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    IMPORTANTE  

 
Este manual é um apoio técnico; não constitui um compromisso vinculativo da Daikin. 
A Daikin concebeu este manual com o melhor conhecimento de que dispõe. O conteúdo não pode ser considerado, 
seja explicitamente, seja implicitamente, como garantidamente completo, preciso ou fiável. 
Todos os dados e especificações aqui presentes podem ser modificados sem aviso prévio. Os dados comunicados 
aquando da encomenda serão vinculativos. 
A Daikin não assume qualquer responsabilidade por danos directos ou indirectos, no âmbito mais vasto dos 
conceitos, que derivem ou estejam associados do uso e/ou interpretação deste manual. 
A totalidade do conteúdo está protegida por copyright da Daikin. 
 

 

  ATENÇÃO  

 
Antes de iniciar a instalação da unidade, leia cuidadosamente este manual. É absolutamente proibido iniciar a 
unidade sem compreender claramente a totalidade das instruções deste manual. 
 

 
Legenda 
 

 Nota importante: o não cumprimento de alguma instrução pode danificar a unidade ou por em causa o 
respectivo funcionamento 

 
 

 Nota relativa à segurança em geral ou ao respeito pela legislação e regulamentações 
 
 

 Nota relativa à segurança eléctrica 
 

Descrição do texto presente no painel eléctrico 
 

 
 
Identificação do elementos textuais 
1 – Símbolo de gás não inflamável 6 – Atenção: aperto de cabos 
2 – Logótipo do fabricante 7 – Atenção: abastecimento do circuito da água 
3 – Tipo de gás 8 – Instruções de elevação 
4 – Símbolo de perigo por presença de electricidade 9 – Dados da placa de especificações da unidade 
5 – Atenção: tensão perigosa  
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Informações gerais 
 

  ATENÇÃO  
 
As unidades descritas neste manual representam um elevado investmento; o máximo cuidado deve ser tido para 
assegurar uma instalação correcta e condições operacionais adequadas. 
A instalação e a manutenção têm de ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado, com formação 
específica. 
A manutenção correcta da unidade é indispensável para obter segurança e fiabilidade. Os centros de asistência 
técnica do fabricante são os únicos locais com as competências técnicas adequadas às operações de manutenção. 
 
 

  ATENÇÃO  
 
Este manual contém informações acerca das características e procedimentos padronizados de toda a série. 
 
Todas as unidades são fornecidas pela fábrica como conjuntos completos, que incluem esquemas eléctricos, 
manuais dos inversores, diagramas de dimensões que incluem o peso e uma placa de especificações fixa à 
unidade, com as características técnicas desta. 
 

OS ESQUEMAS ELÉCTRICOS, OS MANUAIS DOS INVERSORES, DIAGRAMAS DE DIMENSÕ ES E PLACAS 
DE ESPECIFICAÇÕES SÃO DOCUMENTOS QUE TÊM DE SER CONSIDERADOS COMO ESSENC IAIS E 

PARTE INTEGRANTE DESTE MANUAL  
 
Em caso de discrepância entre o conteúdo do manual e a documentação relativa ao equipamento, consulte os 
documentos incluídos no próprio equipamento. 
Em caso de dúvida, contacte a Daikin ou centros autorizados 
 
 

Finalidade deste manual 
A finalidade deste manual é permitir ao instalador e a operadores qualificados a realização das operações necessárias 
para assegurar a correcta instalação e manutenção da máquina, sem riscos para pessoas, animais e/ou objectos. 
Este manual é um importante documento de apoio para o pessoal qualificado, mas não visa substituir a intervenção 
desse pessoal.  
Todas as actividades têm de ser efectuadas respeitando a legislação nacional e regulamentos locais aplicáveis. 

Recepção da máquina 
A máquina tem de ser inspeccionada, em busca de eventuais danis, mal chegue ao destino final de instalação. Todos os 
componentes descritos na guia de transporte devem ser inspeccionados e verificados cuidadosamente; eventuais danos 
devem ser apresentados à entidade transportadora. Antes de ligar a máquina à terra, verifique se o modelo e a tensão 
da fonte de alimentação, constantes da placa de especificações, são os correctos. A responsabilidade por quaisquer 
danos, após aceitação da máquina, não pode ser atribuída ao fabricante. 

Verificações 
Para evitar a possibilidade de uma entrega incompleta (componentes em falta) ou de danos de transporte, efectue as 
seguintes verificações quando receber a máquina: 
 

a) Antes de aceitar a máquina, verifique os documentos de despacho e confirme o número de itens enviados 
b) Verifique cada componente da nota de despacho, para detectar a ausência de peças ou existência de danos. 
c) Caso a máquina esteja danificada, não retire os materiais danificados. Tire um conjunto de fotografias, como 

apoio para levantamento de responsabilidades. 
d) Comunique imediatamente à empresa transportadora a gravidade dos danos e solicite-lhe que proceda à 

inspecção da máquina. 
e) Comunique imediatamente a gravidade dos danos ao representante do fabricante, para que possam ser organi-

zadas as reparações necessárias. Os danos nunca devem ser reparados, em caso algum, antes da máquina ter 
sido inspeccionada pelo representante da empresa transportadora. 
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Nomenclatura 
 

E W Y D 2 0 0 B Z S L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tipo de máquina
EWA = Chiller refrigerado a ar, para refrigeração
EWY = Chiller refrigerado a ar, com bomba de calor
EWL = Chiller com condensador remoto
ERA = Unidade de condensação refrigerada a ar
EWW= Chiller refrigerado a água, para refrigeração
EWC = Chiller refrigerado a ar, para refrigeração, com ventilador centrífugo
EWT = Chiller refrigerado a ar, para refrigeração, com recuperação de calor

Refrigerante
D = R-134A
P = R-407C
Q = R-410A

Classe de capacidade em kW (refrigeração)
Sempre em código de 3 dígitos
Idem

Séries dos modelos
Letra A, B, …  : modificação significativa

Inversor
    - = Não inversor
    Z = Inversor

Nível de eficiência (Código da McQuay)
S = Eficiência normal (SE)
X = Alta eficiência (XE) (N.A. a esta gama)
P = Eficiência máxima (PE) (N.A. a esta gama)
A = Alta temperatura ambiente (HA) (N.A. a esta gama)

Nível sonoro (Código da McQuay)
S = Ruído normal (ST)
L = Baixo ruído (LN)
R = Ruído reduzido (XN) (N.A. a esta gama)
X = Ruído extremamente baixo (XXN) (N.A. a esta gama)
C = Caixa (CN) (N.A. a esta gama)
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Especificações técnicas 
 

250 270 290 320 340

kW 254 273 292 324 339

kW 270 297 324 333 349

---

% 13 13 13 13 13

kW 90,3 100 109 116 124

kW 90,4 99 107 117 124

--- 2,81 2,74 2,69 2,79 2,74

--- 2,98 2,99 3,03 2,84 2,80

--- 4,05 4,04 4,01 4,07 4,01

--- 4,58 4,62 4,62 4,75 4,64

---

---

Altura mm 2335 2335 2335 2335 2335

Largura mm 2254 2254 2254 2254 2254

Comprimento mm 3547 3547 3547 4381 4381

kg 3410 3455 3500 3870 3870

kg 3550 3595 3640 4010 4010

---

l 138 138 138 133 133

Refrigeração l/s 12,12 13,03 13,94 15,46 16,21

Aquecimento l/s 12,89 14,18 15,49 15,89 16,66

Refrigeração kPa 37 42 48 53 58

Aquecimento kPa 42 49 58 55 60

Permutador de calor do ar ---

---

---

mm 800 800 800 800 800

 l/s 31728 31728 31728 42304 42304

 Nº 6 6 6 8 8

 rpm 920 920 920 920 920

 W 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

 --- 

 l 26 26 26 26 26

 Nº 2 2 2 2 2

Refrigeração  dB(A) 100,5 100,5 100,5 101,2 101,2

Aquecimento  dB(A) 100,5 100,5 100,5 101,2 101,2

Refrigeração  dB(A) 82,1 82,1 82,1 82,3 82,3

Aquecimento  dB(A) 82,1 82,1 82,3 82,3 82,3

 ---  R-134a  R-134a  R-134a  R-134a  R-134a 

 kg. 88 94 100 118 118

 Nº 2 2 2 2 2

Ligações da tubagem  mm 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7

Notas (1)

Notas (2)

Notas (3)

EWYD-BZSS 

Capacidade (1) (2)
Refrigeração

Aquecimento

Controlo de capacidade
Tipo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Infinitamente variável

Capacidade mínima

Potência de alimentação da 
unidade (1) (2)

Refrigeração

Aquecimento

EER (1)

COP (2)

ESEER

IPLV

Caixa
Cor

Material

Marfim

Folha de aço galvanizado e pintado

Dimensões Unidade

   Quantidad 

Peso
Unidade

Peso padrão em carga

Permutador de calor para a 
água

Tipo

Volume de água

Débito de água nominal

Queda nominal da pressão da 
água

Material isolante

De carcaça e tubos, monopassagem

Células fechadas

Tipo
De tubos e aletas de alta eficiência

com subrefrigerador integral

Compressor

Tipo
Semi-hermético

compressor monoparafuso

Carga de óleo

Quantidade

Ventoinha

Tipo De ventoinha directa

Controlo

   Fluxo nominal de ar 

DOL

Diâmetro

Modelo Velocidade - Refrigeração 
(aquecimento)Entrada do motor - Refrigeração 
(aquecimento)

Nível sonoro

Potência sonora

Pressão sonora (3)

Circuito do refrigerante

Tipo de refrigerante

Carga de refrigerante

N.º de circuitos

Entrada/saída de água do evaporador

Dispositivos de segurança

Alta pressão de descarga (pressóstato)

Alta pressão de descarga (transdutor de pressão)

Baixa pressão de aspiração (transdutor de pressão)

Sobrecarga do compressor (Kriwan)

Alta temperatura de descarga

Baixa pressão do óleo

Baixa razão de pressões

Queda de pressão elevada do filtro do óleo

Monitor de fases

Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em refrigeração e EER com base nas seguintes 
condições: Evaporador 12/7°C, temp. ambiente 35°C, un idade a trabalhar com carga total.
Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em aquecimento e coeficiente de eficiência com base 
nas seguintes condições: Condensador 40/45°C, temp. ambiente 7°C BS, unidade a trabalhar com carga tota l.
Os valores estão de acordo com a norma ISO 3744 e referem-se a: evaporador 12/7°C, temp. ambiente 35°C , unidade a 
trabalhar com carga total.  
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370 380 410 440 460

kW 365 382 413 430 457

kW 379 410 443 463 475

---

% 13 13 13 13 9

kW 134,0 142 152 163 161

kW 132,0 141 155 165 164

--- 2,73 2,68 2,72 2,68 2,83

--- 2,87 2,90 2,85 2,81 2,90

--- 4,02 3,94 4,03 4,01 4,31

--- 4,71 4,67 4,73 4,69 4,85

---

---

Altura mm 2335 2335 2335 2335 2335

Largura mm 2254 2254 2254 2254 2254

Comprimento mm 4381 4381 5281 5281 6583

kg 3940 4010 4390 4390 5015

kg 4068 4138 4518 4518 5255

---

l 128 128 128 128 240

Refrigeração l/s 17,42 18,25 19,72 20,81 21,83

Aquecimento l/s 18,11 19,57 21,15 22,14 22,68

Refrigeração kPa 53 57 46 51 61

Aquecimento kPa 57 65 52 57 66

Permutador de calor do ar ---

---

---

mm 800 800 800 800 800

 l/s 42304 42304 52880 52880 63456

 Nº 8 8 10 10 12

 rpm 920 920 920 920 920

 W 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

 --- 

 l 26 26 26 26 39

 Nº 2 2 2 2 3

Refrigeração  dB(A) 101,2 101,2 101,8 101,8 103,6

Aquecimento  dB(A) 101,2 101,2 101,8 101,8 103,6

Refrigeração  dB(A) 82,3 82,3 82,5 82,5 83,7

Aquecimento  dB(A) 82,3 82,5 82,5 83,7 83,7

 ---  R-134a  R-134a  R-134a  R-134a  R-134a 

 kg. 121 124 148 148 177

 Nº 2 2 2 2 3

Ligações da tubagem  mm 139,7 139,7 139,7 139,7 219,1

Notas (1)

Notas (2)

Notas (3)

Monitor de fases

Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em refrigeração e EER com base nas seguintes 
condições: Evaporador 12/7°C, temp. ambiente 35°C, unidade a trabalhar com carga total.
Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em aquecimento e coeficiente de eficiência com base 
nas seguintes condições: Condensador 40/45°C, temp.  ambiente 7°C BS, unidade a trabalhar com carga tot al.
Os valores estão de acordo com a norma ISO 3744 e referem-se a: evaporador 12/7°C, temp. ambiente 35°C , unidade a 
trabalhar com carga total.

Entrada/saída de água do evaporador

Dispositivos de segurança

Alta pressão de descarga (pressóstato)

Alta pressão de descarga (transdutor de pressão)

Baixa pressão de aspiração (transdutor de pressão)

Sobrecarga do compressor (Kriwan)

Alta temperatura de descarga

Baixa pressão do óleo

Baixa razão de pressões

Queda de pressão elevada do filtro do óleo

Nível sonoro

Potência sonora

Pressão sonora (3)

Circuito do refrigerante

Tipo de refrigerante

Carga de refrigerante

N.º de circuitos

Ventoinha

Tipo De ventoinha directa

Controlo

   Fluxo nominal de ar 

DOL

Diâmetro

Modelo Velocidade - Refrigeração 
(aquecimento)Entrada do motor - Refrigeração 
(aquecimento)

Compressor

Tipo
Semi-hermético

compressor monoparafuso

Carga de óleo

Quantidade

Tipo
De tubos e aletas de alta eficiência

com subrefrigerador integral

   Quantidad 

Peso
Unidade

Peso padrão em carga

Permutador de calor para a 
água

Tipo

Volume de água

Débito de água nominal

Queda nominal da pressão da 
água

Material isolante

Marfim

Folha de aço galvanizado e pintado

De carcaça e tubos, monopassagem

Células fechadas

Dimensões Unidade

COP (2)

ESEER

IPLV

Caixa
Cor

Material

Potência de alimentação da 
unidade (1) (2)

Refrigeração

Aquecimento

EER (1)

Controlo de capacidade
Tipo Infinitamente variável

Capacidade mínima

EWYD-BZSS 

Capacidade (1) (2)
Refrigeração

Aquecimento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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510 520 580

kW 505 522 583

kW 530 558 615

---

% 9 9 9

kW 178 186 215

kW 178 184 205

--- 2,83 2,81 2,71

--- 3,02 3,04 3

--- 4,13 4,13 4,05

--- 4,89 4,85 4,78

---

---

Altura mm 2335 2335 2335

Largura mm 2254 2254 2254

Comprimento mm 6583 6583 6583

kg 5495 5735 5735

kg 5724 5964 5953

---

l 229 229 218

Refrigeração l/s 24,11 24,92 27,87

Aquecimento l/s 25,33 26,65 29,39

Refrigeração kPa 50 53 65

Aquecimento kPa 55 60 71

Permutador de calor do ar ---

---

---

mm 800 800 800

 l/s 63456 63456 63456

 Nº 12 12 12

 rpm 920 920 920

 W 1,75 1,75 1,75

 --- 

 l 39 39 39

 Nº 3 3 3

Refrigeração  dB(A) 103,6 103,6 103,6

Aquecimento  dB(A) 103,6 103,6 103,6

Refrigeração  dB(A) 83,7 83,7 83,7

Aquecimento  dB(A) 83,7 83,7 83,7

 ---  R-134a  R-134a  R-134a 

 kg. 183 186 186

 Nº 3 3 3

Ligações da tubagem  mm 219,1 219,1 219,1

Notas (1)

Notas (2)

Notas (3)

Infinitamente variável

Marfim

Folha de aço galvanizado e pintado

De carcaça e tubos, monopassagem

Células fechadas

De tubos e aletas de alta eficiência
com subrefrigerador integral

De ventoinha directa

Semi-hermético
compressor monoparafuso

EWYD-BZSS 

Capacidade (1) (2)
Refrigeração

Aquecimento

Controlo de capacidade
Tipo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade mínima

Potência de alimentação da 
unidade (1) (2)

Refrigeração

Aquecimento

EER (1)

COP (2)

ESEER

IPLV

Caixa
Cor

Material

Dimensões Unidade

   Quantidad 

Peso
Unidade

Peso padrão em carga

Permutador de calor para a 
água

Tipo

Volume de água

Débito de água nominal

Queda nominal da pressão da 
água

Material isolante

Tipo

Compressor

Tipo

Carga de óleo

Quantidade

Ventoinha

Tipo

Controlo

   Fluxo nominal de ar 

DOL

Diâmetro

Modelo Velocidade - Refrigeração 
(aquecimento)Entrada do motor - Refrigeração 
(aquecimento)

Nível sonoro

Potência sonora

Pressão sonora (3)

Circuito do refrigerante

Tipo de refrigerante

Carga de refrigerante

N.º de circuitos

Entrada/saída de água do evaporador

Dispositivos de segurança

Alta pressão de descarga (pressóstato)

Alta pressão de descarga (transdutor de pressão)

Baixa pressão de aspiração (transdutor de pressão)

Sobrecarga do compressor (Kriwan)

Alta temperatura de descarga

Baixa pressão do óleo

Baixa razão de pressões

Queda de pressão elevada do filtro do óleo

Monitor de fases
Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em refrigeração e EER com base 
nas seguintes
Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em aquecimento e coeficiente de 
eficiência com 
Os valores estão de acordo com a norma ISO 3744 e referem-se a: evaporador 12/7°C, temp. 
ambiente 35°C,  
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ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS 250 270 290 320 340
--- 3 3 3 3 3
Hz 50 50 50 50 50
V 400 400 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10%  +10%  +10% 

A 217 217 217 264 296
A 150 167 181 196 209
A 153 167 178 197 210
A 238 238 238 285 324
A 262 262 262 314 356
A 4 4 4 4 4
A 4 4 4 4 4

N.º 3 3 3 3 3
V 400 400 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10%  +10%  +10% 

A  107+107  107+107  107+107  107+146  146+146 
---

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS 370 380 410 440 460
--- 3 3 3 3 3
Hz 50 50 50 50 50
V 400 400 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10%  +10%  +10% 

A 296 296 334 358 328
A 224 237 255 273 271
A 222 235 260 276 275
A 324 324 362 392 369
A 356 356 398 431 406
A 4 4 4 4 4
A 4 4 4 4 4

N.º 3 3 3 3 3
V 400 400 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10%  +10%  +10% 

A  146+146  146+146  146+176  176+176 107+107+107

---

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS 510 520 580
--- 3 3 3
Hz 50 50 50
V 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10% 

A 398 430 430
A 300 313 357
A 296 309 342
A 447 486 486
A 492 535 535
A 4 4 4
A 4 4 4

N.º 3 3 3
V 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10% 

A 146+146+107 146+146+146 146+146+146

---  VFD 

Corrente máxima para dimensionamento dos 

Ventoinhas
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente nominal de funcionamento em 

Compressor

Fase
Tensão

Tolerância da tensão

Corrente máxima de funcionamento
Método de arranque

 VFD 

EWYD-BZSS 

Fonte de alimentação Tensão

Tolerância da tensão

Unidade

Corrente máxima no arranque
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente máxima de funcionamento

Tolerância da tensão

Unidade
Corrente máxima de funcionamento
Corrente máxima para dimensionamento dos 

Ventoinhas
Corrente nominal de funcionamento em 

 VFD 

Notas

Tolerância da tensão ± 10%. Desequilíbrio de tensão entre fases menor que ± 3%.

Corrente máxima no arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima + 
corrente das ventoinhas com o circuito a 75%.
A corrente nominal em modo de refrigeração é relativa a uma instalação com corrente de curto-circuito de 25kA e baseada nas 
seguintes condições: evaporador 12°C/7°C, temp. ambie nte 35°C, corrente das ventoinhas + compressor. 
A corrente nominal em modo de aquecimento é relativa a uma instalação com corrente de curto-circuito de 25kA e baseada nas 
seguintes condições: condensador 40°C/45°C, temp. am biente 7°C BS/6°C BH + corrente das ventoinhas.
A corrente máxima de funcionamento baseia-se na corrente máxima absorvida pelo compressor nos intervalos admissíveis e 
pela corrente 

Corrente máxima para dimensionamento dos cabos: (amperagem dos compressores com carga total + corrente das ventoinhas) x 1,1.

EWYD-BZSS 

Fonte de alimentação

Ventoinhas
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente nominal de funcionamento em 

Compressor

Fase
Tensão

Tolerância da tensão

Corrente máxima de funcionamento
Método de arranque

Unidade

Corrente máxima no arranque
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente máxima de funcionamento
Corrente máxima para dimensionamento dos 

EWYD-BZSS 

Fonte de alimentação

Fase
Frequência
Tensão

Tolerância da tensão

Frequência

Tolerância da tensão

Fase

Compressor

Corrente máxima de funcionamento
Método de arranque

Corrente nominal de funcionamento em 
Fase
Tensão

Corrente máxima no arranque
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente nominal de funcionamento em 

Fase
Frequência
Tensão
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250 270 290 320 330

kW 248 266 291 316 331

kW 270 297 324 333 349

---

% 13 13 13 13 13

kW 88,5 98 109 113 122

kW 90,4 99 107 117 124

--- 2,80 2,70 2,66 2,79 2,72

--- 2,98 2,99 3,03 2,84 2,80

--- 4,18 4,16 4,11 4,29 4,18

--- 4,84 4,86 4,80 4,97 4,87

---

---

Altura mm 2335 2335 2335 2335 2335

Largura mm 2254 2254 2254 2254 2254

Comprimento mm 3547 3547 3547 4381 4381

kg 3750 3795 3840 4210 4210

kg 3888 3933 3978 4343 4343

---

l 138 138 138 133 133

Refrigeração l/s 11,83 12,70 13,89 15,12 15,83

Aquecimento l/s 12,89 14,18 15,49 15,89 16,66

Refrigeração kPa 36 40 48 51 55

Aquecimento kPa 42 49 58 55 60

Permutador de calor do ar ---

---

---

mm 800 800 800 800 800

Refrigeração  l/s 24432 24432 24432 32576 32576

Aquecimento  l/s 31728 31728 31728 42304 42304

 Nº 6 6 6 8 8

 rpm 715 (920) 715 (920) 715 (920) 715 (920) 715 (920)

 W 0,78 (1,75) 0,78 (1,75) 0,78 (1,75) 0,78 (1,75) 0,78 (1,75)

 --- 

 l 26 26 26 26 26

 Nº 2 2 2 2 2

Refrigeração  dB(A) 94,0 94,0 94,0 94,7 94,7

Aquecimento  dB(A) 94,9 94,9 94,9 96,1 96,1

Refrigeração  dB(A) 75,6 75,6 75,6 75,8 75,8

Aquecimento  dB(A) 76,5 76,5 76,5 77,2 77,2

 ---  R-134a  R-134a  R-134a  R-134a  R-134a 

 kg. 88 94 100 118 118

 Nº 2 2 2 2 2

Ligações da tubagem  mm 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7

Notas (1)

Notas (2)

Notas (3)

Infinitamente variável

Capacidade mínima

EWYD-BZSL 

Capacidade (1) (2)
Refrigeração

Aquecimento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência de alimentação da 
unidade (1) (2)

Refrigeração

Aquecimento

EER (1)

Controlo de capacidade
Tipo

COP (2)

ESEER

IPLV

Caixa
Cor

Material

Material isolante

Marfim

Folha de aço galvanizado e pintado

Dimensões Unidade

De carcaça e tubos, monopassagem

Células fechadas

Tipo De tubos e aletas de alta eficiência
com subrefrigerador integral

Peso
Unidade

Peso padrão em carga

Permutador de calor para a 
água

Tipo

Volume de água

Débito de água nominal

Queda nominal da pressão da 
água

Semi-hermético
compressor monoparafuso

Carga de óleo

Quantidade

Ventilador

Tipo De ventoinha directa

Controlo DOL

Diâmetro

 Modelo Velocidade - Refrigeração 
(aquecimento)Entrada do motor - Refrigeração 
(aquecimento)

 Fluxo nominal de ar 

Nível sonoro

Potência sonora

Pressão sonora (3)

   Quantidad 

Compressor

 Tipo 

Alta temperatura de descarga

Baixa pressão do óleo

Baixa razão de pressões

Queda de pressão elevada do filtro do óleo

 Circuito del refrigerante 

Tipo de refrigerante

Carga de refrigerante

Nº de circuitos

Monitor de fases

Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em refrigeração e EER com base nas seguintes 
condições: Evaporador 12/7°C, temp. ambiente 35°C, unidade a trabalhar com carga total.
Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em aquecimento e coeficiente de eficiência com base 
nas seguintes condições: Condensador 40/45°C, temp.  ambiente 7°C BS, unidade a trabalhar com carga tot al.
Os valores estão de acordo com a norma ISO 3744 e referem-se a: evaporador 12/7°C, temp. ambiente 35°C , unidade a 
trabalhar com carga total.

Entrada/saída de água do evaporador

Dispositivos de segurança

Alta pressão de descarga (pressóstato)

Alta pressão de descarga (transdutor de pressão)

Baixa pressão de aspiração (transdutor de pressão)

Sobrecarga do compressor (Kriwan)
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360 370 400 430 450

kW 355 372 403 425 448

kW 379 410 443 463 475

---

% 13 13 13 13 9

kW 132 142 149 161 156

kW 132 141 155 165 164

--- 2,68 2,62 2,71 2,64 2,87

--- 2,87 2,90 2,85 2,81 2,90

--- 4,16 4,13 4,19 4,14 4,31

--- 4,87 4,84 4,91 4,86 5,04

---

---

Altura mm 2335 2335 2335 2335 2335

Largura mm 2254 2254 2254 2254 2254

Comprimento mm 4381 4381 5281 5281 6583

kg 4280 4350 4730 4730 5525

kg 4408 4478 4858 4858 5765

---

l 128 128 128 128 240

Refrigeração l/s 16,98 17,77 19,28 20,30 21,39

Aquecimento l/s 18,11 19,57 21,15 22,14 22,68

Refrigeração kPa 50,32 54,62 44,07 48,40 59,16

Aquecimento kPa 57 65 52 57 66

Permutador de calor do ar ---

---

---

mm 800 800 800 800 800

Refrigeração  l/s 32576 32576 40720 40720 48864

Aquecimento  l/s 42304 42304 52880 52880 63456

 Nº 8 8 10 10 12

 rpm 715 (920) 715 (920 715 (920 715 (920 715 (920)

 W 0,78 (1,75) 0,78 (1,75) 0,78 (1,75) 0,78 (1,75) 0,78 (1,75)

 --- 

 l 26 26 26 26 39

 Nº 2 2 2 2 3

Refrigeração  dB(A) 94,7 94,7 95,3 95,3 97,0

Aquecimento  dB(A) 96,1 96,1 96,7 96,7 98,4

Refrigeração  dB(A) 75,8 75,8 76,0 76,0 77,2

Aquecimento  dB(A) 77,2 77,2 77,4 77,4 78,6

 ---  R-134a  R-134a  R-134a  R-134a  R-134a 

 kg. 121 124 148 148 177

 Nº 2 2 2 2 3

Ligações da tubagem  mm 139,7 139,7 139,7 139,7 219,1

Notas (1)

Notas (2)

Notas (3)

Monitor de fases

Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em refrigeração e EER com base nas seguintes 
condições: Evaporador 12/7°C, temp. ambiente 35°C, unidade a trabalhar com carga total.
Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em aquecimento e coeficiente de eficiência com base 
nas seguintes condições: Condensador 40/45°C, temp.  ambiente 7°C BS, unidade a trabalhar com carga tot al.
Os valores estão de acordo com a norma ISO 3744 e referem-se a: evaporador 12/7°C, temp. ambiente 35°C , unidade a 
trabalhar com carga total.

Entrada/saída de água do evaporador

Dispositivos de segurança

Alta pressão de descarga (pressóstato)

Alta pressão de descarga (transdutor de pressão)

Baixa pressão de aspiração (transdutor de pressão)

Sobrecarga do compressor (Kriwan)

Alta temperatura de descarga

Baixa pressão do óleo

Baixa razão de pressões

Queda de pressão elevada do filtro do óleo

Quantidade

Ventilador

Tipo

 Circuito del refrigerante 

Tipo de refrigerante

Carga de refrigerante

Nº de circuitos

Diâmetro

 Modelo Velocidade - Refrigeração 
(aquecimento)Entrada do motor - Refrigeração 
(aquecimento)

Nível sonoro

Potência sonora

Pressão sonora (3)

   Quantidad 

Compressor

 Tipo 

De carcaça e tubos, monopassagem

Células fechadas

Tipo De tubos e aletas de alta eficiência
com subrefrigerador integral

Semi-hermético
compressor monoparafuso

Carga de óleo

 Fluxo nominal de ar 

De ventoinha directa

Controlo DOL

Permutador de calor para a 
água

Tipo

Volume de água

Débito de água nominal

Queda nominal da pressão da 
água

Material isolante

Marfim

Folha de aço galvanizado e pintado

Dimensões Unidade

Peso
Unidade

Peso padrão em carga

COP (2)

ESEER

IPLV

Caixa
Cor

Material

Infinitamente variável

Capacidade mínima

Potência de alimentação da 
unidade (1) (2)

Refrigeração

Aquecimento

EER (1)

EWYD-BZSL 

Capacidade (1) (2)
Refrigeração

Aquecimento

Controlo de capacidade
Tipo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 
 
 



 D - KIMHP00501-10PT - 13/60

 
 
 
 
 

490 510 570

kW 493 510 567

kW 530 558 615

---

% 9 9 9

kW 174 183 214

kW 176 184 205

--- 2,83 2,79 2,65

--- 3,02 3,04 3,00

--- 4,29 4,23 4,10

--- 5,01 4,96 4,83

---

---

Altura mm 2335 2335 2335

Largura mm 2254 2254 2254

Comprimento mm 6583 6583 6583

kg 6005 6245 6245

kg 6234 6474 6463

---

l 229 229 218

Refrigeração l/s 23,56 24,34 27,11

Aquecimento l/s 25,33 26,65 29,39

Refrigeração kPa 48 51 62

Aquecimento kPa 55 60 71

Permutador de calor do ar ---

---

---

mm 800 800 800

Refrigeração  l/s 48864 48864 48864

Aquecimento  l/s 63456 63456 63456

 Nº 12 12 12

 rpm 715 (920) 715 (920) 715 (920)

 W 0,78 (1,75) 0,78 (1,75) 0,78 (1,75)

 --- 

 l 39 39 39

 Nº 3 3 3

Refrigeração  dB(A) 97,0 97,0 97,0

Aquecimento  dB(A) 98,4 98,4 98,4

Refrigeração  dB(A) 77,2 77,2 77,2

Aquecimento  dB(A) 78,6 78,6 78,6

 ---  R-134a  R-134a  R-134a 

 kg. 183 186 186

 Nº 3 3 3

Ligações da tubagem  mm 219,1 219,1 219,1

Notas (1)

Notas (2)

Notas (3)

   Quantidad 

Compressor

 Tipo 

Infinitamente variável

Capacidade mínima

EWYD-BZSL 

Capacidade (1) (2)
Refrigeração

Aquecimento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência de alimentação da 
unidade (1) (2)

Refrigeração

Aquecimento

EER (1)

Controlo de capacidade
Tipo

COP (2)

ESEER

IPLV

Caixa
Cor

Material

Material isolante

Marfim

Folha de aço galvanizado e pintado

Dimensões Unidade

De carcaça e tubos, monopassagem

Células fechadas

Tipo De tubos e aletas de alta eficiência
com subrefrigerador integral

Peso
Unidade

Peso padrão em carga

Permutador de calor para a 
água

Tipo

Volume de água

Débito de água nominal

Queda nominal da pressão da 
água

Semi-hermético
compressor monoparafuso

Carga de óleo

Quantidade

Ventilador

Tipo De ventoinha directa

Controlo DOL

Diâmetro

 Modelo Velocidade - Refrigeração 
(aquecimento)Entrada do motor - Refrigeração 
(aquecimento)

 Fluxo nominal de ar 

Nível sonoro

Potência sonora

Pressão sonora (3)

Alta temperatura de descarga

Baixa pressão do óleo

Baixa razão de pressões

Queda de pressão elevada do filtro do óleo

 Circuito del refrigerante 

Tipo de refrigerante

Carga de refrigerante

Nº de circuitos

Monitor de fases
Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em refrigeração e EER com base 
nas seguintes
Capacidade de refrigeração, potência de alimentação da unidade em aquecimento e coeficiente de 
eficiência com 
Os valores estão de acordo com a norma ISO 3744 e referem-se a: evaporador 12/7°C, temp. 
ambiente 35°C, 

Entrada/saída de água do evaporador

Dispositivos de segurança

Alta pressão de descarga (pressóstato)

Alta pressão de descarga (transdutor de pressão)

Baixa pressão de aspiração (transdutor de pressão)

Sobrecarga do compressor (Kriwan)
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ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS 250 270 290 320 330
--- 3 3 3 3 3
Hz 50 50 50 50 50
V 400 400 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10%  +10%  +10% 

A 208 208 208 252 284
A 149 160 147 153 167
A 153 167 178 197 210
A 238 238 238 285 324
A 262 262 262 314 356
A 3 3 3 3 3
A 4 4 4 4 4

N.º 3 3 3 3 3
V 400 400 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10%  +10%  +10% 

A  107+107  107+107  107+107  107+146  146+146 
---

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS 360 370 400 430 450
--- 3 3 3 3 3
Hz 50 50 50 50 50
V 400 400 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10%  +10%  +10% 

A 285 284 319 343 310
A 178 192 200 219 232
A 222 235 260 276 275
A 324 324 362 392 369
A 356 356 398 431 406
A 3 3 3 3 3
A 4 4 4 4 4

N.º 3 3 3 3 3
V 400 400 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10%  +10%  +10% 

A  146+146  146+146  146+176  176+176 107+107+107

---

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS 490 510 570
--- 3 3 3
Hz 50 50 50
V 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10% 

A 380 412 412
A 255 269 311
A 296 309 342
A 447 486 486
A 492 535 535
A 3 3 3
A 4 4 4

N.º 3 3 3
V 400 400 400

Mínimo % -10% -10% -10%
Máximo %  +10%  +10%  +10% 

A 146+146+107 146+146+146 146+146+146

---

Corrente máxima no arranque
Corrente nominal de funcionamento em 

Fase
Frequência
Tensão

Fase
Frequência

Compressor Tolerância da tensão

Corrente máxima de funcionamento

Fase
Tensão

EWYD-BZSL 

Fonte de alimentação

Fase
Frequência
Tensão

Tolerância da tensão

Unidade

Corrente máxima no arranque
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente máxima de funcionamento
Corrente máxima para dimensionamento dos 

Ventoinhas
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente nominal de funcionamento em 

Compressor

Fase
Tensão

Tolerância da tensão

Corrente máxima de funcionamento
Método de arranque  VFD 

Notas

Tolerância da tensão ± 10%. Desequilíbrio de tensão entre fases menor que ± 3%.

Corrente máxima no arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima + 
corrente das ventoinhas com o circuito a 75%.

A corrente nominal em modo de refrigeração é relativa a uma instalação com corrente de curto-circuito de 25kA e baseada nas 
seguintes condições: evaporador 12°C/7°C, temp. amb iente 35°C, corrente das ventoinhas + compressor. 

A corrente nominal em modo de aquecimento é relativa a uma instalação com corrente de curto-circuito de 25kA e baseada nas 
seguintes condições: condensador 40°C/45°C, temp. a mbiente 7°C BS/6°C BH + corrente das ventoinhas.

A corrente máxima de funcionamento baseia-se na corrente máxima absorvida pelo compressor nos intervalos admissíveis e 
pela corrente Corrente máxima para dimensionamento dos cabos: (amperagem dos compressores com carga total + corrente das ventoinhas) x 1,1.

EWYD-BZSL 

Fonte de alimentação

Corrente máxima de funcionamento

Tolerância da tensão

Unidade Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente máxima de funcionamento
Corrente máxima para dimensionamento dos 

Ventoinhas
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente nominal de funcionamento em 

Tensão

Método de arranque

Método de arranque  VFD 

EWYD-BZSL 

Fonte de alimentação

Tolerância da tensão

Unidade

Corrente máxima no arranque
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente nominal de funcionamento em 

 VFD 

Corrente máxima para dimensionamento dos 

Ventoinhas
Corrente nominal de funcionamento em 
Corrente nominal de funcionamento em 

Compressor

Fase
Tensão

Tolerância da tensão

Corrente máxima de funcionamento
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Limites operacionais  
 

Armazenamento 
Os condições ambientais devem situar-se entre os seguintes limites: 
 
Temperatura ambiente mínima :           -20°C 
Temperatura ambiente máxima : 57°C 
Máximo H.R.   : 95% sem condensação 
 

    ATENÇÃO  
 
O armazenamento a temperaturas inferiores ao valor mínimo supra mencionado pode originar danos a 
componentes, como o controlador electrónico e o respectivo visor LCD. 
 

 

    ATENÇÃO  
 
O armazenamento acima dos valores máximos de temperatura podem originar a abertura das válvulas de 
segurança da linha de aspiração do compressores. 
 

 

    ATENÇÃO  
 
O armazenamento em ambientes húmidos pode danificar os componentes electrónicos. 
 

Funcionamento 
O funcionamento é permitido dentro dos limites mencionados nos diagramas que se seguem 
. 

    ATENÇÃO  
 
A utilização fora dos limites mencionados pode danificar a unidade. 
Em caso de dúvida, contacte a fábrica. 
 

 

    ATENÇÃO  
 
A altitude máxima de funcionamento é de 2.000 m acima do nível do mar. 
Contacte a fábrica, caso pretenda utilizar o equipamento a altitudes entre os 1.000 m e os 2.000 m acima do nível 
do mar. 
 

 
 
 
 
Operating range Gama de funcionamento 
Cooling mode Modo de refrigeração 
Ambient temperature (°C) Temperatura ambiente (°C) 
Evap Leaving Water Temperature (°C) Temperatura da á gua à saída do evaporador (°C) 
Glycol may be required in Boost mode 
(check unit performance table) 

Em modo de apoio, pode haver necessidade de glicol 
(consulte a tabela de desempenho da unidade) 

Operation with glycol (below 4°C Evap LWT) Funcionam ento com glicol (Temp. inf. água evap. 
abaixo de 4°C) 

Fan speed modulation required (below 10°C Amb. 
temp.) 

É necessário modular a velocidade da ventoinha 
(temp. amb. inferior a 10°C) 
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Figura 1 - Limites operacionais em modo de refriger ação - EWYD~BZSS / EWYD~BZSL 

 

Figura 2 - Limites operacionais em modo de aquecime nto - EWYD~BZSS / EWYD~BZSL 

 
Operating range Gama de funcionamento 
Heating mode Modo de aquecimento 
Ambient temperature (°C) Temperatura ambiente (°C) 
Evap Leaving Water Temperature (°C) Temperatura da á gua à saída do evaporador (°C) 
Glycol may be required when unit is not operating Pode ser necessário utilizar glicol quando a unidade 

não estiver a trabalhar 
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Instalação mecânica  
 

Transporte 
É necessário assegurar a estabilidade e a ausência de deformações da unidade durante o transporte. Se a máquina for 
transportada sobre uma base de madeira em cruz, a base em cruz só pode ser retirada depois de alcançado o destino. 

Responsabilidade 
O fabricante declina todas as responsabilidades presentes e futuras por quaisquer danos a pessoas, animais ou coisas, 
provocados por negligência dos operadores ao não seguirem as instruções de instalação e manutenção constantes 
deste manual e/ou as regras de boas práticas técnicas.  
Todo o equipamento de segurança tem de ser verificado regularmente, de forma periódica, em conformidade com este 
manual e com a legislação nacional e regulamentos locais relativos à segurança e à protecção do ambiente. 

Segurança 
A máquina tem de ficar bem fixa ao solo. 
É essencial cumprir as seguintes instruções: 
- A máquina só pode ser içada através dos pontos de elevação fixos à base, marcados a amarelo. Estes são os 

únicos pontos capazes de suportar todo o peso da unidade. 
- Não permita o acesso à unidade por pessoal não autorizado e/ou sem qualificações. 
- É proibido aceder aos componentes eléctricos sem ter aberto o interruptor principal da unidade e desligado a fonte 

de alimentação. 
- É proibido aceder aos componentes eléctricos sem utilizar uma plataforma isoladora. Não aceda aos componentes 

eléctricos na presença de água e/ou humidade. 
- Todas as operações sobre o circuito do refrigerante e sobre os componentes sob pressão têm de ser efectuadas 

exclusivamente por pessoal qualificado. 
- A substituição de uma compressor ou o acrescento de óleo lubrificante têm de ser efectuados exclusivamente por 

pessoal qualificado. 
- As arestas afiadas e a superfície da secção do condensador podem causar lesões. Evite o contacto directo. 
- Desligue a fonte de alimentação da unidade, abrindo o interruptor principal, antes de efectuar acções de assistência 

técnica nas ventoinhas de refrigeração e/ou nos compressores. Se esta regra não for cumprida, tal pode originar 
lesões humanas graves. 

- Evite introduzir objectos sólidos nos tubos de água, enquanto a máquina estiver ligada ao sistema. 
- É necessário instalar um filtro mecânico no tubo de água ligado à entrada do permutador de calor. 
- A máquina vem equipada com válvulas de segurança, que são instaladas tanto na parte de alta pressão como na 

parte de baixa pressão do circuito do refrigerante. 
Caso a unidade pare subitamente, siga as instruções do manual de operações do painel de controlo , que integra a 
documentação entrege ao utilizador com este manual. 
Recomenda-se que a instalação e a manutenção sejam efectuadas com o apoio de mais pessoas. Em caso de lesões 
acidentais ou desconforto, é necessário: 
- manter a calma 
- carregar no botão de alarme, se existir algum no local de instalação 
- deslocar a pessoa ferida para um local aquecido, afastado da unidade e mantendo-a numa posição de descanso 
- contactar imediatamente os serviços de emergência médica do edifício ou do Sistema Nacional de Saúde 
- aguardar, sem abandonar a pessoa ferida, até à chegada dos serviços de emergência médica 
- dar todas as informações necessárias ao pessoal de emergência médica 
 

    ATENÇÃO  
 
Antes de efectuar qualquer operação com a máquina, leia cuidadosamente o manual de instruções e de operações. 
A instalação e a manutenção têm de ser efectuadas por pessoal qualificado, familiarizado com as normativas legais 
e os regulamentos locais, e com formação adequada ou experiência prévia com este tipo de equipamento. 
 

 

    ATENÇÃO  
 
Evite instalar os chillers em locais potencialmente perigosos para intervenções de manutenção, tais como 
plataformas sem parapeiros nem grades, ou em locais que não cumpras as exigências de espaço livre em redor dos 
chillers. 
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Manuseamento e levantamento 
Evite pancadas e/ou solavancos durante a descarga do camião e durante a deslocação da unidade. Não empurre nem 
puxe a máquina a partir de qualquer outro ponto que não a estrutura da base. Fixe a máquina no interior do camião, 
para evitar que se desloque, o que danificaria os painéis e a estrutura da base. Não permita que nenhum componente 
da unidade caia durante o transporte ou durante a descarga, pois tal pode originar danos graves. 
Todas as unidades desta série são fornecidas com pontos de elevação, marcados a amarelo. Só estes pontos é que 
podem ser usados para içar a unidade, como se indica na figura seguinte. 
 
Procedimento para extracção da máquina do contentor. 
Kit de contentor opcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Içar a unidade 
O número de pontos de elevação e a localização dos mesmos varia de modelo para modelo. Esta figura é apenas uma 
referência genérica. Não são fornecidas ferramentas de elevação (barras, cordas, etc.). 
 

    ATENÇÃO 
 
Tanto os cabos de elevação como a barra espaçadora e/ou contrapesos devem ser suficientemente resistentes para 
suportar a máquina com segurança. Verifique o peso da unidade na respectiva placa de especificações.  
Os valores de peso indicados nas tabelas “Especificações técnicas”, na secção “Especificações”, são relativos a 
unidades padronizadas.  
Há máquinas específicas que podem ter acessórios que aumentem o peso total (bombas, recuperadores de calor, 
serpentinas de cobre nos condensadores, etc.).  
 
 

    ATENÇÃO 
 
A unidade tem de ser içada com a máxima atenção e o máximo cuidado. Evite solavancos durante o levantamento, 
içando a unidade muito lentamente e perfeitamente na horizontal. 
 

Posicionamento e montagem 
Todas as unidades foram concebidas para instalação exterior, em terraços ou no solo, desde que a área de instalação 
esteja livre de obstáculos que possam reduzir o fluxo de ar para a bateria de condensadores. 
A unidade tem de ser instalada numa base sólida e perfeitamente plana; se for instalada em varandas, terraços ou 
telhados, pode ser necessário utilizar vigas de distribuição do peso. 
Para instalação no solo, é necessário disponibilizar uma sólida base de cimento, que tenha pelo menos mais 250 mm de 
comprimento e de largura do que a máquina. Esta base tem ainda de ser capaz de suportar o peso da máquina, 
conforme consta das especificações técnicas. 
Se a máquina for instalada em locais de fácil acesso a pessoas e animais, é aconselhável instalar grades de protecção 
no condensador e nas secções do compressor. 
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Para assegurar o melhor desempenho possível no local de instalação, é necessário seguir as seguintes instruções e 
precauções: 
 
• Evite a recirculação do fluxo de ar. 
• Certifique-se de que não há obstáculos no percurso do ar. 
• O ar tem de circular livremente, para assegurar que a entrada e a saída se processam correctamente. 
• Certifique-se de disponibilizar uma base forte e sólida, para reduzir tanto quanto possível o ruído e as vibrações. 
• Evite efectuar a instalação em locais particularmente poeirentos, para reduzir a contaminação dos condensadores. 
• A água do sistema tem de ser particularmente limpa, sendo necessário expurgá-la de todos os vestígios de óleo ou 

ferrugem. É necessário instalar um filtro de água mecânico na tubagem de entrada da máquina. 

Requisitos mínimos de espaço 
É fundamental respeitar as distâncias mínimas de todas as unidades, para assegurar a melhor ventilação do 
condensador. Uma instalação num espaço restrito pode reduzir o fluxo normal de ar, reduzindo assim de forma 
significativa o desempenho da máquina e aumentando consideravelmente o consumo eléctrico. 
Ao escolher onde colocar a máquina, deve tomar em conta os seguintes factores, para assegurar um fluxo de ar 
adequado: evite sempre a recirculação de ar quente e a insuficiência do abastecimento de ar ao condensador 
refrigerado a ar. 
Qualquer destas condições pode provocar um aumento da pressão de condensação, o que leva a uma redução da 
eficiência energética e da capacidade de refrigeração. Graças à geometria dos condensadores refrigerados a ar, as 
unidades são menos afectadas por condições de fraca circulação de ar. 
Também o software tem a capacidade particular de calcular as condições de funcionamento da máquina por forma a 
optimizar a carga sob condições de funcionamento anómalas. 
Todas as faces laterais da máquina têm de estar acessíveis para as operações de manutenção posteriores à instalação. 
A figura 4 apresenta o espaço mínimo necessário. 
A saida vertical de ar não pode estar obstruída, pois tal reduziria significativamente a capacidade e a eficiência. 
Se a máquina estiver envolvida por paredes ou obstáculos com altura igual a ela, tem de ser instalada a uma distância 
mínima de 2500 mm. Se estes obstáculos forem mais altos, a máquina tem de ser instalada a pelo menos 3000 mm de 
distância. 
Se a máquina for instalada sem que sejam respeitadas as distâncias mínimas recomendadas para paredes e/ou 
obstáculos verticais, pode verificar-se uma combinação de recirculação de ar quente com insuficiente abastecimento de 
ar ao condensador refrigerado a ar, o que pode originar uma redução da capacidade e da eficiência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Exigências mínimas de espaço para manuten ção da máquina 
 
Em qualquer caso, o microprocessador permitirá à máquina adaptar-se sozinha às novas condições de funcionamento e 
fornecer a máxima capacidade disponível, sob quaisquer circunstâncias, mesmo que a distância lateral seja inferior à 
recomendada. 
Quando duas ou mais máquinas são colocadas lado a lado, recomenda-se a adopção de uma distância mínima de 3600 
mm entre as respectivas baterias de condensadores. 
Para mais soluções, consulte os técnicos da Daikin. 
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Figura 5 - Distâncias mínimas recomendadas de insta lação 
 
As distâncias apresentadas na figura anterior não devem ser consideradas como garantias de boa instalação; condições 
particulares (como efeitos de venturi provocados pelo vento, edifícios muito altos, etc.) podem originar recirculação do ar 
e afectar o desempenho da unidade. É responsabilidade do instalador assegurar que o condensador da unidade é 
alimentado com ar fresco, em todas as situações 

Protecção sonora 
Quando é necessário um controlo especial dos níveis sonoros, é necessário tomar grande cuidado e isolar a máquina 
da respectiva base, através de elementos anti-vibratórios adequados (fornecidos como opção). É também necessário 
instalar uniões flexíveis nas ligações de água. 

Tubagens de água 
A tubagem tem de ser projectada com o menor número possível de curvas e o menor número possível de mudanças de 
direcção na vertical. Desta forma, os custos de instalação são consideravelmente reduzidos e o desempenho do 
sistema é superior. 
O sistema de água deve ter: 

1 suportes anti-vibração, para reduzir a transmissão de vibrações à estrutura subjacente. 
2 Válvulas de isolamento, para separar a máquina do sistema de água, durante o funcionamento. 
3 Um dispositivo manual ou automático de ventilação, no ponto mais elevado do sistema; um dispositivo de 

drenagem no ponto mais baixo. Nem o evaporador nem o dispositivo de recuperação de calor podem ser 
colocados no ponto mais alto do sistema. 

4 Um dispositivo adequado pode manter o sistema de água sob pressão (tanque de expansão, etc.). 
5 Os indicadores de temperatura da água e de pressão existentes na máquina ajudam o operador durante o 

funcionamento e manutenção. 
6 Um filtro ou dispositivo pode retirar as partículas estranhas da água antes desta entrar na bomba (para evitar 

cavitação, consulte o fabricante da bomba quanto ao tipo de filtro mais adequado). A utilização de uma filtro 
prolonga a vida útil da bomba e ajuda a manter o sistema de água em boas condições. 

7 Tem de ser instalado outro filtro no tubo de entrada de água na máquina, perto do evaporador e do recuperador 
de calor (se este estiver instalado). O filtro evita que partículas sólidas entrem no permutador de calor, pois 
poderiam danificá-lo ou reduzir-lhe a capacidade de permutação de calor. 
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8 O permutador de calor de carcaça e tubos tem uma resistência eléctrica com termóstato, que protege contra 
congelação da água a temperatura ambiente inferior a –25°C. Todas as restantes tubagens de água no ext erior 
da máquina tem igualmente de ser protegidas contra congelação. 

9 O dispositivo de recuperação de calor tem de ser esvaziado de água durante o Inverno, a menos que se 
acrescente uma mistura de etilenoglicol ao circuito da água, na proporção adequada. 

10 Se a máquina se destinar a substituir outra, é necessário esvaziar e limpar todo o sistema de água, antes de se 
instalar a unidade nova. Recomenda-se a realização regular de testes e tratamentos químicos adequados à 
água, antes de colocar em funcionamento a máquina nova. 

11 Caso se acrescente glicol ao sistema de água como protecção anti-congelante, dê atenção ao facto de que a 
pressão de aspiração será inferior, bem como o desempenho da máquina; e que as quedas de pressão da água 
serão maiores. É necessário reajustar todos os sistemas de protecção da máquina, como o anti-congelante e a 
protecção contra baixas pressões. 

 
Antes de isolar as tubagens de água, verifique se não há fugas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Ligação de tubagens de água ao evaporado r 
 

 

Figura 7 - Ligação de tubagens de água aos permutad ores de recuperação de calor 
 
Tradução da legenda 
 
Gauge Calibre 
Flexible connector Conexão flexível 
Flow switch Fluxóstato 
Thermometer Termómetro 
Isolating valve Válvula de isolamento 
Pump Bomba 
Filter Filtro 
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    ATENÇÃO 
 
Instale um filtro mecânico à entrada de cada permutador de calor. Se não for instalado um filtro mecânico, entrarão no 
permutador partículas sólidas e/ou detritos de soldadura. Recomenda-se a instalação de um filtro com malha não 
superior a 0,5 mm – 1 mm. 
O fabricante não pode ser responsabilizado por quaisquer danos ao permutador derivados da ausência de uma filtro 
mecânico. 
 

Tratamento da água 
Antes de colocar a máquina em funcionamento, limpe o circuito da água. Resíduos de sujidade, incrustações e 
corrosão, entre outros corpos estranhos, podem acumular-se no interior do permutador de calor e reduzir-lhe a 
capacidade de permutação de calor. A queda de pressão também aumenta, pelo que o fluxo de água se reduz. Por este 
motivo, um adequado tratamento da água reduz o risco de corrosão, desgaste, incrustações, etc. O tratamento de água 
mais adequado deve ser determinado localmente, em função do tipo de sistema e das características locais da água 
utilizada no processo. 
O fabricante não é responsável por danos ou avarias do equipamento provocados por falta de tratamento da água ou 
tratamento inadequado. 

Tabela 1 - Limites aceitáveis para a qualidade da á gua 
pH (25°C) 6,8÷8,0  Dureza total (mg CaCO3 / l) < 200 
Condutividade eléctrica µS/cm (25°C) <800  Ferro (mg Fe / l) < 1,0 
Iões de cloro (mg Cl - / l) <200  Iões de sulfuretos (mg S2 - / l) Nenhum 
Iões de sulfatos (mg SO2

4
 - / l) <200  Iões de amónio (mg NH4

+ / l) < 1,0 
Alcalinidade (mg CaCO3 / l) <100  Sílica (mg SiO2 / l) < 50 

Protecção contra congelação do evaporador e dos perm utadores de recuperação de calor 
Todos os evaporadores são fornecidos com uma resistência eléctrica anti-congelação, controlada por termóstato, que 
fornece uma protecção adequada contra congelação a temperaturas tão baixas quanto –25°C. Contudo, a me nos que o 
permutadores de calor estejam completamente vazios e tenham sido limpos com uma solução anti-congelante, devem 
ser utilizados métodos adicionais de protecção contra congelação. 
Devem ser tidos em conta dois ou mais dos métodos de protecção que se indicam de seguida, ao conceber o sistema 
global: 

1 Circulação contínua de água no interior das tubagens e dos permutadores 
2 Acrescento de uma quantidade adequada de glicol ao circuito da água 
3 Isolamento térmico adicional e aquecimento das tubagens expostas 
4 Esvaziamento e limpeza do permutador de calor durante o Inverno 

 
Os permutadores de calor de recuperação parcial de calor (refrigeradores) não estão protegidos contra congelação 
(não foram instalados aquecedores). 
 

    ATENÇÃO 
 
É da responsabilidade do instalador e/ou do pessoal local de manutenção assegurar que são empregues dois ou mais 
dos métodos anti-congelação supra indicados. Certifique-se de que dispõe sempre de protecção apropriada contra 
congelação. Se não forem seguidas as instruções anteriores, tal pode resultar em danos a alguns dos componentes da 
máquina. Os danos provocados por congelação não estão cobertos pela garantia. 
 
 

Instalação do fluxóstato 
Para assegurar um fluxo de água suficiente pelo evaporador, é essencial instalar um fluxóstato no circuito da água. O 
fluxóstato pode ser instalado nas tubanges de entrada ou de saída da água. A finalidade do fluxóstato é parar a 
máquina caso o fluxo de água seja interrompido, protegendo desta forma o evaporador contra congelação. 
O fluxóstato no circuito de recuperação de calor evita que a máquina se desligue devido a pressão elevada. 
Este tem de ser um fluxóstato de palheta, adequado a aplicações exteriores de elevado desempenho (IP67) e a tubos 
com secções entre 1” e 6”. 
O fluxóstato é fornecido com um contacto livre, que tem de ser ligado electricamente aos terminais 8 e 23 da placa de 
bornes M3 (consulte o esquema eléctrico da máquina para obter mais informações). 
O fluxóstato tem de ser ajustado para actuar (desligar a unidade) quando o fluxómetro indicar um valor inferior a pelo 
menos 50% do débito nominal. 
Para obter mais informações acerca da instalação do dispositivo e regulações, leia o folheto informativo da caixa do 
dispositivo. 
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Regulação da sensibilidade de disparo do fluxóstato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Em tubagens de 3” ÷ 6” 
 Utilizar a paleta b = 29 mm 

Figura 8 - Regulação do fluxóstato de segurança 

Kit “Hydronic” (opcional) 
O kit opcional “Hydronic” destina-se a utilização com esta série de máquinas (excepto as unidades 072.2÷079.2 LN). 
Inclui uma bomba simples ou uma bomba dupla, para inclusão na tubagem. Conforme a escolha efectuada ao 
encomendar a máquina, o kit pode ser configurado conforme se indica na figura seguinte. 
 
Kit “Hydronic” com bomba simples Kit “Hydronic” com bomba dupla 
 
 
 

 
 
 
 
1 União Victaulic 
2 Válvula de segurança da água 
3 Conexão 
4 Ligação para resistência eléctrica anti-congelação (não fornecida) 
5 Bomba de água (simples ou dupla) 
 
Nota: nalgumas máquinas, os componentes podem estar colocados de forma diferente. 

Figura 9 - Kit “Hydronic” com bomba simples e bomba  dupla 

 
O tanque de expansão e o grupo automático de reabastecimento de água, obrigatórios em qualquer circuito de água, 
não são fornecidos com o kit “Hydronic”. É responsabilidade do instalador dimensionar e instalar correctamente estes 
componentes. 

3” 83 mm 
4”         107 mm 
5”         134 mm 
6”         162 mm 

>5 mm 

 2 3  

1 

4 

1 2 3  
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Figura 10 - Kit de bombas de água de baixa elevação  (opção a pedido) - diagramas de elevação 

 
External static pressure (kPa) Pressão estática externa (kPa) 
Flow rate (l/s) Débito (l/s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Etiqueta EWYD~ 
BZSS 

EWYD~ 
BZSL Etiqueta EWYD~ 

BZSS 
EWYD~ 
BZSL Etiqueta EWYD~ 

BZSS 
EWYD~ 
BZSL 

A 250 250 
E 

370 360 H 460 450 

B 270 270 380 370 I 510 490 

C 290 290 F 410 400 
J 

520 510 

D 
320 320 G 440 430 580 570 

340 330  370 360    

Etiqueta EWYD~ 
BZSS 

EWYD~ 
BZSL Etiqueta EWYD~ 

BZSS 
EWYD~ 
BZSL Etiqueta EWYD~ 

BZSS 
EWYD~ 
BZSL 

A 250 250 
F 

370 360 

K 

510 490 

B 270 270 380 370 520 510 

C 290 290 
H 

410 400 580 570 

D 320 320 440 430    

E 340 330 J 460 450    

 
 

 
 



 D - KIMHP00501-10PT - 25/60

Figura 11 - Kit de bombas de água de alta elevação (opção a pedido) - diagramas de elevação 

 
External static pressure (kPa) Pressão estática externa (kPa) 
Flow rate (l/s) Débito (l/s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Etiqueta EWYD~ 
BZSS 

EWYD~ 
BZSL Etiqueta EWYD~ 

BZSS 
EWYD~ 
BZSL Etiqueta EWYD~ 

BZSS 
EWYD~ 
BZSL 

A 250 250 E 370 360 I 510 490 

B 270 270 F 380 370 
J 

520 510 

C 290 290 
G 

410 400 580 570 

D 
320 320 440 430    

340 330 H 460 450    

Etiqueta EWYD~ 
BZSS 

EWYD~ 
BZSL Etiqueta EWYD~ 

BZSS 
EWYD~ 
BZSL Etiqueta EWYD~ 

BZSS 
EWYD~ 
BZSL 

A 250 250 
F 

370 360 

K 

510 490 

B 
270 270 380 370 520 510 

290 290 H 410 400 580 570 

D 320 320 I 440 430    

E 340 330 J 460 450    
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Válvulas de segurança do circuito de refrigeração 
Cada sistema é fornecido com válvulas de segurança, instaladas em cada circuito, quer no evaporador, quer no 
condensador. 
A finalidade das válvulas é libertar refrigerante no interior do circuito de refrigeração, quando se verificam certas avarias. 
 

    ATENÇÃO 
 
Esta unidade foi concebida para instalação exterior. Contudo, verifique que a circulação de ar através da máquina é 
suficiente. 
Se a máquina for instalada num local fechado ou partcialmente coberto, é necessário evitar potenciais problemas 
derivados da inalação de gases de refrigerante. Evite a libertação de refrigerante para a atmosfera.  
As válvulas de segurança têm de ser ligadas de forma a descarregarem para o exterior. O instalador é responsável por 
ligar as válvulas de segurança a tubagens de descarga, bem como pelo cálculo das dimensões destas. 
 

Figura 12 - Queda de pressão no evaporador 

 
External static pressure (kPa) Pressão estática externa (kPa) 
Flow rate (l/s) Débito (l/s) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiqueta EWYD~ 
BZSS 

EWYD~ 
BZSL Etiqueta EWYD~ 

BZSS 
EWYD~ 
BZSL Etiqueta EWYD~ 

BZSS 
EWYD~ 
BZSL 

A 

250 250 
C 

370 360 
F 

510 490 

270 270 380 370 520 510 

290 290 
D 

410 400 G 580 570 

B 
320 320 440 430    

340 330 E 460 450    



 D - KIMHP00501-10PT - 27/60

Figura 13 - Queda de pressão durante a recuperação parcial de calor 

 
 
External static pressure (kPa) Pressão estática externa (kPa) 
Flow rate (l/s) Débito (l/s) 
 

EWYD~ 
BZSS 

EWYD~ 
BZSL Circ. 1 Circ. 2 Circ. 3 

250 250 A A  

270 270 A A  

290 290 A A  

320 320 A B  

340 330 B B  

370 360 B B  

380 370 B B  

410 400 B C  

440 430 C C  

460 450 A A A 

510 490 B B A 

520 510 B B B 

580 570 B B B 
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Instalação eléctrica 
 

Especificações gerais 
 

 AVISO 
 
Todas as ligações eléctricas à máquina têm de ser efectuadas no estrito cumprimento das leis e regulamentos em vigor. 
Todas as actividades de instalação, gestão e manutenção têm de ser efectuadas por pessoal qualificado. 
Consulte o esquema eléctrico específico da máquina que adquiriu e que foi enviado com a unidade. Se o esquema 
eléctrico não for encontrado na máquina ou se o tiver perdido, contacte o representante mais próximo do fabricante, que 
lhe enviará uma cópia. 
 
 

 AVISO 
 
Utilize exclusivamente condutores de cobre. Se não forem utilizados condutores de cobre, tal pode originar 
sobreaquecimento ou corrosão dos pontos de ligação, e pode danificar a unidade. 
Para evitar interferências, todos os cabos de controlo têm de ser instalados à parte dos cabos de alimentação. Utilize 
para o efeito condutas eléctricas separadas. 
 
 

 AVISO 
 
Antes de quaisquer trabalhos de instalação e conexão, o sistema tem de ser desligado da corrente e fixado. Depois de 
desligar a unidade, os condensadores do circuito intermédio do inversor mantêm-se carregados com tensões elevadas 
durante um curto período de tempo. Pode voltar a trabalhar com a unidade aguardando 5 minutos após a ter desligado. 
 
 

 AVISO  
 
As unidades desta série são fornecidas com componentes eléctricos não lineares de alta potência (compressor VFD, 
que introduz harmónicos de ordem elevada). Por este motivo, podem causar uma dispersão à terra considerável, de 
cerca de 2 A.  
 
O protecção do sistema de alimentação eléctrica tem de ter em conta os valores supra referidos. 
 

Componentes eléctricos 
Todas as ligações eléctricas de alimentação e de interface constam do esquema eléctrico que é fornecido com a 
máquina. 
O instalador tem de fornecer os seguintes componentes: 
- Cabos da fonte de alimentação (conduta própria) 
- Cabos de interligação e de interface (conduta própria)  
- Disjuntor termomagnético de dimensão adequada (consulte os dados eléctricos) 

Ligações eléctricas 
 
Circuito de alimentação: 
Ligue os cabos eléctricos da fonte de alimentação aos terminais do disjuntor geral, situado na placa de bornes da 
máquina. O painel de acesso tem de ter um orifício de diâmetro adequado, destinado ao cabo e respectivo bucim. Pode 
também ser usada uma conduta flexível, que contenha as três fases mais o cabo de terra.  
Em qualquer caso, é necessário assegurar uma protecção absoluta contra a entrada de água pelo ponto de ligação. 
 
Circuito de controlo: 
Cada máquina da série é fornecida com um transformador auxiliar de 400/230V no circuito de controlo. Por este motivo, 
não é necessário nenhum cabo adicional para a fonte de alimentação do sistema de controlo. 
Só se for solicitado um tanque de acumulação separado (opcional) é que será necessária uma fonte de alimentação 
para a resistência eléctrica anti-congelação. 
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Aquecedores eléctricos 
A máquina tem um aquecedor eléctrico anti-congelação, que está instalado directamente no evaporador. Cada circuito 
também tem um aquecedor eléctrico instalado no compressor, cuja finalidade é manter o óleo quente, evitando assim a 
presença de refrigerante líquido no compressor, misturado com o óleo. Obviamente, o funcionamento dos aquecedores 
eléctricos só é assegurado se houver uma fonte de alimentação constante. Se não for possível manter a máquina sob 
tensão quando fica inactiva, durante o Inverno, aplique pelo menos dois dos procedimentos descritos na secção 
“Instalação mecânica”, na subsecção “Protecção contra congelação do evaporador e dos permutadores de recuperação 
de calor”. 

Fonte de alimentação eléctrica das bombas 
A pedido, nas versões onde tal seja possível, pode ser instalado um kit na máquina, para bombagem integralmente 
cablada, controlada por microprocessador. Nesta situação, não é necessário nenhum controlo adicional. 
 

Tabela 2 - Dados eléctricos das bombas opcionais 
 
Bomba simples  
 

Modelo da 
unidade 

EWYD-BZSS 

Modelo da 
unidade 

EWYD-BZSL 

Potência do motor 
KW 

corrente 
A 

Baixa elev. Alta elev. Baixa elev. Alta 
elevação 

250 250 2.2 3.0 5.0 6.3 

       270        270 3.0 4.0 6.3 7.7 

290 290 4.0 5.5 7.7 10.4 

320 320 4.0 5.5 7.7 10.4 

340 330 4.0 5.5 7.7 10.4 

370 360 4.0 5.5 7.7 10.4 

380 370 4.0 7.5 7.7 13.9 

410 400 4.0 7.5 7.7 13.9 

440 430 5.5 7.5 10.4 13.9 

460 450 5.5 7.5 10.4 13.9 

510 490 5.5 7.5 10.4 13.9 

520 510 7.5 11.0 13.9 20.2 

580 570 7.5 11.0 13.9 20.2 

 
Bombas duplas 
 

Modelo da          
unidade 

EWYD~BZSS 

 
Modelo da 

unidade 
EWYD~BZSL 

 

Potência do motor 
KW 

Corrente 
A 

Baixa elev. Alta elev. Baixa elev. Alta 
elevação 

250 250 3.0 4.0 6.3 7.7 

270 270 4.0 5.5 7.7 10.4 

290 290 4.0 5.5 7.7 10.4 

320 320 4.0 5.5 7.7 10.4 

340 330 5.5 7.5 10.4 13.9 

370 360 5.5 7.5 10.4 13.9 

380 370 5.5 7.5 10.4 13.9 

410 400 5.5 7.5 10.4 13.9 

440 430 5.5 7.5 10.4 13.9 

460 450 5.5 7.5 10.4 13.9 

510 490 7.5 11.0 13.9 20.2 

520 510 7.5 11.0 13.9 20.2 

580 570 7.5 11.0 13.9 20.2 

 



 D - KIMHP00501-10PT - 30/60

Controlo da bomba de água 
Ligue a fonte de alimentação do enrolamento do contactor de controlo aos terminais 27 e 28 (bomba n.º 1) e 401 e 402 
(bomba n.º 2), situados na placa de bornes M3. Depois, instale o contactor numa fonte de alimentação com a mesma 
tensão que o enrolamento do contactor da bomba. Os terminais são ligados a um contacto livre do microprocessador. 
O contacto do microprocessador tem a seguinte capacidade de comutação: 
Tensão máxima:  250 Vca 
corrente máxima:  2A resistiva - 2A inductiva 
Padrão de referência: EN 60730-1 
A cablagem supra descrita permite ao microprocessador gerir automaticamente a bomba de água. É boa prática instalar 
um contacto de estado (livre) no disjuntor termomagnético da bomba e ligá-lo em série com o fluxóstato. 

Relés de alarme – Ligações eléctricas 
A unidade tem uma saída digital através de um contacto livre, que muda de estado sempre que se verifica um alarme 
num dos circuitos de refrigerante. Ligue este sinal a um alarme externo visual ou sonoro, ou ao BMS (sistema de 
supervisão), para monitorizar o funcionamento. Consulte o esquema eléctrico da máquina relativamente às ligações 
eléctricas. 

Controlo remoto para ligar e desligar a unidade – L igações eléctricas 
A máquina tem uma entrada digital que permite o controlo remoto. É possível ligar a esta entrada um temporizador de 
arranque, um disjuntor ou um BMS (sistema de supervisão). Quando o contacto se fecha, o microprocessador inicia a 
sequência de arranque, começando por ligar a primeira bomba de água e depois os compressores. Quando o contacto 
se abre, o microprocessador inicia a sequência de desactivação da máquina. O contacto tem de estar livre. 

Ponto de regulação duplo – Ligações eléctricas 
A funcionalidade de ponto de regulação duplo permite comutar o ponto de regulação da unidade entre dois valores 
predefinidos no controlador dela, por interposição de um disjuntor. Um exemplo de aplicação é a produção de gelo 
durante a noite e o funcionamento normal durante o dia. Ligue um disjuntor ou temporizador entre os terminais 5 e 21 da 
placa de bornes M3. O contacto tem de estar livre. 

Reinicialização do ponto de regulação da água exter ior – Ligações eléctricas (opcional) 
O ponto de regulação local da máquina pode ser modificado através de um sinal externo analógico de 4-20mA. Depois 
de activar esta funcionalidade, o microprocessador permite a modificação do ponto de regulação a partir de um valor 
regulado localmente, até um diferencial de 3°C. 4 m A correspondem a um diferencial de 0°C, 20mA correspo ndem ao 
ponto de regulação mais o diferencial máximo. 
O cabo do sinal tem de ser ligado directamente aos terminais 35 e 36 da placa de bornes M3. 
O cabo do sinal tem de ser de tipo blindado e não pode ser colocado na proximidade de cabos de alimentação, para que 
estes não induzam interferências no controlador electrónico. 

Limitação de capacidade da unidade – Ligações eléct ricas (opcional) 
O microprocessador da máquina permite limitar a capacidade segundo dois critérios diferentes: 
- Limitação de carga: A carga pode ser variada através de um sinal externo de 4-20mA proveniente do BMS (sistema 
de supervisão). 
  O cabo do sinal tem de ser ligado directamente aos terminais 36 e 37 da placa de bornes M3. 
  O cabo do sinal tem de ser de tipo blindado e não pode ser colocado na proximidade de cabos de alimentação, 
para que estes não induzam interferências no controlador electrónico. 
- Limitação de corrente: A carga da máquina pode ser variada através de um sinal de 4-20mA proveniente de um 
dispositivo externo. Neste caso, os limites do controlo de corrente têm de ser regulados no microprocessador, para que 
este transmita o valor da corrente medida e o limite. 
  O cabo do sinal tem de ser ligado directamente aos terminais 36 e 37 da placa de bornes M3. 
  O cabo do sinal tem de ser de tipo blindado e não pode ser colocado na proximidade de cabos de alimentação, 
para que estes não induzam interferências no controlador electrónico. 
  Uma entrada digital permite activar a limitação de corrente no momento desejado. Ligue o interruptor de 
activação ou temporizador (contacto livre) aos terminais 5 e 9. 
 
Atenção: as duas opções não podem ser activadas simultaneamente. A regulação de uma funcionalidade exclui a outra. 
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Figura 14 - Ligação do utilizador às placas de born es M3 da interface 
 
Ligações básicas da unidade Expansão 

adicional para 
recuperação de 
calor 

Expansão adicional para 
controlo da bomba 

Expansão adicional para 
reinicialização do ponto de regulação 
da água e limitação da unidade 
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VFD e problemas associados 
As unidades descritas neste manual utilizam um VFD (controlador de frequência variável) para fazer variar a velocidade 
de rotação do compressor e, consequentemente, a carga de refrigerante gerada, mantendo a eficiência do próprio 
compressor a níveis extremamente elevados, quando comparados com outros métodos de diminuição da capacidade. 
 
A figura 12 ilustra a potência absorvida por um compressor monoparafuso comum, face à carga desenvolvida pelo 
compressor, na solução clássica de descarga com corrediças e com variação de velocidade 
 
Repare-se como a potência de entrada é sempre inferior (até 30%) no caso da variação de velocidade, relativamente à 
utilização de corrediças de descarga. 
 
Além disso, no caso de variação de velocidade, o compressor pode rodar a velocidades superiores à nominal, 
desenvolvendo assim uma carga superior a 100%, algo obviamente impossível com uma velocidade de rotação fixa. 
Desta forma, recupera-se a perda de capacidade ocorrida em condições ambientais desfavoráveis, como baixa 
temperatura ambiente. 
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Figura 15 - Energia eléctrica absorvida pelo compres sor, face à carga 

 
 
Compressor power input (%) Entrada de alimentação do compressor (%) 
Compressor load (%) Carga do compressor (%) 
VFD VFD 
Slides Corrediças 

Princípio de funcionamento do VFD 
O VFD (também conhecido por “inversor”) é um dispositivo electrónico de potência concebido para fazer variar a 
velocidade de rotação dos motores de indução. 
 
Os motores giram a uma velocidade com rpm praticamente fixas, que só depende da frequência da fonte de 
alimentação (f) e do número de pólos (p), segundo esta fórmula: 

p

f
rpm

60⋅=
 

(Na verdade, para que o motor produza um binário, a velocidade de rotação — conhecida como velocidade de 
sincronismo — tem de ser ligeiramente inferior à que é calculada pela fórmiula anterior.) 
 
Assim, para fazer variar a velocidade de rotação de um motor de indução, a frequência de alimentação deste tem de 
variar. 
 
O VFD faz precisamente isto, partindo da frequência-base da rede (50 Hz na rede europeia, 60 Hz na norte-americana), 
ao longo de três etapas de funcionamento: 
 
a primeira etapa é de rectificação, para transformar a corrente alternada em corrente contínua. Geralmente, utiliza-se 
para tal uma ponte rectificadora de díodos (as soluções topo-de-gama usam pontes com SCR) 
a segunda etapa consiste no carregamento dos condensadores (barramento de corrente contínua, também conhecido 
por DC-Link) 
a terceira etapa trata da reconstrução da corrente alternada (um inversor genuínio), através de uma ponte de 
transístores (normalmente IGBT), com valores variáveis de tensão e frequência, regulados pelo sistema de controlo. 
A tensão é, na verdade, o resultado de uma modulação PWM de alta frequência (numa gama de poucos kHz) a partir da 
qual se obtém a componente fundamental de frequência variável (geralmente, 0-100 Hz). 

O problema dos harmónicos 
A ponte rectificadora de um VFD exige que a corrente da rede não seja uma sinusóide pura. Com efeito, devido à 
presença dos díodos, que são componentes não lineares, a corrente absorvida por uma ponte rectificadora tem uma 
frequência mais elevada do que a da rede. Estes componentes são os “harmónicos”: no caso de uma fonte de 
alimentação a 50 Hz, o componente a 50 Hz é o harmónico fundamental, sendo o segundo harmónico o componente a 
100 Hz, o terceiro harmónico o componente a 150 Hz, etc. (No caso de uma fonte de alimentação a 60 Hz, o 
componente fundamental é o de 60 Hz, o segundo o de 120 Hz, o terceiro o de 180 Hz, etc.) 
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Figura 16 - Diagrama comum de um VFD 

 
 
Motor load Carga do motor 
Utility grid Rede eléctrica 
Rectifier Rectificador 
DC Link DC-Link 
Inverter Inversor 
 

Figura 17 - Harmónicos da rede 

 
 
Como a ponte rectificadora tem perante si um estágio de corrente contínua, a corrente obtida está praticamente em fase 
com a tensão. Contudo, a fórmula que se segue já não é válida 

ϕcos3 ⋅⋅⋅= IVPact   NÃO 
isto porque os componentes harmónicos superiores ao harmónico fundamental não contribuem para a potência activa. 
Por isso, é necessário definir vários valores: 
Factor de deslocamento   

ϕcos=DPF  
Factor de potência (potência total) 

DPF
I

I
PF ⋅= 1

 
O factor de potência tem em conta o deslocamento de fase e o conteúdo em harmónicos, expressos como razão entre a 
componente fundamental I1 da corrente e o valor eficaz geral. Na verdade, exprime que parte da corrente de entrada é 
convertida em potência activa. Vale a pena mencionar que em caso de ausência de inversor e de dispositivos 
electrónicos em geral, o DPF e o PF são iguais. 
Além disso, muitos painéis eléctricos só consideram o DPF, visto que o conteúdo de harmónicos não é medido, mas 
apenas a absorção de potência activa e reactiva. 
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Outro índice de medida dos harmónicos da rede é o coeficiente de distorção harmónico, THDi (distorção harmónica 
total): 

2
1

2
1

2

I

II
THDi

−
=

 
Num VFD sem dispositivos de compensação, a distorção harmónica pode alcançar valores superiores a 100% (ou seja, 
em conjunto os harmónicos podem, acumulados, ser superiores ao componente fundamental).  
 
Para reduzir o conteúdo de harmónicos da corrente (e, dessa forma, a THD), as unidades constantes deste manual vêm 
equipadas com um indutância de linha. Como o conteúdo de harmónicos depende da razão entre a corrente exigida 
pelo VFD e a corrente de curto-circuito no ponto de cablagem, para cada plano, o THD varia de acordo com a absorção 
da máquina. Por exemplo, a figura 14 ilustra o valor do THD com ou sem uma indutância de filtração, para diferentes 
valores da razão da corrente do VFD com a corrente de curto-circuito no ponto de cablagem. 

Figura 18 - Conteúdo de harmónicos com e sem indutâ ncia de linha 

 
 
Short circuit current ratio (I/Isc) Razão da corrente de curto-circuito (I/Icc) 
THD no filter THD sem filtro 
THD 100 µH filter THD, filtro 100 µH 
 
Contudo, tem de ser dito que a distorção harmónica cai em valor se estiverem ligados outros aparelhos no ponto de 
ligação (PCC): quanto maior a preponderância desses aparelhos, menor será a distorção da corrente. A figura 16 ilustra 
a distorção harmónica total no ponto onde a unidade é ligada à rede, de acordo com a razão entre a corrente de curto-
circuito no ponto de ligação (ISC), a corrente absorvida pela unidade (IC) e a percentagem de potência consumida pela 
unidade, em comparação com a potência total fornecida pela rede no ponto de ligação. 
 
Repare-se que a distorção harmónica no ponto de ligação pode apresentar valores muito baixos (inferiores a 5%), 
quando a corrente de curto-circuito for inferior a 20 vezes a corrente da unidade, constituíndo isto uma percentagem não 
superior a 20% da carga total da rede. 
 
Em qualquer caso, a distorção harmónica introduzida pela unidade tem de ser avaliada em relação à aplicação 
específica, sujeita a uma análise detalhada de toda a rede e das cargas alimentadas. 
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Figura 19 - Variação do conteúdo de harmónicos face à percentagem de cargas não lineares 

 
 
Current THD % % THD da corrente 
100% non-linear load Carga 100% não linear 
ISC/IL at PCC ICC/IL no PCC 
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Funcionamento 
 

Responsabilidades do operador 
É importante que o operador tenha recebido a formação adequada e esteja familiarizado com o sistema, antes de 
utilizar a máquina. Além de ler este manual, o operador tem de estudar o manual de operações do microprocessador e o 
esquema eléctrico, para poder compreender a sequência de arranque, o funcionamento, a sequência de desactivação e 
o funcionamento de todos os dispositivos de segurança. Leia cuidadosamente o manual do VFD. 
Durante a fase inicial de arranque da máquina, um técnico autorizado pelo fabricante está disponível, para responder a 
eventuais perguntas e dar instruções relatias aos correctos procedimentos operacionais. 
Aconselha-se o operador a manter um registo de dados operacionais para cada máquina que esteja instalada. Deve 
ainda ser mantido outro registo, com todas as actividades periódicas de manutenção e de assistência técnica. 
Se o operador notar condições de funcionamento anormais ou invulgares, aconselha-se que contacte o serviço técnico 
autorizado pelo fabricante. 

Descrição da máquina 
Esta máquina, do tipo condensador refrigerado a ar, é composta pelos seguintes componentes principais: 
- Compressor : O compressor monoparafuso ultramoderno da série Fr3100 é do tipo semi-hermético e utiliza gás do 
evaporador para refrigerar o motor e permitir o funcionamento optimizado sob quaisquer expectativas de condições de 
carga. O sistema de lubrificação por injecção de óleo não requer bomba de óleo, porque o fluxo de óleo é assegurado 
pela diferença de pressões entre a saída e a aspiração. Além de assegurar a lubrificação dos rolamentos, a injecção de 
óleo veda dinamicamente o parafuso, activando assim o processo de compressão. 
- Permutador de calor para a água : Permutador de calor de carcaça e tubos de expansão directa para todos os 
modelos, funciona como evaporador quando a máquina actua como chiller, e como condensador quando actua como 
bomba de calor. 
- Permutador de calor do ar : De aletas, com tubos interno de micro-aletas, que se expandem directamente sobre 
a aleta aberta de alta eficiência; funciona como evaporador quando a máquina actua como chiller, e como condensador 
quando actua como bomba de calor. 
- Ventoinha : Do tipo axial, de alta eficiência. Permite o funcionamento com baixo ruído do sistema, mesmo durante 
a regulação. 
- Válvula de expansão : A máquina normal tem uma válvula electrónica de expansão, controlada por um dispositivo 
electrónico (o controlador) que lhe optimiza o funcionamento. 
- Válvula quádrupla : Permite que o débito do compressor seja encaminhado para o permutador de calor do ar, 
para actuar como chiller de água; ou para o permutador de calor da água, para actuar como aquecedor de água.  
- VFD: Trata-se de um dispositivo electrónico de potência, que permite a variação contínua da velocidade de rotação 
do compressor, assegurando a modulação da carga aplicada, para obter a máxima eficiência. 

Descrição do ciclo de refrigeração 
O gás refrigerante a baixa temperatura, proveniente do evaporador, é arrastado para o compressor através de um motor 
eléctrico, refrigerado pelo refrigerante. De seguida, é comprimido. Neste processo, o refrigerante combina-se com o óleo 
proveniente do separador de óleo. O óleo introduzido é utilizado para lubrificação do vedante entre o parafuso e a 
carcaça, e entre o parafuso e a estrela. 
A mistura de óleo e refrigerante a alta-pressão é introduzida num separador de óleo centrífugo, de alta eficiência, onde o 
óleo é separado do refrigerante. O óleo que se acumula no fundo do separador é forçado a reentrar no compressor, por 
efeito da diferença de pressão, enquanto que o refrigerante isento de óleo é enviado para o condensador, onde o vapor 
de refrigerante sobreaquecido arrefece e começa a condensar. Por fim, o refrigerante fica subrefrigerado. 
O calor extraído do fluído durante a fase de arrefecimento do sobreaquecimento, condensação e subrefrigeração é 
transferido para o ar exterior, ao actuar como chiller; ou para a água – que é aquecida desta forma - ao actuar como 
bomba de calor. 
O fluído subrefrigerado flui pelo filtro secador de alta eficiência e alcança o elemento de expansão (válvula de 
expansão), através do qual se verifica uma queda de pressão, resultando na vaporização de parte do líquido 
refrigerante. 
O resultado, neste momento, é uma mistura de líquido e gás a baixa pressão e baixa temperatura, que entra no 
evaporador, onde recebe o calor necessário para a vaporização. 
Quando o refrigerante em líquido/vapor se tiver distribuído uniformemente pelos tubos do evaporador, permuta calor 
com a água que se pretende refrigerar (ao actuar como chiller), reduzindo desta forma a temperatura da água; ou, ao 
actuar como bomba de calor, permuta calor com o ar exterior. No processo, fica completamente vaporizado e depois 
sobreaquecido. 
Depois de alcançar o estado de vapor sobreaquecido, o refrigerante sai do evaporador e é novamente levado para o 
compressor, para repetir o ciclo. 
Na bomba de calor, o permutador de calor para a água pode ser utilizado para refrigerar (ao actuar como chiller) ou 
aquecer (ao actuar como bomba de calor) a água que flui por ele. Para desempenhar ambas as funções (que, 
obviamente, não podem ser efectuadas simultaneamente, pelo que é necessário escolher o modo de funcionamento 
desejada), o permutador de calor para a água tem de conseguir trabalhar como evaporador (actuação como chiller) ou 
condensador (actuação como bomba de calor). Tal é conseguido graças a uma válvula especial (válvula quádrupla), 
concebida para encaminhar o fluído do separador de óleo em direcção ao permutador de calor para a água (ao actuar 
como chiller) ou em direcção ao permutador de calor do ar (ao actuar como bomba de calor), fazendo com que funcione 
como condensador e ligando o outro permutador de calor (permutador de calor para a água ao actuar como chiller e 
permutador de calor do ar ao actuar como bomba de calor) à aspiração do compressor, fazendo com que funcione como 
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evaporador. A diferença de volume interno entre um permutador de calor do ar e um permutador de calor para a água 
faz com que seja necessário que o circuito possua um elemento (colector de líquidos) concebido para conter o 
diferencial de líquido entre os dois modos de funcionamento. 

Figura 20 - Ciclo de refrigeração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valvola ritegno Válvula verificadora 
Attacco 1/4" SAE Ligação 1/4" SAE 
Valvola di sicurezza Válvula de segurança 
Valvola di espansione Expansion valve 
Pressostato alta pressione Pressóstato de alta pressão 
Spia passaggio liquido Visor de fluxo do líquido 
Pressostato bassa pressione Pressóstato de baixa pressão 
Trasduttore alta pressione Transdutor de alta pressão 
Rubinetto linea liquido Válvula do líquido 
Rubinetto di aspirazione (optional) Válvula da aspiração (opcional) 
Rubinetto di mandata Válvula de descarga 
Rubinetto di carica 1/4" SAE Válvula de carga 1/4" SAE 
Direzione fluido in refrigerazione Direcção do fluído para refrigeração 
Direzione fluido in riscaldamento Direcção do fluído para aquecimento 
 
A figura apresenta uma unidade de dois circuitos. Nas unidades de três circuitos, o terceiro circuito é idêntico aos dois 
primeiros e o evaporador tem mais uma tubagem de gás e mais uma tubagem de líquido. 
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Descrição do ciclo de refrigeração com recuperação de calor 
O gás refrigerante a baixa temperatura, proveniente do evaporador, é arrastado para o compressor através de um motor 
eléctrico, refrigerado pelo refrigerante. De seguida, é comprimido. Neste processo, o refrigerante combina-se com o óleo 
proveniente do separador de óleo. 
A mistura de óleo e refrigerante a alta-pressão é introduzida num separador de óleo centrífugo, de alta eficiência, onde o 
óleo é separado do refrigerante. o óleo que se acumula no fundo do separador é forçado a reentrar no compressor, por 
efeito da diferença de pressão, enquanto que o refrigerante isento de óleo é enviado para o permutador de recuperação 
parcial de calor, onde arrefece, reduzindo a temperatura de sobreaquecimento, enquanto aquece a água que passa pelo 
permutador de calor. Da saída do permutador de calor, o fluído refrigerante passa primeiro pela válvula quádrupla, 
depois entra no permutador de calor do ar (ao actuar como chiller) ou no permutador de calor para a água (ao actuar 
como bomba de calor), onde se condensa e é subrefrigerado, enquanto aquece o ar exterior (ventilação forçada) ou a 
água, respectivamente. 
O fluido subrefrigerado flui pelo filtro secador de alta eficiência e alcança o elemento de expansão, através do qual se 
verifica uma queda de pressão, resultando na vaporização de parte do líquido refrigerante. 
O resultado, neste momento, é uma mistura de líquido e gás a baixa pressão e baixa temperatura, que entra no 
permutador de calor para a água (actuação como chiller) ou no permutador de calor do ar (actuação como bomba de 
calor), onde absorve o calor necessário à vaporização. 
Quando o refrigerante em líquido/vapor se tiver distribuído uniformemente pelos tubos do permutador de calor, permuta 
calor com a água que se pretende refrigerar (ao actuar como chiller), reduzindo desta forma a temperatura da água; ou, 
ao actuar como bomba de calor, permuta calor com o ar exterior. No processo, fica completamente vaporizado e depois 
sobreaquecido. 
Depois de alcançar o estado de vapor sobreaquecido, o refrigerante sai do permutador de calor e é novamente levado 
para o compressor, para repetir o ciclo.  

Controlo do circuito de recuperação de calor e reco mendações de instalação 
O sistema de recuperação parcial de calor está disponível quer ao actuar como chiller, quer ao actuar como bomba de 
calor, não sendo gerido nem controlado pela the máquina. O instalador deve utilizar as seguintes sugestões, para obter 
do sistema o melhor desempenho e a máxima fiabilidade: 
 

1. Instale um filtro mecânico no tubo de entrada no permutador de calor. 
2. Instale válvulas de fecho, para isolar o permutador de calor do sistema de água durante períodos de inactividade 

ou de manutenção do sistema. 
3. Instale uma válvula de dreno que permita ao permutador de calor ser esvaziado, caso se espere que a 

temperatura do ar caia para valores inferiores a 0°C durante os períodos de inactividade da máquina. 
4. Instale uniões flexíveis anti-vibrações nos tubos de entrada e de saída de água do recuperador de calor, para 

que a transmissão de vibrações ao sistema de água (e o consequente ruído) se mantenha tão baixa quanto 
possível. 

5. Não carregue as uniões do permutador com o peso da tubagem de recuperação de calor. As uniões de água dos 
permutadores não foram concebidas para suportar o peso da tubagem. 

6. Se a temperatura da água de recuperação de calor for inferior à temperatura ambiente, é aconselhável desligar a 
bomba de água de recuperação de calor 3 minutos após desligar o último compressor. 

 

    ATENÇÃO  
 
A recuperação de calor foi projectada como fonte adicional de calor externo; de facto, a disponibilidade de calor 
recuperado só é assegurada com um circuito de refrigeração, que funciona quando há solicitação de água 
refrigerada. 
 
Em particular, não é possível um funcionamento correcto se a água que entrar no permutador tiver temperatura 
inferior a 35°C por períodos superiores ao tempo no rmalmente necessário para que o sistema alcance as condições 
normais de funcionamento (cerca de 15 minutos): trabalhar durante períodos prolongados em tais condições pode 
causar avarias no circuito de refrigeração e activar os dispositivos de protecção.  O instalador também tem de se 
certificar de que a temperatura de entrada de água no circuito de recuperação alcança o valor mínimo permitido, logo 
que possível. 
 
Pelos mesmos motivos, não pode haver fluxo de água pelo permutador quando o circuito de refrigeração está 
desligado. 
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Figura 21 - Ciclo de refrigeração com recuperação p arcial de calor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valvola ritegno Válvula verificadora 
Attacco 1/4" SAE Ligação 1/4" SAE 
Valvola di sicurezza Válvula de segurança 
Valvola di espansione Expansion valve 
Pressostato alta pressione Pressóstato de alta pressão 
Spia passaggio liquido Visor de fluxo do líquido 
Pressostato bassa pressione Pressóstato de baixa pressão 
Trasduttore alta pressione Transdutor de alta pressão 
Rubinetto linea liquido Válvula do líquido 
Rubinetto di aspirazione (optional) Válvula da aspiração (opcional) 
Rubinetto di mandata Válvula de descarga 
Rubinetto di carica 1/4" SAE Válvula de carga 1/4" SAE 
Direzione fluido in refrigerazione Direcção do fluído para refrigeração 
Direzione fluido in riscaldamento Direcção do fluído para aquecimento 
 
(*) Os dados de entrada e saída da água fornecidos são meramente indicativos. Consulte o diagrama de dimensões da 
máquina relativamente à ligação exacta da água dos permutadores de recuperação parcial. 
A figura apresenta uma unidade de dois circuitos. Nas unidades de três circuitos, o terceiro circuito é idêntico aos dois 
primeiros e o evaporador tem mais uma tubagem de gás e mais uma tubagem de líquido. 
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Compressor 
O compressor monoparafuso é do tipo semi-hermético, com um motor trifásico assíncrono de dois pólos, aplicado 
directamente no eixo principal. O gás de aspiração do evaporador refrigera o motor eléctrico antes de entrar no orifícios 
de aspiração. Há sensores de temperatura no interior do motor eléctrico, completamente cobertos pelo enrolamento, 
que monitorizam constantemente a temperatura do motor. Se a temperatura do enrolamento ficar muito alta (120°C), um 
dispositivo externo especial, ligado aos sensores e ao controlador electrónico, desactiva o compressor correspondente. 
Só há duas partes móveis, não existindo no compressor quaisquer outros componentes com movimento excêntrico e/ou 
alternado. 
Consequentemente, os componentes básicos são só o rotor principal e o satélite, que efectuam o processo de 
compressão, perfeitamente combinados. 
Os compressores de todos os modelos da série são Fr3100. O compressor Fr3100 só tem um satélite, na secção 
superior do parafuso. 
A compressão é vedada graças a um material compósito especial, com forma adequada, interposto entre o parafuso 
principal e o satélite. O eixo principal ao qual é aplicado o rotor principal é suportado por 2 rolamentos. O sistema assim 
composto encontra-se equilibrado de forma estática e dinâmica, antes da montagem. 

Figura 22 - Fotografia do compressor Fr3100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma tampa grande de acesso, na parte superior do compressor Fr3100, permite efectuar manutenção de forma rápida e 
fácil. 

Processo de compressão 
No compressor monoparafuso, o processo de aspiração, compressão e descarga tem lugar de forma contínua, graças 
ao satélite superior. Neste processo, o gás de aspiração entra no perfil entre o rotor, os dentes do satélite superior e o 
corpo do compressor. O volume é reduzido gradualmente, através da compressão do refrigerante. O gás comprimido a 
alta pressão é assim descarregado no separador de óleo integrado. No separador de óleo, o óleo e a mistura de gás e 
óleo são recolhidos numa cavidade existente na parte inferior do compressor, onde são injectados nos mecanismos de 
compressão, para assegurar a vedagem da compressão e a lubrificação dos rolamentos. 
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Figura 23 - Processo de compressão 
 

1. e 2. Aspiração 
As caneluras 'a', 'b' e 'c' do rotor principal 
comunicam numa das pontas com a 
câmara de aspiração, através da face final 
do rotor canelado, sendo vedadas na outra 
ponta pelos dentes do rotor em estrela. À 
medida que roda o rotor principal, o com-
primento eficaz das caneluras aumenta, 
aumentando proporcionalmente o volume 
aberto à câmara de aspiração: o diagrama 
1 mostra claramente este processo. 
À medida que a canelura 'a' vai assumindo 
a posição das caneluras 'b' e 'c', o 
respectivo volume aumenta, induzindo o 
vapor de aspiração a entrar nela. 
Com mais rotação do rotor principal, as 
caneluras que estavam abertas para a 
câmara de aspiração engrenam nos 
dentes do rotor em estrela. Isto coincide 
com a vedagem progressiva de cada 
canelura pelo rotor principal. Quando o 
volume da canelura fica separado da 
câmara de aspiração, está concluída a 
etapa de aspiração do ciclo de 
compressão. 
 
 
A  Gás de aspiração 

1. 

 
 
 

2. 

 
3. Compressão 
À medida que roda o rotor principal, o 
volume do gás preso dentro da canelura é 
reduzido, à medida que se encurta o 
comprimento da canelura e ocorre uma 
compressão. 

3. 

 
4. descarga 
À medida que os dentes do rotor em 
estrela se aproximam do final de uma 
canelura, a pressão do vapor nela preso 
alcança um valor máximo, que ocorre 
quando a aresta frontal da canelura 
começa a sobrepor-se ao orifício triangular 
de descarga. 
A compressão cessa imediatamente, 
enquanto o gás é fornecido ao colector de 
descarga. Os dentes do rotor em estrela 
continuam a esvaziar a canelura, até que o 
volume desta se reduza a zero. Este 
processo de compressão repete-se à vez 
para cada canelura/dente de estrela. 
 
A  Gás da descarga 

4. 

 
 

Não está representado o separador de óleo 
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Controlo da capacidade de refrigeração 
Os compressores vêm equipados de fábrica com um sistema de controlo contínuo da capacidade de refrigeração. 
Uma corrediça de descarga reduz o volume da ranhura de admissão e o comprimento efectivo. Esta corrediça usa-se 
para fazer trabalhar o compressor com carga mínima e máxima. Como em todas as demais condições, a capacidade de 
refrigeração é regulada pelo inversor, que modula a velocidade do parafuso (para mais pormenores acerca do 
funcionamento do inversor, consulte o manual Combivert, incluído). 
A corrediça de descarga é controlada pela pressão do óleo que vem do separador ou por efeito do óleo libertado para a 
aspiração do compressor; uma mola fornece a força de equilíbrio necessária para deslocar a corrediça. 
 
O fluxo de óleo é controlado por duas válvulas solenóides distintas, ‘A’ e ‘B’, segundo as entradas do controlador da 
unidade. As solenóides são normalmente fechadas (NF), abrindo-se quando alimentadas. 
Durante o funcionamento do compressor, a posição das válvulas é controlada pela pressão no interior do cilindro. 
 
Na bomba de calor EWYD-BZ-, a corrediça de descarga só é usada para manter o compressor com carga mínima no 
arranque. Isto, juntamente com um arranque a baixa velocidade, evita que o compressor admita líquido, que o poderia 
danificar, mesmo em condições extremamente exigentes, como quando se comuta o modo de funcionamento de chiller 
para bomba de calor, ou vice versa. 

Figura 24 - Mecanismo de controlo da capacidade do compressor Fr3100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 Fornecimento de óleo 
2 Ventilação de óleo para a aspiração 
3 Descarga 
4 Carga 
5 Corrediça 
6 Mola 
7 A pressão de descarga actua deste lado do êmbolo 
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Força da mola + Pressão de descarga > Pressão do cilindro = Válvula corrediça desloca-se para a descarga 

 

  
 
 
 

 
 

Pressão do cilindro > Pressão de descarga + Força da mola = Válvula corrediça desloca-se para a carga 

 

ACÇÃO DE CONTROLO DE CAPACIDADE  VÁLVULA 
SOLENÓIDE A 

1VÁLVULA 
SOLENÓIDE B 

Carga do compressor 
O óleo a alta pressão entra no cilindro de controlo de capacidade. A 
pressão do óleo sobrepõe-se à força combinada da mola e da 
pressão de descarga que actua sobre o lado da descarga do êmbolo, 
movendo a válvula de corrediça em direcção à posição de carga 
máxima. 

Desactivada 
(fechada) Activada (aberta) 

Descarga do compressor 
O óleo é ventilado a partir do cilindro de controlo de capacidade. A 
força combinada da mola e da pressão de descarga que actua sobre 
o lado da descarga do êmbolo desloca a válvula de corrediça em 
direcção à posição de carga mínima. 

Activada (aberta) Desactivada 
(fechada) 

Manter a posição da válvula de corrediça 
A válvula de corrediça é bloqueada hidraulicamente na posição de 
carga desejada. 

Desactivada 
(fechada) 

Desactivada 
(fechada) 

Figura 25 - Controlo de capacidade infinitamente va riável do compressor Fr3100 
 
a Descarga do compressor 
1 Fornecimento de óleo 
2 Desactivada (fechada) 
3 Activada (aberta) 
4 Ventilação de óleo 
5 Descarga 
6 Expansão da mola 
7 A pressão de descarga actua deste lado do êmbolo 
 
b Carga do compressor 
1 Fornecimento de óleo 
2 Activada (aberta) 
3 Desactivada (fechada) 
4 Ventilação de óleo 
5 Carga 
6 Mola comprimida 
7 A pressão de descarga actua deste lado do êmbolo 
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Verificações anteriores ao arranque 
 
Generalidades 
Uma vez instalada a máquina, utilize este procedimento para verificar se a instalação foi bem feita: 
 

 AVISO 
 
Antes de prestar qualquer tipo de assistência técnica à máquina, abra o interruptor de corte geral, na fonte de 
alimentação principal da máquina. 
Quando a máquina está desligada mas o interruptor de corte se encontra na posição fechada, os circuitos não utilizados 
podem encontrar-se sob tensão. 
Nunca abra a caixa da placa de bornes dos compressores antes de abrir o interruptor de corte geral da unidade.  
 
 

 AVISO  
 
Depois de desligar a unidade, os condensadores do circuito intermédio mantêm-se carregados com tensões elevadas 
durante um curto período de tempo. A descarga total dos condensadores demora cerca de 5 minutos. Aguarde até que 
os LED do inversor se apaguem, antes de tentar aceder a componentes que podem estar potencialmente activos. 
Consulte o manual do inversor para obter mais informações.  
 

 
Inspeccione todas as ligações eléctricas dos circuitos de alimentação e dos compressores, incluindo os contactores, os 
porta-fusíveis e os terminais eléctricos, verificando se estão limpos e bem fixos. Apesar de estas verificações serem 
efectuadas na fábrica a todas as máquina despachadas, as vibrações do transporte podem soltar algumas ligações 
eléctricas. 
 

     AVISO 
 
Verifique se os terminais dos cabos eléctricos estão bem presos. Um cabo solto pode sobreaquecer e originar 
problemas nos compressores. 
 
 
Abra as válvulas de descarga, de líquido, de injecção de líquido e de aspiração (se instaladas). 
 

    ATENÇÃO 
 
Não arranque com os compressores se as válvulas de descarga, de líquido, de injecção de líquido ou de aspiração 
estiverem fechadas. Se estas válvulas não forem abertas, tal pode danificar gravemente o compressor. 
 
 
Ligue todos os disjuntores da ventoinha (do F16 ao F20 e do F26 ao F30). 
 

   IMPORTANTE  
 
Se, por esquecimento, os disjuntores das ventoinhas ficarem abertos, ambos os compressores disparam devido à alta 
pressão (actuação como chiller) ou à baixa pressão (actuação como bomba de calor), quando a máquina arrancar pela 
primeira vez. Para reinicializar o alarme de alta-pressão é necessário abrir o compartimento do compressor e 
reinicializar o pressóstato mecânico de alta pressão. 
 
 
Verifique a tensão da fonte de alimentação nos bornes do interruptor-seccionador geral (em forma de manípulo). A 
tensão da fonte de alimentação tem de ser igual à mencionada na placa de especificações. A tolerância máxima 
permitida é de ± 10%. 
O desequilíbrio de tensões entre as três fases não pode exceder ± 3%. 
 
A unidade vem equipada de fábrica com um monitor de fases que evita que os compressores e as ventoinhas 
arranquem quando a sequência de fases não é a correcta. Ligue adequadamente os terminais eléctricos ao interruptor-
seccionador, para assegurar um funcionamento sem alarmes. Se o monitor de fases disparar um alarme depois da 
máquina ter sido ligada à corrente, basta inverter duas fases da alimentação do interruptor-seccionador geral (na fonte 
de alimentação da unidade). Nunca inverta as ligações eléctricas no motor. 
 
Abasteça o circuito da água e extraia o ar pelo ponto mais alto do sistema. Depois, abra a válvula de ar por cima da 
carcaça do evaporador. Lembre-se de a voltar a fechar, depois de abastecer. A pressão de projecto para a água no 
evaporador é de 10,0 bar. Nunca exceda esta pressão durante o tempo de vida da máquina. 
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    IMPORTANTE  
 
Antes de colocar a máquina em funcionamento, limpe o circuito da água. Resíduos de sujidade, incrustações e 
corrosão, entre outros corpos estranhos, podem acumular-se no interior do permutador de calor e reduzir-lhe a 
capacidade de permutação de calor. As quedas de pressão também podem aumentar, reduzindo por consequência o 
fluxo de água. Por este motivo, um correcto tratamento da água reduz o risco de corrosão, desgaste, incrustações, etc. 
O tratamento de água mais adequado deve ser determinado localmente, em função do tipo de sistema e das 
características locais da água utilizada no processo. 
O fabricante não é responsável por danos ou mau funcionamento do aparelho resultantes da utilização de água sem 
tratamento ou com um tratamento incorrecto. 
 

Unidades com uma bomba de água externa 
Arranque a bomba de água e verifique se há fugas no sistema de água; repare-as, se for o caso. Com a bomba de água 
em funcionamento, ajuste o fluxo de água até que seja alcançada a queda de pressão projectada para o evaporador. 
Regule o ponto de activação do fluxóstato (não fornecido de fábrica), para assegurar o funcionamento da máquina num 
intervalo de débito de ± 20%. 

Unidades com uma bomba de água integrada 
Este procedimento pressupõe uma instalação de fábrica do kit de bomba de água (simples ou dupla) opcional.  
Verifique se os interruptores Q0, Q1 e Q2 estão abertos (“Off” ou 0). Verifique também se o interruptor termomagnético 
Q12, no painel eléctrico da área de controlo, está desligado. 
Feche o interruptor-seccionador geral com mecanismo de bloqueio de porta Q10, na placa principal. E ligue o interruptor 
Q12. 
 

    AVISO 
 
A partir deste momento, a máquina estará alimentada com corrente eléctrica. Seja extremamente cuidadoso nas 
operações efectuadas a partir de agora.  
Qualquer falta de atenção durante o funcionamento subsequente pode originar lesões pessoais graves. 
 
 
Bomba simples  Para fazer arrancar a bomba de água, rode o interruptor Q0 para a posição de ligado (“On” ou “1”) e 
aguarde até que surja a mensagem respectiva no visor (por ex., “Unit On”). Regule o fluxo de água até ser alcançada a 
queda de pressão projectada para o evaporador. Regule agora o fluxóstato (não incluído), para se assegurar de que a 
máquina trabalha dentro de um intervalo de caudal de ± 20%. 
 
Bomba dupla  O sistema pressupõe a utilização de uma bomba dupla com dois motores, servindo um de apoio ao 
outro. O microprocessador activa uma das duas bombas, tendo em vista minimizar o número de horas de trabalho e de 
arranques. Para fazer arrancar uma das duas bombas de água, rode o interruptor Q0 para a posição de ligado (“On” ou 
“1”) e aguarde até que surja a mensagem respectiva no visor (por ex., “Unit On”). Regule o fluxo de água até ser 
alcançada a queda de pressão projectada para o evaporador. Regule agora o fluxóstato (não incluído), para se 
assegurar de que a máquina trabalha dentro de um intervalo de caudal de ± 20%. Para fazer arrancar a segunda 
bomba, comece por manter ligada a primeira bomba durante pelo menos 5 minutos, depois abra o interruptor Q0 e 
aguarde até que a primeira bomba se desligue. Volte a fechar o interruptor Q0 para fazer arrancar a segunda bomba.  
  Contudo, é possível utilizar o teclado do microprocessador para regular as prioridades de arranque de bombas. 
Consulte o manual do microprocessador para conhecer o procedimento adequado. 

Fonte de alimentação eléctrica 
A tensão da fonte de alimentação da máquina tem de ser igual à mencionada na placa de especificações ± 10%, sendo 
que o desequilíbrio de tensões entre fases não pode exceder ± 3%. Meça as tensões entre fases. Se o valor não se 
quedar dentro dos limites definidos, corrija-o antes de fazer arrancar a máquina. 
 

    ATENÇÃO  
 
Forneça a tensão adequada através da fonte de alimentação. O fornecimento de tensão inadequada pela fonte de 
alimentação pode provocar avarias nos componentes de controlo e disparos indesejados nos dispositivos de protecção 
térmica, bem como uma redução considerável na vida útil dos contactores e dos motores eléctricos. 
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Desequilíbrio na tensão da fonte de alimentação 
Num sistema trifásico, um desequilíbrio excessivo entre as fases provoca o sobreaquecimento do motor. A desequilíbrio 
máximo permitido entre as tensões é de 3%, calculado da seguinte forma: 

% desequilíbrio: %_____100 =
−

x
V

VV

AVG

AVGMAX  

AVG = média 
 

Por exemplo: medindo as três fases obtém-se 383, 386 e 392 V, pelo que a média é: 

387
3

392386383 =++
V 

pelo que a percentagem de desequilíbrio é 
 

%29,1100
387

387392 =−
x  inferior ao máximo permitido (3%) 

Fonte de alimentação dos aquecedores eléctricos 
Cada compressor é fornecido com um aquecedor eléctrico, situado na base do compressor. A finalidade dele é aquecer 
o óleo lubrificante para evitar que o fluido refrigerante se misture com ele. 
É portanto necessário assegurar que os aquecedores são colocados sob tensão pelo menos 24 horas antes da hora de 
arranque planeada. Para assegurar que são activadas, basta manter a máquina ligada, fechando o interruptor-
seccionador geral Q10. 
Contudo, o microprocessador tem uma série de sensores que evitam que o compressor arranque quando a temperatura 
do óleo não for pelo menos 5°C superior à temperatu ra de saturação correspondente à pressão actual. 
Mantenha desligados os interruptores Q0, Q1, Q2, Q3 e Q12 (posição “Off” ou “0”), até pretender fazer arrancar a 
máquina. 
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Procedimento de arranque 
 

Ligar a máquina 
1. Com o interruptor geral Q10 fechado, verifique se os interruptores Q0, Q1, Q2 e Q12 estão na posição de 

desligados (“Off” ou “0”) e o interruptor Q8 está na posição solicitada. 
2. Feche o interruptor termomagnético Q12 e aguarde até que arranquem o microprocessador e o controlo. Verifique 

se a temperatura do óleo é suficientemente quente. A temperatura do óleo tem de ser pelo menos 5 °C sup erior à 
temperatura de saturação do refrigerante no compressor. 

3. Se o óleo não estiver suficientemente quente, não será possível fazer arrancar o compressor (aparecerá a frase 
“Oil Heating” - aquecimento do óleo - no visor do microprocessador). 

4. Faça arrancar a bomba de água, se a máquina não vier equipada com uma. 
5. Ligue o interruptor Q0 (posição “On”) e aguarde até que apareça no visor a indicação “Unit-On/ Compressor Stand-

By” (unidade ligada, compressor em espera). 
6. Se a bomba de água tiver sido fornecida com a máquina, o microprocessador deve neste momento fazê-la 

arrancar. 
7. Verifique se a queda de pressão no permutador de calor para a água é igual à queda de pressão projectada. Se for 

necessário, corrija-a. A queda de pressão tem de ser medida nas ligações de carga fornecidas de fábrica, nos 
bocais do evaporador. Não meça as quedas de pressão em locais onde se interponham válvulas e/ou filtros. 

8. Apenas no primeiro arranque, desligue o interruptor Q0 (posição “Off”), para verificar se a bomba de água se 
mantém ligada durante três minutos, até por fim parar (isto aplica-se tanto à bomba integrada como à comba 
externa). 

9. Volte a ligar o interruptor Q0 (posição “On”). 
10. Verifique se o ponto de regulação local de temperatura está regulado com o valor necessário, carregando no botão 

“Set”. 
11. Ligue o interruptor Q1 (posição “On” ou 1), para fazer arrancar o compressor n.º 1. 
12. Quando o compressor arrancar, aguarde pelo menos 1 minuto para que o sistema estabilize. Durante este tempo, 

o controlador efectua uma série de operações, para esvaziar o evaporador (pré-purga) para assegurar um 
arranque seguro. 

13. No final da pré-purga, o microprocessador inicia a carga do compressor (que está agora a trabalhar), para baixar a 
temperatura de saída da água. O funcionamento correcto pode ser conferido, verificando a frequência de 
abastecimento e a corrente fornecida ao VFD. 

14. Verifique as pressões de condensação e de evaporação do refrigerante. 
15. Verifique se as ventoinhas de refrigeração arrancaram, em resposta ao aumento de pressão de condensação 

(actuação como chiller). 
16. Verifique os parâmetros de funcionamento do circuito, conferindo:  

Sobreaquecimento do refrigerante na aspiração do compressor 
Sobreaquecimento do refrigerante na descarga do compressor 
Subrefrigeração do líquido que sai das baterias de condensadores 
Pressão de evaporação 
Pressão de condensação 

 
Excepto quanto à temperatura do líquido, que requer a utilização de um termómetro externo, todas as restantes 
medições podem ser efectuadas por leitura directa dos valores relevantes no visor integrado do microprocessador. 

 
17. Ligue o interruptor Q2 (posição “On” ou 1), para fazer arrancar o compressor n.º 2. 
18. Repita as etapas 10 a 15, para o segundo circuito. 
 

Tabela 3 - Condições habituais de funcionamento a 1 00% dos compressores 
Modo Sobreaquecimento 

da aspiração 
Sobreaquecimento 
da descarga 

Subrefrigeração do líquido 

Chiller 4 ±6 °C 20 ±25 °C 3 ±6 °C 
Bomba de calor 6 ±9 °C 25 ±30 °C 2 ±5 °C 

 

    IMPORTANTE  
 
Os sintomas de baixa carga de refrigerante são:  

• baixa pressão de evaporação 
• alta aspiração e sobreaquecimento da descarga (fora dos limites anteriores)  
• Baixo valor de super-refrigeração  

Nesta situação, acrescente refrigerante R134a ao circuito em causa. O sistema está equipado com uma ligação de 
carregamento entre a válvula de expansão e o evaporador. Carregue-o com refrigerante até que as condições de 
funcionamento voltem ao normal. 
Lembre-se de voltar a colocar a tampa da válvula quando acabar. 
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19. Para desligar a máquina temporariamente (paragem de um dia ou de um fim-de-semana) desligue o interruptor Q0 
(posição “Off” ou 0) ou abra o contacto remoto entre os terminais 58 e 59, na placa de bornes M3 (a instalação do 
interruptor de comando remoto é efectuada pelo cliente). O microprocessador activa o procedimento de 
desactivação, que requer vários segundos para ficar concluído. Três minutos após a desactivação do compressor, 
o microprocessador desactiva a bomba. Não desligue a fonte de alimentação principal, para não desactivar as 
resistências eléctricas do compressor e do evaporador. 

 

    IMPORTANTE  
 
Se a máquina não possuir uma bomba integrada, não desactive a bomba externa antes de terem decorrido 3 minutos 
desde a desactivação do último compressor. Uma desactivação prematura da bomba dispara o alarme de falha do fluxo 
de água. 
 

Selecção de um modo de funcionamento 
O modo de funcionamento do chiller (refrigeração de água) é seleccionado regulando o interruptor Q8 na posição 0 (ou 
“Off”). Já o funcionamento como bomba de calor (aquecimento de água) é seleccionado regulando o interruptor Q8 para 
a posição 1 (ou “Off”). 
A comutação pode ser feita quer com os compressores a trabalhar, quer desligados, com a unidade ligada ou desligada 
(interruptor Q0 em 0 ou “Off”). Nos primeiros dois casos, a unidade é desligada pelo controlador e mantida assim 
durante algum tempo, que pode ser regulado, para verificação (regulação de fábrica: 5 minutos) e novo arranque no 
modo de funcionamento desejado. 

Desactivação por um período prolongado 
1. Desligue os interruptores Q1 e Q2 (posição “Off” ou 0) para desactivar os compressores, utilizando o procedimento 

nomral de bombagem de descarga. 
2. Depois de desactivar os compressores, desligue o interruptor Q0 (posição “Off” ou 0) e aguarde pela desactivação 

da bomba de água integrada. Se a gestão da bomba de água for externa, aguarde 3 minutos após a desactivação 
dos compressores, antes de desligar a bomba. 

3. Abra o interruptor termomagnético Q12 (posição “Off”) no interior da secção de controlo do quadro eléctrico. Depois 
abra o interruptor-seccionador geral Q10, para cortar inteiramente a fonte de alimentação da máquina. 

4. Feche as válvulas de admissão do compressor (se existirem) e as válvulas de descarga, e ainda as válvulas 
situadas na tubagem de líquido e de injecção de líquido. 

5. Coloque um sinal de aviso em todos os interruptores que foram abertos, alertando para a necessidade de abrir 
todas as válvulas antes de fazer arrancar os compressores. 

6. Se não se tiver introduzido no sistema uma mistura de água com glicol, descarregue toda a água do evaporador e 
das tubagens a ele ligadas, se o período de inactividade abarcar o Inverno. É necessário recordar que quando a 
fonte de alimentação da máquina tiver sido desligada, a resistência eléctrica anti-congelação não funciona. Não 
deixe o evaporador nem as tubagens expostos ao efeito da atmosfera durante a totalidade do período de 
inactividade. 

Arranque após uma desactivação prolongada 
1. Com o interruptor-seccionador geral aberto, certifique-se de que todas as ligações eléctricas, cabos, terminais e 

parafusos estão bem aprtados, para assegurar um bom contacto eléctrico. 
2. Verifique se a tensão da fonte de alimentação que é aplicada à máquina se situa num intervalo de ± 10% da tensão 

nominal constante da placa de especificações, e que o desequilíbrio de tensões entre as fases é inferior a ± 3%. 
3. Verifique se todos os dispositivos de controlo estão em boas condições e a funcionar, e se existe uma carga 

térmica adequada para o arranque. 
4. Verifique se todas as válvulas de ligação estão bem apertadas e se não há fugas de refrigerante. Volte sempre a 

colocar no sítio as tampas das válvulas. 
5. Verifique se os interruptores Q0, Q1, Q2 e Q12 estão abertos (posição “Off”). Ligue o interruptor-seccionador geral 

Q10 (posição “On”). Isto permite ligar as resistências eléctricas dos compressores. Aguarde pelo menos 12 horas 
para que as resistências aqueçam o óleo. 

6. Abra todas as válvulas de aspiração, de descarga, de líquido e de injecção de líquido. Volte sempre a colocar no 
sítio as tampas das válvulas. 

7. Abra as válvulas da água, para abastecer o sistema, e ventile ar a partir do evaporador, passando pelas válvulas 
de ventilação instaladas na carcaça dele. Verifique se não há fugas de água na tubagem. 

 



 D - KIMHP00501-10PT - 49/60

Manutenção do sistema 
 

    ATENÇÃO 
 
Todas as actividades rotineiras ou extraordinárias de manutenção sobre a máquina têm de ser efectuadas 
exclusivamente por pessoal qualificado, familiarizado com as características, os procedimentos de operação e de 
manutenção, e que estejam cientes dos requisitos de segurança e dos riscos envolvidos. 
 
 

    ATENÇÃO  
 
As causas de desactivações repetidas derivadas do disparo de dispositivos de segurança têm de ser investigadas e 
corrigidas. 
Voltar a arrancar com uma unidade após simplesmente reiniciar o alarme pode provocar danos graves ao equipamento. 
 
 

    ATENÇÃO  
 
Cargas correctas de refrigerante e de óleo são essenciais para o funcionamento optimizado da máquina e para 
protecção do ambiente. Qualquer recuperação de óleo ou refrigerante tem de respeitar a legislação em vigor. 
 

Generalidades 

    IMPORTANTE  
 
Além das verificações sugeridas no programa rotineiro de manutenção, recomenda-se a calendarização de inspecções 
periódicas, a efectuar por pessoal qualificado, da seguinte forma: 
4 inspecções por ano (1 a cada 3 meses) para as unidades que trabalham 365 dias por ano; 
2 inspecções por ano (1 no arranque após paragem prolongada e a segunda a meio de um período de funcionamento) 
para as unidades que trabalham durante 180 dias por ano (funcionamento apenas em tempo quente ou tempo frio). 
1 inspecção por ano, para unidades que trabalhem durante uma estação de cerca de 90 dias/ano (no arranque sazonal). 
 
 
É importante que durante o arranque inicial (e depois periodicamente durante o funcionamento) se efectuem as 
verificações e testes de rotina. Isto incluindo a verificação da pressão de condensação e aspiração. Utilizando o micro-
processador integrado, verifique se a máquina trabalha dentro dos valores normais de sobreaquecimento e de sub-
refrigeração. Um programa de manutenção rotineiro recomendado é apresentado no final desta secção, encontrando-se 
no final deste manual uma ficha para registo de dados operacionais. Recomenda-se o registo semanal de todos os 
parâmetros operacionais da máquina. A recolha destes dados será muito útil aos técnicos, na eventualidade de ser 
necessário solicitar assistência técnica. 

Manutenção do compressor 

    IMPORTANTE  
 
Como o compressor é do tipo semi-hermético, não requer manutenção calendarizada. Contudo, para garantir os níveis 
mais elevados de desempenho e eficiência, e para evitar avarias, recomenda-se uma verificação visual de desgaste no 
satélite e no acessos entre o parafuso principal e o satélite, a cada 10.000 horas de trabalho. 
Tal inspecção tem de ser efectuada por pessoal formado e qualificado. 
 
 
A análise das vibrações é um bom método de verificar o estado da mecânica do compressor. 
Recomenda-se a verificação das leituras das vibrações imediatamente após o arranque e de forma periódica 
(anualmente). A carga do compressor tem de ser semelhante à carga da medição anterior, para assegurar a fiabilidade 
da medição. 

Lubrificação 
As unidades não requerem um procedimento de rotina para lubrificação dos componentes. Os rolamentos das 
ventoinhas têm lubrificação permanente e por isso não precisam de lubrificação adicional. 
O óleo do compressor é sintético e altamente higroscópico. É por isso aconselhável que se limite a exposição 
atmosférica durante o armazenamento e durante o abastecimento. Recomenda-se que o óleo não seja exposto à 
atmosfera durante mais de 10 minutos. 
O filtro de óleo do compressor situa-se sob o separador de óleo (do lado da descarga). É aconselhável substituí-lo 
quando a queda de pressão através dele for superior a 2,0 bar. A queda de pressão através do filto de óleo é a 
diferença entre a pressão de saída do compressor e a pressão do óleo. Estas duas pressões podem ser monitorizadas 
através do microprocessador de ambos os compressores. 
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A “A” válvula solenóide da descarga 
B Pressóstato de alta pressão 
C Transdutor de alta pressão 
D Sensor de temperatura da descarga/óleo 
E "B" válvula solenóide da carga 
F Transdutor do óleo (lado oculto) 
G Filtro do óleo 
 

Figura 26 - Instalação dos dispositivos de controlo  do compressor Fr3100 
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Manutenção rotineira 

Tabela 4 - Programa de manutenção rotineira  
 
Lista de actividades 
 

 
Semanal 

 
Mensal 
(Nota 1) 

 
Anual 
(Nota 2) 

Gerais:    
Leitura de dados operacionais (nota 3) X   
Inspecção visual da máquina, para detecção de danos ou componentes soltos  X  
Verificação da integridade do isolamento térmico   X 
Limpar e pintar onde for necessário   X 
Análise da água (6)   X 
    
parte eléctrica:    
Verificação da sequência de controlo   X 
Verifique o desgaste do contactor – substitua-o, se necessário   X 
Verifique se todos os terminais eléctricos estão apertados – aperte-os, se necessário   X 
Limpe o interior da placa de controlo eléctrico   X 
Inspecção visual dos componentes por sinais de sobreaquecimento  X  
Verifique o funcionamento do compressor e da resistência eléctrica  X  
Meça o isolamento do motor do compressor, utilizando o megaohmímetro    X 
    
Circuito de refrigeração:    
Verifique se há fugas de refrigerante  X  
Verifique a queda de pressão no filtro secador   X  
Verifique a queda de pressão no filtro do óleo (nota 5)  X  
Analise as vibrações do compressor   X 
Analise a acidez do óleo do compressor (7)   X 
    
Secção do condensador:    
Limpe as baterias de condensadores (nota 4)   X 
Verifique se as ventoinhas estão bem apertadas   X 
Verifique as aletas das baterias de condensadores – acerte-as, se necessário   X 
Notas: 
1 As actividades mensais incluem todas as actividades semanais. 
2 As actividades anuais (ou de pré-estação) incluem todas as actividades mensais e semanais. 
3 Os valores operacionais da máquina devem ser lidos diariamente, mantendo assim elevados padrões de observação. 
4 Em ambientes com elevada concentração de partículas em suspensão, pode ser necessário limpar com mais 
frequências as baterias de condensadores. 
5 Substitua o filtro do óleo quando a queda de pressão através dele alcançar 2,0 bar. 
6 Verifique se há metais dissolvidos. 
7 TAN (“Total Acid Number”, número de acidez total): ≤0,10 : Inactivo 

Entre 0,10 e 0,19: substitua os filtros antiácido e volte a 
efectuar a verificação decorridas 1000 horas de funcionamento. 
Continue a substituir filtros até que o TAN seja inferior a 0,10. 
>0,19 : Substitua o óleo, o filtro do óleo e o filtro secador. Faça 
a verificação a intervalos regulares. 

Substituição do filtro secador 
Recomenda-se vivamente que os cartuchos do filtro secador sejam substituídos caso ocorra uma queda de pressão 
considerável no filtro, ou se forem detectadas bolhas no visor de líquido, quando o valor de subrefrigeração se encontra 
dentro dos valores aceitáveis. 
É aconselhável substituir os cartuchos quando a queda de pressão no filtro alcança os 50 kPa, com o compressor em 
carga total. 
Os cartuchos também têm de ser substituídos quando o indicador de humidade no visor de líquido muda de cor e indica 
excesso de humidade, ou quando o teste periódico ao óleo revela a presença de acidez (TAN demasiado elevado). 

Procedimento de substituição do cartucho do filtro s ecador 
 

    ATENÇÃO  
 
Assegure um fluxo de água adequado através do evaporador, durante todo o período de assistência técnica. A 
interrupção do fluxo de água durante este procedimento provocaria o congelamento do evaporador, com os 
consequentes danos às tubagens internas. 
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1. Desactive o compressor em causa, desligando o interruptor Q1 ou Q2, respectivamente. 
2. Aguarde até que o compressor tenha parado e feche a válvula situada na tubagem de líquido. 
3. Faça arrancar o compressor em causa, ligando o interruptor Q1 ou Q2, respectivamente. 
4. Verifique a pressão de evaporação em causa no visor do microprocessador. 
5. Quando a pressão de evaporação alcança os 100 kPa, volte a desligar o interruptor (Q1 ou Q2) para desligar o 

compressor. 
6. Quando o compressor tiver parado, coloque uma etiqueta no interruptor de arranque do compressor em 

manutenção, para evitar arranques indesejados. 
7. Feche a válvula de aspiração do compressor (se existir). 
8. Utilizando uma unidade de recuperação, retire o excesso de refrigerante do filtro de líquido, até se alcançar a 

pressão atmosférica. O refrigerante tem de ser armazenado num contentor limpo e adequado. 
 

    ATENÇÃO 
 
Para proteger o ambiente, não liberte para a atmosfera o refrigerante que retirou. Utilize sempre um dispositivo de 
recuperação e armazenamento. 
 
 

9. Equilibre a pressão interna e a externa, carregando a válvula da bomba de vácuo instalada na tampa do filtro. 
10. Retire a tampa do filtro secador. 
11. Retire os elementos do filtro. 
12. Instale no filtro os novos elementos deste. 
13. Substitua a junta da tampa. Não permita a entrada de óleo mineral para a junta do filtro, para não contaminar o 

circuito. Utilize apenas óleo adequado a este fim (POE). 
14. Feche a tampa do filtro. 
15. Ligue a bomba de vácuo ao filtro e leve o vácuo a 230 Pa. 
16. Feche a válvula da bomba de vácuo.  
17. Recarregue o filtro com o refrigerante recuperado durante o esvaziamento. 
18. Abra a válvula da tubagem de líquido. 
19. Abra a válvula de aspiração (se existir). 
20. Faça arrancar o compressor, ligando o interruptor Q1 ou Q2. 
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Substituição do filtro do óleo 
 

   ATENÇÃO  
 
O sistema de lubrificação foi concebido para manter a maior parte da carga de óleo no interior do compressor. Contudo, 
durante o funcionamento há uma pequena quantidade de óleo que circula livremente no sistema, transportado no 
refrigerante. A quantidade de óleo de substituição que entra no compressor deve por isso ser igual à quantidade 
retirada, em vez da quantidade indicada na placa de especificações; desta forma, evita-se que haja óleo em excesso 
durante o próximo arranque. 
A quantidade de óleo que se retirou do compressor tem de ser medida, depois de dar algum tempo para que se evapore 
o refrigerante presente no óleo. Para reduzir o conteúdo de refrigerante do óleo ao mínimo, é aconselhável que se 
mantenham ligadas as resistências eléctricas e que o óleo só seja retirado quanto atingir a temperatura de 35÷45°C. 
 
 

   ATENÇÃO  
 
A substituição do filtro do óleo requer atenção cuidada relativamente à recuperação do óleo; o óleo não pode ficar 
exposto ao ar durante mais de 30 minutos (a temperaturas superiores a -40°C). 
Em caso de dúvida, verifique a acidez do óleo. Ou então, se tal medição não for possível, substitua a carga de 
lubrificante por óleo fresco, armazenado em tanques vedados ou que de outra forma cumpram as especificações do 
fornecedor. 
 
 
O filtro de óleo do compressor situa-se sob o separador de óleo (do lado da descarga). Aconselha-se vivamente que 
seja substituído quanto a queda de pressão através dele for superior a 2,0 bar. A queda de pressão através do filto de 
óleo é a diferença entre a pressão de saída do compressor e a pressão do óleo. Estas duas pressões podem ser 
controladas através do microprocessador de ambos os compressores. 
 Materiais necessários: 
  Filtro de óleo, código 7384-188, para o compressor Fr3100  – Quantidade: 1 
  Kit de juntas, código 128810988     – Quantidade: 1 
 Óleos compatíveis: 
  Mobil Eal Arctic 68 
  ICI Emkarate RL 68H 
A carga-padrão de óleo de um compressor é de 13 litros. 

Procedimento de substituição do filtro do óleo 
1. Desactive ambos os compressores, desligando os interruptores Q1 e Q2 (posição “Off”). 
2. Desligue o interruptor Q0, aguarde que a bomba de circulação se desligue e abra o interruptor-seccionador geral 

Q10, para cortar a fonte de alimentação eléctrica da máquina. 
3. Coloque uma etiqueta no manípulo do interruptor-seccionador geral, para evitar arranques acidentais. 
4. Feche as válvulas de aspiração, de descarga e de injecção de líquido. 
5. Ligue a unidade de recuperação ao compressor e recupere o refrigerante num contentor adequado e limpo. 
6. Evacue o refrigerante até que a pressão interna seja negativa (quando comparada com a pressão atmosférica). A 

quantidade de refrigerante dissolvido no óleo é desta forma reduzida ao mínimo. 
7. Drene o óleo do compressor, abrindo a válvula de dreno situada sob o motor. 
8. Retire a tampa do filtro do óleo e o elemento interno do filtro. 
9. Substitua a tampa e a junta de manga interna. Não lubrifique as juntas com óleo mineral, para não contaminar o 

sistema. 
10. Introduza o novo elemento do filtro. 
11. Volte a colocar a tampa do filtro e aperte os parafusos. Os parafusos têm de ser apertados de forma alternada e 

progressiva, com uma chave dinamométrica regulada para 60Nm. 
12. Carregue o óleo a partir da válvula superior, situada no separador de óleo. Tendo em consideração a alta higro-

scopia do óleo de éster, este deve ser carregado o mais depressa possível. Não exponha o óleo de éster à 
atmosfera durante mais de 10 minutos. 

13. Feche a válvula de carga do óleo. 
14. Ligue a bomba de vácuo e evacue o compressor, até alcançar um vácuo de 230 Pa. 
15. Depois de alcançar o nível de vácuo supra referido, feche a válvula da bomba de vácuo.  
16. Abras as válvulas de descarga, de aspiração e de injecção de líquido. 
17. Desligue a bomba de vácuo do compressor. 
18. Retire a etiqueta de aviso que colocara no interruptor-seccionador geral. 
19. Feche o interruptor-seccionador geral Q10 para fornecer alimentação eléctrica à máquina. 
20. Faça arrancar a máquina, seguindo os procedimentos de arranque supra descritos. 
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A Lado da aspiração 
B Ponto de medição de baixa pressão 
C Posição da torneira de escoamento do óleo 
D Posição da resistência eléctrica de aquecimento do óleo 
E Sensor de temperatura do óleo 
F Tampa do filtro do óleo 
G Nível mínimo do óleo 
H Transdutor do óleo 
I Nível máximo do óleo 
J Injecção de líquido 
K Bujão de carga do óleo 

Figura 27 – Vistas anterior e posterior do Fr3100 
 
Carga de refrigerante 

   ATENÇÃO  
 
As unidades foram concebidas para trabalhar com refrigerante R134a. Por isso, NÃO UTILIZE outro refrigerante que 
não o R134a. 
 
 

    ATENÇÃO  
 
A adição ou remoção de gás refrigerante tem de ser efectuada em conformidade com as leis e regulamentos em vigor. 
 
 

    ATENÇÃO  
 
Quando o gás refrigerante é acrescentado ou retirado do sistema, assegure um fluxo de água adequado através do 
permutador de calor para a água, durante todo o tempo de carga ou descarga. A interrupção do fluxo de água durante 
este procedimento provocaria o congelamento do evaporador, com os consequentes danos às respectivas tubagens 
internas. 
Os danos provocados por congelação invalidam a garantia. 
 
 

  ATENÇÃO 
 
As operações de remoção e reabastecimento do refrigerante têm de ser efectuadas por técnicos qualificados para 
utilização dos materiais adequados a esta unidade. Uma manutenção inadequada pode resultar em descontrolo das 
perdas de pressão e fluido. Não disperse no ambiente o refrigerante nem o óleo lubrificante. Esteja sempre equipado 
com um sistema adequado de recuperação. 
 
 
As unidades são fornecidas com uma carga completa de refrigerante, mas nalguns casos pode ser necessário 
reabastecê-las no local de instalação. 
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  ATENÇÃO 
 
Verifique sempre as causas de perda de refrigerante. Repare o sistema, se necessário, voltando depois a reabastecê-lo. 
 
A máquina pode ser reabastecida sob quaisquer condições estáveis de carga (de preferência entre 70 e 100%) e sob 
quaisquer condições de temperatura ambiente (de preferência acima de 20°C). A máquina deve ser mantida  a trabalhar 
durante pelo menos 5 minutos, para permitir a estabilização dos estágios da ventoinha, e consequentemente da pressão 
de condensação. 
 
Nota: quando há variação da carga e do número de ventoinhas activas, também varia a subrefrigeração, que demora 
vários minutos a voltar a estabilizar. Contudo, a subrefrigeração não deve ficar a valores inferiores a 3°C, em nenhumas 
condições. Além disto, o valor de subrefrigeração pode alterar-se ligeiramente face a variações na temperatura da água 
no sobreaquecimento da aspiração. À medida que o valor de sobreaquecimento da aspiração diminui, há uma 
diminuição correspondente na subrefrigeração. 
 
Pode verificar-se um destes dois cenários, numa máquina sem refrigerante: 

1 Se o nível de refrigerante estiver ligeiramente baixo, o sobreaquecimento da aspiração é sempre superior ao 
normal e a válvula fica totalmente aberta. Reabasteça o circuito, como se descreve no procedimento de 
reabastecimento. 

2 Se o nível de gás da máquina for moderamente baixo, o circuito correspondente pode ter paragens por baixa 
pressão. Reabasteça o circuito respectivo, como se descreve no procedimento de reabastecimento. 

Nota: o colector de líquidos tem de estar completamente cheio, no funcionamento como bomba de calor, quando a 
máquina contém a carga correcta. 

Procedimento de reabastecimento de refrigerante 
1. Se a máquina tiver perdido refrigerante, é necessário começar por estabelecer as causas, antes de efectuar 

qualquer operação de reabastecimento. A fuga tem de ser encontrada e reparada. Manchas de óleo são um bom 
indicador, pois podem aparecer perto de uma fuga. Contudo, nem sempre este é um bom critério de pesquisa. 
Procurar com sabão e água pode ser um bom método para fugas médias ou grandes, sendo necessário um 
detector electrónico de fugas para detectar as mais pequenas. 

2. Acrescente refrigerante ao sistema através da válvula de serviço, situada no tubo de aspiração; ou através da 
válvula Schrader, situada no tubo de entrada do permutador de calor para a água. 

3. O refrigerante pode ser acrescentado sub quaisquer condições de carga entre 25 e 100% da capacidade do 
sistema. O sobreaquecimento da aspiração tem de estar entre 4 e 6°C. 

4. Acrescente refrigerante suficiente para encher completamente o colector de líquidos, no funcionamento como 
bomba de calor. 

5. Verifique o valor de subrefrigeração, lendo a pressão e a temperatura do líquido perto da válvula de expansão. O 
valor de subrefrigeração tem de situar-se entre 4 e 8°C e entre 10 e 15°C nas máquinas com economizado r. 
Relativamente aos valores supra mencionados, a subrefrigeração será inferior com carga de 75÷100% e mais 
elevada com carga de 50%. 

6. Quando a temperatura ambiente é superior a 16°C,  todas as ventoinhas devem estar ligadas. 
A sobrecarga do sistema leva a um aumento da pressão de descarga do compressor, devido a excesso de enchimento 
dos tubos da secção do condensador. 

Tabela 5 - Pressão/Temperatura 
Tabela de pressão/temperatura para R-134a  

°C bar °C bar °C bar °C bar 

-14 0,71 12 3,43 38 8,63 64 17,47 

-12 0,85 14 3,73 40 9,17 66 18,34 

-10 1,01 16 4,04 42 9,72 68 19,24 

-8 1,17 18 4,37 44 10,30 70 20,17 

-6 1,34 20 4,72 46 10,90 72 21,13 

-4 1,53 22 5,08 48 11,53 74 22,13 

-2 1,72 24 5,46 50 12,18 76 23,16 

0 1,93 26 5,85 52 13,85 78 24,23 

2 2,15 28 6,27 54 13,56 80 25,33 

4 2,38 30 6,70 56 14,28 82 26,48 

6 2,62 32 7,15 58 15,04 84 27,66 

8 2,88 34 7,63 60 15,82 86 28,88 

10 3,15 36 8,12 62 16,63 88 30,14 
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Verificações padronizadas 
 

Sensores de temperatura e pressão 
A unidade vem equipada de fábrica com todos os sensores indicados de seguida. Verifique periodicamente a correcção 
das medidas dos sensores, através de instrumentos de referência (manómetros, termómetros); corrija as leituras 
erradas que eventualmente existam, utilizando o teclado do microprocessador. Sensores bem calibrados asseguram 
uma melhor eficiência da máquina e maior vida útil. 
Nota: consulte o manual de utilização e manutenção do microprocessador para obter uma descrição completa das 
aplicações, das regulações e dos ajustes. 
 
Todos os sensores foram previamente montados e ligados ao microprocessador. As descrições de cada sensor são 
apresentadas de seguida: 
 
Sensor da temperatura de saída da água –  Este sensor situa-se na ligação para saída de água do evaporador e é 
usado pelo microprocessador para controlar a carga da máquina, dependendo da carga térmica do sistema. Também 
ajuda a controlar a protecção anti-congelação do evaporador. 
 
Sensor da temperatura de entrada da água – Este sensor situa-se na ligação para entrada de água no evaporador, 
sendo utilizado na monitorização da temperatura de retorno da água. 
 
Sensor da temperatura do ar exterior  – Opcional. Este sensor permite monitorizar a temperatura exterior do ar no 
visor do microprocessador. Também é usado em “OAT setpoint override” (correcção do ponto de regulação da 
temperatura exterior do ar). 
 
Transdutor da pressão de descarga do compressor – É instalado em todos os compressores e permite monitorizar a 
pressão de descarga e controlar as ventoinhas. Se a pressão de condensação aumentar, o microprocessador controla a 
carga do compressor, para lhe permitir trabalhar, mesmo que seja necessário reduzir o fluxo de gás ao compressor. 
Também contribui para a lógica de controlo do óleo. 
 
Transdutor de pressão do óleo - É instalado em todos os compressores e permite monitorizar a pressão do óleo. O 
microprocessador utiliza este sensor para informar o operador acerca das condições do filtro do óleo e do 
funcionamento do sistema de lubrificação. Em combinação com os transdutores de alta e baixa pressão, protege o 
compressor de problemas derivados de fraca lubrificação. 
 
Transdutor de baixa pressão  – É instalado em todos os compressores e permite monitorizar a pressão de aspiração 
de cada compressor, em conjunto com os alarmes de baixa pressão. Contribui para complementar a lógica de controlo 
do óleo. 
 
Sensor de aspiração  – Instalado em cada compressor, permite monitorizar a temperatura de aspiração. O 
microprocessador utiliza o sinal deste sensor para controlar a válvula electrónica de expansão. 
 
Sensor da temperatura de descarga do compressor  – É instalado em cada compressor e permite monitorizar a 
temperatura de descarga do compressor e a temperatura do óleo. O microprocessador utiliza o sinal deste sensor para 
controlar o injecção de líquido e para desactivar o compressor caso a temperatura de descarga alcance os 110°C. 
Também protege o compressor face a bombagem de refrigerante líquido no arranque. 
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Folha de teste  
 
Recomenda-se o registo periódico dos seguintes dados operacionais, para verificar o funcionamento correcto da 
máquina ao longo do tempo. Estes dados também serão extremamente úteis aos técnicos que venham a efectuar 
manutenções de rotina ou extraordinárias a esta máquina. 

Medições relativas à água 
Modo  Chiller Bomba de calor 
Ponto de regulação da água refrigerada °C _________ _________ 
Temperatura de saída de água °C _________ _________  
Temperatura de entrada da água °C _________ _______ __ 
Queda de pressão kPa _________ _________ 
Débito de água m3/h _________ _________ 

Medições relativas ao refrigerante  
Circuito n.º 1    
 Carga do compressor _____ % 
 N.° de ventoinhas activas _____  
 N.° de ciclos da válvula de expansão _____  
Pressão do refrigerante e 
dos óleos 

Pressão de evaporação _____ bar 

 Pressão de condensação _____ bar 
 Pressão do óleo _____ bar 
Temperatura do refrigerante Temperatura de saturação da evaporação _____ °C 
 Pressão do gás de aspiração _____ °C 
 Sobreaquecimento da aspiração _____ °C 
 Temperatura de saturação da condensação _____ °C 
 Sobreaquecimento da descarga _____ °C 
 Temperatura do líquido _____ °C 
 Subrefrigeração _____ °C 
 
Circuito n.º 2    
 Carga do compressor _____ % 
 N.° de ventoinhas activas _____  
 N.° de ciclos da válvula de expansão _____  
Pressão do refrigerante e 
dos óleos 

Pressão de evaporação _____ bar 

 Pressão de condensação _____ bar 
 Pressão do óleo _____ bar 
Temperatura do refrigerante Temperatura de saturação da evaporação _____ °C 
 Pressão do gás de aspiração _____ °C 
 Sobreaquecimento da aspiração _____ °C 
 Temperatura de saturação da condensação _____ °C 
 Sobreaquecimento da descarga _____ °C 
 Temperatura do líquido _____ °C 
 Subrefrigeração _____ °C 
Temperatura exterior do ar  _____ °C 

Medições eléctricas 
 
Análise do desequilíbrio de tensões da unidade: 
 
   Fases:  RS        ST                   RT 
                _____ V                   _____ V            _____  V     
       

                    Desequilíbrio %: %_____100 =×
−

AVG

AVGMAX

V

VV
  

 
Corrente dos compressores – Fases:                   R       S     T   
      
   Compressor n.º 1  _____ A  _____ A  _____ A  
   Compressor n.º 2  _____ A  _____ A  _____ A 
 
Corrente das ventoinhas:   N.º 1        _____ A       N.º 2      _____ A 
    N.º 3        _____ A       N.º 4      _____ A 
    N.º 5        _____ A       N.º 6      _____ A 
    N.º 7        _____ A       N.º 8      _____ A 

Ma 
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Garantia de serviço e limitada  
 
Todas as máquinas são testadas na fábrica e têm 12 meses de garantia a partir do primeiro arranque ou até 18 meses 
após a entrega. 
Estas máquinas foram desenvolvidas e contruídas segundo elevados padrões de qualidade, assegurando anos de 
funcionamento isento de falhas. É contudo importante assegurar uma manutenção periódica adequada, seguindo os 
procedimentos constantes deste manual.  
Aconselhamos vivamente que se firme um contrato de manutenção com um serviço autorizado pelo fabricante, para 
assegurar um serviço eficiente e isento de problemas, graças à perícia e experiência do nosso pessoal. 
Deve-se igualmente ter em consideração que a unidade requer manutenção durante o período de garantia. 
Além disso, deve-se ter present que a operação da máquina de forma inadequada, para além dos limites operacionais 
ou sem efectuar a manutenção adequada indicada neste manual, pode invalidar a garantia. 
Em particular, cumpra os seguintes pontos, para cumprir os limites da garantia: 
1. A máquina não pode trabalhar fora dos limites especificados  
2. A fonte de alimentação eléctrica tem de estar entre os limites de tensão e sem harmónico de tensão ou alterações 

súbitas. 
3. A fonte de alimentação trifásica não pode ter um desequilíbrio entre fases superior a 3%. A máquina tem de ficar 

desligada até que se resolva o problema eléctrico. 
4. Não se pode desactivar nem ignorar nenhum dispositivo de segurança, seja ele mecânico, eléctrico ou electrónico. 
5. A água utilizada para abastecer o circuito da água tem de ser limpa e tratada de forma adequada. É necessário 

instalar um filtro mecânico no ponto mais próximo da entrada do evaporador. 
6. Salvo se houver um acordo específico aquando da encomenda, o débito de água do evaporador nunca pode ser 

superior a 120% nem inferior a 80% do débito nominal. 
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Verificações períodicas obrigatórias e arranque de aparelhos 
sob pressão 
 
As unidades fazem parte da categoria III da classificação definida pela directiva europeia PED 97/23/EC.  
 
Nos chillers pertencentes a esta categoria, alguns regulamentos locais exigem uma inspecção periódica por uma 
agência autorizada. Verifique quais são as exigências locais. 
 
 
 
 
 

Informações importantes acerca do refrigerante util izado  
 
Este produto contém gases fluorados de efeito de estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto. Não liberte gases para a 
atmosfera. 
 
Tipo de refrigerante: R134A 
Valor GWP(1):  1300 
 
(1)GWP =  potencial de aquecimento global 
 
A quantidade de refrigerante consta da placa de especificações da unidade. 
Pode ser necessário efectuar inspecções periódicas para detectar fugas de refrigerante, face à legislação europeia ou 
nacional em vigor. Contacte o nosso representante local para obter mais informações. 
 
 

Destruição 
A unidade é composta por componentes metálicos e plásticos. Todos estes componentes têm de ser destruídos 
em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis ao efeito. As pilhas ou baterias que contenham chumbo 
têm de ser recolhidas num centro de resíduos específico.  
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Reservamo-nos o direito de fazer alterações ao desenho ou construção a qualquer momento, sem aviso prévio, pelo que não nos 
comprometemos a respeitar a imagem apresentada na capa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bombas de calor ar/água com inversor 
 
EWYD 250-580BZSS 
EWYD 250-570BZSL 
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