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Deve ler este manual cuidadosamente antes de 
proceder à instalação ou utilização do novo ar 
condicionado! Certi�que-se de que guarda o 
manual.
Este manual descreve apenas a indstalação da 
unidade exterior. Após instalação, veri�car 
manual da unidade interior.
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Acessórios 1

Nome Forma Quantidade

Placa de instalação 1

Bainha de expansão de plástico
5-8

Parafuso auto-�xante  A ST3.9X25
5-8

Grelha de
conexão

Diâmetro
liquido

Diâmetro gás

1juntas de drenagem (alguns modelos)

1Anel de selagem (alguns modelos)

Ø9.52

Ø6.35
Deve adquirir alguns componentes.
Contactar técnico.

Ø12.7

Ø9.52

Ø15.9
1

1

Manual de utilização

Manual de instalação

Opcional
(1peça por unidade interior)

Optional
(1-5 peças por unidade exterior,
 dependendo dos modelos)

Optional 
1 peça / 1 cabo)

1

(depende dos modelos)

(depende dos modelos)

(alguns modelos)

Acessórios opcionaois

O sistema de ar condicionado vem com os seguintes acessórios. Use todas as peças de instalação e
Acessórios para instalar o aparelho de ar condicionado. Uma instalação inadequada pode resultar em 
vazamento de água, elétrica, choque e incêndio, ou falha no equipamento.

Conector de transferência (embalado com
unidade exterior, dependendo dos modelos)
NOTA: O tamanho da tubulação pode diferir do aparelho para
utensílio. Para atender aos diferentes requisitos de tamanho do 
tubo, Às vezes, as conexões de tubulação precisam de uma 
transferência conector instalado na unidade externa.

Anel magnético
(Encaixe no cabo conectivo entre o interior
unidade e unidade exterior após a instalação.)

Anel de borracha de proteção do cabo
(Se o grampo do cabo não puder apertar em um pequeno cordão, 
use
o anel de borracha de proteção do cabo [fornecido com
acessórios] para envolver o cordão. Em seguida, repare-o
coloque com o grampo do cabo.)

Existem dois tipos de controles remotos: com �o e sem �o.
Selecione um controlador remoto com base nas preferências e requisitos do cliente e instale em um
lugar apropriado.
Consulte catálogos e literatura técnica para orientação sobre como selecionar um controlador remoto adequado.
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2
ESTE SIMBOLO INDICA QUE AO IGNORAR O MANUAL PODER§ CAUSAR DADOS GRAVES

Precauções de segurança

 

 
CUIDADO

  

  

   

Este simbolo indica que nunca deve avan⒘ar com a ac⒘⒗o indicada

ESTE SIMBOLO INDICA QUE AO IGNORAR O MANUAL PODER§ CAUSAR DADOS 
A SI OU AO EQUIPAMENTO

AVISO

AVISO

NÃO modi�que o comprimento do cabo de ligação ou utilize qualquer ligação extra entre as 
unidades
NÃO partilhe potência energética com outros aplicativos. Potência imprópria ou insu�ciente 
pode causar incêndios ou choques elétricos.
Quando conectado o cabo de refrigeração, NÃO deixe que substancias como gases ou outros 
além dos especi�cados entrarem na unidade. A presença de outros gases ou substancias 
diminuem a capacidade do equipamento e podem causar animálias de alta pressão e ciclos de 
refrigeração. Isto pode causar explosões e incidentes.
NÃO deixe que crianças brincarem com o ar condicionado. Crianças devem ser sempre supervi-
sionadas, sempre.

1. A instalação deve ser feita por um especialista autorizado. Má instalação pode causar  
fugas de água e eletricidade, causando curto circuitos, choques elétricos ou fogo.
2. Instalação deve ser feita de acordo com o manual de instalação. Má instalação pode 
causar fugas de água e eletricidade, causando curto circuitos, choques elétricos ou fogo.
3. Contacte uma entidade autorizada para assistências técnica ou manutenção das 
unidades.
4. Utilize apenas materiais fornecidos na embalagem. 
5. Instale os equipamentos num local �rme que possa suportar o peso das unidades. 
6. Não utilize meios para acelerar o processo de descongelamento ou limpeza, além dos 
recomendados.
7. A aplicação deve ser executada numa área sem picos de corrente electrica.
8. Não perfure ou queime.
9. A aplicação deve ser executada numa área bem ventilada com uma área correspondente 
à potencia do equipamento escolhido especi�camente para aquelas condições.
10. Tenha consciências de que o refrigerante não deve conter qualquer odor.
NOTA: Clausulas 7 a 10 são requisitos para a utilização de gases R410A e R32.
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Quantidade de refrigerante
a ser carregada (kg)

Altura máxima de
instalação (m)

Área mínima (m²)

≤2.048 2.2m 4

≤2.048 1.8m 4

≤2.048 0.6m 35

2.048-3.0 2.2m 4

2.048-3.0 1.8m 8

2.048-3.0 0.6m 80

>3.0 2.2m 5

>3.0 1.8m 9

>3.0

Modelo
(Btu/h)

≤30000

≤30000

≤30000

30000-48000

30000-48000

30000-48000

>48000

>48000

>48000 0.6m 80

AVISO

11. Para trabalhos elétricos, siga os standards locais, bem como regulamentos e manual de insta-
lação. Deverá usar um circuito independente para potência elétrica. Não adicione outro tipo de 
equipamentos no mesmo circuito. Potencia insu�ciente ou defeituosa pode causar danos elétricos 
ou incêndios.
12. Para utilização elétrica, utilize cablagem especi�ca. Conecte cabos isolados e seguros para 
prevenir forças externas que podem dani�car o terminal. Alimentação elétrica impropria pode 
sobreaquecer e causa fogo ou choque elétrico.
13. Toda a cabelagem deverá ser propriamente assegurada e acondicionada. Se o painel não fechar 
corretamente pode provocar corrosão e erros de conexão nos terminais, causando incêndios ou 
choques elétricos.
14. Em certos ambientes, como cozinhas, copas, refeitórios, etc, a utilização de ar condicionado 
especí�cos é altamente recomendado.
15. Se o cabo de alimentação estiver dani�cado, deve ser substituído pela entidade manufatora, 
assistência técnica ou entidade correspondente.
16. Esta aplicação pode ser utilizada por crianças a partir dos 8 anos, assim como pessoas de mobili-
dade reduzida, pouca capacidade sensorial ou falta de experiencia/ conhecimento, se foram consid-
eradas a supervisão. Crianças não devem brincar com os equipamentos. Limpeza e manutenção não 
deve ser feita por crianças sem que estas sejam supervisionadas.
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NOTA SOBRE GASES FLUORINADOS

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

INSTALAÇÃO DEVE SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO MANUAL

INFORMAÇÃO EM QUALQUER MANUAL

REFRIGERANTE INFLAMÁVELS

MANUAL DEVE SER LIDO COM CUIDADO

AVISO

CUIDADO

Explicação dos símbolos: 

1. A unidade de ar condicionado comntém gases �uorinados. Para informação especí�ca do tipo de gás e quantidades, 
veri�que na tabela presente na própria unidade.
2.  Instalação, utilização, manutenção e reparação da unidade, devem ser feitas por técnicos certi�cados.
3.  Desinstalação e reciclagem deve ser feita por um técnico especializado.
4. Se o sistema tiver software de detecção de fugas, deve ser veri�cado pelo menos de 12 em 12 meses.
5. Quando a unidade é veri�cada, anotação de falhasé altamente recomendada.
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ORDEM DE INSTALAÇÃO

instalar a unidade exterior
(Page 10)

sistema de vacuo

(Page 24)

conectar os �os
(Page 18)

conectar os tubos refrigerantes
(Page 15)

fazer o teste
(Page 27)
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Installation Diagram

             

parafuso de montagem
ST3.9×25-C-H

tubo de 
refrigerante

comando

suporte
comando

Clip anchor

(2)

 cuidados

 

precauções de seguranças

123

5

4

1

placa de instalação

Parafusos de montagem 
ST3.9×25-C-H

Clip anchor

mais de

mais de
30 cm

mais de
60 cm

mais de
200 cm

mais de
12 cm

filtro de ar

mais de
12 cm

mais de
15 cm

mais de
60 cm

saída de ar

(1)

5 4 3 

2

O máximo de cabos 
ligados são 5.
Esta imagem é apenas 
de referência.

tubo
de
drenagem

Interruptor
de corte

Interruptor
de corte

Cabo de alimentação
unidade exterior

um - dois
um - três
um - quatro
um - cinco

mais de 
mais de 

mais de
12 cm 

Filtro de ar
Filtro de ar Filtro de ar

comando comando

comando

suporte
comando

placa de instalação

mais de
30 cm

mais de
60 cm

mais de
200 cm

mais de
30 cm

mais de
60 cm

saída de ar

Para evitar dano na parede, use um localizador
localize studs.
É necessária uma operação mínima de 3 metros
para minimizar a vibração e o ruído excessivo.
Duas das vias de circulação de ar A, B e C
deve estar livre de obstruções em todos os momentos.
Esta ilustração é para demonstração
apenas �ns.
A forma real do seu ar condicionado pode
seja um pouco diferente.
As linhas de cobre devem ser isoladas de forma 
independente.

NOTA: A instalação deve ser realizada em
de acordo com a exigência de
padrões nacionais. A instalação pode ser
ligeiramente diferente em diferentes áreas.
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Speci�cations

Tabela 5.1

Tabela 5.2

Especi�cações 5
Número de unidades que podem
ser combinadas

unidades conectadas 1-5 unidades

Frequencia de compressor Stop/start tempo parado 3 min ou mais

�utuação de voltagem entre ±10% de voltagem

Voltagem de alimentação diferença de voltagem ao arranque entre ±15% de voltagem

balanço de intervalo entre ±3% de voltagem

Unidade: m/ft.

10m(32.8ft)

unidade interior

unidade interior

unidade interior
unidade exterior

15m(49ft)

15m(49ft)

desnivel maximo de altura

1 drive 2 1 drive 3

comprimento max. todas as areas 40/131 60/197

comprimento máx. para uma unidade interior 25/82 30/98

Desnível maximo entre UI e UE 15/49 15/49

Desnível maximo de alturas entre UI 10/33 10/33

1 drive 4 1 drive 5

80/262 80/262

35/115 35/115

15/49 15/49

10/33 10/33

Ao instalar várias unidades internas com uma única unidade externa, assegure-se de que o comprimento da
tubo de refrigerante e a altura de queda entre as unidades interna e externa cumprem os requisitos
ilustrado no seguinte diagrama:
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Instalação unidade exterior 6
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 ) ni 42( 
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60cm (24in) da dta

30cm (12in) da esq.

200
cm
 (79
in)
 

da 
fre
nte

30
cm
 (12
in)
 

da
 pa
red
e

INSTRU��ES DE INSTALA��O DA
UNIDADE EXTERIOR

Fig. 4.1

Passo 1: Selecione o local de instalação

Antes de instalar a unidade exterior, deve selecionar 
um local apropriado. Os seguintes standards vão 
ajuda-lo a escolher o melhor local para a unidade.

Instalação conveniente deve apresentar os seguintes 
requisitos:

       Ter todos os requisitos espaciais conforme 
apresentado na �g 4.1
       Boa circulação de ar e ventilação
       Firme e estável -  a localização não deve vibrar
       O barulho da unidade não deve perturbar os 
demais
       Deve estar protegido de longos períodos de 
exposição solar ou chuva









NÃO instale a unidade nas seguintes condições:

 Perto de obstáculos que bloqueia a 
passagem do ar e saídas
 Perto de rua pública, áreas com muita gente 
onde o barulho possa incomodar terceiros
 Perto de animais ou plantas que podem 
sofrer com o ar quente
 Perto de qualquer fonte de gas in�amável
 Num local exposto a partículas de pó
 Num local exposto a maresia.



 Page 13 

O
utdoor U

nit 
Installation

Tablea 6.1: especi�cações de comprimento
unidade exterior  (unit: mm/inch) 

unidade exterior multi
(ver Fig 6.4, 6.5, 6.6, 6.10 and Table 6.1)

Fig. 6.6

Fig. 6.5

A

BD

W

H

W

H

Fig. 6.4

dimensoes unidade exterior

W x H x D

dimensoes de montagem

Dist. A Dist. B

760x590x285 (29.9x23.2x11.2) 530 (20.85) 290 (11.4)

810x558x310 (31.9x22x12.2) 549 (21.6) 325 (12.8)

845x700x320 (33.27x27.5x12.6) 560 (22) 335 (13.2)

900x860x315 (35.4x33.85x12.4) 590 (23.2) 333 (13.1)

945x810x395 (37.2x31.9x15.55) 640 (25.2) 405 (15.95) 

990x965x345 (38.98x38x13.58) 624 (24.58) 366 (14.4)

946x810x420 (37.2x31.9x16.53) 673 (26.5) 403 (15.87) 

946x810x410 (37.2x31.9x16.14) 673 (26.5) 403 (15.87) 

952x1333x410 (37.5x52.5x16.14) 634 (24.96) 404 (15.9) 

952x1333x415 (37.5x52.5x16.14) 634 (24.96) 404 (15.9) 

845x702x363 (33.27x27.6x14.3) 540 (21.26) 350 (13.8)

938x1369x392 (36.93x53.9x15.43) 634 (24.96) 404 (15.9)

900x1170x350 (35.4x46x13.8) 590 (23.2) 378 (14.88)

800x554x333 (31.5x21.8x13.1) 514 (20.24) 340 (13.39)

Fig. 6.7

L

H

300 cm / 1
18” or m

ore

A

60 cm / 2
3.6” 

    o
r m

ore

150 cm / 5
9” 

    o
r m

ore

25 cm / 9.8” 

  or more
25 cm / 9.8” 

   or more

serie de instalação

L ≤ H
L ≤ 1/2H

L A

25 cm / 9.8” or more

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11.8” or more

L > H não pode ser instalado

Tabela 6.2 A relação entre H, A e L 
                            são as seguintes.
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QUANDO SELECCIONAR A UNIDADE 24K

AS UNIDADES 24K PODEM SER CONECTADAS 
APENAS AO SISTEMA A. SE HOUVER 2 UNIDAES,
PODERÃO SER CONECTADAS A SISTEMAS A E B.
(ver Fig. 6.10) 

Fig. 6.10

Table 6.3: dimensoes de tubos de conexao de sistemas
 A and B (unit: inch) 

Indoor Unit capacity
(Btu/h) Liquid Gas

7K/9K/12K 1/4 3/8
12K/18K 1/4 1/2
24K 3/8 5/8

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS PARA CONDIÇÕES
ATMOSFÉRICAS ADVERSAS
Se a unidade está exposta a muito vento:
Instale a unidade de modo a que a ventoinha
apresente um ângulo 90° na direcção do vento.
Se necessário, crie uma barreira à frente da UE
de modo a protege-la. 
Ver Fig. 4.2 e Fig. 4.3 abaixo. 

Vento forte

Vento forte

vento forte

Se a unidade estiver sempre exposta a precipitações
como chuva ou neve:
Construa um abrigo que envolva a UE 
tanto para chuva ou neve.  Tenha atenção para
não obstruir o �uxo de ar da unidade.

Se a UE estiver muito exposta à maresia: 

Utilize uma unidade especialmente revestida com
resistência à corrosão.
Passo 2: Instalar junta de drenagem
Unidades com bomba de calor requerem juntas de
drenagem. Antes de colocar a unidade no local,
deve instalar as juntas na parte de baixo da unidade. 
Note que existem 2 tipos de juntas, dependendo
do tipo da UE.

Fig. 4.2

Fig. 4.3

Pára vento

selo

junta de drenagem

(A) (B)

buraco na base da
unidade exterior

selo

Fig. 4.4
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Refrigerant Piping 
Connection

CONEXAO DO TUBO DE REFRIGERANTE 7

Instru⒘⑾es de conex⒗o “ 
Tubo refrigerante

Oblique Rough Warped
90♀

Fig. 5.1

Desn⑵vel m⒒ximo de tubagem por unidade de modelo.

Model Capacidade (BTU/h) Comp. M⒒ximo (m) Desnivel. max. altura (m)

R410A Inverter Split 

< 15,000 25 (82ft) 10 (33ft)

≥ 15,000 and < 24,000 30 (98.5ft) 20 (66ft)

≥ 24,000 and < 36,000 50 (164ft) 25 (82ft)

≥ 36,000 and ≤ 60,000 65 (213ft) 30 (98.5ft)

Note on Pipe Length
O comprimento da tubagem de refrigerante afetará o desempenho e a e�ciência energética da unidade. A e�ciência 
nominal é testada em unidades com um comprimento de tubo de 5 metros (16,5 pés). É necessário um �uxo mínimo de 
tubos de 3 me para minimizar a vibração e o ruído excessivo. Para a área tropical especial, o comprimento máximo do 
tubo de refrigerante não deve exceder 10 metros (32,8 pés) e nenhum refrigerante pode ser adicionado (para modelos de 
refrigerante R290).

Consulte a tabela abaixo para obter especi�cações sobre o comprimento máximo e a altura de queda da tubulação.

Ao preparar tubos de refrigerante, tome cuidado extra para 
cortar e � adequar. Isso garantirá uma operação e�ciente e 
minimizará a necessidade de manutenção futura. Para os 
modelos de refrigerante R32 / R290, os pontos de conexão 
do tubo devem ser colocados fora do quarto.

1. Meça a distância entre a unidade interior e a unidade 
exterior. 

1. Usando um cortador de tubos, corte o tubo um 
pouco mais do que a distância medida.
3. Certi�que-se de que o tubo tenha um ângulo de 90º 
perfeito. Consulte o �g. 5.1. para exemplos de corte 
ruim.
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Refrigerant Piping 
      Connection

 N�O DANIFIQUE O TUBO AO
CORTAR.

 

tubo

Flange

ponta inferior

porca alargadora

tubo cobre

 Extens�o do tubo alem do alargamento

Fig. 5.2

Fig. 5.3

Fig. 5.4

Di�mentro ext do
tubo (mm)

A (mm)

Min. Max.
Ø 6.35 (Ø 0.25”) 0.7 (0.0275”) 1.3 (0.05”)

Ø 9.52 ( Ø 0.375”) 1.0 (0.04”) 1.6 (0.063”)

Ø 12.7 ( Ø 0.5”) 1.0 (0.04”) 1.8 (0.07”)

Ø 16 ( Ø 0.63”)

Ø 19 ( Ø 0.75”)

2.0 (0.078”) 2.2 (0.086”)

2.0 (0.078”) 2.4 (0.094”)

alargamento

tubo

A

Fig. 5.5

Tenha extra cuidado ao cortar os tubos para que estes 
não �quem dani�cados. Qualquer dano irá condicionar 
drasticamente o desempenho do aparelho.

As rebarbas podem afetar o vedante hermético da 
conexão de tubulação de refrigerante. Eles devem ser 
completamente removidos.

1. Segure o tubo em um ângulo descendente para evitar 
que as rebarbas caírem no tubo.
2. Usando uma fresa ou ferramenta de rebarbação, 
remova todas as rebarbas da seção cortada do tubo.

Passo 3: extremidades do tubo de alargamento

O �ange apropriado é essencial para obter uma vedação 
hermética.

1. Depois de remover as rebarbas do tubo cortado, selar as 
extremidades com �ta de PVC para evitar que materiais 
estranhos entrem no tubo.

2. Enrolle o tubo com material isolante.

3. Coloque as porcas em ambas as extremidades do tubo. 
Certi�que-se de que eles estão voltados para a direção 
certa, porque você não pode colocá-los ou mudar sua 
direção após a queima. Veja a �g. 5.3.

4. Remova a �ta de PVC das extremidades do tubo quando 
estiver pronta para executar o trabalho �amejante.
5. Abraça a forma de alargamento na extremidade do tubo. 
A extremidade do tubo deve se estender além da borda do 
formulário de alargamento de acordo com as dimensões 
mostradas na tabela abaixo.
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Refrigerant Piping 
      Connection

RADIO DE FAIXA MINIMA

≥10cm (4in)Radius

REQUISITOS DE TORQUE

Instructions for Connecting Piping to 
Indoor Unit

1.  Alinhe o centro dos dois tubos como na 
Fig. 5.7 .

tubo da unidade interior flare nut tubo

2.  Aperte a �are nut tão �rmemente quanto possivel
manualmente.

3.  Utilize a chave-inglesa, aperte a porca no tubo
na unidade.

4.  

Fig. 5.6

Fig. 5.7

Fig. 5.8

Di�metro exterior tubo (mm) Torque do aperto (N·cm) Adicionar torque de aperto (N·cm)

Ø 6.35 (Ø 0.25”) 1,500 (11lb • ft) 1,600 (11.8lb • ft)

Ø 9.52 (Ø 0.375”) 2,500 (18.4lb • ft) 2,600 (19.18lb • ft)

Ø 12.7 ( Ø 0.5”) 3,500  (25.8lb•ft) 3,600  (26.55lb•ft)

Ø 16 ( Ø 0.63”)

Ø 19 ( Ø 0.75”)

4,500  (33.19lb•ft)

6,500  (47.94lb•ft)

4,700  (34.67lb•ft)

6,700  (49.42lb•ft)

N�O UTILIZE TORQUE EXCESSIVO

Força excessiva pode quebrar a porca ou dani�car a tubulação do refrigerante. Não deve exceder
o valor apresentado na tabela.

6. Coloque a queima também no formulário

7. Gire a alça da ferramenta de queima no sentido horário até o 

tubo estar totalmente acamado.

8. Remova a ferramenta de queima e a forma de alargamento, 

depois inspecione a extremidade do tubo para rachaduras e até 

queimando.

Passo 4: Conecte os tubos

Ao conectar tubos de refrigerante, tenha cuidado para não usar 

torque excessivo ou para deformar a tubulação de qualquer 

maneira. Você deve primeiro conectar o tubo de baixa pressão, o 

tubo de alta pressão.

Ao dobrar a tubulação de refrigerante conectivo, o raio 
de curvatura mínimo é de 10 cm. Veja �g. 5.6

Ao apertar �rmemente a porca na tubulação da 
unidade, use uma chave de torque para apertar a 
porca do �are de acordo com os valores de torque 
na tabela Requisitos de torque abaixo. Solte 
ligeiramente a porca queima, depois aperte 
novamente.
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ANTES DE INICIAR O
TRABALHO EL�CTRICO,  
LEIA ESTES REGULAMENTOS.

1. Todos os �os deve estar identi�cados ao 
código legal e instalados por um eletricista 
certi�cado.
2. Todas as conexões elétricas deve ser 
feitas de acordo com o diagrama localizado na 
lateral dos painéis das unidades interiores e 
exteriores.
3. Se houver algum problema de segurança 
com a alimentação, pare imediatamente. 
Explique a situação e recuse a instalação até o 
problema estar resolvido.
4. A potencia de alimentação deve estar 
entre 90-110% da voltagem necessária. 
Alimentação elétrica insu�ciente pode causar 
choque-elétrico e/ou incendio.
5. Se ligar a alimentação a cabos �xos, 
instale um permutador que possa estabilizar a 
corrente elétrica a 1.5 vezes a capacidade 
máxima da unidade.
6. Se conectar a alimentação a cabos �xos, 
utilize uma quebra de circuito que neutralize ou 
separa os polos a 3mm. Este deve ser 
incorporado nos �os �xos. O eletricista 
certi�cado deve utilizar sempre um switch ou 
permutador.
7. Conectar a unidade apenas em circuitos 
independentes. Não ligue outros acessórios no 
mesmo circuito.
8. Certi�que-se de que o ar condicionado 
tem ligação à terra.
9. Todos os cabos devem, estar conectados 
�rmemente. Um �o solto pode originar 
sobreaquecimento e resultar num possível 
incendio.
10. NÃO deixe os �os tocarem no tubo de 
refrigerante, compressor ou outras partes da 
unidade.
11. Se a unidade estiver próxima de outra 
fonte de aquecimento, deverá estar afastada a 
pelo menos 1m dos materiais in�amáveis ou de 
combustão.

 

PASSO 6: Conectar cabo de sinal

�rea mínima de sec��o transversal
de cabos de alimenta��o e sinal

Outras regi�es
Corrente
Aplicada (A)

Selec��o cruzada nominal
Area (mm�)

> 3  and  ≤ 6 0.75

> 6  and  ≤ 10 1

> 10  and ≤ 16 1.5

> 16  and ≤ 25 2.5

> 25  and ≤ 32 4

> 32  and ≤ 40 6

ESCOLHA O TAMANHO DE CABO CERTO

América do Norte
 Amperes (A) AWG

10 18

13 16

18 14

25 12

30 10

O cabo de sinal, permite a ligação entre a unidade 
interior e a unidade exterior. Primeiro, deve 
escolher o tamanho correcto de cabo antes de 
preparar a instalação e conexão.

Tipos de Cabo
• Cabo de Alimentação interior (se aplicável):
H05VV-F ou H05V2V2-2
• Cabo de alimentação Exterior: H07RN-F
• Sinal do cabo: H07RN-F

O tamanho de qualquer um dos cabos é 
determinado pela capacidade máxima da 
unidade. A corrente máxima é apresentada no 
painel da unidade. Leia com atenção as 
denominações presentes no painel antes de 
proceder a qualquer instalação e escolha de 
cablagem.
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Declaração armónica

cobertura

Diagrama de fios da unidade ext.
estyá localizado dentro da capa
de cobertura de fios da unidade.

Fig. 4.6

ANTES DE INICIAR TRABALHO
EL�CTRICO, VERIFIQUE OS
 SEGUINTES PONTOS 
 

 

1. Todos os �os devem estar de acordos com as 
normas e regulamentações elétricas
2. Todas as conexões elétricas deves estar feitas de 
acordo com o diagrama de conexão elétrica localizado no 
painel da unidade interior e exterior.
3. Se houver problemas de segurança no 
fornecimento elétrico, pare imediatamente. Explique as 
razoes ao cliente e recuse a instalação até que o problema 
�que resolvido.
4. Voltagem elétrica deve ser cerca de 90-110% de 
voltagem. Fonte de energia insu�ciente pode causar 
disfuncionalíssimos, curto circuito e incendio.
5. Se adicionar fonte de alimentação a �os �xos, 
instale um protetor que estabilize a corrente para 1.5 
vezes o máximo de capacidade da maquina.
6. Se adicionar fonte de alimentação a �os �xos, 
deve incorporar um permutador ou quebra de circuito 
que desconecte os polos e tenha ponto de contacto 
separado pelo menos 3mm. O técnico deve utilizar um 
permutador certi�cado.
7. Ligar a unidade apenas em circuitos individuais. 
Não ligar a outros aplicativos.
8. Certi�que a estabilidade e ligação à terra do 
equipamento.
9. Todos os cabos devem estar �rmemente 
conectados a �m de evitar sobreaquecimento, disfunção e 
possível incendio.
10. Não deixe os cabos tocarem no tubo de 
refrigerante, compressor, ou outras partes da unidade.
11. Se a unidade tiver um auxiliar de aquecimento, 
deve ser instalado a pelo menos 1m afastado de qualquer 
material in�amável.

"O equipamento M4OB-36HFN8-Q está em 
conformidade
com a IEC 61000-3-12 desde que o curto-
poder de circuito Ssc é maior ou igual a
4787737.5 no ponto de interface entre o
o fornecimento do usuário e o sistema público. É o
responsabilidade do instalador ou usuário do
equipamento para assegurar, mediante consulta com o
operador de rede de distribuição, se necessário, que
o equipamento é conectado apenas a um 
fornecimento
com uma potência de curto-circuito Ssc maior que ou
igual a 4787737.5 ".
"O equipamento M5OD-42HFN8-Q cumpre
com a IEC 61000-3-12 desde que o curto-
poder de circuito Ssc é maior ou igual a
3190042.5 no ponto de interface entre o
o fornecimento do usuário e o sistema público. É o
responsabilidade do instalador ou usuário do
equipamento para garantir, mediante consulta com
o operador de rede de distribuição, se necessário,
que o equipamento é conectado apenas a um
fornecimento com uma potência de curto-circuito Ssc 
maior
ou igual a 3190042.5 ".
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Figura de �os

Um-dois modelos:

NOTA: use o anel magnético (não fornecido, opcional
parte) para engatar o cabo conectivo de indoorand
unidades externas após a instalação. Um anel magnético
é usado para um cabo.
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POWER
SUPPLY

L(A) S(A)N(A) L(B) N(B) S(B)

Y/G

W L N L( 1)

NOTE: Consulte os seguintes números se os usuários �nais desejarem realizar sua própria �ação.
  Execute o cabo de alimentação principal através da saída de linha inferior da braçadeira do cabo.

Cuidado
Conecte os cabos conectivos aos terminais, conforme identi�cados, com seus números
correspondentes no bloco de terminais das unidades interior e exterior. Por exemplo, nos modelos 
dos EUA mostrados no diagrama seguinte, o terminal L1 (A) da unidade exterior deve conectar-se ao
terminal L1 no unidade interna.
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NOTE: Consulte os seguintes números se os usuários �nais desejarem realizar a sua própria �ação.

Um-Três modelos:

Model IModel H Model J

S(B)

N(A)

N(B) L(B) L

L(A) NS(A)

POWER 
SUPPLYTO B

 

TO A

S(2)

S(1)

Y/G
TO  B

L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B)

POWER
SUPPLY

NL

Y/G
TO  A

S(B)

N(A)

N(B) L(B) L

L(A) NS(A)

POWER 
SUPPLYTO B TO A

S(2)

S(1)

Y/G

TO  B TO  C

Y/G

L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C)

POWER
SUPPLY
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Y/G

TO  A

Model A Model B Model C

Model D Model E
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Um-Quatro modelos:

Y/G
TO  B

L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B)

POWER
SUPPLY

NL

Y/G
TO  A

Y/G
TO  B

L(C) N(C) S(C) L(D) N(D) S(D)

Y/G
TO  A

Model A Model B

Model C Model D

Model E Model F

Um-cinco modelos:
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 CAUTION

Model E

Model C Model D
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Alterar a con�rmação das condições acima, siga estas diretrizes ao executar a �ação:
"Sempre tenha um circuito de alimentação individual especi�camente para o ar condicionado. Siga 
sempre o diagrama de circuito colocado no interior da tampa do controle.
"Os parafusos que prestam a �ação no invólucro do acessório elétrico podem se soltar durante o 
transporte. Como os parafusos soltos podem provocar a queima do �o, veri�que se o parafuso está 
�rmemente preso.
"Veri�que a especi�cação da fonte de alimentação
"Con�rme se a tensão de partida é mantida em mais de 90% da tensão nominal marcada na placa 
de identi�cação.
"Con�rme se a espessura do cabo é conforme especi�cado nas especi�cações da fonte de 
alimentação.
"Instale sempre um disjuntor de fuga à terra em áreas úmidas ou úmidas.
"O seguinte pode ser causado por uma queda de tensão: vibração de um interruptor magnético, 
dani�cando o ponto de contato, fusíveis quebrados e perturbações do funcionamento normal.
"A desconexão de uma fonte de alimentação deve ser incorporada na �ação �xa. Deve ter uma 
separação de contato do intervalo entre pelo menos 3mm em cada um dos condutores ativos 
(fase).
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Evacuation

Evacuação de Ar 7

 

Preparações e precauções

Antes de Efectuar a evacuação

  Veri�que que ambos os tubos de 
alta e baixa pressão entre a unidade 
interior e unidade exterior estão conectado 
adequadamente de acordo com a grelha de 
Conexão de tubo refrigerante presente neste
manual.

  Veri�que que todos os cabos estão ligados
adequadamente 

instruções de vacuo

Before using the manifold gauge and vacuum 
pump, read their operation manuals to familiarize 
yourself with how to use them properly.

Manifold Gauge
Compound gauge

-76cmHg

Valvula de baixa pressão

Valvula de baixa pressão

Valvula de 
alta pressão

mangueira de pressao / 
mangueira de carga

mangueira de carga

Bomba de Vacuo

Pressure gauge

MC MC

Fig. 6.1

O ar e a matéria estranha no circuito de refrigerante 
podem causar elevação anormal da pressão, que 
pode danificar o ar-condicionado, reduzir sua 
eficiência e causar lesões. Use uma bomba de vácuo e 
um manómetro para evacuar o circuito de 
refrigerante, removendo qualquer gás não 
condensável e umidade do sistema.
A evacuação deve ser realizada após a instalação 
inicial e quando a unidade é reencaminhada.

1. Conecte a mangueira de carga do manómetro 
do coletor à porta de serviço na válvula de baixa 
pressão da unidade externa.
2. Conecte outra mangueira de carga do 
manómetro para a bomba de vácuo.
3. Abra o local de baixa pressão do manómetro. 
Mantenha o lado de alta pressão fechado.
4. Ligue a bomba de vácuo para evacuar o sistema.
5. Execute o vácuo por pelo menos 15 minutos ou 
até o medidor composto ler -76cmHG (-105Pa).
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 ATEN��ON�O  misture tipos de refrigerante

Flare nut

Cap

Valve body
Valve stem

 

 ABRA A V�LVULA GENTILMENTE 

Note on Adding Refrigerant

ADDITIONAL REFRIGERANT PER PIPE LENGTH

Fig. 6.2

Some systems require additional charging depending on pipe lengths. The standard pipe length varies
according to local regulations. For example, in North America, the standard pipe length is 7.5m (25’).
In other areas, the standard pipe length is 5m (16‘). The refrigerant should be charged from the 
service port on the outdoor unit’s low pressure valve. The additional refrigerant to be charged can be 
calculated using the following formula: 

For R290 refrigerant unit, the total amount of refrigerant to be charged is no more than:
387g(<=9000Btu/h), 447g(>9000Btu/h and <=12000Btu/h), 547g(>12000Btu/h and <=18000Btu/h),
632g(>18000Btu/h and <=24000Btu/h).

Connective Pipe 
Length (m)

Air Purging 
Method Additional Refrigerant

< Standard pipe length Vacuum Pump N/A

> Standard pipe
   length

Vacuum Pump

Liquid Side: Ø 6.35 (ø 0.25”)

R32: 
(Pipe length – standard length) x 12g/m 

(Pipe length – standard length) x 0.13oZ/ft
R290: R290: 

(Pipe length – standard length) x 10g/m
(Pipe length – standard length) x 0.10oZ/ft

Liquid Side: Ø 9.52 (ø 0.375”)

R32: 
(Pipe length – standard length) x 24g/m 

(Pipe length – standard length) x 0.26oZ/ft

(Pipe length – standard length) x 18g/m
(Pipe length – standard length) x 0.19oZ/ft

 R410A: R410A: 
(Pipe length – standard length) x 15g/m

(Pipe length – standard length) x 0.16oZ/ft
(Pipe length – standard length) x 30g/m

(Pipe length – standard length) x 0.32oZ/ft

6. Feche o lado de baixa pressão do manómetro e 
desligue a bomba de vácuo.
7. Aguarde 5 minutos, depois verifique se não 
houve alteração na pressão do sistema.
8. Se houver uma alteração na pressão do sistema, 
consulte a seção Verificação do vazamento de gás 
para obter informações sobre como verificar 
vazamentos. Se não houver mudança na pressão 
do sistema, desenrosque a tampa da válvula 
empacotada (válvula de alta pressão).
9. Insira a chave hexagonal na válvula empacotada 
(válvula de alta pressão) e abra a válvula girando a 
chave na 1/4 no sentido anti-horário. Ouça o gás 
para sair do sistema e feche a válvula após 5 
segundos.
10. Observe o medidor de pressão por um minuto 
para garantir que não haja alteração na pressão. O 
medidor de pressão deve ler um pouco acima da 
pressão atmosférica.
11. Remova a mangueira de carga da porta de 
serviço.

12. Usando a chave hexagonal, abra completamente 
as válvulas de alta pressão e baixa pressão.
13. Aperte as tampas das válvulas nas três válvulas 
(porta de serviço, alta pressão, baixa pressão) à mão. 
Você pode apertá-lo ainda mais usando uma chave 
de torque, se necessário.

Ao abrir as hastes da válvula, gire a chave hexagonal 
até atingir a rolha. Não tente forçar a válvula a abrir 
ainda mais.
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Safety And Leakage Check

Electrical safety check
Perform the electrical safety check after 
completing installation. Cover the following 
areas:
1.  Insulated resistance
     The insulated resistance must be more 
     than 2MΩ.
2.  Grounding work 
    After �nishing grounding work, measure 
    the grounding resistance by visual detection 
    and using the grounding resistance tester. 
    Make sure the grounding resistance is less 
    than 4Ω.
3. Electrical leakage check (performing during 
    test while unit is on)
    During a test operation after completed 
    installation, the use the electroprobe and 
    multimeter to perform an electrical leakage 
    check. Turn o� the unit immediately if 
    leakage happens. Try and evaluate di�erent 
    solutions until the unit operates properly.

Gas leak check
1.  Soap water method:
     Apply a soap-water solution or a liquid 
     neutral detergent on the indoor unit 
     connection or outdoor unit connections with 
     a soft brush to check for leakage of the 
     connecting points of the piping. If bubbles 
     emerge, the pipes are experiencing leakage.
2.  Leak detector
     Use the leak detector to check for leakage.

NOTE: The illustration is for example purposes 
only. The actual order of A, B, C, D, and E on 
the machine may be slightly di�erent from the 
unit you purchased but the general shape will 
remain the same.

Indoor unit 
check point

Outdoor unit 
check point

A, B,C,D are points for  one-four type.
A, B,C,D, and E are points for the one-�ve type.

Fig. 9.4
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Test Run

Before Test Run

A test run must be performed after the entire 
system has been completely installed. Confirm 
the following points before performing the test: 
  a) The indoor and outdoor units are properly 

installed.
b) Piping and wiring are properly connected.
c) No obstacles near the inlet and outlet of the 

unit that might cause poor performance or 
product malfunction. 

d) The refrigeration system does not leak. 
e) Drainage system is unimpeded and draining 

to a safe location.
f) The heating insulation is properly installed.
g) The grounding wires are properly connected.
h) Length of the piping and additional 

refrigerant stow capacity have been recorded.
i) The power voltage is the correct voltage for 

the air conditioner. 

 CAUTION
Failure to perform the test run may result in unit 
damage, property damage or personal injury. 

Test Run Instructions

1. Open both the liquid and gas stop valves. 
2. Turn on the main power switch and allow the 

unit to warm up.  
3. Set the air conditioner to COOL mode.
4. For the Indoor Unit

a. Ensure the remote control and its buttons 
work properly.  

b. Ensure the louvers move properly and can 
be changed using the remote control. 

c. Double check to see if the room 
temperature is being registered correctly. 

d. Ensure the indicators on the remote control 
and the display panel on the indoor unit 
work properly. 

e. Ensure the manual buttons on the indoor 
unit works properly. 

f. Check to see that the drainage system is 
unimpeded and draining smoothly. 

g. Ensure there is no vibration or abnormal 
noise during operation. 

5. For the Outdoor Unit
a. Check to see if the refrigeration system is 

leaking. 
b. Make sure there is no vibration or 

abnormal noise during operation. 
c. Ensure the wind, noise, and water 

generated by the unit do not disturb your 
neighbors or pose a safety hazard.

Test Run 10

NOTE: If the unit malfunctions or does not 
operate according to your expectations, please 
refer to the Troubleshooting section of the 
Owner’s Manual before calling customer service.  
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Automatic Wiring/Piping Correction Function

Function of Automatic Wiring/Piping Correction 11
More recent models now feature automatic correction of wiring/piping errors. Press the "check 
switch" on the outdoor unit PCB board for 5 seconds until the LED displays "CE”, indicatomg that 
this function is working, Approximately 5-10 minutes after the switch is pressed, the "CE" disappears, 
meaning that the wiring/piping error is corrected and all wiring/piping is properly connected.

How To Activate This Function

1. Check that outside temperature is above 5℃.
    (This function does not work when outside temperature is not above 5℃)
2. Check that the stop valves of the liquid pipe and gas pipe are open.
3. Turn on the breaker and wait at least 2 minutes.
4. Press the check switch on the outdoor PCB board unit LED display "C E".
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12
Users in European Countries may be required to properly dispose of this unit. This appliance contains 
refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of this appliance, the law 
requires special collection and treatment. DO NOT dispose of this product as household waste or 
unsorted municipal waste. 

 

When disposing of this appliance, you have the following options:
• Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.
• When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.
• The manufacturer will also take back the old appliance free of charge.
• Sell the appliance to certified scrap metal dealers.

NOTE: Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your health 
and is bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter 
the food chain.

European Disposal Guidelines
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1. Checks to the area

3. General work area

4. Checking for presence of refrigerant

5. Presence of fire extinguisher
If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate
�re extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry power or CO2 �re extinguisher 
adjacent to the charging area.

7. Ventilated area
Ensure that the area is in the open or that it it adequately ventilated before breaking into the system
or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is 
carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it 
externally into the atmosphere.

8. Checks to the refrigeration equipment
Where electrical components are being changed, they shall be �t for the purpose and to the correct
speci�cation. At all times the manufacturer s maintenance and service guidelines shall be followed.
If in doubt consult the manufacturer s technical department for assistance. The following checks shall
be applied to installations using �ammable refrigerants:

6. No ignition sources
No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe 
work that contains or has contained �ammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a 
manner that it may lead to the risk of �re or explosion. All possible ignition sources, including cigarette
smoking, should be kept su�ciently far away from the site of installation, repairing, removing and
disposal, during which �ammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior
to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are 
no �ammable hazards or ignition risks.   NO SMOKING   signs shall be displayed.

2. Work procedure

All  mintenance sta� and others working in the local area shall be instructed on the nature of work 
being carried out. work in con�ned sapces shall be avoided. The area around the work space shall 
be sectioned o�. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of 
�ammable material. 

Prior to beginning work on systems containing �ammable refrigerants, safety checks are necessary 
to ensure that the risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating system, the following
precautions shall be complied with prior to conducting work on the system. 

Works shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a 
�ammable gas or vapour being present while the work is being performed. 

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work,
to ensure the technician is aware of potentially �ammable atmospheres. Ensure that the leak
detection equipment being used is suitable for use with �ammable refrigerants, i.e. no sparking,
adequately sealed or intrinsically safe.

,,,,

,
,
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9. Checks to electrical devices

10. Repairs to sealed components

the charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing
parts are installed; 
the ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
if an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuits shall be checked
for the presence of refrigerant; marking to the equipment continues to be visible and
legible.
marking and signs that are illegible shall be corrected;
refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be 
exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless
the components are constructed of materials which are inherently resistant to being
corroded or are suitably protected against being so corroded. 

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and 
component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no
electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault
cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, and adequate 
temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all
parties are advised.
Initial safety checks shall include:
    that capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of 
    sparking
    that there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering
    or purging the system;
    that there is continuity of earth bonding.

10.1  During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the
         equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely
         necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently
         operating form of leak detection shall be located at the most critical point to warn of a 
         potentially hazardous situation.
10.2  Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical
         components, the casing is not altered in such a way that the level of protection is a�ected.
         This shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made 
         to original speci�cation, damage to seals, incorrect �tting of glands, etc.
         Ensure that apparatus is mounted securely.
         Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve
         the purpose of preventing the ingress of �ammable atmospheres. Replacement parts shall
         be in accordance with the manufacturer s speci�cations.
NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the e�ectiveness of some types of leak detection
equipment. Instrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.
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11. Repair to intrinsically safe components
Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring
that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in
use. Intrinscially safe components are the only types that can be worked on while live in the
presence of a �ammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating.
Replace components only with parts speci�ed by the manufacturer. Other parts may result
in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak. 

12. Cabling
Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp
edges or any other adverse environmental e�ects. The check shall also take into account the
e�ects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

15. Removal and evacuation
When breaking into the refrigerant circuit to make repairs of for any other purpose 
conventional procedures shall be used, However, it is important that best practice is followed 
since �ammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to:
     remove refrigerant;
     purge the circuit with inert gas;
     evacuate;
     purge again with inert gas;
     open the circuit by cutting or brazing.
The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be
  �ushed   with OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times.
Compressed air or oxygen shall not be used for this task. 
Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to 
�ll until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and �nally pulling down
to a vacuum. This process shall be repeated until no refrigerant is within the system. 

13. Detection of flammable refrigerants
Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or 
detection of refrigerant leaks. A halide torch(or any other detector using a naked �ame)
shall not be used.

14. Leak detection methods
The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing �ammable
refrigerants. Electronic leak detectors shall be used to detect �ammable refrigerants, but the 
sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration.(Detection equipment shall be
calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition
and is suitable for the refrigerant. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the
LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate
percentage of gas (25% maximum) is con�rmed. Leak detection �uids are suitable for use with
most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine 
may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.  
If a leak is suspected ,all naked �ames shall be removed or extinguished. If a leakage of refrigernat
is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or 
isolated(by means of shut o� valves) in a part of the system remote from the leak . Oxygen free
nitrogen(OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing process.
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17. Decommissioning
Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar
with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants
are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall
be taken.

In case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that 
electrical power is available before the task is commenced.
a) Become familiar with the equipment and its operation.
b) Isolate system electrically
c) Before attempting the procedure ensure that:
   mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
   all personal protetive equipment is available and being used correctly;
   the recovery process is supervised at all times by a competent person;
   recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
d) Pump down refrigerant system, if possible.
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from
    various parts of the system.
f ) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer s instructions.
h) Do not over�ll cylinders. (No more than 80% volume liquid charge).
i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
j) When the cylinders have been �lled correctly and the process completed, make sure that
   the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves
   on the equipment are closed o�.
k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has
    been cleaned and checked.

16. Charging procedures
In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed:
    Ensure that contamination of di�erent refrigerants does not occur when using charging
    equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimize the amount of
    refrigerant contained in them.
    Cylinders shall be kept upright.
    Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant.
    Label the system when charging is complete(if not already).
    Extreme care shall be taken not to over�ll the refrigeration system.
    Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be
    leak tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test
    shall be carried out prior to leaving the site.

   

,

When the �nal OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure 
to enable work to take place. This operation is absolutely vital if brazing operations on the 
pipe-work are to take place.
Ensure that the outlet for the vacuum pump is not closed to any ignition sources and there 
is ventilation available.
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1.  Transport of equipment containing �ammable refrigerants
     Compliance with the transport regulations
2.  Marking of equipment using signs
     Compliance with local regulations
3.  Disposal of equipment using �ammable refrigerants
     Compliance with national regulations
4.  Storage of equipment/appliances
     The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer’s instructions.
5. Storage of packed (unsold) equipment
    Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the 
    equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge.
    The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be 
    determined by local regulations.

20. Transportation,  marking and storage for units

18. Labelling
Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of 
refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the 
equipment stating the equipment contains �ammable refrigerant.

19. Recovery
When removing refrigerant from a system, either for service or decommissioning, it is 
recommended good practice that all refrigerants are removed safely.
When tranferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant 
recovery cylinders are employed. Ensure that the correct numbers of cylinders for holding 
the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the 
recovered refrigerant and labelled for that refrigerant(i.e special cylinders for the 
recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and 
associated shut-o� valves in good working order.
Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions 
concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of
�ammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available
and in good working order.
Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before
using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been 
properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent
ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.
The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct
recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants
in recovery units and especially not in cylinders.
If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been 
evacuated to an acceptable level to make certain that �ammable refrigerant does not
remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to retruning
the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be 
employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried
out safely.





The design and speci�cations are subject to change without prior notice for product  
improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.
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技术 要求：
1.105克/平方铜版纸
2.尺寸：210*297mm
3.颜色：黑白
4.注意：排版时注意页码数字都是靠外面的，以便翻阅 
5.装订。 


