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O uso incorreto ocasionado pela ignorância destas instruções poderá provocar lesões 

corporais e danos ou mau funcionamento do aparelho de ar condicionado. As 

precauções de segurança classificam-se da seguinte forma: 

 

ADVERTÊNCIA 
Esta marca indica procedimentos que, caso não se realizem corretamente, 

provocarão muito provavelmente lesões graves e mesmo a morte ao utilizador 

ou ao pessoal de que efetue a instalação ou a manutenção do aparelho. 
 

PRECAUÇÃO 
Esta marca indica procedimentos que, caso não se realizem corretamente, 

provocarão muito provavelmente lesões pessoais leves e danos ao aparelho ou 

a outros bens. 
 

1.1. ADVERTÊNCIA 
 Não instale o aparelho de ar condicionado num local onde existam gases ou 

líquidos inflamáveis. 

 O ar condicionado deve estar ligado à terra. Uma ligação à terra deficiente 

pode dar lugar a uma descarga elétrica. Não ligue o cabo de terra a tubos ou 

tubagens, condutas de água, para-raios ou cabos telefónicos. 

 Não retire o cabo de alimentação do aparelho enquanto este se encontra em 

funcionamento ou com as mãos molhadas. Isso poderá causar uma descarga 

elétrica ou um incêndio. 

 Deve-se instalar um interruptor diferencial que interrompa a alimentação 

elétrica do aparelho em caso de derivação à terra e proteja as pessoas de 

eventuais descargas elétricas. 

 Ter em conta as seguintes precauções quando se instalem unidades interiores 

num hospital ou outros locais em que existam ondas eletromagnéticas 

procedentes, por exemplo, de equipamentos médicos: 

o Não instale unidades interiores sob a influência de ondas eletromagnéticas 

que irradiem diretamente para a caixa elétrica ou para o comando à 

distância. 

o Instale um filtro de ruído caso a fonte de alimentação emita ruídos 

incómodos.  

o O contacto de gás de silício com a superfície das aletas do permutador de 

calor causa fugas da água condensada e problemas elétricos provocados 

pelas mesmas fugas. 

 Este tipo de unidades interiores não utiliza aquecimento elétrico de apoio. É 

proibido instalar um aquecimento elétrico no aparelho. 

 Não coloque materiais alheios ao equipamento na unidade interior e assegure-

se antes de a instalar e de realizar a prova de funcionamento que esta não 

contém qualquer objeto estranho no seu interior. Caso contrário, poderão 

produzir-se anomalias, incêndios, etc. 

 Verifique que os acessórios foram incluídos na unidade interior. 

 Não instale as unidades interiores no exterior. Se o fizer, poderá incorrer em 

riscos da sua exclusiva responsabilidade, nomeadamente riscos elétricos. 

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
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 Tenha em conta a distribuição de ar de cada unidade interior para o espaço 

do compartimento a climatizar e selecione um local de instalação adequado 

para obter uma temperatura uniforme do ar no compartimento. 

 Não instale a unidade interior sob exposição direta à luz solar. 

 Aperte as porcas cónicas com o par de aperto indicado neste manual. Um 

aperto excessivo pode provocar fugas de refrigerante. 

 

1.2. ADVERTÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE R32 
 

 ADVERTÊNCIAS GERAIS 
 

- Não misture outros fluidos refrigerantes ou produtos não específicos com R32. 

- A quantidade máxima de R32 por compartimento é de 1,7 kg. 

- Ventilar imediatamente em caso de fuga de refrigerante. Se o R32 entrar em 

contacto com uma chama pode gerar gás tóxico no ambiente. 

- As ferramentas requeridas para a instalação e manutenção (bomba de vácuo, 

manómetros, mangueiras de carga, detetores de fuga, etc…) devem estar 

certificadas para o uso com R32. 

- Não utilize as mesmas ferramentas (bomba de vácuo, manómetros, mangueiras 

de carga, detetores de fuga, etc…) com diferentes tipos de refrigerante. O uso 

das mesmas ferramentas para diferentes refrigerantes pode causar danos nas 

ferramentas ou nos aparelhos de ar condicionado. 

- Cumpra as indicações do manual referentes à instalação, manutenção e 

equipamento requerido para R32. 

- Respeite todos os regulamentos existentes que contenham referências ao R32. 

- Reveja cuidadosamente o estado das tubagens frigoríficas. O R32 é um fluido de 

alta pressão (similar ao R410A) pelo que o uso de tubagens velhas ou em mau 

estado expõe a instalação ao risco de explosão. 

 

 EQUIPAMENTO REQUERIDO PARA R32 
 

EQUIPAMENTO 

De uso exclusivo para R32 (não usar 
equipamentos que já tenham sido 
usados com R22 ou R407C) 

Coletor de manómetros, aparelho de 
recuperação, garrafas de refrigerante, detetor 
de fugas, bomba de vácuo (se não for do tipo 
com válvula de comprovação de fluxo inverso. 

Equipamento já usado com R22 ou 
R407C que podem ser usados com 
R32 

Bomba de vácuo com válvula de comprovação 
de fluxo inverso, dobrador de tubos, chave 
dinamométrica, cortatubos, equipamento de 
soldadura, garrafa de azoto, vacuómetro. 

 

 TUBOS DE R32 
 

A norma aplicável a tubagens de refrigerante é a EN12735. De acordo com a mesma, os 
tubos devem ser de cobre, ter uma espessura mínima de 0.8mm e ser do tipo C1220T-O 
(só tubos de ¾” requerem o uso de tubos tipo 1/2H). Ou seja, as restrições aplicáveis às 
tubagens são basicamente as mesmas que para o R410A. Se a tubagem cumpre a norma 
para R410A, também cumprirá para o R32. Igualmente, o processo de substituição de 
unidades R22 ou R407C é absolutamente idéntico para R410A e R32.  
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Por favor refera-se à tabela seguinte para as características das tubagens: 

 
TUBOS 

Dimensão. (mm) Dimensão 

(polegadas) 

Espessura 

(mm) 

Tipo Dimensão 

A 

abocardad 

(mm) 

Dimensão 

B 

racores tipo 2 

(mm) 

Ø 6.35 1/4” 0.8 Tipo O 9.1 17.0 

Ø 9.52 3/8” 0.8 Tipo O 13.2 22.0 

Ø 12.7 1/2” 0.8 Tipo O 16.6 26.0 

Ø 15.88 5/8” 1.0 Tipo O 19.7 29.0 

Ø 19.05 3/4” 1.0 Tipo 1/2H ou H 24.0 36.0 

 
A seleção da tubagem de cobre mais adequada deve ter em conta que a pressão de 
operação do R32 é mais elevada que a do R22 e R407C: 

 
TIPO FLUIDO PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 

R32 4.15 MPa 

R407C, R22 3.40 MPa 

 

 LIMITAÇÕES DE SUPERFÍCIE DE COMPARTIMENTOS PARA R32 
 

A área dos compartimentos climatizados com aparelhos que contenham R32 não pode 
ser inferior às superfícies mínimas indicadas na tabela abaixo, para evitar problemas de 
segurança em caso de concentração acima do limite de inflamabilidade devida a fugas de 
gas. 
A altura da instalação de aparelhos murais é de 1.8 m. Para unidades chão-teto é de 0.6 
m e de 2.2 m para aparelhos tipo cassete. 

 
Tipo LII 

kg/m3 
Altura de 
instalação 

Área mínima do compartimento (m2) 

R32 0.306 Carga gás (kg) 1.224 1.836 2.448 3.672 4.896 6.12 7.956 

0.6  29 51 116 206 321 543 

1.0  10 19 42 74 116 196 

1.8  3 6 13 23 36 60 

2.2  2 4 9 15 24 40 

 
 

1.3. ADVERTÊNCIA REEE 

 No fim da vida útil dos aparelhos elétricos não os coloque 

juntamente com o lixo doméstico. Recorra aos serviços 

municipais de recolha seletiva de lixo ou a um centro 

acreditado para a recolha e reciclagem de REEE. 

  Contacte os serviços municipais para maior informação sobre 

os sistemas de recolha seletiva disponíveis. 

 Os aparelhos elétricos contêm substâncias perigosas que, 

quando depositadas em aterros, poderão contaminar a água e 

chegar à cadeia alimentar, prejudicando a saúde e bem estar 

de todos. 
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 Quando se trate da substituição de um aparelho antigo por um novo, o seu 

fornecedor está legalmente obrigado a retomar o seu aparelho antigo gratuitamente 

para posterior recolha e reciclagem seletiva. 

 

 

 
 

2.1. UNIDADE INTERIOR 
No. DESIGNAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 Unidade interior Volume 1 

2 Documentação Peça 1 

3 Controlo remoto Peça 1 

4 Pilhas Peça 2 

5 Certificados Peça 1 
 

 
2.2. UNIDADE INTERIOR 
No. DESIGNAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 Unidade exterior Volume 1 

2 Documentação Peça 1 

3 Tubo de drenagem Peça 2 

4 Certificados Peça 1 

 
 

 Nota: 

- As descrições neste manual são para referência e podem apresentar ligeiras 

diferenças relativamente ao produto real. 

- Em caso de diferença, consulte o dispositivo real. 
 
 
  

2. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS 
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CONJUNTOS DSG25 DSG35 

Tipo DC Inverter DC Inverter 

Capacidade frigorífica nominal (mín.-máx.) (kW) 2.70(0.90~3.10) 3.50(1.00~4.00) 

Capacidade frigorífica nominal (kcal/h) 
9212(3071~10577

) 
11942(3412~1364

8) 

Capacidade calorífica nominal (mín.-máx.) (kW) 3.20(0.90~4.00) 4.20(1.00~5.00) 

Capacidade calorífica nominal (kcal/h) 
10918(3071~1364

8) 
14330(3412~1706

0) 

SEER 8,5 8,5 

SCOP 4,6 4,6 

Classificação energética arrefecimento/aquecimento A+++ / A++ A+++ / A++ 

Potência nominal absorvida arrefecimento (kW) 0.65(0.130~0.800) 0.65(0.130~0.800) 

Corrente nominal absorvida arrefecimento (A) 2.80(0.50~3.50) 3.90(0.50~4.70) 

Potência nominal absorvida aquecimento (kW) 0.80(0.230~1.200) 1.08(0.230~1.200) 

Corrente nominal absorvida aquecimento (A) 3.50(1.00~5.30) 4.70(1.00~5.20) 

Máxima potência absorvida (kW) 1,8 1,8 

Máxima corrente absorvida (A) 8.00 8.00 

Tensão de alimentação (V) 220-240 220-240 

Frequência de alimentação (Hz) 50 50 

Diâmetro tubagem de líquido (polegadas/mm) 1/4” / 6.35 1/4” / 6.35 

Diâmetro tubagem de gás (polegadas /mm) 3/8” / 9.52 3/8” / 9.52 

Secção cabos interligação elétrica (mm
2
) 4 x 1.5 + T 4 x 1.5 + T 

UNIDADE INTERIOR DSGNW25 DSGNW35 

Dimensões unidade interior larguraxalturaxprofundidade (mm) 970/315/235 970/315/235 

Peso unidade interior (kg) 12 12 

Caudal de ar (m
3
/h) 950 950 

Pressão sonora interior dB(A) min/máx 49 49 

Potência sonora dB(A) 59 59 

UNIDADE EXTERIOR DSGT25-S DSGT35-S 

Alimentação elétrica (mm
2
) U.E. (2x1,5+T) U.E. (2x1,5+T) 

Dimensões unidade exterior largura/altura/profundidade (mm) 802/535/298 802/535/298 

Peso unidade exterior (kg) 32 32 

Caudal de ar (m
3
/h) 2700 2700 

Pressão sonora dB(A) 52 52 

Potência sonora dB(A) 62 62 

Refrigerante R32 

Potencial Aquecimento Global (PAG) 675 

Quantidade gás frigorífico R410A (kg) 0.96 0.96 

Carga de refrigerante para (m) 648 648 

Carga adicional (g/m) 7 7 

Máxima pressão descarga (MPa) 20 20 

Máxima pressão aspiración (MPa) 4.3 4.3 

 

 
LIMITES DE FUNCIONAMENTO 
 

Este aparelho de ar condicionado contém gases fluorados contemplados no 
protocolo de Kyoto. 

3. DADOS TÉCNICOS 
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 UNIDADE INTERIOR UNIDADE EXTERIOR 

ARREFECIMENTO 
MÁX  52 ℃ 

MIN 15  ℃ 16 ℃ 

AQUECIMENTO 
MÁX 30  ℃ 30 ℃ 

MIN  -15 ℃ 

 
 

 
 

4.1 SELEÇÃO DA POSIÇÃO DE MONTAGEM 

 

DIMENSÕES DAS UNIDADES 

 

UNIDADE MODELO DIMENSÕES (mm) 

UNIDADE INTERIOR (WxHxD) DSGNW25 970/315/235 

 UNIDADE EXTERIOR (W1xHxD) DSGT25-S 802/535/298 

UNIDADE INTERIOR (WxHxD) DSGNW35 970/315/235 

UNIDADE EXTERIOR (W1xHxD) DSGT35-S 802/535/298 

 
 

4. INSTALAÇÃO 
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UNIDADE INTERIOR 

 

 

 Tenha em conta a distribuição do ar que a unidade vai promover no 
compartimento e selecione um local adequado para obter uma temperatura 
uniforme do ar. 

 Assegure-se que não haja quaisquer fontes de calor e/ou de vapor próximas. 

 Mantenha uma boa circulação de ar. 

 Pondere a conveniência da adoção de medidas para redução do ruído. 

 Não instale a unidade junto de portas e/ou janelas. 

 Certifique-se que a unidade interior está instalada a uma distância não inferior a 
15 cm do teto e paredes laterais para assim assegurar a aspiração do ar do 
compartimento. 

 Instale a unidade interior a um mínimo de 2,3 m do pavimento. 
 

UNIDADE EXTERIOR 

 Se colocar uma proteção para guardar a unidade exterior da chuva e da 

insolação, preste atenção para não bloquear a dissipação de calor no 

condensador. 

 Resguarde animais ou plantas próximas do local de instalação já que serão 

afetados pelo ar quente ou frio projetado pela unidade. 

 Assegure-se que cumpre as distâncias mostradas no esquema entre teto, 

paredes, mobiliário e outros obstáculos. 

 Mantenha a unidade exterior afastada de fontes de calor e ambientes 

inflamáveis. 

 A base da instalação e a estrutura de apoio devem ser fortes e seguras. O 

aparelho deve ser instalado numa superfície plana.  
 

DISTÂNCIAS DE TUBAGEM FRIGORÍFICA 

Antes de instalar os aparelhos, tenha em conta as distâncias máximas da 

tubagem frigorífica: 

 DSGT25-S DSGT35-S 

Comprimento máximo tubagem (m) 22 22 

Diferença altura máxima (m) 12 12 

Pré-carga para (m) 7 7 

Carga adicional (g/m) 20 20 

Distância ao teto 

Distância à 
parede 

Distância à 
parede 

Distância ao chão 
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4.2 INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR 

 Primeiro perfure a parede e assegure-se de que a mesma é suficientemente 

robusta, como para suportar 200 kg. 

 Utilizando 4 parafusos tipo estrela, fixe a placa de instalação na parede. 

 Com um nível certifique-se que o suporte mantem a direção horizontal e 

perpendicular à direção vertical. Caso contrário, a unidade interior poderá 

apresentar fugas de água quando o ar condicionado estiver a funcionar em 

modo arrefecimento. 
 

 
 
 

INSTALAÇÃO COM LIGAÇÕES POSTERIORES 
 

 Perfure um orifício de 70 mm de diâmetro no lado esquerdo (vista posterior) ou 

lado direito (vista frontal) com uma ligeira pendente descendente. 

 Utilize fita isolante para deixar firme a ligação do tubo da unidade interior. De 

seguida, envolva a ligação com fita isolante para evitar a condensação da água. 

 

 

 
 Aperte os tubos, cabos e a tubagem de drenagem juntos com a fita de plástico. 

 Organize as tubagens e cabos de acordo com a figura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suspenda a unidade interior na placa de instalação começando pelas pestanas 

superiores. Assegure-se que a unidade interior se encontra no centro da placa. 
 

Ligação de 
tubagem 

Furo 

Anel 

Cimento 

Ligação 

espuma de apoio antes da 
instalação 

Tubo de ligação 
Tubo de drenagem 

Cabo 
Fita 
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 Acomode a unidade sobre a placa de instalação até que os ganchos entrem com 

força nas ranhuras e produzam um clic. 

 
INSTALAÇÃO COM LIGAÇÕES LATERAIS 

 
 É igualmente possível a instalação da 

unidade interior utilizando as ranhuras 

laterais. 

 Tenha em conta que o cableado, a 

drenagem de condensados e as 

ligações frigoríficas estão totalmente 

preparadas para realizar as ligações 

por qualquer dos lados da unidade. 

 Da mesma forma que na instalação 

com ligações posteriores, cinte todas 

as ligações para evitar problemas de 

condensação. 

 
TUBO DE ESCOAMENTO 

 
 Tenha em consideração que o escoamento da água de condensação se faz por 

gravidade.  

 Ligue o tubo de escoamento ao tubo plástico isolado termicamente da parte direita 

da unidade interior (vista posterior) 

 Certifique-se que o tubo de escoamento sai da unidade interior com pendente 

descendente. O ponto mais alto das ligações de saída não pode exceder a 

posição da bandeja.  

 
 Nota: 

- O tubo de escoamento pode ser 
ligado tanto no conector 1 como 
no 2. 

- Caso seja necessária a alteração 
de lado do tubo de drenagem, 
retire o tampão de borracha do 
conector com a ajuda de uma 
chave de parafusos e fixe-o no 
lado a não utilizar. 

 
 

Cabo de ligação 

Placa de instalação 

Parede 

Tubo de drenagem 

Cabo 

Chave de parafusos 

Tampão de 
borracha 
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VERIFICAÇÃO DO ESCOAMENTO 

Retire a tampa da unidade. 
 

Retire o aro frontal para a manutenção de acordo com os seguintes passos: 

a) Rode a lâmina de direção horizontal do fluxo de ar para a posição “|”. 
b) Como se mostra na imagem da direita, retire as duas tampas da estrutura 

frontal e seguidamente os parafusos. 
c) Puxe o painel frontal para si e retire-o. 

 

Verifique a descarga de água. 
 

a) Ponha água no canal. 
b) Assegure-se que a água flui para o orifício de saída.  

 

 
 

 
 

4.3 INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERIOR 
 A unidade exterior deverá estar firmemente fixada para evitar a queda em caso de 

vento forte. 

 Instale-a seguindo as informações da figura ao lado. 

 Caso a instalação se efetue próxima do mar ou num local alto acima do solo e com 

ventos fortes, o ar condicionado deve ser instalado numa parede para garantir o 

normal funcionamento do ventilador. Recomenda-se a instalação duma placa de 

bloqueio. 

 Caso a instalação se efetue num local normal, a estrutura da superfície de 

montagem deve ser de barra sólida, cimento ou materiais com resistência 

equivalente, e ter a capacidade de suporte suficiente. Caso contrário devem adotar-

se medidas de fortalecimento, apoio e amortecimento de vibrações. 

 

Parafuso 
Lâmina 

Aro 
frontal 

Puxe a parte frontal 
para si e retire-a  

Parafuso 



 
 

11 

 
 
 

MODELO A (mm) B (mm) 

DSGT25-S 802 535 

DSGT35-S 802 535 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ORGANIZANDO OS TUBOS 

Envolva todas as tubagens, a descarga de água e o cableado de alto abaixo. 
 

Envolva os tubos com fita ao lado da parede e fixe-os à parede com clips. Estes passos 

adotam-se normalmente quando a unidade exterior se instala por baixo da unidade 

interior. 

 
 Caso pretenda instalar um tubo de descarga de água adicional, o extremo do 

tubo deve estar dentro de uma certa distância da superfície (não o deixe 

submerso. Fixe-o à parede para que não seja sacudido pelo vento). 

 Envolva os tubos e os cabos desde a parte superior até abaixo. 

 Envolva os tubos que se encontram próximo da parede para evitar que a água 

entre no compartimento. 

 Utilize abraçadeiras ou outros acessórios para fixar as tubagens à parede. 

 

Base esquerda Base direita 
Entrada de ar 

Saída de ar 
Unidade exterior 

Envolva com fita 

Tubagem de descarga 

Cabo de ligação 

Tampa painel de 
controlo 

Cabo de ligação 

deixar desta forma para evitar que entre água na parte elétrica 

Use fita isolante para cobrir 
pequenas fugas no anel exterior 
do tubo 
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5.1 LIGAÇÃO DAS TUBAGENS 

 
 A metodologia de ligação de tubagens é a mesma tanto para unidades interiores 

como exteriores. 

 Ligue os tubos à unidade; aponte para o centro da tubagem e aperte com uma 

chave até que fique bem firme, a direção da fixação está na figura seguinte. 

 
 

 Apontando para o centro do tubo, aperte o parafuso com força. 
 Aperte as porcas cónicas tal como se indica na figura aplicando o par de aperto 

correspondente segundo o diâmetro da tubagem.  
 Verifique a não existência de fugas na ligação utilizando uma mistura de água e 

sabão sobre a ligação. 
 Isole as ligações frigoríficas. 

 

  
 
 

5. TUBAGENS DE REFRIGERANTE 

 

imagem de referência da direção 

Unidade interior   Parafuso de ligação  Tubo 

Chave 
Torque da chave 

Parafuso de ligação 

 
Torque da chave 

tubo de ar 

Unidade exterior 

Use fita isolante para cobrir 
pequenas fugas que possam 
existir no anel exterior do tubo 
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TAMANHO DO TUBO TORQUE 

Ø 6,36mm (1/4”) 1525 N.m 

Ø 9,62mm (3/8”) 3540 N.m 

Ø 12,7mm (1/2”) 4560 N.m 

Ø 15,88mm (5/8”) 7378 N.m 

 
 

5.2 PROVA DE ESTANQUECIDADE 

Uma vez ligadas as tubagens de refrigerante deve-se realizar a prova de estanquidade 

para se assegurar da não existência de fugas pressurizando o sistema com azoto. 
 
 

METODOLOGIA 

 
1. Ligue o conjunto de manómetros às válvulas de serviço das tubagens de gás da 

unidade exterior. 

2. Com as válvulas de serviço da unidade exterior fechadas, ligue a garrafa de azoto 

ao conjunto de manómetros de forma a carregar as tubagens através do mesmo. 

3. Carregue a instalação (tubagens e unidades interiores) com azoto até uma 

pressão de 40 bar. 

4. Feche as válvulas do conjunto de manómetros do lado da garrafa. Esperar que a 

pressão estabilize.  

5. Comprove que a pressão não diminui. Depois de estabilizada a pressão, o tempo 

de verificação pode ser cerca de 30 minutos. 

6. Uma vez verificado que o sistema não apresenta fugas, feche as ligações de alta 

e baixa pressão do conjunto de manómetros para poder retirar a garrafa de azoto. 
 

5.3 PROCEDIMENTO DE VAZIO 

Depois de realizar a ligação das tubagens de refrigerante e comprovada a não existência 

de fugas, é absolutamente necessário realizar o vazio do sistema para eliminar o ar 

húmido do sistema., caso contrário pode causar problemas no compressor. Utilize uma 

bomba de vácuo específica e certificada para R32. 
 

METODOLOGIA 

1. Ligue a bomba de vácuo ao conjunto de manómetros na sua toma central.  

2. Ligue o lado de baixa pressão e o lado de alta do conjunto de manómetros às 
ligações de serviço da unidade exterior (lado gás). 

3. Abra as válvulas de baixa e de alta do conjunto de manómetros com as válvulas de 
serviço da unidade exterior fechadas. 

4. Colocar em funcionamento a bomba de vácuo. Deixar a bomba a funcionar até 
alcançar 0,15 mm de Hg no vacuómetro.  

5. Esta operação durará 15 minutos ou mais. 

6. Uma vez finalizado o processo, feche as válvulas do conjunto de mangueiras e 
desligue a bomba de vácuo. 
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5.4 CARGA DE REFRIGERANTE 
 

Caso tenha que instalar tubagens de comprimento maior que a tubagem standard 

(comprimento para o qual a unidade vem pré-carregada), deverá adicionar-se a carga de 

refrigerante correspondente: 

 DSG25-S DSGT35-S 

Carga adicional (g/m) 20 20 

METODOLOGIA 
1. Calcule a carga de refrigerante a adicionar considerando os parâmetros especificados 

na secção “DISTÂNCIAS DE TUBAGEM FRIGORÍFICA” do manual. 

2. Ligue a garrafa de refrigerante R32 na posição de carga de líquido na toma média do 

conjunto de manómetros onde estava ligada a garrafa de azoto ou a bomba de vácuo.  

3. Ligue a mangueira do conjunto de manómetros à ligação de carga da unidade exterior 

(gás). Ao injetar o refrigerante líquido pela toma de gás deve fazê-lo lentamente e ter 

muito cuidado com os golpes de líquido no compressor. 

4. Coloque a garrafa de refrigerante numa balança. 

5. Abrir a válvula de corte para permitir a passagem de refrigerante. 

6. Fechar a válvula quando o peso da garrafa coincida com a quantidade a carregar. 
 

 

 
 

Os cabos de ligação devem cumprir as especificações da tabela seguinte: 
 

MODELO UNIDADE EXTERIOR DSGT25-S DSGT35-S 

ESPECIFICAÇÕES CABO DE LIGAÇÃO 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 

ESPECIFICAÇÕES CABO DE ALIMENTAÇÃO 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 

 Notas: 

- Consideram-se cabos de ligação o cableado de ligação entre as unidades interior e exterior. 

- Consideram-se cabos de alimentação os cabos ligados da rede elétrica à unidade interior. A 

alimentação deve ser conduzida à unidade exterior. 

 

6. LIGAÇÃO ELÉTRICA 

Válvula Alta 
Pressão 

Válvula Baixa 
Pressão Mangueira de carga 

Mangueira de carga 

 
Conjunto manómetros 

Válvula baixa pressão 

Bomba de vácuo 
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6.1 CABLEADO DE LIGAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR 
 

 Abrir a parte frontal, inserir os cabos de ligação desde a base do ar 
condicionado ligando-os à régua de terminais com o objetivo (de acordo com a 
figura seguinte) de usar os passacabos para fixar os cabos. 

 


6.2 CABLEADO DE LIGAÇÃO DA UNIDADE EXTERIOR 
 

 Desaparafuse o painel frontal, retire a cobertura do painel de controlo da unidade. 

 

 Ligar o cabo à terra com o parafuso correspondente. 

 Fixe o conjunto de cabos com o passacabos. 

 Reinstale os painéis adequadamente. 
 

 Nota: 

- Ligue o cabo de terra corretamente ou causará falhas de algum componente elétrico, descarga ou 

mesmo incêndio. 

- Não altere a polaridade da energia. 

- Deve-se fixar o cravo do parafuso do cabo firmemente, logo puxar o cabo ligeiramente, confirmando 

se está firme. 

 

 
 

7.1 PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO 
1. Assegure-se que as válvulas de serviço das linhas de gás e de líquido estão 

completamente abertas. 

Certifique-se que não há nenhuma fuga de refrigerante. Se for necessário 

aquecer o óleo do compressor, utilize um aquecedor de óleo. 

2. Verifique que os cabos elétricos das unidades interiores e exterior estão ligados 

tal como se indica no capítulo“Cableado elétrico”. 

3. Certifique-se que cada terminal (L,N) está ligado corretamente à fonte de 
alimentação. 

4. Ligue o ar condicionado em modo arrefecimento durante 30 minutos ou mais. 
 
 

7. PROVA DE FUNCIONAMENTO 

À unidade exterior 

À unidade interior                  Alimentação 

Cobertura 
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7.2 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 
MODELO:  
NÚMERO DE SÉRIE 
NOME E DIREÇÃO DO CLIENTE:  
DATA: 

 É correta a direção de rotação dos ventiladores das unidades interiores? 

 É correta a direção de rotação do ventilador da unidade exterior? 

 Ouvem-se sons anómalos no compressor? 

 A unidade foi deixada em funcionamento durante pelo menos trinta (30) minutos? 

 Verificação da temperatura do compartimento: 

 Entrada A: BS___ /BH___ °C (BS/BH – temperatura bolbo seco/húmido) 

 Saída A: BS___ / BH___ °C 

 Entrada B: BS___ /BH___ °C (BS/BH – temperatura bolbo seco/húmido) 

 Saída B: BS___ / BH___ °C 

 Verificação da temperatura exterior: 

 Entrada: BS___ /BH___ °C  

 Saída: BS___ / BH___ °C 

 Verificação da pressão: 

 Pressão de descarga (Pd) =___ bar 

 Pressão de aspiração (Ps) =___ bar 

 Verificação de tensão: 

 Tensão nominal:___V 

 Verificação da corrente de serviço de entrada do compressor 

 Entrada: ___kW 

 Corrente de serviço: ___A 

 É adequada a carga de refrigerante? 

 Os dispositivos de controlo de funcionamento funcionam corretamente? 

 Os dispositivos de segurança funcionam corretamente? 

 Foi comprovado que a unidade não tem fugas de refrigerante? 

 A unidade está limpa por dentro e por fora? 

 Estão montados todos os painéis do aparelho? 

 Os painéis do aparelho estão montados de modo a não produzir ruídos? 

 O filtro está limpo? 

 O permutador de calor está limpo? 

 Estão abertas as válvulas de serviço de gás e líquido? 

 A água condensada flui sem problemas pela tubagem de escoamento? 
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Os possíveis códigos de alarme mostrados no ecrã da unidade interior são os 

seguintes: 
 

CÓDIGO DE 
ALARME 

PROBLEMA 

E1 Falha no sensor de temperatura interior 

E2 Falha no sensor de temperatura de refrigerante da unidade exterior 

E3 Falha no sensor de temperatura de refrigerante da unidade interior 

E4 Falha no motor do ventilador da unidade interior (Motor PG) 

E5(5E) Falha na comunicação entre a unidade exterior e a unidade interior 

F0 Falha do motor do ventilador da unidade exterior (Motor DC)  

F1 Falha de proteção do módulo inverter (IPM) 

F2 Falha de proteção de placa unidade exterior (PFC)  

F3 Falha de sincronismo do compressor 

F4 Falha no sensor de temperatura de descarga 

F5 Falha de proteção de temperatura da cabeça do compressor  

F6 Falha no sensor de temperatura exterior  

F7 Falha de proteção por sobrevoltagem ou voltagem reduzida  

F8 
Falha de comunicação do módulo exterior e a placa de controlo 

exterior (só modelo LSGT70-S) 

F9 Falha da EEprom da unidade exterior  

FA Falha no sensor de temperatura de sucção 

P4 Proteção por sobrecarga em arrefecimento 

P5 Proteção por sobrecarga em aquecimento 

P6 Proteção unidade interior antisobreaquecimento em aquecimento 

P7 Proteção unidade interior anticongelação em arrefecimento 

P8 Proteção por sobreintensidade na unidade exterior 

8. CÓDIGOS DE ALARME 
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