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Heat Reclaim Ventilator

Heat Reclaim Ventilator
• Thank you for purchasing this Daikin total heat exchanger.

Carefully read this operation manual before using the Heat Reclaim Ventilator. It 
will tell you how to use the unit properly and help you if any trouble occurs. This 
manual explains about the indoor unit only. Use it along with the operation manual 
for the outdoor unit. After reading the manual, file it away for future reference.

• This unit is an option type for the VRV system air conditioner.
It should normally be used in combination with the VRV system indoor air condi-
tioner. 
It is also possible to use this unit as a independent system.

• This unit cannot control room temperature. If this is needed, do not install the Heat 
Reclaim Ventilator unit alone, but rather install another indoor unit.

• Use the remote controller of the VRV system indoor air conditioner to control the 
unit.

Wärmerückgewinnungslüftung
• Danke, dass Sie sich für den Wärmetauscher von Daikin entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Wärmerück-
gewinnungslüftung verwenden. Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät korrekt betrei-
ben. In diesem Handbuch wird nur die Installation der Inneneinheit beschrieben. 
Verwenden Sie es zusammen mit dem Bedienungshandbuch der Außeneinheit. 
Bewahren Sie die Anweisung gut auf, wenn Sie sie durchgelesen haben, damit Sie 
auch später noch darin nachschlagen können.

• Das Gerät ist eine Option für das VRV-Klimagerät.
Sie sollte normalerweise in Kombination mit der Innenklimaanlage des VRV-Sys-
tems verwendet werden. 
Zusätzlich kann das Gerät als eigenständiges System verwendet werden.

• Dieses Gerät kann nicht zu Regulierung der Raumtemperatur verwendet werden. 
Wenn dies notwendig ist, installieren Sie das Wärmerückgewinnungslüftungsgerät 
nicht allein, installieren Sie sondern eher ein anderes Innengerät.

• Das Gerät wird über die Fernbedienung der VRV-Inneneinheit gesteuert.

Ventilateur Récupérateur de Chaleur
• Nous vous remercions pour avoir choisi cet échangeur de chaleur à enthalpie 

totale Daikin.
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser la ventilation avec récu-
pération de chaleur. Il vous enseignera à utiliser correctement l’unité et vous aidera 
en cas de panne. Ce manuel traite uniquement de l’unité intérieure. Utilisez-le 
avec le manuel d’utilisation de l’unité extérieure. Après avoir lu le manuel, rangezle 
en vue d’une utilisation ultérieure.

• Cette unité est en option pour le climatiseur du système VRV.
Il doit être normalement utilisé en combinaison avec le système VRV de climati-
seur intérieur.
Cette unité peut également être utilisée en tant que système indépendant.

• Cette unité ne peut commander la température ambiante. Si cela est nécessaire, 
n’installez pas l’unité de Ventilateur Récupérateur de Chaleur seule, installez aussi 
une autre unité intérieure.

• Utilisez la télécommande du climatiseur intérieur du système VRV pour comman-
der l’unité.

Ventilación con recuperación de calor
• Muchas gracias por haber adquirido este intercambiador de calor total Daikin. 

Lea detenidamente este manual de funcionamiento antes de utilizar la ventilación 
con recuperación de calor. El manual explica cómo usar la unidad correctamente y 
lo ayuda en caso de que surjan problemas. Este manual trata sobre la unidad inte-
rior solamente. Utilícelo conjuntamente con el manual de uso de la unidad exterior. 
Después de leerlo, guárdelo para referencia futura.

• Esta unidad es un equipamiento opcional para el sistema de climatización VRV. 
Debe utilizarse, por norma general, en combinación con el sistema de climatiza-
ción interior VRV.
También es posible utilizar esta unidad a modo de sistema independiente.

• Esta unidad no puede controlar la temperatura ambiente. Si fuese necesario, no 
instale solo la unidad de ventilación con recuperación de calor, en su lugar, instale 
otra unidad interior.

• Utilice el mando a distancia del sistema de climatización interior VRV para contro-
lar esta unidad.

Ventilatore a recupero di calore
• Grazie di aver acquistato questo scambiatore di calore totale Daikin. 

Leggere attentamente questo manuale d’uso prima di utilizzare il ventilatore a 
recupero di calore. Esso insegna il modo corretto di utilizzare l’unità e fornisce con-
sigli, nel caso si verifichino dei problemi. Il manuale si riferisce solo all’unità 
interna. Usarlo insieme al manuale di istruzioni dell’unità esterna. Dopo aver letto il 
manuale, conservarlo per riferimenti futuri.

• Questa unità è un tipo opzionale di condizionatore d’aria a sistema VRV.
Normalmente dovrebbe essere usato in combinazione con il condizionatore d’aria 
interno del sistema VRV. 
È anche possibile utilizzare questa unità come sistema indipendente.

• L’unità non può controllare la temperatura del locale. Se ciò è necessario, non 
installare l’unità ventilatore a recupero di calore da sola, invece installare un’altra 
unità interna.

• Per controllare l’unità, utilizzare il telecomando del condizionatore d’aria interno a 
sistema VRV.
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Warmteterugwinningsventilatie
• Hartelijk dank voor uw keuze voor een warmtewisselaar van Daikin.

Lees deze bedieningshandleiding aandachtig door voordat u de Warmteterugwin-
ningsventilatie gebruikt. In de gebruiksaanwijzing kunt u lezen hoe u het apparaat 
op de juiste manier gebruikt en wat u kunt doen bij storingen. Deze handleiding 
bevat alleen informatie over de binnenunit. Gebruik deze handleiding samen met 
die van de buitenunit. Bewaar deze gebruiksaanwijzing nadat u deze heeft gele-
zen.

• Dit apparaat is een optioneel model voor de airconditioners in een VRV-systeem.
Het dient normaal gesproken gebruikt te worden in combinatie met de VRV-
systeem binnenairconditioner. 
Het is ook mogelijk om dit apparaat als onafhankelijk systeem te gebruiken.

• Dit apparaat kan niet worden gebruikt om de temperatuur in een ruimte te regelen. 
Als dit nodig is, installeer dan niet alleen de Hergebruik van Warmte-unit, maar 
installeer liever een andere binnenunit.

• Gebruik de afstandsbediening de binnenunit van het VRV-systeem om het appa-
raat te bedienen.

Ventilação de Recuperação Térmica
• Agradecemos a aquisição deste permutado térmico total da Daikin. 

Leia atentamente este manual de funcionamento antes de usar a Ventilação de 
Recuperação Térmica. Nele obterá informações sobre o modo de utilizar correcta-
mente o aparelho e ajuda na eventualidade de ocorrência de problemas. Este 
manual fornece explicações exclusivamente sobre a unidade interior. Utilize-o em 
conjunto com o manual de funcionamento da unidade exterior. Depois de ler o 
manual, guarde-o para consultas futuras.

• Esta unidade é uma opção para o aparelho de ar condicionado do sistema VRV.
Deve ser utilizado normalmente em combinação com o ar condicionado interior 
com sistema VRV. 
É também possível utilizar esta unidade como sistema independente.

• Esta unidade não controla a temperatura do compartimento. Se isso for necessá-
rio, não instale a unidade de Ventilação de Recuperação Térmica sozinha, mas 
instale também outra unidade interior.

• Utilize o controlador remoto do aparelho de ar condicionado interior do sistema 
VRV para controlar a unidade.
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[1]

MODELS VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1

Sometimes when first using the unit, the 
smell of the heat exchanging element may 
be noticeable, but it is not harmful. The smell 
will gradually go away as the unit is used.

Important

It exchanges the heat (temperature and humidity) 
from indoors with the air taken in from outdoors, 
changes the outside air to the same condition as 
indoors and then brings it indoors.

(2) Duct connecting flange

(3) Exhaust fan

(1) Hanger bracket

(7) Maintenance cover

(6) Control box

(8) Heat exchanger elements

(12) Gas pipe

(13) Liquid pipe

(16) Strainer (included)

<VKM-GBMV1 series only>

<VKM-GBMV1 series only>

(14) Drain outlet

(15) Humidifier (Natural evaporating type)

(19) Remote controller (Optional accessory)

(11) Direct expansion coil

(9) Name plate

(10) Air supply fan

(4) Air filter (Long life filter)

(5) Damper

(21) EA
Exhaust air 
to outdoors

(22) OA
Fresh air
from outdoors
(outdoor air)

(15) Humidifier (Natural evaporating type)

(24) SA
Supply air 
to room

(23) RA
Return air
from room

(18) Solenoid valve

(17) Feed water tank
(11) Direct expansion coil

(20) Damper motor

<VKM-GBMV1 series only>

<VKM-GBMV1 series only>

<VKM-GBMV1 series only>

1
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Indoor unit Heat Reclaim Ventilator 
-With DX Coil-

Remote controller
for indoor unit

• Combined operation system 
with VRV systems

Outdoor unit

• Independent system
Heat Reclaim Ventilator 
-With DX Coil-

Remote controller
for indoor unit

Outdoor unit

Remote controller for VKM BRC1D527

32

Remote controller for VKM BRC1D527

UNIT No.

GROUP

4

1

2

3

4 5

Remote controller for VKM BRC1D527

UNIT No.

GROUP

1,2,3

[2]

Remote controller for VKM BRC1D527

UNIT No.

GROUP

1,2,4

7,8

3,5 6

6
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3P130767-4K   Portugues 1

Com bobina DX e Humidificador Com bobina DX
VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Ventilação de Recuperação Térmica
do Permutador Térmico Total

com Bobina DX

Manual de
funcionamento

ÍNDICE
ILUSTRAÇÕES (figura) ............................................. [1][2]

1 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ..................................1
2 O QUE FAZER ANTES DO FUNCIONAMENTO.............4
3 PROCEDIMENTO DE FUNCIONAMENTO .....................7
4 MANUTENÇÃO (apenas para o técnico especializado) .... 11
5 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ...................................12
6 SERVIÇO PÓS-VENDA E GARANTIA..........................14

As instruções originais estão escritas em inglês. Todas as 
outras línguas são traduções das instruções originais.

Informações importantes acerca do refrige-
rante utilizado
Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa, 
abrangidos pelo Protocolo de Quioto.

Tipo de refrigerante: R410A
Valor GWP

(1)
: 1975

(1)
 GWP = “global warming potential”, potencial de aquecimento 

global

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 informa-
ções.

1 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Para aproveitar ao máximo as funções da unidade de Ventilação 
de Recuperação Térmica e para evitar o mau funcionamento 
devido a mau manuseio, recomendamos que leia cuidadosa-
mente este manual de funcionamento antes da utilização.
Este produto vem sob o termo “aparelhos não acessíveis ao 
público em geral”.

• Este manual classifica as precauções como ADVER-
TÊNCIA e PRECAUÇÕE. Assegure-se de que segue 
todas as precauções abaixo mencionadas: todas elas 
são importantes para garantir a segurança.

ADVERTÊNCIA ....... Indica uma situação potencialmente 
perigosa que, se não for evitada, poderá 
levar à morte ou a ferimentos graves.

PRECAUÇÃO.......... Indica uma situação potencialmente 
perigosa, que, se não for evitada, 
poderá levar a ferimentos ligeiros ou a 
moderados. Também pode ser utilizada 
para alertar contra práticas perigosas.

• Após ler, mantenha este manual num lugar onde qual-
quer usuário o possa ler em qualquer momento. Mais, 
certifique-se de que este manual de operações é entre-
gue a cada novo usuário quando ele assumir a operação.

ADVERTÊNCIA (Durante o funcionamento)

• Esteja ciente de que a exposição directa e prolongada a ar 
quente ou frio proveniente da unidade de Ventilação de 
Recuperação Térmica ou a ar que esteja demasiado quente 
ou frio pode ser prejudicial à sua saúde e condição física.

• Não insira o seu dedo, um pau, etc. na tomada de 
entrada de ar, saída de ar e lâminas da ventoinha.
Podem resultar lesões devido ao contacto com as pás da 
ventoinha de alta velocidade da unidade de Ventilação de 
Recuperação Térmica.

• Não utilize a unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica numa atmosfera que contenha vapor de óleo 
de diferentes origens, como vapor de óleo de cozinha 
ou vapor de óleo de máquinas.

O vapor de óleo pode causar danos de fendas à unidade de 
Ventilação de Recuperação
Térmica, choques eléctricos ou um incêndio.

• Não utilize a unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica em locais com fumo oleoso excessivo, tais 
como cozinhas, ou em locais com gás inflamável, gás 
corrosivo ou pó de metal.
Utilizar a unidade de Ventilação de Recuperação Térmica 
em tais locais pode causar um incêndio ou falhas na uni-
dade de Ventilação de Recuperação Térmica.

• Não utilize materiais inflamáveis (por ex., laca ou insec-
ticida) em proximidade da unidade de Ventilação de 
Recuperação Térmica. Não limpe a unidade de Ventila-
ção de Recuperação Térmica com solventes orgânicos 
como o diluente.
A utilização de solventes orgânicos pode causar danos de 
fendas à unidade de Ventilação de Recuperação Térmica, 
choques eléctricos ou um incêndio.

• Não operar o ar condicionado com a mão úmida. 
Poderá resultar num choque eléctrico.

• Se houver algum derrame de gás inflamável, abra as 
janelas e ventile o compartimento.
Se a ventilação não for suficiente quando se liga ou desliga 
a unidade pode dar origem a uma explosão motivada pelas 
faíscas na ligação eléctrica.

• Não lave a unidade de Ventilação de Recuperação Tér-
mica com água, já que isso pode resultar em choques 
eléctricos ou um incêndio.
(Não incluindo filtros de ar, etc.)

• Certifique-se de que pára a unidade e desliga a electri-
cidade sempre que a limpa ou a inspecciona.
Uma vez que a ventoinha roda a alta velocidade, provocará 
ferimentos.

• Nunca inspeccione nem preste assistência à unidade.
Solicite a um técnico de assistência habilitado para o fazer. 
(O técnico de assistência habilitado)

• Ter cuidado para evitar incêndios em caso de fugas de 
líquido refrigerante.
Se a unidade de Ventilação de Recuperação Térmica não esti-
ver a funcionar correctamente, ou seja, se não estiver a gerar 
ar frio ou quente, a causa pode ser a fuga de refrigerante. Con-
sultar o seu revendedor local e solicitar assistência. O refrige-
rante utilizado para a unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica é seguro e normalmente não vaza. No entanto, se 
ocorrer uma fuga do refrigerante e se este entrar em contacto 
com uma chama, aquecedor ou fogão, poderá originar com-
postos perigosos. Desligue a unidade de Ventilação de Recu-
peração Térmica e ligue ao seu revendedor local. Ligue a 
unidade de Ventilação de Recuperação Térmica após o técnico 
de assistência qualificado confirmar que a fuga foi reparada.

• Consulte o seu revendedor local se a unidade de Ventila-
ção de Recuperação Térmica for submergida devido a um 
desastre natural, tal como uma inundação ou um tufão.
Não opere a unidade de Ventilação de Recuperação Tér-
mica nessa situação ou poderá resultar mau funciona-
mento, choques eléctricos ou um incêndio.

• Inicie ou pare a unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica com o controlador remoto. Nunca utilize o 
disjuntor de alimentação para este fim. 
De outro modo, pode provocar um incêndio ou uma fuga de 
água. Além disso, se estiver incluído um controlo de religa-
ção automática contra cortes de energia, a ventoinha irá 
rodar repentinamente quando a energia for restabelecida o 
que pode provocar ferimentos.

• Consulte o seu revendedor local em relação à limpeza 
do interior da unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica.
Limpeza inadequada pode fazer que as peças plásticas quebrem 
ou causar falha de vazamento de água ou choque eléctrico.
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PRECAUÇÃO (Durante o funcionamento)

• Não utilize a unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica para outros fins que não aqueles para que foi 
concebida.
Não utilize a unidade de Ventilação de Recuperação Tér-
mica para arrefecer instrumentos de precisão, comida, plan-
tas, animais ou trabalhos artísticos, já que isto pode afectar 
negativamente o desempenho, qualidade e/ou a longevi-
dade do item em questão.

• Não coloque aparelhos que produzam chamas livres 
em locais expostos ao fluxo de ar proveniente da uni-
dade de Ventilação de Recuperação Térmica, já que isto 
pode debilitar a combustão do queimador.

• Não coloque aquecedores directamente abaixo da uni-
dade de Ventilação de Recuperação Térmica, dado que 
o calor resultante pode causar deformação.

• Certifique-se de que crianças, plantas ou animais não 
são directamente expostos ao fluxo de ar proveniente 
da unidade de Ventilação de Recuperação Térmica, 
dado que podem resultar efeitos adversos.

• Não coloque sprays inflamáveis nem opere contentores de 
spray na proximidade da unidade de Ventilação de Recu-
peração Térmica ou das grelhas interiores de entrada e 
saída, dado que isto pode resultar num incêndio.

• Desligue a alimentação quando a unidade de Ventilação 
de Recuperação Térmica não for utilizada durante lon-
gos períodos de tempo.
De outro modo, a unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica pode ficar quente ou incendiar devido a acumula-
ção de pó.

• Não bloqueie as entradas ou saídas de ar.
Se a ventoinha não soprar ar pela totalidade do comparti-
mento, isso pode provocar défice de oxigénio originando 
mal-estar ou problemas de saúde prolongados.

• Não opere a unidade de Ventilação de Recuperação Tér-
mica sem filtro de ar.
Isto pode causar mau funcionamento, dado que o elemento 
permutador de calor pode ficar obstruído com sujidade ou 
pó.

• Na limpeza, calce luvas.
A limpeza sem luvas pode provocar ferimentos.

• Nunca desmonte o controlador remoto.
Tocar nas peças internas pode resultar em choque eléctrico 
ou num incêndio.
Consulte o seu revendedor local para inspecções e ajustes 
internos.

• Não coloque objectos perto da unidade de exterior, nem 
deixe que junto dela se acumulem folhas ou outros detritos.
As folhas acumuladas são um refúgio para animais peque-
nos, que podem entrar na unidade. Dentro da unidade, os 
animais podem provocar avarias, fumo ou um incêndio, ao 
entrar em contacto com os componentes eléctricos.

• Tomar cuidado com os seus passos quando da limpeza 
ou da inspecção do filtro de ar.
Um local de trabalho alto é necessário e, portanto, tome o 
máximo cuidado.
Caso o andaime seja instável, pode-se cair ou virar, resul-
tando em ferimentos.

• Não colocar recipientes com água (vasos de flores, etc.) 
na unidade interior; pode causar choques elétricos ou 
incêndios.

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por crian-
ças ou pessoas incapazes de operar unidades de ar 
condicionado sem acompanhamento.
Pode resultar em ferimentos ou choques elétricos.

• As crianças devem ser vigiadas para garantir que não 
brincam com a unidade interior nem com o controlo 
remoto.
A utilização acidental por uma criança pode resultar em feri-
mentos ou choques elétricos.

ADVERTÊNCIA (Para instalação)

• Peça ao seu revendedor para instalar o ar condicionado.
Efetuar este trabalho por si mesmo pode resultar em fugas 
de água, choques elétricos ou incêndios.

• A instalação deve ser realizada, seguindo o manual de 
instalação.
A instalação incorrecta pode provocar fugas, choques eléctri-
cos ou incêndio. Se a unidade cair, pode causar ferimentos.

• Não instale a unidade em locais onde a temperatura em 
zonas à volta da unidade ou grelhas interiores de 
entrada e saída possa descer abaixo do ponto de con-
gelamento. <Só para a série VKM-GBMV1>
A água dos tubos de água, o elemento humidificador, as 
válvulas de solenóide e outros componentes podem conge-
lar, provocando fissuras e derrames.

• Não deixe que o ar de exaustão entre no ventilador de 
entrada de ar exterior.
Se isso acontecer, o interior do compartimento pode ficar 
contaminado e afectar a saúde das pessoas.

• Posicione o ventilador de admissão de ar exterior de 
modo a que não aspire ar de exaustão que contenha ar 
de combustão, etc.
A instalação incorrecta pode provocar a perda de oxigénio 
no compartimento, causando acidentes graves.

• Todas as ligações devem ser realizadas por um electri-
cista habilitado.
Para fazer a cablagem, peça ao seu revendedor local. 
Nunca faça por si só.

• Certifique-se de que é instalado um circuito de alimen-
tação eléctrica independente para esta unidade e que 
os trabalhos eléctricos são realizados por pessoal habi-
litado para o efeito, em conformidade com as leis e 
regulamentos locais.
Se os circuitos tiverem uma corrente insuficiente ou se os 
trabalhos forem de fraca qualidade, podem ocorrer choques 
eléctricos ou incêndio.

• Certifique-se de que liga a unidade de Ventilação de 
Recuperação Térmica à terra.
Não ligue a unidade de Ventilação de Recuperação Térmica 
à terra através de tubagens de utilização geral, pára-raios 
ou fios de terra de telefone. 
Uma ligação de massa inadequada pode resultar em cho-
ques elétricos ou incêndios.
Uma corrente de alta tensão de um relâmpago ou de outras 
fontes pode causar danos à unidade de Ventilação de Recu-
peração Térmica.

• Assegure-se de que instala um corta-circuitos diferen-
cial.
Ao faltar à instalação de um corta-circuitos diferencial 
poderá resultar em choques elétricos ou incêndio.

• Instale a unidade num local suficientemente forte para 
suportar o seu peso.
Uma fundação de resistência insuficiente pode dar origem à 
queda da unidade e provocar ferimentos.

• Ligue o controlador remoto ao modelo correcto.
Se o fizer, pode provocar choques eléctricos ou incêndio.

• Não faça ligações eléctricas adicionais.
Caso contrário, pode provocar incêndio.

• Para derrame de refrigerante, consulte o seu revende-
dor.
Quando a unidade de Ventilação de Recuperação Térmica 
está instalada numa divisão pequena, é necessário tomar 
medidas apropriadas para que a quantidade de qualquer 
refrigerante não excede o limite de concentração no caso 
de fuga. Se o refrigerante derramar excedendo o nível de 
concentração limitadora, um acidente de deficiência de oxi-
génio poderá acontecer.
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• Não instale a unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica em qualquer local onde exista perigo de fuga 
de gás inflamável.
Em caso de fuga de gás, a acumulação de gás na proximi-
dade da unidade de Ventilação de Recuperação Térmica 
pode resultar num incêndio.

PRECAUÇÃO (Para instalação)

• Não utilize a unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica ou uma grelha de sucção/descarga de ar nos 
seguintes locais.
1. Local sujeito a temperatura elevada ou chama directa.

Evite um local onde a temperatura na proximidade da 
unidade de Ventilação de Recuperação Térmica e da 
grelha de sucção/descarga de ar exceda os 40 °C. Se a 
unidade for utilizada a alta temperatura, o filtro de ar e o 
elemento de permutação de calor podes ficar deforma-
dos ou o motor pode ficar queimado.

2. Locais como cozinhas ou outros locais onde haja a 
presença de fumos de óleo.
Caso contrário, pode provocar incêndio.

3. Locais como instalações de maquinaria e instalações 
de produtos químicos em que é gerado gás que con-
tém gás tóxico ou componentes corrosivos de mate-
riais como ácido, álcali, solvente orgânico e tinta.
Local onde há probabilidade de fugas de gás.
Se o fizer, pode provocar envenenamento por gás ou incêndio.

4. Local sujeito a humidade, como uma casa de banho.
Pode dar origem a fugas eléctricas ou choques eléctricos e 
outras anomalias.

5. Locais com temperatura inferior ao ponto de congela-
mento. <Só para a série VKM-GBMV1>
Se utilizar a unidade a temperaturas abaixo de 0 °C, isso 
pode fazer com que a cuba de drenagem, a tubagem de 
fornecimento e descarga, o elemento humidificador, as 
válvulas de solenóide e outras peças congele, facto que 
pode dar origem a acidentes.

6. Aparelhos próximos que emitem ondas electromag-
néticas.
As ondas electromagnéticas podem perturbar o funciona-
mento do sistema de controlo e provocar avarias no equi-
pamento.

7. Local sujeito a demasiado negro de carbono.
O negro de carbono fica preso ao filtro de ar e elemento do 
permutador térmico, tornando impossível a sua utilização.

• Tomou alguma medida de protecção contra a neve?
Para detalhes, consulte o seu revendedor local.

• Certifique-se de que a temperatura e a humidade do local 
de instalação ficam dentro dos limites especificados 
pelas condições de utilização e não excedem o limite.
Não instale num armazém frigorífico ou outros locais de 
reduzida temperatura ou perto de piscinas aquecidas. Se o 
fizer, pode provocar choques eléctricos e incêndio.

• Instale as duas condutas exteriores com pendência 
para impedir que as águas pluviais entrem na unidade.
Se isso não for realizado, a água pode entrar no edifício, 
danificando o mobiliário e provocando choques eléctricos e 
incêndio.

• Isole as duas condutas exteriores para impedir a con-
densação de orvalho (assim como a conduta interior, 
caso seja necessário).
Se isso não for realizado na totalidade, a água pode entrar 
no edifício, danificando o mobiliário, etc.

• Utilize isolamento eléctrico entre a conduta e a parede sem-
pre que usar condutas metálicas para passar redes metálicas 
ou de cabo ou chapas metálicas em edifícios de madeira.
Se o fizer, pode provocar choques eléctricos e incêndio.

• A tubagem de drenagem deve estar adequadamente 
instalada para garantir uma drenagem completa.
Se a tubagem de drenagem não estiver bem instalada, a dre-
nagem não irá fluir para fora. Depois, pode acumular-se terra 
e detritos no tubo de drenagem e ocorrerem fugas de água. 
Se tal ocorrer, pare a unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica e ligue ao seu revendedor para assistência.

• Não deixe o controlador remoto onde este esteja em 
risco de se molhar.
Se entrar água no controlador remoto, há um risco de fuga 
eléctrica e danos aos componentes electrónicos. Isso pode 
resultar em choques eléctricos ou um incêndio.

ADVERTÊNCIA
(Para deslocar e 
reinstalar/reparar)

• Não modifique a unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica.
Se o fizer, pode provocar choques eléctricos ou incêndio.

• Consulte o seu revendedor local em relação à relocali-
zação e reinstalação da unidade de Ventilação de Recu-
peração Térmica.
Um trabalho de instalação inadequada poderá resultar em 
fugas de água, choques elétricos ou incêndios.

• Não desmonte ou repare a unidade sem a ajuda de um 
técnico.
Se o fizer, pode provocar choques eléctricos ou incêndio.
Contacte o seu revendedor local para levar a cabo esse tipo 
de trabalho.

• Ao remover a unidade de Ventilação de Recuperação 
Térmica, certifique-se de que não a inclina.
A água no seu interior pode pingar ou derramar, afectando 
a mobília, etc.

• Não reposicione ou reinstale o controlador remoto por 
si só.
A instalação inadequada pode resultar em choques eléctri-
cos ou incêndio.
Consulte o seu revendedor local.

• Quando a unidade de Ventilação de Recuperação Térmica 
estiver a funcionar mal (exalando um cheiro a queimado, 
etc.), desligue a alimentação da unidade de Ventilação de 
Recuperação Térmica e contacte o seu revendedor local.
Uma operação contínua nestas condições pode resultar 
numa avaria, choques elétricos ou incêndio.

<LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AVISO DE SEGURANÇA>
Os itens descritos abaixo devem ser verificados e deve per-
guntar ao seu revendedor quando sentir incerteza ou não 
puder verificar por si.

� LISTA DE VERIFICAÇÃO SOBRE SELECÇÃO DO 
LOCAL DE INSTALAÇÃO

• A unidade exterior está instalada num local bem venti-
lado sem obstáculos na sua vizinhança?

• Não utilize nos locais descritos a seguir.
a.Os locais com óleo mineral, como óleo de arrefecimento 

de máquinas de corte na atmosfera.
b. Locais com sal no ar, como nas zonas costeiras.
c. Locais com gás de sulfureto no ar, como termas.
d.Locais onde haja flutuações de tensão, como fábricas.
e.Em automóveis ou embarcações marítimas.
f. Locais com vapor na atmosfera ou óleo espalhado, como 

cozinhas.
g.Locais com equipamento mecânico que gere ondas elec-

tromagnéticas.
h.Locais envoltos com vapor ácido e alcalino.

• Foi tomada alguma protecção contra a neve?
Contacte o seu revendedor local para detalhes.

� LISTA DE VERIFICAÇÃO SOBRE AS LIGAÇÕES 
ELÉCTRICAS

• Todas as ligações devem ser realizadas por um electri-
cista habilitado.
Não realize o trabalho autonomamente. Contacte o seu 
revendedor local.

• As ligações eléctricas devem ser realizadas de acordo 
com as normas locais.

• O circuito é específico do aparelho de ar condicionado?
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� LISTA DE VERIFICAÇÃO SOBRE OS CUIDADOS A 
TER COM O RUÍDO DE FUNCIONAMENTO

• A unidade está instalada nos seguintes locais?
a.Local suficientemente robusto para suportar o peso da 

unidade e que não amplifique o ruído ou vibração.
b. Local onde o ar quente e o ruído do ventilador de saída da 

unidade exterior não incomode os vizinhos.

• Há obstruções perto do ventilador de saída na unidade 
exterior?
Podem reduzir a função e aumentar o ruído.

• Se escutar um ruído anormal durante o funcionamento, 
contacte o representante.

� LISTA DE VERIFICAÇÃO SOBRE O TUBO DE 
DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

• Certifique-se de que a drenagem funciona correctamente.
Durante o arrefecimento, se não houver drenagem na tuba-
gem de drenagem exterior pode entupir a tubagem com suji-
dade ou pó, fazendo com que haja fugas de água na unidade 
interior.
Pare o funcionamento da unidade e contacte o representante.

2 O QUE FAZER ANTES DO FUNCIONAMENTO
O presente manual de funcionamento destina-se aos seguintes 
aparelhos com controlo padrão. Antes de iniciar o funcionamento, 
contacte com o agente Daikin para obter informações sobre o 
funcionamento que corresponde ao tipo e marca do aparelho.
Se a sua instalação possuir um sistema de controlo personali-
zado, peça esclarecimentos ao agente sobre o funcionamento 
correspondente ao seu aparelho.

2.1 NOME DAS PEÇAS (Consulte a figura 1)
(1) Consola de suporte
(2) Flange de ligação da conduta
(3) Ventoínha de aspiração
(4) Filtro do ar (Filtro de longa duração)
(5) Regulador
(6) Caixa de controlo
(7) Tampa de manutenção
(8) Elementos do permutador de calor
(9) Placa identificativa

(10) Ventoínha de fornecimento de ar
(11) Bobina de expansão directa
(12) Tubagem de gás
(13) Tubagem de líquido
(14) Saída de drenagem
(15) Humidificador (Tipo de evaporação natural)

<Só para a série VKM-GBMV1>
(16) Filtro (incluído) <Só para a série VKM-GBMV1>
(17) Depósito de água de alimentação 

<Só para a série VKM-GBMV1>
(18) Válvula de solenóide <Só para a série VKM-GBMV1>
(19) Controlador remoto (Acessório opcional)
(20) Motor do regulador
(21) EA Ar de aspiração para a saída
(22) OA Ar fresco da saída (ar exterior)
(23) RA Retorno de ar do compartimento
(24) SA Ar de fornecimento para o compartimento

2.2 CONTROLADOR REMOTO E INTERRUPTOR DE 
COMUTAÇÃO: NOME E FUNÇÃO DE CADA 
INTERRUPTOR E VISOR 
(Consulte as figuras 3)

• Só os itens marcados com um asterisco (marca �) são expli-
cações relacionadas com as funções e visor da unidade. 
Os itens não marcados são funções de aparelhos de ar con-
dicionado combinados. Ao utilizar botões para funções que 
não estão disponíveis (botões que não estão descritos no 

texto), aparecerá a mensagem “NOT AVAILABLE”.
Contacte o seu revendedor local para descrições mais deta-
lhadas dessas funções (botões).

�1 Botão LIGAR/DESLIGAR
Prima o botão para ligar o aparelho. Prima novamente o 
botão para desligar o aparelho.

�2 Lâmpada de operação (vermelha)
A luz acende durante o funcionamento ou pisca no caso 
de anomalia.

�3 Visor “ ” (comutação sob controlo)
Pode aparecer se combinada com um aparelho de ar con-
dicionado do sistema VRV.
Se este ícone estiver presente no visor, não é possível 
fazer a comutação frio/calor com o controlador remoto.

4 Visor “ ” (sob controlo centralizado)
Quando aparece este visor, o sistema encontra-se sob con-
trolo centralizado (não se trata de uma especificação padrão).

5 ÍCONE DE ABANDONO DO PONTO DE INSTALAÇÃO 
“ ”
Apresenta o estado da funcionalidade de abandono do 
ponto de instalação.

�6 Visor “ ” (descongelamento/arranque a 
quente)
Poderá ser visualizado se a congelação das unidades 
exteriores aumentar no modo de aquecimento.

7 Visor “ ” (purificador de ar)
Este visor indica que a unidade de limpeza de ar está em 
funcionamento.

8 Visor “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” (modo de fun-
cionamento: “VENTILADOR, SECAR, AUTOMÁTICO, 
ARREFECIMENTO, AQUECIMENTO”)
Isto apresenta o estado de funcionamento do aparelho de 
ar condicionado combinado.
• Não há “aquecimento” para o sistema VRV��� (Tipo só 

refrigeração).
• “ ” só está disponível para sistemas que funcionam no 

modo de refrigeração e aquecimento ao mesmo tempo.

9 Termómetro do controlado remoto
Detecta a temperatura à volta do controlador remoto. Não 
é igual à temperatura do ar de retorno do compartimento 
(RA) por parte da unidade permutadora térmica.

�10 Visor “ ” “ ” “ ”
Apresenta o modo de ventilação.

11 TEMPERATURA MÁXIMA DEFINIDA “ ”
Indica a temperatura máxima a considerar, durante funcio-
namento com limites.

�12 ÍCONE DO TEMPORIZADOR “ ”
Indica que o temporizador se encontra activado.

13 Visor “ ” (funcionamento de inspecção/teste)
Ao premir o botão de funcionamento de inspecção/teste, o 
visor dá informações sobre o modo em que o aparelho se 
encontra nesse momento.
• Não utilize em funcionamento normal (só técnico de 

assistência/instalação).

�14 ÍCONE DE DESLIGADO “ ”
Indica que a acção de desligar foi seleccionada durante a 
programação do temporizador.

ACESO Abandono activado.
A PISCAR Abandono em curso.

APAGADO Abandono desactivado.
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15 TEMPERATURA MÍNIMA DEFINIDA “ ”
Indica a temperatura mínima a considerar, durante funcio-
namento com limites.

�16 ÍCONES DE ACÇÃO “ ”
Indicam as acções do temporizador para cada dia.

17 Visor “ ” (temperatura definida)
Isto apresenta a temperatura definida do aparelho de ar 
condicionado combinado.
Não é apresentado se a unidade for utilizada como sis-
tema independente.

�18 Botão selector do modo de ventilação
Isto é premido para comutar o modo de ventilação.

�19 Botão de controlo da velocidade da ventoinha
Isto é premido para controlar a velocidade da ventoinha. 
(Consulte o item 30)

�20 Botão de funcionamento de inspecção/teste
Não utilizar, apenas para fins de assistência.

�21 BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO “ ”
Botão multi-funcional.
O botão de programação pode ter várias funções, con-
forme as anteriores manipulações do utilizador.

�22 BOTÃO DO TEMPORIZADOR “ ”
Este botão activa ou desactiva o temporizador.

�23 Botão da programação de hora
Utilize este botão para programa a hora de ligar e/ou des-
ligar.

24 Visor “ ” (patilha de caudal de ar)
Isto apresenta a direcção e o modo da lâmina do caudal de 
ar do aparelho de ar condicionado combinado.

25 Botão de definição de temperatura
Utilize este botão para definir a temperatura pretendida do 
aparelho de ar condicionado combinado com esta uni-
dade.
Este botão não é utilizado nesta unidade.
Esta unidade não pode alterar a definição de temperatura.

26 BOTÃO DE PONTOS DE REGULAÇÃO E LIMITES 
“ ”
Alterna entre funcionamento com pontos de regulação, 
limites ou  (apenas no modo de programação).

27 BOTÃO DE ALTERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/
 “ ”

Botão multi-funcional. O botão de programação pode ter 
várias funções, conforme as anteriores manipulações do 
utilizador:

�28 INDICADOR DO DIA DA SEMANA “ ”
Indicador que apresenta o actual dia da semana (ou o dia 
definido, durante a leitura ou programação do temporiza-
dor).

�29 VISOR DO RELÓGIO “ ”
Indica a hora actual (ou o tempo de acção, durante a lei-
tura ou programação do temporizador).

�30 Visor “ ” (velocidade da ventoinha)
Este visor dá informações sobre a velocidade da ventoi-
nha que escolheu.
� Isto é apresentado somente se o botão de selecção da 

velocidade da ventoinha for premido. Normalmente, 

apresenta a potência da ventoinha definida do aparelho 
de ar condicionado combinado.

�31 ÍCONE DE LIMPEZA DE ELEMENTO “ ”
Indica que é necessário limpar o elemento.

�32 Visor “ ” (altura de limpar o filtro de ar)
Consulte “4.1 QUANDO REALIZAR A MANUTENÇÃO DO 
FILTRO DE AR”.

33 Visor “ ” (ventilação)
Este visor indica que a permuta térmica total está em fun-
cionamento. 

�34 Visor “NOT AVAILABLE”
• A mensagem “NOT AVAILABLE” pode ser apresentada 

durante alguns segundos se a função do botão premido 
não estiver disponível na unidade ou aparelho de ar con-
dicionado.

• “NOT AVAILABLE” só é apresentado se nenhuma das 
unidades interiores estiver equipada com a função em 
questão, ao utilizar simultaneamente diversas unidades. 
A mensagem não é apresentada se a função estiver dis-
ponível mesmo que seja só numa das unidades.

35 Botão de controlo da velocidade da ventoinha do ar 
condicionado
Prima este botão para seleccionar a velocidade da ventoi-
nha do aparelho de ar condicionado combinado com esta 
unidade.

36 Botão de regulação da direcção do caudal de ar
Prima este botão para seleccionar a direcção do caudal de 
do aparelho de ar condicionado combinado com esta uni-
dade.

�37 Botão de reposição do sinal de filtro
Consulte “4.1 QUANDO REALIZAR A MANUTENÇÃO DO 
FILTRO DE AR”.
(Consulte a pág. 11)

NOTA

• Em contraste com as situações reais de funcionamento, o 
visor da figura 3 apresenta todas as indicações possíveis.

• Se a luz de sinal do filtro acender, limpe o filtro de ar con-
forme explicado no capítulo “4 MANUTENÇÃO”. Depois de 
limpar e voltar a instalar o filtro de ar, prima o botão de repo-
sição do sinal de filtro no controlador remoto. Deste modo, a 
luz do sinal de filtro no visor apaga-se.

• Só os itens marcados com um asterisco (marca �) são expli-
cações relacionadas com as funções e visor da unidade. 
Os itens não marcados são funções de aparelhos de ar con-
dicionado combinados.

2.3 EXPLICAÇÃO DOS SISTEMAS
Esta unidade pode ser parte de dois sistemas diferentes: 
como parte de um sistema de operação combinado utili-
zado em conjunto com os Aparelhos de Ar Condicionados 
do SISTEMA VRVII e como sistema independente utili-
zando apenas a Ventilação de Recuperação Térmica. É 
necessário um controlador remoto de funcionamento ao 
utilizar a unidade como sistema independente.
Pergunte ao seu revendedor qual o seu tipo de sistema ins-
talado antes do funcionamento.
Para o funcionamento do controlador remoto da unidade 
interior e controlador centralizado, consulte o manual de 
instruções fornecido com cada unidade.
Consulte os manuais de funcionamento para mais porme-
nores sobre como utilizar cada controlador remoto.

1 Seleccionar o modo de funcionamento da instalação 
(VENTILADOR, SECAR, AUTOMÁTICO, 
ARREFECIMENTO, AQUECIMENTO).

2 Alternar entre as temperaturas mínimas e máxima, 
no funcionamento com limites.

C

MIN-MAX
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� FUNCIONAMENTO DE CADA SISTEMA
Sistema amostra (Consulte a figura 2)
Sistema de funcionamento combinado com sistemas 
VRVIII
[Operação]
O controlador remoto do ar condicionado inicia e pára o ar con-
dicionado e a unidade de Ventilação de Recuperação Térmica.
Pode igualmente seleccionar o volume e o modo de ventilação.
Consulte a “3 PROCEDIMENTO DE FUNCIONAMENTO”.
Durante períodos intermédios quando apenas a unidade de 
Ventilação de Recuperação Térmica é utilizada sem o ar con-
dicionado, seleccione “ventilação” com o botão de selecção de 
operação. (Consulte 2.4)

Sistema amostra (Consulte a figura 2)
Sistema independente
[Operação]
A unidade de Ventilação de Recuperação Térmica pode ser 
iniciada e parada utilizando o controlador remoto. 
Pode igualmente seleccionar o volume e o modo de ventilação.
Consulte a “3 PROCEDIMENTO DE FUNCIONAMENTO”.

NOTA

• Esta unidade não controla a temperatura do compartimento. 
Se isso for necessário, não instale a unidade de Ventilação 
de Recuperação Térmica sozinha, mas instale também 
outra unidade interior.

2.4 ACERCA DO SISTEMA DE LIGAÇÃO DE CON-
DUTA DIRECTA

Exemplos de Instalação
Sistema de ligação de conduta directa

Sistema de conduta independente

A unidade de Ventilação de Recuperação Térmica não 
pode ser operada independentemente quando o ar condi-
cionado está conectado à unidade de Ventilação de Recu-
peração Térmica através de um ducto. Ao utilizar a 
unidade de Ventilação de Recuperação Térmica, defina o 
ar condicionado para o modo “ventoinha” com força de 
ventoinha fraca.

• Sempre que prime o botão de selecção de funcionamento, 
o visor do modo de funcionamento muda conforme apre-
sentado na figura seguinte.

Exemplo 1:
No caso do controlador remoto “BRC1D527” e equivalente.
O visor muda conforme indicado a seguir.

(HC0007)
NOTA) • O sistema deve ser utilizado em conjugação 

com o aparelho de ar condicionado.
• Não ligue ao lado da saída da unidade interior.

(HC0008)

Visor do modo de funcionamento

A mensagem “Ventilação” é apresentada.

Botão selector do modo 
de funcionamento

Controlador remoto para 
a unidade interior

<Modo de funcionamento>

VRV:
Modo de refrigeração
Ventilação de Recuperação Térmica:
Modo de permuta térmica

VRV:
Modo de ventoinha
Ventilação de Recuperação Térmica:
Modo de permuta térmica

VRV:
A desligar
Ventilação de Recuperação Térmica:
Modo de permuta térmica

Quando o ar condicionado e a unidade de Ventilação de 
Recuperação Térmica não estão conectados através de 
um ducto

�/��6������	
	�������
��������������,��-��� (��"#7$



3P130767-4K   Portugues 7

NOTA) O modo de ventilação actual pode ser visualizado e 
seleccionado no controlador remoto.

• Se o mostrador apresentar “ ” (altura de limpar o filtro de 
ar), peça que um técnico de assistência habilitado limpe os 
filtros. (Consulte o capítulo “4 MANUTENÇÃO”.)

2.5 MODO DE REFRIGERAÇÃO LIVRE NOCTURNA
<FUNÇÃO DE PURGA AUTOMÁTICA DE CALOR NOC-
TURNA>
A refrigeração livre nocturna é uma função de conservação de 
energia que funciona à noite quando o aparelho de ar condicio-
nado está desligado, reduzindo a carga de refrigeração de 
manhã, quando o ar condicionado é ligado pelos compartimen-
tos que contêm equipamentos de escritório, facto que faz subir 
a temperatura.
• A refrigeração livre nocturna apenas funciona durante a refri-

geração e quando conectada a sistemas VRV.
• O arrefecimento livre nocturno está definido para “desligado” 

nas definições de fábrica; por isso peça ao seu revendedor 
local para o ligar se pretender utilizá-lo.

Imagem de funcionamento

(a) Temperatura exterior

(b) Temperatura interior

(c) Temperatura definida

(d) Estado de funcionamento do aparelho de ar condicionado

(e) Estado de funcionamento do permutador térmico total

� EXPLICAÇÃO DA IMAGEM DO MODO DE 
REFRIGERAÇÃO LIVRE NOCTURNA

A unidade compara as temperaturas interior e exterior depois 
de o aparelho de ar condicionado parar à noite. Se as seguintes 
condições forem cumpridas, o funcionamento tem início e, 
quando a temperatura interior atinge a definição do aparelho de 
ar condicionado, o funcionamento pára.

<Condições>
[1] a temperatura interior for superior à definição do ar condi-

cionado, e
[2] a temperatura exterior for inferior à temperatura interior,
Se as condições anteriores não são satisfeitas, é feita uma 
reavaliação de hora a hora.

3 PROCEDIMENTO DE FUNCIONAMENTO
3.1 FUNCIONAMENTO DA REFRIGERAÇÃO, AQUE-

CIMENTO E VENTILAÇÃO (Consulte a figura 4)
[PREPARATIVOS]

• Para proteger a unidade, ligue o interruptor de fornecimento 
de energia eléctrica 6 horas antes do funcionamento.
Não desligue a energia durante a época de refrigeração ou 
refrigeração. Isto serve para garantir um arranque suave.

Prima várias vezes o botão selector do modo de funcio-
namento e seleccione o modo de funcionamento da sua 
preferência;

“ ” Funcionamento de refrigeração

“ ” Funcionamento de aquecimento

“ ” Funcionamento só ventoinha

NOTA

• “ ” só pode ser definido para sistemas que funcionam no 
modo de refrigeração e aquecimento ao mesmo tempo.

“ ” é apresentado em todos os controladores 
remotos se utilizar o tipo de sistema VRV só para refrigera-

ção, mas só “ ” e “ ” podem ser definidos.
• Seleccione o modo de funcionamento num controlador 

remoto em que “ ” não é apresentado.

“ ” “ ” e “ ” (só para sistemas simultâneos de refri-
geração/aquecimento) não podem ser seleccionados em 
controladores remotos em que são apresentados.

Consulte 3.2 se “ ” for apresentado.

Prima o botão selector do modo de ventilação se pre-
tender alterar o modo.
O visor roda pelas seguintes selecções sempre que o 
botão é premido.

NOTA

• Não é necessário alterar o modo de ventilação porque o 
modo já está definido para o “modo automático”.

<Modo de funcionamento>

VRV:
Modo de refrigeração
Ventilação de Recuperação Térmica:
Modo de permuta térmica

VRV:
Modo de ventoinha
Ventilação de Recuperação Térmica:
Modo de permuta térmica

Quando o ar condicionado e a unidade de Ventilação de 
Recuperação Térmica estão conectados através de um 
ducto

DESLIGAR LIGARLIGARLIGAR

DESLIGAR

DES;OGARDES;OGARDESLIGAR

40

30

20

Manhã seguinte
(Hora)

22:00 24:00

(d
)

(e
)

Te
m

pe
ra

tu
ra
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e 

fu
nc
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na

m
en

to
 (

°C
)

Modo de refrigeração livre nocturna

(a)

(b)
(c)

1

2

Modo automático Modo de permuta térmica Modo Bypass
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Prima o botão de velocidade da ventoinha de ventilação 
se pretender alterar a velocidade da ventoinha.
O visor roda pelas seguintes selecções sempre que o 
botão é premido.

Depois da selecção, o visor da velocidade da ventoinha 
de ventilação desaparece.
E a velocidade da ventoinha do aparelho de ar condicio-
nado combinado é regularmente apresentada.

NOTA

• Não é necessário alterar o modo de velocidade da ventila-
ção porque o modo já foi definido para o modo “Reduzida” 
ou “Alta” pelo técnico de instalação.

Prima o o botão LIGAR/DESLIGAR.
A luz de funcionamento acende-se e o sistema começa 
a funcionar.

Desligar o sistema
Prima LIGAR/DESLIGAR uma vez mais. A luz de funcionamento 
apaga-se.
A unidade pára.

• Depois de parar a operação, a ventoinha pode continuar a 
funcionar durante um minuto, no máximo.

• A ventoinha pode parar, mas não se trata de uma avaria.

NOTA

• Não desligue imediatamente a electricidade imediatamente 
depois de interromper o funcionamento.
Espere 5 minutos, no mínimo.
Se não esperar, poderá provocar derrames ou queimaduras.

• Não altere modos de funcionamento frequentemente num 
curto período de tempo.
Pode provocar em avarias, mas também em falhas dos 
comandos ou relés no controlador remoto.

• Nunca prima nenhum botão do controlador remoto com um 
objecto rígido e pontiagudo.
Se o fizer, o controlador remoto poderá ficar danificado.

� EXPLICAÇÃO DO MODO DE FUNCIONAMENTO

NOTA

• Esta unidade não controla a temperatura do compartimento. 
Se isso for necessário, não instale a unidade de Ventilação 
de Recuperação Térmica sozinha, mas instale também 
outra unidade interior.

� EXPLICAÇÃO DO MODO DE VENTILAÇÃO

NOTA

Modo automático : Combinado com um sistema VRVIII 
de ar condicionado
A unidade comuta automaticamente 
entre “ ” e “ ” com base na infor-
mação dos sistemas VRV de ar condi-
cionado (aquecimento, arrefecimento, 
ventoinha e definir temperatura) e a 
informação da unidade de Ventilação 
de Recuperação Térmica (temperaturas 
interiores e exteriores).
Sistema independente
A unidade comuta automaticamente 
entre “ ” e “ ” quando está com-
binada com um ar condicionado (Não 
produzido pela Daikin) com base ape-
nas na informação proveniente da uni-
dade de Ventilação de Recuperação 
Térmica (temperaturas interiores e 
exteriores) quando a unidade de Venti-
lação de Recuperação Térmica está a 
funcionar sozinha.

Modo de permuta 
térmica total : O ar exterior passa pelo elemento de 

permuta térmica e o ar de permuta tér-
mica é enviado para o compartimento.

Modo Bypass : Neste modo, o ar exterior não passa 
pelo elemento do permutador térmico, 
mas é enviado par o compartimento 
como está.

� EXPLICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE A 
QUECIMENTO

Modo de descongelação

• No aquecimento, o congelamento da bobina da unidade exte-
rior aumenta.
A capacidade de aquecimento diminui e o sistema passa para 
o modo de descongelamento.

• O controlador remoto apresentará “ ” até começar a 
expelir ar quente.

• Regressa novamente ao aquecimento volvidos 6 a 8 minu-
tos (10 no máximo).

• No modo de descongelação, a ventoinha da unidade a fun-
cionar (definição de fábrica).
Isto visa manter o montante de ventilação e humidificação.

• A mudança da organização do compartimento deve ser 
examinada se houver receio de uma corrente de ar frio pro-
veniente da abertura do fornecimento de ar.

• Embora a ventoinha possa ser parada com as definições do 
controlador remoto, a paragem da ventoinha parará igual-
mente a ventilação por completo, por isso, não se reco-
menda em locais onde haja a possibilidade de ar poluído 
circular para dentro ou fora do compartimento (por exemplo, 
ar infectado por vírus que sai de uma sala de hospital, chei-
ros provenientes de instalações sanitárias, etc.).
Contacte o seu revendedor local para detalhes.

Arranque a quente

• O controlador remoto apresentará “ ” até começar a 
expelir ar quente, por exemplo, no início do aquecimento.

Modo de refrigera-
ção 

Modo de aqueci-
mento

Modo automático 

Selecciona auto-

maticamente “ ” 

ou “ ”.

Modo de ventoinha 

Só funciona no modo 
de ventilação.
A unidade processa o ar 
exterior utilizando o ele-
mento do permutador 
térmico, mas não a 
bobina de expansão DX.

Enquanto funciona no modo de ventilação, a 
unidade o ar exterior à temperatura interior e, 
depois, transporta-o para o compartimento.

3

Reduzida Alta
L H

4
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3.2 DEFINIR O CONTROLADOR REMOTO PRINCI-
PAL (Consulte a figura 5)

• Se o sistema for instalado conforme ilustrado a seguir, é 
necessário designar um dos controladores remotos princi-
pais como o controlador remoto principal.

• Só o controlador remoto principal pode seleccionar o funcio-
namento de refrigeração, aquecimento e automático (o último 
só em sistemas de refrigeração/aquecimento simultâneos).

• Os visores dos controladores remotos secundários apre-
sentam “ ” (comutação sob controlo) e seguem 
automaticamente o modo de funcionamento dirigido pelo 
controlador remoto principal.

Contudo, é possível mudar para programa seco com controla-
dores remotos secundários se o sistema estiver no modo de 
refrigeração definido pelo controlador remoto principal.

COMO DESIGNAR O CONTROLADOR REMOTO PRINCIPAL

Prima o botão selector do modo de funcionamento do 
actual controlador remoto principal durante 4 segundos.
O visor que apresenta “ ” (comutação sob 
controlo) de todos os controladores remotos secundá-
rios ligados à mesma unidade interior ou unidade BS 
fica intermitente.

• Quando a energia é inicialmente ligada, “ ” fica 
intermitente.

• O modo de ventilação pode ser alterado independente-
mente da definição (principal ou secundário).

NOTA

• Esta unidade não controla a temperatura do compartimento. 
Se a unidade for ligada ao mesmo sistema com outras uni-
dades interiores, defina o controlador remoto principal nas 
outras unidades interiores.

Prima o botão selector do modo de funcionamento do 
controlador que pretende designar como o controlador 
remoto principal. A designação está concluída. Este 
controlador remoto é designada por controlador remoto 
principal e o visor que apresenta “ ”(comuta-
ção sob controlo) desaparece.
O visor do outro controlador remoto apresenta 
“ ” (comutação sob controlo).

Prima o botão selector do modo de funcionamento no 
controlador remoto principal (i.e., um controlador remoto 
que não apresenta “ ”) para percorrer os 
modos. O visor percorrerá “ ” – “ ” (só para siste-
mas simultâneos de refrigeração/aquecimento) – “ ” – 
“ ”. 
O visor nos controladores remotos secundários mudará 
também automaticamente.

� PORMENORES E ACTIVIDADE DO FUNCIONAMENTO

• A definição do controlador remoto principal (sem a apresen-
tação de “ ”) para o modo de refrigeração/aqueci-
mento fará com que os controladores remotos secundários 
(com a apresentação de “ ”) sigam para o modo 
do controlador remoto principal.
Porém, é possível seleccionar o modo de ventilação.

• A definição do controlador remoto principal (sem a apresen-
tação de “ ”) para o modo de ventilação fará com 
que os controladores remotos secundários (com a apresen-
tação de “ ”) só possam ser definidos para o 
modo de ventilação.

(Sistemas de funcionamento de selecção de
refrigeração / aquecimento)

Se forem ligadas unidades interiores 
múltiplas, ou esta unidade, 
a uma unidade exterior única.

É possível designar um destes 
controladores remotos como o 
controlador remoto principal.

Unidade 
interna

Ventilação de 
Recuperação Térmica 
com bobina DX

(Sistemas simultâneos de refrigeração/
aquecimento)

Se forem ligadas unidades interiores 
múltiplas, ou muitas desta unidade, 
a uma unidade exterior única através 
de uma unidade BS.

Unidade BS

Ventilação de 
Recuperação Térmica 
com bobina DX

É possível designar um destes 
controladores remotos como o 
controlador remoto principal.

Unidade 
interna

Unidade BS:
Esta é a unidade 
que selecciona a 
refrigeração e o 
aquecimento.

1

2

3
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3.3 PROGRAMAR O ARRANQUE E A PARAGEM DO 
SISTEMA COM O TEMPORIZADOR 

3.3.1 COMO PROGRAMAR E DEFINIR O TEMPORIZADOR 
COM O CONTROLADOR REMOTO “BRC1D527” 
(Consulte a figura 6)

• O controlo está equipado com um temporizador, que per-
mite ao utilizador utilizar automaticamente a instalação; 
para utilizar o temporizador, é necessário regular o relógio e 
o dia da semana.

• Para definir o relógio, consulte o manual de funcionamento 
do controlador remoto.

Desloque-se até à segunda-feira, pressionando o botão  
“ ”.
O ícone “ ”  aparece. “ ”  piscará e um dos 
“ ” “ ” poderá ser apresen-
tado. Todos os outros campos ficarão vazios, indicando 
que não são programadas acções programadas para 2

a
 

feiras.
Aceda ao modo de programação, mantendo pressionado 
o botão “ ”  durante 5 segundos; o ícone “ ” irá tam-
bém piscar.
Pressione o botão “ ” para activar a primeira acção 
programada. 
É apresentado um “ ” a piscar, indicando que se está a 
programar a primeira acção das segundas-feiras; come-
çam a piscar a regulação de temperatura e o relógio.

Introduza a hora de início da acção, utilizando os botões  
“ ”  e “ ” (passo mín. = 10 minutos).

Pressione o botão “ ” para visualizar a próxima acção 
programada.Se for programada uma segunda acção para 
2

a
 feira,   “ ”   continuará a piscar e “ ” aparecerá.

Presumindo que foram programadas 5 acções para 2
a
 

feira, será necessário premir 5 vezes para apresentar 
todas as acções programadas.
Introduza a hora de término da acção, utilizando os 
botões “ ” e “ ” (passo mín. = 10 minu-
tos).
Prima o botão “ ” e, a seguir, o ícone “ ” será 
apresentado.
Este ícone significa que a unidade parará à hora definida.
Após a introdução de todos os dados para as acções do 
temporizador às segundas-feiras, é necessário confir-
mar as acções programadas.
Certifique-se de que está seleccionada a última acção 
do temporizador que pretende manter (serão eliminadas 
as acções com números superiores). 

Pode agora escolher entre 2 opções:

1. CONFIRMAR E COPIAR PARA O DIA SEGUINTE
As acções programadas no temporizador para o dia 
actual são válidas para o dia seguinte: utilize esta função 
pressionando simultaneamente nos botões “ ” e 
“ ” durante 5 segundos. O indicador “INDICADOR 
DO DIA DA SEMANA” começará a piscar na secção de 
“ ” a “ ”.

2. APENAS CONFIRMAR
As acções programadas no temporizador para o dia actual 
só são válidas para o dia seleccionado: utilize esta função 
pressionando o botão “ ” durante 5 segundos.
O modo de programação é concluído; conforme a opção 
escolhida, as acções programadas são guardadas para as 
segundas-feiras (e, possivelmente, para as terças-feiras).

PROGRAMAÇÃO DOS OUTROS DIAS DA SEMANA
A programação dos outros dias da semana é idência à progra-

mação do primeiro. “ ” está a piscar, para indicar o dia selec-

cionado, “ ” e “ ” estão acesos, se as acções foram copiadas 
da segunda-feira ou da terça-feira, e se não houve cópia de 
acções a partir da segunda-feira nem da terça-feira, apenas  

“ ” é apresentado.

NOTA) O temporizador não:
• contrla a velocidade da ventoinha;
• controla a direcção do fluxo de ar;
• controla o modo de ventilação;
• controla a quantidade de ventilação;
• altera o modo de funcionamento de um ponto de regulação programado.

Estes parâmetros podem ser regulados manualmente, sem 
interferência do temporizador.

3.4 FUNCIONAMENTO ÓPTIMO
Observe as seguintes precauções para garantir que o sistema funcione.

• Se o mostrador apresentar “ ”, peça que um técnico 
de assistência habilitado limpe os filtros. (Consulte 
“4 MANUTENÇÃO”.)

• Não opere a unidade de Ventilação de Recuperação Tér-
mica em modo de Bypass quando o ar da divisão está 
sob aquecimento no Inverno ou quando a temperatura 
exterior está a 30 °C ou superior.
Isto pode provocar a formação de condensação na unidade 
principal ou grelha de descarga, ou à volta da abertura do 
fornecimento de ar.

• Mantenha a unidade interior e o controlador remoto 
afastados no mínimo 1 m de televisores, aparelhos de 
rádio, aparelhagens estereofónicas e equipamentos 
semelhantes.
Se o fizer, poderá provocar imagens distorcidas ou ruídos.

• Desligue o interruptor eléctrico principal se a unidade 
for utilizada durante períodos prolongados de tempo. 
Se o interruptor eléctrico principal ficar ligado, são con-
sumidos alguns watts de electricidade, mesmo que o 
sistema não esteja a funcionar.
Desligue o interruptor eléctrico principal para poupar ener-
gia. Ao voltar a ligar a unidade, ligue o interruptor eléctrico 
principal 6 horas antes do funcionamento para prevenir 
quaisquer problemas.

• Utilize água da rede pública e tome medidas para impe-
dir a formação de condensação.
(Só para a série VKM-GBMV1)

• A vida útil do humidificador é reduzida se a água forne-
cida não for tratada. (Só para a série VKM-GBMV1)
Utilize um amaciador de água. 

• Não instale o controlador remoto num local onde a tem-
peratura e a humidade interiores, respectivamente, 
excedam 0-35 °C e 40-80%.
Caso contrário, pode provocar uma avaria.

• Não instale o controlo remoto onde a luz solar o possa 
atingir directamente.
Se o fizer, pode provocar a descoloração ou a deformação.

NOTA

• Se a válvula de solenóide se avariar, o controlador remoto 
não apresentará qualquer código de erro.
A utilização nesse estado provocará uma humidificação 
insuficiente e maior consumo de água da torneira.
A válvula de solenóide deve ser verificada no início da esta-
ção de calor. (Só para a série VKM-GBMV1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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4 MANUTENÇÃO
(apenas para o técnico especializado)

APENAS É PERMITIDA A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO 
A UM TÉCNICO ESPECIALIZADO.
NÃO VERIFIQUE O INTERIOR DA UNIDADE SEM AJUDA.

• Trabalhar em locais altos pode causar acidentes. Contacte 
o seu revendedor local para manutenção.

4.1 QUANDO REALIZAR A MANUTENÇÃO DO FIL-
TRO DE AR

Limpe o filtro de ar quando o visor apresentar “ ” (ALTURA 
DE LIMPAR O FILTRO DE AR).

Mostrará que funcionará durante um período definido.

NO MÍNIMO, UMA VEZ POR ANO (PARA USO GERAL EM 
ESCRITÓRIOS)
(LIMPE O FILTRO DE AR MAIS FREQUENTEMENTE SE 
NECESSÁRIO.)

• Peça ao seu revendedor local para limpar o filtro de ar.

• Aumente a frequência de limpeza se a unidade estiver ins-
talado numa divisão onde o ar está extremamente contami-
nado.

� Consulte o seu revendedor local se quer alterar a defini-
ção de tempo para quando o filtro de ar se liga.

PRECAUÇÃO

• Utilize sempre o filtro de ar.
Se o filtro de ar não for utilizado, os elementos do permuta-
dor térmico ficarão entupidos, provocando um fraco desem-
penho e avaria posterior.

QUANDO LIMPAR O ELEMENTO DE PERMUTA TÉRMICA

PELO MENOS UMA VEZ POR 2 ANOS 
(PARA USO GERAL EM ESCRITÓRIOS)
(LIMPE O FILTRO COM MAIS FREQUÊNCIA, SE NECESSÁ-
RIO.)

4.2 MANUTENÇÃO PERIÓDICA
<SÓ PARA A SÉRIE VKM-GBMV1>

4.2.1 NO INÍCIO DA ESTAÇÃO

• Peça ao seu revendedor local para inspeccionar o apa-
relho no início e no fim da estação húmida.

Para os representantes

4.3 INSPECÇÃO DO MOTOR DA VENTOINHA

NOTA

• Quando a ventoinha falhar, o controlador remoto exibe um 
código de erro.
A utilização nesse estado provocará uma ventilação insufi-
ciente.
O fornecimento de ar e as ventoinhas de exaustão devem 
ser verificados em intervalos de 1 ou 2 meses.
Pode realizar uma verificação simples como se apresenta a 
seguir.
Para verificar o caudal de ar, segure numa barra com um fio 
na extremidade, ou outro objecto leve semelhante, por cima 
da grelha de fornecimento e de exaustão.

4.4 SUBSTITUIR O ELEMENTO DO HUMIDIFICADOR
<SÓ PARA A SÉRIE VKM-GBMV1>

• O elemento do humidificador precisa de ser regularmente 
substituído.
Em geral, o elemento do humidificador deve ser substituído 
de três em três anos se o abastecimento de água for de água 
doce, mas factores externos (se a água não for tratada, etc.), 
assim como condições de funcionamento (ar condicionado 
durante 24 horas, etc.) podem encurtar a vida útil.

• Contacte o seu revendedor local se tiver quaisquer questões.

Para os controladores remotos que apresentem o 
sinal do filtro, ligue a energia para manutenção e 
prima o botão de reposição do sinal do filtro.

Peça inspec-
cionada

Conteúdo da manutenção Problemas no 
caso de não 
realização da 
manutenção

Itens a 
inspeccionar

Solução

Filtro 
(rede de 80)

Verifique a 
obstrução

Limpe se esti-
ver obstruído.

Humidifica-
ção insufi-
ciente.

Verifique se a 
anilha apre-
senta fissuras

Substitua se 
apresentar 
fissuras.

A derrama.

Depósito de 
água de ali-
mentação

Verifique o 
funciona-
mento do 
interruptor 
oscilante

Limpe-o se 
não funcionar 
correcta-
mente devido 
à acumulação.

Humidificação 
insuficiente.
Depósito de 
água de ali-
mentação 
transbordou.

Verifique se 
há sujidade

Limpe se esti-
ver muito sujo.

Ventoinha 
com pouca 
potência.
Pouca capaci-
dade de humi-
dificação.

Válvula de 
solenóide

Verifique o 
fecho e a 
abertura.
Verifique do 
mesmo modo 
ao verificar o 
funciona-
mento do 
interruptor 
oscilante.

Substitua se 
não funcionar.

Humidifica-
ção insufi-
ciente.
Depósito de 
água de ali-
mentação 
transbordou.
(Maior con-
sumo de água 
da torneira)
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5 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
5.1 AS SEGUINTES SITUAÇÕES NÃO SÃO ANO-

MALIAS

• O funcionamento não arranca.
<Sintoma>

O ícone “ ” (sob controlo centralizado) aparece 
no controlador remoto e se ao premir o botão de LIGAR/
DESLIGAR faz com que o visor fique intermitente durante 
alguns segundos.

<Causa>
Isto indica que o dispositivo central está a controlar a unidade.
O visor intermitente indica que não é possível utilizar o con-
trolador remoto.

<Sintoma>
A ventoinha gira após 1 minuto depois de premir o botão 
LIGAR/DESLIGAR.

<Causa>
Isto indica que o funcionamento está em preparação.
Espere cerca de 1 minuto.

• Às vezes, o funcionamento pára.
<Sintoma>

“U5” é apresentado no controlador remoto e o funciona-
mento pára, mas, passados alguns minutos, volta a ligar.

<Causa>
Isto indica que o controlador remoto está a interceptar ruído 
de aparelhos eléctricos que não a unidade de Ventilação de 
Recuperação Térmica e isto evita a comunicação entre uni-
dades, fazendo com que estas parem.
A operação reinicia automaticamente quando o ruído desa-
parece.

• “88” é apresentado no controlador remoto.
<Sintoma>

É apresentado imediatamente depois de ligada a electrici-
dade e desaparece volvidos alguns segundos.

<Causa>
Indica que a unidade está a verificar se o controlador remoto 
está ou não normal.
Só é apresentado temporariamente.

5.2 SE UM DOS SEGUINTES MAU FUNCIONAMEN-
TOS OCORRER, TOME AS MEDIDAS MOSTRA-
DAS ABAIXO E CONTACTE O SEU 
REVENDEDOR LOCAL

O aparelho deve ser reparado por um técnico habilitado.
NÃO VERIFIQUE NEM REPARE O INTERIOR DA UNIDADE 
SEM AJUDA.

ADVERTÊNCIA

Quando a Ventilação de Recuperação Térmica está em 
condições anormais (cheiro a queimado, etc.), desligue a 
alimentação e contacte o seu revendedor.
O funcionamento contínuo nestas circunstâncias poderá pro-
vocar uma avaria, um choque eléctrico e incêndio.

• A unidade não opera.
a. Verifique se existe uma falha de corrente.

Medida: Depois de ter restabelecido a corrente, inicie 
novamente a operação.

b. Verifique se o fusível está fundido.
Medida: Desligue a electricidade.

c. Verifique se o disjuntor disparou.
Medida:
Desligue a electricidade com o interruptor do disjuntor na 
posição de desligado.
Não ligue a electricidade com o interruptor do disjuntor na 
posição de disparo. 
(Contacte o seu revendedor local.)

• Se um dispositivo de segurança, como um fusível, um 
disjuntor ou um disjuntor de fuga à terra funcionar, ou 
se o interruptor LIGAR/DESLIGAR não funcionar cor-
rectamente.
Medida: Não ligue a electricidade.

• Os botões do controlador remoto não funcionam bem.
Medida: Desligue o interruptor de fornecimento de energia 
eléctrica.

• Se o visor “ ” (INSPECÇÃO), “UNIDADE N°” e a luz 
de FUNCIONAMENTO piscarem e a mensagem 
“CÓDIGO DE AVARIA”.

Medida: Notifique e informe ao seu revendedor local o 
nome do modelo e o que indica o código de mau 
funcionamento.

• Não há outras avarias.
Medida: Pare a unidade.

Patilha

Posição de 
disparo

Disjuntor de alimentação 
(Disjuntor contra fugas para a terra)

ON

OFF

Indicação de 
INSPEÇÃO

CÓDIGO DE AVARIA

Número da UNIDADE 
INTERIOR em que 
ocorre a anomalia

Lâmpada de OPERAÇÃO
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Lista de códigos de mau funcionamento do Controlador remoto 
do sistema da Ventilação de Recuperação Térmica

 : Em caso de anomalia com o código em letras brancas 
em fundo preto e a unidade continuar a funcionar, cer-
tifique-se de que a verifica e repara logo que possível.
Se aparecerem alguns códigos de erro diferentes dos 
anteriores, há a possibilidade de o problema em ques-
tão ter ocorrido com um aparelho de ar condicionado 
combinado ou unidade exterior. Consulte os manuais 
de funcionamento fornecidos com os aparelhos de ar 
condicionado ou unidades exteriores para obter infor-
mações.

5.3 SE O SISTEMA NÃO OPERAR ADEQUADA-
MENTE EXCEPTO NO CASO MENCIONADO 
ACIMA E NENHUM DOS MAU FUNCIONAMEN-
TOS ACIMA FOR EVIDENTE, CONTACTE O SEU 
REVENDEDOR LOCAL E PEÇA PARA INVESTI-
GAR O SISTEMA DE ACORDO COM OS SEGUIN-
TES PROCEDIMENTOS POR UM TÉCNICO DE 
ASSISTÊNCIA QUALIFICADO

As seguintes anomalias devem ser verificadas por um técnico 
de assistência habilitado. Não verifique autonomamente.

• A unidade não funciona de todo.
a. Verifique se há uma falha de energia.

Depois de restaurado o fornecimento de energia, volte a
ligar a unidade.

b. Verifique se o fusível está fundido.
Substitua o fusível.

c. Verifique se o disjuntor disparou.
Contacte o seu revendedor local.

d. Há problemas com a energia ou ligações?
Verifique a energia e as ligações.

e. Há problemas com a unidade de ventilação?
Inspeccione o motor da ventoinha e a ventoinha.

• Montante de ar descarregar é pequeno e o som de des-
carga é alto.
a. Verifique se o filtro de ar e o elemento do permutador tér-

mico estão entupidos. (Verifique o filtro de ar SA e RA.
Verifique ambos os lados dos elementos.)
Limpe o filtro de ar e o elemento do permutador térmico.

• Montante de ar descarregar é grande, assim como o 
som.
a. Verifique se o filtro de ar e o elemento do permutador tér-

mico não estão instalados.
Instale o filtro de ar e o elemento do permutador térmico.

• Normalmente, seca no Inverno. 
<Só para a série VKM-GBMV1>
a. A válvula de serviço do fornecimento de água está

aberta?
Abra a válvula de serviço do fornecimento de água.

b. Baixou demasiado a definição no humidóstato (aquisição 
local)?
Corrija a definição.

• Humidifica muito pouco ou nada. 
<Só para a série VKM-GBMV1>
a. Há água no depósito de abastecimento de água?
b. Há abastecimento de água?

Inspeccione as canalizações de abastecimento de água e 
abasteça de água.

c. O filtro está entupido?
Limpe o filtro.

d. A válvula de solenóide está avariada (i.e., não abre)?
Substitua a válvula de solenóide.

e. O elemento do humidificador está deteriorado?
Substitua.

f. A resistência à água do elemento humidificador diminuiu?
Substitua o elemento do humidificador.

g. Os circuitos de controlo estão avariados?
Substitua a placa de circuitos impressos e outras peças 
eléctricas.

h. O interruptor oscilante está avariado?
Substitua o interruptor oscilante.

i. A pressão do abastecimento de água é suficiente?
Redefina-o para que a pressão seja suficiente.

j. Há matérias estranhas no depósito de abastecimento de 
água?
Limpe o depósito de abastecimento de água.

Lâmpada 
de 

operação

Indicador 
de 

inspecção

Unidade 
N°

Código 
de avaria

Descrição

LIGADO
DESLI-
GADO

A piscar 64
Mau funcionamento do termistor do ar 
de entrada

LIGADO
DESLI-
GADO

A piscar 65
Mau funcionamento do termistor do ar 
de saída

\LIGADO
DESLI-
GADO

A piscar 6A Mau funcionamento do regulador

A piscar A piscar A piscar 6A
Anomalia relacionada com o amorte-
cedor + anomalia do termístor

A piscar A piscar A piscar A1
Avaria da placa de circuitos impres-
sos

LIGADO
DESLI-
GADO

A piscar A1
Avaria da placa de circuitos impres-
sos

A piscar A piscar A piscar A6 Rotor bloqueado

A piscar A piscar A piscar A8 Falha na tensão da corrente elétrica

A piscar A piscar A piscar A9 Erro da válvula de dilatação eléctrica

A piscar A piscar A piscar C1 Erro de comunicação da ventoinha

A piscar A piscar A piscar C4
Erro do termístor da tubagem de 
líquido (ligação anómala, corte da 
ligação, curto-circuito, avaria)

A piscar A piscar A piscar C5
Erro do termístor da tubagem de gás 
(ligação anómala, fio cortado, curto-
circuito, avaria)

A piscar A piscar A piscar C9

Erro relacionado com a entrada de ar 
no termístor da bobina (ligação anó-
mala, corte da ligação, curto-circuito, 
avaria)

A piscar A piscar A piscar U3
Funcionamento de teste não reali-
zado

A piscar A piscar A piscar CA
Avaria do termistor de ar exterior (ar 
do exterior da bobina)

A piscar A piscar A piscar U5
Erro de transmissão entre a unidade 
e o comando à distângcia

DESLI-
GADO

A piscar
DESLI-
GADO

U5
Erro de definição do controlador 
remoto

DESLI-
GADO

A piscar
DESLI-
GADO

U8
Erro de transmissão entre o comando 
à distância principal e o subcomando 
à distância.

DESLI-
GADO

A piscar A piscar UA
Combinação incorrecta com unidade 
interior e controlador remoto

LIGADO A piscar LIGADO UC
Sobreposição do endereço do con-
trolo central

A piscar A piscar A piscar UE
Erro de transmissão entre a unidade 
e o controlador centralizado
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6 SERVIÇO PÓS-VENDA E GARANTIA
6.1 SERVIÇO PÓS-VENDA

ADVERTÊNCIA

• Não modifique a unidade.
Se o fizer, pode provocar choques eléctricos ou incêndio.

• Não desmonte ou repare a unidade.
Se o fizer, pode provocar choques eléctricos ou incêndio.
Contacte o seu revendedor local.

• Se houver fugas de refrigerante, afaste do fogo.
O refrigerante utilizado nesta unidade é seguro.
Embora normalmente o refrigerante não derrame, se isso 
acontecer num compartimento e entrar em contacto com ar 
combustível de equipamentos como um aquecedor de ven-
toinha, forno, fogão a óleo (gás), etc., dará origem a gases 
tóxicos.
Depois de reparado um derrame de refrigerante e antes de 
reiniciar o funcionamento, confirme junto do técnico de 
assistência se esse derrame foi devidamente reparado.

• Não retire ou reinstale a unidade sem a ajuda de um téc-
nico.
A instalação incompleta pode provocar fugas de água, cho-
ques eléctricos e incêndio.
Contacte o seu revendedor local.

� AO SOLICITAR AO REPRESENTANTE UMA 
REPARAÇÃO, PRESTE AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES:
• Data de expedição e data de instalação: 
• Deficiência: 

Informe os técnicos sobre o que está mal.
(O código de avaria é apresentado no 
controlador remoto.)

• Nome, morada, número de telefone

� REPARAÇÕES DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO 
DE GARANTIA
Contacte o seu revendedor local. Se for necessário proceder 
a reparações, o serviço é pago.

� PERÍODO MÍNIMO DE ARMAZENAMENTO DE 
PEÇAS IMPORTANTES
Mesmo depois de um certo tipo de aparelho de ar condicio-
nado ter deixado de ser fabricado, mantemos stocks de 
peças importantes durante, no mínimo, 6 anos.
Entende-se por peças importantes aquelas que são essen-
ciais para fazer funcionar o aparelho de ar condicionado.

� RECOMENDAÇÕES PARA MANUTENÇÃO E 
INSPECÇÃO
Uma vez que há acumulação de poeiras na unidade após 
vários anos de utilização, o seu desempenho será afectado 
em certa medida.
Desmontar e limpar no interior exige conhecimentos técni-
cos, por isso, recomendamos que celebre um contrato de 
manutenção e inspecção (mediante pagamento) indepen-
dente da manutenção normal.

� CICLOS RECOMENDADOS DE INSPECÇÃO E 
MANUTENÇÃO
[Nota: O ciclo de manutenção não é igual ao prazo 
de garantia.]
O Tabela 1 assume as seguintes condições de utilização.
• Utilização normal sem arranque e paragem frequentes do apare-

lho.
(Embora varie com o modelo, recomendados que não ligue e des-
ligue o aparelho mais de 6 vezes/hora para utilização normal.)

• O funcionamento do produto deve ser de 10 horas/dia, 
2.500 horas/dia.

• Tabela 1 “Ciclo de Inspecção” e “Ciclo de Manutenção”

*1:
• Verificação simples

Para verificar o caudal de ar, segure numa barra com um fio 
na extremidade, ou outro objecto leve semelhante, por cima 
da grelha de fornecimento e de exaustão.

*2:
• Se a válvula de solenóide se avariar, o controlador remoto 

não apresentará qualquer código de erro.
A utilização nesse estado provocará uma humidificação 
insuficiente e maior consumo de água da torneira.
A válvula de solenóide deve ser verificada em intervalos de 1 
ou 2 meses.

Nota 1
Este quadro indica as peças principais.
Consulte o contrato de manutenção e inspecção para mais 
pormenores.
Nota 2
Este ciclo de manutenção indica os períodos de tempo reco-
mendados até ser necessário proceder a trabalhos de manu-
tenção, com vista a garantir que o produto fique operacional 
durante tanto tempo quanto for possível. 
Utilize a manutenção adequada (orçamentar custos de manu-
tenção e inspecção, etc.).
Dependendo do teor do contrato de manutenção e inspecção, 
os ciclos de manutenção e inspecção podem, na realidade, ser 
inferiores aos apresentados aqui.

Nos seguintes casos, é necessário encurtar o “ciclo de 
manutenção” e “ciclo de substituição”.

• Se for utilizado em locais quentes e húmidos ou em locais 
onde a temperatura e a humidade apresentam uma grande 
variação.

• Se for utilizado em locais com grandes variações de cor-
rente (tensão, frequência, distorção de ondas, etc.). 
(Se ficarem fora dos intervalos admissíveis, não pode ser 
utilizado.)

• Se instalado e utilizado em locais onde há frequentes 
impactos e vibrações.

• Se utilizado em locais em que o ar pode conter pó, sal, gás 
ou óleo pernicioso, como ácido sulfúrico e sulfureto de 
hidrogénio.

• Se utilizado em locais onde o aparelho é ligado e desligado 
com frequência ou onde o tempo de funcionamento é 
longo. (Exemplo: ar condicionado durante 24 horas) 

• Se a água de abastecimento não for tratada, a vida útil do 
humidificador é reduzida.

Nome da Peça Principal
Ciclo de Ins-
pecção

Ciclo de Manuten-
ção [substituições e/
ou reparações]

Motor eléctrico (ventoi-
nha, amortecedor, etc.)

1~2 meses 
recomen-
dado *1

20.000 horas

Placas de circuitos 
impressos

1 ano

25.000 horas

Elemento do permuta-
dor térmico

10 anos

Permutador térmico 5 anos

Sensor (termístor) 5 anos

Controlador remoto e 
interruptores

25.000 horas

Cuba de drenagem 8 anos

Válvula de dilatação 1 ano  *2 20.000 horas

Válvula electromagnética 1 ano 20.000 horas
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� O CICLO DE SUBSTITUIÇÃO RECOMENDADO DAS 
PEÇAS DE DESGASTE

[O ciclo não é igual ao prazo de garantia.]

• Tabela 2 Listas “Ciclo de Substituição”

Nota 1
Este quadro indica as peças principais.
Consulte o contrato de manutenção e inspecção para mais 
pormenores.
Nota 2
Este ciclo de manutenção indica os períodos de tempo reco-
mendados até ser necessário proceder a trabalhos de manu-
tenção, com vista a garantir que o produto fique operacional 
durante tanto tempo quanto for possível. 
Utilize a manutenção adequada (orçamentar custos de manu-
tenção e inspecção, etc.).
Nota 3
A vida útil do elemento humidificador é de cerda de 3 anos 
(4.000 horas) sob as condições de dureza da água de abaste-
cimento: 150mg/l.
(A vida útil do elemento humidificador é de cerda de 1 ano 
(1.500 horas) sob as condições de dureza da água de abaste-
cimento: 400mg/l.) 
Horas anuais de funcionamento: 10 horas/dia × 26 dias/mês × 
5 meses = 1.300 horas.

Contacte o seu revendedor local para detalhes.
Nota: As avarias provocadas pela desmontagem e limpeza no 
interior por pessoas que não sejam os nossos representantes 
autorizados podem não estar cobertas pela garantia.

� DESLOCAR E DESCARTA A UNIDADE

• Contacte o seu revendedor local para remover e reinstalar o 
permutador de calor de entalpia total ao mudar de casa, 
dado que eles necessitam de perícia técnica.

• Esta unidade contém clorofluorocarbono no refrigerante.
Ao descartar, deslocar, instalar e manter a unidade, recolha 
o refrigerante de acordo com o local, tendo em a prevenção 
contra a destruição ambiental.
Contacte o seu revendedor local para detalhes.

� PARA ONDE TELEFONAR
Para assistência pós-venda, consulte o seu revendedor 
local.

� PRAZO DE GARANTIA

Prazo de garantia: Até um ano após a instalação.
• Se for necessário reparar o ar condicionado dentro do perí-

odo de garantia, contacte o seu revendedor local.

Nome da Peça Principal
Ciclo de 
Inspecção

Ciclo de Substitu-
ição

Filtro de ar
1 ano

3 anos

Filtro de alta eficácia 
(acessório opcional)

1 ano

Elemento do permuta-
dor térmico

2 anos 10 anos

Elemento humidificador 1 ano 3 anos (Nota 3)
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