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SIMBOLOS DE ALERTA

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
Se tem alguma questão ou problema respeitante ao seu
aparehlo de ar condicionado vai necessitar da informação
que se segue. O modelo e o número de série estão
indicados na placa de dados aplicada na unidade.
Número do modelo
Número de série
Data da compra
Endereço do representante
Telefone

Os símbolos que se seguem são utilizados neste manual
para o alertar para condições potencialmente perigosas
para os utilizadores, manutenção ou o próprio aparehlo:
ADVERTÊNCIA

Este símbolo refere-se a um perigo ou mau manuseamento
que pode resultar em danos pessoais severos ou morte.
PRECAUÇÃO

Este símbolo refere-se a um perigo ou mau manuseamento
que pode resultar em danos pessoais, do produto ou dos
objectos que o cercam.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
l

l

Leia este manual de instruções com muita atenção antes de usar este aparelho de ar condicionado. Se ainda
tiver algumas dúvidas ou dificuldades, consulte o seu representante.
Este aparelho tem por finalidade oferecer-lhe condições climáticas ideais no seu aposento. Utilize-o apenas
para esse fim como descrito neste Manual de Instruções.
ADVERTÊNCIA

l

l

Nunca armazene ou utilize gasolina ou outros líquidos inflamáveis perto do aparelho de ar condicionado. É muito
perigoso.
Não instale outros aparelhos elétricos (não protegidos con grau de proteção IPX1 - contra água em caída
vertical) nas proximidades deste aparelho.
O construtor não assume nenhuma responsabilidade se as leis vigentes de Segurança do Trabalho não forem
respeitadas.
PRECAUÇÃO

l

l

l
l

Não ligue e desligue o aparelho de ar condicionado nem utilizando o interruptor principal nem a ficha eléctrica.
Utilizar somente o botão ON/OFF.
Não coloque nada no aparelho (objetos, ...). É muito perigoso visto que o ventilador gira a uma velocidade muito
alta.
Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
Não resfriar excessivamente o ambiente em presença de recém-nascidos e/ou pessoas deficientes.
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l
l

l
l

Não resfriar excessivamente o ambiente em presença de recém-nascidos e/ou pessoas deficientes.
Este climatizador pode ser usado por meninos maiores de 8 anos e por pessoas com reduzidas capacidades
físicas, sensoriais ou mentais, ou sem a necessária experiência e conhecimento, se há formação para a
utilização do climatizador por uma pessoa responsável para suas segurança e se entendessem os possíveis
siscos.
Limpeza e manutenção del usuário não deve ser executado por meninos sem supervisão.
Por motivos de segurança, desligue o aparelho de ar condicionado e desligue-o também da rede antes de
proceder à sua limpeza. Em caso de eventual remoção do aparelho, despeje a água de condensação
eventualmente presente na base de apoio do aparelho.

ANTES DE USAR O APARELHO
l

Verifique se a tomada onde o aparelho de ar concionado vai ser ligado é de : 220 - 240 V - 50 Hz.

l

l

Certifique-se que a inatalação eléctrica é apropriada para fornecer a corrente necessária ao seu aparelho em conjunto
com os outros aparelhos usados em sua casa (aparelhos de linha branca, candeeiros). Veja a potÍncia eléctrica
máxima indicada na placa que está clocada no seu aparelho.
A instalação de uma ficha dupla, protegida por fusíveis de 16 A é recomendada.

l

O aparelho tem que ser ligado de acordo com as normas eléctricas do local.

l

Certifique-se de que, o circuito fechado,fusíveis,etc. tÍem suficiente capacidade para aguentar um arranque de 20A
(geralmente menos de um segundo).
Não instale o ar condicionado onde possa ficar molhado ainda que só por salpicos de água (ex:lavandarias).

l
l

l

l

l

Antes de ligar o seu ar condicionado certifique-se de que a tomada onde o vai ligar tem ligação à terra de acordo com
as nosmas do local.
AVISO!
O ar condicionado incorpora um sistema relógio que só permite o recomeço do seu funcionamento após três minutos
depois da última paragem.
Certifique-se de que não há qualquer obstáculo á volta do aparelho que afecte a circulação de ar. Não bloqueie a
saída do ar com cortinas ou outros objectos. Nunca coloque nada em cima do aparelho.
A primeira vez que ligar o aparelho, êle atinge o máximo de rendimento depois, pelo menos, de uma hora de operação.

N.B.
Este aparelhode ar condicionado está equipado com
as funções de arrefecimento, aquecimento, desumidificação e ventilação. Detalhes sobre estas funções
são indicados abaixo. Este produto está protegido para patente n. 261412, concedido em data 8 Janeiro
2009.

REGULAMENTO (UE) no 517/2014 - F-GAS
A unidade contém R410A, um gás fluorado
com efeito estufa, com um potencial de
aquecimento global (GWP) = 2.087.50. Não
liberta o R410A no ambiente.

LIMITES DE OPERAÇÃO
ARREFECIMENTO
CONDIÇÕES MÁXIMAS

TEMPERATURA EXTERIOR 43°C B.S.
TEMPERATURA AMBIENTE 32°C B.S./23°C B.U.

CONDIÇÕES MINIMAS

TEMPERATURA ESTERNA -15°C B.S.
TEMPERATURA AMBIENTE 10°C B.S./6°C B.U.

AQUECIMENTO
CONDIÇÕES MÁXIMAS

TEMPERATURA EXTERIOR 24°C B.S./18°C B.U.
TEMPERATURA AMBIENTE 27°C B.S.

CONDIÇÕES MINIMAS

TEMPERATURA EXTERIOR -15°C B.S.
AMBIENTE INTERIOR
30% U.R.

DESUMIDIFICAÇÃO
CONDIÇÕES MÁXIMAS TEMPERATURA EXTERIOR 43°C B.S.
TEMPERATURA AMBIENTE 32°C B.S. / 80% U.R.
CONDIÇÕES MINIMAS

TEMPERATURA EXTERIOR -15°C B.S.
TEMPERATURA AMBIENTE 10°C B.S. / 80% U.R.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Este produto tem a marca
porque responde às Directrizes:
– Baixa tensão N° 2006/95/CE. (Standard: EN60335-2-40:2003 (incl. Corr.:2006) + A11:2004 + A12:2005 + A13:2012
+ A1:2006 + A2:2009 with EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010
+ A15:2011).
– Compatibilidade eletromagnética n° 2004/108/CE, 92/31/CEE e 93/68/CEE. (Standard: EN55014-1 (2006) +
A1(2009) + A2(2011), EN 55014-2 (1997) + A1(2001) + A2 (2008), EN 61000-3-2 (2006) + A1(2009) + A2(2009),
EN 61000-3-3 (2008)
– RoHS2 n° 2011/65/UE.
– Regulamento (UE) n° 206/2012, de 6 de março de 2012, relativo as especificações para o ecodesign dos
condicionadores de ar e ventiladores.
– Regulamento (UE) n° 626/2011, de 4 de maio 2011, relativao à rotulagem indicando o consumo de energia dos
condicionadores de ar condicionado.
Esta declaração será considerada nula se a sua utilização for diferente da do fabricante e/ou se não forem seguidas,
mesmo que parcialmente, as instruções de instalação e/ou de modo de emprego.
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O PRODUTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mando a distancia de rayos infrarrojos
Señalizaciones
Deflector salida aire
Grelhas laterais para aspiração de ar
Grelha frontal para aspiração de ar
Filtro aire
Cable eléctrico con clavija
Furo de entrada de ar
Ventoinha de expulsão de ar
Painel de suspensão
Tubo de serviço para drenagem da
condensação
12. Tubo para drenagem da condensação
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LAMPADAS
5. Selector de operação (sem a unidade de controle
remoto) circulado em cinza: Pressione o botão para
selecionar os modos de operação OFF, COOL e HEAT.
ADVERTÊNCIA
A posição OFF não desliga o aparelho da alimentação
motriz. Para desligar o aparelho completamente, utilize
o interruptor da alimentação motriz.
N.B.
l

1. Receptor : recebe os sinais enviados pelo controle
remoto.
2. Lâmpada TIMER: Esta lâmpada acende-se quando
controlada pelo timer.
3. Lâmpada de espera (STANDBY): Esta lâmpada
acende-se quando o condicionador está conectado à
corrente e está pronto para receber o sinal pelo controle
remoto.
4. Lâmpada de operação (OPERATION): Esta lâmpada
acende-se quando o sistema está em funcionamento.
Lampeja em combinação com outras lâmpadas em caso
de mau funcionamento(ver tabela AUTODIAGNÓSTICO).

l

3

É possivél programar o condicionador de maniera a
manter sempre apagadas, mesmo durante o
funzionamento, as lâmpadas OPERATION, TIMER e
STANDBY.
Para obter isto, pressione por mais de 5 segundos os
botões I FEEL e FAN da unidade de controle remoto.
Repetindo esta sequência torna-se às normais
condições de funzionamento.
Em todas as situações de mau funcionamento ou
estrago, mesmo se programadas na modalidade
desligado, as lâmpadas serão acesas de acordo ao
desgaste porque o problema será relevado pelo
sistema de diagnóstica do condicionador. Veja o
paragrafo POSSÍVEIS CAUSAS E REPARAÇÃO DE
AVARIAS.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS COM A UNIDADE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TUBO DE PLÁSTICO (1pz.)
GRELHAS EXTERIORES (2pz.)
GRELHAS INTERIORES (2pz.)
PUXADORES DE MOLA (2pz.)
MOLDE DE PERFURAÇÃO (1pz.)
BUCHAS DE FIXAÇÃO + PARAFUSOS (15pz.)
MANDO A DISTANCIA DE RAYOS
INFRARROJOS (1pz.)
8. PILHAS PARA O CONTROLE REMOTO (2pz.)
9. VEDANTES (2pz.)
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INSTALAÇÃO
A instalação deve ser feita por pessoal especializado,
respeitando a ordem de sequência de operações indicada.

min 800

1000

SELECÇÃO DA POSIÇÃO DA UNIDADE
A parede deve ser um muro exterior.
Fixe a unidade a uma altura mínima de 10 cm e máxima
de 100cm.
l Certifique-se de que o muro seleccionado tem robustez
suficiente para aguentar o peso da unidade.
l Deixe espaço à volta da unidade para poder realizar os
trabalhos de manutenção.
l Certique-se de que não há obstáculos para a circulação
de ar nas imediações da unidade.
l Evite instalar a unidade com o fluxo de ar orientado
directamente para pessoas, electrodomésticos ou fontes
de calor.
l

2000

l

min 100
max 1000
250

250

PRECAUÇÃO
Depois de ter escolhido a posição de instalação de
acordo com os critérios supracitados, assegure-se de
que nos pontos onde os furos serão realizados não
passem canos de água nem cabos eléctricos, porque
podem danificar-se.
Verifique se há obstáculos à livre circulação de ar
exterior através dos dutos na parede. A distância
mínima a qualquer parede ou obstáculo deve ser de
80 cm.

Nivel

Molde

MONTAGEM DA UNIDADE
- Aplique o molde de perfuração na parede e fixe-o nivelado.
- Faça os dois furos de Ø 162 mm e, se necessário, o furo
de Ø 35 mm para a unidade com bomba de calor, para
drenagem da água de condensação para o exterior
(prepare previamente uma rampa de escoamento para
o exterior).

Frese

4
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- Introduza o tubo de plástico que acompanha o
equipamento nos dois furos; corte o tubo à medida: é
necessário medir a espessura do muro e subtrair 70 mm
a esse valor.
- Fixe as duas grelhas anti-intrusão e ao exterior as duas
grelhas com as alhetas viradas para baixo, utilizando
buchas e parafusos próprios para muro.
- No caso de não ser possível fixar as grelhas exteriores
directamente no muro, prenda-as às grelhas interiores (3)
com os puxadores de mola que acompanham o aparelho,
procedendo do modo seguinte:
a) Dobre-as sobre si mesmas, fixe o gancho da mola, enfieas no tubo e abra-as para fora.
b) Seleccione o ponto melhor de prender o tirante de modo
que a mola esticada fique com um comprimento de 1520 mm, e prenda-o à grelha interior.
c) Elimine a parte de tirante em excesso, cortando-o perto
dos pontos em que estiver preso.
- Aplicar os vedantes (9) fornecidos a toda a volta dos furos
na traseira da unidade.

EXTERIOR

INTERIOR

Gancho da
mola
9

9
3

- Em caso de paredes muito finas (menos de 10cm) é
necessário montar as grelhas anti-intrusão interiores na
traseira da unidade, aplicando os vedantes (9) a toda a
volta das grelhas. Desapertar os parafusos na traseira da
unidade e fixar as grelhas com os mesmos parafusos.
O tubo e as grades exteriores não serão utilizados.

PRECAUÇÃO
O fabricante declina toda e
qualquer responsabilidade no
caso desta determinação de
segurança não ser respeitada.
3

3
9
5

OBS.: Os dutos de plástico que acompanham o aparelho
são indicados para paredes até 50 cm de espessura; em
certos casos (por exemplo aquando da instalação num
sótão) pode ser necessário utilizar tubos mais compridos.
O comprimento máximo permitido é 2 m. Dirija-se a uma
loja de material de construção e compre tubo de plástico
com o mesmo diâmetro (ø160 mm) do devido comprimento.
Isole-o com lã de rocha de cerca de 3-4 cm de espessura.

Tubos de plástico ø 160 mm
Isolador

- Fixe o painel de suspensão na parede, na posição indicada
pelo molde de perfuração. Utilize o tipo e quantidade de
buchas (não fornecidas) necessários de acordo com a
consistência da parede; o painel deve ficar bem aderente
à parede.
- Pendure a unidade no painel com a boca da ventoinha
traseira inserida na grelha
- Preparar uma linha de drenagem para a condensação,
fazendo um furo para drenagem para o exterior de Ø 35
mm como indicado no molde de perfuração, (a). Se não
for possível, mantenha o tubo no interior (b) e faça
convergir a água de drenagem para uma descarga
apropriada. Prepare sempre de antemão uma inclinação
de, pelo menos, 1 cm por metro.

P

- Ligue a unidade à rede eléctrica usando o cabo de
alimentação com ficha.
- Verifique se funciona devidamente.

(b)

(a)

(b)
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SELECTOR DO SENSOR DE TEMPERATURA
l Em condições normais, a temperatura ambiente é
registrada e controlada através do sensor que é
posicionado no controle remoto (símbolo IFEEL activo
no visor). Esta função permite de criar uma temperatura
ambiente ótima pois o controle remoto transmite a
temperatura da posição onde nos encontramos. Usando
esta função, o controle remoto deve sempre ser
direcionado para o acondicionador, então é conveniente
que o controle remoto está em uma posição de visibilidade
em relação à unidade interna (por exemplo, não colocálo em uma gaveta.
l E’ possivel disactivar o sensor de temperatura do
telecomando carregando no botão I FEEL. Neste caso o
relativo símbolo no visor apaga-se e activa-se o sensor
no interno do acondicionador.

UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE REMOTO
COLOCAÇÃO DAS PILHAS
l

Remover a tampa que está atrás do telecomando e verificar que
o interruptores estejan na mesma posição indicada na figura:

INTERRUPTORES
l

P

l

l

N.B.
O telecomando transmite sinais a unidade interna cada
vez que você pressionar um botão e à cualquer
mudança na temperatura detectada pelo sensor IFEEL.
Em caso de problemas (pihlas, controle remoto
colocado em área não visivel da unidade interior,...) o
equipamento não receber o sinal do telecomando, o
controle da temperatura ambiente é automaticamente
transferido para o sensor da unidade interior. Nestes
casos a temperatura junto do telecomando pode ser
diferente da temperatura detectada na posição do
acondicionador.

Coloque duas pilhas AAA alcalinas de 1,5 V - DC cada.
A indicação da hora no painel pisca.
Prima o botão SEL TYPE.
As pilhas duram cerca 6 meses dependendo do uso da
unidade de controle remoto. Retire as pilhas se a unidade
não for utilizada por mais de um mês. Substituir as pilhas
quando o visor na unidade de controle remoto deixar
de acender ou quando não for possível utilizar o controle
remoto para mudar os ajustes no aparelho de ar
condicionado.
As pilhas do comando contém elementos poluentes.
Quando ficarem descarregadas devem destruir-se em
locais próprios e segundo as normais locais em vigor.

OPERAÇÃO COM A UNIDADE DE CONTROLE REMOTO
Aponte sempre a cabeça da unidade transmissora
diretamente para o receptor no aparelho de ar condicionado.

COMO REMOVER AS PILHAS
l
Remover a tampa.
l
Premir a pilha para
o polo negativo e
remover a parte do
polo positivo (como
indicado na figura).
l
Remover a outra
pilha ao mesmo
modo.

COMO LIGAR O APARELHO DE AR CONDICIONADO
Pressione o botão ON/OFF para ligar o aparelho de ar
condicionado.
A lâmpada de operação acende-se e indica o
funcionamento da unidade

UNIDADE

RECEPTOR

CABEÇA DO
TRANSMISSOR
UNIDADE DE
CONTROLE REMOTO
7

UNIDADE DE CONTROLE REMOTO
VISOR
Mostra informações relativas às condições de operação quando
a unidade de controle remoto está ligada.
Modos de operação
Automatico
Frio

Indica que o acondicionador funciona
na modalidade I FEEL (sensor do
telecomando activado)
Indica que o aquecimento
eletrico está ligado

Temperatura
ambiente

Confirma trasmissão de dados

Quente
Seco

Indica os timer

Ventilaçao

Relògio

Programa
noturno

Aleta da
oscilação

Programa
HIGH POWER

BOTÃO SELECTOR DO MODO DE OPERAÇÃO
Pressionar este botão para mudar o modo
de funcionamento do aparelho de ar
condicionado.
(Arrefecimento)
Nesta função, o aparelho esfria o ar e
abaixa a temperatura do ambiente.
(Desumificação)
Nesta função, o aparelho reduz a
humidade esistente no ambiente.
(Operação automatica)
Quando esta função é selecionada, o
microprocessor escolhe automaticamente
entre aquecimento e arrefecimento
segundo a differença de temperatura entre
o ambiente e a temperatura desejada.
(Ventilação)

Temperatura
seleccionada

Velocidad del ventilador
Operação automatica

Média

Alta

Baixa

SENSOR DE
TEMPERATURA
Este
sensor
é
posicionado na parte
interior da unidade de
controle remoto e
serve para a leitura
da
temperatura
ambiente.

TRANSMISSOR

BOTÃO SELECTOR DO MODO DE OPERAÇÃO

Quando é acionado o
botão da unidade de
controle remoto, o
símbolo
aparece
no visor e os dados para
o reajuste do aparelho
de ar condicionado são
transmitidos ao receptor.

Pressionar este botão para mudar o modo
de funcionamento do aparelho de ar
condicionado.
(Aquecimento)
Nesta função, o aparelho aquece o
ambiente.
(Operação automatica)
Quando esta função é selecionada, o
microprocessor escolhe automaticamente
entre aquecimento e arrefecimento segundo
a differença de temperatura entre o
ambiente e a temperatura desejada.
(Aquecimento eletrico)
lampejante

C

MODO FAN HEATER

Nesta função, o aparelho funciona
somente como ventilador.
BOTÃO DE OPERAÇÃO (ON/OFF)
Este botão serve para ligar e desligar o
aparelho.

BOTÕES DE AJUSTE DA TEMPERATURA
- (mais frio)
Pressione este botão para diminuir a
temperatura selecionada.
+ (mais quente)
Pressione este botão para aumentar a
temperatura selecionada

BOTÃO “FLAP” (OSCILADOR DEFLETOR)
Pressione este botão tanto para seleccionar
a função de varrimento.
Fixo: 6 posição

BOTÃO “FAN” (Velocidade do ventilador)
A velocidade do ventilador é
selecionada automaticamente
pelo micro processor.
Alta velocidade.
Velocidade média.
Velocidade baixa.

Oscilação
Oscilação automática

SELECTOR SENSOR IFEEL/IFEEL C
Pressione o botão I FEEL para modificar a
programação do sensor de temperatura
activo (ou do telecomando ou do
acondicionador).

BOTÃO NIGHT/ECO
Pressione este botão tanto para seleccionar
a função NIGHT/ECO.

BOTÃO “HIGH POWER”
BOTÃO AQUECIMENTO ELETRICO
BOTÃO DE REGULAGEM RELÓGIO E TIMER
Pressionar este botão para selecionar as
funções:
• Programação da hora
• Programação do timer ON/OFF
Para detalhes ver as seções “COMO
REGULAR
O
RELÓGIO”
e
“REGULAGEM DO TIMER”.

BOTÕES DE REGULAGEM HORAS E
MINUTOS
Pressionado êstes botões é ativada a
programação da hora e do timer. Para
detalhes ver as seções “COMO REGULAR
O RELÓGIO” e “REGULAGEM DO
TIMER”.
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BOTÃO SELECTOR DO TIMER
Pressionado êste botão no display é ativado
o procedimento para a programação ON/OFF
do timer. Para detalhes ver a seção
“REGULAGEM DO TIMER”.

P

FUNCIONAMENTO E RENDIMENTO DE UM
SISTEMA COM BOMBA DE CALOR

COMO AJUSTAR O RELÓGIO
1.
2.

Pressione três vezes o botão ST.
O indicador da hora começará a piscar.
Pressione o botão H até ver a hora desejada.
Pressione o botão M até ver os minutos desejados.
O indicador retornará automaticamente ao normal após 10
segundos.

O modelo de aparelho de ar condicionado com bomba de
calor enquenta o ambiente tirando calor do ar externo. A
efficiencia desse sistema diminui ao passo que a
temperatura do ar externo diminua, especialmente se atingir
temperaturas abaixo de zero. Se o aquecedor não
conseguir manter uma temperatura sufucientemente
estável, utilize, em simultaneo, outro aparelho de
aquecimento.

ARREFECIMENTO

OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

N.B.
C

Verifique se a unidade está ligada à
rededa corrente elétrica e se a lâmpada
STANDBY está acesa.

P

1. Pressione o botão
e selecione a
função ARREFECIMENTO (símbolo
no
visor).
2. Pressione os botões de ajuste da
temperatura +/- para mudar selecionar a
temperatura desejada. Gama de
temperatura ajustável: 32 ° Max - 10 ° Min.

1

1

2

2

1.Pressione o botão
ou
e selecionar a função
no visor).
AUTOMÁTICO (símbolo
2.Pressione os botoes de ajuste da temperatura +/- para
selecionar a temperatura desejada. Gama de temperatura
ajustável: 32 ° Max. - 10 ° Min.

3

EL VISOR INDICARÁ EL VALOR DE
LA TEMPERATURA SELECCIONADA.
A LOS 5 SEGUNDOS DE INTRODUCIR LA
TEMPERATURADESEADAEL VISOR VOLVERÁ A INDICAR LA TEMPERATURAAMBIENTE.
O aparelho de ar condicionado passa automaticamente
de funçao de aquecimento à de arrefecimento (ou viceversa) mantendo, assim, constante a temperatura
detectada.
3.Pressione o botão FAN para o ajuste da velocidade do
ventilador.
Exemplo esquema funcionamento en modalidade
(Auto)
com temperatura ambiente fixada em 23 graus.

O VISOR INDICARÀ O VALOR DA
TEMPERATURA DESEJADA.
APÓS 5 SEGUNDOS O VISOR VOLTA A
INDICAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
3.Pressione o botão FAN para o ajuste da velocidade do
ventilador.

27
26
25
24

AQUECIMENTO (Bomba de calor)
1. Pressione o botão
e selecione a função AQUECIMENTO
(símbolo
no visor)
iiiiiiiiii.
3. Pressione os botões de ajuste da temperatura +/- para selecionar
a temperatura desejada. Gama de temperatura ajustável: 32 ° Max
- 10 ° Min.
O VISOR INDICARÀ O VALOR DA
TEMPERATURA DESEJADA.

23
22
21
20
19

B
C
C
B
A
ON

Δ

1
MIN.

H

ON

Δ

1

H

MAX.

ON

N.B.

APÓS 5 SEGUNDOS O VISOR VOLTA A
INDICAR A TEMPERATURA AMBIENTE.

O climatizador muda o modo de funciona mento (de frio
para quente e vice-versa) quando se verifica uma das
seguintes condições:
– ZONA A: muda se a temperatura varia de pelo menos 3°C
em relação à fixada no telecomando.
– ZONA B: muda se a temperatura varia de pelo menos 1°C
em relação à fixada no telecomando apòs 1 hora da
paragem do compressor.
– ZONA C: nunca muda se a temperatura não varia de
mais de 1°C em relação à fixada no telecomando.

3.Pressione o botão FAN para o ajuste da velocidade do
ventilador.
N.B.
Após a ativação da função AQUECIMENTO o ventilador da
unidade interior no funciona. Isto porque estará ativada
uma proteção de prevenção de corrente de ar frio que
permitirá o funcionamento do ventilador somente depois
que o dispositivo de troca térmica se esquente. Durante
êste período el testigo STANDBY está encendido.

DESCONGELAÇÃO
CALOR EXTERNO

A

DESUMIFICAÇÃO
1.Pressione o botão

DO TROCADOR DE

“desumificaçao”

Quando a temperatura externa for muito baixa, pode formarse gelo ou geada na serpentina do trocador de calor,
reduzindo o rendimento do aquecimento.
Quando isto acontece, uma adequada protecção vem
activada e consente o descongelamento do trocador.
Nestas situações, o ventilador na unidade interior para. A
operação de aquecimento recomeça passados alguns
minutos. Este intervalo varia ligeiramente dependendo da
temperatura exterior e do modo como a formação do gelo
ocorreu.

e selecione a função
.

3.Pressione os botões de ajuste da temperatura +/- . (Gama
de temperatura ajustável: 32° Max. - 10° Min.)
EL VISOR INDICARÁ EL VALOR DE LA
TEMPERATURA SELECCIONADA.
A LOS 5 SEGUNDOS DE INTRODUCIR LA TEMPERATURA DESEADA EL VISOR VOLVERÁ A INDICAR
LA TEMPERATURA AMBIENTE.
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AQUECIMENTO ELETRICO

N.B.
l

l

l

l

Use esta função quando quiser reduzir a humidade do
ambiente.
Quando a temperatura ambiente atinge a mesma do
termostato, o aparelho repete a ciclo de
ativação/desativação automaticamente.
Durante esta operação, a velocidade do ventilador é
automática (símbolo
no visor) para impedir o
demasiado arrefecimento.
A operação DESUMIFICAÇAO não pode ser ativada
quando a temperatura interior é de 10° ou menos.

Este ar condicionado está equipado com uma resistência
elétrica com três modos de operação:
- AUTO MODE - Durante a OPERAÇÃO AUTOMÁTICA a
resistência elétrica acende-se automaticamente
dependendo da temperatura ambiente, da temperatura
ajustada e da temperatura exterior.
- BOOSTER - Durante o modo AQUECIMENTO pressionar
o botão
da unidade de controle remoto para ativar
a resistência elétrica que acende-se apenas dependendo
da temperatura ambiente e da temperatura ajustada.

VENTILAÇÃO

- FAN HEATER - Durante o modo VENTILAÇÃO pressionar
o botão FILTER da unidade de controle remoto ou
lampejante
pressionar três vezes o botão
(símbolo
no visor) para ativar a resistência elétrica.

No caso quiser somente arejar o ambiente sem modificar
a temperatura, pressione o botão
e selecione a função
VENTILAÇÃO
.

AJUSTE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR
PROGRAMA HIGH POWER

AUTOMÁTICO
Coloque simplesmente o selector de FAN na posição
.
Um microcomputador, no aparelho de ar condicionado,
controla a velocidade de ventilação quando o modo
AUTOMATICO é selecionado. Quando o aparelho de ar
condicionado começa a funcionar, em aquecimento ou
arrefecimento, a velocidade do ventilador varia de acordo
com a carga térmica da sala.

O programa High Power só pode ser selecionado durante
o modo de arrefecimento ou aquecimento e não pode ser
selecionado no modo automático, desumidifição e
ventilação. O programa High Power permite de obter o
máximo rendimento do ar condicionado em arrefecimento
e aquecimento (bomba de calor). Você pode optar para
ativar o programa High Power com a unidade de controle
remoto, depois de selecionar o modo arrefecimento ou
aquecimento e esta última função pode ser associada com
o uso da resistência elétrica (Booster). Sob essas condições
o ar condicionado irá fornecer sua produção máxima de
calor e claro também mais consumo de energia elétrica e
mais ruído; recomenda-se usar o programa High Power
apenas se a temperatura exterior é muito baixa e a
temperatura ambiente desejada é alcançada com
dificuldade. Pelo contrário, para obter o melhor desempenho
em termos de eficiência e tranquilidade, é recomendável
não utilizar o programa High Power deixando trabalhar o
ar condicionado em condições normais (programa de
fabrica).
Para ativar o programa High Power é necessário (depois
de selecionar o modo arrefecimento ou aquecimento)
pressionar o botão HIGH POWER para dos vezes (cada vez
esperar para a audiência de confirmação); a primeira vez
o símbolo ......aparece no visor e desaparece a segunda vez;
neste momento a lâmpada de operação (OPERATION lâmpada verde no painel frontal do ar condicionado) começa
a piscar lentamente, indicando a activação do programa
High Power; ele pode ser desativado com o mesmo
procedimento e portanto a lâmpada verde pára de piscar
e permanece ligada permanentemente.

N.B.
A velocidade automática não está activa na modalidade
de VENTILAÇÃO.

MANUAL
Se desejar ajustar a velocidade do ventilador manualmente
durante a operação, coloque a selector “FAN SPEED” na
posição desejada.
Alta velocidade

Média velocidade

Baixa velocidade

PROGRAMA NOTURNO/POUPANÇA DE
ENERGIA
Esta função serve para poupar energia.
1.Pressione o botão
ou
e selecione a função
ARREFECIMENTO,
AQUECIMENTO”
ou
DESUMIDIFICAÇAO.
2.Pressione o botão
.
3.O símbolo
aparecerà no visor. Para desativar o
programa, pressione novamente o botão NIGHT.
O que é o Programa Noturno?
Quando se seleziona o programma noturno, o condicionador
de ar modifica automaticamente a temperatura programada
passados 60 segundos depois da selecção.
Desta maniera poupa-se energia sem prejudicar o comfort
do ambiente.
l

MODO DE FUNCIONAMENTO
Aquecimento
Arrefecimento ou desumidificaçao

N.B.

VARIAÇAO DA TEMPERATURA PRÉ-SELECIONADA
Diminuiçao de 2 °C
Aumento de 1 °C

N.B.
Durante o programma noturno, o ventilador interior reduz
automaticamente a velocidade melhorando o funcionamento
silêncio da unidade.
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l

Durante o funzionamento High Power, a temperatura
do ambiente poderà não coincidir com a temperatura
programada.

l

O programa HIGH POWER continua mesmo se você
mudar o modo de operação do FRIO para o QUENTE
oU vice-versa e se você desligar e ligar o ar
condicionado.

P

AJUSTE DO TIMER

P

A) COMO PROGRAMAR A HORA DE
ATIVAÇÃO.
1.Pressione uma só vez o botão ST. A
indicação ON e a das horas começarão
a piscar.
2.Pressione o botão H e o botão M para
selecionar a hora e os minutos
desejados.
3.Pressione o botão ON/OFF para ligar o
aparelho.
4.Pressione o botão
para selecionar
a função ON TIME (ativação)do timer.
B) COMO PROGRAMAR A HORA DE
DESATIVAÇÃO.
1.Pressione duas vezes o botão ST.
A indicação OFF e a das horas
começarão a piscar.
2.Pressione o botão H e selecione a hora
desejada. Faça o mesmo para selecionar
os minutos desejados agindo da mesma
forma no botão M.
O visor voltarà a indicar a hora atual após
10 segundos.
3.Pressione o botão ON/OFF para ligar o
aparelho.
4.Pressione duas vezes o botão
para
selecionar a função OFF TIME
(desativação) do timer.
C) COMO AJUSTAR O PROGRAMA
DIÁRIO ACESO/APAGADO (OU
VICE-VERSA)

AJUSTE DO TIMER DE 1 HORA
Esta função faz com que o aparelho funcione durante uma
hora e em seguida pare, independentemente do aparelho
estar ligado ou desligado quando este botão é pressionado.
PROCEDIMENTO DE ATIVAÇÃO:
• Pressione quatro vezes o botão
.
No visor aparece o símbolo de TIMER
1 HORA.
PROCEDIMENTO DE DESATIVAÇÃO:
• Pressione o botão de operação ON/OFF para desligar o
aparelho.
• Espere que o aparelho deixe de funcionar e, em seguida.
• Pressione o botão ON/OFF outra vez.

C

3

2
1

AJUSTE DO HOLIDAY TIMER

2

A função timer férias permite que você gire a unidade
interna (ou a de um único sistema de divisão ou de uma
unidade de um sistema multi-split), com um atraso
programável de até 99 dias, para os funções Timer diário,
Timer ON, Timer OFF (não é válido para TIMER 1 hora) já
descritas neste manual.
Com esta função, você pode programar o re-ignição do ar
condicionado depois de um longo fim de semana, um
feriado de uma semana ou mais, etc ...

4

Para ativar a função, você deve seguir os seguintes passos
em ordem:
1. Pressione e segure o botão "SELECTOR DO TIMER"
no controle remoto (Figura relógio) por mais de 6 ~ 7
secondi. Desta maneira entra-se no menu para
selecionar o número de dias de atraso.
2. Selecione o timer desejado (Timer diário, Timer ON,
Timer OFF) pressionando o mesmo botão " SELECTOR
DO TIMER ".
3. Definir pressionando o botão "+" o número de dias de
atraso desejados.
4. Pressione e segure novamente o botão " SELECTOR
DO TIMER " por mais de 6 ~ 7 segundos. Você retorna
ao menu regular do controle remoto.

1.Ajuste o Timer como ilustrado em A e B.
2.Pressione o botão ON/OFF para ligar o
aparelho.
3.Pressione o botão
tres vezes para
selecionar o programa do Timer
aceso/apagado e vice-versa.
N.B.
Após a programação do Timer, para verificar a hora
selecionada de ativação e desativação, pressione o botão
ST.

Neste ponto, o ícone do timer desejado pisca e o timer
correspondente será ativado somente depois de dias de
atraso definidos.

C

3

1-2-4
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AJUSTE DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR

OPERAÇÃO SEM A UNIDADE DE
CONTROLE REMOTO

HORIZONTAL (manual)
O fluxo de ar horizontal pode ser ajustado movendo as
palhetas verticais para a direita ou para a esquerda como
indicado nos seguintes diagramas.

Em caso de perda, dano do controle remoto, siga os
seguintes conselhos:
1.APARELHO DE AR CONDICIONADO DESLIGADO
Se quiser ligar o aparelho, pressione o BOTÃO DE
OPERAÇÃO para selecionar a função desejada (COOL o
HEAT).

VERTICAL (Com uso da unidade de controle remoto)
A unidade de controle remoto deve estar acesa. Pressionar
o botão “FLAP”. Certifique-se que o controle remoto esteja
aceso. Aperte o botão FLAP: para seleccionar a oscilação
automática ou para escolher uma das seis regulações
manuais.

N.B.
O condicionador de ar trabalhará com a alta velocidade
do ventilador.
O ajuste da temperatura é 25°C para a função
“arrefecimento” e 21°C para a função “aquecimento”.

PRECAUÇÃO

2. APARELHO DE AR CONDICIONADO LIGADO

Durante a função de arrefecimento ou desumificação,
especilamete, as palhetas devem estar na posição
vertical. Se estiverem completamente para a esquerda
ou para a direita, pode-se formar condensação na zona
da saída do ar e pingar ao chão.

Se quiser desligar o aparelho, pressione o selector de
operação através de uma caneta até a lâmpada de
operação se apaga.
N.B.
Se houver uma perda de corrente elétrica durante o
funcionamento do aparelho, este se desliga. Uma vez
restabelecida a condição original, o aparelho se ativa
automaticamente após 3 minutos.

PRECAUÇÃO
Não direcione as palhetas manualmente durante o
funcionamento.
Palhetas verticais

Selector de
operação

SUGESTÕES PARA GARANTIR O MÁXIMO
CONFORTO E O MÍNIMO CONSUMO
Função de varrimento
A placa começa a movimentar-se para cima e para
baixo lançando ar para toda a área de varrimento.

NÃO FAÇA
l
Bloquear a entrada e saída de ar do aparelho. Se
estiverem obstruídas, o aparelho não funcionará
adequadamente e poderá estragar-se.
l
Deixar luz solar direta na habitação. Use cortinas,
venezianas, etc.
FAÇA
Procure manter o filtro de ar sempre limpos.
l
Para evitar a saída do ar condicionado, mantenha
janelas, portas e outras aberturas fechadas.
l

NOTA
• A placa fecha-se automaticamente quando o aparelho está
desligado.
• Durante a operação de aquecimento, a velocidade do ventilador
pode ser muito baixa e a placa estará na posição horizontal
(posição ) até que o ar expelido pelo aparelho comece a
aquecer. Quando o ar está quente, a posição da placa e a
velocidade do ventilador muda para os ajustes especificados com
a unidade de controle remoto.

d

PRECAUÇÃO
• Utilize o botão FLAP na unidade de controle remoto
para ajustar a posição da placa.
Se movimentar a placa com as mãos, a posição da
placa na unidade de controle remoto e a posição
actual da placa pode não ser a mesma. Se isto
acontecer, desligue o aparelho, espere que a placa
feche e em seguida ligue o aparelho outra vez; a
posição da placa será normal outra vez.
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P

Defeito: Rendimento de arrefecimento (ou aquecimento)
deficiente.
Possível causa:
1. Filtros de ar sujo ou obstruído.
2. Fonte de calor ou demasiadas pessoas na habitação.
3. Portas e janelas abertas.
4. Obstáculos perto da entrada ou saída de ar.
5. Temperatura ajustada com a unidade de controle remoto
demasiado alta.
6. Temperatura exterior muito baixa.
Possível solução:
1. Limpe o filtros de ar.
2. Elimine a fonte de calor.
3. Feche as janelas.
4. Retire os obstáculos para assegurar uma boa circulação
de ar.
5. Ajustar novamente a temperatura com a unidade de
controle remoto.
6. Tente utilizar outra unidade de aquecimento.
Defeito: Ouve-se estalido no aparelho de ar condicionado.

POSSÍVEIS CAUSAS E REPARAÇÃO
DE AVARIAS

ADVERTENCIA
• O uso de telefones celulares nas proximidades do

aparelho de ar condicionado deve ser evitado
porque pode causar interferências e portanto um
mal funcionamento do aparelho. Quando essa
anomalia acontecer (a lâmpada de funcionamento
OPERATION acende-se mas a unidade exterior
não funciona), recomece o procedimento de
operação após ter eliminado a corrente do aparelho
por cerca 3 minutos através do interruptor principal.

P

Possível causa:
1. Durante a operação as partes plásticas podem expandir
ou encolher devido à uma mudança súbita de
temperatura. Neste caso, pode-se ouvir um estalido.
Possível solução:
1. Os chios leves percebidos irão desaparecer com a
estabilização da temperatura.

• Se o seu aparelho não funciona corretamente, verifique
primeiro os seguintes pontos antes de solicitar assistência.
Se não conseguir solucionar o problema, contate o seu
concessionário ou o serviço de assistência.

Defeito: O aquecimento eletrico não funciona.

Defeito: O aparelho não funciona de maneira nenhuma.
Possível causa:
1. Falha de alimentação.
2. Disjuntor ativado.
3. O botão de operações está posicionado em “OFF”.
4. As pilhas do controle remoto estão gastas.
Possível solução:
1. Reponha a alimentação.
2. Contate o serviço de assistência.
3. Pressione o botão outra vez.
4. Substitua as pilhas.

Possível causa:
1. A temperatura pré-ajustada é demasiado baixa.
2. A resistência elétrica não é acesa.
Rimedio:
1. Selecionar uma temperatura mais alta com a unidade
de controle remoto.
2. Acender a resistência elétrica com o botão FILTER da
unidade de controle remoto (sòmente durante o modo
AQUECIMENTO e VENTILAÇÃO).

AUTO-DIAGNÓSTICO
LAMPADAS
STANDBY OPERATION
F
F
F
F
O
F
l
F
F
O
l
F
F
O
F
l
O
F

POSSÍVEL CAUSA
TIMER
O
Sonda ar interna defeituosa
l
Sonda ar externa defeituosa
F
Sonda trocador de calor ar interna defeituosa
F
Sonda trocador de calor ar externa defeituosa
O
Sonda de saída do compressor defeituosa
O
Mao funcionamento do cartão electrónico (proteção de corrente)
l
Mao funcionamento do cartão electrónico (proteção de temperatura)
l
Mao funcionamento PFC (sistema de correção fator de potência)
O
O sistema de evacuação da condensação não funciona corretamente

O = LÂMPADA apagada
l

= LAMPADA acesa

F = LAMPADA que pisca
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COMO ESVAZIAR A CONDENSAÇÃO ACUMULADA
A humidade extraída da unidade é recolhida e eliminada
autonomamente embora, em determinadas situações,
possa haver de qualquer modo alguma acumulação.
Sempre que houver previsão de um período extenso de não
funcionamento do aparelho, é necessário esvaziar a
eventual condensação acumulada através do tubo de
serviço próprio, por baixo da base de apoio.
IMPORTANTE
Terminado o trabalho fechar o tubinho com a tampa apropriada.

AVISO
l

Desligue sempre o ar condicionado no interruptor antes
de desligar na ficha.

l

Desconecte sempre o aparelho antes de descarregar a
água que ele tem na unidade.

P

LIMPEZA E CUIDADOS
AVISO! Por questões de segurança antes de limpar o seu aparelho
desligue sempre o interruptor e retire a ficha da tomada.

Grelha de aspiração
Filtro aire

1. Limpeza do filtro purificador de ar
O filtro purificador tem que ser verificado em funcionamento pelo
menos uma vez de duas em duas semanas. O funcionamento
com um filtro sujo retira eficiÍncia ao seu aparelho e pode
causar grave estragos. O filtro está situado atrás da grelha de
aspiração frontal: abra a grelha, puxando os dois ganchos para
baixo, agarre os filtros pelos buracos e puxe para cima. Use
um aspirador para retirar a sujidade superficial.Se a sujidade
acumulada no filtro ficar pegajosa , lave-o com água e sabão,
depois enxague-o com água fria e depois de seco pode voltar
a instalá-lo.
2. Limpeza das Grelhas e da Cobertura
Para limpar o ar condicionado passe-lhe com um pano
levemente humedecido que seja limpo e macio.Se o seu
aparelho tiver alguma mancha humedeça o pano em água e
sabão.Nunca use detergentes ásperos,nem água muito
quente.Não despeche água em cima do seu aparelho isso
poderia causar danos irreparáveis aos seus componentes
internos assim como choques eléctricos perigosos.
3. Após utilização
Quando souber, de antemão, que o climatizador não vai ser
usado durante muito tempo, limpe o filtro e veja se há água de
condensação acumulada na base. (v. parágrafo “COMO
ESVAZIAR A CONDENSAÇÃO ACUMULADA”). Não apoie
objectos pesados em cima da superfície superior.
4. Transporte
Preferencialmente mantenha o ar condicionado na posição
vertical durante o transporte.
5. Para sua segurança, tenha o cuidado de verificar
periodicamente o estado de conservação do cabo de
alimentação; a ligação eléctrica da unidade é do tipo Y,
com cabo preparado de maneira especial; se estiver
danificado pelo uso, contacte o Centro de Assistência para
o substituir.
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NÃO!
NÃO
GASOLINA

ADVERTÊNCIA PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPÉIA
2012/19/UE
No fim da sua vida útil, este equipamento não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.
Deve ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada locais ou nos revendedores que forneçam este
serviço.
Eliminar separadamente um equipamento eléctrico e electrónico permite evitar possíveis conseqüências negativas
para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar e
reciclar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos.
Para assinalar a obrigação de eliminar estes equipamentos separadamente, o produto apresenta a marca de um bidão
do lixo com uma cruz por cima.

INFORMAÇÃO PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DA BATERIA DE ACORDO COM A DIRECTIVA EUROPÉIA
2006/66/CE

P

Por favor, substitua a bateria quando a carga de energia elétrica é usado para cima: por favor não eliminar esta bateria
junto com o lixo doméstico normal. Ele deve ser levado para centros de recolha diferenciada locais especiais ou nos
revendedores que forneçam este serviço. Descarte de uma bateria evita separadamente possíveis efeitos negativos
no ambiente e na saúde humana decorrentes de uma eliminação inadequada e permite aos seus componentes a
serem recuperados e reciclados para obter economias significativas em energia e recursos. Para assinalar a obrigação
de dispor deste equipamento separadamente, a bateria está marcada com um bidão do lixo com uma cruz por cima.
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Via Varese, 90 - 21013 Gallarate - Va - Italy

Tel. +39 0331 755111 - Fax +39 0331 776240

www.argoclima.com

MOTEUR DE VOLET
MOTEUR D’AUVENT
MOTEUR DE VENTILATEUR EXTERIEUR
MOTEUR DE VENTILATEUR INTERIEUR

MOTORE DEFLETTORE
MOTORE ESTERNO VENTOLA
MOTORE INTERNO VENTOLA

LOUVER MOTOR

OUTDOOR FAN MOTOR

INDOOR FAN MOTOR

FMO

FMI, FM

RELAIS D’ORDRE DE PHASE

RELÉ A FASE NEGATIVA

NEGATIVE PHASE RELAY

HOT WATER CONTROL

LIMIT WATER THERMOSTAT

WATER ELECTRIC VALVE

47C

HWC

TM

EWV

Wires color legend
Legenda colori fili elettrici
Légende des couleurs des fils électriques
Beschriftung der Leitungs-Farben
Leyenda de los colores de los cable electricos
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BLK
BLU
BRN
GRN / YEL
GRY
ORG
PNK
RED
VLT
WHT
YEL
AZU

ELETTROVALVOLA PASS. ACQUA

TERMOSTATO LIMITE ACQUA

BLACK
BLUE
BROWN
GREEN / YELLOW
GREY
ORANGE
PINK
RED
VIOLET
WHITE
YELLOW
LIGHT BLUE

EG

F
NOIR
BLEU
MARRON
VERT / JAUNE
GRIS
ORANGE
ROSE
ROUGE
VIOLET
BLANC
JAUNE
AZUR

I

VENTIL (WASSER-DURCHFLUSS)

WASSERGRENZE-THERMOSTAT

SCHWARZ
BLAU
BRAUN
GRÜN / GELB
GRAU
ORANGE
ROSA
ROT
VIOLETT
WEISS
GELB
HIMMEL BLAU

D

VALVULA FLUJO DE AGUA

TERMOSTATO LIMLITE AGUA

RELÉ DE FASE NEGATIVA

CONTROLADOR AGUA CALIENTE

NEGATIVPHASENRELAIS

VÁLVULA DE 4 VÍAS

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

PROGRAMADOR

TERMISTOR

BOTON ARRANQUE/PARADA

E

P

GR

MAURO
MPLE
KAFE
PRASINO / KITRINO
GKRIZO
PORTOKALI
ROZ
KOKKINO
MWB
ASPRO
KITRINO
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METASCHMATISTHS ISCUOS
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QERMOSTATHS
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DIAKOPTHS ASFALEIAS ME PLWTHRA
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RELE EKKINETS
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RELE LNTLIA

RELE ISCUOS

ELEGKTHS

RELE UPERFORTWSHS

FILTRO QORUBOU
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SET ENDEIKTIKOU

ESWTERIKOS ANEMISTHRAS

EXWTERIKOS ANEMISTHRAS
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QERMOSTATHS APOYUXHS

SUMPUKNWTHS

SUMPIESTHS

ANTLIA APOSTRAGGISHS

PRETO
AZUL
CASTANHO
VERDE / AMARELO
CINZENTO
COR-DE-LARANJA
COR-DE-ROSA
ENCARNADO
VIOLETA
BRANCO
AMARELO
AZUL CLARO

VALVULA PASSAGEM DE AGUA

TERMOSTATO LIMITE AGUA

PLACA DE CONTROLO AGUA QUENTE

RELÉ DA FASE NEGATIVA

VÁLVULA DE 4 VIAS

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

TIMER

TERMISTOR

INTERRUPTOR LIGAR/DESLIGAR

INTERR. DE SEGURANÇA

VÁLVULA SOLENÓIDE

RELÉ DE ARRANQUE

RELÉ DO ESTADO SÓLIDO

RELÉ BOMBA

RELÉ DA ALIMENTAÇAO

PAINEL ELÉTRICO

RELÉ DE SOBRECARGA

FILTRO DE RUÍDO

CONTADOR MAGNÉTICO

GRUPO DE INDICADORES

MOTOR DA VENTOINHA INTERIOR

MOTOR DA VENTOINHA EXTERIOR

MOTOR COM ABERTURAS LATERAIS

MOTOR DA PLACA

TERMOSTATO DE DESCONGELAÇAO

CONDENSADOR

COMPRESSOR

MOTOR BOMBA DE AGUA

P

NEGRO
AZUL
MARRÓN
VERDE / AMARILLO
GRIS
NARANJA
ROSA
ROJO
VIOLETA
BLANCO
AMARILLO
AZUL CLARO

INTERR. DE SEGURIDAD DE FLOTADOR

VÁLVULA SOLENOIDE

RELÉ DE ARRANQUE

RELÉ DEL ESTADO SÓLIDO

RELÉ BOMBA DE AGUA

RELÉ DE ALIMENTACIÓN

CONTROLADOR

RELÉ DE SOBRECARGA

FILTRO DEL RUIDO

CONTACTOR MAGNÉTICO

GRUPO DE INDICADORES

MOTOR INTERIOR DE LA TURBINA

MOTOR EXTERIOR DE LA TURBINA

MOTOR CON ABERTURAS

MOTOR DEL DEFLECTOR

TERMOSTATO DE DESCONGELACION

CONDENSADOR

MOTOR DEL COMPRESOR

MOTOR BOMBA DE AGUA

E

WARMWASSER-STEUERGERÄT

4-WEG-VENTIL

NETZTRANSFORMATOR

ZEITSCHALT-UHR

THERMISTOR

EIN/QUS TQSTE

SCHWEMM-SCHUTZSCHALTER

MAGNETVENTIL

STARTRELAIS

FESTKÖRPERRELAIS

PUMPE RELAIS

LEISTUNGSRELAIS

STEUERGERÄT

ÜBERLASTRELAIS

LÄRMSCHUTZFILTER

MAGNETKONTGEBER

EANZEIGE-BAUGRUPPE

INNENLÜFTERMOTOR

AUSSENLÜFTERMOTOR

LUFTKLAPPENMOTOR

KLAPPENMOTOR

ENTFROSTER-THERMOSTAT

KONDENSATOR

KOMPRESSORMOTOR

KONDENSWASSERPUMPE-MOTOR

D

NERO
BLU
MARRONE
VERDE / GIALLO
GRIGIO
ARANCIONE
ROSA
ROSSO
VIOLA
BIANCO
GIALLO
AZZURRO

ELECTROVANNE PASSAGE EAU

THERMOSTAT DE SEC. NIVEAU EAU

CARTE ELECTRONIQUE EAU CHAUDE

VANNE 4 VOIES

VALVOLA 4 VIE

4-WAY VALVE
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SCHEDA CONTROLLO ACQUA CALDA

TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE

TRASFORMATORE DI POTENZA

POWER TRANSFORMER

TR1, 2

PROGRAMMATEUR

PROGRAMMATORE

TIMER

THERMISTANCE

P

TOUCHE MARCHE/ARRÊT

TERMISTORE

THERMISTOR

TH1, 2,

INTERRUTTORE MARCIA/ARRESTO

ON-OFF SWITCH

ON-OFF SW

INTERR. DE SECURITE A FLOTTEUR

INT. SICUREZZA A GALL.

SAFETY FLOAT SWITCH

ELECTROVANNE

MS - FS

RELAIS DE DEMARRAGE

VALVOLA SOLENOIDE

SV

RELÉ DI AVVIAMENTO

STARTING RELAY

SOLENOID VALVE

RA

PUMP RELAY

SOLID STATE RELAY

RP

SSR

RELAIS POMPE

RELAIS D’ALIMENTATION

RELÉ ALIMENTAZIONE

POWER RELAY

PR
RELAIS A SEMI-CONDUCTEUR

CARTE ELECTRONIQUE

SCHEDA ELETTRICA

CONTROLLER

RELÉ POMPA

RELAIS DE SURCHARGE

RELÉ SOVRACCARICO

OVERLOAD RELAY

OLR

CE - PCB

RELÉ STATO SOLIDO

FILTRE ANTI PARASSITE

FILTRO RUMORE

NOISE FILTER

NF

ENSEMBLE INDICATEUR
CONTACTEUR MAGNETIQUE

MG

GRUPPO INDICATORI

INDICATOR ASSY

MAGNETIC CONTACTOR

IND. ASSY

CONTATTORE MAGNETICO

LM

THERMOSTAT DE DEGIVRAGE

MOTORE DEFLETTORE

FLAP MOTOR

FLP

TERMOSTATO SBRINATORE

DEFROST THERMOSTAT

DEF THERMO

CONDENSATEUR

CONDENSATORE

CAPACITOR

MOTEUR DE COMPRESSEUR

C1, 2, 3,4

MOTEUR POMPE CONDENSATION

MOTORE COMPRESSORE

COMPRESSOR MOTOR

CM

MOTORE POMPA CONDENSA

CONDENSATE PUMP MOTOR

PC - DP

F

EG

SYMBOL

I
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