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CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia cuidadosamente estas "Considerações de segurança" antes de
instalar o equipamento de ar condicionado e assegure-se de que o
instala corretamente. Após completar a instalação, assegure-se de
que a unidade funciona adequadamente durante a operação de
arranque. Por favor, instrua o cliente sobre como operar a unidade e
mantenha-a sob manutenção.

Ao mesmo tempo, informe os clientes de que devem guardar o
presente manual de instalação juntamente com o manual de
funcionamento para consulta futura.

Este aparelho de ar condicionado é fornecido em conformidade com
o termo "aparelhos não acessíveis ao público em geral".

Significado dos símbolos de advertência e de precaução

DIMENSÕES

(Ver figura 1 (A = VAM150F~1000F, B = VAM1500F~2000F))

INSTALAÇÃO

Posição da instalação

■ Exemplo da instalação do VAM500F (ver figura 2), VAM800F
(VAM1000F) (ver figura 3), VAM2000F (ver figura 4)

VAM150F VAM500F VAM1000F
VAM250F VAM650F VAM1500F
VAM350F VAM800F VAM2000F

Permutador Térmico Total 
HRV (Ventilação de Recuperação Térmica) Manual de instalação

HRV – Ventilação com Recuperação de Calor

Leia atentamente este manual e instale correctamente
esta unidade para que esta funcione inteiramente durante
um longo período de tempo.

Adquira algumas peças necessárias, por exemplo, tampas
redondas, grelhas de aspiração/exaustão, etc., antes da
instalação da unidade.

ADVERTÊNCIA

Não instale o HRV ou uma grelha de aspiração/vazamento
de ar nos seguintes locais.

ADVERTÊNCIA
■ Locais com maquinaria e instalações químicas onde

são gerados gáses nocivos ou componentes
corrosivos de materiáis que contenham ácidos, álcalis,
solventes orgãnicos e tintas. Igualmente em locais
onde são provaveis fugas de gases combustíveis.
Estes gases podem originar fogo.

■ Locais expostos a temperaturas elevadas ou a
chamas directas.
Evite um local onde a temperatura perto da unidade HRV
e da grelha de aspiração/descarrega de ar ultrapassa os
40°C. Caso a unidade seja utilizada em temperaturas
elevadas, isto provoca uma deformação do filtro de ar e
do permutador de calor ou queima o motor.

■ Locais como as casas-de-banho expostas à humidade.
Pode causar uma fuga eléctrica ou um choque
eléctrico e outras avarias.

■ Locais expostos a negro de carbono.
O prêto de carvão acumula-se no filtro de ar e no
permutador de calor tornando-os impossíveis de utilizar.

■ O equipamento não se destina a ser utilizado em
ambientes onde haja gases potencialmente explosivos.

1 Espaço de manutenção para os elementos do permutador de calor, 
filtros de ar e ventilador

2 Tampa de manutenção

3 Orifício de inspecção  450 mm

4 Caixa de comandos

5 4x 14x40 mm Suporte de suspenção angular de (Orifício oval)

6 Ventilador de ar de aspiração

7 AS Ar puro do exterior

8 AE Ar de exaustão para o exterior

9 Ventilador do ar de alimentação

10 AA (Ar de Alimentação)

11 AR (Ar de Retorno)

12 Placa reguladora

13 Elementos do permutador de calor

14 Filtros de ar

15 Conducto aplicável

16 Diâmetro nominal

PRECAUÇÃO

1. Instale a unidade num lugar resistente para
suportar o seu peso.
Uma má instalação torna-se perigosa. Também pode
causar vibrações e ruído constante na operação.

2. Forneça o espaço para a manutenção e os
orifícios de inspecção.
(Forneça os orifícios de inspecção: inspeccione os filtros do
ar, os elementos do permutador de calor e os ventiladores.)

3. Não instale a unidade directamente contra o tecto
ou parede.
(Caso a unidade esteja em contacto com o tecto ou a
parede pode causar vibrações.)

1 Grelha de Aspiração/vazamento de Ar (opção)

2 Orifício de inspecção  450 mm (fornecido no local)

3 Espaço de manutenção para os elementos do permutador de calor, 
filtros do ar e ventilador

4 Conducto (φ200) (fornecido no local)

5 Conducto (φ200) (fornecido no local) *Conducto flexível (opção)

6 Conducto de derivação (fornecido no local) (apenas para 
VAM800~2000F)

7 *Conducto flexível (opção)

8 *Silenciador (opção)

9 AE Ar de exaustão para o exterior

10 Isolador Térmico (fornecido no local)

11 AS Ar puro do exterior

12 Suporte de suspensão metálica para absorção da vibração (fornecido 
no local)

13 Perno de suspensão (fornecido no local)

14 Inclinação de baixo para a porta de saída ≥1/50

15 AA (Ar de Alimentação)

16 AR (Ar de Retorno)

17 Tampa redonda (fornecida no local)

18 Posição do parafuso de suspensão

19 Registo exterior adicional (alimentação autónoma)
VAM150~2000F
Permutador Térmico Total
HRV (Ventilação de Recuperação Térmica)
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O método da instalação

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F

■ VAM650F, VAM800F, VAM1000F, VAM1500F, VAM2000F

■ Instalação das flanges de ligação da conduta
Coloque as flanges de ligação da conduta fornecidas utilizando
os parafusos (acessórios).

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

■ VAM1500F, VAM2000F

Instalação do HRV

■ Em primeiro lugar instale a cavilha de fixação (M10 a 12). 
Passe o suporte de suspensão metálico pela cavilha de fixação
e fixe-a com a arruela e a porca.
(Antes da instalação, verifique se existem objectos estranhos,
tais como, vinil e papel que ainda possam permanecer no
compartimento do ventilador.)

■ O suporte de suspensão metálico é encaixado na parte superior
da unidade padrão.
Se a cavilha de fixação é demasiado comprida, instale-a na
parte inferior da unidade.
(Aperte o parafuso de montagem removido na parte superior
para evitar a fuga de ar.)
Instale a placa identificativa de precaução da conducto
adequadamente no lado do interior  (AA·AR) e no lado da saída
(AE·AS).

Precauções na instalação dos conductos

■ As peças marcadas com um* são eficazes na
redução dos ruídos.

■ Quando utilizar a unidade num local silencioso, utilize
a caixa silenciadora opcional e a conduta flexível na
área de saída da libertação de ar no lado da entrada
do "AA" (ar de alimentação para o compartimento) da
unidade para evitar o ruído.

■ Ao seleccionar os materiais de instalação, tenha em
atenção ao volume necessário de fluxo de ar e ao
nível de ruído nessa instalação em particular.
doorvoerfebiet em geluidsdrukniveau in de
betreffende installatie.

■ Caso o ar externo infiltre no teto, e a temperatura e
humidade do teto se tornem altas, isole as partes
metálicas da unidade.

1 Parafuso (acessórios)

2 Flange de ligação do conducto (acessórios)

parafusos 
fornecidos

parafusos 
fornecidos

VAM150 16 VAM650 24

VAM250 16 VAM800 24

VAM350 16 VAM1000 24

VAM500 16 VAM1500 24

VAM2000 24

1 2

1

2 2

1 Suporte de suspenção angular

2 Porca

3 Arruela

4 Porcas duplas

NOTA Remova os metais de fixação para o transporte, caso
estes impeçam o trabalho de instalação. (Aperte o
parafuso de montagem removido na parte lateral para
evitar a fuga de ar.)

1

2

3

4

1

2

3

4
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Ligação do conduto

Não ligue as condutas de maneira que se segue

1 O raio mínimo das dobragens das conductos flexíveis é o
seguinte.
Conductos de 300 mm: 200 mm de diâmetro
Conductos de 375 mm: 250 mm de diâmetro

2 Para prevenir a fuga de ar, coloque fita de alumínio à volta da
secção depois da flange de ligação da conducto e da conducto
estarem ligadas.

3 Instale a abertura do ar de aspiraçõ no interior o mais afastada
possível da abertura do ar de exaustão.

4 Utilize a conducto aplicável ao modelo da unidade utilizada.
(Consulte o desenho.)

5 Instale os dois conductos ao exterior com uma inclinação para
baixo (inclinação de 1/50 ou mais) para evitar a entrada da água
da chuva. Forneça também isolamento para ambas as
conductos para evitar a concentração de orvalho. (Material: lã
de vidro com uma espessura de 25 mm.)

6 Caso o nível de temperatura e de humidade no interior do tecto
for sempre elevado, instale um equipamento de ventilação no
interior do tecto.

7 Isole o conducto e a parede electricamente quando um
conducto metálica tiver de ser introduzida através de metal e
fios gradeados ou metal liso de uma parede de estrutura de
madeira.

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

■ VAM1500F, VAM2000F

■ Utilização de conductos circulares com 250mm de diâmetro
para os lados do AA (Ar de Alimentação) e do AR (Ar de
Retorno)

1. Desaperte os 12 parafusos do lado do AA (Ar de Alimentação) e
remova a câmara de ligação.  Volte a apertar estes parafusos na
posição correcta para que não haja fuga de ar a partir da unidade.

2. Fixe as flanges de ligação do conducto (Opção) com seus
respectivos 12 parafusos.

■ Apresentação dos silenciadores e outras opções
O presente modelo opera com grandes fluxos de ar. Para reduzir o
ruido da exaustão, pode-se contar com algum aditamento: silenciador,
ducto flexível, grelha  de toma /vazamento de ar enrarecido, etc.

1. Remova a cámara de ligação do lado do AA (Ar de Alimentação),
posicione os silenciadores superior e inferior.

2. Volte a colocar as flanges de conexão (opção) e conecte os
ductos flexíveis de 250 mm. diam.

Dobragem extrema
Não dobre a conducto mais de 90° Dobragem múltipla

Redução do diâmetro do conducto a ser ligada.
(Não reduza o diâmetro do conducto no centro.)

HRV

1

2
3

1

4

1 Fita de alumínio (Fornecido no local)

2 Material de isolamento (Fornecido no local)

3 Flange de ligação do conducto (Opção)

4 Inclinação: Mais de 1/50

5 Flange de ligação do conducto (Opção)

6 AA (Ar de Alimentação)

7 AR (Ar de Retorno)

8 Câmara de ligação

9 Silenciador (Opção)

4 2

1

5

HRV

3

6

8

7

7

8

9

6

3

VAM150~2000F
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SISTEMA

Sistema independente

Sistema de operação com ar condicionado integrado 

Sistema Método padrão

Itens relacionados 
com a Ligação 

eléctrica

Sistema independente

• Podem ser controladas até 16 unidades
com o comando à distância para o HRV
(Pode ser criado um sistema  com dois
comandos à distância no interruptor
mestre/escravo.)

• Podem ser utilizadas e indicadas todas
as operações do HRV.

• A saída do monitor de operação e a
operação do humidificador são possíveis
através da utilização do Adaptador PCB.

• O fio do comando à distância deverá ser
fornecido no local.
(Comprimento máximo do fio: 500 m)

"Ligação ao 
Comando à 

distância para o 
HRV" na página 13

Sistema de 
operação 

combinado com 
sistemas VRV e 

séries de ar 
condicionado

Sistema de 
operação 

integrado com 1 
grupo

• Podem ser controlados um total de 16
unidades de ar condicionado e de HRV.

• A modalidade de ventilação do HRV
pode ser operado independentemente
sempre que o ar condicionado não está a
ser utilizado.

• Pode ser utilizada a o ajuste local para o
comando à distância para o ar
condicionado; varios ajustes tais como,
tais como, Ligar/Desligar a reserva da
pré-refrigeração ou do pré-aquecimento,
taxa de fluxo da ventilação, modo de
ventilação, etc.

"Sistema padrão de 
comando integrado 

de 1 grupo" na 
página 13

Sistema de 
operação 

integrado com 
grupo múltiplo (2 

ou mais)

• Uma vez que todas as unidades VRV
estão ligadas a uma única linha com a
vista à instalação, todas as unidades
VRV estão prontas para operarem.

• Caso existam problemas na operação de
todas as unidades VRV, não utilize este
sistema.

"Comando integrado 
com mais de dois 

grupos" na página 15

HRV HRV

1

2

1 Comando à distância 
para o HRV

2 2 fios eléctricos 
(disponibilizados no local)

VRV HRV

1 2

1 Comando à distância 
para o ar condicionado 
(Comando à distância 
para o HRV)

2 Comando à 
distância para o 
ar condicionado 

VRV VRV

VRV VRV

HRV HRV

1 2

5 5

5 5

3 4

6

1 Grupo 1 4 Groep 4

2 Grupo 2 5 Comando à distância para o HRV

3 Grupo 3 6 Adaptador do comando à 
distância

NOTA ■ Adaptador PCB: KRP50-2; Adaptador do comando à distância: KRP2A61: PCB: KRP50-2A90

■ Não é possível a operação de dois ou mais grupos com a ligação directa do conducto.

■ Com tipos VAM, é também possível seleccionar a ligação do conducto directa apresentada para sistemas de funcionamento
de 1 grupo.
Manual de instalação
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Sistema de comando centralizado (sistema VRV)

Sistema Método padrão

Itens relacionados 
com a Ligação 

eléctrica

Sistema de ligação directa do 
conducto

• O HRV operará apenas quando o ventilador
do ar condicionado estiver ligada.

• Quando o ar condicionado não está a ser
utilizado, o HRV pode ser operado nas
modalidades de circulação ou de ventilação.

• As outras especificações são as mesmas
que as do sistema padrão.

"Sistema de ligação 
directa do conducto 
para o sistema de 

operação de 1 
grupo" na página 14

VRV HRV

1 2 3

1 Comando à distância para 
o ar condicionado 
(Comando à distância 
para o HRV)

2 Comando à 
distância para o ar 
condicionado 

3 Conduta

Sistema Método padrão

Itens relacionados 
com a Ligação 

eléctrica

Sistema de 
comando 
centralizado

"Tudo"/sistema 
de comando 

individual

• A utilização do comando de
ligar/desligar, do adaptador
PCB para o comando à
distância ou do temporizador
activa o comando centralizado
de todo o sistema. (máximo de
64 grupos)

• O comando de ligar/desligar
pode ligar ou desligar as
unidades individuais.

• O temporizador e o comando
de ligar/desligar podem ser
utilizados ao mesmo tempo. No
entanto, o adaptador PCB para
o comando à distância não
pode ser utilizado ao mesmo
tempo que outro dispositivo do
comando centralizado.

"Comandos "Tudo"/
"Individual"" na 

página 16

Sistema de 
comando local

• A utilização do comando
centralizado activa o comando
da zona através da linha de
comando centralizado.
(máximo de 64 zonas)

• O comando centralizado
visualiza a indicação "Filtro" e
avisos de anormalidades e
permite o reajuste.

• O comando centralizado
permite a operação de
ventilação para cada zona
independentemente.

"Sistema de 
comando da zona" 

na página 16

HRV

HRV

VRV VRV

VRV VRV

1 1

1 1

2

1 Comando à distância para o 
ar condicionado

2 Adaptador PCB para o 
comando à distância, 
temporizador, comando de 
ligar/desligar

VRV VRV

HRV HRV HRV

HRV

2

1

4

3 3

1 Zona 1 3 Comando à distância para o ar 
condicionado

2 Zona 2 4 Controlador central

NOTA Adaptador dos fios para o contacto à distância: KRP50-2, Adaptador PCB para o comando à distância: KRP2A61, temporizador:
DST30B61, comando de ligar/desligar: DCS301B61, comando: DCS302B61, BRC1C517.
VAM150~2000F
Permutador Térmico Total
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INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

Ligação dos fios

■ Ligue os fios de acordo com o diagrama de cada sistema.

■ Toda a instalação eléctrica deve ser executada por um
electricista autorizado.

■ Todas as peças, materiais e trabalhos eléctricos fornecidos
localmente devem estar de acordo com os códigos locais.

■ Utilize apenas fios de cobre.

Ligação dos fios

■ Deve ser instalado um disjuntor capaz de desligar a corrente de
todo o sistema.

■ Pode ser utilizado apenas um interruptor para alimentar as
unidades no mesmo sistema. No entanto, os interruptores e
disjuntores de derivação devem ser seleccionados
cuidadosamente.

■ Encaixe os fios de alimentação de cada unidade num interruptor
e fusível como indicado no desenho.

■ Não se esqueça de efectuar uma ligação à terra (fio terra).

Exemplo do sistema completo

Especificações dos componentes eléctricos

Especificações para os fusíveis e fios fornecidos localmente

Precauções

1 Não ligue fios de espessura diferente ao mesmo terminal de
alimentação. Aperte bem a ligação para não causar um excesso
de aquecimento. Ao ligar mais do que um fio à alimentação,
utilize fios com uma espessura de 2 mm2 (Ø1,6).

2 Mantenha toda a corrente dos fios nas unidades do interior com
menos de 12 A.

Sempre que utilizar dois fios de alimentação com uma

espessura superior a 2 mm2 (φ1,6), derive a linha na parte
exterior da placa de terminais da unidade de acordo com os
padrões do equipamento eléctrico.
A derivação deve ser efectuada de tal forma que forneça uma
grau de isolamento igual ou superior ao dos próprios fios de
alimentação.

3 Não ligue fios de espessura diferente ao mesmo terminal terra.
Se não apertar bem a ligação, a protecção pode deteriorar-se.

4 Mantenha os fios de alimentação afastados dos outros fios para
evitar o ruído.

5 Para os fios do comando à distância, consulte o "Manual de
instalação do comando à distância."

Visualização vista a partir do VRV 

Antes de aceder aos terminais, todos os circuitos de
alimentação eléctrica devem ser desligados.

Fios de alimentação

Fios de transmissão

Interruptor

Fusível

1 Unidade de saída do VRV

2 Unidade de entrada do VRV

3 Fonte de alimentação

4 Interruptor principal

5 Comando à distância

VRV

VRV

VRV
HRV

HRV

1

2

2

3

4

5

5

VAM 150F 250F 350F 500F 650F 800F 1000F 1500F 2000F

Modelo
Tipo JVE, 5VE JVE, 5VE, 7VE

50 Hz Fonte de alimentação Máx.264 V Mín.198 V

60 Hz Fonte de alimentação Máx.242 V Mín.198 V 

Fonte de 
alimentação(*)

(*) MCA: Amperes mínimos do circuito (A) 
MFA: Amperes máximos do fusível (A)
KW: Taxa de saída motor ventilador (kW)
FLA: Amperes totais da carga (A)

MCA  (A) 0,9 0,9 1,35 1,35 2,3 3,4 3,4 6,75 6,75

MFA (A) 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Motor de 
ventoinha(*)

KW (kW) 0,03x2 0,03x2 0,09x2 0,09x2 0,14x2 0,23x2 0,23x2 0,23x4 0,23x4

FLA (A) 0,4x2 0,4x2 0,6x2 0,6x2 1,0x2 1,5x2 1,5x2 1,5x2 1,5x2

NOTA Para mais detalhes, consulte os Dados eléctricos.

VAM 150F 250F 350F 500F 650F 800F 1000F 1500F 2000F

Tipo JVE, 5VE JVE, 5VE, 7VE

Fios de 
alimentação
Fusíveis 
fornecidos 
localmente

16 A

Fios H05VV-U3G

Tamanho O tamanho dos fios deve estar de acordo com os códigos locais.

Fios de 
transmissão
Fios Fios com protecção (2 fios)

Tamanho 0,75-1,25 mm2

Fios com a mesma espessura Fios com espessura diferente
Manual de instalação
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Exemplo de ligações

■ Todos os fios de transmissão, excepto os fios do comando à
distância, devem ser polarizados e corresponder ao símbolo
dos terminais.

■ Utilize fios com blindagem nos fios de transmissão. Ligue a

blindagem dos fios para " ", no parafuso terra com uma
arruela em forma de chávena.

■ Fios isolados podem ser utilizados como fios de transmissão,
mas não são  adequados à CEM (Compatibilidade
Electromagnética) (Directivas Europeias).
Sempre que utilizar fios isolados, a compatibilidade
electromagnética deve estar de acordo com os padrões
japoneses estipulados nas Disposições regulamentares da
Aplicação Eléctrica.
Os fios de transmissão não necessitam de ser ligados à terra
sempre que utilizar fios com isolamento.

Abrir a caixa de comandos

1 2

5

3

46

7

8

A

B

C

1 Placa de terminais para a transmissão

2 Placa de terminais para a fonte de alimentação

3 Terminais terra

4 Fios de alimentação

5 Material de encaixe (fornecido)

6 Fios do comando à distância

7 Fios da unidade

8 Terminais terra (fornecidos)
Ligue a protecção à terra dos fios com protecção.

A Parafuso terra (fornecido)

B Arruela em forma de chávena (fornecida)

C Peça de protecção

PRECAUÇÃO

Antes de abrir a tampa, desligue os interruptores de
alimentação das unidades principais e outros dispositivos
ligados às unidades principais.

■ Remova o parafuso que segura a tampa e abra a
caixa de comandos.

■ Segure os fios de comando de alimentação com um
grampo, como indicado na figuras a seguir

VRV
HRV

P1

P1

P1

P2 P2

P2

L N
1 2
Out

VRV HRV

L N

L N 1 12 2 P1 P2 F1 F1 T1 T1 P2 P1 F1 F2 J2 JC L NJ1

1
2

5

3

44

6

7

6

1 Unidade de saída/unidade BS

2 Caixa de comandos

3 Unidade interna

4 Fonte de alimentação 220-240 V~50 Hz

5 Comando à distância (VRV)

6 Fios de transmissão

7 Comando à distância (HRV)
VAM150~2000F
Permutador Térmico Total
HRV (Ventilação de Recuperação Térmica)
4PW13545-1C
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■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

■ VAM1500F, VAM2000F

Conexões eléctricas necessárias para um potencial registo 
exterior adicional, com alimentação autónoma

O registo exterior evita a admissão de ar exterior, caso esteja
desligada a HRV. (Analise as figuras 2, 3 e 4 - item 19.)

1. A placa de circuito impresso da unidade principal da HRV é
responsável pelo funcionamento desta e pelo fornecimento de
corrente ao registo exterior.

A fonte de tensão é iniciada quando a HRV entra em
funcionamento.
A mesma fonte é interrompida quando se desliga a HRV.

2. Conexões eléctricas necessárias
Prenda uma das extremidades do suporte do acessório ao
conector X15A da placa de circuito impresso; depois, prenda a
outra extremidade ao suporte que conduz ao registo exterior,

através de uma união isolada de cabos (0,75 mm2).
Certifique-se de que o cabo não fica sob tensão.

3. Configurações necessárias
Configuração predefinida do conector X15A: Desactivado
Altere esta configuração original da forma que se indica de seguida,
através do controlo remoto, para incorporar no sistema as
funcionalidades do registo externo:

• Modo n.º 18 (controlo de grupo) ou 28 (controlo individual)

• N.º do interruptor de configuração: 3

• N.º da posição de configuração: 03

Como instalar a placa adaptadora opcional (KRP2A61, 
KRP50-2)

Ao instalar a placa de circuitos do adaptador opcional, é necessário
preparar a caixa de fixação (KRP50-2A90).

1 Abra a tampa do compartimento eléctrico seguindo os
procedimentos descritos na secção "Abrir a caixa de
comandos" na página 7.

2 Remova o parafuso de fixação e instale a placa adaptadora.

3 Depois dos fios estarem ligados, aperte a tampa do
compartimento eléctrico.

1

2

9

7

6

4

1

4

5

PCB

12

13

12

11

12

10

10

1

7

13

9

2

10

12

6

5

8

4

3

4

11

12

10

1 Base de montagem dos componentes eléctricos

2 Placa de circuito impresso

3 Tampa do compartimento eléctrico

4 Parafuso de fixação

5 Terminal terra

6 Placa de terminais

7 Placa de terminais dos fios de transmissão

8 Deslize

9 Conector X15A

10 Suporte para conexão de um registo exterior adicional 
(acessório fornecido)

11 União isolada de cabos (0,75 mm2) (para a alimentação de 
corrente)

12 Cabo isolado flexível duplo ou reforçado (0,75 mm 2), de ligação 
ao registo exterior (com alimentação autónoma)

13 Baraço (para os cabos de alimentação)

Tensão da rede Capacidade de carga conectada

220 V

≤0,5 A230 V

240 V

2

1

PCB

X15A
3

1 Unidade principal de HRV

2 Registo exterior

3 Ligação à terra do registo exterior, caso a instalação não seja 
da classe II (EN60335-2-40)
Manual de instalação
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■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

Instalação

Como instalar o kit opcional de controlo do aquecedor 
(BRP4A50)

Ao trabalhar com unidades HRV a temperaturas do ar exterior iguais
ou inferiores a –10°C, utilize um pré-aquecedor (fornecimento local)
para pré-aquecer o ar exterior.

É necessário o kit BRP4A50 para ter um controlo de atraso ao ligar e
desligar, quando se utiliza um pré-aquecedor (é necessário efectuar
uma regulação inicial).

Instale o kit de controlo do aquecedor no exterior da caixa de
distribuição da unidade HRV, como se indica de seguida.

Para informações mais pormenorizadas acerca de como instalar o kit
opcional BRP4A50, consulte o manual de instalação fornecido com o
kit.

Ligação dos fios de alimentação, terminais dos fios de 
comando e interruptores na unidade de comando electrónico 
(placa de circuito impresso)

■ Ligue o fio de alimentação aos terminais L e N.

■ Segure o fio de alimentação com o respectivo grampo, como
indicado na "Abrir a caixa de comandos" na página 7.

■ Faça a ligação à terra (fio terra).

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

KRP50-2A90 componentes

Parafuso de fixação 3 unidades.

Grampo 2 unidades.

AVISO

■ Relativamente ao aquecedor eléctrico, aos dispositi-
vos de segurança e ao local de instalação, siga as
normas e regulamentos em vigor em cada país.

■ Utilize uma conduta não inflamável para o aquecedor
eléctrico. Certifique-se de manter uma distância de
segurança de ≥2 m entre o aquecedor e a unidade
HRV.

■ Utilize fontes de alimentação e disjuntores separados
para as unidades HRV e para os aquecedores
eléctricos.

■ Para efectuar a regulação inicial no controlo remoto,
consulte 19(29)-8-03 ou 19(29)-8-04, na secção
"Lista de Definições" na página 11.

1

5

4

3

2

3

A

B

1 Placa de fixação

2 Suporte placa de circuitos impressos (Fixado à placa de 
circuitos impressos)

3 Parafuso de fixação

4 Tampa

5 Caixa de comandos

Adaptador aplicável (Nome do adaptador) Nome do kit

A Placa de circuitos impressos do adaptador 
para humidificador KRP50-2

B Placa de circuitos impressos do adaptador 
para controlo remoto KRP2A1

1 Caixa de distribuição

2 Kit de controlo do aquecedor

3 Parafuso de fixação

4 Tampa

43 1

23

X3AX2AX1A

X7A

F
uL

10
A

X
13

A

X
8A

X1
2A

X5
A

X9
A

KR
P

50
-2

S
S

1

X1
1A

X1
0A

L N

L N

H
M
L

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JC

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JCS
S

1

H
M
L

161514177

654

1

3 2

12

11

10

9

8

13
VAM150~2000F
Permutador Térmico Total
HRV (Ventilação de Recuperação Térmica)
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■ VAM1500F, VAM2000F

Ajuste local

Utilização do comando à distância do sistema de ar condicionado
VRV para efectuar os ajustes da unidade HRV

Ajuste Inicial

1 Modalidade números 17, 18 e 19: Comando do grupo das
unidades HRV.

2 Modalidade números 27, 28 e 29: Comando individual

Procedimentos para a operação

O que se segue descreve os procedimentos para a operação e
ajustes.

1 Aperte o botão INSPECÇÃO/DEMONSTRAÇÃO durante mais de
quatro segundos com a unidade na modalidade normal para
introduzir a modalidade de ajuste local.

2 Utilize o botão AJUSTE DA TEMPERATURA para seleccionar o
"Número da modalidade" desejada. (A visualização do código
irá piscar.)

3 Para efectuar os ajustes para as unidades individuais sob o
grupo de comando (quando os modos número 27, 28 e 29 estão
seleccionados), prima o botão DEFINIÇÃO DO
TEMPORIZADOR LIGADO/DESLIGADO para seleccionar o
"Número da unidade" para o qual as definições irão ser
efectuadas. (Este processo é desnecessario quando os ajustes
são efectuados para todo o grupo.)

4 Aperte a secção da parte superior do botão TEMPORIZADOR
para seleccionar a "Ajuste do número do interruptor".

5 Aperte a secção da parte inferior do botão TEMPORIZADOR
para seleccionar a "Ajuste do número da posição".

6 Aperte o botão PROGRAMAR/CANCELAR uma vez para
introduzir os ajustes. (A visualização do código irá parar de
piscar e acender-se-á.)

7 Aperte o botão INSPECÇÃO/PROVA para voltar a modalidade
normal.

X3A X4AX2AX1A

X7A

F
uL

10
A

X
13

A

X
8A

X1
2A

X5
A

X6
A

X9
A

KR
P

50
-2

S
S

1

X1
1A

X1
0A

L N

L N

H
M
L

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JC

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JC

S
S

1

H
M
L

161514177

6 654

1

3 2

12

11

10
10

9

8

13

1 Transformador 10 Regulador

2 Secundário 11 Termistor no interior

3 Primário 12 Termistor no exterior

4 Ventilador de ar de 
alimentação

13 Fluxo do ar

5 Ventilador de ar de 
exaustão

14 Comando à distância

6 Regulador 15 Comando centralizado

7 Fonte de alimentação 16 A entrada do exterior

8 Terminais 17 Ajuste de fábrica
Faça a ligação à terra (fio 
terra).9 Para KRP50-2

TEST

C
hr

hr
TEST

NOT
AVAILABLE

L  H     
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Exemplo

Para regular o fluxo de ar da ventilação em ajuste reduzido na
modalidade de ajuste do grupo, introduza a modalidade número
"19", ajustando o interruptor número "0" e ajustando a posição
número "01".

Lista de Definições

Modalidade No. Interruptor 
do Ajuste 

N°. Ajuste da Definição 01

Ajuste da Posição N°.(Precaução *1.)

Ajuste do 
Grupo

Ajuste 
Individual 02 03 04 05 06

17 27

0 Ajuste do tempo para a limpeza do 
filtro

Aprox. 2,500 
horas

Aprox. 1,250 
horas

Nenhuma 
contagem – – –

2 Ajuste ligar/desligar para pré-
refrigeração/pré-aquecimento Desligado Ligado – – – –

3 Ajuste do tempo de pré-refrigeração/
pré-aquecimento 30 min 45 min 60 min – – –

4 Ajuste inicial da velocidade do 
ventilador Normal

Extremamen
te elevado 
Met Kanaal

– – – –

5

Ajuste Sim/Não para a ligação directa 
do conducto com o sistema VRV

Nenhum 
conducto 
(Ajuste do 
fluxo de ar)

Com 
conducto(ve

ntilador 
desligado)

– – – –

Ajuste para as áreas de refrigeração 
(Selecção da operação  do ventilador 
para aquecimento térmico 
DESLIGADO)

– –

Nenhum conducto Com conductos

Ventilador 
desligado

Ventilador 
ligado

Ventilador 
desligado

Ventilador 
ligado

7 Ajuste centralizado/individual Centralizado Individual – – – –

8 Ajuste da zona de ligação 
centralizada Não Sim Prioridade 

na operação – – –

9 Ajuste da extensão do tempo de pré-
aquecimento 0 min 30 min 60 min 90 min – –

18 28

0 Sinal externo JC/J2 Último 
comando

Prioridade 
na entrada 

externa
– – – –

1 Ajuste para Corrente directa LIGADA Desligado Ligado – – – –

2 Ajuste de reinicialização automática Desligado Ligado – – – –

3 Configuração do registo externo – – Ligado – – –

4 Indicação da modalidade de 
ventilação/Nenhuma indicação Indicação Nenhuma

indicação – – – –

7 Ar de alimentação de ventilação/
ajuste de exaustão

Nenhuma
indicação

Nenhuma
indicação Inducação Inducação – –

Ar de 
alimentação

Ar de 
exaustão

Ar de 
alimentação

Ar de 
exaustão – –

8 Selecção da função do terminal de 
saída externa (entre J1 e JC) Ventilação Alarme geral Maufuncion-

amento geral
Desligament
o obrigado

Ventilador 
obrigado a 
se-desligar

Aumento do 
fluxo de ar

9 Selecção do interruptor de saída 
KRP50-2 (entre 1 e 3)

ligada/
desligada Anormal – – – –

19 29

0 Ajuste do fluxo do ar de ventilação Reduzido Reduzido Reduzido Reduzido Elevado Elevado

2 Ajuste da modalidade  de ventilação Automático Mudança Bypass – – –

3 Definição da "Ventilação" ligada/
desligada Desligado Ligado – – – –

8 Instalação do aquecedor elétrico Sem retardo 
de tempo

Sem retardo 
de tempo

Ligar,desligar 
retardo

Ligar,desligar 
retardo – –

Precaução

1. s posições do ajuste estão colocadas na fábrica para
"01".
No entanto, o fluxo do ar de ventilação está ajustado
para "06" (médio) na unidade HRV. Quando desejar
efectuar um ajuste para reduzido ou elevado, altere o
ajuste após da instalaçào.

2. Ajuste do número do grupo para o comando
centralizado
Modalidade N°. 00: Comando do grupo
Modalidade N°. 30: Comando individual
*Para mais detalhes sobre os procedimentos de
ajuste, consulte a secção "Ajuste do número do grupo
para o comando centralizado" no manual de
operação, tanto do comando de ligar/desligar como
do comando centralizado.
VAM150~2000F
Permutador Térmico Total
HRV (Ventilação de Recuperação Térmica)
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Operação com comando à distância exclusivamente para a 
operação do ar condicionado das unidades HRV (BRC301B61)

Para sistemas não independentes, a operação de arranque/paragem
e a operação do temporizador podem não ser possíveis.

Utilize o comando à distância do ar condicionado ou o comando
centralizado nestes casos.

 Comando à distância para o VRV BRC301B61

 Comando à distância para o VRV BRC1C51, 61, 517

1. Lâmpada de operação
Esta lâmpada piloto (vermelha) acende-se enquanto a unidade
está em Operação.

2. Botão Operação/Paragem
Quando apertado uma vez, a unidade começa a operar.
Quando apertado duas, a unidade pára.

3. Botão de mudança da taxa de fluxo de ar
A taxa de fluxo de ar pode ser alterada entre a modalidade

" " [Reduzida] ou a modalidade " " [Elevada], 

modalidade " FRESH UP" [VENTILAÇÃO Reduzida], 

modalidade " FRESH UP" [VENTILAÇÃO Elevada].
Para a operação de "FRESH UP"
Quando não aparece esta indicação: o volume do ar do exterior
fornecido para a habitação e o volume do ar de exaustão que
sai da habitação são equivalentes.

Para a operação de "FRESH UP",
• Se estiver ajustado para "Alimentação de ar de

ventilação": o volume do ar do exterior
fornecido para a habitação é maior do que o
volume de ar de exaustão que sai da
habitação pra fora.
(Esta operação evita que o cheiro e a
humedade provenientes das cozinhas e
latrinas passem para as habitações.)

• Se estiver ajustado para "Exaustão de ar de
ventilação": o volume do ar de exaustão que
sai da habitação é maior do que o volume de
ar exterior fornecido para a habitação. 
(Esta operação evita a propagação dos odores do hospital e que
as bactérias que flutúan no ar, se espalhem nos corredores.)

4. Botão de mudança para a modalidade de ventilação

Modalidade " " (Automática)
O sensor de temperatura da unidade muda
automaticamente a ventilação da unidade para a
modalidade [Desvio] e a modalidade [Permutador
de Calor].

Modalidade " " (Permutador de calor)
Nesta modalidade, o ar passa pelo elemento do
permutador de calor para efectivar [Permutador
Total de Calor] a ventilação do.

Modalidade (Desvio) " " 
Nesta modalidade, o ar não passa pelo elemento
do permutador térmico, mas o ultrepassa [Desvio]
para efectivar a ventilação.

5. Indicação do método de comando da operação:  
Quando a operação do HRV é ligada ao ar condicionado, pode
aparecer esta indicação. 
Enquanto a indicação está activada, a operação de LIGAR/
DESLIGAR do HRV não pode ser executada pelo comando à
distância do HRV.

6. Indicação de operação de espera:
Indica a operação de pré-refrigeração/pré-aquecimento. Esta
unidade é interrompida e iniciará a operação depois da operação
de pré-refrigeração/pré-aquecimento ter terminada.
A operação de pré-refrigeração/pré-aquecimento significa que a
operação do HRV é atrasada durante a operação de arranque do ar
condicionado integrado, por exemplo, antes das horas de trabalho.
Durante este período, a carga de refrigeração e de aquecimento é
reduzida para conduzir a temperatura ambiênte a temperatura pre-
ajustada num tempo breve.

7. Indicação de comando centralizado:
Quando o comando à distância para o ar condicionado ou os
dispositivos para o comando centralizado estão ligados ao HRV,
pode aparecer esta indicação.
Durante esta indicação na pantalha, a operação de LIGAR/
DESLIGAR e a operação do temporizador podem não ser
possíveis com o comando à distância do HRV.

8. Indicação de limpeza do filtro do ar

Quando aparece a indicação " " no mostrador, limpe o filtro.

9. Botão de ajustar o sinal do filtro

10. Botão de inspecção
Este botão só deve ser utilizado para o serviço de inspecção.
Não é para a utilização normal.

COMO OPERAR COM O TEMPORIZADOR

11. Prima o botão " " e seleccione ou " " ou " ".
Sempre que se aperte o botão, a indicação muda conforme
ilustrado à direita.

(              )

BRC301B61

A

HRV

TEST

FRESH  UP

hr

hr
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5 7 1 2
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C
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TEST

NOT
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"Nenhuma indicação"
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12. Aperte o botão " " e ajuste o tempo.

Sempre que " " é apertado, o tempo avança uma hora.

Sempre que " " é apertado, o tempo atrasa uma hora.

13. Aperte o botão " ".
Então, a reserva é terminada.

Tanto " " como " " deixam de piscar e ficam acesas.
Após a reserva ter sido terminada, o tempo restante é indicado
na pantalha.
Para cancelar a operação do temporizador, aperte o botão

" " novamente. 
A indicação desaparece.

14. Se apertar estes botões durante uma 
operação independente da unidade HRV, aparecerá na tela a
mensagem "NOT AVAILABLE" por alguns segundos.

Sistema independente

Ligação ao Comando à distância para o HRV

Para aumentar a taxa do fluxo do ar de ventilação  de "Elevada" para
"Super Elevada", a distancia ,ligue o comado à distância para o ar
condicionado ao HRV e efectue os ajustes no local.

(Consulte "Ajuste inicial" sob o item "Ajuste local" na página 10.)

Ajuste os interruptores na placa de circuito impresso para o ajuste de
fábrica.

Fios e ligações em combinação com o "SISTEMA VRV"

Sistema padrão de comando integrado de 1 grupo

■ O comando à distância do ar condicionado pode ser utilizado
para comandar até 16 unidades de  ar condicionado no interior
e unidades HRV.

■ Os ajustes iniciais podem ser efectuados para as funções das
unidades HRV (pré-refrigeração/pré-aquecimento, fluxo do ar
de ventilação, modalidade de ventilação e "Ventilacão").
Utilize o comando à distância do ar condicionado para efectuar
os ajustes iniciais para as unidades HRV. Consulte "ajuste
inicial" sob o item "Ajuste local" na página 10.

Função de pré-refrigeração/pré-aquecimento

Quando a função de pré-refrigeração/pré-aquecimento é ajustada, a
unidade HRV liga-se no tempo pré-ajustado (30, 45 ou 60 minutos)
depois do sistema VRV do ar condicionado iniciar a operação de
refrigeração ou de aquecimento. 

A função está ajustado de fábrica para DESLIGADO. Por esta razão,
para utilizar esta função, o ajuste inicial deve ser efectuado utilizando
o comando à distância para o ar condicionado.

Caso o ar condicionado seja reinicializado no espaço de duas horas
depois da operação ter sido terminada, esta função não arranca.

Exemplo 1:

Para activar a função de pré-refrigeração/pré-aquecimento e ligar a
unidade HRV 60 minutos após o ar condicionado ter sido ligado:

• Ajuste o número da modalidade para "17" para o grupo de
comando ou "27" para o comando individual, o ajuste do número
do interruptor para "2", e o ajuste do número de posição para
"02".

• Ajuste o número da modalidade para "17" para o grupo de
comando ou "27" para o comando individual, o ajuste do número
do interruptor para "3", e o ajuste do número de posição para
"03".

Exemplo 2:

Para activar o fluxo do ar de ventilação para o ajuste ultra elevado. (A
unidades estão ajustadas de fábrica na definição de fluxo de ar
elevado.)

• Ajuste o número da modalidade para "17" para o grupo de
comando ou "27" para o comando individual, o ajuste do número
do interruptor para "4", e o ajuste do número de posição para
"02".

Exemplo 3:

Para comutar o fluxo do ar de ventilação para o ajuste reduzido.
• Ajuste o número da modalidade para "19" para o grupo de

comando ou "29" para o comando individual, o ajuste do número
do interruptor para "0", e o ajuste do número de posição para
"01".

Ajuste de fábrica

taxa de fluxo do ar

Ajuste de fábrica

taxa de fluxo do ar

P1 P2 P1 P2

P1 P2P1 P2

HRV HRV

1 2

5

3 4

6

1 Unidade mestre 4 Posição do interruptor: Mestre

2 Unidade escrava 5 Comando à distância para o HRV

3 Posição do interruptor: Escravo 6 Comprimento máximo do fio de 
ligação: 500 m

H M L

SS1

H M L

SS1

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV HRV

1 2

3

1 Comando à distância para ar 
condicionado

3 Fio de ligação a ser extendido até 
um máximo de 500 m.

2 Comando à distância para o HRV
VAM150~2000F
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■ Ligação do comando a distância para o HRV

O comando à distância para o HRV não pode ser utilizado para a
operação de arranque/paragem ou para a operação do
temporizador. (A indicação do comando centralizado ficará acesa.)

Para configurar as definições de funcionamento da pré-refrigeração
e do pré-aquecimento, mude o ajuste da taxa de fluxo do ar do
comando à distância de Média (M) para Elevada (H), etc., execute as
definições iniciais a partir do comando à distância para o HRV.

Uma vez que se irá tornar num sistema com dois comandos à
distância, executee o ajuste mestre/escravo como indicado em baixo.

Consulte "Executar os ajustes iniciais" no manual de instruções do
comando à distância.

Exemplo 4:

Para ajustar a função de reserva de pré-refrigeração/pré-
aquecimento para ligada e para iniciar a operação do HRV 60
minutos após o ar condicionado ter iniciado sua operação, ajuste os
mesmos números como indicado no exemplo 1, utilizando o
comando à distância para o HRV.

Exemplo 5:

Para aumentar o ajuste da taxa de ventilação no comando à
distância de Média para Elevada, ajuste os mesmos números como
indicado no exemplo 2 utilizando o comando à distância para o HRV.

Ajuste os interruptores na unidade HRV PCB para as ajustes de
fábrica.

■ O ajuste das direcções de selecção do aquecimento/
refrigeração para os sistemas VRV é executada utilizando o
comando à distância para o HRV.
As direcções de selecção do aquecimento/refrigeração podem
ser activadas ou desactivadas utilizando o botão da modalidade
de ventilação do comando à distância para o HRV.
Esta operação não pode ser executada com o comando à
distância para o ar condicionado.

Sistema de ligação directa do conducto para o sistema de 
operação de 1 grupo

As ligações dos fios e as definições dos interruptores na unidade
HRV PCB deverão ser as mesmas que para "Sistema padrão de
comando integrado de 1 grupo" na página 13

Ajuste os interruptores na unidade HRV PCB para os ajustes de
fábrica.

1 Certifique-se de configurar os ajustes iniciais para a Ligação
directa do conducto para: Activada.

■ Quando o comando à distância para o HRV ainda não está
ligado, os ajuste iniciais podem ser executados utilizando o
comando à distância para o ar condicionado. Ajuste o
número da modalidade para "17", o ajuste do número do
interruptor para "5", e o ajuste do número de posição para

"02" de acordo com os procedimentos em "Ajuste local" na
página 10.

■ Quando o comando à distância para o HRV está ligado, os
ajustes iniciais deverão ser executados utilizando o comando
à distância para o HRV. Ajuste os mesmos números como
indicado acima sempre que utilizar o comando à distância
para o ar condicionado de acordo com os procedimentos em
"Executar os ajustes iniciais" no manual de Instruções do
comando à distância.

2 Os ajustes para outras funções do HRV deverão ser executados
utilizando o mesmo método que em "Sistema padrão de
comando integrado de 1 grupo" na página 13.

Comando à distância Ajuste mestre/escravo

Comando à distância para o ar 
condicionado Escravo

Comando à distância para o HRV Mestre

Ajuste de taxa de 
ventilação de ar 

utilizando o comando à 
distância Ajustes de fábrica

Quando ajustado como 
no exemplo 5

Reduzida Taxa de fluxo de ar 
reduzida (R)

Taxa de fluxo de ar 
reduzida (R)

Elevada Taxa de fluxo de ar média 
(M)

Taxa de fluxo de ar 
elevada (E)

Ajustes de fábrica

taxa de fluxo de ar

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV

1 2

5

3

4

1 Comando à distância para o ar 
condicionado

4 Taxa de fluxo de ar média (M)

2 Comando à distância para o HRV 5 Quando o comando à distância para o 
HRV estiver ligado, ajuste os 
interruptores na unidade HRV PCB 
para as ajustes de fábrica.

3 Comprimento máximo do fio de 
ligação: 500 m

H M L

SS1

Direcções de selecção do 
aquecimento/refrigeração

Pantalha de comando de mudança 
de operação

Activada Não acesa

Desactivada Acesa

Não definido A piscar

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV

1 2

3

4

1 Comando à distância para o ar 
condicionado

3 Comprimento máximo do fio de ligação: 
500 m

2 Comando à distância para o HRV 4 Taxa de fluxo de ar média (M)
Manual de instalação
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Comando integrado com mais de dois grupos

■ Monte o adaptador PCB-
KRP2A61 opcional para o
comando à distância na
base de montagem dos
componentes eléctricos de
uma unidade HRV.

■ Podem ser ligadas no
máximo de 64 unidades de
ar condicionado e
unidades HRV aos
terminais F1 e F2.

■ Utilize o comando à
distância do ar
condicionado para efectuar
os ajustes iniciais.

Procedimentos

1 Desligue a alimentação.

2 Ligue o comando à distância do ar condicionado.

3 Ligue a alimentação.

4 Efectue as definições do comando à distância no local: ajuste a
zona colectiva de interligação para LIGADA, número da
modalidade "17", ajuste do número do interruptor "8" e ajuste do
número de posição "02".

5 Desligue a alimentação.

6 Desligue o comando à distância.
Agora os ajustes no local estão completos.

Para aumentar a velocidade do caudal de ar de ventilação controlada
remotamente, passado de "Alta" para "Super Alta", ligue o
controlador remoto do ar condicionado ao HRV e proceda às ajustes
no local.
(Consulte "Ajuste inicial" no item "Ajuste local" na página 10.)

SISTEMA DE COMANDO CENTRALIZADO

Comando "Tudo"

Ao utilizar o adaptador PCB para o comando à distância (KRP2A61,
62, 63) ou o temporizador (DST301B61)

■ Podem ser ligadas até um máximo de 64 unidades de ar
condicionado e unidades HRV aos terminais F1 e F2.

■ Este sistema não necessita do ajuste do número de grupo para
o comando centralizado. (sistema de endereçamento
automático).

■ O adaptador PCB para o comando à distância e o temporizador
não podem ser utilizados ao mesmo tempo.

■ O adaptador PCB para o comando à distância pode ser
montado na base de montagem dos componentes eléctricos,
tanto na unidade HRV como no ar condicionado. (A unidade
HRV apenas aceita o KRP2A61).

■ Para aumentar a taxa do fluxo do ar de ventilação do comando
à distância de "Elevada" para "Super Elevada", ligue o comando
à distância para o ar condicionado ao HRV e efectue as
definições no local.

■ (Consulte "Ajuste Inicial" sob o item "Ajuste local" na página 10.)

1 Comando à distância 
para o ar condicionado

2 O fio de ligação pode ser 
extendido até ao máximo 
de 1000 m.

3 Adaptador KRP2A61 do 
comando à distância 
opcional

VRV
VRV

HRV  1

HRV  2

X11A

F1 F2 P1
P2

P1 P2

F1 F2

F1 F2

1

2

3

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV  1 1

2

1 Comando à distância para o ar 
condicionado

2 Comando à distância para o HRV

HRV  1

X11A

HRV 2

VRV 1

F1 F2

D1 D2

F1 F2

F1 F2

F1 F2 P1
P2 P1 P2

P1
P2

P1 P2

1

2

7

5

3

4

6

1 Comando à distância para o ar 
condicionado

5 Adaptador PCB para o comando à 
distância (KRP2A61)

2 Comando à distância para o HRV 6 Adaptador do comando à distância

3 O fio de ligação pode ser extendido 
até o máximo de 1000m.

7 Sinal Ligado/desligado

4 Temporizador (DST301B61)
VAM150~2000F
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Comandos "Tudo"/"Individual"

Ao utilizar o comando ligar/desligar (DCS301B61)

■ Podem ser ligadas até um máximo de 64 unidades de ar
condicionado e unidades HRV aos terminais F1 e F2.

■ Este sistema permite a ligação de quatro comandos ligar/
desligar.

■ É necessário estabelecer um número de grupo do comando
central para cada unidade HRV e ar condicionado. Para mais
detalhes sobre o ajuste do número do grupo, consulte a secção
"Ajuste do número do grupo do comando centralizado", nas
instruções de operação do comando Ligado/desligado.

■ Utilize o comando à distância para o ar condicionado para
efectuar os ajustes iniciais.

Exemplo:

Siga os procedimentos abaixo descritos para definir o número do
grupo centralizado 2-05 para HRV1.

Processo

1 Desligue o interruptor principal do HRV-1 e o comando Liga/
desliga

2 Ligue o comando a distância do ar condicionado

3 Ligue o interruptor principal do HRV-1 e o comando Liga/
desliga.

4 Ajuste o grupo de comando central empregando o ajuste local
no comando a distância.
Modalidade No.: "00"
Grupo de comando central No.: "2-05"

5 Desligue o interruptor principal do HRV e o comando Liga/
desliga.

6 Desligue o comando a distância.

O ajuste e agora completo.

Para o ajuste do fluxo de ar, seguir o processo descrito na secção
"Comando "Tudo"" na página 15.

Sistema de comando da zona

■ Podem ser ligadas até um máximo de 64 unidades de ar
condicionado e unidades HRV aos terminais F1 e F2.

■ As unidades HRV irão ligar-se e desligar-se de acordo com o
comando de operação da zona a partir do comando
centralizado.

1 2 3 4

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

P1

P2

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV 1

HRV 2

VRV  1

1

2

5

3

4

1 Controlo remoto para o ar 
condicionado

4 Temporizador

2 Controlado remoto para HRV 5 Ligar/desligar o controlador

3 Linha de ligação pode ser prolongada até um máximo de 1000 m

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV  1 1

2

1 Comando à distância para o ar condicionado 2 Comando à distância para o HRV

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

P1 P2

P1

P2

P1 P2

P1

P2

HRV 1

HRV 2

HRV 3

VRV 

1

2

5

3

4

3

1 Zona 1 4 Linha de ligação pode ser prolongada até um 
máximo de 1000 m

2 Zone a 5 Centrale besturinsunit (DC302B61)

3 Comando à distância para o HRV
Manual de instalação
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Zona 2

As unidades HRV operam no modo de zona integrada, como
descrito na secção "Comando integrado com mais de dois grupos"
na página 15. Para a definição inicial, siga os procedimentos
descritos na secção "Comando integrado com mais de dois grupos"
na página 15.

■ É necessário estabelecer um número de grupo do comando
central para cada unidade HRV e ar condicionado. Para mais
detalhes sobre o ajuste do número do grupo, consulte a secção
"Ajuste do número do grupo do comando centralizado" nas
instruções de operação do comando Ligado/Desligado.

Consulte a secção "Comandos "Tudo"/"Individual"" na página 16
para os procedimentos de ajuste.

■ Para o ajuste do fluxo do ar de ventilação, siga os
procedimentos descritos na secção "Comando "Tudo"" na
página 15.

■ Para o ajuste da zona a partir do comando centralizado,
consulte as instruções de operação do comando centralizado.

■ O comando centralizado pode ser utilizado para controlar as
unidades individuais na zona para a operação de ventilação.

Comando à distância

Monitoramento da operação

A operação do HRV pode ser monitorizada desde o exterior através
da ligação do adaptador PCB para o comando à distância KRP50-2
(opção).

Ligue o terminal ao adaptador PCB para o comando à distãncia
KRP50-2 (opção).

Operação Ventilação

Objectivos

Quando combinado com o ventilador local (com o da casa-de-banho
e cozinha), a taxa de fluxo do ar do HRV é definida tanto pela
operação do ventilador como pela operação de exaustão.
No entanto, é formado um circuito com voltagem e baixa corrente
(16 V, 10 mA) entre o JC e J1; por esta razão, deve ser utilizada uma
relé com um ponto de contacto de carga reduzida.

Funções

A unidade executa uma operação de carga elevada para evitar um
retorno de fluxo com odor.

Peças necessárias

Operação de contacto do ventilador de exaustão (fornecido no local)

Exemplo dos fios de comando

Systeembeschrijving

EXEÇÃO DO TESTE

Após a finalização da instalação do sistema, verifique novamente se
não foi cometido nenhum erro na ligação dos fios ou no ajuste do
interruptor nas placas de circuito impresso das unidades HRV.

De seguida, ligue as unidades HRV. Consulte o manual do comando à
distância para cada unidade (comando à distância para o ar
condicionado, unidade de comando central, etc.) para executar uma
operação de prova.

L L · N

X10A
X9A

KRP50-2

1

2

3

1

2

5

3

4

6

1 Fonte de alimentação 4 Conector 2P

2 Lâmpada de operação 5 Conector 3P

3 Lâmpada de operação 6 Placa de circuito impresso

Adaptador dos fios para o comando à distância KRP50-2 (opção)
(Para ser colocado na caixa de comandos do HRV)

Ajuste local através do comando à 
distância para o ar condicionado 
("Ajuste local" na página 10)

Abertura 
normal do 
"J1", "JC"

Fecho normal 
do "J1", "JC"

Ventilação "DESLIGADA" (Ajuste de 
fábrica) Normal Ventilação

Ventilação "LIGADA" Ventilação Ventilação

1

2
3

J1

JC

HRV

1 O fio de ligação pode ser extendido 
até um máximo de 50 m.

3 Placa de circuito impresso

2 (Disponibilizado no local)

1 2
HRV

1 Ventoinha local 2 Fonte de alimentação
VAM150~2000F
Permutador Térmico Total
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DIAGRAMA DE LIGAÇÕES VAM150, 250, 350, 500, 650, 800, 100F 

Fornecimento
eléctrico
monofase
220-240/220 V
50/60 Hz

Terminais de saída 
externos

Adaptador de ligações
(acessórios opcionais) (KRP50-2)

Terminais para o exterior frontal 
de entrada

Terminais para o 
comando centralizado

Comando à distância 
(acessórios opcionais)

Caixa de comandos

L-Vermelho N-Azul

A1P Placa de circuito impresso

C1R-C2R Condensador (M1F·M2F)

F1U Fusível (250 V, 10 A)

K1R-K3R Relé magnético (M1F)

K4R-K6R Relé magnético (M2F)

K7R Relé magnético (M1D)

M1D Motor (Motor de descarga) 

M1F Motor (Motor da ventoinha de alimentação de ar)

M2F Motor (Motor da ventoinyha do exaustor)

Q1L-Q2L Interruptor térmico (MF1·2 Incorporado)

R1T Termistor (ar de entrada)

R2T Termistor (ar de saída)

S1W Interruptor de fim de curso

T1R Transformador (Alimentação 220-240 V/22 V)

X1M Terminal (Alimentação eléctrica)

X2M Terminal (Comando)

Acessório opcional

Adaptador de ligações (KRP50-2)

Ry1 Relé magnético (Ligar/desligar)

Ry2 Relé magnético (Funcionamento do humidificador)

X9A•10 A Conector (KRP50-2)

Comando à distância

SS1 Comando selector (principal/secundário)

Acessório opcional

X11A Conector (Alimentação eléctrica do adaptador)

NOTA Terminais

Encaixe do fio

Conector

Fios locais

Terminais para a entrada a partir da 
saída

 Símbolos indicados da seguinte forma: 
BLK: Preto
RED: Vermelho
BLU: Azul
WHT: Branco
YLW: Amarelo
ORN: Cor-de-laranja
GRN: Verde

,
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DIAGRAMA DE LIGAÇÕES VAM1500, 2000F

Fornecimento
eléctrico
monofase
220-240/220 V
50/60 Hz

Terminais de saída externos

Adaptador de ligações
(Acessórios opcionais) (KRP50-2)

Terminais para o exterior frontal de 
entrada

Comando a distância
(Acessórios opcionais)

Terminais para o comando 
centralizado

Caixa de comandos

L-Vermelho N-Azul

A1P Placa de circuito impresso (comando)

A2P Placa de circuito impresso (interface)

C1R-C4R Condensador (M1F-M4F)

F1U·F2U Fusível (250 V, 10 A)

K1R-K3R Relé magnético (M1F)

K4R-K6R Relé magnético (M2F)

K7R Relé magnético (M1D)

K8R Relé magnético (M2D)

M1D·M2D Motor (Motor de descarga) 

M1F-M3F Motor (Motor da ventoinha de alimentação de ar) 

M2F-M4F Motor (Motor da ventoinha do exaustor)

Q1L-Q4L Interruptor térmico (M1F incorporado)

RY1-RY3 Relé magnético (M3F)

RY4-RY6 Relé magnético (M4F)

R1T Termistor (Ar de entrada)

R2T Termistor (Ar de saída)

S1W-S2W Interruptor de fim de curso

T1R Transformador (220-240 V/22 V)

X1M Terminal (Alimentação eléctrica)

X2M Terminal (Comando)

Acessório opcional

Adaptador de ligações (KRP50-2)

Ry1 Relé magnético (Ligar/desligar)

Ry2 Relé magnético (Funcionamento do humidificador)

Comando à distância

SS1 Comando selector (Principal/secundário)

Conector para peças opcionais

X9A Conector (para o KRP50-2)

X10 A Conector (para o KRP50-2)

X11A conector

NOTA Terminais

Encaixe do fio

Conector

Fios de locais

Terminais para a entrada a partir da 
saída

Símbolos indicados da seguinte forma: 
BLK: Preto
RED: Vermelho
BLU: Azul
WHT: Branco
YLW: Amarelo
ORN: Cor-de-laranja
GRN: Verde

,
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NOTES NOTES 
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