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Modèle/Modelo/Modelo/Modello/Μοντέλο/
Model/Модель/Модель/модель/Model/Model EAN

S-AC-7-IN / S-AC-7-OUT EQ3-9K 3276007038316
S-AC-8-IN / S-AC-8-OUT EQ3-12K 3276007038323
S-AC-9-IN / S-AC-9-OUT EQ3-18K 3276007038330
S-AC-10-IN / S-AC-10-OUT EQ3-24K 3276007038347
S-AC-7 & 8 /S-AC-11-OUT EQ3-9K+12K 3276007038354

CLIMATISEUR FIXE 
AIRE ACONDICIONADO FIJO 
CLIMATIZADOR FIXO 
CONDIZIONATORE FISSO 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SPLIT 
KLIMATYZATOR STACJONARNY 
СПЛИТ СИСТЕМА 
СПЛИТ ЖҮЙЕСІ 
КОНДИЦІОНЕР 
APARAT DE AER CONDIȚIONAT FIX 
SPLIT AIR CONDITIONER
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INSTALAÇÃO
Diagrama de instalação das unidades interior e exterior
• Os modelos usam o refrigerante HFC R32.

AVISO
• Leia as instruções dos dois manuais antes de instalar e utilizar o aparelho.
• As instruções legais estão escritas no início do manual do utilizador.
• Para informações técnicas detalhadas, leia a Ficha do Produto fornecida ou vi-

site o site http://www.erp-equation.com/ac/
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mais de 15 cm

mais de 10 cm

mais de 10 cm

v de 20 cm
mais  de 20 cm

mais de 60 cm

Compressor (Interior da unidade)

mais de 25 cm

Disposição das direções da 
tubulação

Traseira esquerda
Traseira 
direita

Direita

Esquerda

Em baixo

 1 Saída de ar
 2 Entrada de ar
 3 Conexão da tubulação e dos cabos  
         elétricos
 4 Tubo de evacuação

Peças opcionais para a tubulação
 A Fita não adesiva
 B Fita adesiva
 C Braçadeira com parafusos
 D Conexão do cabo elétrico entre as   
  unidades  interior e exterior
 E Tubo de evacuação
 F Material de isolamento térmico
 G Tampa do furo de tubulação

Deve ser prestada uma aten-
ção especial ao levantamento 
do tubo de evacuação

• As marcas de A a G no 
desenho representam 
as referências de peças

• A distância entre a uni-
dade interior e o chão 
deve ser superior a 2 m.

Fixação da unidade exterior
• Fixe a unidade na horizontal e soli-

damente no betão ou num bloco de 
betão com parafusos (10 mm) e porcas

• Quando a unidade for instalada 
numa parede, teto ou telhado, 
fixe um suporte com fixações, 
tomando em consideração terra-
motos e ventos fortes.

• Se houver risco de vibrações que 
possam afetar a casa, fixe a uni-
dade com um tapete anti-vibra-
ção

• Se instalar o tubo de evacuação à esquerda, verifique se o orifício está disponível.
• A ilustração acima serve unicamente para referência; deve tomar em consideração as 

particularidades do modelo adquirido.

A

B

Ligação bi-split
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Leia antes da instalação

AVISO
• Instale os novos tubos imediatamente após retirar os antigos para que a humidade não penetre no circuito do refrige-

rante. 
• O cloro presente em alguns tipos de refrigerantes, como o R22, pode causar a deterioração do óleo da máquina refrige-

rante.

Ferramentas e materiais necessários
Prepare as seguintes ferramentas e os materiais necessários para a instalação e manutenção da unidade.
Ferramentas necessárias quando o refrigerante R32 é utilizado (adaptabilidade das ferramentas a utilizar com os refrigerantes R22 e 
R407C).

1 - Para ser utilizado exclusivamente com o R32 (não deve ser utilizado com o R22 ou o R407C)

Ferramentas / Materiais Utilização Notas
Manómetro de admissão Evacuação, carregamento do refri-

gerante
5,09 MP no lado alta pressão.

Tubo de carga Evacuação, carregamento do refri-
gerante

Diâmetro da tubuladura superior às tubuladuras convencionais.

Equipamento de recuperação 
do refrigerante

Recuperação do refrigerante

Cilindro refrigerante Para o carregamento do refrigerante Anote o tipo de refrigerante. Cor-de-rosa na parte superior do cilindro.
Porto de carregamento do 
cilindro refrigerante

Para o carrgamento do refrigerante Diâmetro da tubuladura superior às tubuladuras convencionais.

Porca de alargamento Conexão da unidade à tubulação Utilize porcas de alargamento de tipo 2.

2 - Ferramentas e materiais que podem ser utilizados com o refrigerante R32 com algumas restrições

Ferramentas / Materiais Utilização Notas
Detector de fuga de gás Detecção das fugas de gás É possível utilizar refrigerantes compatíveis com o  refrigerante do tipo 

HFC.
Bomba de vácuo Secagem sob vácuo Pode ser utilizado se um adaptador anti-retorno em circuito fechado 

estiver instalado.
Ferramenta de alargamento Ferramenta para o alargamento dos 

tubos
Foram efetuadas modificações nas dimensões de alargamento. Por favor, 
consulte a página seguinte.

Equipamento de recuperação 
do refrigerante

Recuperação do refrigerante Pode ser utilizado se previsto para uma utilização com o refrigerante R32.

3 - Ferramentas e materiais ulilizados com o refrigerante R22 ou R407C que também podem ser utilizados com o refrigerante R32

Ferramentas / Materiais Utilização Notas
Bomba de vácuo com válvula 
de retenção

Secagem sob vácuo

Máquina de dobrar Para dobrar os tubos
Chave dinamométrica Para apertar as porcas de alargamento Só os diâmetros 12,70 (1/2'') e 15,88 (5/8'') têm dimensões de alargamento 

superiores.
Corta tubos Para cortar os tubos
Máquina de soldar e garrafa 
de azoto

Para soldar os tubos

Instrumento de medição do 
carregamento de refrigerante

Para o carregamento do refrigerante

Medidor de vácuo Para medir a rarefacção do ar

4 - Ferramentas e materiais que não devem ser utilizados com o refrigerante R32

Ferramentas / Materiais Utilização Notas
Cilindro de carregamento Para o carregamento do refrigerante Não deve ser utilizado com as unidades do tipo R32.

As ferramentas a utilizar com o refrigerante R32 devem ser manuseadas com um cuidado especial. A humidade e a poeira não devem 
entrar no ciclo.



FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

29

Leia antes da instalação
Materiais dos tubos
Tipos de tubos de cobre (referência)

Pressão de funcionamento máxima Refrigerantes aplicáveis
3,4 MPa R22, R407C
4,3 MPa R32

 
• Utilize tubos que respeitem as normas locais.

Materiais dos tubos / espessura radial
Utilize tubos de cobre desoxidado com fósforo.
A pressão de funcionamento das unidades que utilizam R32 é maior do que a pressão das unidades que utilizam R22. Utilize tubos com 
uma espessura radial pelo menos igual às indicações da tabela abaixo. (Tubos com espessura radial inferior ou igual a 0,7 mm não devem 
ser utilizados.)

Tamanho (mm) Tamanho (polegadas) Espessura radial (mm) Tipo

∅ 6.35 1/4" 0,8t

Tubos em O
∅  9.52 3/8" 0,8t
∅ 12.7 1/2" 0,8t
∅ 15.88 5/8" 1,0t
∅ 19.05 3/4" 1,0t Tubos em 1/2H ou em H

• Embora seja possível utilizar tubos em O com tamanho máximo de até 19,05 (3/4") com refrigerantes convencionais, utilize tubos em 1/2H 
para as unidades que utilizam refrigerante R32. (Os tubos em O podem ser utilizados se o tamanho for 19, 05 e a espessura radial for 1,2t.)

• A tabela indica as normas aplicadas no Japão. Utilize esta tabela como referência e escolha os tubos conformes com as normas locais

Ferramenta de alargamento (tubos em O e OL unicamente)
Para aumentar a estanqueidade, as dimensões de alargamento das unidades que utilizam refrigerante R32 são superiores às das unidades 
que utilizam refrigerante R22.
Dimensões de alargamento (mm):

Dimensões exteriores 
dos tubos (mm)

Tamanho  
(polegadas)

Dimensão A
R32 R22

∅ 6.35 1/4" 9.1 9.0
∅  9.52 3/8" 13.2 13.0
∅ 12.7 1/2" 16.6 16.2
∅ 15.88 5/8" 19.7 19.4
∅ 19.05 3/4" 24.0 23.3

Se uma ferramenta de alargamento do tipo com embreagem for ulizada para usinar alargamentos em unidades que utilizam refrige-
rante R32, a parte saliente do tubo deve fazer entre 1,0 e 1,5 mm. Utilize o medidor de tubo de cobre para ajustar o comprimento da peça 
saliente.

Porca de alargamento
As porcas de alargamento tipo 2 são utilizadas, no lugar de porcas do tipo 1, para aumentar a resistência. O tamanho de algumas porcas de 
alargamento também foi modificado.
Dimensões das porcas de alargamento (mm)

Dimensões exteriores 
dos tubos (mm)

Tamanho  
(polegadas)

Dimensão B
R32 R22

∅ 6.35 1/4" 17.0 17.0
∅  9.52 3/8" 22.0 22.0
∅ 12.7 1/2" 26.0 24.0
∅ 15.88 5/8" 29.0 27.0
∅ 19.05 3/4" 36.0 36.0

•  A tabela indica as normas aplicadas no Japão. Utilize esta tabela como referência e escolha tubos conformes com as normas locais.

Di
m

en
sã

o A

Dimensão B
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Leia antes da instalação
Teste de estanqueidade ao ar
NENHUMA modificação em relação ao método convencional. Note que um detector de fuga de refrigerante para o R22 ou R407C não pode 
detectar uma fuga de R32..

Siga rigorosamente os seguintes elementos:
1 - Pressurize o equipamento com azoto até que a pressão de cálculo seja atingida. Em seguida, verifique a estanqueidade do equipamento. 

As variações de temperatura devem ser tomadas em consideração.
2 - Quando procurar os pontos das fugas utilizando um refrigerante, certifique-se de utilizar o R32.
3 - Verifique se o R32 está no estado líquido no momento do carregamento.
Razões:
1 - A utilização de oxigênio como gás pressurizado pode causar uma explosão.
2 - O carregamento com o gás R32 fará com que a composição do refrigerante restante no cilindro seja modificada. Esse refrigerante não 

poderá ser reutilizado.

Vácuo
1 - Bomba de vácuo com válvula de retenção

Uma bomba de vácuo com válvula de retenção é necessária para impedir o retorno do óleo da bomba no circuito de refrigerante 
quando a bomba de vácuo é desligada (caso de falta de energia). Também é possível equipar posteriormente a bomba de vácuo com 
uma válvula de retenção.

2 - Grau standard de vácuo da bomba de vácuo
Utilize uma bomba que possa atingir os 65 Pa ou menos após 5 minutos de funcionamento.
Além disso, certifique-se de utilizar uma bomba de vácuo em bom estado de conservação e lubrificada com o óleo especificado. Se a 
bomba de vácuo não estiver em bom estado, o grau de vácuo pode ser muito baixo.

3 - Precisão necessária do medidor de vácuo
Utilize um medidor de vácuo que possa medir até 650 Pa. Não utilize um manómetro de admissão geral, pois não poderá medir um 
vácuo de 650 Pa.

4 - Duração da criação do vácuo
Faça o vácuo do equipamento durante aproximadamente 1 hora a partir do momento em que a pressão atingiu 650 Pa.
Quando o vácuo for atingido, deixe o equipamento durante 1 hora e verifique se o vácuo não se perca.

5 - Instruções de utilização quando a bomba de vácuo está parada
Para impedir o refluxo do óleo da bomba de vácuo, abra a válvula de descarga no lado da bomba de vácuo ou desaparafuse o tubo de 
carga para aspirar o ar antes de desligar. O mesmo procedimento deve ser aplicado quando o aparelho funciona com uma bomba de 
vácuo equipada com uma válvula de retenção.

Carregamento do refrigerante
O R32 deve estar no estado líquido no momento do carregamento.
Razões:
O R32 é um refrigerante pseudoazeotrópico  [HFC] (ponto de ebulição R32 = -52°C). Pode ser quase manuseado da mesma maneira que o 
R410A. No entanto, certifique-se de encher o refrigerante no lado líquido. Se o fizer no lado gás, mudará a composição do refrigerante no 
cilindro.
Nota
No caso de um cilindro com sifão, o líquido R32 é carregado sem virar o cilindro. Verifique o tipo de cilindro antes de carregar.

Medidas a serem tomadas em caso de fuga de refrigerante
Quando o refrigerante tem uma fuga, é possível carregar refrigerante adicional. (Adicione refrigerante no lado líquido)

Características dos refrigerantes convencionais e dos novos refrigerantes
• O R32 é um refrigerante pseudo-azeotrópico. Pode ser manuseado quase da mesma maneira que um refrigerante simples, do tipo R22. No 

entanto, se o refrigerante for retirado na fase de vapor, a composição do refrigerante no cilindro será um pouco modificada.
• Remoção de refrigerante na fase líquida. Pode-se adicionar refrigerante em caso de fuga de refrigerante.

Lâmpada de iodetos Detector de fuga de R22 ou R407C
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Procedimento de instalação - Unidade extetior
1 - Acessórios
Borda para proteger os cabos elétricos de uma borda saliente.
2 - Escolha do local de instalação
Escolha o local da instalação para satisfazer às seguintes condições, respondendo ao mesmo tempo às necessidades do cliente ou do 
utilizador.
• Instale o aparelho num lugar onde o ar circule bem.
• Instale o aparelho num lugar afastado de uma radiação de calor proveniente de outras fontes de calor.
• Instale o aparelho num lugar compatível com a descarga da água residual de evacuação.
• Instale o aparelho num lugar onde o ruído e o ar quente não perturbem a vizinhança.
• Instale o aparelho num lugar que não esteja sujeito a fortes quedas de neve no Inverno.
• Instale o aparelho num lugar onde a entrada e saída de ar não estejam obstruídas.
• Instale o aparelho num lugar onde a saída de ar não esteja exposta a ventos fortes.
• O posicionamento do aparelho num lugar cercado nos quatro lados não é adequado para a instalação. É necessário um espaço livre acima 

do aparelho, de pelo menos 1m. 
• Evite instalar as grelhas de transferência onde houver um risco de curto-circuito.
• Se instalar várias unidades, verifique se o espaço de aspiração é suficiente para evitar curtos-circuitos.
Exigência de espaço aberto em redor da unidade.

Entrada 
de ar

Entrada 
de ar

Saída 
de ar

Espaço para a 
manutenção

Amortecedor de 
borracha

Unidade

Fundação betão

Terminal de cabos elétricos

Orifício de distribuição dos cabos elétricos

Parafuso de ancoragem

Distância Caso 1 Caso 2 Caso 3
L1 aberto 300 mm 500 mm
L2 300 mm 300 mm aberto
L3 150 mm aberto 150 mm

Remarques :
• Fixe as peças com parafusos.
• Não submeta a saída de ar da unidade 

ao vento forte e direto.
• Deve ser mantida uma distância de um metro a partir do topo da 

unidade.
• Não bloqueie os contornos da unidade com objetos diversos.
• Se a unidade exterior for instalada num ambiente exposto ao ven-

to, instale-a de maneira que a grelha de saída NÃO esteja dirigida 
na direção do vento.

Modelo W D H L1 L2 L3
S-AC-7-OUT EQ3-9K 780 245 540 500 140 256
S-AC-8-OUT EQ3-12K 800 280 550 510 130/160 313
S-AC-9-OUT EQ3-18K 800 280 550 510 130/160 313
S-AC-10-OUT EQ3-24K 890 353 697 628 130 355.5
S-AC-11-OUT EQ3-9+12K 800 280 550 510 130/160 313

Yes

No

1 - Instalação de unidade exterior
Fixe a unidade à fundação de maneira adequada, de acordo com as 
condições do local de instalação, observando as seguintes informa-
ções:
• Deixe um espaço livre suficiente na fundação de betão para fixar os 

parafusos de ancoragem.
• Molde a fundação de betão suficientemente profunda.
• Instale a unidade de modo que o ângulo de inclinação seja inferior 

a 3 graus.
• É proibido instalar a unidade diretamente no chão. Verifique se há 

espaço livre suficiente próximo do orifício de evacuação da placa 
inferior, para que a água possa ser evacuada facilmente.

2 - Dimensões da instalação (Unidade: mm)
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Procedimento de instalação - Unidade interior
Escolha do lugar de instalação
• A superfície deve ser sólida, sem vibrações e oferecer um suporte suficiente para a unidade.
• O lugar não deve ser afetado pelo calor ou vapor gerados nas proximidades e deve garantir que a entrada e a saída da unidade não sejam 

perturbadas.
• O lugar deve permitir a distribuição de ar frio por toda a divisão.
• Selecione um lugar a uma distância de pelo menos um metro de televisores, rádios, aparelhos sem fio e luzes fluorescentes.
• No caso de fixar o comando à distância numa parede, selecione um lugar em que a unidade interior possa receber sinais quando as luzes 

fluorescentes estiverem acesas na divisão.

Diagrama de instalação das unidades interiores

mais de 15 cm

mais de 10 cm

mais de 10 cm

Orientação dos tubos

Deve-se prestar uma atenção 
especial ao levantamento do 
tubo de evacuação

A distância entre a unidade interior e o chão deve ser superior a 2 m.
A ilustração acima serve unicamente para referência; deve tomar em consideração as particularidades do 
modelo adquirido.

Montagem da placa de fixação e posicionamento do furo da 
parede
1 - Realize um nivelamento adequado da placa a ser fixada 

contra a parede em função dos pilares ou lintéis ao redor e, em 
seguida, fixe temporariamente a placa com um prego de aço.

2 - Verifique novamente se o nível da placa é apropriado sus-
pendendo um prumo na borda superior, no centro da placa, 
fixe então firmemente a placa com parafusos e buchas ade-
quados.

3 - Marque o lugar do  furo a ser perfurado na parede com uma 
fita métrica.

A=150mm C=120mm

C=113mm

B=
Ø
60

m
m

A=70mm

B=Ø60mm B=Ø60mm

B=Ø
60m

m

30
m
m

45
m
m

45
m
m

30
m
m

35
m
m

35
m
m

B=Ø60mm
A=120mm C=80mm

B=Ø
60m

m

Traseira 
esquerda

Traseira 
direita

Direita

Esquerda

Em baixo

Deslocação do tubo de evacuação
"O tubo de evacuação pode ser colocado à 
direita ou esquerda:
1 - Deligue o tubo
2 - Retire a tampa do lado oposto
3 - Ligue o tubo no lado oposto
4 - Coloque a tampa no lugar ocupado pelo antigo tubo
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Procedimento de instalação - Unidade interior
Perfuração do buraco na parede
1 - Faça um furo de 60 mm de diâmetro, descendo ligeiramente em direção ao 

exterior da parede.
2 - Instale a tampa do orifício de tubo e sele com massa após a instalação

∅ 60 mm

Lado 
interior

Lado 
exterior

Buraco na 
parede

Instalação da unidade interior
• Tubulação traseira

• Passe os tubos e o tubo de evacuação que fixará mais tarde com fita adesiva.
• Tubulação traseira esquerda

• No caso de tubulação à esquerda, corte a tampa da tubulação esquerda com um alicate.
• Para tubulações na parte traseira esquerda, dobre os tubos em função da direção da tubulação até à marca do furo para uma tubulação 

traseira esquerda marcada nos materiais de isolamento térmico.
1 - Insira o tubo flexível de evacuação no entalhe dos materiais de isolamento térmico da unidade interior.
2 - Introduza o cabo elétrico de alimentação da unidade interior/exterior na parte traseira da unidade interior, puxe-o para o fazer sair pela 

parte da frente e faça a conexão.
3 - Revista a junta de alargamento com óleo refrigerante e conecte os tubos. Cubra cuidadosamente a peça de conexão com materiais de 

isolamento térmico e fixe com fita adesiva.

Tampa para  
tubulação direita

Tampa para tubulação 
esquerda

Tubo de 
evacuação

Tubulação

Placa de 
suporte para 
tubos

Material de isola-
mento térmico

Tampa sob a 
tubulação

Fixez avec du 
ruban adhésif

• O cabo elétrico interior/exterior e o tubo de evacua-
ção devem ser fixados ao tubo de refrigerante com 
fita protetora.

• Tubulação noutra direção
• Com um alicate de corte, corte a tampa da tubulação em função da direção da tubulação e dobre o tubo de acordo com a posição do 

furo na parede. Ao dobrar, tome cuidado para não esmagar os tubos.
• Conecte primeiro o cabo das unidades interior/exterior e cubra em seguida os cabos conectados com o isolamento térmico.

• Fixação da unidade interior
• Pendure com segurança a unidade nos entalhes superiores da placa de fixação. Mova 

a unidade de um lado para o outro para verificar a fixação.
• Para fixar o corpo na placa de montagem, mantenha o corpo pela parte debaixo e 

coloque-o perpendicularmente.
• Remoção da unidade interior

• Quando retirar a unidade interior, utilize as mãos para levantar o corpo e soltá-lo do 
gancho, depois puxe a parte inferior do corpo ligeiramente para fora e levante a se-
guir a unidade até que se liberte da placa de montagem. Placa de 

montagem

Placa de 
montagem

Ganchos

• Passagem do cabo da unidades Interior/Exterior
• Retire a tampa do terminal no canto inferior direito da unidade interior e separe a tampa dos cabos desa-

pertando os parafusos.
• Insira o cabo do lado de fora da divisão no lado esquerdo do orifício na parede no qual está o tubo.
• Puxe o cabo na parte da frente e conecte-o formando um laço.
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Procedimento de instalação - Conexões
1 - Tamanho dos tubos

S-AC-7-OUT  
S-AC-8-OUT  
S-AC-11-OUT 

EQ3-9K 
EQ3-12K 
EQ3-9+12K

Tubo de líquido ∅ 6.35 × 0.65 mm

Tubo de gás ∅ 9.62 × 0.65 mm

S-AC-9-OUT  
S-AC-10-OUT 

EQ3-18K 
EQ3-24K

Tubo de líquido ∅ 6.35 × 0.65 mm

Tubo de gás ∅ 12.7 × 0.7 mm
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B
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• Instale as porcas de alargamento nos tubos a 
conectar e a seguir alargue os tubos.

• Cortar • Rebarbar • Inserir a porca • Alargar 
em funil

Correto Incorreto

O aperto forçado sem tomar atenção à centragem pode 
danificar as roscas e causar fugas de gás.Meia união

Chave

Unidade 
interior

Unidade 
interior

Unidade 
interior

Coletor de óleo

Unidade exterior

Unidade exterior Unidade exterior

Chave dinamométrica

Porca de alargamento

Diâmetro do tubo (Ø) Torque de aperto
Lado líquido 6,35 mm (1/4 ") 18 Nm
Lado líquido / gás 9,52 mm (3/8 ") 42 Nm
Gás 12,7 mm (1/2 ") 55 Nm
Gás 15,88 mm (5/8 ") 60 Nm

Cuidado para que partículas como lixo, areia, água, etc. não entrem no tubo.

AVISO
O comprimento standard de um tubo é de C m. Se exceder os D m, a função da unidade será afetada. Se for necessário 
alongar o tubo, o refrigerante deve ser carregado de acordo com E g/m. No entanto, a carga de refrigerante deve ser rea-
lizada por um profissional de climatização. Antes de adicionar refrigerante, faça a purga do ar dos tubos de refrigeração e 
da unidade interior com uma bomba de vácuo. Em seguida, carregue o refrigerante adicional.

Modelo Amax Bmax Bmin C D E
S-AC-7-OUT EQ3-9K 10 15 3 5 5 20
S-AC-8-OUT EQ3-12K 10 15 3 5 5 20
S-AC-9-OUT EQ3-18K 15 25 3 5 7 20
S-AC-10-OUT EQ3-24K 15 25 3 5 7 20

• Altura máxima: Amax
• Se a altura A exceder 5 m, instale um coletor de óleo todos 5 a 7 m
• Comprimento máx: Bmax
• Comprimento mín: Bmin
• Se o comprimento do tubo B exceder os D m, o refrigerante deve ser 

carregado a E g/m.

2 - Conexões de tubos
• Quando dobrar um tubo, dê-lhe a maior circunferência possível para não o esmagar; o raio de curvatura deve ser de pelo menos 30 a 40 

mm, ou mais.
• Ligue primeiro o lado do gás para facilitar o resto do trabalho.
• O tubo de conexão é reservado para o R32.
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A1
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A2

B2

Unidade 
interior

Unidade 
interior

Unidade 
interior

Unidade 
interior

Unidade 
interior

Unidade interior

Coletor 
de óleo

Unidade exterior

Unidade exterior

Unidade exterior

Unidade exterior

Unidade 
interior

Unidade interior
• Altura máx: A1 máx = 15m - A2 máx = 15m - A3 máx = 15m
• Se a altura A exceder 5 m, instale um coletor de óleo todos 5 a 7 m
• Comprimento máx: B1 máx = 20m - B2 máx = 20m - B1 + B2 máx = 30m
• Comprimento mín: B1 min = 3m - B2 min = 3m
• Se o comprimento do tubo B1 + B2 exceder 20 m, o refrigerante deverá ser carregado a 20 g/m.

Procedimento de instalação - Teste de estanqueidade ao ar
Depois de conectar o tubo de refrigerante, execute o teste de estanqueidade ao ar.
• O teste de estanqueidade ao ar utiliza uma garrafa de azoto para pressurizar, dependen-

do do modo de conexão do tubo, conforme mostrado na ilustração a seguir.
• A válvula do gás e do líquido estão fechadas. Para impedir que o azoto entre no sistema 

de circulação da unidade exterior, aperte a válvula antes de pressurizar (a válvula do 
gás e do líquido).

1 - Aplique uma pressão durante pelo menos 3 
minutos a 0,3 MPa (3,0 kg/cm²g)

2 - Aplique uma pressão durante pelo menos 3 mi-
nutos a 1,5 MPa (15 kg/cm²g). Uma fuga grande 
será observada.

3 - Aplique uma pressão durante pelo menos 24 
horas a 3,0 MPa (30 kg/cm²g). Uma fuga peque-
na será observada.

4 - Verifique se a pressão caiu 
Se a pressão não caiu, continue. 
Se a pressão caiu, controle o ponto de fuga 
Quando pressurizada durante 24 horas, uma 

Piezómetro 
baixa pressão

Piezómetro alta 
pressão

Separador 

Garrafa 
de azoto

Garrafa 
de azoto

Válvula conta 
gotas

Válvula de descarga

Abertura de  
inspeção

Válvula não retorno completamente 
fechada (lado gás)

Válvula não retorno completamente 
fechada (lado líquido)

ExteriorInterior

Completamente apertado

Completamente apertado

Peça de alargamento

Peça de alargamento

Unidades interiores

Unidade exterior

Manómetro linear

Manómetro  
do cilindro

Junta brasada por capilaridade

Tubo brasado

Conector largo deslizante

Tubo de manutenção

variação de 1°C da temperatura ambiente vai provocar uma variação de 0,01 MPa (0,1 kg/cm²g) da pressão. Isso deve ser corrigido 
durante o teste.

5 - Verificação do ponto de fuga 
Nas etapas 1) a 3), se a pressão cair, verifique se há fugas em cada junta escutando, tocando, usando água com sabão, etc. para identifi-
car o ponto de fuga. Após confirmar o ponto de fuga, solde-o ou aperte novamente a porca.

Carga máxima de

refrigerante (M):
Modelo M Modelo M

S-AC-7-IN / S-AC-7-OUT EQ3-9K 0.7 Kg S-AC-10-IN / S-AC-10-OUT EQ3-24K 1.6 Kg
S-AC-8-IN / S-AC-8-OUT EQ3-12K 0.82 Kg S-AC-7 & 8 /S-AC-11-OUT EQ3-9+12K 1.8 Kg
S-AC-9-IN / S-AC-9-OUT EQ3-18K 1.3 Kg
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Procedimento de instalação - Vácuo
Método de vácuo de tubulação: utilização da bomba de vácuo

1 - Retire a tampa da porta de serviço da válvula de 3 vias, a tampa da tor-
neira válvula de 2 e de 3 vias. Em seguida, conecte a porta de serviço 
na projeção do tubo de carga (parte inferior) do coletor de manómetro. 
Em seguida, conecte a projeção do tubo de carga (centro) do coletor de 
manómetro na bomba de vácuo.

Válvula de 2 vias
Válvula de 2 vias

Válvula de 2 vias

Válvula de 3 viasVálvula de 3 vias

Válvula de 3 vias

Porta de serviço

90° durante 6 segundos

Abrir

Fechar

Manómetro de admissão 
(R32)

Bomba de vácuo (R32)

Válvula não retorno líquido
Válvula não retorno gás

AVISO
Se o refrigerante do ar condicionado tiver fugas, é necessário retirar todo o refrigerante. Em primeiro lugar faça o vácuo 
e depois carregue o refrigerante no ar condicionado com a quantidade indicada na placa sinalética.

2 - Abra o manípulo do coletor de manómetro no nível baixo. Ligue a bomba de vá-
cuo. Se o indicador se mover (para baixo), precipite o estado de vácuo e verifique 
a etape 1 novamente

3 - Faça o vácuo durante mais de 15 min. Verifique igualmente o manómetro que 
deve indicar 0,1 MPa (-76 cm Hg) no lado baixa pressão. Depois de concluído o 
vácuo, feche o manípulo 'Lo' da bomba de vácuo. Verifique o indicador e observe 
durante 1 a 2 minutos. Se o indicador recuar apesar do aperto, repita a operação 
de alargamento voltando ao início da etapa 3.

4 - Girando no sentido anti-horário, abra a torneira da  válvula de 2 vias num ân-
gulo de 90 graus. Cerca de 6 segundos mais tarde, feche a válvula bidirecional e 
verifique se há fugas de gás.

5 - Nenhuma fuga de gás? No caso de fuga de gás, aperte as peças de conexão do 
tubo. Se não houver mais fugas, continue com a etape 6. Se a fuga de gás per-
sistir, descarregue todo o refrigerante pela porta de serviço. Após ter efetuado o 
alargamento e o vácuo, encha com o refrigerante indicado da garrafa.

6 - Desconecte o tubo de carga da porta de serviço, abra a válvula de 2 e 3 vias. Gire 
a torneira da válvula no sentido anti-horário.

7 - Para evitar fugas de gás, gire a tampa da porta de serviço e a tampa da torneira 
das válvulas de 2 e 3 vias um pouco além do ponto em que o torque aumenta 
bruscamente.
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Unidade interior

Cabo de conexão

Cabo de alimentação

Unidade exterior

Procedimento de instalação - Conexão elétrica

AVISO - PERIGO DE LESÃO OU DE MORTE
• Desligue a energia elétrica no disjuntor ou corte a alimentação antes de efetuar qualquer conexão elétrica.
• As conexões de ligação à terra devem ser terminadas antes de efetuar as conexões ao setor.
Precauções relativas à instalação elétrica
• Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados unicamente por pessoal autorizado.
• Não conecte mais de três cabos ao bloco de terminais. Utilize sistematicamente terminais de cravar redondos com cabos com extremi-

dades isoladas.
• Utilize unicamente condutores de cobre.

Escolha do tamanho dos cabos de alimentação de interconexão
Escolha os tamanhos dos cabos e a proteção do circuito na tabela abaixo. (Esta tabela apresenta cabos de 20 m de comprimento, com 
queda de tensão inferior a 2%.)

Modelo Fase

Disjuntor
Tamanho mínimo 

dos cabos para a ali-
mentação (mm²)

Disjuntor de corrente de fuga

Disjuntor  
interruptor (A)

Calibre do sistema de 
proteção contra as 

sobreintensidades (A)
Disjuntor  

interruptor (A)
Corrente de fuga 

(mA)

S-AC-7-OUT EQ3-9K 1 20 15 1.0 20 30

S-AC-8-OUT EQ3-12K 1 20 15 1.5 20 30

S-AC-9-OUT EQ3-18K 1 25 20 1.5 25 30

S-AC-10-OUT EQ3-24K 1 25 20 2.5 25 30

S-AC-11-OUT EQ3-9+12K 1 25 20 2.5 25 30
 
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por uma pessoa qualificada.
• Se o fusível da caixa de comando da unidade externa fundiu, substitua-o com o tipo T 25A 250V.
• O método de instalação elétrica deve estar em conformidade com as normas locais de instalação.
• Adquira o cabo de alimentação e os cabos de conexão.
• Todos os cabos devem dispor de uma certificação de autenticação europeia. Durante a instalação, quando os cabos de conexão forem 

cortados, assegure-se que o cabo de ligação à terra seja o último a ser cortado
• O disjuntor do ar condicionado deve ser omnipolar e a distância entre os dois contatos não deve ser inferior a 3 mm. Esse tipo de des-

conexão deve ser incorporado à instalação elétrica fixa.
• A distância entre os dois blocos de terminais da unidade interior e da unidade exterior não deve exceder 5 metros. Se essa distância for 

superior, o diâmetro do cabo deverá ser aumentado de acordo com a norma local de instalação elétrica.
• Instale um disjuntor de fuga.

Procedimento de instalação elétrica
• Retire os parafusos de fixação nos lados antes de remover o painel na direção indicada.
• Conecte os cabos corretamente no bloco de terminais e fixe-os com uma braçadeira de cabos perto do bloco de terminais.
• Dirija os cabos corretamente e faça-os passar pela abertura prevista para a instalação elétrica no painel lateral.

AVISO
Os cabos devem ser conectados conforme mostrado na ilustração abaixo. Uma instalação elétrica 
inadequada pode causar danos ao equipamento.

Modelo Cabo de 
conexão

Cabo de 
alimentação

S-AC-7-OUT EQ3-9K 4 G 1.0mm² 3 G 1.0mm²

S-AC-8-OUT EQ3-12K 4 G 1.0mm² 3 G 1.5mm²

S-AC-9-OUT EQ3-18K 4 G 1.0mm² 3 G 1.5mm²
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Modelo Cabo de 
conexão

Cabo de 
alimentação

S-AC-10-OUT EQ3-24K 4 G 1.0mm² 3 G 2.5mm²
 

Modelo Cabo de conexão Cabo de 
alimentação

S-AC-11-OUT EQ3-9+12K 2 x  4 G 1.0mm² 3 G 2.5mm²
 

1(N
)

2(L)
3(C)

1
2

3(C)
1

2
3(C)

1
2

1(N
)

2(L)
3(C)

1
2

3(C)
1

2
3(C)

1
2

Unidade 
interior

Unidade 
interior

Unidade 
interior

Cabo de conexão

Cabo de conexão

Cabo de conexão

Cabo de alimentação

Cabo de alimentação

Un
ida

de
 ex

te
rio

r
Un

ida
de

 ex
te

rio
r

Mensagens de erro
Número de flash 
do LED do painel Descrição do problema Análise e Diagnóstico

1 Avaria Eeprom Avaria Eeprom do painel principal exterior
2 Avaria IPM Avaria IPM

4 Erro de comunicação entre o painel principal e o módulo SPDU. Erro 
de comunicação SPDU Erro de comunicação durante mais de 4 minutos

5 Proteção contra a pressão elevada Pressão elevada do sistema superior a 4,3 MPa

8 Proteção temperatura de descarga do compressor Temperatura de descarga do compressor acima de 110 graus 
centígrados

9 Funcionamento anormal do motor CC (Corrente Contínua) Motor de CC (Corrente Contínua) encravado ou avaria do motor

10 Funcionamento anormal do captor do tubo Curto-circuito ou funcionamento em circuito aberto do captor 
do tubo.

11 Avaria na sonda térmica de aspiração Quando a instalação elétrica do compressor foi realizada incorre-
tamente ou que a ligação é fraca

12 Funcionamento anormal do captor ambiente exterior Quando a instalação elétrica do compressor foi realizada incorre-
tamente ou que a ligação é fraca

13 Funcionamento anormal do captor de descarga do compressor Curto-circuito ou funcionamento em circuito aberto do captor de 
descarga do compressor.

15 Erro de comunicação entre a unidade interior e a unidade exterior Erro de comunicação durante mais de 4 minutos

16 Falta de refrigerante Verifique se há uma fuga na unidade.

17 Avaria inversa da válvula de 4 vias

Alarme e paragem em caso de detecção Tm <= 75 durante 1 min 
após o funcionamento do compressor no modo de aquecimento 
durante 10 min. Confirme a avaria se ela se repetir 3 vezes numa 
hora.

18 Bloqueio de compressor (unicamicamente para SPDU) O compressor interior apresenta um bloqueio anormal
19 Erro de circuito de seleção do módulo PWM O módulo PWM seleciona o circuito errado
25 Sobrecorrente da fase U do compressor A corrente da fase U do compressor é elevada demais
25 Sobrecorrente de fase V do compressor A corrente da fase V do compressor é elevada demais
25 Sobrecorrente de fase W do compressor A corrente da fase W do compressor é elevada demais





* Garantie 5 ans / 5 años de garantía / Garantia de 5 anos /  
Garanzia 5 Anni / Εγγύηση 5 ετών / Gwarancja 5-letnia /  
Гарантия 5 лет / Кепілдік 5 жыл / Гарантія 5 років / Ga-
ranţie 5 ani / Garantia de 5 anos / 5-year guarantee

Импортер/Продавец/Организация, 
уполномоченная принимать претензии по 
качеству товара: в РФ: ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН 
ВОСТОК», 141031, Россия, Московская Обл., г. 
Мытищи, Осташковское шоссе, д.1
Для товаров, требующих обязательного 
подтверждения соответствия, копию 
сертификата\декларации можно получить 
на стойке информации магазина Леруа 
Мерлен
Виробник: ТОВ "Адео Сервісез С.А.", вул. Саді 
Карно, СS 00001, 59790 Роншен, Франція
 Імпортер: ТОВ "Леруа Мерлен Україна", 04201 
Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 
46 00.
Імпортер приймає претензії від споживачів 
щодо товару, а також проводить його ремонт, 
технічне і гарантійне обслуговування

 Made in China 2020 - Сделано в Китае 
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ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot 
CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

KZ Импортер / Продавец / Организация, 
принимающая претензии по качеству 
продукции в Республике Казахстан: 
ТОО «Леруа Мерлен Казахстан». 050000, 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Кунаева, д. 77, БЦ «PARK VIEW», 6 этаж, 
офис № 07.
Импорттаушы / Сатушы / Қазақстан 
Республикасында өнім сапасы бойынша 
наразылықтарды қабылдайтын ұйым: 
«Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС. 
050000, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., Қонаев көшесі, 77 үй, «PARK 
VIEW» БО, 6-қабат, 07-кеңсе.
Сәйкестікті міндетті растауды талап 
ететін тауарлар үшін сертификаттың 
/ декларацияның көшірмесін Леруа 
Мерлен дүкенінің ақпарат бағанынан 
алуға болады

Импортер/Продавец/Организация, 
принимающая претензии по качеству 
продукции в Республике Беларусь: ООО 
«Леруа Мерлен Бел», 220020, Республика 
Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, д. 
100, пом. 503




