” 
não está bloqueado 3. Limpe ou mude o filtro. 
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ERRO SIGNIFICADO ANÁLISE DIAGNÓSTICO SOLUÇÃO

P02 Proteção alta pressão;

1. Caudal demasiado 
baixo

1.  Verifique se o caudal de 
água é suficiente ou se o 
caudal da bomba é baixo;

1. Insira água no circuito 
ou altere para uma bomba 
circuladora com maior 
caudal;

2. Sensor de alta pressão 
danificado; 

2. Verifique se o sensor 
está ligado;

2. Substitua por um novo;

3. Sistema do refrigerante 
bloqueado;

3. Verifique se existem 
bloqueios no circuito 
refrigerante;

4. EEV impasse.

4. Ligue e desligue a 
bomba e confirme se 
consegue ouvir o som da 
EEV a fazer reset.

4. Altere para uma nova 
EEV.

P03 Proteção de baixa pressão

1. Falta de gás 1. Verifique se existem 
fugas

1. Repare a fuga e adicione 
gás

 2. Sistema do refrigerante 
bloqueado;

2. Verifique o circuito 
refrigerante. 2. Troque o filtro

3. Limite de operação da 
bomba excedido 

3. Verifique a temperat. 
ambiente e a temp. da 
água

P04

T3
Proteção de 
sobreaquecimento da 
serpentina

1. Área se saída do ar do 
ventilador está bloqueada.

1. Verifique se a saída 
do ar do ventilador está 
aberta

1. Aumente a área

2. Evaporador bloqueado
2. Verifique se o 
evaporador está 
bloqueado

2. Limpe o evaporador

3. T3       Sonda da serpentina 
fora do local

3.  Verifique o valor da 
resistência da sonda da 
serpentina

3. Substitua a sonda

P05 Proteção de temperatura 
do gás de exaustão

1. Falta de gás 1. Verifique se existem 
fugas no sistema

1. Repare a fuga e adicione 
gás

2. Posição da sonda errada 2. Verifique o valor da 
resistência da sonda 2. Substitua a sonda

P06 Proteção anticongelante 
da temperatura da água 
de saída

1. Baixe o caudal; 1. Verifique se existe ar na 
tubagem de água;

1. Substitua a válvula 
de drenagem estiver 
danificada.

2. Permutador bloqueado;
2. Verifique se o 
permutador está 
bloqueado;

2. Insira água ou gás a alta 
pressão no permutador 
em sentido contrário. 

3. Filtro “Y” bloqueado; 3. Verifique se o filtro “Y” 
está bloqueado; 3. Limpe filtro “Y”.

4. Excesso de carga.
4. Verifique se o circuito 
interior de água é razoável 
e se existe by-pass.

4. O circuito de água tem 
de ter o by-pass.

P07 Proteção anticongelante 
da temperatura do tubo

1. Falta de gás; 1. Verifique se existem 
fugas; 1. Repare a fuga e adicione 

gás;

2. Circuito de água 
bloqueado;

2. Verifique se o filtro “Y” 
está bloqueado; 2. Limpe filtro “Y”.

3. Sistema de refrigeração 
bloqueado.

3. Verifique se o sistema 
refrigerante está 
bloqueado;

3. Limpe o filtro.
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ERRO SIGNIFICADO ANÁLISE DIAGNÓSTICO SOLUÇÃO

P08 Proteção alta pressão 2
Falha do pressostato 2 de 
alta pressão 

Verifique se o pressostato 
de alta pressão 2 está OFF 
ondition

Mude o pressostato  2

E01
Falha na comunicação do 
controlador

Cortes nos cabos de 
comunicação

Verifique os cabos de 
comunicação

Substitua os cabos 
de comunicação ou 
reconecte-os

E02
Falha da sonda de 
temperatura dos gases de 
escape TP1

Desvios ou cortes na 
sonda

Verifique o valor da 
resistência da sonda e 
cortes no cabo

Mude a sonda ou 
reconecte o cabo

E03
Falha da sonda de 
temperatura da serpentina 
T3. 

Desvios ou cortes na 
sonda.

Verifique o valor da 
resistência da sonda e 
cortes no cabo.

Mude a sonda ou 
reconecte o cabo.

E04
Falha da sonda de 
temperatura ambiente T4.

Desvios ou cortes na 
sonda.

Verifique o valor da 
resistência da sonda e 
cortes no cabo.

Mude a sonda ou 
reconecte o cabo.

E05
Sonda de temperatura de 
gás líquido T5.

Desvios ou cortes na 
sonda

Verifique o valor da 
resistência da sonda e 
cortes no cabo 

Mude a sonda ou 
reconecte o cabo.

E06
Falha da  sonda de 
temperatura do gás de 
retorno TH

Desvios ou cortes na 
sonda.

Verifique o valor da 
resistência da sonda e 
cortes no cabo.

Mude a sonda ou 
reconecte o cabo.

E07
Falha da  sonda de tem-
peratura do tanque de 
água TW

Desvios ou cortes na 
sonda.

Verifique o valor da re-
sistência da sonda e cortes 
no cabo.

Mude a sonda ou 
reconecte o cabo.

E08
Falha da sonda de 
temperatura da água de 
entrada T6.  

Desvios ou cortes na 
sonda.

Verifique o valor da 
resistência da sonda e 
cortes no cabo..

Mude a sonda ou 
reconecte o cabo.

E09
Falha da sonda T7 da 
temperatura de água de 
saída. 

Desvios ou cortes na 
sonda

Verifique o valor da 
resistência da sonda e 
cortes no cabo

Mude a sonda ou 
reconecte o cabo

E10
Falha de comunicação 
entre o controlador e 
placa PCB

Cabos de comunicação 
danificados

Verifique os cabos de 
comunicação

Substitua os cabos 
de comunicação e/ou 
reconecte-os

E11 Reservado

Problema nos cabos de comunicação ou do modulo IPM.
Verifique a cablagem, reconecte os cabos ou troque o módulo IPM.

E12 Reservado

E13 Reservado

E14 Reservado

E15
Baixa tensão DC do cabo 
principal  

E16 Alta tensão DC do cabo 
principal

E17 Proteção de corrente AC 
(entrada)

E18 Anormalidade do modulo 
IPM 

E19 PFC anormalidade

E20 Falha no arranque do 
compressor
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ERRO SIGNIFICADO ANÁLISE DIAGNÓSTICO SOLUÇÃO

E21
Falta de fase no compres-
sor

Problema nos cabos de comunicação ou do modulo IPM.
Verifique a cablagem, reconecte os cabos ou troque o módulo IPM.

E22 Reset do módulo IPM

E23
Sobrecorrente do 
compressor

E24
Temperatura excessiva do 
modulo PFC 

E25
Falha de corrente no 
circuito

E26 Fora de passo

E27
Anormalidade da sonda 
de temperatura do mód-
ulo PFC 

E28 Falha de comunicação

E29
Módulo IPM Temperatura 
elevada

E30
Falha da Sonda de temp. 
do módulo IPM

E31 Reservado

E32 Dados de ajuste do IPM 

E33 Dados de ajuste do IPM

E34 Anormalidade de tensão 
de entrada AC 

E35 Dados de ajuste do IPM

E36 Reservado

E37 limites de frequência de 
corrente do módulo IPM

E38 limites de frequência de 
corrente do módulo IPM

E51 Falha do drive do motor do 
ventilador
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8. MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Para proteger a pintura, evite limpar frequentemente ou colocar objetos no dispositivo. As peças externas da bomba de calor 
podem ser limpas com um pano húmido e um limpador doméstico. (Atenção: nunca use produtos de limpeza que conten-
ham areia, refrigerante, ácido ou cloreto, pois podem danificar as superfícies.)
Para evitar problemas devido a sedimentos no permutador de calor de titânio da bomba de calor, garanta que o permutador 
de calor não possa ser contaminado (é necessário tratamento de água e filtro). Mesmo que ainda ocorram problemas de fun-
cionamento devido à contaminação, o sistema deve ser limpo conforme descrito abaixo. (Aviso: as alhetas do permutador 
de calor são afiadas – cuidado para não se cortar!)

8.1. Limpar a tubagem do permutador
A sujidade nos tubos e no permutador de calor pode reduzir o desempenho do permutador de calor de titânio da bomba de 
calor. Nesse caso, o sistema de tubos e o permutador de calor devem ser limpos por um técnico.
Use apenas água potável pressurizada para limpeza.

8.2. Limpar o Sistema de ar
O evaporador, ventilador e a saída de condensados devem ser limpos de sujidades (folhas, galhos, etc.) antes de cada nova 
época de funcionamento. Esses tipos de sujidades podem ser removidos manualmente usando ar comprimido ou lavando 
com água limpa.
Pode ser necessário remover a tampa do dispositivo e o painel da entrada de ar.

Atenção: Antes de abrir o equipamento, verifique se todos os circuitos estão isolados da fonte de alimentação.

Para evitar que o evaporador e o tabuleiro de condensados sejam danificados, não use objetos duros ou afiados na limpeza.
Sob condições climáticas extremas (por exemplo, nevões), pode formar gelo nas grades de entrada e saída de ar de exaustão. 
Se isso acontecer, o gelo deve ser removido nas proximidades das grades de entrada e saída de ar para garantir o mínimo 
caudal de ar.

8.3. Paragem de inverno/Lay-up
Se houver possibilidade de geada após o a estação balnear, quando o aquecimento da piscina for desligado e a temperatura 
externa cair abaixo do limite de operação, o circuito de água da bomba de calor deve ser completamente drenado. Caso 
contrário, o cliente deve tomar medidas estruturais adequadas para proteger a bomba de calor contra danos causados pelo 
gelo.

Atenção: A garantia não cobre danos causados por medidas inadequadas de preparação durante o inverno.
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9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Esta secção fornece informações úteis para diagnosticar e corrigir certos problemas que podem ocorrer. Antes de iniciar o 
procedimento de solução de problemas, faça uma inspeção visual completa da unidade e procure defeitos óbvios, como 
conexões soltas ou cabos defeituosos.
Antes de entrar em contato com o distribuidor local, leia este capítulo com atenção, pois economizará tempo e dinheiro.

AO REALIZAR UMA INSPEÇÃO À CAIXA DO DISJUNTOR DA UNIDADE, CERTIFIQUE-SE SEMPRE QUE O DISJUNTOR PRINCIPAL 
DA UNIDADE ESTÁ DESLIGADO.

As diretrizes abaixo podem ajudar a resolver seu problema. Se não conseguir resolver o problema, consulte o seu instalador 
/ distribuidor local.

A bomba de calor não funciona. Por favor, verifique se:
- Existe tensão de alimentação (disjuntor desligado, falha de energia).
- O interruptor de operação no controlador está ligado e a temperatura correta do ponto de ajuste está ajustada. 

O nível de temperatura definido não pode ser alcançado. Por favor, verifique se:
- As condições de operação permitidas para a bomba de calor foram respeitadas (temperaturas do ar muito altas ou muito 
baixas).
- A área de entrada ou saída de ar está bloqueada, restrita ou muito suja.
- Existem válvulas ou torneiras fechadas na canalização de água.

O cronômetro programado funciona, mas as ações programadas são executadas na hora errada (por exemplo, 1 hora atras-
ada ou muito cedo).
Por favor, verifique se:
- O relógio e o dia da semana estão ajustados corretamente, ajuste se necessário.

Se não conseguir corrigir o problema, entre em contato com o seu técnico de serviço pós-venda. O trabalho na bomba de 
calor só pode ser realizado por técnicos de serviço pós-venda autorizados e qualificados.
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10. ESQUEMA ELÉTRICO
Por favor, consulte o esquema na caixa elétrica.

Modelo: BCPISCINV70A, BCPISCINV110A, BCPISCINV140A, BCPISCINV175A, BCPISCINV220A e BCPISCINV250A 
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Modelo: BCPISCINV320A Monofásica
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Modelo: BCPISCINVT320A Trifásica
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Especificações

MODELO BCPISCINV70A BCPISCINV110A BCPISCINV140A BCPISCINV175A

Volume de Piscina 15~30 m3 25~50 m3 30~60 m3 35~70 m3

Ar1 15ºC
Água2 26ºC
Hr 70%

Capacidade [kW] 1.3~5.1 2.18~8.13 2.86~10.65 3.49~13

Consumo [kW] 0.17~1.06 0.28~1.59 0.38~2.17 0.47~2.64

COP 4.8~7.8 4.9~7.8 4.9~7.6 4.85~7.44

Cap. Turbo [kW] 5.1 8.13 10.65 13.00

COP Turbo 4.8 4.90 4.90 4.85

Cap. Inteligente [kW] 4.08 6.50 8.52 10.40

COP Inteligente 5.9 5.76 5.76 5.71

Cap. ISilencioso [kW] 2.55 4.07 5.33 6.50

COP Silencioso 6.75 6.53 6.53 6.47

Ar1 26ºC
Água2 26ºC
Hr 80%

Capacidade [kW] 1.6~7.2 2.7~10.9 3.4~14.3 4.3~17.4

Consumo [kW] 0.13~1.19 0.18~1.74 0.23~2.32 0.29~2.85

COP 6.22~14.55 6.27~14.8 6.15~14.62 6.0~14.5

Cap. Turbo [kW] 7.2 10.90 14.30 17.40

COP Turbo 6.26 6.27 6.15 6.00

Cap. Inteligente [kW] 5.92 8.94 11.44 14.01

COP Inteligente 7.65 7.84 7.69 7.50

Cap. ISilencioso [kW] 3.7 5.45 7.15 8.70

COP Silencioso 10.42 10.45 10.25 10.00

Ar1 35ºC
Água2 28ºC
Hr 80%

Capacidade [kW] 1.7~3.6 2.4~6.0 3.2~7.87 3.9~9.6

Consumo [kW] 0.22~0.8 0.33~1.39 0.43~1.78 0.51~2.3

EER 4.48~7.53 4.32~7.34 4.41~7.42 4.24~7.4

Cap. Turbo [kW] 3.6 6.00 7.87 9.60

EER Turbo 4.48 4.32 4.41 4.24

Cap. Inteligente [kW] 2.88 4.80 6.30 7.68

EER Inteligente 5.6 5.40 5.51 5.30

Cap. ISilencioso [kW] 2.16 3.00 3.94 4.80

EER Silencioso 6.92 6.65 6.78 6.52

Alimentação Mono 230V / 50 Hz

Corrente máxima [A] 6.53 8.4 9.6 13.77

Caudal da água [m3/h] 3~4 4~6 5~7 6~8

Refrigerante R32

Pressão min. / Pressão max. [Mpa] 1.5/4.15

Temp. do ar de operação [ºC] -10~43

Marca do compressor Toshiba

Tipo de compressor Rotativo

Nível de proteção IPX4

Dimensões unidade [LxAxP mm] 860x331x668 986x356x668

Dimensões embalagem [LxAxP mm] 950x410x800 1080x435x800

Ruído a 1 m [dBA]3 37.7~46.1 38.3~48.1 38.5~48.6 41.5~52.5

Ruído a 10 m [dBA] 3 19.5~27.4 20.6~28.2 20.8~28.6 23.0~31.8
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Especificações 

MODELO BCPISCINV220A BCPISCINV250A BCPISCINV320A BCPISCINVT320A

Volume de Piscina 40~80 m3 65~110 m3 80~150 m3 80~150 m3

Ar1 15ºC
Água2 26ºC
Hr 70%

Capacidade [kW] 3.76~15.7 5.15~18.52 6.34~23.68 6.34~23.68

Consumo [kW] 0.48~2.75 0.68~3.77 0.87~4.8 0.87~4.8

COP 5.1~7.52 4.91~7.53 4.9~7.6 4.9~7.6

Cap. Turbo [kW] 15.70 18.52 23.68 23.68

COP Turbo 5.10 4.91 4.9 4.9

Cap. Inteligente [kW] 12.56 14.82 18.94 18.94 

COP Inteligente 6.00 5.74 5.76 5.76 

Cap. ISilencioso [kW] 7.85 9.26 11.84 11.84 

COP Silencioso 6.80 6.51 6.53 6.53 

Ar1 26ºC
Água2 26ºC
Hr 80%

Capacidade [kW] 4.8~21.2 6.2~25.1 7.7~31.7 7.7~31.7

Consumo [kW] 0.33~3.38 0.43~4.05 0.54~5.21 0.54~5.21

COP 6.36~14.55 6.2~14.52 6.11~14.6 6.11~14.6

Cap. Turbo [kW] 21.20 25.10 31.7 31.7

COP Turbo 6.36 6.20 6.11 6.11

Cap. Inteligente [kW] 17.17 20.10 25.68 25.68 

COP Inteligente 7.95 7.60 7.64 7.64 

Cap. ISilencioso [kW] 10.60 12.52 15.85 15.85 

COP Silencioso 10.60 10.15 10.18 10.18 

Ar1 35ºC
Água2 28ºC
Hr 80%

Capacidade [kW] 4.3~11.5  5.8 ~13.9 7.2~17.5 7.2~17.5

Consumo [kW] 0.57~2.62 0.8~3.35 0.97~4.17 0.97~4.17

EER 4.38~7.48 4.15~7.22 4.21~7.44 4.21~7.44

Cap. Turbo [kW] 11.5 13.90 17.50 17.50 

EER Turbo 4.38 4.15 4.21 4.21 

Cap. Inteligente [kW] 9.20 11.10 14.00 14.00 

EER Inteligente 5.48 5.18 5.26 5.26 

Cap. ISilencioso [kW] 5.75 6.95 8.75 8.75 

EER Silencioso 6.74 6.40 6.48 6.48 

Alimentação Mono 230V / 50 Hz Tri 400V / 50Hz

Corrente máxima [A] 14.3 19.52 25.2 8,4

Caudal da água [m3/h] 7~9 8~11 12~15 12~15

Refrigerante R32

Pressão min. / Pressão max. [Mpa] 1.5/4.15

Temp. do ar de operação [ºC] -10~43

Marca do compressor Toshiba

Tipo de compressor Rotativo

Nível de proteção IPX4

Dimensões unidade [LxAxP mm] 1076x426x720 1176x451x822

Dimensões embalagem [LxAxP mm] 1161x490x855 1261x515x957

Ruído a 1 m [dBA]3 42.3~53.1 44.7~54.9 45.6~57.1 47.2~59.7

Ruído a 10 m [dBA] 3 23.6~32.2 24.6~33.7 26.6~36.5 27.3~38.2
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11. RECICLAGEM  

INFORMAÇÃO AMBIENTAL
Este equipamento contém gases fluorados com efeito de estufa cobertos pelo Protocolo de Kyoto. Só deve ser reparado ou 
desmontado por pessoal profissional certificado.

Este equipamento contém refrigerante R32 na quantidade indicada nas especificações. Não liberte o R32 na atmosfera: R32, 
é um gás fluorado com efeito de estufa com um potencial de aquecimento global (GWP) = 675.

REQUISITOS PARA ABATE
O desmantelamento da unidade, o tratamento do refrigerante, do óleo e de outras partes devem ser feitos de acordo com a 
legislação local e nacional relevante.

Seu produto está marcado com este símbolo. Isso significa que produtos elétricos e eletrónicos não devem ser misturados 
no lixo doméstico não classificado.

Não tente desmontar o sistema você mesmo: a desmontagem do sistema, o tratamento do refrigerante, o óleo e outras 
peças devem ser feitos por um instalador qualificado, de acordo com a legislação local e nacional relevante.

As unidades devem ser tratadas numa estação de tratamento especializada para reutilização, reciclagem e recuperação. Ao 
garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o 
meio ambiente e a saúde humana. Entre em contato com o instalador ou a autoridade local para obter mais informações.

VOCÊ TEM TRÊS SOLUÇÕES:
1. Descarte-o no centro de reciclagem local
2.  Entregue a uma organização de serviço social para que seja reparado e colocado em circulação novamente. 
3. Devolvenda ao distribuidor da bomba de calor contra uma nova compra.
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12. MANUAL DE UTILIZAÇÃO PARA A APP

12.1. Descarregar APP - Wave Inverter Series

Método 1

Sistema Android: Digitalize o QR code através do motor de busca do seu Android.  Descarregue a APP e instale-a.
Sistema IOS: Digitalize o QR code para descarregar a APP e instale-a.
 

Método 2
Sistema Android: Por favor insira o seguinte link no seu navegador e instale a APP: 
   http:/47.254.152.109:8080/scadaiot/downFile/execute.do

Sistema IOS: Procure a aplicação “Pool panel” na APP store, e instale.

 

12.2. Registo
Ligue à sua rede WI-FI válida o seu aparelho móvel. 
Abra a aplicação.
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Pressione Register se está a utilizar a APP pela primeira vez. 
 

Insira o seu email e clique Next.
 

Por favor insira os seguintes items como Email, Username, Password e Password novamente, e clique Finish para entrar. Após 
o registo se efetuar com sucesso, a interface mudará para a interface de início de sessão automaticamente.

Notas: A senha deve conter apenas letras e números.
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12.3. Configuração da APP
 

Insira o seu Email ou Username, password e clique Sign in.

 
Clique em Connect heat pump, e a interface mudará para uma seguinte. 
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De acordo com a imagem apresentada pela interface, faça o que ela indica na unidade. Após de fazer indicado clique Next.
 

Nesta interface selecione o seu router. 
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Coloque a password do seu router e clique em Binding e Next. 

 

Nesta interface, escolha o nome que pretende dar à bomba. Clique em click here to set Wi-Fi.
 



BOMBA DE CALOR THERMOSITE

34

Para sistema Android, a interface vai saltar diretamente para o menu de configuração do seu do seu aparelho móvel HF-
LPB130. 

Para IOS, entre manualmente no menu de configuração do seu equipamento para selecionar HF-LPB130. Se a conexão foi 
concluída com êxito entre a unidade móvel e a bomba de calor; a interface será alterada para a interface principal do usuário.

12.4. Utilização da APP

Ícones principais e funções
 

1. Definições 7. Botão Consulta

2. Modo de operação e funções 8. Botão Falhas

3. Temperatura 9. Botão de configuração de funções

4. Temperatura ambiente 10. Botão On/Off 

5. Barra de definição de temperatura 11. Botão adicionar bomba de calor

6. Botão Modo 12. Atualizar
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Funcionalidades dos botões

1.   Definições
Pressione Setting, a interface será alterada para a apresentada pela seguinte imagem.
 

Nesta interface, 
a. O nome da unidade de bomba de calor conectada ao seu aplicativo móvel pode ser alterado.
b. Excluir a unidade de bomba de calor que já foi adicionada à sua APP.
c. Alterar a password da APP.
d. Sair da conta da APP.

2.   On/Off 
Clique no botão On/Off sob o status da unidade em espera, a unidade irá iniciar. Se a unidade estiver a trabalhar e clicar neste 
botão, a unidade parar. 

3.   Modo 
Este botão é utilizado para selecionar os seguintes modos: Automático, Arrefecimento e Aquecimento. Uma vez pressionado, 
a interface entrará na interface de seleção de modo. Nesta interface, pode selecionar o modo aquecimento, modo 
arrefecimento ou modo automático. Após a seleção, pressione Confirm para confirmar.
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Após definir o modo de operação, na área de ícones do modo, será exibida a sua seleção no lado esquerdo do ecrã.

 Arrefecimento                    Aquecimento                    Automático

4.   Funções
Este botão é usado para selecionar a função operacional que inclui os modos de turbo, inteligente e silêncio. Uma vez pres-
sionado, a interface entrará na interface de seleção de modo. Nesta interface, você pode definir o modo de reforço, modo 
inteligente ou modo de silêncio. Após a seleção, pressione Confirm para confirmar.
 

Após definir o modo de função, na área de ícone do modo, será exibida sua seleção no lado esquerdo da tela.

Silêncio                    Inteligente                    Turbo

5.   Consultar
Pressione este botão, a interface de consulta será exibida. Nesta interface, os seguintes parâmetros atuais da unidade da 
bomba de calor serão exibidos.
a. Temperatura ambiente;
b. Temperatura da água de saída;
c. Temperatura da água de entrada;
d. Estado de mau funcionamento da unidade;
e. Capacidade do compressor.
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6.   Falhas
Pressione o botão Fault, e será apresentado o histórico de falhas e erros ou códigos de proteção. 
 

7.   Adicionar bomba de calor
Pressione este botão, e a interface será alterada para adicionar uma nova unidade como na figura seguinte.
 

Repita a introdução anterior e conclua os seguintes passos.

8.   Atualizar
Pressione este botão, a temperatura de configuração atual exibida e a temperatura ambiente na tela serão atualizadas.

9.                                           Barra de ajuste de temperatura
Com o dedo, deslize ao longo da barra de temperatura para definir a temperatura desejada. Ao mesmo tempo, o valor da 
temperatura exibido acima da barra de temperatura será alterado.
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Dicas:
1. Se a unidade da bomba de calor já estiver configurada com o sistema Android ou IOS E você deseja alterar o aparelho 
móvel do sistema IOS ou Android e siga as etapas:
 a. Pressione os botões de ajuste (                       ) do controlador da bomba de calor ao mesmo tempo até ouvir um som.
 b. Por favor, defina o APP e a bomba de calor novamente, siga as etapas anteriores.
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