
1 3 5 7

4 6 82

1. Estenda o cabo de montagem se necessário.

• Não conecte dois ou mais cabos diferentes para estender o comprimento. Isso pode 
provocar um incêndio.

CUIDADO

2. Abra a grelha frontal.
3. Remova o parafuso que prende a tampa do conector.
4. Passe o cabo  pela parte traseira da unidade interna e conecte o cabo de nos terminais.  

(Consultar a imagem abaixo) 

• Cada fio é rotulado com o número do terminal correspondente.
OBSERVAÇÃO

5. Passe a outra extremidade do cabo através do orifício de 65mm na parede.
6. Feche a tampa do conector apertando o parafuso com cuidado.
7. Feche a grelha frontal.
8. Remova a cobertura da placa do terminal ao lado da unidade externa.
9. Conecte os cabos aos terminais, como visto na imagem.

• Cada fio é rotulado com o número do terminal correspondente.
OBSERVAÇÃO

Parede
<20mm

Âncora de 
Plástico

Precauções de segurança
Siga cuidadosamente as precauções listadas abaixo, porque elas são essenciais para garantir a 
segurança do equipamento.

• Sempre desconecte o ar-condicionado da fonte de alimentação antes de proceder ou 
acessar os componentes internos.

• Verifique se as operações de Instalação e teste são realizadas por pessoal qualificado. 
• Verifique se o ar-condicionado não está instalado em uma área de fácil acesso.

Informação Geral
Leia atentamente o conteúdo deste manual antes de instalar o ar-condicionado 
e armazene-o em um lugar seguro, para que possa usá-lo como referência após a 
instalação. 
Para segurança máxima, os instaladores devem sempre ler atentamente os seguintes 
avisos.
Guarde o manual de Instalação e operação em um local seguro e lembre-se de entregá-
lo ao novo proprietário se o ar-condicionado for vendido ou transferido.
Este manual explica como instalar uma unidade interna com um sistema de divisão 
com duas unidades SAMSUNG. O uso de outros tipos de unidades, com diferentes 

não sera responsável por danos decorrentes do uso de unidades não conformes.
O ar-condicionado é compatível com as exigências da Diretiva de Baixa Tensão (72/23/
EEC), a Diretiva EMC (89/336/EEC) e a Diretiva relativa a equipamentos sob pressão 
(97/23/EEC).
O fabricante não será responsável pelos danos provenientes de alterações não 
autorizadas ou conexão indevida de elétricidade e os requisitos estabelecidos na tabela 
“limites de Operação”, incluído no manual, devendo imediatamente invalidar a garantia.
O ar-condicionado deve ser usado somente para os aplicativos para os quais foi 
projetado: a unidade interna não é adequada para ser instalada em áreas utilizadas 
para a lavanderia.

desconecte-o da fonte de alimentação.
Para evitar choques elétricos, incêndios ou acidentes, sempre pare a unidade, desative 
a proteção por chave e contate o suporte técnico da SAMSUNG, se a unidade produz 

barulhenta.
Lembre-se sempre de inspecionar a unidade, as conexões elétricas, os tubos de 
refrigeração e as proteções regularmente. Estas operações devem ser realizadas por 

A unidade contém partes movies, que devem ser mantidas fora do alcance das crianças.
Não tente consertar, mudar, alterar ou reinstalar a unidade. Se realizada por pessoas 
não autorizadas, estas operações podem causar choques elétricos ou incêndios.
Não coloque recipientes com líquidos ou outros objetos sobre a unidade.
Todos os materiais utilizados para a fabricação e embalagem do ar-condicionado são 
recicláveis.
O material de embalagem e baterias de exaustão do controle remoto (opcional) devem 
ser eliminados de acordo com a legislação vigente.
O ar-condicionado contém um refrigerador que tem que ser eliminado como resíduo 

autorizados ou devolvidos ao revendedor para que ele possa ser eliminado de forma 
correta e segura.
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' L ' comprimento máximo do 
tubo de descarga 

Encape os tubos refrigerantes 
e a mangueira de dreno com o 
tubo esponjoso e fita de vinil. 

Você pode selecionar a 
direção de dreno (direita 
ou esquerda). 

' H ' compri-
mento máximo 
do tubo de
sucção 

 A aparência da unidade pode ser diferente do diagrama dependendo do modelo.

Dê ao menos uma volta: Isto reduz os ruídos e vibrações

Comprimento mínimo de
3 m para os tubos de gás
refrigerante (isto reduz
ruídos e vibrações)

Modelo L(m)
9/12/18/25

CUIDADO

Espaço Necessário para Unidade Externa

Quando instalar 1 unidade externa

Escolhendo o local da instalação
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Saída de ar

Saída de ar Entrada de ar 

 Descrição da Figura

• ,  Direção do fluxo de ar.
(Unidade :  mm)

(Unidade :  mm)

 A parte superior da unidade externa e a saída de ar está oposta à parede

 Quando as paredes estão bloqueando a parte frontal e o lado posterior da unidade externa

 Quando a parte frontal e o lado posterior da unidade externa estiverem na direção da parede

50
0 

ou
 m

ai
s

300 ou mais

50
0 

ou
 m

ai
s

300 ou mais

30
0 

ou
 m

ai
s

15
00

 o
u 

m
ai

s

600 ou mais 600 ou mais

siam uo 002siam uo 0003siam uo 006siam uo 0051 3000 ou mais

• Evite os seguintes locais para evitar mau funcionamento da unidade
 - Onde existe óleo de máquina
 - Ambiente salgado como áreas próximas ao mar
 - Onde existe gás de enxofre
 - Outras áreas com atmosfera especial

CUIDADO

Observe as distâncias e comprimentos máximos, como visto na imagem abaixo quando for 
instalar o ar-condicionado.

• Se a Instalação for feita em espaço inadequado, a unidade pode gerar som e causar 
um efeito ruim sobre o produto.

• A Instalação deve ser feita em nível e em um local onde a vibração não cause 
nenhum efeito.

CUIDADO

 rarufrep ed es-euqfiitreC   •
somente um orifício, depois de 
escolher a direção do cano.

Fixando o suporte de instalação

Ferramentas necessárias para instalação
Ferramentas Gerais

• Bomba à Vácuo (prevenção de fluxo inverso) • Medidor de Tubulação 
•  Chave de Torque  • Cortador de Cano   • Mandril
• Desempenador de Cano • Nível de Alcóol  • Chave de Fenda • Chave Inglesa
• Furadeira • Chave Allen  • Fita Métrica

Ferramentas para operações de teste

• Termômetro • Medidor de Resistência • Eletroscópio

Você pode selecionar a direção da mangueira de escoamento, dependendo de onde você instalar
a unidade interna. Portanto, antes de fixar o suporte de instalação na parede, você deve deter-
minar a posição do furo de 65 mm por meio do qual o cabo e os canos passam a ligar a unidade
interna à unidade externa. Quando virado para a parede, a tubulação e o cabo podem ser 
conectados a:

• Direita (A)
• Esquerda (B)
• Parte de baixo direita (C)
• Parte de trás direita ou esquerda (D)

 Direção do tubo

1. Determine a posição do tubo e o furo da mangueira de escoamento, como visto na 
imagem e faça um orifí cio com um diâmetro interno de 65mm para que ele se incline 
ligeiramente para baixo.

Furo to Tubo 
(Ø65mm)

(Unidade :  mm)
Modelo A B C D
09/12 27 120 68 27

18/24 34 140 68 34

CUIDADO

Quando instalar mais do que 1 unidade externa

(Unidade :  mm)

15
00

 o
u 

m
ai

s

  Quando a saída de ar estiver na direção da parede
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Os seguintes acessórios de conexão são opcionais. Se eles não forem fornecidos, você deve obtê-los 
antes da instalação do ar-condicionado.

Acessórios opcionais

• Se esses acessórios forem fornecidos, eles estarão na caixa de acessório.
OBSERVAÇÃO

Instalando a unidade
 ,serodaregirfer sobut so oriemirp ragil ed erbmel erpmes ,edadinu a ralatsni oA  :ETNATROPMI

e então as linhas elétricas. Sempre desmontar as linhas elétricas antes dos tubos 
refrigeradores.

transportadora ou a agência.
Após a conclusão da instalação, realize sempre um teste funcional e forneça as 
instruções de como operar o ar-condicionado para o usuário. 
Não use o ar-condicionado em ambientes com substâncias perigosas ou próximo 
a equipamentos que lançam chamas livres para evitar a ocorrência de incêndios, 
explosões ou acidentes.
Para evitar ferimentos quando tocar o ventilador da unidade interna acidentalmente, 
instale a unidade interna pelo menos 2,5m acima do piso.
O ar-condicionado deve ser usado somente para os aplicativos para os quais foi 
projetado: a unidade interna não é adequada para ser instalada em áreas utilizadas para 
a lavanderia.
Nossas unidades devem ser instaladas em conformidade com os espaços indicados no 
manual de instalação, seja para garantir a acessibilidade de ambos os lados, seja para 
capacitar a realização de manutenção e reparos. Os componentes da unidade devem 
ser acessíveis e podem ser desmontados em condições de total segurança tanto para as 
pessoas como para as coisas.  
Por esta razão, caso não seja observado tal como indicado no Manual de Instalação, o 
custo necessário para alcançar e reparar a unidade (em segurança, conforme exigido 
pela legislação atualmente em vigor) com estilingues, caminhões, andaimes ou 
qualquer outro meio de elevação não serão consideradas dentro da garantia e cobradas 

Linha de fonte de alimentação, fusível ou disjuntor

segurança padrão. Sempre instalar o ar-condicionado em conformidade com as atuais 
normas de segurança local.

qualquer aparelho doméstico conectado à mesma linha elétrica.

dimensionados.

instruções fornecidas no esquema elétrico incluído no manual.

de ar-condicionado.

Escolhendo o local da instalação
Unidade interna

Onde o ar frio pode ser distribuído pelo ambiente
Instale a diferença da extensão e altura da tubulação do refrigerante das unidades 
interna e externa, como indicado no diagrama de instalação

Fora da luz do sol direta 

gerados ruídos)

controle remoto possa ser bem operado)

Unidade externa

Locais bem ventilados e sem poeira
Fora da luz do sol direta e chuva

peso do produto 

unidade

gerados ruídos)
Instale a unidade horizontalmente 
Coloque onde a água drenada não se tone um problema. 
Não coloque com plantas (especialmente as escaláveis) e onde animais de pequeno 
porte possam acessar.

Acessórios
Os seguintes acessórios são fornecidos com o ar-condicionado.

Acessórios no caso da unidade interna

Suporte de Instalação (1)

Baterias para o Controle remoto (2) Manual do Usuário (1) Manual de instalação (1)

• O número de cada acessório é indicador entre parênteses.
OBSERVAÇÃO

Acessórios no caso da unidade externa

Plugue de Dreno (1)
AR

Bases de Borracha (4)

• As porcas de conexão são presas na extremidade de cada tubo de gás refrigerante. 
Use as porcas quando conectar os canos. 

• O cabo de instalação com (2)(3)4 -fios é opcional. Se não for fornecido, use o cabo 
padrão.  

OBSERVAÇÃO

Conectando o cabo de montagem

• Pesquise outros pontos, se houver menos de dois pregos, ou a distância entre os 
pinos são diferentes do gancho da placa.

• Fixe a placa de instalação, sem inclinar para o lado.CUIDADO

• Se você montar o prato para uma parede 
de concreto com buchas de plástico, 
certifique-se que as diferenças entre 
a parede e o prato, criado para âncora 
projetada, é inferior a 20mm.

OBSERVAÇÃO

• Certifique-se que uma parede pode suportar o peso do produto. Se você instalar 
o produto em um lugar onde não é suficientemente forte para suportar o peso do 
produto, o aparelho poderia cair e causar ferimentos.ADVERTÊNCIA

  .sacirtéle seõxenoc e oãçaregirfer ed seõçagil sa oriemirp euqfiirev ,ohlerapa o ralatsni êcov odnauQ  
Conecte o ar-condicionado ao aterramento do sistema antes de executar a conexão elétrica.  
Se a unidade for desinstalada, desconecte os cabos elétricos, e então as conexões de refrigeração.

Se a unidade externa for superior a 7,5 metros de distância da unidade interna, você deve estender 
o cabo. 
O comprimento máximo do cabo é de 20 metros.

• Conecte o cabo de alimentação ao disjuntor auxiliar. Se cada pólo não conseguir 
se conectar à fonte de alimentação, deve ser incorporada em um fio com uma 
abertura de contato de ≥3mm.OBSERVAÇÃO

Conectando o cabo

• Extremidade do fio deve ser circular.
• O terminal circular também deve ser combinado com o tamanho do parafuso no 

terminal preto.
• Após conectar os cabos, verifique se os números do terminal da unidade interna/

externa combinam.
• Parafusos no bloco terminal não deve ser desparafusado com o toque inferior a 

1,2N.m.

CUIDADO

10. Conecte o condutor terra aos terminais de aterramento.  
11. Feche a cobertura da tampa do terminal apertando o parafuso com cuidado.

• Na Rússia e na Europa, consulte a autoridade de fornecimento para determinar o 
impedimento do sistema de abastecimento antes da instalação.

• Conecte os fios com firmeza para evitar que os fios não sejam retirados facilmente. 
(Se eles forem soltos, isso pode causar queimadura nos fios.)

• Conecte os fios de acordo com os códigos de cores, consultando o diagrama de 
fiação.

ADVERTÊNCIA

Unidade interna

Unidade externa

erna

terna

Unidade interna

Unidade externa

Fio terra (Verde/
Amarelo)

Fio terra (Verde/
Amarelo)

09/12/18

Unidade interna

Unidade externa

Fio terra (Verde/
Amarelo)

Fio terra (Verde/
Amarelo)

24

2. Fixando a unidade interna
Se você fixar a unidade interna em uma parede 
(1)  F ixe o suporte de instalação na parede, prestando atenção ao peso da unidade interna. 

Se você fixar a unidade interna em uma janela 
 .alenaj a odaxena res arap ariedam ed seralip sod seõçisop sa enimreteD   )1(

 edadinu ad osep o arap oãçneta odnad alenaj ad arudlom a arap ariedam ed seralip so exenA   )2(
interna.

.acsor ed sorufarap odnasu ariedam ed seralip son oãçalatsni ed acalp a exenA   )3(
Se você fixar a unidade interna em uma placa de gerso 

 .sagiv ed siacol sortuo rartnocne arap sagiv ed rodazilacol o esU   )1(
(2)  Fixe o gancho da placa em duas vigas.

Instalando e conectando o tubo de montagem da unidade interna
Conecte as unidades internas e externas com tubos de cobre fornecidos no campo, através de largas 
conexões. Use somente tubos com grau de refrigeração isolados sem costura, (Tipo Cu DHP, de acordo 
com o ISO1337), desengordurados e desoxidados, próprio para pressões de operação de pelo menos 
4200 kPa e para pressão de ruptura de pelo menos 20700 kPa. Sob nenhuma circunstância, o tubo de 
cobre do tipo sanitário deve ser usado. 
Existem 2 tubos de líquido refrigerante de diâmetros diferentes:
• O menor é para refrigerante líquido
• O maior é para refrigerante em gás

O procedimento de conexão para o tubo de refrigerante varia de acordo com a posição de saída do 
tubo quando voltado para a parede:
• Direita (A)
• Esquerda (B)
• Lado Inferior (C)
• Posterior

1. Retire as peças adequadas (A, B, C) na parte de 
trás da unidade interna a menos que você ligue o 
tubo diretamente a partir da parte de trás.     

2. Suavize as bordas cortadas.
3. Remova as tampas de proteção das válvulas e 

conecte cada tubo. Aperte as porcas primeiro com 
a mão, e depois com uma chave dinanométrica, 
aplicando o torque a seguir: 

4. Corte o isolamento de espuma restante. 
5. Se necessário, dobre o tubo para encaixar na parte inferior da unidade interna.  

Em seguida, puxe-o para fora através do furo apropriado.
O tubo não deve projetar na parte traseira da unidade interna.
O raio de curvature deve ser de 100mm ou mais.  

6. Passe o tubo pelo  orifício da parede. 
7. Para mais detalhes sobre como conectar à unidade externa e purgar o ar. 

Diâmetro Externa Torque (N.m)
ø6,35 mm 13,7-16,7
ø9,52 mm

ø12,70 mm
ø15,88 mm
ø19,05 mm
ø22,23 mm

• Aperte a porca com a chave de torque de acordo com o método especificado.  
Se a porca é mais apertada, a chama pode quebrar e causar o vazamento do gás 
refrigerador.

• NÃO COLOQUE NA PAREDE A CONEXÃO DO TUBO ! Toda a conexão de tubo 
refrigerador deve ser facilmente acessível e útil.

CUIDADO

• Somente se você quiser encurtar ou estender os tubos.
OBSERVAÇÃO

• O tubo sera isolado e fixado de forma permanente na Posição após terminar a 
Instalação e teste de vazamento de gás.

OBSERVAÇÃO

Desapertar as tampasTubos

• O ar restante no ciclo de refrigeração, que contém umidade, pode provocar uma 
avaria no compressor.

• Sempre contatar o centro de serviço ou uma agência de instalação profissional 
para instalação do produto.

CUIDADO

• Para evitar que substâncias estranhas e sujeira entre nos tubos durante a instalação, 
NÃO remova as tampas completamente, até que esteja pronta para conectar 
os tubos.OBSERVAÇÃO

alargador, ferramenta de �ange e suporte da tubulação).
2. Se você quiser encurtar o tubo, corte-o usando um cortador de tubos, garantindo que a 

linha de corte permaneça em 90º com o lado do tubo (veja abaixo exemplos de bordas 
cortadas de forma correta ou incorreta).

3. Para evitar fuga de gás, retire todas as rebarbas na borda de corte do cano usando um 
alargador.

Oblíquo Áspero RebarbaCortador 
de tubo

Tubo

Cortando ou estendendo o tubo

Se você precisa de um tubo de mais de 7,5  metros:
• Você deve estender o cabo de montagem. 
• Você deve adicionar refrigerante aos tubos, caso contrário, a unidade interna pode 

congelar.

CUIDADO

• Coloque o cano com face para baixo, removendo as rebarbas para se certificar de 
que as rebarbas não entrem na tubulação.CUIDADO

Diâmetro Externa (D) Profundidade (A) Tamanho do Alargamento (B)
ø6,35 mm 1,3 mm 9,0 mm
ø9,52 mm 1,8 mm 13,0 mm

ø12,70 mm 2,0 mm 16,2 mm
ø15,88 mm 2,2 mm 19,3 mm
ø19,05 mm 2,2 mm 22,5 mm
ø22,23 mm 2,2 mm 25,7 mm

Tubo Alargamento

Diâmetro Externa
ø6,35 mm
ø9,52 mm

ø12,70 mm
ø15,88 mm
ø19,05 mm
ø22,23 mm

incorretamente abaixo).

6. Alinhe os tubos para conectá-los facilmente. Aperte a porca primeiro com as mãos, 
e depois com uma chave inglesa, aplicando o torque a seguir:

7. Para mais detalhes sobre como conectar à unidade externa e purgar o ar.

Espessura 
Irregular

RachadoSuperfície 
Danificada

InclinadoCorreto

• Aperte a porca com a chave de torque de acordo com o método especificado. 
Se a porca é demasiadamente apertada, a �ange pode quebrar e causar o 
vazamento do gás refrigerador.CUIDADO

• Torque excessivo pode causar vazamento de gás. Em caso de soldagem
do tubo, o gás nitrogênio deve ser soprado para dentro do tubo 
(50 Pa).  A junta deve ser acessível e utilizável.OBSERVAÇÃO

Tubo de saída interna Conexão do tubo

Porca de alargamento

Parede

Unidade interna
Mangueira de dreno

A mangueira de dreno NÃO deve ser 
inclinada para cima. 

A extremidade da mangueira de 
escoamento NÃO deve ser colocada 
debaixo de água.

A mangueira de dreno não deve ser 
dobrada.

Instalando e conectando o tubo de dreno da unidade interna
Ao instalar a mangueira de escoamento na unidade interna, verifique se a condensação de dreno é 
suficiente. Ao passar a mangueira de escoamento através do orifício de 65mm perfurado na parede, 
verifique o seguinte:

 

4. Passe o tubo de dreno sob o tubo de refrigeração, mantendo o tubo de descarga 
apertada.

se vê na imagem. 

Instalação da mangueira de dreno

Orifício da mangueira 
de dreno

Escudo

Mangueira de dreno Extensão da mangueira de dreno

• Certifique-se que a direção instalada na mangueira de dreno esteja correta. 
Instalação inadequada pode causar vazamento de água condensada.

• Se o tubo de dreno é encaminhado dentro do quarto, isole a mangueira para 
que os pingos de condensação não danifique a mobília ou pisos.

• NÃO COLOQUE NA PAREDE A CONEXÃO DO TUBO DE DRENO! 
A conexão de tubo de dreno deve ser facilmente acessível e útil. 

CUIDADO

• A mangueira será fixada de modo permanente na posição, depois de concluir 
a instalação e do teste de vazamento de gás. 

OBSERVAÇÃO

• Se você não usar outro orifício da mangueira de dreno, bloqueie-o com uma 
rolha de borracha. OBSERVAÇÃO

Mantenha uma distância mínima de 5 cm 
entre a extremidade do tubo de dreno 
e do solo.

5cm
a menos

Não coloque a ponta da mangueira de 
escoamento em uma cavidade.

Vala

Tubo de Gás Refrige- 
rante, de Descarga

Ø6,35mm 1/4   (1) 
Ø9,52mm 3/8   (1)

09/12
 Ø12,70mm 1/2    (1)

18

Ø15,88mm 5/8   (1)
24

PE T3 de Isolamento 
do Tubo de Espuma 

(1)
Fitas de Vinil (2)

Plugue de Dreno (1)
AR

Bases de Borracha (4)

Grampos para 
tubos B (3)

Pregos de 
Cimento (6) 

Parafusos 
Roscados M4 x 

25 (6)

Tubo Esponjoso (2)
1 para cada tubo  

de gás refrigerante 

Massa de 
Vidraceiro 
100g (1)

H(m)

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a 
menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sobre a 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. 
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando 
com o aparelho. (IEC 60335-A/2006)
Se o cordão de alimentação está cado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente 
autorizada ou pessoa qual cada, a  de evitar riscos; (IEC 60335-1/2006).

24,5-27,5
37,3-41,2
43,1-47,1
97,1-118,7
97,1-118,7

  

1. Se você utilizar a mangueira como extensão, isole o dreno com 

2. Coloque a Mangueira de escoamento em um dos furos do dreno, 

braçadeira.

Torque (N.m)
13,7-16,7
24,5-27,5
37,3-41,2
43,1-47,1
97,1-118,7
97,1-118,7

Unidade: mm

7,5 7,5

Controle remoto (1)

Tubo de Gás Refrige- 
rante, de Sucção

Tubo de Gás Refrige- 
rante, de Sucção

Tubo de Gás Refrige- 
rante, de Sucção

HS/

Não posicionar a saída da mangueira de dreno em fossas ou locais com mau
odor, sob o risco de sugar maus odores para o ambiente interno.

• 

Modelo Corrente Disjuntor NBR IEC
4,2A ~ 5,0A(**09**)

5,2A(**12**)

**18** 7,6A 16A 13249 60245/57

**24** 9,7A 20A 13249 Não Aplica

Cabo de Alimentação

3V, 2,5mm² H07RN-F

3V, 2,5mm² H07RN-F

**09/12** 3V, 1,5mm² H07RN-F

Normas

10A 13249 60245/57

Especificação do cabo de Alimentação

Especificação do cabo de Interconexão ( Veri�que tabela na página 14)

Murilo Lins
Nota
ANTES: TomadaDEPOIS: Plugue

Murilo Lins
Nota
ANTES: placaDEPOIS:

Murilo Lins
Linha
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MANUAL DE INSTALAÇÃO

Split - Tipo Condicionador de AR
(Resfriador / Aquecedor)

Feche a válvula do lado de baixa pressão do 
calibre da manilha no sentido horário. 
Desligue a bomba a vácuo. 

de pressão.
Remova a mangueira do lado de baixa pressão do 
calibre da manilha.Ajuste uma rolha da porta de 
serviço de gás e líquido para a posição aberta.

6. Com o auxílio de uma chave allen, abra a válvula de 
descarga (líquido) para liberar o gás refrigerante.

7. Monte a válvula dos parafusos e a tampa a porta 
de serviço para a válvula e aperte-os com o torque 
de  com uma chave inglesa.

de 3-vias e para a tampa da porta de serviço.

Realize os seguintes trabalhos na área onde o teste de 
vazamento de gás foi feito prioritariamente.
Depois de verificar se há vazamento de gás no sistema, isole 
o tubo, a mangueira e os cabos.  
Em seguida, coloque a unidade interna na placa de 
instalação.
1. Para evitar problemas de condensação, isole 

com material isolante (como mostrado na 

extremidade dos tubos.
2. Enrole o tubo, os cabos e a mangueira de dreno 

3. Coloque o pacote (o tubo, os cabos e a 
mangueira de dreno) na parte inferior da 
unidade interna com cuidado para não projetar 
na parte de trás da unidade interna.

4. Prenda a unidade interna na placa de instalação 
e mova a unidade para a direita e esquerda até que ela esteja segura no local.

Placa de 
instalação

Fios de conexão

Tubos de 
conexãoFita isolante

Mangueira de 
dreno

Mude a direção somente quando necessário.
1. Retire a tampa de borracha com o alicate.
2. Retire a mangueira de dreno, puxando-a e virando à esquerda.

de dreno e a saída da tira de dreno. 
4. Anexe a tampa de borracha com uma chave de fenda, girando para a direita até que 

Mudando a direção da mangueira de dreno

Mangueira de 
dreno

Orifício do  
parafuso

Parafuso

Tampa de borracha

Saída da tira de dreno

Despeje a água em direção à seta.  Direção da água drenada

• Certifique-se que a unidade interna está em Posição vertical quando você 
despejar a água para verificar vazamentos.  
Certifique-se que a água não transborde para a parte elétrica. CUIDADO

Instalando e conectando o tubo de dreno da unidade externa

Quadro

Piso

Queda de neve 
estimada

Cobertura à prova 
de neve

Superfície inferior da unidade externa

Mangueira de dreno

Orifício de dreno

Plugue de dreno

Durante o aquecimento, o gelo pode acumular. Durante o processo de descongelamento, verifique 
se a condensação de dreno é suficiente.  Para dreno adequada, faça o seguinte:

1. Insira o plugue de dreno para o orifício de dreno na parte inferior da unidade externa.

2. Conecte uma mangueira de dreno ao plugue de dreno.

Orifício de dreno
Plugue de dreno

• Para evitar o plugue de dreno 
de contato com o solo, a 
abertura segura entre o solo 
e a superfície inferior da 
unidade externa.

CUIDADO

• Em áreas com queda de neve 
pesada,a neve empilhada pode 
bloquear a entrada de ar.  
Para evitar este incidente, instale 
um quadro que é maior do que a 
queda de neve prevista. Além disso, 
instale uma capa a prova de neve 
para evitar que a neve acumule na 
unidade externa.

CUIDADO

(Modelo )

A unidade externa é carregada com refrigerante R410A suficiente.  Não purgue R410A para a 
atmosfera: é um gás de flúor de estufa, que ao abrigo do Protocolo de Quioto tem um Potencial de 
aquecimento global  (GWP) = 1975. 
Você deverá descarregar o ar do tubo e da unidade interna. Se o ar permanecer nos tubos de 
refrigerante, isto afetará o compressor.  
Poderá causar uma redução da capacidade de esfriamento e mau funcionamento. O refrigerante 
para a purga de ar não é carregado na unidade externa. Utilize a Bomba de Vácuo conforme 
indicado na imagem. 

1. Conecte cada tubo de refrigerante na válvula adequada na unidade externa e aperte 
a porca.

2. Aperte a porca primeiro com as mãos, e depois com uma chave inglesa, aplicando o 
torque a seguir:

Removendo os tubos conectados

Unidade externa Unidade interna
Tubo lateral de gás

Tubo lateral de líquido

• Ao instalar, verifique se não há vazamentos. Ao recuperar a refrigeração, aterrar 
o compressor antes de remover o tubo de conexão. Se o tubo de refrigeração 
não está conectado corretamente e o compressor funciona com uma válvula de 
serviço aberta, o tubo aspira o ar e faz a pressão dentro do ciclo de refrigeração 
anormalmente alto. Isso pode causar explosão e ferimentos.

CUIDADO

• Torque excessivo pode causar vazamento de gás.
OBSERVAÇÃO

• Faça a ligação elétrica e deixe o sistema no “modo de espera”. Não ligue o 
sistema! 
Isso é necessário para melhor funcionamento do vácuo (posição ABERTA 
completa da Válvula Eletrônica de Expansão - EEV -).

ADVERTÊNCIA

3. Conecte a mangueira de carga do lado 
de baixa-pressão do manifold para 
uma porta de serviço e gás, como visto 
na imagem.

4. Abra a válvula do lado de baixa pressão 
do manifold no sentido anti-horário.

5. Remover o ar nos tubos conectados 
usando a bomba de vácuo por 
aproximadamente 15 minutos. 

mostra -0,1MPa(-76cmHg) após cerca 
de 10 minutos.  
Este procedimento é muito importante 
para evitar uma fuga de gás. 

Bomba à 
Vácuo

Bitola da manilha

Válvula
  ság ed oçivres od atroP

<Baixa pressão> 

Porta do serviço líquido  
<Alta pressão> (Prevenção de 

fluxo para trás)

B
(Líquido)

Porca da haste

Haste da válvula

A
(Gás)

Adicione carga de refrigeração de acordo com a tabela abaixo: 
Se você usar um tubo de mais de 7,5m,
‘15 g do R410A refrigerador deve ser adicionado para cada metro extra.
Se você usar um tubo de menos de 7,5m,
O tempo de remoção é normal.
Consulte o Manual de Serviço para maiores detalhes.

Adicionando Refrigerante

• O ar restante no ciclo de refrigeração, que contém umidade, pode provocar uma 
avaria no compressor.

• Sempre contatar o centro de serviço ou uma agência de instalação profissional 
para instalação do produto.

CUIDADO

Executando os testes de vazamento de gás

C DA

B

Certifique-se de verificar se há vazamentos de gás, antes de completar o processo de instalação 
(conectando o tubo de montagem e a mangueira entre a unidade interna e externa, isolando os cabos, 
mangueira e tubo, e fixe a unidade interna à placa de instalação).

Para verificar se há vazamento de gás na unidade externa,
Verifique se as válvulas A e B estão usando um protetor de vazamento de metal.
Para verificar se há vazamento de gás na unidade interna,
Verifique a porca de alargamento C e D, esta usando um protetor de vazamento. 

Teste de fugas com R410A (após a abertura das válvulas) 
Após abrir as válvulas, verifique eventuais fugas utilizando um detector de fugas para o 
refrigerante.
Esvaziamento (antes de desligar as ligações do refrigerante para a reparação, remoção ou 
eliminação da unidade) 
O esvaziamento é uma operação destinada a recolher todo o refrigerante do sistema na unidade 
externa.
Esta operação tem de ser realizada antes de desligar a tubulação do refrigerante de modo a evitar o 
vazamento de refrigerante para a atmosfera.

Ligue o sistema em refrigeração com o funcionamento da ventoinha a alta velocidade . 
(o compressor funcionará imediatamente assim que tiverem decorrido 3 minutos desde 
a última operação).
Após 1 minuto de funcionamento, desligue a válvula de sucção com a mesma chave 

Desligue o sistema e desligue a fonte de alimentação.
Desconecte a tubulação. Após a desconexão, proteja as válvulas e as extremidades dos 
tubos contra a poeira.
Poderão ocorrer danos no compressor caso seja operado com uma pressão de sucção 
negativa.

Se estiver usando um sistema múltiplo, instale como descrito no manual de instalação 
fornecido com a unidade externa.

Fixando a unidade interna no local
Isolamento

Tubos

6. Encaixe o tubo na parede usando braçadeiras (opcional).

• Certifique-se que o tubo não se mexe quando você instala a unidade interna em 
uma placa de instalação.

CUIDADO

Instale a unidade externa nivelada sobre uma base estável para 
evitar a geração de ruídos e vibrações, especialmente quando 
instalar a unidade próxima de um vizinho. 
Se você instalar a unidade externa em um local exposto a fortes 
ventos ou a uma certa altura, fixe-a com um suporte apropriado 
(parede ou piso).
1. Coloque a unidade externa, como indicado na parte 

superior da unidade para deixar que o ar de descarga saia 
adequadamente.  

2. Fixe a unidade externa niveladamente em um suporte 
apropriado usando parafusos.  

unidade externa, de modo que o ventilador possa operar corretamente.

Fixando a unidade externa no local

• Prenda a base de borracha para evitar a geração de ruídos e vibrações.
OBSERVAÇÃO

'X' mm

Base de borracha

‘Y
’ m

m

Modelo X Y
09/12 538 290

18 612 317
24 660 340

• Certifique-se de que a parede seja 
capaz de suportar o peso do suporte 
e a unidade externa;

• Instala o suporte próximo à coluna, o 
máximo possível;

• Instale a arruela adequada para reduzir 
os ruídos e as vibrações residuais 
transferidas pela unidade externa para 
a parede.

Unidade externa instalada na parede com suporte

Borracha macia destinada a retirar as 
vibrações do suporte na parede.   

(não fornecido com o produto)

Destinada a retirar a vibração 
residual da unidade externa 
no suporte.  
(fornecido com o produto)

Verificação final e operação teste
Para completar a instalação, realize as seguintes verificações e testes para 
garantir se o ar-condicionado funciona corretamente.
Verifique o seguinte:
• Tensão local de instalação 
• Estanqueidade da conexão do tubo para detectar vazamentos de gás 
• Conexão dos fios elétricos
• Isolamento do tubo resistente ao Quente  
• Dreno 
• Conexão do condutor de aterramento 
• Operação correta (siga as etapas abaixo) 

1. Pressione a tecla Power(Energia)  
O indicador da unidade interna acende. 

operação. 
2. Pressione a tecla Mode (Modo) para selecionar o modo Frio ou 

Quente (Modelo . 
No modo Frio, use a tecla Temp  + ou - e ajuste a temperatura em 16°C (289,15). 
No modo Quente, use a tecla Temp  + ou - e ajuste a temperatura em 30°C (303,15). (Modelo 

• Aproximadamente de 3~5 minutos depois, a unidade externa comecará a operar e 
o ar Frio ou Quente soprará.

• Após 12 minutos de condição estacionária verifique o tratamento do ar no interior 
do ambiente:

OBSERVAÇÃO

Modo de resfriamento (verifique a unidade interna)  Temperatura de ar de entrada. - 
Temperatura de ar de saída : De 
Modo de aquecimento (verifique a unidade interna)  Temperatura de ar de saída. - 
Temperatura de ar de entrada : De  (Modelo
No modo aquecimento, o motor do ventilador interno pode ficar desligado para evitar o sopro 
de ar frio no espaço condicionado. (Modelo

1. Ligue o ar-condicionado e selecione o modo Frio para o compressor rodar por 3 
minutos.  

2. Solte as tampas das válvulas de pressão lateral Alta e Baixa.  
3. Use uma chave em L para fechar a válvula lateral de alta pressão.  
4. Aproximadamente 1 minuto depois, feche a válvula na lateral de baixa pressão. 
5. Páre a operação do ar-condicionado.  
6. Desconecte os tubos.

3. Pressione a tecla Air swing  (oscilação do ar)

4. Pressione a tecla Power  (Energia)  para parar a operação.

Procedimento de remoção do refrigerante (quando remover o produto)

• Quando você completer a instalação com sucesso, entregue este manual para o 
usuário para o armazenamento em um local acessível e seguro.OBSERVAÇÃO

Como conectar os seus cabos de alimentação estendidos

Ferramentas Especificações Figura

Alicate de Climpar Terminais MH-14

Luva de conexão (mm) 20xØ7,0(AxDE)

Fita isolante Largura 18mm

Tubo de contração (mm) 50xØ8,0 (CxDE)

40mm

Fita isolante

Tubo de contração

Luva de conexão

Dimensão do 
Compressor

Comprime-o 4 vezes

5mm

Fita isolante

• Após remover o arame do tubo, você 
deve inserir um tubo de contração.

CUIDADO

 raraperp arap snetI   

borracha/arame do cabo de alimentação. 
 - Remover as proteções de arame de 20 mm do tubo 

já instalado.

2. Inserir ambos os lados do arame de núcleo do 
cabo de alimentação na luva de conexão.

 - A dimensão da compressão deve estar em  8,0mm.
 - Após comprimi-lo, puxe ambos os lados do 

arame para garantir que ele esteja firmemente 
pressionado.

5. Aqueça o tubo de contração para contraí-lo.

6. Após o trabalho de contração do tubo tiver 

terminar.

(Unidade :  mm)

120
60

202020

180

Cabo de alimentação (fornecido por nós)

20

Tubo de arame do cabo de alimentação 

• No caso de estender o fio elétrico, por favor NÃO use uma 
tomada de pressão de forma circular.
 - Conexões incompletas de fios podem causar choque 

elétrico ou incêndio.
ADVERTÊNCIA

3. Usando o alicate de climpar terminais, 
comprimir os pontos necessários do local.

8,8-13,7N.m

Diâmetro Externa
ø6,35 mm
ø9,52 mm

ø12,70 mm
ø15,88 mm
ø19,05 mm
ø22,23 mm

Torque (N.m)
13,7-16,7
24,5-27,5
37,3-41,2
43,1-47,1
97,1-118,7
97,1-118,7

10ºC a 12ºC ( 283,15K a 285,15K)

11ºC a 14ºC ( 284,15K a 287,15K)

Modelos Frio: AR09HV Series / AR12HV Series / AR18  V Series / AR24HV Series / 
AR09   V Series / AR12 V Series / AR18 V Series / AR24   V Series.

Modelos (Quente/Frio): AR09HS Series / AR12HS Series / AR18 S  Series  /  
AR24HS Series / AR09 S Series / AR12 S Series / AR18 S Series / AR24 S.

 

HS/AR

em seguida, abra a válvula de sucção (gás).

. Suporte de borracha macia.  

)HS/AR

)HS/AR

)HS/AR

)HS/AR

AR09HVS/    VS 467 254K

J
K K K K

J
K K K K

DB68-06210A (0)

Modelo

Especificação do cabo de Interconexão

Tipo Cabo de 
Interconexão

Distância do 
Quadro(m)

Bitola do fio 
(mm²) Tensão Corrente NBR IEC

até 40 2,5
de 41 a 64 4,0
de 65 a 97 6,0
de 98 a 161 10,0

até 40 2,5
de 41 a 64 4,0
de 65 a 97 6,0
de 98 a 161 10,0

até 40 2,5
de 41 a 64 4,0
de 65 a 97 6,0
de 98 a 161 10,0

* F (Frio) / Q/F(Quente/Frio)

**09/12**
F

Q/F
PP 4V,H07RN-F

**18**
F

Q/F

Q/F

Normas

13249 60245/57

13249 60245/57

13249 Não AplicaPP 5V, H07RN-F

220V

7,6A

9,7A

4,2A ~5,0A (**09**)

220V

220V

5,2A(**12**)

**24**
F




