Série Split EVI DC Inverter
Manual de instalação

EK2-9,6SP

EK2-16,8SP

EK3-16,8SP

Bomba de calor ar-água
Aquecimento + Refrigeração + AQS
Agente refrigerante: R410A
Código placa PC:
Código LCD:

Precauções de segurança

a.

Para evitar choques elétricos, certificar-se de que a alimentação
elétrica é desligada 1 minuto ou mais antes de começar a intervir na
parte elétrica. Mesmo após 1 minuto, medir sempre a tensão nos
terminais dos condensadores do circuito principal ou das partes
elétricas e, antes de tocar, ter a certeza de que essas tensões são
inferiores à tensão de segurança.

b.

O tamanho do cabo de alimentação elétrica tem de ser selecionado
de acordo com este manual. E tem de ser ligado à terra.

c.

Não colocar as mãos nem agarrar a grelha de saída de ar quando o
motor do ventilador estiver a funcionar.

d.

Não tocar nos fios elétricos com as mãos molhadas e não puxar
quaisquer fios elétricos da unidade.

e.

É proibido verter água ou qualquer outro tipo de líquido para o interior da
unidade.

f.

Selecionar o disjuntor a ar e o interruptor de proteção contra fugas corretos.

g.

Não tocar na aleta do permutador de calor do lado da fonte, pode ferir
o seu dedo.

h.

Se algum fio elétrico estiver solto ou danificado, sugere-se que seja uma
pessoa qualificada a fazer a reparação.

Peças importantes na bomba de calor

N.º

Componente

53

Ventilador

54

Motor DC

35

Reservatório

28

Compressor inversor

55

Manómetro

31

Filtro

46

Válvula de corte pequena

47

Válvula de corte grande

23

Válvula de quatro vias

26

Válvula de expansão eletrónica principal

27

Válvula de expansão eletrónica auxiliar
Economizador do permutador de calor de
placas
Placa traseira

29
16

Peças importantes na bomba de calor

N.º

Componente

60

Ventilador

61

28

Motor DC
Economizador do permutador de calor de
placas
Válvula de expansão eletrónica auxiliar

30

Válvula de expansão eletrónica principal

53

Válvula de corte grande

52

Válvula de corte pequena

23

Válvula de quatro vias

64

Manómetro

29

Filtro

50

Reservatório

24

Separador gás-líquido

41

Compressor inversor

31

Peças importantes na bomba de calor

N.º

Componente

25

Controlador

7

Bomba do inversor

8

Tanque de expansão

24

Permutador de calor de placas

9

Resistência elétrica

Tamanho da bomba de calor
CGK030V2LS/O

Dimensões da bomba de calor
CGK050V2LS/O, CGK060V2LS/O

Dimensões da bomba de calor
Unidade interior

Esquema de instalação
Sistema de circulação secundário

Símbolo

Nome
Válvula de 3 vias
Válvula de 2 vias
Válvula de esfera
Válvula de não retorno

Filtro
Bomba de água
Sensor de temperatura

Notas:
1. Selecionar os modos adequados de acordo com os seus requisitos e instale-os de acordo
com o esquema de instalação. Se apenas for necessária a função de água quente, selecionar
o modo aquecimento + água quente e, a seguir, colocar o sensor de água quente no depósito
de água quente.
2. A válvula de duas vias e a válvula de esfera são de instalação opcional. Só se necessitar de
controlar a temperatura por zona diferente, então, instalar ambas.
3. O ventiloconvetor poder ser controlado por ligação com a bomba de circulação secundária.
Entretanto, será instalada ligação passiva do termóstato.
1.
4. Sistema de circulação secundário.
5. A bomba de calor inclui bomba de água e tanque de expansão.

Válvula de purga
Tanque de expansão

Ventiloconvetor 1

Controlador

Bomba de calor exterior

Termóstato ambiente 1

Ventiloconvetor 2

Depósito de
água quente
Termóstato ambiente 2

Interior

Depósito de
água A/C

Aquecimento de pavimento 1
Termóstato ambiente 3

Aquecimento de pavimento 2

Termóstato ambiente 4

Bomba de calor SPRSUN EVI DC Inverter Split

Distâncias
à barreira
e solo
Requisitos
básicos
de instalação
1)

A bomba de calor tem de ser instalada num espaço aberto. Normalmente, deve
ser instalada no telhado da casa.

2)

A unidade deve ser colocada num local seco e bem ventilado. Se o ambiente for
húmido, os componentes eletrónicos podem ficar corroídos ou fazer curtocircuito.

3)

A bomba de calor não pode ser instalada num ambiente onde existam líquidos ou
gases corrosivos, voláteis ou inflamáveis.

4)

Devido ao ruído ser um pouco elevado, não instalar a bomba de calor perto de
um quarto de dormir, sala de estar ou sala de reuniões.

5)

Instalar um abrigo para a bomba de calor, caso contrário, a água da chuva pode
reduzir a vida útil da carcaça e a neve pode cobrir a saída de ar.

6)

Deve ser realizado um canal de drenagem de água em redor da bomba de calor,
quando a bomba de calor está a funcionar, há um fluxo descendente de água de
descendente.

7)

≥0.5
m

condensação, ou quando se descongela, também há muita água num fluxo
A bomba de calor deve estar afastada do exaustor da cozinha, pois o tubo com
aletas não é fácil de limpar se houver óleo nele.
8)

A bomba de calor tem de ser instalada sobre blocos de betão planos ou numa
plataforma elevada de betão, ou num suporte de aço. A parte de baixo da bomba
de calor devem estar instalada a pelo menos 50 cm acima do solo, pois a água da
chuva ou neve podem entrar no aparelho se a instalação estiver no solo.

9)

Entre a bomba de calor e a base ou suporte, devem ser colocados, pelo menos, 4
blocos antichoque.

10) Antes de fazer a base ou o suporte, verificar as dimensões da bomba de calor.
11)

Antes de fixar a bomba de calor na base, confirmar se a direção da bomba de
calor está de acordo com o desenho do projeto.

12) Em condições normais, usar parafuso de expansão para fixar a bomba de calor à
base de betão.
13) Certificar-se de que o tubo de circulação de água é ≥DN25 (ou PPR32), e de que
os tubos estão isolados.
14)

Quando instalar um sensor de temperatura da água no tubo ou no depósito de
água, certificar-se de que o sensor de temperatura não toca, diretamente, na
água, o melhor é através de um tubo de sensor. Conforme a figura abaixo.

Detalhes da instalação
1. Local da instalação
1.1 A unidade exterior deve ser instalada num lugar soalheiro e ventilado para evitar a formação
de frio devido à má ventilação ou um local escuro, que afete o uso do aparelho;
1.2 A unidade exterior não deve ser instalada num local com muito pó, para evitar a aderência do
pó ao permutador de calor de aletas e afetar o efeito de permutação de calor;
1.3 A unidade exterior não deve ser instalada em locais com gás corrosivo, para evitar que o
permutador de calor da unidade seja corroído e afete a vida útil;
1.4 A unidade exterior deve estar equipada com blocos antivibração e firmemente fixada com
parafusos de expansão para prevenir as vibrações, ruídos e deslocamentos;
1.5 A unidade exterior deve ser instalada num local onde possa ser drenada, para evitar a
condensação e a formação de gelo;
1.6 A unidade exterior deve ser colocada de acordo com o esquema de distâncias de instalação e
deve haver um suporte para evitar que uma distância de drenagem curta provoque a formação
de gelo;
1.7 A unidade interior deve estar bem apoiada, instalada numa parede e a parede tem de ser
capaz de suportar o peso;
1.8 A unidade interior não deve ser instalada no exterior sob a luz solar direta ou chuva.

2. Considerações sobre a instalação
2.1 O tubo de cobre que liga as máquinas internas e externas tem 5 metros e não pode ser
alongado sem autorização. Se for preciso alongar, é necessário contactar o fabricante.
2.2 Não esmagar o tubo de cobre de ligação quando estiver dobrado, caso contrário, isso afetará
o funcionamento normal da unidade;
2.3 Após a instalação, usar água com sabão para detetar fugas.

Detalhes da instalação
3. Instalação da unidade de exterior
3.1 Requisitos de distância de instalação da unidade exterior

Solo

Parte traseira

Parte frontal

Detalhes da instalação
3.2 A instalação da unidade exterior tem de ser fixada na estrutura inferior com parafusos de
expansão e o canto inferior da unidade principal tem de ser instalada com um bloco antivibração.

Bloco antivibração
Base de betão

Parafuso de expansão

4. Instalação da unidade interior:

4.1 A instalação da unidade interior precisa de três parafusos de expansão para fixar a unidade
interior à parede.

Ligação dos tubos
5. Fixação do tubo de ligação
5.1 Depois das unidades exterior e interior estarem fixadas, procurar o caminho de ligação mais curto,
fazer um orifício de 50-100 mm no local da parede. Prestar atenção à impermeabilidade da furação
5.2 Passar os dois tubos de ligação através da parede e colocar as duas extremidades na ligação entre
as unidades interior e exterior

6. Ligação do tubo de cobre de flúor
6.1 Unidade interior e localização da ligação
Conector de gás da unidade exterior

Conector de gás da unidade interior

Ligação dos tubos

6.2 Especificação do tubo de ligação de flúor
CGK030V2LS especificação do tubo de ligação φ15.88 / φ12.7
CGK050V2LS especificação do tubo de ligação φ19 / φ12.7
CGK060V2LS especificação do tubo de ligação φ19 / φ12.7

7. Passos de ligação da tubagem do sistema de flúor
7.1 Retirar a tampa de plástico da válvula de esfera, alinhar diretamente a boca de sino do tubo de
ligação com o orifício de ligação na bomba de calor e, a seguir, apertar a porca, tomando em
consideração o alinhamento, caso contrário, provocará fugas de ar.

Retirar tampa

Boca de sino

7.2 Após ligar os tubos de ligação das unidades interior e exterior, usar uma bomba de
vácuo para retirar o ar da tubagem e unidade interior, para garantir o tempo de descarga e
garantir que o ar é purgado.
7.3 Após a evacuação, fechar a válvula doseadora de refrigerante, usar uma chave
hexagonal Ø 5 para abrir o seletor da válvula de corte, fechar o seletor da válvula de corte
após a entrada de um pouco de refrigerante no tubo de ligação, depois, desapertar o tubo
de ligação para evacuação e, a seguir, reabrir todas os seletores da válvula de corte.
Completar a ligação.

Chave

Retirar tampa

Seletor

8. Deteção de fugas
Encher uma garrafa vazia com a quantidade certa de solução detergente e água, agitá-la e deitá-la
sobre todos os pontos de ligação, para verificar se aparecem bolhas. Se houver bolhas, pode-se
considerar que há fugas de agente refrigerante. Tem de ser apertado imediatamente até deixarem
de sair bolhas.

9. Ligação da tubagem do sistema de água
9.1 Usar ligações de tubos com especificações iguais ou superiores a DN25, e a ligação deve ser
apertada para evitar as fugas de água;
9.2 Se utilizada para as três funções de aquecimento do piso, arrefecimento e água quente, será
preciso instalar uma válvula de três vias;
9.3 A válvula de escape automática tem de ser instalada na parte mais alta do sistema de água e no
topo do tanque de água.

Linha de água
Terminal
10. Ligação da linha
10.1 Quando ligar a alimentação elétrica principal, é de notar que o diâmetro de fio do cabo de
alimentação deve ser superior ou igual ao diâmetro de fio recomendado, e tem de estar
devidamente ligado ao solo.
10.2 O terminal de ligação da bomba de água pode ser usado como alimentação elétrica da
bomba de água. A bomba de água com sinal de modulação de duração de impulso (PWM) precisa
de ser ligada à linha de sinal. Prestar atenção para distinguir a linha de alimentação da linha de
sinal da bomba, que se podem distinguir de acordo com o número da linha de ligação.
10.3 Os modelos com resistência elétrica interior pode ser ligados de acordo com a marca.
10.4 Os modelos com resistência elétrica exterior precisam de selecionar um diâmetro de fio
adequado para a potência de aquecimento elétrico O terminal da resistência elétrica não pode
ser usado diretamente como uma alimentação da resistência elétrica, mas apenas como linha de
controlo. A alimentação elétrica principal tem de ser equipada com um contactor AC de acordo
com o valor da potência
10.5 A ligação da válvula de três vias é de 2 fios de fase e 1 fio de neutro e o sentido de
comutação da válvula de três vias tem de ser avaliado com precisão quando fizer a ligação, caso
contrário provocará danos na unidade e torná-la-á inutilizável.
10.6 A sonda de água quente do utilizador que use as três funções de aquecimento do pavimento,
arrefecimento e água quente precisa de ser instalada no depósito de água quente.
10.7 Os números correspondentes das linhas de entrada e saída da sonda e a linha de ligação do
interruptor de fluxo de água podem ser ligados diretamente.

11. Seleção do diâmetro do cabo de alimentação

L

N

Tensão: 220V～240V/50Hz ou 60 Hz/Monofásica

Resistência elétrica: 3KW

12. Esquema do terminal de ligações

CGK030V2LS

CGK050V2LS

CGK060V2LS
6

10

10
15

26

30

Linha
(mm)
Corrente
máx. (A)

Resistência elétrica

Sinal PWM

Alimentação elétrica

Temperatura da água
quente

Temperatura de saída
de água
Temperatura de
entrada de água

Ligação
Caudal de água
Válvula de água
quente

Válvula aquecimento
pavimento

BOMBA

Válvula de 3 vias

Terminal
Esquema de ligações
14. Esquema de ligações

Esquema de ligações
ligações

Comissionamento

Comissionamento

16. Comissionamento
16.1 O sistema de água é enchido com água, e o ar nos tubos e tanques de água é expulso;
16.2 Verificar se a tubagem do sistema de água está com fugas
16.3 Verificar se o cabo de alimentação e outros fios elétricos de ligação estão apertados
16.4 Ajustar o modo do hospedeiro ao modo exigido, estabelecer a temperatura desejada e iniciar o
funcionamento.
16.5 Depois do hospedeiro estar ligado, a temperatura desejada é atingida e não há falhas. Depois de
a temperatura descer, o aparelho pode ser reiniciado normalmente e o processo de procura de
problemas está terminado.

17. Depois de terminado o comissionamento, manter a tubagem bem isolada e fixar a
tubagem sem afrouxamentos

Aviso
Bomba de calor ar-água
1. Deve ser instalado um filtro em
forma de Y em frente da bomba de água.
2. Caudal de água da bomba de água do
ciclo por cada 0,75 kW (potência de entrada)
> 1 m3/h
3. Altura de elevação da bomba adaptada ao local
de trabalho. Resistência à água de curva em esquadria
≥ 1 metro
4. A água quente sanitária utiliza as normas nacionais para a água de
torneira urbana.
5. O sensor de água não pode tocar diretamente na água, tem de ser
colocado no furo cego do depósito de água.
6. A instalação tem de cumprir as condições acima, se não cumprir alguma delas,
não nos responsabilizamos por qualquer perda.
7. Quando a temperatura do ar for inferior a 0 ⁰C, drenar a água no permutador de calor em
caso de falha de energia, para evitar a acumulação de gelo da água.
8. Tem de se adicionar um filtro de rede de 40-70 no percurso da água antes de entrar na bomba de
calor, e a concentração de iões da água deve ser inferior a 280 ppm.

