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SISTEMA DE CONTROLO CMDISP 

1 Sobre este manual 

 

1.1 Como utilizar este manual 

 

Este documento pertence ao CMDISP. O CMDISP é também referido como “dispositivo” neste documento. É destinado a 

ser usado pelo utilizador final e por instaladores qualificados. Certifique-se de que leu e compreendeu este documento 

antes de usar ou de instalar o dispositivo.  

 

1.2 Avisos 

 

PERIGO – significa que, se as instruções não foram seguidas, pode ocorrer morte, lesões pessoais graves ou danos no 

dispositivo. 

ATENÇÃO – significa que, se as instruções não forem seguidas, podem ocorrer lesões pessoais menores ou danos no 

dispositivo. 

IMPORTANTE – significa que, se as instruções não forem seguidas, podem ocorrer danos no dispositivo ou no seu 

ambiente. 

NOTA – é utilizada para destacar informação adicional. 

 

1.3 Garantia 

 

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. 
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• 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. 

• 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. 

 

2 Segurança 

 

2.1 Diretivas 

 

O dispositivo cumpre as seguintes directivas da CE: 

 

- Diretiva EMC 2014/30/EU 

- Diretiva Bassa Tensione 2014/35/EU 

- Diretiva Apparecchiature Radio 2014/53/EU 

- Diretiva RoHs 2002/95/CE 

- Diretiva RAEE 2002/96/CE 

- Diretiva CEM: 2004/108/CE 

 

2.2 Sinais na unidade 

 

ATENÇÃO 

 

PERIGO: risco de choque elétrico 

 

Proteção contra o contato elétrico EN 61140 

 

Marcação CE de conformidade 

 

Eliminar de acordo com a Directiva da Comunidade Europeia 2002/96/CE (REEE). 
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2.3 Instruções gerais de segurança 

 

Respeite as regulações locais de segurança, trabalho e ambiente. Respeite todos os sinais de segurança do 

dispositivo. Tenha atenção e use o bom senso quando trabalhar com o dispositivo. Desligue o dispositivo da 

alimentação quando o instalar ou reinstalar. Não exponha o dispositivo a humidade ou água. O dispositivo é 

apenas para uso interior. Use este dispositivo dentro dos limites ambientais. Limpe o dispositivo apenas com um 

pano macio e húmido. Nunca use produtos de limpeza abrasivos ou químicos. Não pinte o dispositivo. 

 

3 Descrição 

 

3.1 Utilização pretendida 

 

O dispositivo é uma interface de utilizador para monitorizar e configurar a unidade de recuperação de calor 

conectada. Qualquer outra utilização não está em conformidade com a utilização pretendida. 

 

3.2 Princípio de funcionamento 

 

O dispositivo define e monitoriza a unidade de recuperação de calor (tipo RDCD… SK). A unidade controla a qualidade do 

ar interior ao variar a velocidade da ventoinha. O dispositivo usa comunicação sem fios (RF) para comunicar com a 

unidade de recuperação de calor. Os botões de toque capacitivo no dispositivo permitem alterar as definições da unidade 

de recuperação de calor. O LCD ou o ecrã do dispositivo mostram o estado operacional da unidade. Quando um problema 

ou defeito ocorre na unidade de recuperação de calor, o display mostra a falha de sistema. 

 

3.3 Visão global do dispositivo 

 

O dispositivo está equipado com uma interface que consiste em cinco botões capacitivos e um ecrã. 

 

3.3.1 Botões capacitivos  

 

O dispositivo só pode ser controlado através dos cinco botões capacitivos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Botão OK: tocar para começar ou ativar o modo 

selecionado. 

B. Botão MAIS: tocar para aumentar o número ou item no 

display. 

C. Botão MENOS: tocar para diminuir o número ou item no 

display. 

D. Botão MENU: tocar para percorrer as definições 

disponíveis no menu. 

E. Botão VOLTAR: tocar para voltar ao ecrã inicial. 
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3.3.2 Ícones no display LCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Ecrã Inicial  

 

O ecrã inicial mostra o estado atual do RDCD… SK: a velocidade atual da ventoinha, o estado do bypass e da 

programação do relógio. Se houver uma falha no RDCD… SK, o ícone indicador de falha e o código indicador de falha 

aparecem no ecrã. 

 

4 Funcionamento e Menu 

 

4.1 Ligar o ecrã 

 

Toque num botão capacitivo para ligar o dispositivo. O ecrã mostra as definições atuais da unidade de recuperação de 

calor. 

 

4.2 Modalidade de funcionamento 

 

NOTA: Dependendo das capacidades do seu RDCD… SK, pode não conseguir selecionar todos os modos descritos 

VELOCIDADE ALTA INTERMÉDIA BAIXA FORA DE CASA 

ÍCONE 

    

A. Menu PROGRAMAÇÃO HORÁRIA. 

B. Indicador ON/OFF. 

C. Modo TEMPORÁRIO. 

D. Modo FESTA. 

E. Menu PERMUTA DE CALOR. 

F. Modo FORA DE CASA. 

G. Menu REDEFINIÇÃO DO FILTRO. 

H.  Velocidade da ventoinha. Pode ver um destes quatro 

ícones: 

I. Modo automático da ventoinha. Quando AUTO não é mostrado significa 

que a velocidade da ventoinha está em modo Manual. 

J. Display do valor atual em quatro dígitos. 

K. Display do valor atual em dois dígitos. 

L. Indicador de erro (pode ser combinado com outros ícones). 

M. Menu de definição de DATA e HORA. 

N. Menu de DEFINIÇÕES / VALORES DO SENSOR. 

O. Menu de LIGAÇÃO. 
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abaixo. Apenas os modos suportados pelo seu RDCD… SK são visíveis no ecrã. 

 

4.2.1 Selecionar o modo AUTO (automático) 

 

Para iniciar o modo AUTO, toque no botão MAIS ou MENOS repetidamente até o ícone do modo AUTO 

se acender.  

 

4.2.2 Selecionar o modo MANUAL 

 

Quando em modo AUTO, usar o botão MAIS ou MENOS para sair do modo AUTO. Toque repetidamente 

nos botões MAIS ou MENOS para selecionar a velocidade correta da ventoinha. Ver 3.3.2. Ver secção “ícones no display 

LCD” no passo E para definições de velocidade de ventoinha. 

 

4.2.3 Modo FORA DE CASA (AWAY) 

 

Para iniciar o modo FORA DE CASA toque no botão MAIS ou MENOS repetidamente até que o ícone 

AWAY se acenda. 

 

4.2.4 Modo FESTA 

 

Para iniciar o modo FESTA toque no botão MAIS ou MENOS repetidamente até que o ícone FESTA 

se acenda. 

 

4.2.5 Modo TEMPORÁRIO 

 

Para iniciar o modo TEMPORÁRIO toque no botão MAIS ou MENOS repetidamente até que o ícone do 

modo TEMPORÁRIO  se acenda. 

O modo TEMPORÁRIO permanece ativo por 60 minutos. 

 

4.3 Menu de REDEFINIÇÃO DO FILTRO 

 

IMPORTANTE: este menu apenas é visível quando o filtro está sujo. Substitua o filtro no RDCD… SK antes de redefinir o 

filtro no dispositivo. 

1. Toque no botão MENU . O ícone de REDEFINIÇÃO DO FILTRO aparece. 

2. Toque no botão OK para entrar no menu de REDEFINIÇÃO DO FILTRO. 

3. O dispositivo envia uma mensagem de redefinição do filtro ao RDCD… SK. Aparece o ícone  do modo 

TEMPORÁRIO. 

4. Aparece o ecrã inicial. Se a redefinição do filtro for bem sucedida o ícone de REDEFINIÇÃO DO FILTRO 

desaparece. 

 

4.4 Menu de PERMUTA DE CALOR 

 

NOTA: Este menu apenas é visível se o seu RDCD… SK suportar a função bypass. 

A permuta de calor aumenta a temperatura do ar de entrada. 

Se não quiser que isto aconteça, pode desligar o permutador de calor. 
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Quando o bypass está aberto, o circuito do ar não passa pelo permutador de calor. 

 

1. Toque no botão MENU repetidamente até que o ícone do menu de PERMUTA DE CALOR apareça. 

2. Toque no botão OK para entrar no menu PERMUTA DE CALOR. 

3. Toque no botão MAIS ou MENOS repetidamente até que apareça o modo de PERMUTA DE CALOR 

desejado: 

 

ÍCONE Mensagem visualizada Modo do Bypass Modo de Permuta de Calor 
 

 

 

-- -- 

 

Sem comunicação 

 

Sem comunicação 

 

 

 

AUTO 

 

BYPASS automático 

 

Permutador de calor em AUTO 

 

 

 

ON 

 

BYPASS aberto 

 

Permutador de calor desligado 

 

 

 

OFF 

 

BYPASS fechado 

 

Permutador de calor ligado 

 

4. Toque no botão OK para definir o modo de permuta de calor e voltar ao ecrã inicial. Assim que seja 

comunicado ao RDCD… SK, o novo modo de permuta de calor fica definido e o ícone correto do modo surge no ecrã. 

Isto pode demorar até um minuto.  

5. Toque no botão VOLTAR para regressar ao ecrã inicial sem alterar o modo de permuta de calor.  

 

4.5 Menu VALORES DOS SENSORES 

 

1. Toque no botão MENU repetidamente até que o ícone do modo VALORES DOS SENSORES apareça. 

2. Toque no botão OK para entrar no menu VALORES DOS SENSORES. 

3. Toque no botão MAIS ou MENOS repetidamente para percorrer os valores dos sensores. O display de 

dois dígitos mostra o número do valor do sensor. O display de quatro dígitos mostra o valor atual. 

 

Index Descrição 
 

Index Descrição 

1 Versão do software do RDCD… SK 10 Posição do bypass (%) 

2 Qualidade do ar (%) 11 Velocidade do ventilador de 

extração (%) 

3 Nível de CO2 (ppm) 12 Velocidade do ventilador de 

recuperação (%) 

4 Humidade interna (%) 13 Tempo restante de sobrescrita 

(min) 

5 Humidade externa (%) 14 Pré-aquecimento (%) 

6 Temperatura de recuperação (°C) 15 Pós-aquecimento (%) 

7 Temperatura do fluxo (°C) 16 Fluxo de entrega (m³/h) 

8 Temperatura interna (°C) 17 Fluxo de extração (m³/h) 

9 Temperatura externa (°C) 
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Se o valor do sensor não é suportado no seu RDCD… SK, o display de quatro dígitos mostra . Se o valor do sensor 

não pode ser medido devido a uma falha, o display de quatro dígitos mostra e aparece o ícone de erro . 

 

4. Toque no botão VOLTAR para regressar ao ecrã inicial. 

 

4.6 Menu PROGRAMAÇÃO HORÁRIA 

 

NOTA: este menu apenas é visível se o seu RDCD… SK suporta a função PROGRAMAÇÃO HORÁRIA. 

 

1. Toque no botão MENU repetidamente até que o ícone do menu PROGRAMAÇÃO HORÁRIA apareça. 

2. Toque no botão OK para aceder ao menu PROGRAMAÇÃO HORÁRIA. 

3. Toque no botão MENU repetidamente para percorrer as funções disponíveis na PROGRAMAÇÃO HORÁRIA. 

 

Ícone Função 
 

 
Ativa ou desativa a PROGRAMAÇÃO 

HORÁRIA 
 

 
Definições da PROGRAMAÇÃO HORÁRIA 

 

 
Pontos de intervenção da PROGRAMAÇÃO 

HORÁRIA 

4. Toque no botão OK para escolher a função desejada. 

 

4.6.1 Ativar e Desativar a PROGRAMAÇÃO HORÁRIA 

 

1. Use o menu PROGRAMAÇÃO HORÁRIA para ativar e/ou desativar a função , como referido em 4.6. 

2. Toque no botão MAIS ou MENOS para selecionar um estado. O display mostra OFF ou ON para indicar 

o estado. 

3. Toque no botão OK para definir a programação horária no estado desejado e regressar ao ecrã inicial. Toque 

no botão VOLTAR para regressar ao menu PROGRAMAÇÃO HORÁRIA sem alterar o estado da programação 

horária. 

 

4.6.2 Alterar as definições da PROGRAMAÇÃO HORÁRIA 

 

1. Usar o meu PROGRAMAÇÃO HORÁRIA para aceder às definições da programação horária como referido em 

4.6. 

2. Toque no botão MAIS ou MENOS  para selecionar um dos tipos de programas horários. O display 

mostra os dias da semana para o programa horário. 

 

Tipo de Programa 

Horário 
Descrição 

1 Definir uma programação horária para todos os dias da semana 

1 6 Definir uma programação horária para os dias úteis e outra para os fins-de-semana 



9 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Definir uma programação horária diferente para cada dia da semana 

 

3. Toque no botão OK para confirmar o tipo de programa horário escolhido. 

4. Toque no botão MAIS ou MENOS para selecionar o ponto de intervenção desejado. 

5. Toque no botão OK para confirmar o número do ponto de intervenção. 

  

As definições da PROGRAMAÇÃO HORÁRIA estão memorizadas. 

6. Toque no botão VOLTAR para regressar ao menu PROGRAMAÇÃO HORÁRIA sem alterar as definições da 

programação horária. 

 

4.6.3 Alterar os pontos de intervenção da PROGRAMAÇÃO HORÁRIA 

 

1. Use o menu PROGRAMAÇÃO HORÁRIA para aceder às definições do programa como referido em 4.6. 

2. Toque no botão MAIS ou MENOS repetidamente para ver os pontos de intervenção disponíveis. O 

ponto de intervenção selecionado pisca. 

3. Toque no botão OK para selecionar um ponto de intervenção para a alteração. 

4. Pressione e segure o botão MAIS ou MENOS para definir o tempo do ponto de intervenção. Toque no 

botão OK para confirmar. 

5. Toque no botão MAIS ou MENOS para definir o ponto de intervenção. Toque no botão OK 

para confirmar as definições do novo ponto de intervenção. Toque no botão VOLTAR para regressar ao 

display da PROGRAMAÇÃO HORÁRIA sem alterar as definições. 

 

4.7 Menu DATA e HORA 

 

1. Toque no botão MENU repetidamente até que o ícone do menu DATA e HORA surja. 

2. Toque no botão OK para entrar no menu DATA e HORA. 

3. Toque no botão MAIS ou MENOS para definir o ano. 

Toque no botão OK para avançar para o ecrã seguinte. 

4. Toque no botão MAIS ou MENOS para definir o mês. 

Toque no botão OK para avançar para o ecrã seguinte. 

5. Toque no botão MAIS ou MENOS para definir o dia do mês. 

Toque no botão OK para avançar para o ecrã seguinte. 

6. Toque no botão MAIS ou MENOS  para definir a hora. 

7. Toque no botão OK para guardar as definições de DATA e HORA. 

Toque no botão VOLTAR para regressar ao ecrã inicial sem alterar a data e a hora.
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5 Instalação 

5.1 Preparação para a instalação 

 

PERIGO: Certifique-se de que a ligação elétrica está desligada antes de instalar o dispositivo. Não instale o dispositivo 

numa caixa de metal. Certifique-se de que a tensão da rede é de 230 VCA, 50 Hz. 

 

5.2 Procedimento de instalação 

 

Instale o dispositivo de acordo com os requisitos locais. A instalação deve ser feita por um profissional. 

 

5.2.1 Ligações 

 

NOTA: certifique-se de que usa um cabo de 0.2-2.5mm2 (AWG12-14) para ligar a fonte de alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Instalação do dispositivo 

 

IMPORTANTE: para instalar o dispositivo utilize parafusos de cruz 2.2 x 12 PT10 ou plas-fix45 de cruz M2.2 x 12- 

 

 

 

1. Ligue a moldura de parede (F) à caixa de montagem (G) (ex.: 502E com dois módulos). Use os parafusos corretos 

(E). 

2. Puxe os cabos de alimentação através da estrutura de design (D). 

3. Insira os cabos na conexão correta do dispositivo. Verifique 5.2.1. 

4. Fixe o dispositivo (C) com os parafusos corretos (B) na moldura de parede (F). Certifique-se de que a moldura (D) 

está posicionada corretamente entre o dispositivo e a moldura (F). 

5. Coloque e empurre a tampa (A) no dispositivo (C). 

 

1. Ligue N ao fio neutro ou azul  da fonte de 
alimentação. 

2. Ligue L ao fio vivo ou castanho da fonte de 
alimentação. 
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A unidade está desenhada para montagem numa parede ou numa caixa de parede. 

 

5.3 Danos para o dispositivo 

 

Se o invólucro do dispositivo apresentar algum sinal de dano ou se alguma peça estiver em falta, o dispositivo deve ser 

desligado da fonte de alimentação. 

 

5.4 Comissionamento 

 

ATENÇÃO: certifique-se de que a fonte de alimentação está ligada corretamente. Veja 5.2.1. 

 

NOTA: consulte o manual do RDCD… SK para ver o método de conexão correto. 

1. Ligue a fonte de alimentação do dispositivo. 

a. Todos os ícones no display são mostrados durante três segundos. 

b. Depois de três segundos, a versão do software do dispositivo aparece no canto inferior direito do dispositivo. 

c. O dispositivo começa automaticamente o emparelhamento RF para comunicar com a unidade RDC… SK. 

Veja 6.1. 

2. Se a ligação for bem sucedida e estabelecer uma ligação com o RDCD…SK, aparece no ecrã BND. O dispositivo 

vai para o ecrã inicial. O dispositivo está pronto a usar. 

3. Se a ligação falhar, o ecrã mostra o ícone de erro e aparece uma mensagem NO BND. Toque no botão OK 

para começar uma nova tentativa de ligação. 

 

 

6 Configuração 

 

O dispositivo só pode ser configurado no menu de instalação. 

 

Para iniciar o menu de instalação toque no botão MENU durante pelo menos 10 segundos. Os menus que podem 

ser definidos ficam acessíveis. Há dois: o menu de LIGAÇÃO e o menu de DEFINIÇÕES. 

 

6.1 Defina a ligação (BINDING) 

 

Pode usar o menu de LIGAÇÃO para definir uma nova ligação. 

 

1. Toque no botão MENU    repetidamente para percorrer os menus. 

 

2. Toque no botão OK quando o ícone de emparelhamento surgir. O ícone começa a piscar. 

 

3. Toque novamente no botão OK. O dispositivo liga-se automaticamente à unidade RDCD… SK. 

 

a. Se a ligação estiver correta, o display mostra BND. 

b. Se a ligação não estiver correta, o display mostra NO BND. A ligação anterior é mantida. 

 

4. Toque no botão VOLTAR para regressar ao menu de instalação. 

5. Toque novamente no botão VOLTAR para sair do menu de instalação. 

 

6.2 Menu DEFINIÇÕES e alteração das definições 

 

NOTA: consulte o manual do RDCD… SK para as definições disponíveis. 

 

6.2.1 Aceder ao menu DEFINIÇÕES 

 

1. Toque no botão MENU repetidamente para percorrer o menu. 

 

2. Toque no botão OK  quando surgir o ícone do menu de SERVIÇO. 
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3.  A exibição do valor de dois dígitos à esquerda mostra um número de índice a piscar. O valor correspondente e a 

unidade desta configuração são indicados pela exibição do valor de quatro dígitos à direita. 

 

4. Toque no botão MAIS ou MENOS  para percorrer os números de índice. 

 

NOTA: para uma explicação dos números de índice e valores, consulte a tabela abaixo. Quando um valor não está 

disponível, o valor de quatro dígitos apresenta quatro traços. 

Ver anexo 1. 

 

6.2.2 Altere uma definição 

 

1. Para alterar uma definição aceda ao menu SERVIÇO. Veja o capítulo “aceder ao menu SERVIÇO”. 

2. Escolha o número de índice correto. 

 

3. Toque no botão OK. O valor de quatro dígitos começa a piscar. 

 

4. Toque no botão MAIS ou MENOS     para alterar o valor da definição. 

 

5. Toque no botão OK  para manter a definição correta. O display do valor de dois dígitos pisca. 

6. Repita os passos 2 a 5 para alterar outras definições. 

 

7. Toque no botão VOLTAR para sair do menu de definições. 

 

6.2.3 Manter uma definição 

 

Toque no botão VOLTAR para manter uma definição que não tenha sido alterada. 

 

7 Códigos de erro e diagnóstico 

 

No ecrã do dispositivo, em caso de erro, o ícone INDICADOR DE FALHA aparece com um código de erro. Para 

uma explicação do código do erro, veja a tabela abaixo. 

 

CÓDIGO 
DO ERRO 

DESCRIÇÃO DE 
ALARME 

 

CAUSA 
 

CONSEQUÊNCIA 

 

00 
Nenhum erro (ligado) 

 

- 
 

- 

 

02 
Desligamento por 
temperatura crítica 

Temperatura de fluxo muito baixa ou 
erro no sensor de fluxo 

Pré-aquecedor desligado, ventiladores 
desligados, bypass fechado 

 
 

0D 

 
Ambos os ventiladores com 
erro 

Ambos os ventiladores apresentam um 
erro e não funcionam; sem sinal do 
velocímetro caso esteja ligado; falta de 
tensão no circuito de alimentação. 

 
Pré-aquecedor desligado, pós-tratamento 
não ativo 

 
03 

 

Ventilador de entrega com 
erro 

O ventilador de alimentação tem um erro e 
não funciona; sem sinal de velocímetro 
caso esteja ligado; falha do ventilador. 

 

Pré-aquecedor desligado, pós-tratamento 
não ativo 

 
08 

 

Ventilador de extração com 
erro 

O ventilador de extração tem um erro e 
não funciona; sem sinal de velocímetro 
caso esteja ligado; falha do ventilador. 

 
Nenhuma 

 
14 

 
Erro do bus I2C 

Erro de comunicação do bus I2C de 
baixo nível por pelo menos 60 
segundos. O erro é mostrado nos dados 
reais em 120 segundos. 

 
Nenhuma ação 

 

04 
Erro do sensor de 
aspiração  

 

Falha do sensor 
Bypass fechado, não é possível 
aquecimento ou arrefecimento passivo 

 

05 
Erro do sensor de ar 
externo 

 

Falha do sensor 
Bypass fechado, pré-aquecimento 
desligado, não é possível aquecimento ou 
arrefecimento passivo 
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06 
Erro do sensor de ar de 
alimentação 

 

Falha do sensor 
Paragem de 
emergência 

Ver 02 
 

07 
Erro no sensor de ar de 
exaustão 

 

Falha do sensor 
 

Pré-aquecimento desligado 

 
 

0b 

 
Erro do sensor de pressão 

 
 

Valores fora do intervalo ou erro de 
comunicação 

O ventilador está desligado quando o 
ventilador é controlado por fluxo. Ponto 
de ajuste de ventilação usado como ponto 
de ajuste do ventilador se o ventilador 
controlar a pressão constante. 

09 Filtros sujos O temporizador do filtro expirou Nenhuma ação 
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O sistema é incapaz de 
aquecer ou arrefecer 

Se o sistema tiver um pedido de 
aquecimento, mas nenhum aquecimento 
real ocorrer, este erro será definido. Da 
mesma forma, se o sistema tiver um 
pedido de arrefecimento, mas não ocorrer 
nenhum arrefecimento real, este erro será 
definido. 

 
 

 
Nenhuma ação 

 

FE 
 

Modo de ligação 
O modo de ligação está ligado, não é 
um erro. 

 

Funcionamento normal 

 

 

8 Dados técnicos 

 

 Certificações 

 Diretiva de baixa tensão e Compatibilidade Eletromagnética 

 Confomidade RoHS e RAEE 

 

 Dimensões 

 Dimensões (A x L x P): 55 mm x 55 mm x 35 mm 

 

 Condições Ambientais 

 Temperatura de funcionamento: 0 – 40 ºC 

 Humidade relativa: 5 – 95%, sem condensação 

 Condições de expedição e transporte: -20 + 60 ºC 

 

 Especificações Elétricas 

 Alimentação: 230 V AC, 50 Hz 

 Consumo energético: menos de 1 Watt (em modo standby) 

 Retroiluminação: após cada toque, os LEDs internos são ativados com cor azul e iluminação fixa de 60’’. 
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9 Anexo 1 

 

tag índice descrição unidade de 
medida 

predefinição 

61 1 Velocidade de envio standby % 0 

62 2 Velocidade de extração standby % 0 

63 3 Velocidade de entrega BAIXA % 40 

64 4 Velocidade de extração BAIXA % 40 

65 5 Velocidade de entrega INTERMÉDIA % 70 

66 6 Velocidade de extração INTERMÉDIA % 70 

67 7 Velocidade de entrega ALTA % 100 

68 8 Velocidade de extração ALTA % 100 

149 9 Velocidade de entrega BOOST % 100 

150 10 Velocidade de extração BOOST % 100 

106 11 Limite mínimo para a variação da velocidade do ventilador (em escala) % 10 

107 12 Limite máximo para a variação da velocidade do ventilador (em escala) % 100 

188 13 Ativar a entrada do controlo analógico - 0 

189 14 Controlo analógico do nível mínimo de ventilação % 10 

190 15 Controlo analógico do nível máximo de ventilação % 100 

45 16 Seleção da função de pré-aquecimento - 0 

46 17 Setpoint do pré-aquecimento °C 2,5 

47 18 Diferença de temperatura do pré-aquecedor desligado K 4,0 

159 19 Seleção da saída do pré-aquecedor - 0 

100 20 Teste de pré-aquecimento - 0 

75 21 Controlo do desvio manual - 0 

39 22 Setpoint do pré-aquecedor anticongelante °C 0,0 

87 23 Modo de proteção contra gelo - 1 

40 24 Setpoint de degelo para proteção contra gelo °C 0,0 

114 25 Proteção anticongelante de degelo °C 2,5 

41 26 Proteção anticongelante do tempo de degelo min 10 

42 27 Tempo de desligamento de degelo da proteção contra gelo min 6 

43 28 Proteção anticongelante para apagar a temperatura °C 5 

112 29 Proteção anti-gelo fator P - 50,0 

113 30 Proteção anti-gelo fator I - 10,0 

110 31 Nível mínimo de ventilação de proteção anti-gelo % 10 

111 32 Nível máximo de ventilação de proteção anti-gelo % 75 

140 33 Sensor anti-gelo - 4 

136 34 Posição do sensor T1 (Saída) - 2 

137 35 Posição do sensor T4 (Entrada) - 3 

138 36 Posição do sensor T2 (Abastecimento) - 4 

139 37 Posição do sensor T3 (Tomada) - 1 

117 38 Setpoint de aquecimento da temperatura de aquecimento °C 20,0 

132 39 Setpoint de aquecimento da temperatura de arrefecimento K 2,0 

118 40 Ventilação livre de compensação externa K 3,0 

133 41 Ventilação livre de bloqueio da temperatura externa de arrefecimento °C 19,0 

121 42 Velocidade mínima da ventoinha da ventilação livre % 10 

130 43 Seleção da função de aquecimento passivo - 0 

131 44 Seleção da função de arrefecimento passivo - 1 

160 45 Método de deteção de estação - 3 

161 46 Limite de aquecimento da deteção de estação °C 19,0 

162 47 Deteção de estação Offset do limite de arrefecimento K 2,5 

163 48 Deteção de estação Tempo mínimo estável Hora 8 

49 49 Substituição do filtro temporal Dia 90 

92 50 Proteção anti-gelo da posição de bypass - 0 

60052 51 Modo de modificação de tempo - 0 

60070 52 Programação horária disponível - 1 

60071 53 Tipo de programação horária - 3 

60072 54 Pontos de mudança de tempo por dia. - 6 

59 55 Número de microinterruptores - 0 

97 56 Microinterruptor desativa as ventoinhas - 0 
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