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ADVERTÊNCIAS GERAIS U I A

REGRAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA U I A

Estes aparelhos foram realizados para o arrefecimen-
to e/ou aquecimento de água e deverão destinar-se a
fins compatíveis com as suas características de desem-
penho; estes aparelhos foram concebidos para um uso
doméstico ou semelhante.
Está excluída qualquer responsabilidade contratual e
extracontratual da Empresa por danos causados a pes-
soas, animais ou bens, por erros de instalação, de regu-
lação e de manutenção ou por usos inadequados.
Não são permitidas as utilizações que não sejam
expressamente indicadas nesta lista.
Leia atentamente o presente manual; a execução de
todos os trabalhos deve ser efetuada por pessoal qualifi-
cado, segundo as normas vigentes na matéria nos diver-
sos países.

A validade da garantia decai caso não sejam respeita-
das as indicações supramencionadas e se, aquando da
colocação em funcionamento da unidade, não estiver

presente o pessoal autorizado pela Empresa (se previs-
to no contrato de fornecimento), o qual deverá redigir
uma declaração de arranque.
A documentação fornecida com a unidade deve ser
entregue ao proprietário para que ele a conserve cuida-
dosamente para eventuais manutenções ou assistências
futuras.
As intervenções de reparação ou manutenção devem
ser realizadas pelo serviço Técnico de Assistência da
Empresa ou por pessoal qualificado conforme previsto
no manual seguinte.
Não modifique nem adultere o ar condicionado, dado
que se podem criar situações de perigo; o fabricante do
mesmo não será responsável por eventuais danos pro-
vocados.

Lembramos que a utilização de produtos que usem energia elétrica e água comporta a observância de algumas regras funda-
mentais de segurança, tais como:

É proibido o uso do aparelho às crianças e às pes-
soas com deficiência sem vigilância.
É proibido tocar no aparelho descalço e com partes
do corpo molhadas ou húmidas.
É proibida qualquer operação de limpeza, antes de
se desligar a unidade da rede de alimentação elétrica.
É proibido alterar os dispositivos de segurança ou de
regulação sem a autorização e as indicações do fabri-
cante do aparelho.
É proibido puxar, desligar, torcer os cabos elétricos
que saem do aparelho, mesmo estando ele desligado da
rede de alimentação elétrica.
É proibido abrir as portas de acesso às partes inter-
nas do aparelho, sem antes colocar o interruptor QF1
em OFF (ver esquema elétrico).
É proibido introduzir objetos pontiagudos através
das grelhas de aspiração e de saída do ar 
É proibido deitar fora, abandonar ou deixar ao alcance
das crianças o material da embalagem (cartão, agrafos,
sacos de plástico, etc.), dado que pode constituir uma
potencial fonte de perigo.

Respeite as distâncias de segurança entre a máquina
e outros aparelhos ou estruturas e garanta um espaço
de acesso suficiente à unidade para as operações de
manutenção e/ou assistência;
Alimentação da unidade: os cabos elétricos devem ser
de secção adequada à potência da unidade e os valores
de tensão de alimentação devem corresponder aos indi-
cados para as respetivas máquinas; todas as máquinas
devem ser ligadas à terra conforme indicado nas norma-
tivas vigentes nos diversos países.

Os terminais do 41 a 52, podem manter-se sob tensão
mesmo após o seccionamento da unidade. Certifique-se
da presença de tensão antes de operar.
Ligação hidráulica a realizar conforme as instruções a
fim de garantir o funcionamento correto da unidade. 
Adicione glicol no circuito hidráulico se, durante o perío-
do de inverno, a unidade não estiver a funcionar ou não
for esvaziado o circuito hidráulico.
Movimente a unidade com o máximo cuidado (ver a
tabela de distribuição dos pesos) evitando danificá-la.

DECLINAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A presente publicação é propriedade exclusiva do Fabri-
cante o qual proíbe em absoluto a reprodução e divulgação
da mesma, a menos que seja expressamente autorizada
por escrito pelo Fabricante.
Embora este documento tenha sido redigido com o máximo
cuidado e atenção aos conteúdos expostos, o Fabricante
não pode assumir nenhuma responsabilidade pela utiliza-
ção do mesmo.

Leia atentamente o presente documento. 
A execução de todos os trabalhos, a escolha dos compo-
nentes e dos materiais utilizados deve ser efetuada a pre-
ceito, segundo as normas vigentes na matéria nos diversos
países, tendo em conta as condições de exercício e os usos
a que o sistema se destina, por pessoal qualificado.

U I A



4 PBM-i + 6÷16  PT

H

P
L

Código de barras
(lado do compressor)

BOMBA DE CALOR

REMOÇÃO DA EMBALAGEM
A remoção da embalagem deve ser feita com proteções
adequadas para o operador (luvas, óculos, etc.). 
Preste particular atenção para não danificar a unidade.
Cumpra as normativas locais vigentes para a eliminação da
embalagem através dos centros de recolha ou reciclagem
especializados.

É proibido deitar no ambiente as partes da embalagem,
ou deixá-las ao alcance das crianças, dado que consti-
tuem uma potencial fonte de perigo.

O envelope A colocado no módulo interno contém:
• manual do utilizador;
• manual de instalação - uso - manutenção
O envelope B colocado no módulo esterno contém:
• União tipo cotovelo de descarga da condensação
• declaração CE

Preste atenção para não deitar fora os componentes acima
indicados.

The installation - user - maintenance manual is an
integral part of the unit and should therefore be read and
kept carefully.

B

A

PBM-i Dimensões + 6 + 10 + 16
Dimensões L mm 980 1040 1120
Dimensões P mm 425 555 470
Dimensões H mm 740 945 1610
Peso bruto Kg 55 80 132

CONTROLO VISUAL
Aquando da entrega da mercadoria por parte da trans-
portadora:
- certifique-se de que a mercadoria corresponde ao indicado

no documento de transporte comparando os dados da eti-
queta aplicada na embalagem.

- certifique-se de que as embalagens e as unidades estão
em bom estado.

Se detetar danos ou ausência de componentes, indique-o
no documento de transporte e envie, por fax ou carta regis-
tada, no espaço de 8 dias após a data de receção da mer-
cadoria, uma reclamação formal para o Serviço Pós-Venda.

DEPÓSITO DA UNIDADE
O armazenamento das unidades deve ser efetuado ao abri-
go de raios solares, chuva, vento ou areia.
Evite expor as unidades ao contacto direto com os raios
solares, pois a pressão no interior do circuito de refrigera-
ção poderá atingir valores perigosos e provocar a interven-
ção das válvulas de segurança, se existentes.
As unidades não podem ser sobrepostas.

É aconselhável retirar a embalagem só quando o apa-
relho tiver sido posicionado no ponto de instalação

RECEÇÃO DO PRODUTO E MOVIMENTAÇÃO I A

MOVIMENTAÇÃO COM EMBALAGEM
A movimentação deve ser efetuada por pessoal devidamen-
te equipado e com dispositivos adequados ao peso da uni-
dade, de acordo com as disposições vigentes em matéria
de segurança (e posteriores alterações).
• Elevação com empilhador (1)

Insira as forquilhas pelo lado comprido na parte inferior da
base, afastando as forquilhas do empilhador o máximo
permitido.

• Elevação com grua (2)
Utilize cabos com gancho adequados ao peso a erguer.
Bloqueie o gancho no suporte de elevação fixo à unidade
e utilize sempre quatro cabos do mesmo comprimento,
conforme indicado na figura, para equilibrar o peso.

O peso da unidade está desequilibrado para o lado do
compressor.
A unidade, durante o transporte, deve ser mantida
apenas na posição vertical.
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RECEÇÃO DO PRODUTO E MOVIMENTAÇÃO I A

MOVIMENTAÇÃO SEM EMBALAGEM
Com a unidade privada da embalagem:
• Retire a base.
• Monte os pés anti vibração, acessório.
• Movimente a unidade com dispositivos adequados ao

peso da mesma (empilhador ou grua), cumprindo as dis-
posições vigentes em matéria de segurança (e posteriores
alterações).

• Não arraste a unidade, pois os pés poderão estragar-se
ou partir-se.

Furo Ø22

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE U I A

ETIQUETA DO NÚMERO DE SÉRIE
Fornece os dados técnicos e de desempenho da unidade.
Contém o número de série necessário para identificar a uni-
dade de modo unívoco. O número de série permite identifi-
car as peças de substituição da unidade.
Comunique ao centro de assistência, em caso de pedido de
intervenção, as informações seguintes:
Modelo, número de série, ano de produção.

A adulteração, a remoção, a falta das etiquetas de iden-
tificação ou o que quer que não permita a identificação
segura do produto dificulta qualquer operação de insta-
lação e manutenção.

NOMENCLATURA

PBM-i + 10

Etiqueta do
número
de série

Etiqueta do
número de
série

PBM-i + 16

Etiqueta do
número de
série

PBM-i + 6

PBM-i + 6 m

Tensão de alimentação:
m = 230V/50Hz/1ph

tamanho
modelo

A bomba de calor é identificável através de:

ETIQUETA DA EMBALAGEM
Fornece os dados de identificação do produto

Etiqueta da
embalagem
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VERSÕES DISPONÍVEIS

PBM-i bomba de calor ar/água
reversível com compressores DC
inverter, produção de água quente

sanitária, ventiladores helicoidais e grupo hidrónico.

Para o funcionamento correto da bomba de calor é neces-
sário o teclado remoto, fornecido separadamente. 

Placa de terminais
do instalador

Válvula de purga de ar

Placa de terminais
de alimentação

Bomba 

Compressor

Válvula de segurança

Placa principal
(inverter)

DESCRIÇÃO DA UNIDADE STANDARD I A

As unidades com condensação a ar mediante ventiladores
helicoidais com inversão de ciclo funcionam com fluido refrige-
rante R410A e são adequadas para a instalação no exterior.
As unidades possuem a marca CE conforme estabelecido

pelas diretivas comunitárias, incluindo as últimas altera-
ções, e a respetiva legislação nacional de transposição:
Testadas na fábrica, apenas necessitam, no local de instala-
ção, das conexões hídricas e elétricas.

Placa de terminais
do instalador

Válvula de purga de ar

Placa de terminais
de alimentação

Bomba 

Compressor

Válvula de segurança

Placa principal
(inverter)

Controlador 

PBM-i + 6

PBM-i + 10

Placa de terminais
do instalador

Válvula de purga de ar

Compressor

Bomba 

Placa de terminais
de alimentação

Válvula de segurança

Placa principal (inverter)

PBM-i + 16
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DESENHOS DIMENSIONAIS I
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DISTÂNCIAS MÍNIMAS FUNCIONAIS I
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PBM-i + 6 PBM-i + 16PBM-i + 10

INSTALAÇÃO DA BOMBA DE CALOR I A

POSICIONAMENTO
• Antes de qualquer operação de movimentação da unidade,

verifique a capacidade de elevação da maquinaria utilizada
respeitando as indicações fornecidas nas embalagens.

• Para a movimentação da máquina em superfícies horizon-
tais, utilize empilhadores ou dispositivos semelhantes da
forma mais adequada prestando atenção à distribuição
dos pesos da unidade.

• Em caso de elevação, insira no interior dos pés da unida-
de tubos com um comprimento que permita o posiciona-
mento das correias de elevação e das respetivas cavilhas
de segurança.

• Para que a estrutura da unidade não seja danificada pelas
correias, utilize proteções entre as correias e as máquinas.

• É aconselhável instalar a unidade sobre juntas anti vibran-
tes próprias.

• Verifique no capítulo DESENHOS DIMENSIONAIS os
pontos de apoio e o respetivo peso para um dimensiona-
mento correto do anti vibrante a utilizar.

• Fixe a unidade certificando-se atentamente de que ela
está nivelada; certifique-se de que fica garantido um aces-
so facilitado à parte hidráulica e elétrica.

• Em caso de instalação em locais onde possam ocorrer
rajadas de vento, fixe devidamente a unidade ao suporte
utilizando tirantes, se necessário.

• As unidades no modo de aquecimento produzem uma
quantidade notável de água de condensação, que deve
ser devidamente conduzida e descarregada. 
A eliminação da condensação não deve causar problemas
a pessoas ou bens.

• Se a temperatura do ar exterior for inferior a 0ºC, a água
de condensação poderá congelar; preveja uma resistência
anticongelante a instalar na tubagem de descarga.

• Para o funcionamento correto da unidade, evite:
- obstáculos ao fluxo do ar
- folhas que possam obstruir a bateria de permuta
- ventos intensos que sejam um obstáculo ou favoreçam

o fluxo de ar
- fontes de calor demasiado próximas, recirculações ou

estratificação do ar

ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO
Antes de proceder à instalação da unidade, defina com o
cliente a posição onde ela será colocada, prestando aten-
ção aos pontos seguintes:
• a superfície de apoio deve ser capaz de suportar o peso

da unidade;
• as distâncias de segurança entre as unidades e outros

aparelhos ou estruturas devem ser rigorosamente respei-
tadas para que o ar de entrada e de saída dos ventilado-
res possa circular livremente.

• Cumpra as indicações fornecidas no capítulo “Distâncias
mínimas funcionais” para permitir as operações de manu-
tenção.

• Unidade para instalação externa

Em caso de instalação de várias unidades, os espaços a
respeitar devem ser duplicados.
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Entrada de água
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Saída de água
(M 1”)
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Dimensões das uniões hidráulicas

Saída de água
(M 1” 1/4)
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0

80 80

Entrada de água
(M 1” 1/4)

LIGAÇÕES HIDRÁULICAS I A

A escolha e a instalação dos componentes cabem, por com-
petência, ao instalador, que deverá operar segundo as
regras da boa técnica e da legislação vigente. 
Antes de ligar as tubagens, certifique-se de que estas não
contêm pedras, areia, ferrugem, escórias ou corpos estra-
nhos que possam danificar o sistema.

Convém realizar um by-pass da unidade para poder fazer a
lavagem das tubagens sem ter de desligar o aparelho da
corrente (ver válvulas de descarga). 
As tubagens de ligação devem ser devidamente apoiadas
de modo a não sobrecarregarem o aparelho com o respeti-
vo peso.

Componentes obrigatórios
No circuito hidráulico é obrigatório instalar os seguin-
tes componentes:
1. Um fluxostato (na entrada). O fluxostato deve ser

calibrado pelo instalador com uma regulação equi-
valente a 70% do caudal nominal (obrigatório).

2. Acessório obrigatório, um filtro na entrada, o mais
próximo possível da unidade e numa posição de
fácil acesso para a manutenção de rotina.

Componentes recomendados
No circuito hídrico recomenda-se a instalação dos seguintes
componentes:
1. Dois manómetros de escala adequada (na entrada e na

saída).
2. Duas juntas anti vibração (na entrada e na saída).
3. Duas válvulas de interceção (na entrada normal, na saí-

da da válvula de calibragem).
4. Dois termómetros (na entrada e na saída).
5. Todas as tubagens devem ser isoladas com material

adequado para evitar a formação de condensação e dis-
persões térmicas.
O material isolante deve ser do tipo barreira de vapor. 
Certifique-se de que todos os órgãos de regulação e
interceção saem do elemento isolante.

6. Nos pontos mais baixos do sistema, instale válvulas de
descarga para permitir um esvaziamento facilitado.

7. Nos pontos mais altos do sistema, instale válvulas de
purga de ar automáticas ou manuais.

8. Preveja um vaso de expansão devidamente dimensiona-
do para o conteúdo de água do sistema e para as tempe-
raturas de funcionamento previstas.

A não instalação dos fluxostatos não assegura uma prote-
ção adequada dos permutadores contra uma eventual falta
de fluxo de líquido. 
O fabricante não pode, por isso, ser considerado responsá-
vel por danos causados à máquina e/ou ao sistema resul-
tantes desta falta e/ou da falta do filtro.

Recomendamos que se efetue uma revisão periódica do
funcionamento correto dos componentes que concorrem
para determinar a segurança da máquina e do sistema.
Em particular, recomendamos que verifique a limpeza dos
filtros e a funcionalidade dos fluxostatos instalados.

É necessário que o caudal de água para o grupo de refrige-
ração esteja em conformidade com os valores indicados na
secção “Dados técnicos gerais”.
O caudal de água deve, além disso, ser mantido constante
durante o funcionamento. O conteúdo de água do sistema
deve permitir evitar descompensações no funcionamento
dos circuitos de refrigeração.

PBM-i + 6

PBM-i + 10

PBM-i + 16
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LIGAÇÕES HIDRÁULICAS I A

Risco de congelação
A temperaturas do ar exterior próximas de 0ºC é necessário
prevenir o risco de congelamento da unidade. 
1. utilizando um anticongelante nas percentagens necessá-

rias (ver “Soluções de etilenoglicol”)
2. protegendo as tubagens com cabos de aquecimento, 

Em caso de unidades paradas durante um longo período de
tempo, é aconselhável esvaziar o sistema certificando-se de
que não há água estagnada nos pontos mais baixos do sis-
tema ou torneiras fechadas nas quais a água possa parar.

Recomenda-se a utilização de um anticongelante atóxico
para uso alimentar, conforme as normas vigentes nos paí-
ses de utilização, se também estiver prevista a produção de
água quente sanitária.
O anticongelante utilizado deve ser inibido, não corrosivo e
compatível com os componentes do circuito hidráulico.

cPf
cQ
cdp

0
1
1
1

12%
0,985
1,02
1,07

20%
0,98
1,04
1,11

28%
0,974
1,075
1,18

35%
0,97
1,11
1,22

40%
0,965
1,14
1,24

Soluções de etilenoglicol
Soluções de água e etilenoglicol usadas como fluido térmi-
co em vez de água provocam uma diminuição do desempe-
nho da unidade. Multiplique os dados de desempenho pelos
valores indicados na tabela seguinte.

Para as bombas de calor deve ser predisposto um sis-
tema adequado de carga/reintegração que engate na
linha de retorno e uma torneira de descarga na parte
mais baixa do sistema.
Os sistemas carregados com anticongelante ou
sujeitos a disposições legislativas específicas obrigam à
utilização de desconectores hídricos.

0 -5 -10 -15 -20 -25

Temperatura de congelação (°C)

Percentagem de etilenoglicol em peso

cPf: fator de correção da potência frigorífica
cQ: fator de correção do caudal
cdp: fator de correção da perda de carga

Qualidade da água

A não instalação de filtros e de anti vibrantes pode
causar problemas de obstrução, ruturas e ruído pelos
quais o fabricante não pode ser responsável e implicar a
anulação dos termos da garantia.
As águas de alimentação/reintegração particulares
devem ser condicionadas com os devidos sistemas de
tratamento. 
Como valores de referência podem ser considerados os
indicados na tabela.

PH 6-8
Condutividade elétrica menor que 200 mV/cm (25°C)
Iões de cloro menor que 50 ppm
Iões de ácido sulfúrico menor que 50 ppm
Ferro total menor que 0,3 ppm
Alcalinidade M menor que 50 ppm
Dureza total menor que 50 ppm
Iões de enxofre nenhum
Iões de amoníaco nenhum
Iões de silício menos de 30 ppm

f1: fator de correção da potencialidade
fk1: fator de correção da potência absorvida dos compressores
fx1: fator de correção da potência absorvida total

Fatores de incrustação
Os dados de desempenho declarados referem-se à condi-
ção de placas limpas para o evaporador (fator de incrusta-
ção = 1).
Para valores diferentes do fator de incrustação, multiplique
os dados das tabelas de desempenho pelos coeficientes
indicados na tabela seguinte.

4,4 x 10-5

0,86 x 10-4

1,72 x10-4

-
0,96
0,93

-
0,99
0,98

-
0,99
0,98

Fatores de incrustação
(m2 °C/W) f1

Evaporador
fk1 fx1

Ligação do circuito do sisteman
• Utilize o vedante plano para a vedação
• Ligue as juntas flexíveis às uniões porta-sonda já instala-

das na bomba de calor
• Ligue as tubagens do sistema às juntas flexíveis
• Utilize o sistema de chave contra chave para a fixação

das ligações hidráulicas
• Instale o filtro na tubagem de retorno do sistema
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Ligações feitas na fábrica Ligações a cargo do instalador

2
11

11

12

12 RETORNO DOS
EQUIPAMENTOS

IDA PARA OS
EQUIPAMENTOS8 7 13

3

T
6

13

13T
6

F
5

42

10

1

1

9

Esquema hidráulico de ligação ao circuito dos equipamentos

1 Manómetro
2 Junta anti vibração
3 Válvula de interceção
4 Válvula de calibragem

5 Fluxostato obrigatório
6 Termómetro
7 Bomba
8 Válvula de segurança

9 Vaso de expansão
10 Filtro de rede
11 Sonda de temperatura
12 Válvula de descarga/lavagem química

13 Purga do sistema

LIGAÇÕES HIDRÁULICAS I A

Conteúdo de água no sistema
O conteúdo de água mínimo do sistema deve ser sempre
garantido.

Calibragem da válvula de segurança 

Grandeza + 6 + 10 + 16
Conteúdo de água mínimo l 26 26 60

Grandeza + 6 + 10 + 16
Válvula de segurança bar 3 3 3
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Descarga da condensação
A unidade é dotada de depósito de recolha da condensação
no qual se deve instalar uma união de descarga para con-
duzir devidamente a água formada; ver o desenho.
As unidades no modo de aquecimento produzem uma
quantidade notável de água de condensação, que deve ser
devidamente conduzida e descarregada.
Siga as indicações seguintes:
• Ligue o tubo de descarga da condensação da unidade.
• Certifique-se de que o tubo de descarga mantém uma

inclinação de pelo menos 2 cm/m, sem apresentar obstru-
ções ou estrangulamentos.

• Ligue a descarga da condensação a uma rede de descar-
ga pluvial. Não utilize descargas de águas brancas ou
residuais para evitar possíveis aspirações de odores no
caso de evaporação da água contida no sifão.

• Certifique-se, no fim do trabalho, do defluxo regular da
condensação deitando água no depósito.

• Se necessário, preveja um isolamento adequado do tubo
de descarga da condensação.

• A eliminação da condensação não deve causar problemas
a pessoas ou bens.

Se a temperatura do ar exterior for inferior a 0°C a água de
condensação poderá congelar aumentando pouco de cada
vez.
É aconselhável instalar a unidade numa estrutura ou supor-
tes adequados para a levantar do solo e prever uma resis-
tência anticongelante, a instalar na tubagem de descarga.

LIGAÇÕES HIDRÁULICAS I A

União tipo
cotovelo de descarga

Tubo flexível 

CARREGAMENTO DO SISTEMA
- Antes de iniciar o carregamento, coloque

o interruptor geral da unidade QF1 em
OFF.

- Antes de iniciar o carregamento, certifi-
que-se de que a torneira de descarga do
sistema está fechada.

- Abra todas as válvulas de purga do sistema e dos respeti-
vos terminais.

- Abra os dispositivos de interceção do sistema.
- Inicie o enchimento abrindo lentamente a torneira de car-

ga de água do sistema no exterior do aparelho.
- Quando começar a sair água das válvulas de purga dos

terminais, feche-as e continue o carregamento até ler no
manómetro o valor de 1,5 bar.

O sistema deve ser carregado a uma pressão com-
preendida entre 1 e 2 bar.
Recomendamos que se repita esta operação depois de
algumas horas de funcionamento do aparelho e que se
verifique periodicamente a pressão do sistema, reinte-
grando-a se descer abaixo de 1 bar.
Verifique a vedação hidráulica das junções.

ON

OFF

ESVAZIAMENTO DO SISTEMA
- Antes de iniciar o esvaziamento, coloque

o interruptor QF1 em “OFF”
- Certifique-se de que a torneira de carga/rein-

tegração de água do sistema está fechada
- Abra a torneira de descarga no exterior do

aparelho e todas as válvulas de purga do
sistema e dos respetivos terminais.

Se se adicionar líquido anticongelante ao sistema, ele
não deve ser descarregado livremente, pois é poluente. 
Deve ser recolhido e, eventualmente, reutilizado. 
Se a descarga ocorrer após o funcionamento como
bomba de calor, preste atenção à temperatura da água
(também 50°).

ON

OFF
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LIGAÇÕES ELÉTRICAS I A

As bombas de calor devem ser instaladas a jusante de um
interruptor de grupo (QF1, ver esquema elétrico), segundo o
previsto pelas normas vigentes na matéria no país de insta-
lação, para a ligação à rede de alimentação elétrica, que
deve ser feita por pessoal habilitado.
Para qualquer intervenção de natureza elétrica, consulte os
esquemas elétricos incluídos no presente manual. Sugeri-
mos ainda que se certifique de que:
- As características da rede elétrica são adequadas aos

consumos indicados na tabela de características elétricas
abaixo indicada, considerando também eventuais outras
máquinas em funcionamento simultâneo.

A unidade deve ser alimentada apenas depois de ulti-
mados os trabalhos de instalação (hidráulicos e elétricos).
Todas as ligações elétricas devem ser realizadas por
pessoal qualificado segundo as normativas vigentes na
matéria nos diversos países.
Respeite as indicações de ligação dos condutores de
fase, neutro e terra.
A linha de alimentação deverá ter a montante uma pro-
teção específica contra os curto-circuitos e as dispersões
à terra que seccione o sistema dos outros equipamentos.
A tensão deverá estar compreendida dentro de uma
tolerância de ±10% da tensão nominal de alimentação da
máquina. Caso estes parâmetros não sejam respeitados,
contacte o seu fornecedor de energia elétrica.
Para as ligações elétricas utilize cabos de isolamento
duplo segundo as normativas vigentes na matéria nos
diversos países.

É obrigatória a utilização de um interruptor magne-
totérmico omnipolar, conforme as Normas CEI-EN
(abertura dos contactos de pelo menos 3 mm), com
um poder de interrupção adequado e proteção dife-
rencial com base na tabela de dados elétricos apre-
sentada de seguida, instalado o mais próximo possí-
vel do aparelho.

É obrigatório efetuar uma ligação de terra eficaz. 
O fabricante não pode ser considerado responsável por
eventuais danos causados por uma ligação de terra ine-
xistente e ineficaz do aparelho.
A impedância máxima permitida pela unidade (Zmax) é
de 0,354Ω para o modelo PBM-i + 10 e de 0,33Ω para o
modelo PBM-i + 16
A unidade pode ser ligada se a rede elétrica tiver uma
impedância de ≤0,354Ω para o modelo PBM-i + 10 e de
≤0,33Ω para o modelo PBM-i + 16.

É proibido usar os tubos da água para a ligação de ter-
ra do aparelho.

ATENÇÃO
• A capacidade da alimentação elétrica deve ser equiva-

lente à soma entre a corrente da bomba de calor ar-
água e a corrente dos outros aparelhos elétricos. 
Caso a capacidade de corrente contratada seja insufi-
ciente, proceda à sua alteração.

• Caso a tensão seja baixa e se torne difícil o arranque
da bomba de calor ar-água, contacte o próprio fornece-
dor de energia elétrica para fazer aumentar a tensão.

Como ligar a cablagem ao terminal
Preste atenção durante as operações de cablagem

• Quando descarnar o revestimento de um cabo principal,
utilize sempre uma ferramenta própria, como um descas-
cador. Se não dispuser de uma ferramenta específica,
descarne atentamente o revestimento com uma faca, etc.

(1) Utilize terminais de engaste com mangas isolantes con-
forme ilustrado na figura seguinte para fazer a ligação à
placa de terminais.

(2) Fixe solidamente os terminais de engaste aos cabos
através de uma ferramenta própria de forma a que os
cabos não se soltem.

(3) Utilize os cabos especificados, ligue-os de forma segura
e fixe-os de modo a não exercer nenhuma pressão nos
terminais.

(4) Utilize uma chave de fendas adequada para apertar os
parafusos dos terminais. Não utilize uma chave de fendas
danificada, caso contrário, as cabeças dos parafusos pode-
rão sofrer danos e impedir o aperto correto dos parafusos.

(5) Não aperte excessivamente os parafusos dos terminais,
caso contrário, poderá ocorrer uma rutura dos parafusos.

Certifique-se de que utiliza um alimentador dedicado com
interruptor diferencial. Respeitando as designações seguin-
tes, utilize cabos cujos fios tenham dimensões superiores
às delineadas na tabela seguinte.
O cabo de alimentação deve estar aprovado em conformi-
dade com a norma IEC. 60245 IEC57(H05RN-F)
Para o método de desconexão de todos os polos, o produto
está associado a um dispositivo de proteção contra a cor-
rente excessiva na cablagem fixa, em conformidade com as
regras de cablagem e os respetivos requisitos nacionais.
O dispositivo deve ter uma classificação suficiente para as
especificações do produto.

terminal a
engastar

Placa de terminais
de alimentação

Placa de terminais
de contactos remotos

10mm

união união

terminal a
engastar

Parafuso com anilha especial
Parafuso com anilha especial

Terminal de engaste

Cabo

Terminal de engaste

Placas de terminais

Cabo

Tamanhos
Cabo de alimentação (mm2)

Capacidade do
interruptor (A)

MAX. MIN.

+ 6 2,0 1,5 16

+ 10 4,0 3,5 20

+ 16 5,5 4,0 32
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LIGAÇÕES ELÉTRICAS I A

Descarne as extremidades dos cabos de ligação segundo
as dimensões indicadas no desenho seguinte.

ATENÇÃO
O descarnamento do revestimento do cabo de ligação deve
ser de 10 mm. Se for mais curto, poderá verificar-se um
contacto defeituoso. Se, pelo contrário, for mais longo,
poderá verificar-se um curto-circuito.
• Utilize um interruptor diferencial com uma distância de

vazio de cerca de 3 mm entre os contactos.
• As cablagens defeituosas poderão causar não só um fun-

cionamento anómalo, como também danos na placa pc.
• Aperte suficientemente cada parafuso.
• Para verificar se está totalmente inserido, puxe ligeira-

mente o cabo.

10 mm 30 mm

Interruptor
diferencial

Módulo eletrónico interno

Alimentação

Dados elétricos às máximas condições admitidas (em plena carga)

Modelo
Alimentação

elétrica
Total Ventilador Bomba Fusíveis da placa principal (250V)

Fusíveis da placa
de contactos

remotos (250V)

F.L.A. F.L.I. S.A. F.L.I. F.L.I. CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF1
PBM-i (V-ph-Hz) (A) (kW) (A) (kW) (kW) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

+ 6 230-1-50 11,2 2,55 7,8 0,30 0,12
15

(6x30)
T3.15
(5x20)

3
(4.6x16)

3
(4.6x16)

N/A
15

(6x30)
N/A

T10
(5x20)

+ 10 230-1-50 17,5 3,98 10,2 0,10 0,17
25

(6x30)
T3.15
(5x20)

3
(4.6x16)

3
(4.6x16)

N/A
25

(6x30)
T3.15
(5x20)

T10
(5x20)

+ 16 230-1-50 25,3 5,76 17,8 0,20 0,17
30

(6x30)
T5

(5x20)
3

(5x20)
N/A

3
(5x20)

T3.15
(5x20)

T3.15
(5x20)

T10
(5x20)

Valores máximos para dimensionar os interruptores de proteção e os cabos de alimentação.

F.L.A. Corrente máxima absorvida
F.L.I. Potência máxima absorvida
S.A. Corrente de arranque

ESQUEMAS ELÉTRICOS I A
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B
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COMPRESSOR

U
(R)
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R
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R

B

WW
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W
B

W(T)
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U(R)

9

8

7
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Y

REACTOR

FUSE CF2
250V

T3.15A

FUSE CF7
250V

T3.15A

18

MOTOR
(FAN) PUMP

17

EXP.V.

2334 33

28

32
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(MAIN)

SENSOR(TEMP., SUCTION)

SENSOR(TEMP., DEFROST)

SENSOR(TEMP., DISCHARGE)

SENSOR(TEMP., OUTDOOR)

SENSOR(TEMP., OUTGOING)
4 WAY V.

DEFROST HEATER

SENSOR(TEMP., RETURN)

B
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2

1
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6

4
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BL
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R

G/Y
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TRANSFORMER

2

1

Remote
Controller

1

2

3

4

5

6

7
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18

19

20
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22

23

Humidity
Sensor
COM
DHW Remote
Contact
ON/OFF
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EHS Alarm

GND

24VAC

COM

Control

DHW
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OUTDOOR
T.probe

BUFFER
T.probe

Mix water
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3-way
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RESET SW. PUMP SW.
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Heating
Cooling

mode
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PBM-i + 6
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ON
OFF
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Placa de terminais de contactos remotos Tabela de Entradas/Saídas Analógicas e Digitais
Conexão em Série

Terminais Descrição da Função Entrada Analógica

1 - 2 - 3 Teclado Remoto 1=S1,  2= S2, 3= 
GND

Comprimento máximo
100m para cabos de
secção 1mm2 blindados.

Entradas Analógicas/Digitais

Saídas Analógicas/Digitais

Terminais Descrição da Função Saída Analógica Saída Digital
4 - 5 - 6 Válvula de 3 vias misturadora para sistema radiante (zona1) 6=0-10V DC (sinal) 4 -5 =24V AC (alimentação)

N Neutro 1ph 230V, 1A

41 - 42 EHS (fonte auxiliar)
1ph 230V, 1A
(em caso de relé externo
40mA)

43 - 44 Contacto remoto de sinalização do modo de
funcionamento Heating/Cooling

1ph 230V, 1A
(em caso de relé externo
40mA)

45 Contacto do desumidificador
1ph 230V, 1A
(em caso de relé externo
40mA)

46
Contacto configurável:
- Resistência elétrica de imersão para acumulação da AQS
- Resistência elétrica de ida (Backup Heater)

1ph 230V, 1A
(em caso de relé externo
40mA)

47
Contacto configurável:
- Alarme remoto
- Set point ambiente atingido

1ph 230V, 1A
(em caso de relé externo
40mA)

48 Bomba zona1
1ph 230V, 1A
(em caso de relé externo
40mA)

49 Bomba zona2
1ph 230V, 1A
(em caso de relé externo
40mA)

50 - 51-52 Válvula de 3 vias para produção de AQS
1ph 230V, 1A
50= Neutro , 51=fase
52 =Sinal

Terminais Descrição da Função Entrada Analógica Entrada Digital
7 – 8 Sensor de temperatura da AQS (acessório)
9 - 10 Sensor de temperatura do ar exterior (acessório)

11 – 12 Sensor de temperatura da água Buffer (acessório)

13 - 14 Sensor de temperatura da água do sistema radiante
(acessório)

17 - 18 Sensor de humidade (acessório) 0-10V DC

18 - 19 Contacto remoto de habilitação de AQS Contacto seco 
12V10mA

20 - 21
Contacto configurável:
- ON/OFF contacto remoto
- Backup da caldeira (EHS alarm)

Contacto seco 
12V10mA

22 - 23 Contacto de habilitação do segundo set point (zona 2) Contacto seco 
12V10mA

24 - 25 Contacto remoto Verão/Inverno Contacto seco 
12V10mA

26 - 27 Contacto do fluxostato Contacto seco 
12V10mA

28 - 29 Contacto Night mode Contacto seco 
12V10mA

30 - 31 Contacto Low tariff Contacto seco 
12V10mA
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LIGAÇÃO ELÉTRICA DE POTÊNCIA À REDE DE ALIMENTAÇÃO I A

- Antes de proceder à ligação elétrica da unidade à rede de
alimentação certifique-se de que o interruptor QF1 está
aberto (“OFF”).

- Retire a tampa de proteção da placa de terminais da bom-
ba de calor desapertando o parafuso de fixação.

- Ligue a alimentação elétrica aos terminais da bomba de
calor conforme indicado no desenho 3.

- Certifique-se de que todas as proteções removidas para a
ligação elétrica são repostas antes de alimentar eletrica-
mente a unidade.

- Reposicione a tampa da cablagem da bomba de calor.
- Para todas as alimentações previstas de potência de

rede, coloque o interruptor geral QF1 (exterior do apare-
lho) em “ON”.

Tampa da
cablagem

Parafuso

2

Cabo de
alimentação (A)

230V-1Ph-50hZ

321L

POWERPOWER

N

A

Interruptor
diferencial

QF1 

Alimentação

3

ON

OFF

1
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Ligação da sonda de ar exterior (Outdoor T.probe)
A sonda de ar exterior, fornecida como acessório, é utilizada nos
casos em que a sonda de ar integrada na unidade não é repre-
sentativa para uma leitura correta da temperatura do ar exterior.
A sonda de ar exterior permite a compensação do setpoint da
água para o sistema no período de Verão e de Inverno.

Modo de instalação
A sonda de ar exterior deve ser instalada:
• no exterior da habitação
• sem ser influenciada pelo sol, por fumos de escape, na

proximidade de bocais de descarga, ou portas e janelas.
• numa parede perimetral virada para Nor-Noroeste
- a uma altura mínima de 2,5 metros do solo ou no máximo

a metade da altura da habitação.

Procedimentos de instalação:
• Retire a tampa da sonda desapertando os 4 parafusos.
• Fixe a sonda à parede a uma altura e posição corretas

conforme descrito anteriormente.
• Faça as ligações elétricas, consulte o esquema elétrico.
• Instale a tampa da sonda.

Apresentam-se, de seguida, as ligações elétricas que o instalador pode fazer utilizando os terminais presentes na placa de contactos remo-
tos. O comprimento máximo dos cabos das sondas é de 100 m para cabos com secção de 1 mm2, 50 m para cabos com secção de 0,5 mm2.

H
H

2/

1

N
N-W

m 5,2ni
m

A sonda de ar exterior remota deve ser habilitada alterando
o parâmetro seguinte.

LIGAÇÕES A CARGO DO INSTALADOR I A

Ligação do teclado remoto (Remote Controller)

Modalità di installazione
O teclado remoto é dotado de sensor de temperatura do ar
que permite o controlo da temperatura ambiente. Neste
caso, o teclado remoto deve ser posicionado num local de
referência conforme descrito de seguida:
• a cerca de 1,5 metros do pavimento, numa zona do local

que permita ao sensor detetar a temperatura ambiente o
mais rigorosamente possível;

• ao abrigo de correntes frias, radiações solares ou outras
fontes de calor.

• preveja na parte superior do comando do ambiente um
espaço suficiente para permitir a sua montagem e even-
tual remoção.

• Se for removido da respetiva base, o comando do ambien-
te deixa de estar alimentado, pelo que não funciona.

Se não estiver previsto o controlo da temperatura ambiente
através da regulação da bomba de calor, o teclado remoto
também pode ser instalado em locais técnicos, desde que
seja protegido por agentes atmosféricos.

min. 
10 cm

1 2

9 10

DADOS TÉCNICOS

Sonda NTC 10Kohm ± 1% (25°C)

Grau de proteção IP65

Armazenamento e transporte -50°C...+100°C

Campo de medição -50°C...+100°C

Material PA 15% GK, Colour RAL 9010

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação da sonda de
ar exterior remota 
0 = Desabilitada 
1 = Habilitada

51 09 0 1 -
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A B

C

1 2 3

Cabo blindado 2x1mmq
Distância máxima 100 m

Procedimentos de instalação

Montagem
• Separe o suporte A do teclado remoto B.
• Fixe à parede o suporte A, utilizando os orifícios previstos
• Faça as ligações elétricas conforme indicado no esquema

elétrico
• Encaixe o teclado remoto A nos ganchos C do suporte B.

I A

120

12
0

17
107

10
8

67

12
,4

68
10

,2

30,5 23 23

Válvula de 3 vias para produção de água quente sanitária
(3-way valve)

A válvula de 3 vias posicionada externamente à unidade
permite desviar o fluxo da água quente produzida pela uni-
dade para o acumulador sanitário.
Durante a produção de água quente sanitária, o equipa-
mento não usufrui da climatização de Verão e de Inverno.
Faça a ligação elétrica da válvula de três vias fornecida como
acessório pelo fabricante, seguindo as indicações da figura.
A válvula também é dotada de contacto de fim de curso. O
contacto será fechado ou aberto segundo a posição da válvula.
Contacto de fim de curso (fio vermelho e verde):
Contacto auxiliar fechado = Válvula aberta
Contacto auxiliar aberto = Válvula fechada

É aconselhável utilizar uma válvula de 3 vias para a produ-
ção de água quente sanitária, se não for fornecida pelo
fabricante, com as seguintes características:
• Tensão 230V AC, 50/60 Hz
• Tempo de abertura e fecho 10s.
• Delta P 500 kPa
• Temperatura do fluido 0°C...90°C
Use three-way valves with pressure drop below 20 kPa.

Caso utilize válvulas de três vias com um tempo de curso
superior a 10 segundos, altere o parâmetro 4511.

50 51 52

Amarelo/Verde

Vermelho

Azul
Verde

Preto
Castanho

Contacto Auxiliar

Descrição
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Tempo de curso da vál-
vula de três vias para
produção de água quen-
te sanitária

4511 12

Programe o tempo
de curso da válvula
não fornecida pelo
fabricante da bom-

ba de calor 

seg.
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Sonda do acumulador de água sanitária (DHW T.Probe)
A deteção da temperatura da água sanitária no interior do
acumulador é efetuada com o auxílio da sonda DHW T. Pro-
be, fornecida como acessório.

7 8

Sonda de temperatura da água do acumulador
inercial (Buffer T. probe)
A sonda de água do acumulador inercial (Buffer T. probe),
fornecida como acessório, deve ser habilitada através do
parâmetro 5111. A bomba de calor funciona para atingir o
set point da água com base na temperatura detetada pela
sonda “Buffer T. probe”.
A sonda do acumulador inercial é obrigatória se for neces-
sário gerir uma resistência elétrica de ida (Backup heater)
ou uma fonte auxiliar para o sistema (EHS).

Gestão do sistema a baixa temperatura (zona1)
O controlador permite a gestão de uma zona a baixa tempe-
ratura para sistemas de painéis radiantes.
A unidade está preparada para a gestão de uma válvula
misturadora de modulação 0-10V, uma bomba de circula-
ção, uma sonda de temperatura para coletor.

11 12

0-10V

Ida da
bomba
de calor

Retorno
da bomba
de calor

M

+
-

N

N

L

230V 50Hz

1

2
3

4

6

5

1  Acumulador inercial
2  Válvula misturadora 0-10V 24V AC
3  Bomba do circuito de painéis radiantes
4  Sonda de ida dos painéis radiantes
5  Termostato de segurança
6  Teclado remoto da Zona 1 (Master)

54 6 48 13 14 1 2 3

24VAC

24VAC

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Sonda de água da válvu-
la misturadora para zona
1 de baixa temperatura
(Mix water T. probe): 
0 = Desabilitada 
1 = Habilitada

51 13 0 1 -

Habilitação da bomba da
Zona1 
0 = Desabilitada 
1 = Habilitada a bomba
da zona 1

51 48 0 1 -

Habilitação da válvula
misturadora: 
0 = Desabilitada 
1 = Habilitada

51 04 0 1 -

Tempo integral da válvula
misturadora

45 02 60 10seg.

Limite máximo da tempe-
ratura da água do siste-
ma radiante

45 03 50 0,5°C

Os modos de funcionamento estão indicados no capítulo
“Regulação e características de funcionamento”.

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Sonda de água do acu-
mulador inercial (Buffer
T. probe):
0 = Desabilitada
1 = Habilitada 

51 11 0 1 -

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Sonda de água do acumu-
lador sanitário (DHW T.
probe):
0 = Desabilitada
1 = Habilitada

51 07 0 1 -
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Desumidificador
45

24VAC

N
Sonda de humidade

17

Gestão do desumidificador da zona1 (Humidity
Sensor e Dehumidifier)
O controlador permite a gestão de um desumidificador para
a regulação da humidade com sistemas de painéis radian-
tes no funcionamento em arrefecimento.
A unidade está preparada para a ligação de um sensor de
humidade com saída 0-10V e um desumidificador.

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação da sonda de
humidade
0=Desabilitada
1=Habilitada

51 17 0 1 -

Habilitação do contacto
do desumidificador
0=Desabilitada
1=Habilitada a bomba da
zona 1

51 45 0 1 -

Gestão do sistema a alta temperatura (zona 2)
O controlador permite a gestão de uma segunda zona (zona
2) habitualmente com um set point de água maior em aque-
cimento e menor em arrefecimento relativamente à zona 1.
A unidade está preparada para a gestão de uma bomba ou
válvula motorizada de interceção.

N
L

2

N

1
1 Acumulador inercial
2 Bomba da zona 2
3 Teclado remoto da Zona 2 (Slave)

3

1 249 3

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação da bomba da
Zona2
0=Desabilitada
1=Habilitada a bomba da
zona 2

51 49 0 1 -

Os modos de funcionamento estão indicados no capítulo
“Regulação e características de funcionamento”.

Contacto configurável (ON/OFF ou EHS alarm)
O contacto pode ser configurado para obter os seguintes
modos de funcionamento:
- Contacto remoto ON/OFF
- Contacto de backup da caldeira (EHS alarm)

Contacto remoto ON/OFF
Permite ligar ou desligar a unidade a partir de um comando
remoto, por exemplo, um relógio programador ou termosta-
to ambiente.
A desativação remota desliga o compressor, ventilador e
bombas, ficando ativas todas as proteções anti-gelo.

Na tabela estão indicados os estados de funcionamento da
bomba de calor consoante a programação feita a partir do
botão ON/OFF do teclado remoto e do contacto remoto.

20 21

ON/OFF
ou
EHS alarm

Teclado remoto ligado e habilitado Teclado remoto não habilitado

ON/OFF a
partir do
Teclado
Remoto

ON/OFF a
partir do
Contacto
Remoto

Estado de
funcionamento
da Bomba de

Calor

ON/OFF a
partir do
Contacto
Remoto

Estado de
funcionamento
da Bomba de

Calor

ON ON ON ON ON

ON OFF OFF OFF OFF

OFF ON OFF

OFF OFF OFF

Programe devidamente o parâmetro seguinte para configu-
rar o contacto como ON/OFF remoto:

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilite o contacto como: 
0 = Desabilitado 
1 = Contacto remoto
ON/OFF 
2 = Backup da caldeira
(EHS alarm)

51 20 0 1 -

Contacto fechado = Bomba de calor ON
Contacto aberto = Bomba de calor OFF
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Contacto remoto AQS (DHW remote contact)
Permite habilitar ou desabilitar a produção da água quente
sanitária através de um contacto remoto.

Na tabela estão indicados os estados de funcionamento da
bomba de calor consoante os modos selecionados a partir
do teclado remoto, para a produção de água sanitária e do
estado do contacto remoto, DHW remote contact.

18 19

ON/OFF produção de AQS

Para habilitar a função de água quente sanitária é necessário
programar o parâmetro 3101=1 ou 2 e o parâmetro 5107=1.
A sonda de água quente sanitária (DHW T.probe) é um aces-
sório.

Contacto de backup da caldeira (EHS alarm)
Em caso de bloqueio da caldeira, força-se o funcionamento
da bomba de calor, excluindo momentaneamente a lógica
de funcionamento integração/substituição para garantir o
aquecimento do edifício ou da água da caldeira sanitária
consoante a prioridade definida.
O estado de bloqueio da caldeira é assinalado através do
contacto de alarme (EHS alarm) à bomba de calor. Com o
contacto fechado da caldeira, por intervenção de um alar-
me, a bomba de calor ativa-se (ON compressor), embora a
configuração da mesma mantenha a unidade em standby.
A bomba de calor procederá ao aquecimento do edifício ou
da AQS dentro dos limites operativos descritos no capítulo
“Limites de Funcionamento”.

Programe devidamente o parâmetro seguinte para configu-
rar o contacto como backup da caldeira:

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilite o contacto como: 
0 = Desabilitado 
1 = Contacto remoto
ON/OFF 
2 = Backup da caldeira
(EHS alarm)

51 20 0 2 -

Seleção do modo de
funcionamento da AQS
a partir do teclado
remoto

ON/OFF AQS
a partir do
contacto
remoto

Modo de
funcionamento da
produção de AQS

Forçagem da produção
de AQS ➝

ON ➝ ON

OFF ➝ OFF

Modo Comfort ➝
ON ➝ ON

OFF ➝ OFF

Modo Economy ➝
ON ➝ ON

OFF ➝ OFF

Faixas horárias ativas
(AQS Comfort setpoint) ➝

ON ➝ ON
Comfort setpoint OFF ➝

Faixas horárias ativas
(AQS Economy setpoint) ➝

ON ➝ ON
Economy setpointOFF ➝

AQS desabilitada ➝
ON ➝

ON
Comfort setpoint

OFF ➝ OFF

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto
remoto: 
0 = Desabilitado 
1 = Habilitado 

51 19 0 1 -

Habilitação da Função
AQS e definição da prio-
ridade de funcionamento: 
0 = Função AQS desabi-
litada 
1 = Função AQS habilita-
da e prioridade AQS 
2 = Função AQS habilita-
da e prioridade SISTEMA

31 01 0 -

Sonda de água do acu-
mulador sanitário (DHW
T. probe): 
0 = Desabilitada 
1 = Habilitada

51 07 0 1 -

Contacto fechado = Produção de AQS habilitada
Contacto aberto = Produção de AQS desabilitada
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Contacto remoto verão/inverno
(Heating/Cooling mode)
Permite comutar o modo de funcionamento da bomba de
calor Verão/Inverno a partir de um comando remoto.
Se a comutação Verão/Inverno for habilitada de forma remo-
ta não é possível mudar de estação a partir do teclado.

Para habilitar o contacto, configure o parâmetro seguinte:

24 25

Verão/Inverno
Descrição Menu

N°
Parâmetro

Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto
remoto Verão/Inverno
0 = Desabilitado
1 = Habilitado:
Contacto fechado = Cooling
Contacto aberto = Heating
2 = Habilitado:
Contacto fechado = Heating
Contacto aberto = Cooling

51 24 0 1 ou 2 -

Contacto remoto Low tariff (Low Tariff)
Permite forçar o funcionamento da bomba de calor para
aquecer a água quente sanitária ou para arrefecer/aquecer
o acumulador inercial, durante a faixa horária a uma tarifa
elétrica reduzida.
A carga forçada do acumulador sanitário ou do acumulador
inercial do sistema ocorre consoante a prioridade definida
no parâmetro 3101.
O set point do acumulador sanitário é forçado para o set-
point AQS comfort, parâmetro 3111, com o contacto Low
Tariff fechado. O set point da água em aquecimento/arrefe-
cimento com contacto fechado, é respetivamente aumenta-
do com o diferencial definido no parâmetro 2151, e diminuí-
do com o diferencial definido no parâmetro 2152, com o
contacto Low Tariff fechado.

Para habilitar o contacto, configure os parâmetros seguintes:

Contacto fechado = Função Low tariff habilitada
Contacto aberto = Função Low tariff desabilitada

Se estiver habilitado o contacto Low tariff, parâmetro
5130=1, é também habilitado em automático o contacto
Nigh Mode, parâmetro 5128=1.

30 31

Low tariff

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto
remoto Low Tariff: 
0 = Desabilitado 
1 = Habilitado

51 30 0 1 -

Diferencial do set point
da água (ponto fixo ou
curva climática) em
Aquecimento

21 51 5 0,5°C

Diferencial do set point
da água (ponto fixo ou
curva climática) em Arre-
fecimento

21 52 5 0,5°C
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Contacto de sinalização do modo de funcionamento
unta (Heating/Cooling mode output)
A saída digital 43-44 é ativada em relação ao modo de fun-
cionamento da bomba de calor selecionada através do
teclado remoto ou do contacto remoto Verão/Inverno.
O contacto permite controlar as válvulas ou bombas do sis-
tema de modo a excluir uma parte do sistema com base no
modo de funcionamento. Para permitir a gestão de sistemas
mistos, por exemplo, painéis radiantes para o aquecimento
e ventilo-convectores para o arrefecimento no Verão.

Para habilitar o contacto, configure os parâmetros seguintes:

M

M

Mixing
valve

Heating Cooling

Water
Pump

3 way
valve

Mixed water
Temp. Probe

M

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto do
modo de funcionamento
(Heating / Cooling mode output)
0 = Desabilitado
1 = Habilitado:
Contacto fechado = Cooling
Contacto aberto = Heating
2 = Habilitado:
Contacto fechado = Heating
Contacto aberto = Cooling

51 43 0 - -

Contacto remoto Night mode (Night mode)
Permite limitar a frequência do compressor reduzindo o nível
sonoro e a potência absorvida pela unidade. Com o contacto
fechado, a potência térmica ou frigorífica poderá ser insufi-
ciente para satisfazer a carga do sistema, dado que a fre-
quência do compressor é limitada pelo parâmetro 4111.

Para habilitar o contacto, configure os parâmetros seguintes:

28 29

Night Mode
Descrição Menu

N°
Parâmetro

Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto
remoto Night mode: 
0 = Desabilitado 
1 = Habilitado 

51 28 0 1 -

Valor máximo da frequência 41 11 80
Mín. 50%-
Máx 100%

5%

Contacto fechado = Função Night mode habilitada
Contacto aberto = Função Night mode desabilitada

Se estiver habilitado o contacto Night mode, parâmetro
5128=1, é também habilitado em automático o contacto
Low tariff, parâmetro 5130=1.
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Contacto configurável (Alarm/Ambient T. reached)
O contacto pode ser configurado para obter os seguintes
modos de funcionamento:
- Contacto de sinal de alarme
- Contacto de set point ambiente cumprido 

Contacto de sinal de alarme
Permite ativar um dispositivo de sinalização visual ou sono-
ra em caso de bloqueio da máquina por anomalia de funcio-
namento.

Para habilitar o contacto, configure o parâmetro seguinte:

47 N
230V 50Hz

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilite o contacto como:
0 = Desabilitado
1 = sinal de alarme
2 = set point ambiente
cumprido

51 47 0 1 -

Contacto de set point ambiente cumprido
Permite ativar ou desativar um terminal hidrónico (por ex.:
ventilo-convector) ao atingir o set point ambiente, medido
pela sonda presente no teclado remoto. O terminal hidróni-
co deverá, em todo o caso, ser dotado de comando dedica-
do para a seleção das velocidades e, eventualmente, do
modo de funcionamento.

Defina convenientemente os parâmetros seguintes:

Terminal hidrónico
47 N NU

230V 50Hz

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilite o contacto como: 
0 = Desabilitado 
1 = sinal de alarme 
2 = set point ambiente cum-
prido

51 5147 0 2 -

Teclado remoto de referên-
cia para desligar o terminal
hidrónico: 
0= Teclado remoto da zona
1 MASTER 
1= Teclado remoto da zona
2 SLAVE 
2= Teclado remoto MAS-
TER ou SLAVE

04 00 0 -

Histerese da temperatura
ambiente para ligar/desligar
o terminal hidrónico

04 01 1 0,5°C

Teclado
remoto de
referência

para medir a
T. ambiente

Teclado remo-
to da zona 1

MASTER

Teclado remo-
to da zona 2

SLAVE 
Estado do

contacto n.º
47

Estado do
funcionamento

do terminal
hidrónico Set point

ambiente 
Set point
ambiente 

0400 = 0
Teclado remo-
to da zona1
MASTER

Não atingido / Fechado ON

atingido / Aberto OFF

0400 = 1
Teclado remo-
to da zona 2

SLAVE

/ Não atingido Fechado ON

/ atingido Aberto OFF

0400 = 2
Teclado remo-
to MASTER
ou SLAVE

Não atingido Não atingido Fechado ON

atingido Não atingido Fechado ON

Não atingido atingido Fechado ON

atingido atingido Aberto OFF
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Contacto de habilitação do segundo set point da
água (Dual set point)
Permite ativar um segundo set point da água de ponto fixo
ou calculado segundo a curva climática para obter dois
níveis de temperatura para sistemas de baixa temperatura
(zona 1) e alta temperatura (zona 2). O segundo set point é
ativado fechando a entrada digital 22-23.

Para habilitar o contacto, configure o parâmetro seguinte:

Lista de parâmetros para definição do segundo set point
da água de ponto fixo:

22 23

Dual Set Point

Set point
da Água
de ida

Tm1 
(45.0°C)

Tm2 
(30.0°C)

Te1 (0.0°C) Te2 (20.0°C) T. ar exterior   
(sonda de referência tal como
no parâmetro 5109)

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto
Dual Setpoint
0 = Desabilitado
1 = Habilitado

51 22 1 - -

Lista de parâmetros para definição da curva climática em
aquecimento e arrefecimento do segundo set point da água.
Para a medição da temperatura do ar exterior é utilizada a son-
da integrada na unidade (5109 = 0 definição de fábrica).
Nos casos em que a sonda de ar integrada na unidade não é
representativa para uma leitura correta da temperatura, preveja a
sonda de ar exterior remota (5109 = 1), fornecida como acessório.

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Tipo de set point da Zona 2
em Aquecimento: 
0 = set point de ponto fixo 
1 = curva climática

21 10 0 -

Máx. Setpoint de ida em Aque-
cimento (Tm1) Zona 2 

21 12 45.0 0,5°C

Mín. Setpoint de ida em Aque-
cimento (Tm2) Zona 2

21 13 30.0 0,5°C

Temperatura exterior mínima
a que corresponde a tempe-
ratura máx. de ida (Te1) na
Zona 2

21 14 0.0 0,5°C

Temperatura exterior máxima
a que corresponde a tempe-
ratura mín. de ida (Te2) na
Zona 2

21 15 20.0 0,5°C

Tipo de set point da Zona 2
em Arrefecimento: 
0 = set point de ponto fixo 
1 = curva climática

21 30 0 -

Máx. Setpoint de ida em Arre-
fecimento (Tm1) na Zona 2 

21 32 20.0 0,5°C

Mín. Setpoint de ida em Arre-
fecimento (Tm2) na Zona 2

21 33 15.0 0,5°C

Temperatura exterior mínima a
que corresponde a temperatu-
ra máx. de ida (Te1) na Zona 2

21 34 25.0 0,5°C

Temperatura exterior máxima a
que corresponde a temperatu-
ra mín. de ida (Te2) na Zona 2

21 35 35.0 0,5°C

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Tipo de set point da Zona 2
em Aquecimento: 
0 = set point de ponto fixo 
1 = curva climática

21 10 0 0 -

Set point fixo da água de ida
em aquecimento, Zona 2

21 11 45.0 - 0,5°C

Tipo de set point da Zona 2
em arrefecimento: 
0 = set point de ponto fixo 
1 = curva climática

21 30 0 0 -

Set point fixo da água de ida
em arrefecimento, Zona 2

21 31 7.0 - 0,5°C
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11 1246

230V / 400V

N

Ligações opcionais

Resistência elétrica de ida do sistema (Backup Heater)
Permite ativar uma resistência elétrica posicionada na ida
como elemento de integração para o aquecimento do siste-
ma e para a água quente sanitária.

Solução 1
Sistema com bomba de calor e resistência elétrica com acu-
mulador inercial. Coloque a sondano acumulador.

1

11 1246

230V / 400V

N

Solução 2
Sistema com bomba de calor e resistência elétrica na ida
SEM acumulador inercial.
Coloque a sonda na tubagem de ida do sistema.

2

Regulação da resistência elétrica na ida

A) SUBSTITUIÇÃO: A resistência elétrica é habilitada
quando a temperatura exterior é inferior ao valor 0304 e o
compressor é desligado, figura 3.
Para obter a ativação da resistência em SUBSTITUIÇÃO
programe o parâmetro 4600=1 e 4610=1.
A resistência elétrica funciona para atingir o set point da
água calculado segundo a curva climática ou fixo para o sis-
tema de aquecimento; se também estiver habilitada para a
produção de água quente sanitária 3102=0, funciona para
atingir o set point da AQS Comfort ou Economy.
Não está disponível o set point da AQS overboost.
Em caso de bloqueio da bomba de calor por alarme a resis-
tência elétrica ativa-se automaticamente independentemen-
te da temperatura do ar exterior.
Em SUBSTITUIÇÃO o tempo de bloqueio da ativação da
resistência elétrica não é considerado, se necessário, ativa-
se imediatamente.

Parâmetros para o funcionamento da resistência elétri-
ca na ida em INTEGRAÇÃO para AR EXTERIOR 

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto 46 
0 = Resistência elétrica
AQS 
1 = Resistência elétrica de
backup

51 46 0 1 -

Resistência de backup: 
0 = desabilitada 
1 = em substituição 
2 = em emergência 
3 = em integração

46 00 0 1 -

Habilitação por temperatura
do ar exterior 
0 = Desabilitada 
1 = Habilitada

46 10 1 - -

Temperatura do ar exterior
para habilitação da resistência
elétrica de backup

46 11 -5 - 0,5°C

B) INTEGRAÇÃO: a resistência elétrica funciona em inte-
gração, simultaneamente ao compressor, para satisfazer a
solicitação de calor.

Aquecimento integrativo por temperatura do ar exterior
A resistência elétrica em integração só é habilitada quando
a temperatura exterior é inferior ao valor 4611.
Também é possível definir um valor de temperatura do ar
exterior, 4611, abaixo do qual é desligado o compressor,
ficando apenas ativa a resistência elétrica, figura 4. Neste
caso, a resistência funciona conforme descrito no parágrafo
"A) Substituição".
Para obter a ativação da resistência em INTEGRAÇÃO pro-
grame o parâmetro 4600=3 e 4610=1.
O funcionamento da resistência elétrica segue o andamento
da temperatura da água de ida segundo o gráfico da figura 5.
Para atingir o set point da água calculado segundo a curva
climática ou fixo para o sistema de aquecimento; se tam-
bém estiver habilitada para a produção de água quente
sanitária 3102=0, funciona para atingir o set point da AQS
Comfort ou Economy.
Não está disponível o set point da AQS overboost.

Parâmetros para o funcionamento da resistência elétri-
ca na ida em INTEGRAÇÃO para AR EXTERIOR 

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto 46 
0= Resistência elétrica AQS 
1= Resistência elétrica de backup

51 46 0 1 -

Resistência de backup: 
0 = desabilitada 
1 = em substituição 
2 = em emergência 
3 = em integração

46 00 0 3 -

Tempo de bloqueio da ativa-
ção da resistência elétrica
(permite à bomba de calor
atingir o desempenho máximo
para evitar intervenções inú-
teis da resistência)

46 04 5 - 1min

Tempo integral para ativar as
resistências elétricas na ida 46 05 600 - °C*

seg.
Habilitação por temperatura do ar
exterior 
0 = Desabilitada 
1 = Habilitada

46 10 1 - -

Temperatura do ar exterior para
habilitação da resistência elétrica
de backup em substituição (ape-
nas resistência)

46 11 -5 - 0,5°C

Temperatura do ar exterior para
habilitação da resistência elétrica
de backup em integração (resis-
tência de backup + compressor)

46 13 5 - 0,5°C
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Aquecimento integrativo sempre habilitado
O aquecimento integrativo com a resistência elétrica é habi-
litado para qualquer temperatura do ar exterior.
Para obter o aquecimento sempre habilitado programe o
parâmetro 4600=3 e 4610=0.

O funcionamento da resistência elétrica segue o andamento
da temperatura da água de ida segundo o gráfico da figura 5.

Para atingir o set point da água calculado segundo a curva
climática ou fixo para o sistema de aquecimento; se tam-
bém estiver habilitada para a produção de água quente
sanitária 3102=0, funciona para atingir o set point da AQS
Comfort ou Economy. 
Não está disponível o set point da AQS overboost.

Uma vez habilitada a resistência, o aquecimento integrativo é ativado se for atingido o valor do integral programado no parâme-
tro 4605 e decorrido o tempo de bloqueio 4604. O tempo de bloqueio não é respeitado na primeira ligação da unidade.

Exemplo:
Valor 4605 = 600°C*seg
Setpoint Temperatura Ida = 50°C
Temperatura Real = 40ºC

(50 – 40) x 60 seg = 600°Cseg. ----> ON Resistência elétrica

Valores pequenos de 4605 significam ativações frequentes da resistência.
Valores demasiado grandes de 4604 significam tempos longos para a ativação da resistência.

OFF

ON

ON

OFF

Res. Elét. Res. Elét. + PdC PdC

5.0°C 5.0°C

4611=-5°C 4613=5°C

PdCRes. Elét. Res. Elét. + PdC

Compressor

Resistência elétrica
(Backup)

3 4

OFF

ON

ON

OFF

Compressor

Resistência

Tempo de bloqueio da ativação da resistência elétrica 4604
Tempo de integração 4605

Set point de regulação da
água do sistema

Temperatura da água real

Histerese de regulação PdC do sistema

5

Parametri per funzionamento resistenza elettrica in man-
data in INTEGRAZIONE sempre ABILITATA

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto 46 
0 = Resistência elétrica
AQS 
1= Resistência elétrica de
backup

51 46 0 1 -

Resistência de backup: 
0 = desabilitada 
1 = em substituição 
2 = em emergência 
3 = em integração

46 00 0 3 -

Tempo de bloqueio da ativa-
ção da resistência elétrica
(permite à bomba de calor
atingir o desempenho máxi-
mo para evitar intervenções
inúteis da resistência)

46 04 5 - 1min

Tempo integral para ativar as
resistências elétricas na ida

46 05 600 -
°C*
seg.

Habilitação por temperatura
do ar exterior 
0 = Desabilitada 
1 = Habilitada

46 10 0 - -

T ar exterior

OFF

Habilitada

Resistência
da ida

4611 Temperatura exterior para
habilitação das resistências de ida

5°C
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Fonte auxiliar (EHS)
Permite ativar uma caldeira como elemento de integração
ou em substituição para o aquecimento do sistema.

Solução 1
Sistema com bomba de calor e caldeira com acumulador
inercial.

Solução 2
Sistema com bomba de calor e caldeira sem acumulador
inercial.

Caldeira 

11 1241 42

Caldeira 

11 1241 42

1

2

Regulação da caldeira

A) SUBSTITUIÇÃO: a caldeira só é habilitada quando a
temperatura do ar exterior é inferior ao valor 4702 e o com-
pressor é desligado, figura 3.
Para obter a ativação da caldeira em SUBSTITUIÇÃO pro-
grame o parâmetro 4700=1 e 4701=1.

A caldeira funciona para atingir o set point da água calcula-
do segundo a curva climática ou fixo para o sistema de
aquecimento.

Em caso de bloqueio da bomba de calor por alarme a cal-
deira ativa-se automaticamente independentemente da tem-
peratura do ar exterior.
Em SUBSTITUIÇÃO o tempo de bloqueio da ativação da
caldeira não é considerado, se necessário, ativa-se imedia-
tamente.

B) INTEGRAÇÃO: a caldeira funciona em integração,
simultaneamente ao compressor, para satisfazer a solicita-
ção de calor.

Aquecimento integrativo por temperatura do ar exterior
A caldeira em integração só é habilitada quando a tempera-
tura do ar exterior é inferior ao valor 4704.
Também é possível definir um valor de temperatura do ar
exterior, 4702, abaixo do qual é desligado o compressor,
ficando apenas ativa a caldeira, figura 4.
Neste caso, a caldeira funciona conforme descrito no pará-
grafo "A) Substituição".
Para obter o aquecimento integrativo por temperatura do ar
exterior programe o parâmetro 4700=2 e 4701=1.

O funcionamento da caldeira segue o andamento da tempe-
ratura da água segundo o gráfico da figura 5.
Para atingir o set point da água calculado segundo a curva
climática ou fixo para o sistema de aquecimento.

Parametri per funzionamento caldaia in SOSTITUZIONE

Parâmetros para o funcionamento da caldeira em INTE-
GRAÇÃO para temperatura exterior

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto 41-
42 
0 = desabilitada 
1 = habilitado

51 41 0 1 -

Fonte auxiliar EHS: 
0 = desabilitada 
1 = em substituição 
2 = em integração

47 00 0 1 -

Habilitação por temperatura
do ar exterior 
0 = Desabilitada 
1 = Habilitada

47 01 1 - -

Temperatura do ar exterior
para habilitação da EHS

47 02 -5 - 0,5°C

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto 41-42 
0 = desabilitada 
1 = habilitado

51 41 0 1 -

Fonte auxiliar EHS: 
0 = desabilitada 
1 = em substituição 
2 = em integração

47 00 0 2 -

Tempo de bloqueio da ativa-
ção da caldeira (permite à
bomba de calor atingir o
desempenho máximo para
evitar intervenções inúteis da
fonte auxiliar)

47 06 5 - 1 min

Tempo integral para ativar as
resistências elétricas na ida 

47 07 600 -
°C*
seg.

Habilitação para temperatura
do ar exterior
0 = Desabilitada
1 = Habilitada

47 01 1 1 -

Temperatura do ar exterior para
habilitação da EHS em substi-
tuição (apenas EHS)

47 04 5 - 0,5°C

Temperatura do ar exterior para
habilitação da EHS em integra-
ção (EHS + compressor)

47 02 -5 - 0,5°C
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Aquecimento integrativo sempre habilitado
O aquecimento integrativo com caldeira é habilitado para
qualquer temperatura do ar exterior.
Para obter o aquecimento sempre habilitado programe o
parâmetro 4700=2 e 4701=0.

O funcionamento da caldeira segue o andamento da tempe-
ratura da água segundo o gráfico da figura 5.
Para atingir o set point da água calculado segundo a curva
climática ou fixo para o sistema de aquecimento.

T ar exterior

OFF

Habilitada

Caldeira

4702 Temperatura exterior para
habilitação da caldeira

5°C

OFF

ON

ON

OFF

Compressor

Caldeira

Tempo de bloqueio da ativação da caldeira 4706
Tempo de integração 4707

Set point da temperatura de
ida do sistema

Temperatura da água real

Histerese de regulação PdC do sistema

3

5

Parâmetros para o funcionamento da caldeira em INTE-
GRAÇÃO sempre HABILITADA

Uma vez habilitada a caldeira, o aquecimento integrativo é ativado se for atingido o valor do integral programado no parâmetro
4707 e decorrido o tempo de bloqueio 4706. O tempo de bloqueio não é respeitado na primeira ligação da unidade.

Exemplo:
Valor 4707 = 600°C*seg
Setpoint Temperatura Ida = 50°C
Temperatura Real = 40ºC

(50 – 40) x 60 seg = 600°Cseg. ----> ON Caldeira

Valores pequenos de 4707 significam ativações frequentes da caldeira.
Valores demasiado grandes de 4707 significam tempos longos para a ativação da caldeira.

LIGAÇÕES A CARGO DO INSTALADOR I A

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto 41-42 
0 = desabilitada 
1 = habilitado

51 41 0 1 -

Fonte auxiliar EHS: 
0 = desabilitada 
1 = em substituição 
2 = em integração

47 00 0 2 -

Tempo de bloqueio da ativa-
ção da EHS (permite à bomba
de calor atingir o desempenho
máximo para evitar interven-
ções inúteis da resistência)

47 06 5 - 1min

Tempo integral para ativar as
resistências elétricas na ida

47 07 600 -
°C*
seg

Habilitação por temperatura
do ar exterior 
0 = Desabilitada 
1 = Habilitada

47 01 1 1 -

OFF

ON

ON

OFF

EHS EHS + PdC PdC

5.0°C 5.0°C

PdCEHS EHS + PdC

Compressor

EHS (Caldeira)

4702=-5°C 4704=5°C

4
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Resistência elétrica
da água quente sanitária

N UN

46

LIGAÇÕES A CARGO DO INSTALADOR I A

Contacto da resistência elétrica do acumulador sanitário 
Permite gerir uma resistência elétrica dedicada ao acumula-
dor sanitário.

Regulação da resistência elétrica do acumulador
sanitário
A resistência elétrica é ativada para satisfazer um valor de tem-
peratura que a bomba de calor não consegue atingir sozinha.

Exemplo:
Temperatura da água quente sanitária produzida com bom-
ba de calor 3111=55°C AQS set point Comfort ou
3112=40°C set point Economy.
Temperatura da água quente sanitária produzida com
Resistência elétrica 3114=65°C set point overboost. A resis-
tência elétrica funciona para aumentar a temperatura do
acumulador sanitário de 55°C ou de 40°C, até ao set point
de overboost, figura 1.

A resistência elétrica da AQS pode ser ativada para qualquer
temperatura do ar exterior com o parâmetro 3132=0, ou ape-
nas quando a temperatura do ar exterior é inferior ao valor
definido no parâmetro 3133 e com o parâmetro 3132=1.

A resistência elétrica da AQS é ativada nos casos em que a
unidade funciona fora dos limites operativos. O compressor
desliga-se e é ativada a resistência para o aquecimento da
água quente sanitária até se atingir o set point da AQS
overboost, parâmetro 3114.

ON

OFF

t

ON

OFF
Resistência

Compressor

3111 o 3112
3114

1

T ar exterior
OFF

ON

Resistência AQS

3133 Temperatura exterior para
habilitação da resistência da AQS

5°C
2

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto 46 
0 = Resistência elétrica AQS 
1 = Resistência elétrica de
backup

51 46 0 0 -

Modo de funcionamento da
Resistência Elétrica AQS 
0 = Bomba de calor + Resis-
tência Elétrica AQS 
1 = Apenas com bomba de
calor 
2 = apenas com Resistência
Elétrica AQS

31 02 1 0 -

Set point AQS overboost 31 14 60 - 0,5°C

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação da resistência elé-
trica da AQS por temperatura
do ar exterior
0 = sempre habilitada 
1 = habilitada por T. ar exterior

31 32 1 1 -

Temperatura do ar exterior
para habilitação da resistência
elétrica da AQS

31 33 -5 - 0,5°C
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Fluxostato do sistema (Flow switch)
Ligação do fluxostato do lado do sistema, componente obri-
gatório.

F3

26 27

Função anti-legionella com resistência elétrica
A função anti-legionella permite eliminar os germes da
Legionella, que residem nas acumulações de água sanitá-
ria; a temperatura e duração dos ciclos anti-legionella, tipi-
camente, são:
• 2 minutos > 70°C
• 4 minutos > 65°C
• 60 minutos > 60°C

Para habilitar a função anti-legionella programe 3140=1.

A função anti-legionella só está disponível se estiver pre-
sente a resistência elétrica da AQS e se o parâmetro
5146=0

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação do contacto 46 
0 = Resistência elétrica AQS 
1 = Resistência elétrica de
backup

51 46 0 0 -

Modo de funcionamento da
Resistência Elétrica AQS 
0 = Bomba de calor + Resis-
tência Elétrica AQS 
1 = Apenas com bomba de
calor 
2 = apenas com Resistência
Elétrica AQS

31 02 1 0 -

Habilitação da função anti-
legionella: 
0 = Desabilitada 
1 = Habilitada

31 40 0 1 -

Dia para ciclo anti-legionella 
0 = Mon 
1 = Tue 
2 = Wed 
3 = Thu 
4 = Fri 
5 = Sat 
6 = Sun

31 41 0 - -

Hora para ciclo anti-legionella 31 42 1:00 - 1:00

Duração do ciclo anti-legionella 31 43 10 - 1min

Set point anti-legionella 31 44 65 - 0,5°C
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Lista de notas
1 Temperatura da água do sistema 30/35°C, temperatura do ar exterior 7°C b.s./6°C b.u.
2 Temperatura da água do sistema 23/18°C, temperatura do ar exterior 35°C b.s.
3 Temperatura da água do sistema 40/45°C, temperatura do ar exterior 7°C b.s./6°C b.u.
4 Temperatura da água do sistema 12/7°C, temperatura do ar exterior 35°C b.s.

A potência absorvida total é obtida somando a potência absorvida pelo compressor e pelo ventilador.
5 Ci=Circulador
6 Potência sonora de acordo com as normativas ISO 9614 e Eurovent 8/1
7 Pressão sonora média no plano refletor (Q=2) à distância de 1 metro da superfície exterior da unidade.

DADOS TÉCNICOS GERAIS I A

PBM-i

+ 6 + 10 + 16

Potência térmica nominal 1 kW 5,85 9,23 15,70

Potência absorvida total 1 kW 1,46 2,19 3,84

COP EN14511 1 4,01 4,22 4,10

Potência frigorífica 2 kW 4,40 8,00 16,20

Potência absorvida total 2 kW 1,06 2,30 4,19

EER EN14511 2 4,15 3,48 3,87

Potência térmica 3 kW 5,30 9,37 14,70

Potência absorvida total 3 kW 1,74 2,90 4,55

COP EN14511 3 3,05 3,23 3,23

Potência frigorífica 4 kW 3,70 5,20 12,30

Potência absorvida total 4 kW 1,28 1,90 3,77

EER EN14511 4 2,89 2,74 3,26

ESEER 4 4,00 4,17 3,90

Tipo de compressor Rotativo DC Inverter Scroll DC Inverter Twin Rotary DC Inverter

N.º Compressores 1 1 1

Tipo Refrigerante R410A R410A R410A

N.º ventiladores 1 1 2

Tipo de bomba do lado do sistema 5 Ci Ci Ci

Alimentação elétrica V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Potência sonora 6 dB(A) 60 64 65

Pressão sonora 7 dB(A) 46 50 51

DIMENSÕES UNIDADE EXTERIOR

L mm 825 850 1000

P mm 300 330 330

H mm 675 882 1418

Peso em funcionamento kg 59 77 119
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LIMITES DE FUNCIONAMENTO I A
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Salto térmico de água mín./máx.= 5/10 °C (condições no caudal mínimo, 7 l/min)
Temperatura MÁX. de retorno à bomba de calor = 55°C
Temperatura MÁX. de ida para a bomba de calor para produção de AQS = 58°C
Pressão do circuito hidráulico mín./máx. = 1/3 bar
Máxima percentagem de glicol = 40%

A temperatura do fluido de saída da máquina deve respeitar sempre, mesmo durante a fase de arranque e de primeira coloca-
ção em funcionamento invernal, o campo de trabalho previsto pelo fabricante.  Para tal, podem inserir-se no circuito hídrico
uma válvula de by-pass e/ou outros elementos como, por exemplo, as resistências elétricas termostatadas no acumulador.
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As alturas manométricas entendem-se como disponíveis nas uniões hidráulicas.
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CONTROLO E ARRANQUE DA UNIDADE A

CONTROLO ANTES DE LIGAR A UNIDADE
• presença dos pés anti-vibração
• presença dos filtros na entrada da unidade
• presença do vaso de expansão do lado sanitário e da vál-

vula de segurança devidamente dimensionados
• presença do vaso de expansão do lado do sistema
• verifique se estão instaladas as juntas anti-vibração nas

ligações hidráulicas
• presença do disjuntor hidráulico se o conteúdo de água

for insuficiente

• verifique se a posição da sonda de ar exterior correspon-
de às indicações fornecidas no presente manual

• verifique se a posição do comando do ambiente corres-
ponde às indicações fornecidas no presente manual

• verifique se a potência elétrica disponível é adequada à
unidade instalada

• verifique a presença da válvula de não retorno no circuito
sanitário

PREPARAÇÃO PARA A PRIMEIRA LIGAÇÃO
A primeira ligação da unidade deve ser feita pelo Serviço
Técnico de Assistência.  Antes de ligar a unidade, certifi-
que-se de que:
• a unidade está instalada a preceito segundo as indicações

do presente manual
• Todas as condições de segurança foram respeitadas;
• A unidade está devidamente fixada ao plano de apoio;
• Foi respeitada a área em questão;
• As ligações hidráulicas foram feitas segundo o manual de

instruções;
• Todas as conexões hidráulicas foram devidamente apertadas.
• Verifique se o circuito hidráulico foi lavado e posteriormen-

te descarregado.
• O sistema hidráulico foi carregado e posto sob pressão.
• Certifique-se de que não há ar no sistema.  Se necessá-

rio, despressurize o sistema através das respetivas válvu-
las de purga presentes no mesmo.
Se a despressurização ocorrer após o funcionamento como
bomba de calor, preste atenção à temperatura da água;
Para facilitar a operação de purga do ar é possível ligar a
bomba integrada na unidade, premindo o botão PUMP
SW. A bomba irá parar automaticamente após 10 minutos

• As torneiras do circuito hidráulico estão abertas;
• As ligações elétricas foram realizadas corretamente;
• A tensão está dentro de uma tolerância de 10% da tensão

nominal da unidade;
• Certifique-se de que o desequilíbrio entre as fases é infe-

rior a 2%, no caso de unidades trifásicas.
• A ligação à terra foi feita corretamente;
• Todas as conexões elétricas foram devidamente aperta-

das.
• certifique-se de que a temperatura do ar exterior e da

água estão dentro dos limites de funcionamento da unida-
de indicados no presente manual.

PRIMEIRA LIGAÇÃO
Antes de ativar a unidade:
• Certifique-se de que o seccionador da rede de alimenta-

ção QF1, externo à unidade, está em OFF, fig.1.
• Certifique-se de que o contacto do dispositivo de ligar e

desligar SA1 (ver o esquema elétrico) está aberto (se pre-
sente).

• Certifique-se de que o teclado remoto está desligado.

• Coloque o interruptor principal QS1 do aparelho em ON,
fig. 2.

• Coloque o interruptor QF1 (exterior do aparelho) em “ON”,
fig. 3.
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OFF
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OFF

1

2

3
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CONTROLO E ARRANQUE DA UNIDADE A
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• Uma vez alimentada a bomba de calor no visor do coman-
do do ambiente aparece a indicação:

Durante a fase de primeira ligação da bomba de calor é
necessário:
• Programe a data e hora atuais.
• Configure a tipologia de sistema e o número de comandos

do ambiente.
• Ligue a unidade premindo o botão 1
• Selecione o modo de funcionamento desejado, premindo

o botão 2
• Selecione a temperatura ambiente desejada, premindo os

botões 3
• Habilite a produção de AQS, se previsto, premindo o botão

4

Para mais informações sobre a utilização e funções do tecla-
do do ambiente, consulte a secção "Uso e funções do
comando do ambiente".

Teclado remoto

DESCRIÇÃO DAS TECLAS E DO VISOR DO COMANDO DO AMBIENTE A

TECLAS N° Descrição

1 Botão ON/OFF

2 Botão do modo de funcionamento

3 Botão de produção de água quente sanitária (AQS)

4
Botões de seleção da temperatura ambiente e defini-
ção dos parâmetros

5 Botão de habilitação das faixas horárias da AQS

6
Botão de habilitação das faixas horárias do Aqueci-
mento/Arrefecimento

7 Botão de programação

8
Botão de habilitação da função Low Tariff, Night
Mode e Bloqueio das teclas

9
Botão de saída durante a programação dos parâme-
tros

10 Botão para alteração dos valores dos parâmetros

11
Botão de confirmação durante a programação e pre-
mido várias vezes permite visualizar o relógio, a
Humidade ambiente, set point T. ambiente

12 Sonda da temperatura ambiente
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DESCRIÇÃO DAS TECLAS E DO VISOR DO COMANDO DO AMBIENTE A

VISOR

* Eventuais atrasos ao apagar o símbolo “compressor” devem-se ao cálculo P.I. da curva climática.

Símbolo Descrição

Unidade alimentada, mas em
stand-by

Bloqueio dos botões ativo

Proteções anti-gelo ativas

Ciclo de descongelação
(defrost) ativo

Modo Low tariff ativo

Modo Night mode ativo

Modo aquecimento

Modo arrefecimento

Fontes auxiliares ativas

Desumidificador ativo

Ventilador ativo

Circulador ativo

- Intermitente: compressor tem-
porizado, em modo de espera 

- Fixo: compressor ativo*

- Fixo: produção de AQS ativa,
COMFORT set point 

- Intermitente se a unidade esti-
ver a trabalhar para o sistema

Produção de AQS ativa,
ECONOMY set point

Símbolo Descrição

Faixas horárias AQS ativas

Produção forçada de água
quente sanitária

Resistência elétrica AQS ativa

Faixas horárias ativas:
- ON faixa horária da bomba

de calor ativa
- OFF faixa horária da bomba

de calor desligada

Sinal de alarme e código de
erro 

Apresenta a hora, Set point da
temperatura ambiente, humi-
dade, número do parâmetro,

Dias da semana

Apresenta a temperatura
ambiente interior e a tempera-
tura do ar exterior

Apresenta as faixas horárias
do sistema.

Cada quadro corresponde a
15 minutos

15min.

15min.
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

Significado dos símbolos

1
3

22

Programação do relógio e data
1 Prima durante 3 segundos o botão pisca o dia “Mon”

2 Selecione o dia premindo os botões 

3 Confirme o dia premindo o botão 

1

Arranque ON

544

Uma vez confirmado o dia, piscam a hora e os minutos.

4 Regule a hora e os minutos premindo os botões 
5 Confirme o horário premindo o botão 

Mon = Segunda-feira,
Tue = Terça-feira,
Wed = Quarta-feira,
Thu = Quinta-feira,
Fri = Sexta-feira,
Sat = Sábado,
Sun = Domingo

1 Prima durante 3 segundos o botão ON/OFF 
O visor acende-se e ativa-se a zona controlada pelo teclado
de referência. A ativação da bomba de calor só ocorre após
a seleção do modo de funcionamento em aquecimento,
arrefecimento, AQS.

Símbolo Função

Prima e solte

x3 sec. Mantenha premido durante 3 segundos
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

Seleção do modo de funcionamento
1 Nenhum modo de funcionamento selecionado.

Bomba de calor em OFF.

2 Selecione o modo de funcionamento premindo
Modo AQUECIMENTO 

3 Selecione o modo de funcionamento premindo
Modo ARREFECIMENTO 

2

3
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

Seleção do set-point ambiente

1 Prima os botões .

O visor apresenta o set point ambiente definido em subs-
tituição do relógio.

1 Selecione o set point ambiente desejado premindo

os botões .

Ao fim de alguns segundos, o visor voltará a apresentar
o relógio.

1

1

1

1
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

Produção de água quente sanitária
1 Nenhum modo de funcionamento AQS selecionado.

2 Prima o botão .
O visor apresenta o ícone .
Produção de AQS set point Comfort (par. 3111).

3 Prima o botão .
O visor apresenta o ícone .
Produção de AQS set point Economy (par. 3112).

2

3

4
x 3 sec.

4 Mantendo premido o botão durante 3 segundos,
habilita-se a forçagem da produção de AQS.
A bomba de calor funciona para aquecer o acumulador
sanitário. O visor apresenta o ícone
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

4 Se houver uma resistência elétrica no acumulador sani-
tário, é ativada para atingir o set point da AQS de over-
boost (par. 3114).
O visor apresenta o ícone . 

ATENÇÃO:
A função de produção de água quente sanitária deve
ser habilitada a partir do parâmetro 3101 e habilitada a
sonda de AQS a partir do parâmetro 5109. 4

x 3 sec.

Alteração do set-point da água quente sanitária
A temperatura da água quente sanitária é detetada pela
sonda posicionada no interior do acumulador sanitário.
Para definir a temperatura da água quente sanitária para os
set point Comfort, Economy, Overboost utilize os parâme-
tros seguintes:

Parâmetros a nível do instalador. Siga as indicações do
parágrafo “Acesso ao nível do instalador” para definir os set
point desejados.

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Set point COMFORT da
água quente sanitária

31 11 50 - 0,5°C

Set point ECONOMY da
água quente sanitária

31 12 40 - 0,5°C

Set point OVERBOOST
da água quente sanitária 

31 14 60 - 0,5°C
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

Programação das faixas horárias
1 Prima o botão durante 3 segundos para aceder à

programação das faixas horárias.

2 Selecione a zona 1 ou 2 para a programação das fai-
xas horárias com os botões .

Confirme premindo o botão .

3 Selecione o dia da semana ou os grupos de dias previs-
tos* com os botões .
Confirme premindo o botão .

* as faixas horárias podem ser programadas por dia indi-
vidual, por grupo de 5 dias úteis, por grupo de 2 dias
feriados, por grupo de 7 dias.

4 Selecione se pretende ativar ON ou desativar OFF a pro-
gramação horária com os botões .
Confirme premindo o botão .

1 x 3sec.

2 2 2

3 3 3

4 4 4
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

5 Defina o set point ambiente COMFORT e ECONOMY
com os botões .
Confirme premindo o botão .

ex.: COMFORT set point

6 1ª Faixa horária de início do set point COMFORT.
Prima os botões para definir o horário da 1ª faixa
horária ON.
Confirme premindo o botão .

7 1ª Faixa horária de fim do set point COMFORT.
Prima os botões para definir o horário da 1ª faixa
horária OFF.
Confirme premindo o botão .

8 2ª Faixa horária de início do set point COMFORT.
Prima os botões para definir o horário da 2ª faixa
horária ON.
Confirme premindo o botão .

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

ex.: ECONOMY set point
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

9 2ª Faixa horária de fim do set point COMFORT.
Prima os botões para definir o horário da 2ª faixa
horária OFF.
Confirme premindo o botão .

10 Repita o mesmo procedimento para definir a 3ª faixa horária ON/OFF e para os outros dias da semana ou grupos.
Uma vez terminada a definição da terceira faixa horária, o visor apresenta a zona “1” ou “2”. Saia da programação premin-
do o botão durante 3 segundos.

Exemplo de programa por faixas horárias
Apresentamos o exemplo de um programa por faixas horárias com dois níveis de temperatura Comfort a 20°C, Economy a 18°C.

9 9 9

AQUECIMENTO
ARREFECIMENTO

aixa horária

comfort 20.0°C
economy 18.0°C

1

Ativação/Desativação de faixas horárias

1 Prima o botão para ativar ou desativar as faixas
horárias.

2 O visor apresenta as faixas horárias definidas.
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

1 x 3sec.

Programação das faixas horárias AQS, Low Tariff,
Night Mode
1 Prima o botão durante 3 segundos para aceder à

programação das faixas horárias.
Os ícones começam a piscar:
- Produção de água quente sanitária AQS 
- Low tariff 
- Night mode

Prima o botão durante 3 segundos para sair da progra-
mação.

2 2 2

2 Selecione o modo (AQS, Low Tariff, Night Mode) a pro-
gramar sob faixas horárias com os botões 
Confirme premindo o botão . 

3 3 3

3 Uma vez selecionado o modo, defina o set point sanitário
COMFORT e ECONOMY com os botões. . 
Confirme premindo o botão .

* Para os modos Low tariff e Night Mode não estão pre-
vistos set point de temperatura a definir.

4 4 4

4 1ª Faixa horária de início do set point COMFORT AQS.
Prima os botões para definir o horário da 1ª faixa
horária do set point COMFORT AQS.
Confirme premindo o botão .

ex.: COMFORT set point ex.: ECONOMY set point
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

5 5 5

5 1ª Faixa horária de fim do set point COMFORT AQS.
Prima os botões para definir o horário da 1ª faixa
horária do set point COMFORT AQS.
Confirme premindo o botão .

Set point COMFORT AQS apresentado pelo segmento
preto.
Set point ECONOMY AQS apresentado por nenhum seg-
mento.

6 6 6

6 2ª Faixa horária de início do set point COMFORT AQS.
Prima os botões para definir o horário da 2ª fai-
xa horária do set point COMFORT AQS.
Confirme premindo o botão . 

6 6 67 7 7

7 2ª Faixa horária de fim do set point COMFORT AQS.
Prima os botões para definir o horário da 2ª faixa
horária do set point COMFORT AQS.
Confirme premindo o botão .

Set point COMFORT AQS apresentado pelo segmento
preto.
Set point ECONOMY AQS apresentado por nenhum seg-
mento.

8 Repita o mesmo procedimento 4 e 5 para definir a 3ª faixa horária.
Repita o mesmo procedimento de 2 a 8 para definir as faixas horárias para os modos Low tariff e Night Mode.

Exemplo do programa por faixas horárias no modo AQS,
Low Tariff, Night Mode.
A apresentação das faixas horárias só está ativa durante a
programação.
A programação das faixas horárias AQS, Low Tariff, Night
Mode só pode ser feita a partir do teclado Master.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Faixas horárias AQS

Low Tariff

Night Mode

Comfort 50°C

on
off

on
off

Comfort 40°C
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

1
2 2 2

Ativação/Desativação das faixas horárias AQS, Low Tariff, Night Mode

1 Prima o botão para ativar ou desativar as faixas horá-
rias AQS, Low Tariff, Night Mode

2 O visor apresenta a ativação das faixas horárias acen-
dendo os ícones correspondentes aos modos:
- Faixas horárias AQS habilitadas 
- Faixas horárias Low Tariff habilitadas
- Faixas horárias Night Mode habilitadas

1

Bloqueio das teclas

1 Prima o botão durante 3 segundos para bloquear e
desbloquear o funcionamento dos botões.

Durante o bloqueio ativo é, em todo o caso, possível ligar
ou desligar a unidade a partir do botão ON/OFF .

2 O visor apresenta o ícone a confirmar o bloqueio
ativo.
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

Procedimento de acesso e alteração dos parâmetros
Os parâmetros estão divididos em três níveis:
- U = Utilizador final
- I = Instalador
- S = Serviço de Assistência Técnica

Acesso ao nível do Utilizador Final
1 Prima o botão durante 3 segundos para aceder aos

parâmetros visíveis ao utilizador final.
O visor apresenta o código do menu intermitente e o
número do parâmetro fixo.

N.º parâmetro
Menu

2 Altere o código do menu premindo os botões .

3 Evidencie o n.º do parâmetro premindo os botões 

4 Altere o parâmetro premindo os botões .

5 Confirme premindo o botão .

1
x 3sec.

2

2

4

43 3 5
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USO E FUNÇÕES DO COMANDO DO AMBIENTE A

6 O valor do parâmetro começa a piscar.

7 Altere o valor do parâmetro com os botões .

8 Confirme premindo o botão .
O visor apresenta o número do parâmetro.

9 Proceda à alteração de outros parâmetros seguindo o
procedimento de 2 a 8, ou saia da programação premin-
do o botão durante 3 segundos.

7

78

Acesso ao nível do instalador
1 Prima simultaneamente os botões + durante

3 segundos para aceder aos parâmetros visíveis ao nível
do instalador.
O visor apresenta “inst”, o código do menu intermitente e
o número do parâmetro fixo.

2 Proceda seguindo o procedimento de 2 a 8, descrito no parágrafo sobre o acesso ao nível do Utilizador Final.

3 Saia da programação ao nível do Instalador premindo simultaneamente os botões + durante 3 segundos.

N.º parâmetro
Menu 1

x 3sec. 11

Acesso ao nível do Serviço de Assistência Técnica
1 Prima simultaneamente os botões + durante

3 segundos para aceder aos parâmetros visíveis ao nível
do instalador.
O visor apresenta “inst”, o código do menu intermitente e
o número do parâmetro fixo.

2 Defina o grupo do menu e o número do parâmetro como 9999, seguindo o procedimento de 2 a 5, descrito no parágrafo
sobre o acesso ao nível do Utilizador Final.

3 Defina a password do Serviço de Assistência Técnica, seguindo o procedimento de 6 a 9, descrito no parágrafo sobre o
acesso ao nível do Utilizador Final.

4 Saia da programação ao nível do Serviço de Assistência Técnica premindo simultaneamente os botões + duran-
te 3 segundos.

N.º parâmetro
Menu 1

x 3sec. 11
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REGULAÇÃO DO SISTEMA E CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO A

A) Curva Climática 
A curva climática pode ser programada para aquecimento e
arrefecimento para permitir o funcionamento correto da
bomba de calor consoante o sistema (painéis radiantes,
ventilo-convectores, radiadores), obtendo um aumento de
eficiência sazonal.

Para garantir dois níveis de temperatura estão disponíveis
duas curvas climáticas, tanto em aquecimento como em
arrefecimento, para sistemas a baixa temperatura (zona 1)
e a alta temperatura (zona 2).

Lista de parâmetros para programação da curva
climática para aquecimento e arrefecimento:
Para a medição da temperatura do ar exterior é utilizada a
sonda integrada na unidade (5109=0 definição de fábrica).
Nos casos em que a sonda de ar integrada na unidade não
é representativa para uma leitura correta da temperatura,
preveja a sonda de ar exterior remota (5109=1), fornecida
como acessório.

Set point
da Água

de ida

Tm1 
(45.0°C)

Tm2 
(30.0°C)

Te1 (0.0°C) Te2 (20.0°C) T. ar exterior   
(sonda de referência tal
como no parâmetro 5109)

Descrição Menu N° Parâmetro Valor de fábrica Valor a programar U.M.

Tipo de set point da Zona 1 em Aquecimento: 
0 = set point de ponto fixo 
1 = curva climática

21 0 0 1 -

Máx. Setpoint de ida em Aquecimento (Tm1) Zona 1 21 2 45.0 0,5°C

Mín. Setpoint de ida em Aquecimento (Tm2) Zona 1 21 3 30.0 0,5°C

Temperatura exterior mínima a que corresponde a
temperatura máx. de ida (Te1) na Zona 1.

21 4 0.0 0,5°C

Temperatura exterior máxima a que corresponde a
temperatura mín. de ida (Te2) na Zona 1.

21 5 20.0 0,5°C

Tipo de set point da Zona 2 em Aquecimento: 
0 = set point de ponto fixo 
1 = curva climática

21 10 0 1 -

Máx. Setpoint de ida em Aquecimento (Tm1) Zona 2 21 12 45.0 0,5°C

Mín. Setpoint de ida em Aquecimento (Tm2) Zona 2 21 13 30.0 0,5°C

Temperatura exterior mínima a que corresponde a
temperatura máx. de ida (Te1) na Zona 2.

21 14 0.0 0,5°C

Temperatura exterior máxima a que corresponde a
temperatura mín. de ida (Te2) na Zona 2.

21 15 20.0 0,5°C

Tipo de set point da Zona 1 em Arrefecimento: 
0 = set point de ponto fixo 
1 = curva climática

21 20 0 1 -

Máx. Setpoint de ida em Arrefecimento (Tm1) na Zona 1 21 22 20.0 0,5°C

Mín. Setpoint de ida em Arrefecimento (Tm2) na Zona 1 21 23 18.0 0,5°C

Temperatura exterior mínima a que corresponde a
temperatura máx. de ida (Te1) na Zona 1.

21 24 25.0 0,5°C

Temperatura exterior máxima a que corresponde a
temperatura mín. de ida (Te2) na Zona 1.

21 25 35.0 0,5°C

Tipo de set point da Zona 2 em Arrefecimento: 
0 = set point de ponto fixo 
1 = curva climática

21 30 0 1 -

Máx. Setpoint de ida em Arrefecimento (Tm1) na Zona 2 21 32 20.0 0,5°C

Mín. Setpoint de ida em Arrefecimento (Tm2) na Zona 2 21 33 15.0 0,5°C

Temperatura exterior mínima a que corresponde a
temperatura máx. de ida (Te1) na Zona 2.

21 34 25.0 0,5°C

Temperatura exterior máxima a que corresponde a
temperatura mín. de ida (Te2) na Zona 12.

21 35 35.0 0,5°C

Consulte também o parágrafo "Contacto de habilitação do segundo set point da água (Dual set point)" para habilitar a curva cli-
mática da zona 2.



53PT  PBM-i + 6÷16

U I AREGULAÇÃO DO SISTEMA E CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO A

B) Funcionamento da bomba de calor com setpoint fixo.
A bomba de calor funcionará em aquecimento e arrefeci-
mento seguindo um set point fixo definido a partir do parâ-
metro. Podem definir-se dois set point fixos, tanto em aque-
cimento como em arrefecimento, respetivamente para a
zona 1 e zona 2.

Lista de parâmetros para o funcionamento da bomba de calor com setpoint fixo.

Descrição Menu N° Parâmetro Valor de fábrica Valor a programar U.M.

AQUECIMENTO Zona 1:
Habilitação do setpoint fixo
0= Setpoint fixo
1= Curva Climática

21 0 0 -

AQUECIMENTO Zona 1:
Setpoint

21 1 45.0 0,5°C

AQUECIMENTO Zona 2:
Habilitação do setpoint fixo
0= Setpoint fixo
1= Curva Climática

21 10 0 -

AQUECIMENTO Zona 2:
Setpoint

21 11 45.0 0,5°C

ARREFECIMENTO Zona 1:
Habilitação do setpoint fixo
0= Setpoint fixo
1= Curva Climática

21 20 0 -

ARREFECIMENTO Zona 1:
Setpoint

21 21 7.0 0,5°C

ARREFECIMENTO Zona 2:
Habilitação do setpoint fixo
0= Setpoint fixo
1= Curva Climática

21 30 0 -

ARREFECIMENTO Zona 2:
Setpoint

21 31 7.0 0,5°C

Consulte também o parágrafo "Contacto de habilitação do segundo set point da água (Dual set point)" para habilitar a zona 2.
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Controlo da humidade relativa nos sistemas de
climatização radiante 
Os sistemas de climatização radiante em arrefecimento de
verão devem ser aliados a uma desumidificação do ar ade-
quada, fundamental para manter o conforto ambiental e eli-
minar o risco de condensação.
Para isso, é possível controlar a humidade relativa ligando
ao contacto N-45 um desumidificador que será ativado para
manter o set point de humidade definido conforme indicado
no gráfico.

A medição da humidade relativa no ambiente é feita através
da sonda de humidade (acessório) a ligar ao contacto 17-18
da bomba de calor. A sonda envia ao controlo da bomba de
calor um sinal 0…10V que é comutado num valor de humi-
dade conforme indicado no gráfico:

Consoante a sonda de humidade 0…10V disponível no
mercado, em caso de anomalia da sonda, a bomba de calor
apresenta um alarme se a tensão for inferior a 0,15V ou
superior a 9,8V (± 2%).

Desumidificador

ON

OFF

histerese

Set point humidade 
(4401)

Humidade
Relativa(%) 
medida pela sonda
de humidade
(acessório)

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Set point Humidade
Relativa

44 01 60 - 1%

Humidade
Relativa (%)

U2 (100%)

U1 (0%)
V1 (0V) V2 (10V)

Sinal sob
tensão (V)

Humidade
medida

(55%)

Sinal (5,5V)

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Valor de tensão mínimo
(V1)

44 03 0.0 - 0.1V

Valor de tensão máximo
(V2)

44 04 10.0 - 0.1V

Valor de humidade
mínimo (U1)

44 05 0 - 1%

Valor de humidade
máximo (U2)

44 06 100 - 1%

Valor da 
histerese 

(4412)

Histerese (°C)

Humidade Relativa(%)
medida pela sonda de
humidade (acessório)

100%
(HR%)

Valor da humidade 
(4411)

Histerese 

Temperatura de ida

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Habilitação da compen-
sação para Humidade
Ambiente
0= Desabilitada
1= Habilitada

44 10 1 - -

Valor da humidade relati-
va ambiente de início do
aumento do setpoint da
água de ida 

44 11 55 - 1%

correspondente a 100%
de humidade relativa

44 12 10.0 - 0.5°C

Compensação da temperatura da água de ida
O setpoint da água de ida, calculado segundo a curva cli-
mática ou fixo, pode ser compensado pelo valor de máxima
humidade relativa ambiente. O valor da temperatura da
água de ida pode aumentar de modo a evitar a possível for-
mação de condensação nos sistemas de arrefecimento de
tipo radiante (de pavimento, de teto, de parede, etc.).
Se a humidade relativa, medida pela sonda de humidade
(acessório), superar o valor programado no parâmetro
4411, aumenta o setpoint da água de ida até atingir a tem-
peratura máxima de ida.
A temperatura máxima de ida é dada pela soma do setpoint
em arrefecimento calculado segundo a curva climática ou
fixo, aumentado com o valor programado no parâmetro
4412.
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Modos selecionáveis de funcionamento do circu-
lador integrado na unidade  
O funcionamento do circulador pode ser definido nos
seguintes modos a partir do parâmetro 4200:
0) Sempre em funcionamento ON
1) ON/OFF consoante a temperatura da água do acumula-

dor inercial
2) ON/OFF a intervalos “Sniffing Cycle”

OFF

ONCompressor 

Circulador

OFF

ON

(3min)

Delay time OFF

(5min)

Time OFF

(3min)

Time ON

Temperatura
da água

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Modos de funcionamento
do circulador integrado:
0 = Sempre em funciona-
mento ON
1 = ON/OFF consoante a
temperatura da água do
acumulador inercial
2 = ON/OFF a intervalos
“Sniffing Cycle”

42 00 0 - -

0) Circulador sempre em funcionamento ON
O circulador fica sempre em funcionamento para garantir a
leitura correta da temperatura da água do sistema. O circu-
lador só para com a bomba de calor desligada a partir do
botão ON/OFF ou do contacto remoto.

1) ON/OFF do circulador consoante a temperatura da
água do acumulador inercial

Modo que só pode ser definido se estiver presente e habili-
tada a sonda do acumulador inercial (Buffer T. probe). O cir-
culador ativa-se (1), juntamente com o compressor, se ocor-
rer uma solicitação de aquecimento ou arrefecimento com
base na temperatura lida pela sonda do acumulador iner-
cial, a fim de reduzir os consumos de bombeamento.

(1): em todo o caso, estão sempre ativos os tempos de atraso de ligar e des-

ligar previstos para o circulador..

2) ON/OFF do circulador a intervalos “Sniffing Cycle”
Ao atingir o setpoint da água do sistema, o compressor des-
liga-se e a bomba do sistema é ativada periodicamente, a
fim de reduzir ao mínimo o consumo energético e garantir a
leitura correta da temperatura.

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Time ON = tempo de fun-
cionamento do circulador
no “sniffing cycle”.

42 01 3 - 1min

Time OFF = tempo de
desativação do circulador
no “sniffing cycle”.

42 02 5 - 1min

Delay time OFF = atraso na
desativação do circulador
após a paragem do com-
pressor uma vez atingido o
set point da água.

42 03 3 - 1min

ON

OFF

DIP SWITCH

Curva 3
(Maximum)

ON

OFF

Curva 2
(Medium)

ON

OFF

Curva 1
(Minimum)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Seleção da curva do circulador integrado na unidade
Podem ser selecionadas 3 curvas de trabalho consoante as
perdas de carga do sistema.
As curvas são selecionáveis a partir dos Dip switch SW5 e
SW6 presente na placa de terminais do instalador:

Função anti-bloqueio dos circuladores
A bomba integrada na unidade e as bombas da zona 1 e da
zona 2, se presentes, são ativadas durante 5 segundos em
caso de inatividade durante pelo menos 48 horas, para pre-
venir o bloqueio mecânico.

Descrição SW 5 SW 6

Curva 3 OFF OFF

Curva 2 ON OFF

Curva 1 OFF ON
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Proteção anti-gelo
As proteções anti-gelo estão sempre ativas mesmo com a
bomba de calor em OFF a partir do botão ON/FF ou contac-
to remoto.

Proteção anticongelante para a temperatura da água do
sistema
A função anticongelante está ativa mesmo que o controlo
esteja no modo stand-by.  A fim de prevenir a rutura do per-
mutador de placas por congelação da água nela contida, o
microprocessador prevê o bloqueio do compressor e o
acendimento da resistência do permutador do sistema se a
temperatura detetada pela sonda de temperatura à saída do
permutador for inferior a +4ºC. Essa temperatura de set
anticongelante apenas pode ser alterada por um centro de
assistência autorizado e só depois de se garantir que há no
circuito hídrico uma solução anticongelante. A intervenção
deste alarme determina o bloqueio do compressor e não da
bomba, a qual se mantém ativa. Para o restabelecimento
das funções normais, a temperatura da água de saída deve
subir acima dos +7ºC, o rearme é automático.

Proteção anti-gelo por temperatura ambiente interior
A bomba de calor e/ou as fontes de calor suplementares
(resistência na ida ou caldeira) ativam-se se a temperatura
ambiente interior descer abaixo do valor programado no
parâmetro 4301 = 14°C, para evitar a congelação das tuba-
gens internas à habitação, até se atingir o set point da água
definido no parâmetro 4303 = 35°C.
As bombas da zona 1 e da zona 2 são ativadas juntamente
com a bomba integrada na unidade se o parâmetro 4340 = 1.

Proteção anti-gelo por temperatura do ar exterior
A bomba integrada na unidade é ativada quando a tempera-
tura do ar exterior desce abaixo do valor programado no
parâmetro 4311 = 4°C.
A resistência elétrica de backup, se presente, é ativada se a
temperatura da água for inferior a 4°C e desligada a 7°C.
As bombas da zona 1 e da zona 2 são ativadas juntamente
com a bomba integrada na unidade se o parâmetro 4340 = 1.

Proteção anti-gelo do acumulador sanitário
A fim de prevenir a formação de gelo no interior do acumu-
lador sanitário, é ativada a resistência elétrica se a tempera-
tura da água descer abaixo do valor definido no parâmetro
4331 = 5°C e desligada a 8°C.
Função disponível apenas se estiver presente a resistência
elétrica de imersão no acumulador sanitário.

T ambiente interior
OFF

ON

Bomba de Calor

4301 Temperatura ambiente interior
 de início da proteção anti-gelo

1°C

T ar exterior
OFF

ON

Bomba integrada
na unidade

4311 Temperatura do ar exterior de início
 da proteção anti-gelo

3°C

T da água do
acumulador da AQS

OFF

ON

Resistência
Elétrica da AQS

4331 Temperatura do acumulador da AQS
 de início da proteção anti-gelo

3°C
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Sinal de alarmes
1 Quando se verifica um alarme pisca o led vermelho do

botão ON/OFF e o visor apresenta o símbolo e o
código de erro, por ex. .

Reset dos alarmes
1 Prima simultaneamente os botões durante 3

segundos.

x 3sec.
1 1

Histórico dos alarmes
É possível visualizar o histórico dos últimos 10 alarmes.
Entre na programação ao nível do Serviço de assistência técnica (parágrafo Acesso ao nível do Serviço de Assistência Técni-
ca) e consulte os parâmetros de 0150 a 0160.
Para apagar o histórico dos alarmes, defina o parâmetro 0161=1.
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TABELA DE ALARMES 

CÓDIGO
DE ERRO

ASPETOS, PARTES, COMPONENTES QUE
RESULTARAM EM ERRO

MÉTODO DE CONTROLO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS TAMANHO RESET

A0 Erro de tensão CC

MOTOR DO VENTILADOR Desligue o conetor 9 e meça a resistên-
cia entre os fios vermelho e preto no
conetor. O valor correto da resistência é
superior a 100kΩ.

Se o valor da resistência for inferior a 100kΩ, o
motor do ventilador deve ser substituído. Verifique a
continuidade elétrica do fusível CF4 com um tester
Se o CF4 estiver queimado, deve ser substituído.

+ 6
+ 10

Desligue a
alimentação
(power off)

FUSÍVEL CF4 (250V T3.15A)

MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO

Desligue os terminais (laranja e azul) e verifi-
que a resistência entre laranja-azul. Se a
resistência for superior a 100kΩ, o MÓDU-
LO DE ALIMENTAÇÃO está normal.

Se o valor da resistência for inferior a 100kΩ, o
MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO deve ser substituí-
do

+ 10

ALIMENTAÇÃO Controllare l'alimentazione Verifique a alimentação + 6 - + 10

A1 Erro da temperatura
de ida

SONDA DE TEMPERATURA DE
DESCARGA DO COMPRESSOR

Verifique a resistência com um tes-
ter [ver a tabela 2] A sonda deve ser substituída. 

+ 6
+ 10

Manual

SONDA DE TEMPERATURA DE
ASPIRAÇÃO DO COMPRESSOR

Verifique a resistência com um tes-
ter [ver a tabela 1] A sonda deve ser substituída. + 10

PERDA DE GÁS REFRIGE-
RANTE

Verifique a válvula de serviço e o cir-
cuito frigorífico.

Recolha todo o refrigerante e depois recarregue
com a massa recomendada

+ 6
+ 10

SONDA DE TEMPERATURA DE
DESCARGA DO COMPRESSOR

Verifique a resistência com um tes-
ter [ver a tabela 4] A sonda deve ser substituída. 

+ 16SONDA DE TEMPERATURA DE
ASPIRAÇÃO DO COMPRESSOR

Verifique a resistência com um tes-
ter [ver a tabela 3] A sonda deve ser substituída. 

PERDA DE GÁS REFRIGE-
RANTE

Verifique a válvula de serviço e o cir-
cuito frigorífico.

Recolha todo o refrigerante e depois recarregue
com a massa recomendada

A2

Ação de proteção
contra a corrente
excessiva 

Deteção de corrente
contínua CC

CONSUMO ANÓMALO DE
CORRENTE

Verifique o local de instalação (obstru-
ção de ar na entrada e saída)
Verifique se há excesso de gás

Certifique-se de que o posicionamento evita obs-
truções de ar na entrada e na saída + 6

+ 10
+ 16

Manual

Se observar excesso de gás, recolha todo o refrige-
rante e depois recarregue segundo os dados da pla-
ca de características.

QUEDA DA TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO

Verifique a tensão de alimentação
(230V) Confirme a tensão de alimentação (230V)

+ 10
+ 16

MÓDULO DE POTÊNCIA Ponha a funcionar sem ligar o conetor
do compressor.

Se o mesmo erro voltar a aparecer, o módulo de
alimentação deve ser substituído.

+ 6
+ 10
+ 16FUSÍVEL CF2 (250V T15A) Verifique a continuidade elétrica do FUSÍ-

VEL CF2 (250V T15A) com um tester

Se o CF2 estiver queimado, a PLACA DE
COMANDO (PCB-CONTROLLER) deve ser
substituída

COMPRESSOR Outro diferente do descrito acima O COMPRESSOR deve ser substituído

A3 Desconexão do trans-
formador de corrente

PLACA DE COMANDO
PCB-CONTROLLER) - A PLACA DE COMANDO (PCB-CONTROLLER)

deve ser substituída
+ 10
+ 16

Manual

A4

Ação de proteção
contra a corrente
excessiva

Deteção de corrente
alternada CA

CONSUMO ANÓMALO DE
CORRENTE

Verifique o local de instalação (obstru-
ção de ar na entrada e saída)
Verifique se há excesso de gás

Certifique-se de que o posicionamento evita obs-
truções de ar na entrada e na saída

+ 6
+ 10
+ 16

Manual

Se observar excesso de gás, recolha todo o refrige-
rante e depois recarregue segundo os dados da pla-
ca de características.

QUEDA DA TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO

Verifique a tensão de alimentação
(230V) Confirme a tensão de alimentação (230V)

SUSPENSÃO DE POTÊNCIA
MOMENTÂNEA (EM CASO DE
RAIOS)

- Retome o funcionamento

A5 Rotação anómala do
COMPRESSOR

FUNCIONAMENTO INCORRE-
TO EM SOBRECARGA

Verifique o local de instalação (obstru-
ção de ar na entrada e saída)
Verifique se há excesso de gás

Certifique-se de que o posicionamento evita obs-
truções de ar na entrada e na saída + 6

+ 10
+ 16

Manual

Se observar excesso de gás, recolha todo o refrige-
rante e depois recarregue segundo os dados da pla-
ca de características.

BOMBA DE ÁGUA BLOQUEADA.
CIRCUITO HIDRÁULICO OBSTRUÍDO.

Verifique a bomba e o circuito hidráuli-
co.

Remova as obstruções, limpe o filtro de água,
desbloqueie a bomba. 

+ 6
+ 16

QUEDA DA TENSÃO DE ALI-
MENTAÇÃO

Verifique a tensão de alimentação
(230V) Confirme a tensão de alimentação (230V) 

+ 6
+ 10
+ 16

FUSÍVEL CF4 (250V T15A) Verifique a continuidade elétrica do
FUSÍVEL CF4 (250V T15A) com um tester

Se o CF4 estiver queimado, a PLACA DE COMAN-
DO (PCB-CONTROLLER) deve ser substituída + 6

FUSÍVEL CF2 (250V T15A) Verifique a continuidade elétrica do FUSÍ-
VEL CF2 (250V T15A) com um tester

Se o CF2 estiver queimado, a PLACA DE COMAN-
DO (PCB-CONTROLLER) deve ser substituída + 10

MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO

Verifique a resistência do MÓDULO DE
ALIMENTAÇÃO com um tester. Desligue o
conetor do compressor e meça a resistên-
cia na extremidade do conetor seis vezes:
entre branco-preto, preto-vermelho, verme-
lho-branco respetivamente e mudando a
polaridade => Se todas as medições forem
superiores a 100kΩ, o MÓDULO DE ALI-
MENTAÇÃO funciona normalmente

Se um destes valores for inferior a 100kΩ, o
MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO deve ser substituí-
do 

+ 6
+ 10

COMPRESSOR Outro diferente do descrito acima O COMPRESSOR deve ser substituído

A6
Erro na sonda de
temperatura de retor-
no

SONDA DE TEMPERATURA DE
ASPIRAÇÃO DO COMPRES-
SOR

Verifique a resistência com um tester
[ver a tabela 1 ] Se a sonda estiver com defeito, deve ser substi-

tuída

+ 10
Automático

Verifique a resistência com um tester
[ver a tabela 3 ]

+ 6
+ 16

A7
Erro da sonda de tem-
peratura de desconge-
lação

SONDA DE DESCONGELAÇÃO

Verifique a resistência com um tester
[ver a tabela 1 ] Se a sonda estiver com defeito, deve ser substi-

tuída

+ 10
Automático

Verifique a resistência com um tester
[ver a tabela 3 ]

+ 6
+ 16

A8 Erro na sonda de
temperatura de ida

SONDA DE TEMPERATURA DE
DESCARGA DO COMPRES-
SOR

Verifique a resistência com um tester
[ver a tabela 2] Se a sonda estiver com defeito, deve ser substi-

tuída

+ 10
Automático

Verifique a resistência com um tester
[ver a tabela 4] (*2) 

+ 6
+ 16

(*1) Durante a verificação do motor do ventilador e/ou da bomba, desligue a alimentação completamente e toque nos respetivos terminais ou conetores.
(*2) Em caso de deteção de circuito aberto do termístor de temperatura de descarga, o ecrã de erro aparece 10 minutos após o início do funcionamento.

Em caso de deteção de circuito aberto do termístor de temperatura de descarga, o ecrã de erro aparece imediatamente.
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(*1) Durante a verificação do motor do ventilador e/ou da bomba, desligue a alimentação completamente e toque nos respetivos terminais ou conetores.
(*2) Em caso de deteção de circuito aberto do termístor de temperatura de descarga, o ecrã de erro aparece 10 minutos após o início do funcionamento.

Em caso de deteção de circuito aberto do termístor de temperatura de descarga, o ecrã de erro aparece imediatamente.

CÓDIGO DE
ERRO

ASPETOS, PARTES, COMPONENTES QUE
RESULTARAM EM ERRO

MÉTODO DE CONTROLO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS TAMANHO RESET

C0 Erro do módulo de ali-
mentação MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO - O MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO deve ser substituído + 6

+ 10
+ 16

Manual

C2 Erro na sonda de tem-
peratura exterior

SONDA DE TEMPERATURA
EXTERIOR

Verifique a resistência com um
tester [ver a tabela 1] Se a sonda estiver com defeito, deve ser substituída Automático

C1 Erro do motor do venti-
lador superior (*1)

FUSÍVEL CF7 (250V T3.15A)
Verifique a continuidade elétrica
do FUSÍVEL CF7 (250V T15A)
com um tester

Se o CF7 estiver queimado, o motor do ventilador
deve ser substituído. Se o CF7 não estiver queima-
do, verifique a tensão do motor da ventoinha. Se a
tensão estiver dentro da norma, o motor da ventoi-
nha deve ser substituído. Se a tensão não estiver
dentro da norma, a PLACA DE COMANDO (PCB-
CONTROLLER) deve ser substituída.

+ 16 Manual

MOTOR DO VENTILADOR (*1) 

PLACA DE COMANDO (PCB
CONTROLLER)

C3 Erro do motor do venti-
lador inferior (*1)

FUSÍVEL CF6 (250V T3.15A)
Verifique a continuidade elétrica
do FUSÍVEL CF6 (250V T15A)
com um tester

Se o CF76 estiver queimado, o motor do ventilador
deve ser substituído. Se o CF6 não estiver queima-
do, verifique a tensão do motor da ventoinha. Se a
tensão estiver dentro da norma, o motor da ventoi-
nha deve ser substituído. Se a tensão não estiver
dentro da norma, a PLACA DE COMANDO (PCB-
CONTROLLER) deve ser substituída.

MOTOR DO VENTILADOR (*1) 

SCHEDA DI COMANDO (PCB-
CONTROLLER)

C3 Erro do motor do venti-
lador (*1)

FUSÍVEL CF4 (250V T3.15A)
Verifique a continuidade elétrica
do FUSÍVEL CF4 (250V T15A)
com um tester

Se o CF4 estiver queimado, o motor do ventilador
deve ser substituído. Se o CF4 não estiver queima-
do, verifique a tensão do motor da ventoinha. Se a
tensão estiver dentro da norma, o motor da ventoi-
nha deve ser substituído. Se a tensão não estiver
dentro da norma, a PLACA DE COMANDO (PCB-
CONTROLLER) deve ser substituída.

+ 10

Manual

MOTOR DO VENTILADOR
(*1) 

Verifique a tensão do MOTOR DO
VENTILADOR

Se a tensão estiver dentro da norma, o MOTOR DO VENTI-
LADOR deve ser substituído. Se a tensão não estiver dentro
da norma, a PLACA DO CIRCUITO DE COMANDO (PCB)
deve ser substituída.

+ 6

PLACA DE COMANDO (PCB
CONTROLLER)

+ 6
+ 10
+ 16

C4

Aumento de tempera-
tura (acima dos 110°C)
do MÓDULO DE
POTÊNCIA

INSTALAÇÃO ERRADA Verifique o local de instalação
(obstrução de ar na entrada e saí-
da)

Certifique-se de que o posicionamento evita obstru-
ções de ar na entrada e na saída

Manual
SONDA DE TEMPERATURA DO
MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO O MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO deve ser substituído

C5
Erro na sonda de tem-
peratura do módulo de
alimentação

SONDA DE TEMPERATURA
DO MÓDULO DE ALIMENTA-
ÇÃO

- O MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO deve ser substituído Automático

C6
Erro na PLACA DE
COMANDO (PCB-
CONTROLLER)

PLACA DE COMANDO (PCB
CONTROLLER) - A PLACA DE COMANDO (PCB-CONTROLLER)

deve ser substituída

Desligue a
alimentação
(power off)

C7 Erro de série na inter-
face PCB

CABLAGEM ERRADA DA PLA-
CA DE COMANDO (PCB-CON-
TROLLER) - CABO DE LIGA-
ÇÃO DA INTERFACE PCB] OU
CONTACTOS SOLTOS

Verifique as ligações da cablagem
e os contactos soltos

Depois de corrigir a cablagem errada, retome o fun-
cionamento

Automático

INTERFACE PCB Outro diferente do descrito acima A interface PCB deve ser substituída

PLACA DE COMANDO (PCB-
CONTROLLER) Outro diferente do descrito acima A PLACA DE COMANDO (PCB-CONTROLLER)

deve ser substituída 

C8
Erro de série do inver-
sor da placa do circuito
impresso (PCB)

O CONETOR 13 É UM CON-
TACTO INSÓLITO ou MÓDULO
DE ALIMENTAÇÃO e PLACA DE
CIRCUITO IMPRESSO (PCB)

Desligue a alimentação, aguarde
cerca de 3 minutos.
Desligue e volte a ligar o conetor 13
e, depois, restabeleça a alimentação

Se o mesmo erro voltar a aparecer, o módulo de ali-
mentação deve ser substituído. Desligue a

alimentação
(power off)Depois de ter substituído o

MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO,
retome o funcionamento

Se o mesmo erro voltar a aparecer, a placa de cir-
cuito impresso (PCB) deve ser substituída.

CC
Erro de série do regu-
lador da bomba de
calor PCB

CABLAGEM ERRADA [INTER-
FACE PCB – REGULADOR
DA BOMBA DE CALOR] OU
CONTACTOS SOLTOS

Verifique as ligações da cablagem
e os contactos soltos

Verifique as ligações da cablagem e os contactos
soltos. 
Depois, retome o funcionamento

Automático
INTERFACE PCB Outro diferente do descrito acima A Interface PCB deve ser substituída 
REGULADOR DA BOMBA DE
CALOR Outro diferente do descrito acima O regulador da bomba de calor PCB deve ser subs-

tituído

E4
Erro da sonda de tem-
peratura de saída da
água

SONDA DE TEMPERATURA
DE SAÍDA DA ÁGUA

Verifique a resistência com um
tester [ver a tabela 1]

Se a sonda estiver com defeito, deve ser substituída

+ 10
+ 16

Automático
Verifique a resistência com um
tester [ver a tabela 5] + 6

E5
Errore sonda di tempe-
ratura ritorno dell'ac-
qua

SONDA DE TEMPERATURA
DE RETORNO DA ÁGUA

Verifique a resistência com um
tester [ver a tabela 1]

Se a sonda estiver com defeito, deve ser substituída

+ 10
+ 16

Automático
Verifique a resistência com um
tester [ver a tabela 5] + 6

FU Ativação do pressosta-
to de alta pressão 

CIRCULAÇÃO DE AR
INSUFICIENTE

Verifique o local de instalação
(obstrução de ar na entrada e saí-
da)

Verifique o local de instalação (obstrução de ar na
entrada e saída). Certifique-se de que o posiciona-
mento evita obstruções de ar na entrada e na saída.

+ 16
Desligue a

alimentação
(power off)CIRCULAÇÃO DE ÁGUA

INSUFICIENTE

Verifique a diferença de temperatu-
ra entre a ida e o retorno da água.
Se a diferença for alta significa que
o caudal de água é demasiado
baixo.

Verifique as perdas de carga do sistema, remova as
obstruções, limpe o filtro de água, desbloqueie a
bomba. 

P1
Erro da bomba de cir-
culação

BOMBA DE CIRCULAÇÃO DA
PLACA DE CIRCUITO
IMPRESSO (PCB) (*1)

Verifique a tensão da bomba

Se a tensão estiver dentro da norma, a bomba deve
ser substituída. Se a tensão não estiver dentro da
norma, a placa de circuito impresso (PCB) deve ser
substituída

+ 6
+ 10
+ 16

Manual

BOMBA DE ÁGUA BLOQUEADA.
CIRCUITO HIDRÁULICO OBSTRUÍDO.

Verifique a bomba e o circuito
hidráulico.

Remova as obstruções, limpe o filtro de água, des-
bloqueie a bomba.
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CÓDIGO DE
ERRO

ASPETOS, PARTES, COMPONENTES QUE
RESULTARAM EM ERRO

MÉTODO DE CONTROLO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS TAMANHO RESET

P3
Erro pressostato de
alta pressão 

Pressostato de alta pressão Verifique as ligações da cablagem
e os contactos soltos

Se o mesmo erro voltar a aparecer, o módulo
de alimentação deve ser substituído. + 16

Desligue a
alimentação
(power off)

UI
Erro da proteção de
alta temperatura do
compressor

INTERVENÇÃO DA PROTEÇÃO
DE ALTA TEMPERATURA DO FUN-
CIONAMENTO DO COMPRESSOR

Verifique a pressão/temperatura de funciona-
mento do circuito frigorífico
Verificação da carga de refrigerante

+ 6
+ 10
+ 16

Manual

L0 Erro da EEPROM da
placa de controlo EEPROM da placa de controlo A EEPROM deve ser substituída

+ 6
+ 10
+ 16

Desligue a
alimentação
(power off)

L1

Erro da sonda de
temperatura da água
do acumulador sani-
tário

SONDA DE TEMPERATURA DA
ÁGUA DO ACUMULADOR SANITÁ-
RIO 

Verifique a resistência com o tester Se a sonda estiver com defeito, deve ser
substituída

+ 6
+ 10
+ 16

Automático

L2
Erro da sonda de
temperatura de ar
exterior

SONDA DE TEMPERATURA DO
AR EXTERIOR Verifique a resistência com o tester Se a sonda estiver com defeito, deve ser

substituída

+ 6
+ 10
+ 16

Automático

L3

Erro da sonda de
temperatura da água
do acumulador iner-
cial

SONDA DE TEMPERATURA DA
ÁGUA DO BUFFER Verifique a resistência com o tester Se a sonda estiver com defeito, deve ser

substituída

+ 6
+ 10
+ 16

Automático

L4
Erro da sonda de
temperatura da água
da zona misturada

SONDA DE TEMPERATURA DA
ÁGUA DA ZONA MISTURADA Verifique a resistência com o tester Se a sonda estiver com defeito, deve ser

substituída

+ 6
+ 10
+ 16

Automático

L5 Erro da sonda de
humidade SONDA DE HUMIDADE Verifique a resistência com o tester Se a sonda estiver com defeito, deve ser

substituída

+ 6
+ 10
+ 16

Manual

L6 Erro do fluxostato INTERVENÇÃO DO FLUXOSTATO

Verifique o caudal de água do sis-
tema
Verifique o funcionamento do flu-
xostato

Verifique a limpeza do filtro e se há perdas de
carga no sistema
Substitua o fluxostato

+ 6
+ 10
+ 16

Manual

L7 Erro da zona de bai-
xa temperatura

ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA
DA ZONA MISTURADA

Verifique o funcionamento da vál-
vula misturadora
Verifique se estão corretas as defi-
nições dos parâmetros da curva cli-
mática, set point fixo

Substitua a válvula misturadora
Substitua a placa de controlo

+ 6
+ 10
+ 16

Manual

L8

Erro da sonda de
temperatura do ar do
teclado remoto MAS-
TER

SONDA DE TEMPERATURA DO
AR DO TECLADO REMOTO MAS-
TER (ZONA1)

Teclado remoto MASTER a substituir
+ 6

+ 10
+ 16

Manual

L8

Erro da sonda de
temperatura do ar do
teclado remoto SLA-
VE

SONDA DE TEMPERATURA DO
AR DO TECLADO REMOTO SLA-
VE (ZONA2)

Teclado remoto SLAVE a substituir
+ 6

+ 10
+ 16

Manual

LC Função anti-legionel-
la

FUNÇÃO ANTI-LEGIONELLA NÃO
COMPLETADA CORRETAMENTE

Verifique o funcionamento da resis-
tência elétrica
Verifique se está correta a defini-
ção dos parâmetros

Substitua a resistência elétrica
Corrija a definição dos parâmetros

+ 6
+ 10
+ 16

Manual

740
Erro de comunica-
ção do teclado remo-
to MASTER

FALHA DE COMUNICAÇÃO
ENTRE A BOMBA DE CALOR E O
TECLADO REMOTO MASTER
(ZONA1)

Verifique as ligações elétricas
Verifique o cabo de ligação

Teclado remoto MASTER a substituir
Cabo a substituir

+ 6
+ 10
+ 16

Automático

750
Erro de comunica-
ção do teclado remo-
to SLAVE

FALHA DE COMUNICAÇÃO
ENTRE A BOMBA DE CALOR E O
TECLADO REMOTO SLAVE
(ZONA2)

Verifique as ligações elétricas
Verifique o cabo de ligação

Teclado remoto SLAVE a substituir
Cabo a substituir

+ 6
+ 10
+ 16

Automático

F5
Erro de comunica-
ção da placa de con-
trolo

FALHA DE COMUNICAÇÃO
ENTRE A PLACA DE CONTROLO
E A PLACA PRINCIPAL (INVER-
TER)

Verifique as ligações elétricas
Verifique os cabos de ligação e os
conetores

Substitua as placas
+ 6

+ 10
+ 16

Automático

Não arrefece
Não aquece

VÁLVULA DE 4 VIAS Verifique a resistência com um tes-
ter

Se o valor não estiver dentro da norma, a ser-
pentina deve ser substituída + 6

+ 10
+ 16RECIRCULAÇÃO DO AR EXTE-

RIOR 
Verifique se há obstruções de ar na
entrada e saída

Certifique-se de que o posicionamento evita
obstruções de ar na entrada e na saída

SONDA DE TEMPERATURA DA
ÁGUA DE CIRCULAÇÃO NA IDA E
RETORNO

Verifique a resistência com um tes-
ter [ver a tabela 1] Se uma destas sondas estiver com defeito,

deve ser substituída

+ 10
+ 16

Verifique a resistência com um tes-
ter [ver a tabela 5] + 6

PERDA DE GÁS Verifique a válvula de serviço e o
circuito frigorífico.

Depois de ter arranjado o ponto de dispersão,
recolha todo o refrigerante e, depois, recarregue
com a massa recomendada + 6

+ 10
+ 16CIRCUITO HIDRÁULICO OBS-

TRUÍDO

Verifique a diferença de temperatura
entre a ida e o retorno da água.
Se a diferença for alta significa que o
caudal de água é demasiado baixo.

Remova as obstruções, limpe o filtro de água,
desbloqueie a bomba.
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ON 4321

OF
F

8765

Dip Switch

Monitor do visor

Placa de terminais
do instalador

RESET SW.
PUMP SW.

Tabela 1

Sonda de temperatura de
descongelação (+ 10)

Sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura de
aspiração (+ 10)

Sonda de temperatura de ida
de circulação de água

Tabela 3

Sonda de temperatura de des-
congelação (+ 6 - + 16)

Sonda de temperatura de
aspiração (+ 6 - + 16)

Tabela 2 
Sonda de temperatura de
descarga (+ 10)

Visualização de variáveis de funcionamento da
bomba de calor a partir do visor
Para visualizar os valores de funcionamento da bomba de
calor a partir do visor da placa integrada na unidade, é neces-
sário colocar o switch 4 na posição ON. Será, depois, possível
percorrer os dados descritos na tabela com a tecla PUMP SW.

TEMPERATURA
(°C)

Resistência
(kΩ)

0 31
5 24

10 19
15 15
20 12
25 10
30 8
35 6,7
40 5,5
45 4,6
50 3,8
55 3,2

TEMPERATURA
(°C)

Resistência
(kΩ)

0 29
5 23

10 19
15 15
20 12
25 10
30 8,3
35 6,9
40 5,7
45 4,8
50 4,1
55 3,4

TEMPERATURA
(°C)

Resistência
(kΩ)

10 1000
20 600
35 300
40 250
50 160
80 50

Table 4
Discharge temperature probe
(+ 6, + 16)

TEMPERATURA
(°C)

Resistência
(kΩ)

10 100
20 64
35 33
40 27
50 18
80 6,4

Table 5
Circuit water outlet and return
temperature probe.

Monitor Descrição Monitor Data Display Unidade

d0 Temperatura da água de retorno 1 °C

d1 Frequência de exercício do compressor 1 Hz

d2 Temperatura de descarga 1 °C

d3 Valor da potência absorvida 100 W

d4 Velocidade de rotação do ventilador 10rpm

d5 Temperatura do termístor de descongelação 1 °C

d6 Temperatura do ar ambiente 1 °C

d7 Velocidade de rotação do circulador 10rpm

d8 Temperatura de aspiração 1 °C

d9 Temperatura da água de ida 1 °C

TEMPERATURA
(°C)

Resistência
(kΩ)

0 31
10 19
20 12
30 8,1
40 5,5
50 3,8

REGULAÇÃO DO SISTEMA E CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO U I AMANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA A

Visualização de variáveis de funcionamento da
bomba de calor a partir do teclado remoto
1 Para visualizar os valores de funcionamento da bomba

de calor a partir do teclado remoto, é necessário premir
durante 3 segundos o botão .

2 Percorra os parâmetros com os botões .

3 Para visualizar a variável de funcionamento da bomba de
calor prima o botão .
Prima o botão para sair e proceder à visualização de
outro parâmetro. 

Para sair, prima durante 3 segundos o botão .  

x 3sec.1 3 2
2
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Funcionamento de emergência do SISTEMA
Se a bomba de calor não funcionar correctamente ou o
compressor estiver em bloqueio, poderá ser iniciado o fun-
cionamento de emergência.
O funcionamento de emergência permite o aquecimento da
água com a resistência elétrica de backup.
O compressor manter-se-á desligado.
Habilite a função definindo o parâmetro 4600 = 2 e selecio-
ne o set point da água do parâmetro 4601 = ex.: 50°C

Funcionamento de emergência ÁGUA QUENTE
SANITÁRIA
Se a bomba de calor não funcionar corretamente ou o com-
pressor estiver em bloqueio, poderá ser iniciado o funciona-
mento de emergência. O funcionamento de emergência
permite o aquecimento da água quente sanitária com a
resistência elétrica inserida no acumulador.
Habilite a função definindo o parâmetro 3102 = 2.

Reset dos alarmes apresentados pela placa integrada
na unidade
Prima o botão RESET SW durante 5 segundos para repor o
alarme a zeros.
O reset também ocorre automaticamente se não se fizer
nenhuma operação durante 5 minutos.

Histórico dos alarmes apresentado pela placa integrada
na unidade
Prima e mantenha premido simultaneamente os botões
PUMP SW e RESET SW durante 5 segundos, até aparecer
o histórico dos códigos de erro e o número de sequência.
O botão PUMP SW permite selecionar no visor até um
máximo de 10 códigos de erro passados.
Se não houver erros registados aparece no visor "--".
Enquanto um código de erro é visualizado, mantendo pre-
mido o botão de reset durante 10 segundos ou mais, é
reposto a zeros o histórico dos alarmes.

RESET SW PUMP SW

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

Resistência de backup:
0 = desabilitada
1 = em substituição
2 = em emergência
3 = em integração

46 00 2 - -

Set point da água em
funcionamento de emer-
gência

46 01 50 - 0,5°C

Descrição Menu
N°

Parâmetro
Valor de
fábrica

Valor a
programar

U.M.

0 = Bomba de calor +
Resistência Elétrica
1 = Apenas com bomba
de calor
2 = Apenas com resistên-
cia elétrica

31 02 2 - -

INATIVIDADE DURANTE LONGOS PERÍODOS A

Depois de ter desativado a bomba de calor:
- Seccione a máquina da alimentação elétrica.
- Certifique-se de que o teclado remoto está em “OFF”.
- Posicione QF1 em OFF (ver o esquema elétrico).
- Desative as unidades terminais interiores pondo o inter-

ruptor de cada aparelho em “OFF”.
- Feche as torneiras da água.

Se a temperatura exterior puder descer abaixo de
zero, há o perigo de formação de gelo. 
O sistema hidráulico DEVE SER ESVAZIADO E
FECHADO (se a descarga for feita após o funcionamen-
to como bomba de calor, preste atenção à temperatura

da água), ou deve ser adicionado líquido anticongelante
nas doses recomendadas pelo fabricante do líquido. 
Recomenda-se a utilização de um anticongelante atóxi-
co para uso alimentar, conforme as normas vigentes nos
países de utilização, se também estiver prevista a pro-
dução de água quente sanitária com a unidade.
Se o interruptor geral do sistema estiver posicionado
em “desligado” por um período superior a quatro horas,
depois de repor a alimentação elétrica e antes da reati-
vação, mantenha a unidade alimentada mas não a fun-
cionar durante pelo menos duas horas, para permitir o
pré-aquecimento do óleo do cárter do compressor.
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É proibida qualquer operação de limpeza, antes de se
desligar a unidade da rede de alimentação elétrica.
Certifique-se da presença de tensão antes de operar.

LAVAGEM QUÍMICA
É aconselhável fazer uma lavagem química do permutador
de placas a cada 3 anos de funcionamento. Para realizar
esta operação, consulte um técnico especializado.

CARGA DE GÁS REFRIGERANTE
Os refrigeradores são carregados com gás refrigerante
R410A e devidamente testados na fábrica. Em condições
normais não necessitam, por isso, de nenhuma intervenção
do serviço Técnico de assistência relativo ao controlo do
gás refrigerante.  Ao longo do tempo podem, porém, gerar-
se pequenas fugas através das junções que fazem sair o
refrigerante e descarregar o circuito, causando um mau fun-
cionamento do aparelho. Nestes casos devem encontrar-se
e reparar-se os pontos de fuga do refrigerante, e deve
recarregar-se o circuito frigorífico. O procedimento de carga
é o seguinte:
- Esvazie e desidrate todo o circuito frigorífico usando uma

bomba de vácuo ligada quer à tomada de baixa pressão,
quer à tomada de alta pressão até ler no vacuómetro cer-
ca de 10 Pa. Aguarde alguns minutos e certifique-se de
que o referido valor não ultrapassa os 50 Pa.

- Ligue a botija do gás refrigerante ou um cilindro de carga
à tomada na linha de baixa pressão.

- Carregue a quantidade de gás refrigerante indicada na
placa de características do aparelho.

- Faça sempre o controlo dos valores de sobreaquecimento
e subarrefecimento, os quais devem estar compreendidos
entre 5 e 10 ºC e entre 4 e 8 ºC.

- Ao fim de algumas horas de funcionamento, certifique-se de
que o indicador de líquido indica o circuito seco (dry-verde)

Em caso de perda parcial o circuito deve ser completa-
mente esvaziado antes de ser recarregado.
O refrigerante R410A deve ser carregado apenas na
fase líquida.
Condições de funcionamento diversas das nominais
podem dar lugar a valores significativamente diferentes.
O teste de vedação ou a deteção de fugas apenas
deve ser efetuado usando gás refrigerante R410A verifi-
cando com um detetor de fugas adequado.
É proibido carregar os circuitos frigoríficos com um
refrigerante diferente do indicado na placa do número de
série e no presente manual. Utilizar um refrigerante dife-
rente pode causar graves danos ao compressor.
The use of a different refrigerant may cause serious
damage to the compressor.

É proibido usar, no circuito frigorífico, oxigénio ou ace-
tileno ou outros gases inflamáveis ou venenosos, pois
podem causar explosões ou intoxicações.
É proibido utilizar óleos diferentes dos indicados. 
Utilizar óleos diferentes dos indicados pode causar gra-
ves danos ao compressor.

ELIMINAÇÃO A

Certifique-se de que a eliminação da unidade é feita de
acordo com as normas vigentes nos diversos países

MANUTENÇÃO DE ROTINA A

É proibida qualquer operação de limpeza, antes de se
desligar a unidade da rede de alimentação elétrica.
Certifique-se da presença de tensão antes de operar.
A manutenção periódica é fundamental para manter a uni-
dade em perfeita eficiência tanto do ponto de vista funcional
como energético. O plano de manutenção que o serviço
Técnico de assistência deve cumprir, com uma periodicida-
de anual, prevê as seguintes operações e controlos:
- Enchimento do circuito de água
- Presença de bolhas de ar no circuito de água
- Eficiência dos dispositivos de segurança
- Tensão elétrica de alimentação
- Consumo elétrico
- Aperto das conexões elétricas e hidráulicas

- Estado do telerruptor do compressor
- Eficiência da resistência do permutador de placas
- Verificação da pressão de trabalho, sobreaquecimento e

subarrefecimento
- Eficiência da resistência do compressor
- Limpeza da bateria de aletas com periodicidade trimestral
- Limpeza das grelhas dos ventiladores
- Limpeza do depósito de recolha da condensação.
- Limpeza dos filtros de água.
- Mantenha os orifícios de ventilação da base livres de

folhas, arbustos ou outros obstáculos à passagem do ar.

Para aparelhos instalados junto ao mar, os intervalos de
manutenção devem ser reduzidos para metade.
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CHECK-LIST DE VERIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO INSTALADOR U I A

❑ ❑

❑ ❑

❑

Instalador: __________________________________________  Projetista: _______________________________________

Tipologia de equipamento final:_____________________________________________________________________________

Rua ___________________________________________________________________________   n.º __________________

Cidade _________________________________ Código postal _____________   Distrito ______________________________

Modelo da unidade instalada ______________________________________  N° Serie ________________________________

Existe um projeto?  SIM ❑  NÃO  ❑      Se SIM, o sistema foi realizado em total conformidade com o projeto?  SIM ❑ NÃO ❑

Data de instalação: ____________________________________

Sistemas hidráulicos previstos:

• Aquecimento de inverno AT (radiadores) ❑

• Aquecimento de inverno MT (fan-coil)  ❑

• Aquecimento de inverno BT (painéis radiantes) ❑

• Arrefecimento de verão ❑

• Produção AQS ❑

• Solar térmico instalado ❑

Descrição do circuito do sistema

Assinale o tipo de sistema instalado e indique os dados dos respetivos componentes nas tabelas próprias

Termoacumulador Vaso de expansão
adicional

Volume [l]

Tipo/Modelo

Bomba Secundário

Presente?

Tipo/Modelo

Descrição do circuito sanitário

Ebulidor com
serpentina

Volume [l]

Tipo/Modelo

Volume de água
da serpentina [l]

Superfície de
permuta da ser-
pentina [m2]

Acumulação
Vaso de

expansão

Set Point de Água Quente:  __________ °C

Set Point de Água Fria:    __________ °C

Set Point de Água Quente Sanitária: _________°C

BOMBA DE
CALOR

BOMBA DE
CALOR

BOMBA
DE CALOR

BOMBA
DE CALOR

BOMBA
DE CALOR
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CHECK-LIST DE VERIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO INSTALADOR U I A

RELATIVAMENTE ÀS OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE E DA PREDISPOSIÇÃO PARA A ENTRADA EM FUNCIONAMENTO, 

FORAM FEITAS AS SEGUINTES VERIFICAÇÕES

Componentes instalados (conforme descritos no parágrafo “Ligações hidráulicas”) SIM NÃO

• Estão instalados dois manómetros de escala adequada na entrada e na saída ❑ ❑

• Estão instaladas válvulas de interceção na entrada e na saída no circuito do sistema e no circuito de água ❑ ❑
quente sanitária

• Estão inseridos dois termómetros, na entrada e na saída ❑ ❑

• Todas as tubagens foram isoladas com um material adequado de barreira de vapor para evitar a formação de condensação ❑ ❑
e dispersões térmicas, com os órgãos de regulação e interceção salientes em relação à espessura isolante

• Foram instaladas válvulas de descarga nos pontos mais baixos do sistema ❑ ❑

• Foram instaladas válvulas de purga de ar automáticas ou manuais nos pontos mais altos do sistema ❑ ❑

• Está instalado um vaso de expansão adicional no lado do sistema para o caso de ser insuficiente o que está ❑ ❑
instalado de série 

• Estão instaladas as juntas anti-vibração das tubagens hidráulicas na entrada e na saída ❑ ❑

• Está presente um disjuntor hidráulico, dado que o conteúdo da água é insuficiente ❑ ❑

• Estão instalados os suportes anti-vibração da unidade ❑ ❑

• O sistema foi predisposto para a produção de água quente sanitária ❑ ❑

• Está instalada e devidamente dimensionada a válvula de segurança ❑ ❑

• Está instalado e devidamente dimensionado o vaso de expansão no lado sanitário ❑ ❑

Verificações (conforme descritas no parágrafo “Controlo e arranque da unidade”)

• Estão instalados dois manómetros de escala adequada na entrada e na saída

• O posicionamento da unidade respeita as indicações fornecidas no capítulo “Posicionamento” do presente manual

• Está instalado o filtro no retorno/entrada do lado do sistema da unidade, o mais próximo possível da unidade e
numa posição de fácil acesso para a manutenção. Componente OBRIGATÓRIO, deve ser instalado antes de
fazer circular a água no permutador, sob pena de anulação da garantia

• Está instalado o filtro no retorno/entrada do lado sanitário da unidade, o mais próximo possível da unidade e
numa posição de fácil acesso para a manutenção. Componente OBRIGATÓRIO, deve ser instalado antes de
fazer circular a água no permutador, sob pena de anulação da garantia

• (Apenas para unidades água/água) Está instalado o filtro no retorno/entrada do lado da fonte da unidade, o
mais próximo possível da unidade e numa posição de fácil acesso para a manutenção.
Componente OBRIGATÓRIO, deve ser instalado antes de fazer circular a água no permutador, sob pena de
anulação da garantia

• O fluxostato está instalado na saída da unidade no circuito do sistema e ligado eletricamente.
Componente OBRIGATÓRIO, deve ser instalado antes de fazer circular a água no permutador, sob pena de
anulação da garantia

• (Apenas para unidades água/água) O fluxostato está instalado na saída da unidade no circuito da fonte e ligado
eletricamente. Componente OBRIGATÓRIO, deve ser instalado antes de fazer circular a água no permutador,
sob pena de anulação da garantia

VERIFICADO

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑
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CHECK-LIST DE VERIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO INSTALADOR U I A

Verificações (conforme descritas no parágrafo “Controlo e arranque da unidade”)

• As tubagens de ligação estão devidamente apoiadas para não sobrecarregarem o aparelho com o respetivo peso.

• Foi verificado o dimensionamento correto do vaso de expansão para o conteúdo de água do sistema e para as
temperaturas de funcionamento previstas

• A posição da sonda de ar exterior está conforme as indicações presentes no manual de instalação

A posição dos controlos ambiente instalados está conforme as indicações presentes no manual de instalação

• A posição da sonda do ebulidor de AQS está conforme as indicações presentes no manual de instalação

• (Apenas para unidades com recuperação) Está presente a válvula de não retorno no circuito sanitário

• Foram respeitadas todas as condições de segurança 

• A unidade está fixa à superfície de apoio

• As ligações hidráulicas foram feitas segundo o manual de instalação

• Todas as conexões hidráulicas foram devidamente apertadas

• Todas as conexões elétricas foram devidamente apertadas

• O circuito hidráulico foi lavado e posteriormente descarregado

• Ausência de ar no sistema (feita a purga, em caso contrário)

• As torneiras do circuito hidráulico estão abertas

• As ligações elétricas foram feitas corretamente

• A tensão está dentro de uma tolerância de 10% relativamente à tensão nominal da unidade

• O desequilíbrio entre as fases é inferior a 2%, no caso de unidades trifásicas

• As distâncias a cumprir para a manutenção estão em conformidade com as indicações do Manual de instalação na
secção POSICIONAMENTO

• A alimentação elétrica está em conformidade com os dados da placa de características e as indicações do Manual de
instalação na secção LIGAÇÃO ELÉTRICA DE POTÊNCIA À REDE DE ALIMENTAÇÃO

• O conteúdo de água do sistema está em conformidade com as indicações do Manual de instalação na secção
LIGAÇÕES HIDRÁULICAS

• Está garantido um caudal de água adequado para o funcionamento de toda a unidade conforme indicado no Manual
de instalação na secção LIGAÇÕES HIDRÁULICAS

• (Apenas para unidades ar/água) O sistema foi protegido com líquido anticongelante segundo as quantidades
indicadas no Manual de instalação na secção LIGAÇÕES HIDRÁULICAS

• No interior do ebulidor de AQS está inserida uma resistência elétrica como sistema anti-legionella

VERIFICADO

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Declara-se que o local e o acesso ao local onde está instalada a unidade sujeita a arranque ou manutenção foi tornado acessí-
vel de forma segura e conforme todas as normativas de segurança segundo a lei 81/08 atualmente em vigor. 
É necessário que esteja presente, no local de trabalho, um responsável que indique aos colaboradores os riscos residuais do
mesmo.
ATENÇÃO:
A não realização do primeiro arranque por causas que não dependam da unidade implicará uma segunda deslocação, que lhe
sará diretamente debitada pelo Centro de Assistência Local.

Assinatura do instalador _______________________________________________         Data ________________________
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