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INTRODUÇÃO E OBJECTIVO DO MANUAL 

Na Norma 12100-1, o termo "instruções de funcionamento" ou "manual de instruções" refere-se a todos os meios 

de comunicação, tais como texto, palavras, sinais, símbolos ou diagramas utilizados separadamente ou em 

combinação para transmitir instruções ao utilizador. 

 

As instruções destinam-se a utilizadores profissionais e/ou não profissionais e são consideradas como parte 

integrante da entrega da maquinaria. 

 

Com a Directiva Máquinas e a Directiva Responsabilidade pelo Produto, as instruções são de importância 

fundamental para a segurança. Já não se destinam apenas a satisfazer as exigências dos clientes em termos da 

utilização adequada das máquinas para fins de produção, mas são de importância fundamental para a segurança 

e são de grande relevância na definição dos limites de responsabilidade do fabricante. O manual de instruções 

tem em conta todos os aspetos relacionados com o produto e a sua utilização e que podem envolver questões de 

segurança e saúde tais como: as fases de vida da máquina (embalagem, armazenamento, instalação, reparação e 

demolição); a utilização prevista e razoavelmente previsível da máquina, as características do utilizador e os riscos 

residuais presentes no produto. 

 

A fim de alcançar os objetivos de segurança e, de um modo mais geral, para satisfazer os requisitos de clareza e 

legibilidade dos documentos que contêm as instruções de utilização, foram seguidas as indicações da norma EN 

12100-2. 

 

O Manual de Instruções desta Unidades de Recuperação de Calor foi, portanto, elaborado de acordo com as 

especificações acima referidas. 

 

CONTEÚDO DAS INSTRUÇÕES 
A Directiva Máquinas (Anexo I, ponto 1.7.4.2) prescreve que cada manual de instruções deve conter, se for caso 

disso, pelo menos as seguintes informações 

 

(a) A empresa e o endereço completo do fabricante e do seu representante autorizado; 
 

(b) A designação da máquina, tal como marcada na própria máquina, excepto o número de série; 

 
(c) A declaração CE de conformidade, ou um documento que estabeleça o conteúdo da declaração CE de 

conformidade, os dados da máquina, mas não necessariamente o número de série e a assinatura 

(d) Uma descrição geral da maquinaria; 
 

e) Desenhos, diagramas, descrições e explicações necessárias para a utilização, manutenção e reparação das 

máquinas e para a verificação do seu correcto funcionamento; 

 

(f) Uma descrição do(s) local(is) de trabalho suscetível(eis) de ser ocupado(s) pelos operadores; 
 

(g) Uma descrição da utilização prevista da máquina; 

 
(h) Avisos relativos às formas como a máquina não deve ser utilizada e que, com base na experiência, podem 

apresentar riscos; 

 

(i) Instruções de montagem, instalação e ligação, incluindo desenhos e diagramas e os meios de fixação e a 

designação do chassis ou instalação em que a máquina vai ser montada; 

 

(j) Instruções de instalação e montagem destinadas a reduzir o ruído e a vibração; 

 
k) Instruções para a colocação em serviço e utilização das máquinas e, quando necessário, instruções para a 

formação dos operadores; 

 

l) Informação sobre os riscos residuais que subsistem apesar das medidas de protecção incorporadas na 

concepção das máquinas e apesar das salvaguardas e medidas de protecção complementares adotadas; 
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m) Instruções sobre as medidas de protecção a tomar pelo utilizador, incluindo, quando apropriado, o 

equipamento de protecção pessoal a ser fornecido; 

(n) As características essenciais das ferramentas que podem ser montadas nas máquinas; 

 
(o) As condições em que a máquina satisfaz a exigência de estabilidade durante a utilização, transporte, 

montagem, desmontagem, condições fora de serviço, testes ou avarias previsíveis; 

 

(p) As instruções para um transporte, manuseamento e armazenamento seguro, indicando a massa da maquinaria 

e das suas várias partes quando estas devem ser regularmente transportadas separadamente; 

q) O método de funcionamento a seguir em caso de acidente ou avaria; se for provável a ocorrência de um 

bloqueio, o método de funcionamento a seguir para permitir o desbloqueio seguro da máquina; L 157/48 PT Jornal 

Oficial da União Europeia 9.6.2006; 

 

r) A descrição das operações de ajuste e manutenção a realizar pelo utilizador, bem como as medidas de 

manutenção preventiva a observar; 

s) As instruções para um ajuste e manutenção seguros, incluindo as medidas de protecção que devem ser 

tomadas durante estas operações; 

 

(t) As especificações das peças sobressalentes a utilizar se afetarem a saúde e segurança dos operadores; 
 

(u) Informação relativa às emissões sonoras. 

 
 

Esta máquina é fabricada em conformidade com as directivas de segurança da CE aqui segue uma cópia genérica 

da declaração de conformidade da CE 



 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 

Declaração de Conformidade CE (PT) 

 
A Arfit Climatização S.A. c/ sede na Rua Domingos Ferreira da Costa, 280, Zona Industrial da Maia I, sector 
VIII, 4475-297 Maia, Portugal, declara que o produto VMC modelo 160H está em conformidade com as 
seguintes diretivas e normas em vigor aplicáveis. 
A Arfit Climatização S.A. salienta que o domínio da declaração da conformidade é extensível apenas e só ao 
produto acima referido e desde que sejam respeitados os requisitos inerentes á instalação e utilização do 
bem em causa. A Arfit Climatização S.A. não se responsabiliza pela junção/integração deste produto com 
outro equipamento, ou máquina que não tenha sido referenciado/previsto nas instruções. A pessoa 
responsável pela compilação do processo técnico é : Pedro Miguel Guimarães de Sousa e Silva, na morada 
acima indicada. 

 

Declaration of Conformity CE (EN) 

 
Arfit Climatização S.A. with headquarters in Rua Domingos Ferreira da Costa, 280, Zona Industrial da Maia 
I, sector VIII, 4475-297 Maia, Portugal, declares that the product VMC model 160H is fully in conformity with 
the following directives and standards. 
Arfit Climatização S.A. declares that the declaration of conformity is regarding the above mentioned product 
as long as the installation and user rules are respected. Arfit Climatização S.A. can not be responsible when 
this product is integrated or connected to any other equipment not mentioned of the instruction manual. The 
person responsible for compiling the technical file is: Pedro Miguel Guimarães de Sousa e Silva, at the 
address above. 

 

Declaración de Conformidad CE (ES) 
 

Arfit Climatização S.A. establecida en Rua Domingos Ferreira da Costa, 280, Zona Industrial da Maia I, sector 
VIII, 4475-297 Maia, Portugal, declara que el producto VMC modelo 160H esta en conformidad con las 
siguientes directivas y normas en vigor aplicables. 
Arfit Climatização S.A. establece que el dominio de la declaración de conformidad es extensible sólo y 
únicamente para el producto mencionado anteriormente sujetos al cumplimiento de las exigencias inherentes 
a la instalación y el uso de los bienes en cuestión. El Arfit Climatização S.A. no se hace responsable de fusión 
/ integración de este producto con otros equipos o maquinaria que no ha sido referenciada / provista con las 
instrucciones. La persona responsable de la elaboración del expediente técnico es: Pedro Miguel Guimarães 
de Sousa e Silva, a la dirección precitada 

 

Déclaration de Conformité CE (FR) 
 

Arfit Climatização S.A. basée a Rua Domingos Ferreira da Costa, 280, Zona Industrial da Maia I, sector VIII, 
4475-297 Maia, Portugal, déclare que le produit VMC modèle 160H est conforme aux directives et normes 
en vigueur indiquées. 
Arfit Climatização S.A. déclare que le domaine de la déclaration de conformité est extensible uniquement pour 
le produit mentionné plus haut sous et sous réserve de conformité avec les exigences inhérentes à 
l'installation et à l'utilisation des biens concernés. La Arfit Climatização S.A. n'est pas responsable de fusion 
/ intégration de ce produit avec d'autres appareils ou machines qui n'a pas été référencé / prévue dans les 
instructions. La personne responsable de la constitution du dossier technique est: Pedro Miguel Guimarães 
de Sousa e Silva, à l'adresse ci-dessus. 
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Diretivas/Directives/Diretivas/Directives: Normas/Standards/Normas/Normes: 

 

• Machinery Directive 2006/42/EC 

• EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery - General 

principles for design 

• EN 547-1:1996 + A1: 2008 Safety of machinery - 

Determination openings 

• EN 547-2:1996 + A1: 2008 Safety of machinery - 

Determination openings 

• EN 60204-1:2006 Safety of machinery - Electrical 

equipment general rules 

• EN ISO 13849-2:2008 Safety of machinery - safety 

related systems , validation 

• EN ISO 13850:2008 Safety of machinery - 

Emergency stop 

• EN ISO 13857:2008 Safety of machinery - Safety 

distances 

• EN ISO 3747:2000 Acoustics - Determination of 

sound power levels 

• EN ISO 4871:2009 Acoustics - Declaration and 

verification of noise emission values 

• EN ISO 5136:2003 Acoustics - Determination of 

sound power injected into a duct 

 

 

Maia, 25 de Janeiro de 2022 

 
 

Direção Técnica 

Pedro Silva 
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GARANTIA DO EQUIPAMENTO 
 

A ARFIT garante este produto contra todos os defeitos de fabrico, por um período de 2 (DOIS) anos após a data 
da sua compra. 
A assistência técnica em garantia, só será prestada mediante a apresentação do documento de compra, que 
comprove que o equipamento se encontra dentro do período de garantia. 
Se, durante o período de garantia, o produto acusar problemas resultantes de defeitos de fabrico, a ARFIT ou os 
seus Serviços Técnicos Autorizados, procederão, sem quaisquer encargos à reparação nas suas instalações ou 
(ao critério da ARFIT) à substituição do produto ou colocar à disposição do cliente os componentes para 
substituição dos defeituosos de acordo com as seguintes condições. 
A ARFIT reserva-se o direito, de (por seu próprio critério) substituir os componentes de produtos defeituosos ou 
produtos de pequeno valor, tanto por componentes ou produtos novos, como por componentes ou produtos 
reciclados. A presente garantia abrange apenas o equipamento não sendo assumido eventuais custos e perdas 
que possam resultar da paragem dos equipamentos, pelo que estes se encontram expressamente excluídos. 

 
Exclusões de garantia 
• Peças de desgaste natural. 

• Peças sujeitas a deterioração ou a partirem, por exemplo, correias, filtros, fusíveis, etc. 

• Avarias causadas por utilização indevida, abusiva, descuido, negligencia, descargas atmosféricas, inundações, 

humidades, quedas, choques, acidente e transporte. 

• Avarias causadas pela utilização dos equipamentos para fins não previstos. 

• Avarias produzidas como consequência de manuseamento, modificação ou reparação do equipamento, por pessoas ou 

serviços técnicos não autorizados ou pela aplicação de peças ou acessórios impróprios. 

• Avarias causadas por uma instalação incorreta ou ilegal (voltagem, pressão de água ou outras), anomalias da 

alimentação, desrespeito pelas instruções. 

• Desgaste ou deterioração estética, produzida pela utilização, mudanças de tonalidade, oxidação ou corrosão do aparelho 

ou seus componentes. 

• Uma eventual reparação não tem efeito de prolongar a garantia, nem confere direito a qualquer indeminização. 

 
A garantia não será válida sempre que: 

• Se verifique que a placa de características do equipamento foi manipulada ou adulterada. 

• Forem fornecidos dados falsos. 

• O equipamento não seja acompanhado do documento de compra. 

• O equipamento foi manuseado, modificado ou reparado por pessoas ou serviços técnicos não autorizados. 

• As operações de verificação/manutenção não forem efetuadas, ou forem efetuadas por técnicos não 

autorizados. 

Advertências 
• A rede de alimentação elétrica à qual o aparelho vai ser ligado deve estar em conformidade com as normas em vigor. 

• O aparelho deve ser corretamente ligado a uma eficiente ligação à terra, como previsto nas normas de segurança elétrica 

em vigor. Em caso de dúvida solicite o controlo da rede por parte de profissionais qualificados. 

• O aparelho só deve ser instalado e utilizado de acordo com a regulamentação em vigor, para o fim para o qual foi 

concebido. Instalá-lo e usá-lo de forma diferente ou com acessórios estranhos pode ser perigoso. 

• O fabricante não pode ser responsabilizado por danos que eventualmente resultem da instalação, utilização ou 

manutenção incorretas, e/ou devido a reparações efetuadas por pessoal não qualificado. 

• Nunca utilize a unidade para apoiar outros equipamentos. 

• Antes de abrir a porta da unidade, certifique-se que todas as partes elétricas foram desligadas. Em particular, certifique-

se que o ventilador está desligado e não pode ser inadvertidamente ligado. 

• Cuidado com as arestas vivas que possam existir no interior da unidade. 

• Nunca subir ou caminhar sobre a unidade. 

• Obrigatória a instalação de interruptor de corte local. 

• Peças Móveis – Antes de executar qualquer intervenção assegure-se que o ventilador se encontra completamente 

parado. 
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Filtro G4 
Filtro F7 (opcional) 

Filtro G4 

Ventilador 

Permutador de calor 

Contra corrente Ventilador 

• As ligações dos acessórios apresentados neste manual podem já estar devidamente efetuadas dependendo das opções 

pedidas aquando da encomenda do equipamento.  

• Ler o presente manual na sua totalidade antes de utilizar o equipamento. 

INFORMAÇÃO GERAL 
As unidades de recuperação de calor da série VMC160H devem ser instaladas e operadas de acordo com os 
requisitos contidos neste manual. 
A estrita observância destas instruções simples e básicas é um pré-requisito para: Eliminar ou reduzir o tempo de 
paragem devido a falhas ou anomalias imprevistas; aumentar a vida útil dos componentes e de toda a unidade; 
Diminuir os custos de manutenção. 
A MÁQUINA NÃO É ADEQUADA PARA AMBIENTES DE TRABALHO COM ATMOSFERA EXPLOSIVA NEM 
AMBIENTES COM AGENTES ALTAMENTE CORROSIVOS. 

 
COMPONENTES DA MÁQUINA 

 

 

 
QUADRO TÉCNICO DADOS GERAIS 

 
 

 
Filtro eficiência F7 

(Opcional) 

 
 
 
 

Ar novo 

 
 
 

Expulsão 

 
Retorno 

 
 

Insuflação 

 
 
 

Drenagem de condensados Drenagem de condensados 

FILTROS  

Eficiência Padrão G4 

Eficiência Opcional F7 

AJUSTE RE 

 

 VMC160 

Taxa de caudal de ar m³/h 160 

 

VENTILADOR DIRECTAMENTE 
ACOPLADO 

 

Potência nominal (w) 27 

RPM (1/min) 3770 

Consumo I (A) 0,27 

Tensão (V) 230 

Frequência (Hz) 50 

Velocidade (nr) 1 
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Espaço de manutenção 

 
 

SEGURANÇA GERAL 
A ARFIT só considera a segurança e o bom funcionamento do produto se o sistema eléctrico e a potência do local 

de instalação estiverem em conformidade com os regulamentos atuais e se o produto for instalado e utilizado de 

acordo com as regras descritas abaixo. 

 

INSTRUÇÕES DE ELEVAÇÃO 
A unidade durante a carga e descarga, deve ser sempre levantada pela base do produto por meio de uma grua ou 

empilhador com capacidade adequada para suportar o peso, não deve ser virada ou colocada sobre os lados, nem 

deve ser submetida a choques fortes. O produto é fornecido com uma embalagem de protecção adequada que 

apenas protege do pó e arranhões, é aconselhável protegê-lo de outros elementos. Tomar todas as precauções 

exigidas pelas normas de segurança para evitar possíveis danos a pessoas ou bens. 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 
A instalação da máquina, bem como as ligações eléctricas apropriadas às condutas e acessórios, devem ser feitas 

por técnicos qualificados do sector. A máquina também requer um ambiente espacial livre de obstáculos e que 

permita a abertura suave das portas de inspeção, bem como espaço suficiente para a extracção dos filtros e da 

cablagem eléctrica dos ventiladores. A seguir são possíveis modos de fixação da unidade de recuperação de 

calor. Sublinhamos que os pontos de ancoragem e o dimensionamento dos suportes devem ser verificados de 

tempos a tempos no que respeita à situação da instalação e ao dimensionamento do sistema estático e dinâmico. 

 
 
 
 
 

 

Estrada 

percorrida 

 
 
 
 
 

 
Apoios de fixação 

 

Nota: Esta unidade só permite ser montada na horizontal 

Teto 

Apoios de fixação 
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Antes de operar a máquina, verificar se as ligações eléctricas estão corretamente ligadas e se o dreno de 

condensados está bem ligado, verificar se não foram deixados objectos estranhos no interior da máquina e se os 

cabos eléctricos estão devidamente fixados. Não abrir as portas de inspeção com peças móveis nem introduzir as 

mãos com a máquina em funcionamento, conforme indicado por pictogramas apropriados. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO 
Antes de efectuar qualquer manutenção, certifique-se de que a máquina está desligada da alimentação eléctrica. 

O procedimento é feito de modo a facilitar as operações de manutenção que permitem a sua realização por 

pessoal qualificado. Onde forem necessárias reparações ou manutenções extraordinárias, contactar a Arfit que as 

mandará efectuar por pessoal qualificado ou dar o seu consentimento para que possam ser executadas por outro 

pessoal qualificado. Para qualquer outro problema, dúvida ou anomalia antes de proceder a operações que 

possam ser prejudiciais à máquina ou incorretas, contactar o serviço ARFIT que fornecerá todas as informações 

necessárias para poder resolver, se possível, o caso. 

ARMAZENAMENTO 
Armazenamento autorizado da máquina durante muito tempo, desde que o local esteja seco, protegido do sol e a 

uma temperatura entre 0 e 40°C, protegido da chuva e da humidade, talvez sugerir manter a embalagem intacta e 

suportar a máquina em paletes ou prateleiras. 

DISPOSIÇÕES 
Não se pode pôr de lado a máquina. Esta máquina só pode ser utilizada na horizontal. 

DESTRUIÇÃO 
Se decidir não utilizar este produto, recomenda-se desligar a alimentação eléctrica, desmontar e eliminar todos os 

vários componentes do artigo para fora do aterro, a fim de cumprir os regulamentos em vigor, a fim de respeitar o 

ambiente. 

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS 
A placa de identificação indica o tipo de alimentação eléctrica, a corrente do motor instalada e o consumo máximo 
de corrente dos ventiladores. Os ventiladores desta série são monofásicos padrão, de três velocidades. As 
ligações eléctricas devem ser efetuadas por pessoal qualificado, em conformidade com os regulamentos em vigor. 

 
 
 
 
 
 

L 
 

N 

Amarelo verde 

 
Amarelo verde 

 

 
 
 

Motor EC 

 

 
Vermelho 

 
 
 

Motor EC 

 

 
Vermelho 

Regulador de velocidade 

5 

sem Amarelo sem Amarelo 4 
RE

 

escovas Azul escovas 
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3 
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LIGAÇÕES HIDRÁULICAS 
O dreno deve ser ligado por meio de um sifão adequado, assegurando que está livre e que a borracha não tem 

impedimentos e obstruções. 

 

LIGAÇÕES AERAULICAS 
As ligações das condutas devem ser feitas através de condutas circulares com os mesmos diâmetros que as 
fornecidas na máquina. O dimensionamento técnico das condutas será ainda realizado em função da planta e da 
pressão da unidade de recuperação de calor. A máquina não está equipada com juntas internas anti vibrações 
pelo que recomendamos a preparação destas condutas de modo a evitar qualquer vibração. 

VERIFICAÇÃO DO CONSUMO 
Na velocidade máxima, verificar se o consumo cumpre os limites da placa expressos, no caso de consumo 
anormal desligue o ventilador e contacte o nosso departamento de apoio. 

 

 
ADVERTÊNCIAS: 
TODOS OS FIOS E COMPONENTES ELÉCTRICOS USADOS PARA A INSTALAÇÃO DEVEM CUMPRIR COM 
OS REGULAMENTOS EM VIGOR; 
A LINHA DE POTÊNCIA DEVE SER FEITA EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS EM VIGOR; A 
LIGAÇÃO DEVE SER FEITA POR TÉCNICOS ELÉCTRICOS QUALIFICADOS; 
O CONSUMO CORRENTE DEVE SER CONFIRMADO COMO ESTABELECIDO NA PLACA DE DADOS. 

 

OPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO 
Antes de operar a máquina, certifique-se de que as descargas estão livres, que os sistemas de condutas de ar 
estão livres e, se presentes, que os apoios anti-vibráticos estão devidamente afinados. 

MANUTENÇÃO DE ROTINA 
Para permitir um desempenho suave e estável da máquina por um período de tempo mais longo, é aconselhável 
realizar alguma manutenção de rotina simples. A frequência das intervenções depende do local e da qualidade do 
ar que é tratado pela máquina. 

 
DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ANTES DE ACEDER A QUALQUER INSPECÇÃO NO INTERIOR 

DA MÁQUINA. 
 

VENTILADORES: Verificar a cada 500 horas (aproximadamente) a operação de limpeza dos ventiladores e a 
presença de corpos estranhos. 

 

FILTROS :Verificar cada 20 dias (aproximadamente) a qualidade do meio filtrante removendo o filtro das suas 
guias. Sendo filtros capazes de regeneração (dependendo do estado de limpeza do filtro), se as condições 
permitirem que seja possível limpar o pó do filtro com um simples jato de ar soprado na direcção oposta ao fluxo 
de ar ou se for necessário proceder à substituição do filtro sujo por outro novo com as mesmas dimensões. 
Recomenda-se também a inspeção e limpeza periódica do permutador de calor sempre com um jato de ar para 
remover quaisquer impurezas ou depósitos com a ajuda de produtos anti-bacterianos aprovados pelas 
autoridades sanitárias. 
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MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES 
 

DATA VERIFICAÇÃO OU FALHA RESULTADO AÇÃO ASSINATURA 

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versão 25.01.22 - A ARFIT reserva o direito a modificar a informação contida neste documento sem aviso prévio. 
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(PÁGINA DEIXADA EM BRANCO PROPOSITADAMENTE) 



 

 

 


