
BOMBA DE CALOR 

MANUAL DO UTILIZADOR
E DE INSTALAÇÃO

BIG Polar 22T - CA012 |  BIG Polar 30T - CA014

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



CONTEÚDO
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A imagem e a função descritas neste manual contêm os componentes do aquecedor de reserva.
As imagens neste manual servem apenas como referência, consulte o produto real.

NOTA

Sistema hidraulico

SistemaRefrigeração

Caixa terminal

Sistema de controlo eléctrico









05

③
② ①

O aquecedor de reforço deve ser instalado abaixo da 
sonda de temperatura (T5).

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

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

Sonda de 
temperatura 
(T5)

Bobina

Saída

Entrada

Tanque

Tanque de água quente para uso doméstico 
(fornecimento de campo)

Um tanque de água quente para uso doméstico 
(com ou sem aquecedor de reforço) pode ser ligado 
à unidade.

O requisito do tanque é diferente entre unidades e 
materiais do permutador de calor.

Tbivalente Temperatura no exterior 

Capacidade/Carga

2 INTRODUÇÃO GERAL

Estas unidades são utilizadas em aplicações de aquecimento e arrefecimento e em tanque de água quente para uso domésti-
co. Podem ser combinadas com unidades ventiloconvectoras, aplicações de piso radiante, radiadores de baixa temperatura e 
alta eficiência, tanques de água quente para uso doméstico e kits solares, que são de fornecimento de campo.

É fornecido um controlador por cabo com a unidade.

Se selecionar a unidade com o aquecedor de reserva incorporado, o aquecedor de reserva pode aumentar a capacidade de 
aquecimento durante uma temperatura baixa no exterior. O aquecedor de reserva também serve como uma reserva no caso 
de avaria e para proteção anticongelamento dos tubos de água exteriores durante o inverno. 

① Capacidade da bomba de calor.

② Capacidade de aquecimento necessária (dependente
do local).

③ Capacidade de aquecimento adicional fornecida pelo
aquecedor de reserva.

Aquecedor de 
reforço do tanque 
(TBH)

-21

39

-16

48

-11

58

33

57

No modo aquecimento, a temperatura mínima (T1) que pode 
sair da unidade em diferentes temperaturas ambiente (T4) 
está indicada no quadro abaixo:

No modo aquecimento, a temperatura mínima (T5) que pode 
sair da unidade em diferentes temperaturas ambiente (T4) 
está indicada no quadro abaixo:

A unidade tem uma função anti-congelação que usa a bomba 
de calor para evitar que a instalação de água congele, em 
qualquer condição. Uma vez que a corrente pode falhar, 
quando a unidade estiver sem supervisão, é recomendado 
que se utilize fluido anti-congelante.
No modo de arrefecimento, a temperatura mínima (T1) que 
pode sair da unidade em diferentes temperaturas 
ambiente (T4) está indicada no quadro abaixo:

Temp. exterior (ºC)
Temp. fluxo de água (ºC)
Temp. exterior (ºC)
Temp. fluxo de água (ºC)
Temp. exterior (ºC)
Temp. fluxo de água (ºC)

10

14

8

18

6

11

9

15

7

19

6

12

9

16

7

20

5

13

8

17

6

5L

-25

35

-20

40

-15

50

34

56

-10~30

60

-24

35

-19

42

-14

52

35

55

-23

35

-18

44

-13

54

31

59

-22

37

-17

46

-12

56

32

58

Temp. exterior (ºC)

Temp. fluxo de água (ºC)

Temp. exterior (ºC)

Temp. fluxo de água (ºC)

Temp. exterior (ºC)

Temp. fluxo de água (ºC)

Temp. exterior (ºC)

Temp. fluxo de água (ºC)

Temp. exterior (ºC)

Temp. fluxo de água (ºC)

-25~-21 -20~-14 -15~-11 -10~-4

35 40 45 48

55 5553 53

50 48

0~4  5~9 10~14

-5~-1

15~19

25~29 30~34

20~24

50

50

35~39 40~43

48 45

Temp. exterior (ºC)

Temp. fluxo de
AQS (ºC)

Temp. exterior (ºC)

Temp. fluxo de 
AQS (ºC)

Temp. exterior (ºC)

Temp. fluxo de 
AQS (ºC)
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3 ACESSÓRIOS

3.1 Acessórios fornecidos com a unidade

Quantidade

Manual de instruções

Filtro em Y

AspetoNome

1

1

1

1

Medições da instalação

Controlador com fios 1

1

Mangueira de drenagem 1

Rótulo energético 1

2

3

1
Fios de correspondência 
de rede

Correia de aperto para a 
utilização nas ligações 
elétricas pelo cliente

Termístor para o tanque de água 
quente para uso doméstico ou 
caudal da zona 2 ou tanque de 
equilíbrio 

Manual de instalação e do 
proprietário (este livro)

Antes da instalação
Certifique-se de que confirma o nome do modelo e o número de série da unidade.

Manuseamento
Devido às dimensões relativamente grandes e ao peso elevado, a unidade apenas deve ser manuseada através de 
ferramentas de elevação com fundas. As fundas podem ser colocadas em mangas previstas na estrutura da base que são 
especificamente fabricadas para este fim.

4 ANTES DA INSTALAÇÃO

Se a definição IBH/AHS estiver válida, apenas IBH/AHS é ativado;
Se a definição IBH/AHS estiver inválida, apenas a bomba de calor é ativada, 
podendo ocorrer limitação e proteção durante a operação da bomba de calor.
Intervalo de funcionamento pela bomba de calor com possível limitação e proteção.

A bomba de calor desliga-se, apenas IBH/AHS é ativado.
Linha de temperatura da água de entrada máxima para o funcionamento da bomba 
de calor.

No modo AQD, o intervalo de temperaturas do caudal da 
água (TW_out) em temperaturas no exterior (T4) é listado 

Se a definição IBH/AHS estiver válida, apenas IBH/AHS é ativado;
Se a definição IBH/AHS estiver inválida, apenas a bomba de calor é ativada, podendo 
ocorrer limitação e proteção durante a operação da bomba de calor.
Intervalo de funcionamento pela bomba de calor com possível limitação e proteção.
A bomba de calor desliga-se, apenas IBH/AHS é ativado.
Linha de temperatura da água de entrada máxima para o funcionamento da bomba 
de calor.

No modo de aquecimento, o intervalo de temperaturas 
do caudal da água (TW_out) em diferentes temperaturas 
no exterior (T4) é listado abaixo:

Intervalo de funcionamento pela bomba de calor com possível limitação e 
proteção.

No modo de arrefecimento, o intervalo de temperaturas 
do caudal da água (TW_out) em temperaturas no 
exterior (T4) é listado abaixo:

Manual das especificações 
técnicas

3.2 Acessórios disponíveis no fornecedor
Termistor para tanque de 
equilíbrio (Tbt1)

1 

Fio de extensão para Tbt1 1 

Termistor para tanque de 
equilíbrio (Tbt2) 1 

Fio de extensão para Tbt2 1 

Termistor para temperatura de 
fluxo da Zona 2 (Tw2) 1 

Fio de extensão para Tw2 1 

Termistor para temperatura solar. (Tsolar) 1 

Fio de extensão para Tsolar 1 

Termistor e fio de extensão com um comprimento de 
10 metros para Tbt1, Tbt2, Tw2, Tsolar podem ser 
compartilhados, se essas funções forem necessárias 
ao mesmo tempo, solicite esses termistores e fio de 
extensão adicionalmente.

MODO DE REFRIGERAÇÃO

Temperatura exterior (°C) 

Temperatura do fluxo de água (°C) 

MODO DE AQUECIMENTO

Temperatura exterior (°C) 

Temperatura do fluxo de água (°C) 

MODO DE AQUECIMENTO - ÁGUA DOMÉSTICA

Temperatura exterior (°C) 

Temperatura do fluxo de água (°C) 
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5 INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O LÍQUIDO REFRIGERANTE

Este produto contém gás fluorado, o qual é proibido de ser libertado na atmosfera.

Tipo de líquido refrigerante: R32; Volume do GWP: 675.

GWP = potencial para aquecimento global

O volume do líquido refrigerante carregado na fábrica presente na unidade

Líquido refrigerante/Kg Equivalente de CO2 em toneladas 

18 kW 5.00 3.38

22 kW 5.00 3.38

26 kW 5.00 3.38

Modelo

30 kW 5.00 3.38

A posição do centro em diferentes unidades pode ser vista na imagem abaixo.

Para evitar lesões, não toque na entrada de ar ou nas aletas de alumínio da unidade.

Não utilize as pegas nas aletas para evitar danos.

A parte de cima da unidade é pesada! Evite que a unidade caia devido à inclinação incorreta durante 
o manuseamento.

CUIDADO

304

670

425

670

O gancho e o centro da 
unidade devem estar numa 
linha vertical para evitar a 
inclinação inadequada.

Passe a corda através dos 
orifícios de elevação nos 
lados esquerdo e direito da 
caixa de madeira.
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①

②

6.2 Selecionar um local em climas quentes

① Construir uma grande cobertura.

② Construir um pedestal.
Instalar a unidade num local afastado o suficiente do
chão para evitar que seja soterrada por neve.

Como a temperatura no exterior é medida através do 
termístor de ar da unidade de exterior, certifique-se de 
que instala a unidade de exterior à sombra ou deve 
construir um toldo para evitar a luz solar direta, de modo 
a que não exista influência do calor do sol. Pode ser 
adicionada outra proteção à unidade.

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

Nunca instale a unidade num local onde o lado de 
sucção possa ser diretamente exposto ao vento.

Para evitar a exposição ao vento, instale uma placa 
de defleção no lado de descarga de ar da unidade.

Em áreas com queda de neve severa, é muito 
importante selecionar um local de instalação onde a 
neve não afete a unidade. Se for possível a ocorrên-
cia de queda de neve lateral, certifique-se de que o 
convector do permutador de calor não é afetado pela 
neve (se necessário, construa uma proteção lateral).

NOTA
Durante a operação da unidade em climas frios, 
certifique-se de que segue as instruções descritas 
abaixo.

6.1 Selecionar um local em climas frios

Consulte “Manuseamento” na secção “4 Antes da 
instalação”

Certifique-se de que existe espaço suficiente para 
efetuar a instalação.

Coloque a saída de ar no ângulo correto para a direção 
do vento.

Prepare um canal de drenagem da água à volta da 
fundação, para drenar o escoamento de água do 
redor da unidade.
Se a água não for facilmente drenada da unidade, 
instale a unidade numa fundação de blocos de 
cimento, etc. (a altura da fundação deve ser cerca de 
100 mm (3,93 pol.).
Se instalar a unidade numa estrutura, instale uma 
placa à prova de água (cerca de 100 mm) por baixo 
da unidade para impedir que exista saída de água da 
parte de baixo.
Se instalar a unidade num local frequentemente 
exposto a neve, tenha especial atenção em elevar a 
fundação o máximo possível.

No caso de vento forte e se a direção do vento não 
possa ser prevista, consulte as figuras abaixo para a 
instalação da unidade (qualquer uma é OK):

Rode o lado da saída de ar para a parede do edifício, da 
cerca ou da tela.

Se instalar a unidade na estrutura de 
um edifício, instale um tabuleiro à 
prova de água (forn. campo) (cerca 
de 100 mm, por baixo da unidade) 
para evitar que a água drenada 
pingue. (Consulte a imagem à 
direita.)

＞
300mm

＞3000mm
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Parafuso de 
expansão de 

Proteção 
anti-choque 
em borracha

Solo ou 
telhado 
firme Base em 

cimento

Verifique a resistência e o nível do chão da instalação para que a unidade não cause vibrações ou ruídos durante o funcio-
namento.

De acordo com o desenho da fundação na figura, fixe bem a unidade através de parafusos de base. (Prepare quatro 

Aparafuse os parafusos da base até que o comprimento seja 20 mm da superfície da fundação.

7.2 Requisitos da instalação

7.1 Dimensões

7 PRECAUÇÕES DURANTE A INSTALAÇÃO

Model A B C D E F G H I J

1129 494 192 206 143

K

400

L

440

H

J

I

E               D                 G

B

F
C

A

KL
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7.4 Requisitos de espaço para revisões

7.4.1 No caso de instalação empilhada

É necessário instalar uma cinta de aquecimento elétrica se a água não for escoada em água fria, mesmo com o orifício 
do dreno grande aberto.

NOTA

1) No caso da existência de obstáculos à frente da saída do ar.

2) No caso da existência de obstáculos à frente da entrada de ar.

7.3 Posição do orifício do dreno

Orifício do dreno

>300

>600

>3
00

 >
0003

(

 

Saída de ar

Entrada de ar

Entrada de ar

Parede ou obstáculo)

Manter a eletricidade
fio e oleoduto

>600

>3000

>300



7.4.2 No caso de instalação em várias filas (para utilização em telhado, etc.)  
No caso de instalação de múltiplas unidades em ligação lateral por fila.
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>3000 >1000 >6000 >4000 >300

















1.

2.

3.

4.
5.

.

1.  
5.15

2.  

3.  
 

4.

5.

8.4 Requisito de volume do tanque de equilíbrio 

NOTA

CUIDADO

Empurre a grelha para a esquerda até que esta pare, depois puxe o seu canto direito para que consiga
remover a grelha. Depois pode reverter o processo. Tenha cuidado para não se magoar

1

18-30kW
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9.2 Componentes principais
9.2.1 Módulo hidráulico

1

9

10

1112.2

12.1

2

4

5

7

8

3

6

12
6

3

4

5

T2B

Tw_out

Tw_in

12.1

12.2

11

10

T2

7 9

8

Código Unidade de montagem 

Válvula  de purga de ar automática

Vaso de expansão

Bomba circuladora

Válvula de segurança

Manómetro

Fluxostato

Tubo do gás refrigerante

Tubo do líquido refrigerante

Permutador de calor da placa 

Ligação de saída de água

Ligação de entrada de água

Fita de resistência eléctrica

Explicação

O ar remanescente no circuito de água será automatica-
mente removido do circuito de água.

Equilibra a pressão do circuito de água (volume do vaso de
expansão: 8 litros.

Circula a água no circuito hidráulico.

Indica a pressão do circuito de água.

/

Transfere o calor do circuito de gás para o circuito de água.

/

1 

2 

3 

4

5

6

7

8

9

10

11

12.1

12.2 Fita de resistência eléctrica

Sensor de temperatura/

Evita elevação da pressão do circuito da água ao atuar aos 3 bar 
libertando água do circuito.

Verifica se há caudal de água para proteger o compressor e a
bomba circuladora de danos por caudal insuficiente.

/

/

Para aquecer o permutador de calor.

Para aquecer a ligação ao vaso de expansão.

Quatro sensores de temperatura determinam a temperatura da
água e do líquido refrigerante em vários pontos no circuito de
água (T2B; T2; TW_out; TW_in).
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9.3 Caixa de controlo eletrónico

Nota: a imagem serve apenas como referência, consulte o produto real.

Placa de controlo do
módulo do inversor

(PCB A) 

Placa de controlo
principal do módulo
hidráulico

Placa de controlo
principal da unidade 

Vista frontal
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Placa de controlo do
módulo do inversor 
(PCB A)  

Placa do filtro
(PCB C)  

Vista traseira



A porta para máquina em cascata interna

9.3.1 Placa de controlo principal do módulo hidráulico
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9.3.2 Monofásico para unidades de 4-16 kW

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Unidade de montagemCódigo

Porta de saída para +15 (CN20)

Porta W da ligação do compressor

Porta V da ligação do compressor

Porta U da ligação do compressor

Porta de entrada para o pressostato de alta pressão (CN23)

Potência para ligar potência de alimentação (CN2)

Porta para comunicação com PCB B (CN8)

Porta de entrada P com entrada para módulo IPM

Porta de entrada P com saída para módulo IPM

1

2

5

4
3

6

8

9

7

13

10

11

12

Filtro de potência L1(L1’)

Filtro de potência L2(L2’)

Filtro de potência L3(L3’)

10
11

12
Placa PED13
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2) Placa de controlO principal da unidade

1 

2

3

4

5

6

7

Unidade de montagem Unidade de montagemCódigo Código

9

14

15

16

17

18 

19

20

21

22
23

24

25

8

10

11

12

13

2

6

13

+

+

ON

21

ON

21

3

3

ON

21

ON

21

3

3

A

.

8

1 4

20V

PG
N

D

12
V

G
N

D.9V

G
N

D
1

.

2

7

9

16

.

.
.18

V

.

V i n 6

1 3

17

26

19

8

7

24

9

23

4
5

18

10

11

14

25

12

22

16
20

21

15

26

26

23

Alimentação para PCB B (CN41)

Porta para programação IC (CN11)

Porta para sensor de pressão (CN6)

Porta para sonda de temperatura de aspiração (CN5)

Porta para sonda de temperatura descarga (CN8)
Porta para sonda de temperatura ambiente e 
temperatura do condensador (CN9)
Porta para pressostato de baixa pressão e 
verificação rápida (CN29)
Porta para comunicação com a placa de controlo 
da Hidro-Box (CN24)
Porta para comunicação com PCB C (CN4)

DIP Switch (S5, S6)
Porta para comunicação com medidor de potência 
(CN26)

Porta para o válvula de expansão elétrica (CN22)
Porta para alimentação do ventilador de 310 VCC 
(CN53)

Alimentação para placa de controlo da Hidro-Box (CN21)

Porta para outra sonda temperatura (CN35)

Porta para comunicação XYE (CN28)

Porta para válvula 4 vias (CN18)

Porta para a fita térmica elétrica 1 (CN10)

Porta para a fita térmica elétrica 2 (CN7)

Porta para comunicação D1D2E(CN37)

Porta para o pressostato de alta pressão e a 
verificação rápida (CN31)
Porta para alimentação do ventilador de 15 VCC (CN30)

Porta para ventilador (CN 107/109)

Porta para comunicação com a PCB A (CN36)

Porta para o fio terra (CN38)

Porta para válvula SV (CN2027)
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9.3.3 Placa de filtro

Assembly unit Assembly unitCoding Coding

1 

2 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Alimentação L3 (L3)

Alimentação L2 (L2)

Alimentação L1 (L1)

Alimentação N (N)

Fio terra (PE1)

Alimentação para ventilador DC (C2 12)

Porta de alimentação para placa do controlador
principal (NC30)

Filtragem de potência L1 (L1’)

Filtragem de potência L2 (L2’)

Filtragem de potência L3 (L3’)

Porta para comunicação com PCB B (CN8)

Alimentação para ligar/desligar alimentação da
PCB A(CN214)

PCB C 

1 2 346

5

7

8910

11

12

12



5

4

4.2

4.1

10

FHL1 FHL2 FHLn

19

201

15

161412

14

16

2

Código Unidade de montagem Código Unidade de montagem 
1 Unidade de exterior 

7  2  
15 

Válvula de fecho (forn. campo)   
4 

Interface do utilizador (acessório) 

9  
Válvula de enchimento (forn. campo)  

4.1 
Tanque de equilíbrio (forn. campo)   

19 
Válvula de drenagem (forn. campo)   

4.2 
Válvula de purga de ar automática 

11 
Coletor/distribuidor (forn. campo)   

5
 meganerd ed aluvláV

10 Recipiente de expansão (forn. campo)  

12

FHL 
1…n 

Rede radiante (forn. campo)

Filtro (acessório)

Válvula de bypass (forn. campo)

14 

16 

20 

9.4.1 Verificar o circuito hídrico

Se a instalação estiver equipada com um tanque de água quente para uso doméstico (fornecimento de campo), 
consulte o Manual de instalação e do proprietário do tanque de água quente para uso doméstico. Se não existir glicol 
(anticongelante) no sistema e ocorrer um corte de energia ou uma falha na bomba, esvazie o sistema (como 
demonstrado na imagem abaixo).

NOTA

Se a água não for removida do sistema em condições abaixo de zero quando a unidade não estiver a ser utilizada, a 
água congelada poderá danificar as peças do circuito hídrico.

NOTA

A unidade está equipada com uma entrada de água e uma saída de água para ligação a um circuito hídrico. Este circuito 
deve ser instalado por um técnico licenciado e deve cumprir as leis e os regulamentos locais.

A unidade apenas deve ser utilizada num sistema hídrico fechado. A aplicação num circuito hidráulico aberto pode 
conduzir a excesso de corrosão dos tubos de água.

Exemplo:

InteriorExterior

Modbus

9.4 Tubos de água
Todos os comprimentos e distâncias das tubagens devem ser considerados.

Requisitos

O comprimento máximo do cabo do termístor permitido é 20 m. Esta é a distância máxima permitida entre o tanque de água quente para uso 
doméstico e a unidade (apenas para instalações com um tanque de água quente para uso doméstico). O cabo do termístor fornecido com o 
tanque de água quente para uso doméstico tem 10 m de comprimento. Para otimizar a eficiência, recomendamos a instalação da válvula de 
3 vias e do tanque de água quente para uso doméstico o mais próximos possível da unidade.

P_o: Bomba de circulação exterior (forn. campo)   



O volume do recipiente de expansão pode seguir a figura abaixo:

2) O volume do recipiente de expansão deve cobrir todo o volume do sistema hídrico.

3) Para adequar o tamanho para o circuito de aquecimento e arrefecimento.

NOTA
Na maioria das aplicações, este volume de água mínimo deverá ser satisfatório.

Em processos críticos ou em áreas com uma carga de aquecimento alta, poderá ser preciso água adicional.

Quando a circulação em cada rede radiante é controlada por válvulas controladas remotamente, é importante que um 
volume de água mínimo seja mantido mesmo se todas as válvulas estejam fechadas.

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

As unidades estão equipadas com um recipiente de expansão de 8 L que tem uma pré-pressão predefinida de 1,5 bar. Para 
garantir o funcionamento correto da unidade, a pré-pressão do recipiente de expansão poderá ter de ser ajustada.

1) Verifique se o volume de água total na instalação, excluindo o volume de água interna da unidade, é, pelo menos, 40 L.
Consulte o capítulo 14 "Especificações técnicas" para ver o volume de água interna total da unidade.

9.4.2 Volume da água e tamanho dos recipientes de expansão

.edadinu an sodasu siairetam so moc e ametsis on adazilitu augá a moc sievítapmoc siairetam erpmes ezilitU 

.augá ad arutarepmet a e oãsserp a matropus opmac ed snegabut san sodalatsni setnenopmoc so euq ed es-euqifitreC 

Devem ser fornecidas torneiras de drenagem em pontos baixos do sistema para permitir a drenagem completa do circuito 
durante a manutenção.

Devem ser colocadas saídas de ar em todos os pontos altos do sistema. As saídas de ar devem ser colocadas em pontos 
facilmente acessíveis para os trabalhos. Uma válvula automática de purga de ar é fornecida dentro da unidade. Verifique  
se esta válvula da purga do ar não está apertada para que a libertação automática do ar no circuito hidráulico seja possível.

 

Diferença de 
altura da 
instalação (*)

Volume de água 230 L Volume de água > 230 L

Não é necessário pré-ajuste de pressão

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

Ações requeridas:
• Pré-ajuste de incremento de pressão,
calculado de acordo com “Calculo da
pré-pressão do vaso de expansão” abaixo.

• Verifique se o volume de água está abaixo
do máximo admissível (use o gráfico da
página seguinte).

Ações requeridas:
• Pré-ajuste de incremento de pressão,
calculado de acordo com “Calculo da
pré-pressão do vaso de expansão” abaixo.

• Verifique se o volume de água está abaixo
do máximo admissível (use o gráfico da
página seguinte).

* A diferença de altura da instalação é a diferença entre o ponto mais alto da instalação e o vaso de expansão da unidade exterior.
Nos casos em que a unidade exterior está no ponto mais alto, considera-se a diferença de altura igual a zero.
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Calculo da pré-pressão do vaso de expansão
A pré-carga (Pg) a ser aplicada depende da máxima diferença de altura (H) e é calculada da 
seguinte forma:
Pg [bar] = (H[m]/10+0,3)[bar]

Verificação do máximo volume de água admissível
Para determinar o máximo volume de água admissível deve proceder da seguinte forma:

• Determinar a pré-carga calculada (Pg) para o correspondente máximo de água usando o
gráfico abaixo.
• Verificar que o volume total de água no circuito completo está abaixo deste valor. Se não for o
caso, então o vaso de expansão da unidade não é suficiente e deve ser aplicado um vaso de
expansão externo.

Pré-carga = Pressão do vaso de expansão, sem estar ligado à instalação.
Volume máximo água = Volume máximo de água do sistema que o vaso de expansão interno 
suporta.
A1 – Sistema sem glicol
A2 – Sistema sem sem 25% propilenoglicol

Exemplo 1:
A unidade está instalada 5m abaixo do ponto mais alto no circuito de água. O volume total no 
circuito de água é 100 litros. Neste exemplo não é necessário fazer nada.

Exemplo 2:
A unidade está instalada no ponto mais alto do circuito de água. O circuito total contém 250 litros 
de água.
Resultado:

• Uma vez que 250 litros é maior que 230 litros, a pré-carga do vaso de expansão deve ser
incrementada (ver tabela acima).
• A pré-carga necessária é: Pg [bar]= (H[m]/10 +0,3)[bar] = (0/10+0,3) [bar] = 0,3 bar.
• O correspondente volume máximo de água pode ser medido no gráfico acima: aproximada-
mente 310L.
• Uma vez que o volume total (250 L) está abaixo do volume máximo (310 L), o vaso de
expansão interno é suficiente.

Definir a pré-carga do vaso de expansão
Quando for necessário alterar a pré-carga do vaso de expansão (1,0 bar), deve seguir as seguintes 
linhas:

• Use apenas Nitrogénio para regular a pré-carga do vaso de expansão.
• Ajustar de forma incorreta a pré-carga conduz a mau funcionamento do sistema. A pré-carga
apenas pode ser ajustada por um técnico habilitado.

Selecionar um Vaso de expansão adicional
Se o vaso de expansão da unidade for demasiado pequeno, é necessário adicionar um vaso 
suplementar.

• Calcular a pré-carga do vaso de expansão: Pg [bar] = (H [m] / 10 + 0,3) [bar] A pré-carga do
vaso de expansão interno da unidade também deve ser regulado para o mesmo valor.
• Calcular o volume necessário do vaso de expansão adicional:

V1 = 0,0693 x V água / (2,5 – Pg) – P0
V0 é o volume do vaso de expansão que está instalado no interior da unidade (8 L).
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A

B

C

D E

F
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H

I
J

K

L

M
N

N

N

N

N

P2 3

(a)  
(b) A sonda e o cabo de ligação (10 m) são entregues com o tanque de AQS (T5) ou temp. saída zona 2 (Tw2).
(c) Ver especificações dos cabos standard na seção 9.7.4

1 

2

3

4

5 

9

10/11/23

12 

13 

15

Descrição AC/DC Número de condutores necessários Corrente máximaItem

Cabo de controlo de bomba de AQS

Cabo de controle de válvula 3 vias

Cabo de sonda de T5

Cabo de controlo de resistência elétrica

Cabo de alimentação

Cabo de sonda de Tw2

Cabo de controlo da caldeira

Cabo do termostato de zona
Cabo de interface de utilizador

Cabo de sinal do kit energia elétrica AC 2 200 mA

AC 5 200 mA

AC 2 or 3 200 mA(a)

/ 2 200 mA

DC 2 (b)

AC 2 200 mA(a)

200 mA(a)AC 2 or 3

DC 2 (b)

(c)

AC 2 200 mA(a)

AC 3+GND

A 

B

C

D

E

F

G

H

Unidade de montagemCódigo

P_s: Bomba solar (não fornecido)
P_c: Bomba de circulação / bomba de 2ª zona 
(não fornecido)
P_a: Bomba de circulação externa / bomba de zona 1
(não fornecido

Caldeira (não fornecido)

Termostato de zona (não fornecido)

Interface de usuário

Kit de energia solar (não fornecido)

Unidade externa

Unidade de montagemCódigo

I

J

K

L

M

N

O

P

Contactor

Alimentação

Resistência elétrica booster

Tanque de água quente sanitária

SV1: Válvula de 3 vias para AQS 
(não fornecido)

SV2: Válvula de 3 vias (não fornecido)

P_d: Bomba AQS (não fornecido)

SV3: Válvula 3 vias zona 2

Cabo de seção mínima AWG18 (0,75 mm2).



O equipamento deve ser ligado à terra.

Toda a carga externa de alta tensão, se for uma porta metálica ou aterrada, deve ser ligada à terra.

Toda a carga externa de corrente precisa de menos de 0,2 A, se a corrente de carga única for superior a 0,2 A, a carga deve ser 
controlada através de um contator CA.

As portas do terminal de ligação "AHS1" "AHS2", "A1" "A2", "R1" "R2" e "DFT1" "DFT2" apenas fornecem o sinal de permutação.
Consulte a imagem do 9.7.6 para obter a posição das portas na unidade.

A fita térmica elétrica da válvula de expansão, a fita térmica elétrica do permutador de calor da placa e a fita térmica elétrica do 
interruptor de caudal partilham uma porta de controlo.

Use o H07RN-F para o cabo de alimentação, todos os cabos são ligados a alta tensão, exceto o cabo do termístor e o 
cabo para a interface do utilizador.

NOTA

76

1

3

2

4
5

1

2

3

4

5

Orifício de cablagem de alta tensão

Orifício de cablagem de baixa tensão

Orifício de cablagem de alta ou baixa tensão

Saída de água

Entrada de água

Unidade montagemCódigo

6 Orifício do tubo de drenagem

7 Orifício do tubo de drenagem (para
válvula de segurança)



Utilize a chave de fendas correta para apertar os parafusos do terminal. Chaves de fendas pequenas podem danificar o 
parafuso e impedir um aperto correto.

O aperto excessivo dos parafusos dos terminais pode danificar os parafusos.

Integre um disjuntor FI e um fusível na linha de a alimentação de energia.

Durante as ligações elétricas, certifique-se de que são utilizados os cabos indicados, efetue ligações completas e fixe os fios 
de modo a que forças exteriores não afetem os terminais.

Corte toda a alimentação incluindo a alimentação da unidade e do aquecedor de reserva e do tanque de água quente 
para uso doméstico (se aplicável) antes de remover o painel de serviço da caixa de distribuição.

AVISO

Orientações para a ligação elétrica de campo

A maioria das ligações elétricas de campo devem ser efetuadas no bloco de terminais dentro da caixa de distribuição. Para 
obter acesso ao bloco de terminais, remova o painel de serviço da caixa de distribuição (porta 2).

9.7.3 Precauções durante a ligação dos fios de alimentação

Fixe todos os cabos com abraçadeiras de cabos.

É necessário um circuito de alimentação dedicado para o aquecedor de reserva.

As instalações equipadas com um tanque de água quente para uso doméstico (fornecimento de campo) necessitam de um 
circuito de alimentação dedicado para o aquecedor de reforço. Consulte o Manual de instalação e do proprietário do tanque 
de água quente para uso doméstico. Fixe os fios elétricos na ordem apresentada abaixo.

Disponha os fios elétricos para que a tampa dianteira não levante quando forem efetuados trabalhos de ligações elétricas 
e fixe bem a tampa dianteira.

Siga o diagrama de cablagem para os trabalhos de ligações elétricas (os diagramas de cablagem encontram-se na parte 
de trás da porta 2).

Instale os cabos e feche bem a tampa de modo a que a tampa encaixe adequadamente.

Utilize um terminal de cravar redondo para a ligação da placa dos terminais de alimentação. No caso de não poder ser 
utilizado devido a motivos inevitáveis, certifique-se de que cumpre as seguintes instruções.

Não ligue fios com bitolas diferentes ao mesmo terminal de alimentação. (Ligações soltas poderão causar sobreaquecimento.)

Durante a ligação de fios com a mesma bitola, ligue-os de acordo com a figura abaixo.

-

-



O interruptor do circuito de falha de aterramento deve ser um
disjuntor do tipo de alta velocidade de 30 mA (<0,1 s).

NOTA

Estes são valores máximos (consulte os dados elétricos para obter os valores exatos)

Alimentação da unidade exterior

22kW18kW 26kW 30kWCapacidade

Disjuntor 18 21  24  28

Secção fio (mm2) 6 6 6 6

9.7.4 Especificações da cablagem standard

Porta1: Compartimento do compressor e peças elétricas: XT1

9.7.5 Conexão para sistema paralelo 

ALIMENTAÇÃO
380VAC~3N

FU
SE

PRETO AZULCINZACASTANHO

LPS
L1 L2 L3 N

Alimentação

Use fio isolado e este deve ser aterrado

Interruptor
ON/OFF

Fusível

Caixa de distribuição Caixa de distribuição Caixa de distribuição Caixa de distribuição 

Esquema de ligações do controlo elétrico para sistemas paralelos.

Master unit Slave unit 1
H1 H2

Slave unit 2
H1 H2

Slave unit x
H1 H2

Resistência embutida

Apenas última IDU 
necessita de uma 
resistência embutida 
adicional.

......

SW9

ON

OFF

SW9

Master unit

Slave unit

L1 L2 L3 N

Fusível

L1 L2 L3 N

Fusível

L1 L2 L3 N

Fusível

L1 L2 L3 N

1、Esta funcionalidade apenas suporta até 6 máquinas.

2、Para garantir o sucesso do endereçamento automático, todas as máquinas devem ser ligadas à mesma fonte de
alimentação e uniformemente.

3、Apenas a unidade MASTER se pode conectar ao controlador, e deve colocar o SW9 em "on" na unidade MASTER,
a unidade SLAVE não se pode conectar ao controlador.

4、Use fio isolado e este deve ser aterrado.

CUIDADO



A porta fornecesse sinal de controlo à carga. Existem dois tipos de sinal da porta:

Tipo 1: Contacto seco sem voltagem.

Tipo 2: A porta fornece sinal de 220V. Se a corrente de carga for <0,2A, a carga pode-se conectar à porta diretamente. Se a 

A porta de sinal de controlo do modelo hidráulico contém terminais para energia solar, alarme remoto, válvula de 3 vias, bomba e
fonte de aquecimento externa, etc.

A fiação é ilustrada abaixo:

Tipo 2: 13

7 5 3 1 A1

A2

2468

TBH
Alimentação

Contator

N
16Tipo 1:

Carga

Funcionamento
L     N

FUSÍVEL

30 26
R1 R2

1) Para sistema de energia solar:

SL1 SL2
1 2

CONECTAR AO GRUPO
DE BOMBAGEM DO 

SOLAR

Voltagem

Corrente máxima (A)

Secção

220-240VAC

0.2

0.75

9.7.6 Conexão para outros componente

1
SL1

2
SL2

3
 H

4
C

5
   

6
1ON

7
1OFF

8 9 10
  

11
   

12
  

2423
N

21
  N

20
IBH1

191813 14
  L1
15
  

16 17
N

22

25
     HT

29 30 31
DFT2

32
DFT1

26
    R2

27
ASH1

28
ASH2

1
 A

2
  B

3
  X

4
  Y

5
  E

6
 P

7
  Q

8
  E

9
 H1

10
 H2

2ON2OFF P_c P_o P_s P_d

N R1TBH N N 3ON 3OFF N N

CN11 CN7 CN30

Código Conecta a 
1 SL1
2 SL2
3 H
 4 C
15 L1
5 1ON
 6 1OFF
16 N
7 2ON
8 2OFF
17 N
9 P_c
21 N
10 P_o
22 N
11 P_s

12 P_d
24 N
13 TBH
16 N

14 IBH1
17 N
18
19 3ON

N

Designação
Sinal de entrada
do solar

  

Sinal de entrada do 
termostato ambiente 
(Alta voltagem)

  

Resistência do depósito

Resistência interna de
reserva 1

SV3 (Válv. 3 vias)

Bomba de circulação 
externa (bomba zona 1)

Bomba (bomba zona 2) CN11

SV2 (Válv. 3 vias) 

Bomba AQS

23 N

SV1 (Válv. 3 vias) 

Bomba do solar

20 3OFF

 
1 A
2 B
3 X
4 Y
5 E
6 P
7 Q
9 H1

10 H2

CN11

Controlador por cabo 

26 R2
30 R1
31 DFT2
32 DFT1
25 HT
29 N
27 AHS1
28 AHS2

CN7
Resistência elétrica de
Anti-congelamento
(externa)

Fonte de calor adicional

Unidade exterior 

Sistema de paralelo

Saída de estado de
descongelamento

Código Conecta aDesignação

Código Conecta aDesignação

Saída de estado de
funcionamento da unid.
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Termostato ambiente tipo 1 (RT1) (alta tensão): "POWER IN" fornece a tensão de trabalho para o RT, não fornece a tensão para o 
conector RT diretamente. A porta “15 L1” fornece a tensão de 220 V ao conector RT. A porta “15 L1” conecta-se à porta L da fonte 
de alimentação principal da unidade da fonte de alimentação monofásica, a porta L2 da fonte de alimentação trifásica.

Termostato ambiente tipo 2 (RT2) (Baixa tensão): “POWER IN” fornece a tensão de trabalho ao RT.

METODO B
RT fornece o sinal de comutação para a unidade. interface de usuário FOR SERVICEMAN defina ROOM THERMOSTAT e MODO 
SETTING para YES:

METODO A 

Existem três métodos para conectar o cabo do termostato (conforme descrito na imagem acima) e isso depende da aplicação.

Voltagem

Corrente máxima (A) 

Secção (mm2)

220-240VAC

0.2

0.75

Existem dois métodos de conexão opcionais,
dependendo do tipo de termostato ambiente.

NOTA

2) 2) Para termostato ambiente

Método B

RT1

FRIO

POWER
IN

QUENTE

15
CH

43
L1

15
CH

43
L1

Método A

RT1

POWER
IN

Método C

15
CH

43
L1

RT1
POWER IN

RT1
POWER IN

Método B

RT2

FRIO

POWER
IN

QUENTE

HTCL COM HTCL COM HTCL COM

Método A

RT2

POWER
IN

Método A

RT1
POWER IN

RT1
POWER IN

a. a. Tipo 1 (RT1) (Alta tensão)

b. b. Tipo 2 (RT1) (Baixa tensão): na placa de controle principal do módulo hidráulico CN31

ALIMENTAÇÃO 3F

QUENTE

RT N

FRIO
PARA CONTROLO PCB

H
3

C
 4

L1
L1 L2 L3 NL1 L2 L3 N

O RT pode controlar o aquecimento e o arrefecimento individualmente, como o controlador para FCU de 4 tubos. Quando o módulo 
hidráulico está conectado com o controlador exterior de temperatura, a interface do usuário FOR SERVICEMAN defina THERMOSTAT 
e ROOM MODE SETTING para YES:
A.1 Quando a unidade deteta voltagem de 230VAC entre C e N, a unidade trabalha no modo de arrefecimento.
A.2 Quando a unidade deteta voltagem de 230VAC entre H e N, a unidade trabalha no modo de arrefecimento.
A.3 Quando a unidade deteta voltagem de 0VAC em ambos os lados (C-N, H-N) a unidade para de trabalhar para arrefecimento  ou aquecimento do
A.4 Quando a unidade deteta voltagem de 230VAC em ambos os lados (C-N, H-N) a unidade trabalha para arrefecimento.



A ligação da válvula de 3 vias é diferente para NC (normalmente fechada) e NO (Normalmente aberto). Antes de efetuar 
as ligações, ler o manual de instalação e de utilizador da válvula de 3 vias cuidadosamente e instale a válvula tal como 
mostrado nas imagens. Tenha a certeza que liga os terminais corretos.

NOTA

3) Para a válvula de 3 vias SV3

Tipo de sinal do controlo

Voltagem

Corrente nominal máxima (A)

Secção cabos (mm2)

Type 1

220-240VAC

0.2

0.75

SV1

1ON
5

1OFF
6

N
16

SV2

2ON
7

2OFF
8

N
17

SV3

3ON
19

3OFF
20

N
18

Processo
Ligue os cabos aos terminais apropriados tal como mostrado nas imagens.

Fixe o cabo de forma segura.

P_c N
9 21

SAÍDA DE SINAL 
CONTROLO DA

BOMBA 
(bomba zona 2)

P_o N

SAÍDA DE SINAL 
CONTROLO DA BOMBA 

(bomba zona 1 ou 
bomba de circulação 

externa)

10 22
P_s N

SAÍDA DE SINAL 
CONTROLO DA 

BOMBA 
(bomba solar)

11 23
P_d N

SAÍDA DE SINAL 
CONTROLO DA 

BOMBA 
(bomba de circulação 

de AQS)

12 24

4) Para os vários tipos de bombas:

Processo

Quando o termostato ambiente está selecionado como YES, o sensor de temperatura ambiente Ta não pode ser
acionado, a unidade vai funcionar só de acordo com T1.

NOTA

MÉTODO C
O módulo hidráulico é ligado com dois controlos exteriores de temperatura, enquanto a interface do utilizador FOR SERVICE 
MAN indica DUAL ROOM THERMOSTAT para YES:
C.1 Quando a unidade deteta 230VAC entre H e N, o lado MAIN liga-se. Quando a unidade deteta 0VAC entre H e N, o lado
MAIN desliga-se.
C.2 Quando a unidade deteta 230VAC entre C e N, o lado ROOM liga-se de acordo com a curva climática. Quando a unidade
deteta 0V entre C e N, o lado ROOM desliga-se
C.3 Quando H-N e C-N tem 0VAC, a unidade desliga-se.
C.4 Quando H-N e C-N têm 230VAC, ambos MAIN e ROOM ligam-se.

NOTA

B.1 Quando a unidade deteta tensão de 230VAC entre H e N, a unidade liga-se
B.2 Quando a unidade deteta tensão de 0VAC entre H e N, a unidade desliga-se.

As ligações do termostato devem corresponder às definições do utilizador. Consultar 10.7 – Configuração do 
Termostato Ambiente.

Alimentação da unidade e do termostato devem ser no mesmo Neutro e Fase (L2) (só para unidades trifásicas).

Ligue os cabos aos respetivos terminais tal como mostrado na imagem.

Fixe os cabos com braçadeiras para aliviar o stress nos cabos. 



Tipo de sinal do controlo

Voltagem

Corrente nominal máxima (A) 

Secção cabos (mm2)

Type 2

220-240VAC

0.2

0.75

6) Para kit externo de aquecimento (opcional)

IBH1 N
14 16

IBH1
SAÍDA DE SINAL 
DE CONTROLO

Tipo de sinal do controlo

Voltagem

Corrente nominal máxima (A) 

Secção cabos (mm2)

Type 2

220-240VAC

0.2

0.75

7) Para fita de aquecimento anticongelante (externa)

HT N
25 29

SAÍDA DE SINAL 
DE CONTROLO

DE AQUECIMENTO

Ligação da resistência depende do tipo de aplicação. Só quando existe um acumulador de AQS é que é necessária esta ligação. 
A unidade só envia um sinal liga/desliga à resistência. É necessário um disjuntor adicional e um terminal individual para a 
alimentação da resistência. 
Para mais informações consulte também “8 Exemplos de aplicações” e “10.7 Configurações de controlo de AQS”.

Procedure
Connect the cable to the appropriate terminals as shown in the picture.
Fix the cable with cable ties to the cable tie mountings to ensure stress relief.

5) Para resistência de apoio:

Tipo de sinal do controlo

Voltagem

Corrente nominal máxima (A) 

Secção cabos (mm2)

Type 2

220-240VAC

0.2

0.75

N
13 16
TBH

SAÍDA DE SINAL DE 
CONTROLO DA RESISTÊNCIA

Processo
Ligue os cabos aos respetivos terminais tal como mostrado
na imagem.

Fixe os cabos com braçadeiras para aliviar o stress nos cabos.
Tipo de sinal do controlo

Voltagem

Corrente nominal máxima (A) 

Secção cabos (mm2)

Type 2

220-240VAC

0.2

0.75

9) Para controlo adicional da fonte de calor

AHS1 AHS2
27 28

ADDITIONAL HEAT SOURCE
CONTROL SIGNAL OUTPUT Tipo de sinal do controlo

Voltagem

Corrente nominal máxima (A) 

Secção cabos (mm2)

Type 2

220-240VAC

0.2

0.75

Tipo de sinal do controlo

Voltagem

Corrente nominal máxima (A) 

Secção cabos (mm2)

Type 2

220-240VAC

0.2

0.75

R2 R1
26 30

SAÍDA DO SINAL DE 
CONTROLO ESTADO 
DE FUNCIONAMENTO

8) Para saída do estado de funcionamento da unidade
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Procedimento
Remova a parte traseira da interface do usuário.
Conecte o cabo aos terminais apropriados, conforme mostrado na imagem.
Reconecte a parte traseira da interface do usuário.

Conforme descrito acima, durante a fiação, a porta A do terminal da unidade XT6 corresponde à porta A da interface do usuário. 
A porta B corresponde à porta B. A porta X corresponde à porta X. A porta Y corresponde à porta Y e a porta E corresponde
à porta E.

Este equipamento suporta o protocolo de 
comunicação MODBUS RTU.

NOTA
Tipo de cabo

Secção (mm2)

Comprimento máximo (m) 

Cabo isolado de 5 fios

0.75~1.25

50

10) Sinal de saída de descongelamento:

SINAL PROMPT 
DE DESCONGELAÇÃO

FUSIVEL

31
DFT2 DFT2

32

L        N

Tipo de sinal do controlo

VoltageM

Corrente máxima (A) 

Secção cabos (mm2)

Type 1

220-240VAC

0.2

0.75

11) Para controlador por cabo

E
“POR FAVOR USE CABOS ISOLADOS E 
ATERRE OS MESMOS”

A B X Y
1 2 3 4 5

XT6

COMUNICAÇÃO

A B X Y E
1 2 3 4 5

MODBUS
E
A+
B-

A unidade possui a função de rede inteligente, existem duas portas na PCB para conectar o sinal SG e o sinal EVU da seguinte forma:
1. Quando o sinal EVU é fechado, a unidade opera como abaixo:
Modo AQS ligado, a temperatura definida será alterada para 70 ºC automaticamente e o TBH opera como abaixo:
T5 <69, o TBH está ligado.

A unidade opera em modo de arrefecimento / aquecimento como a lógica normal.
2. Quando o sinal EVU está aberto e o sinal SG fechado, a unidade ope normalmente.
3. Quando o sinal EVU está aberto, o sinal SG está aberto, o modo AQS está desligado e o TBH é inválido, a função de desinfeção

é inválida. O tempo máximo de funcionamento para arrefecimento / aquecimento é "SG RUNNIN TIME", então a unidade será
desligada.

b. Para rede inteligente:
a. Para termostato ambiente (baixa tensão): ver 9.7.6 2) para termostato ambiente

12) Para outras portas funcionais

For room thermostat 

(Low voltage)
For smart grid







CUIDADO
A  do sistema apenas suporta um máximo de 6 máquinas.
De modo a garantir o sucesso do endereçamento automático, todas as máquinas devem ser ligadas à mesma fonte de alimentação e ser 

ativadas de forma uniforme.
 Apenas a unidade principal pode ser ligada ao controlador, e deve colocar o SW9 como "ligado" na unidade principal, a unidade subordinada 

não deve ser ligada ao controlador.
Utilize o cabo blindado e a camada blindada deve ser ligada à terra. 

















）



10.4 A bomba de circulação

As relações entre a elevação e o caudal nominal, o retorno de PWM e o caudal nominal são apresentadas no gráfico abaixo. 

Desligue a fonte de alimentação antes de efetuar qualquer ligação.

Depois de instalar a unidade, verifique o seguinte antes de ligar o disjuntor.

Ligação elétrica de campo:certifique-se de que a ligação elétrica de campo entre o painel de fornecimento local e 
a unidade e as válvulas (quando aplicável), a unidade e o termóstato ambiente (quando aplicável), a unidade e o 
tanque de água quente para uso doméstico e a unidade e o kit do aquecedor de reserva foram ligados de acordo 
com as instruções descritas no capítulo 9.7 “Ligação elétrica de campo”, de acordo com os diagramas de cablagem 
e com as leis e os regulamentos locais.
Fusíveis, disjuntores ou dispositivos de proteção: Verifique se os fusíveis ou os dispositivos de proteção instalados 
no local são do tamanho e tipo especificados no capítulo 14 “Especificações técnicas”. Certifique-se de que não 
deriva nenhum fusível ou dispositivo de proteção.
Disjuntor do aquecedor de reserva:não se esqueça de ligar o disjuntor do aquecedor de reserva na caixa de 
distribuição (depende do tipo do aquecedor de reserva). Consulte o diagrama de cablagem.
Disjuntor do aquecedor de reforço:não se esqueça de ligar o disjuntor do aquecedor de reforço (apenas aplicável 
a unidade com o tanque de água quente para uso doméstico opcional instalado).
Fio terra:certifique-se de que os fios terra foram ligados corretamente e que os terminais de ligação à terra estão 
apertados.

Ligações internas:verifique visualmente a caixa de distribuição por ligações soltas ou componentes elétricos danificados.

Instalação:verifique se a unidade está corretamente montada para evitar ruídos anómalos e vibrações quando iniciar a unidade.

Equipamento danificado:verifique o interior da unidade por componentes danificados ou tubos comprimidos.

Fuga de refrigerante:verifique o interior da unidade por fugas de líquido refrigerante. Se ocorrer uma fuga de líquido refrigerante, 
contacte o seu fornecedor local.

Tensão da fonte de alimentação:verifique a alimentação de energia no painel de alimentação local. A tensão deve corresponder 
à tensão no rótulo de identificação da unidade.

Válvula da purga com ar:certifique-se de que a válvula da purga do ar está aberta (pelo menos 2 voltas).

Válvulas de fecho:certifique-se de que as válvulas de fecho estão totalmente abertas.

PERIGO
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CUIDADO

Se as válvulas estiverem na posição incorreta, a bomba de circulação será danificada.

PERIGO

Se for necessário verificar o estado de funcionamento da bomba quando a unidade está ligada, não toque nos compo-
nentes internos da caixa de controlo eletrónica para evitar choque elétrico.

Assegure-se que é um técnico habilitado que corrige as falhas.

1) Falha com interferências de fontes externas

FalhaFalha Causa Solução

A Bomba circuladora não 
está a trabalhar apesar 
de a alimentação estar 
ligada. Display negro.

 
 

Verificar fusíveis.Defeito no fusível elétrico.
Bomba não tem tensão.. Restabeleça corrente após a interrupção.

Pump is making noises. Cavitação por pressão de sução
insuficiente.

Aumenta a pressão de sução, dentro dos 
limites do sistema.

Verifique a perda de carga do sistema e 
ajuste para uma perda menor se necessário. 

2) Sinais de falha
• Os sinais de falha são apresentados no display led.
• Nos sinais de falha, o Led ilumina-se na cor vermelha.
• A bomba circuladora desliga-se (dependendo do código de erro), e tenta um reinicio cíclico.

EXCEÇÃO: O código de erro E10 (bloqueio) 
Após aproximadamente 10 minutos, a bomba circuladora desliga-se permanentemente e apresenta o código de erro.

INFORMAÇÃOi

* Adicionalmente ao display led, o sinal led de sinal de falha fica iluminado em contínuo em vermelho.

Código Falha Causa Solução

E04 Baixa voltagem. Alimentação demasiado baixa.     Verificar a alimentação.

E05 Alimentação demasiado alta.Alta voltagem. Verificar a alimentação.

E09 Operação da turbina. A bomba circuladora está a trabalhar 
no sentido contrário (o fluido circula 
pela bomba do lado de pressão para 
o lado de sução).

   
 

 
Verificar caudal. Instalar válvulas 
anti-retorno se necessário. 

E10 Bloqueio. Chamar serviço técnico.

Chamar serviço técnico.

Chamar serviço técnico.

Chamar serviço técnico.

Chamar serviço técnico.

O rotor está bloqueado.

E21 * Sobrecarga. Sluggish moto

E23 Curto-circuito. Corrente do motor muito alta

E25 Contacting/winding. Motor winding defective

E30 Módulo sobreaquecido. Módulo interior demasiado quente. Melhorar a ventilação da divisão, 
verificar condições de operação e
chamar serviço técnico se necessário.

   

 

Melhorar a ventilação da divisão, 
verificar condições de operação e
chamar serviço técnico se necessário.

   

 

 
E31 Seção de potência 

sobreaquecida.
Temperatura ambiente muito alta.   

E36 Falha elétrica. Defeito eletrónico.
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NOTA

Teclas Função
MENU • Aceder à estrutura de menu (a partir da página inicial)

• Regressar para o nível acima

• Navegar com o cursor na janela
• Navegar na estrutura de menu
• Ajustar definições

•Ligar/desligar a operação de aquecimento/arrefecimento ou o modo AQD
•Ligar/desligar as funções na estrutura de menu

• Pressão contínua para desbloquear/bloquear o controlador
• Desbloquear/bloquear algumas funções como “Ajuste da temperatura de AQD”

OK
• Vá para o passo seguinte quando agendar um programa na

estrutura de menu; confirme uma seleção para aceder ao
submenu na estrutura de menu.

Os valores de temperatura apresentados no controlador por cabo (interface do utilizador) estão em °C.

10.5 Definições de campo
A unidade deve ser configurada para corresponder ao ambiente da instalação (clima no exterior, opções instaladas, etc.) e à 
necessidade do utilizador. Estão disponíveis várias definições de campo. Estas definições estão acessíveis e podem ser 
programadas através de PARA TÉCNICOS DE ASSISTÊNCIA na interface do utilizador.

Ligar a unidade

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

Procedimento

Para alterar uma ou mais definições de campo, proceda da seguinte forma.

NOTA

ON/OFF 
(LIGAR/
DESLIGAR)

BACK 
(VOLTAR)

UNLOCK 
(DESBL.)

• Os sinais de aviso são indicados pelo display led.
• O sinal de falha led e o relé SSM não respondem.
• A bomba circuladora continua a operar, com saída limitada.
• O aviso não deve ocorrer por longos períodos. A causa deve ser eliminada.

Se a falha não pode ser remediada, por favor consulte um técnico ou o serviço técnico mais próximo.

De forma a assegurar a preservação da bomba circuladora, é recomendado que a unidade trabalhe pelo menos uma 
vez a cada 2 semanas (assegurando-se que a bomba circuladora está a trabalhar) ou mantendo ligada por um longo
período (na modo standby, a unidade vai colocar a bomba circuladora em funcionamento por 3 minutos a cada 6 horas).

NOTA

* Ver também sinal de falha E21..

Código Falha Causa Solução

E07 Pump hydraulics have fluid Verificar o sistema.

E11 Funcionamento seco. Ar na bomba circuladora. Verificar o volume de água / pressão.

E21 * Sobrecarga. A bomba está a trabalhar fora dos 
seus limites (Por ex.: temperatura 
do módulo muito alta). A velocidade 
é menor do que durante a sua 
operação normal.

  Verifique condições ambiente.

3) Sinais de aviso

Operação do gerador.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

4
8.

9.

Perda de fase ou linha 
neutro e fase estão 
instalados ao contrário.

1. Verificar os cabos de alimentação, que devem ter uma boa
ligação para evitar perda de fase.
2. Verificar a sequência de fases, troque algum par de cabos
dos 3 de alimentação.
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14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Unidade

Alimetação

Alimentação nominal

Corrente nominal

Dimensões (F x A x P) [mm]

Embalagem (F x A x P) [mm]

Permutador de calor

Resistência elétrica

Volume interno

Válvula de segurança

Malha do filtro

Caudal mínimo

Bomba circuladora

Tipo

Pressão máxima

Consumo

Vaso de expansão

Volume

Pressão máxima de operação

Pré-carga

Peso

Peso líquido

Peso bruto

Ligações

Entrada / saída de água

Gama de operação (lado da água)

Modo aquecimento

Modo arrefecimento

Gama de operação (lado do ar)

Modo aquecimento

Modo arrefecimento

AQS

 
 
 

30kW22kW

 

 

 

    

5W14.12.5kW

19.6A 22.8A

380-415V  3N~50Hz

Capacidade nominal

1129 x 1588 x 528

1220 x 1735 x 565

Permutador de calor de placas

/

3,5 L

0,3 MPa

60

27 L/min

Bomba de caudal fixo

12 m

262 W

8 L

1,0 MPa

0,1 MPa

177 kg

206 kg

5/4 BSP

+5ºC ~+60ºC

+5ºC ~ +25ºC

-25ºC ~+35ºC

-5ºC ~ +46ºC

-25ºC ~ +43ºC

Consulte os dados técnicos











Ed.Capitólio | Av.França, 352, 4.6
4050-276 Porto

Portugal
t.: +351

s.: www.thermosite.com


