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RECEBIMENTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO
Examine o aparelho de ar condicionado. Verifique a presença de danos ocultos que possam ter ocorrido durante 
o transporte. Procure por amassados, arranhões, conjuntos soltos, evidências de vazamento de óleo, etc. Danos 
evidentes no recebimento deverão ser anotados nos documentos de transporte. Os danos deverão ser declarados 
à empresa transportadora, e NÃO à Pentair Equipment Protection, no prazo de 15 dias da entrega. Guarde a 
caixa e o material de embalagem e solicite uma inspeção. A seguir, protocole uma reclamação junto à empresa 
transportadora.
A Pentair Equipment Protection não aceitará responsabilidade por danos ocorridos durante o transporte; 
contudo, ela auxiliará de todas as formas possíveis.

MANUSEIO E TESTE DO APARELHO DE AR CONDICINADO
Se o aparelho de ar condicionado foi mantido na posição horizontal, certifique-se de que ele seja colocado em 
uma posição vertical ou de instalação pelo menos cinco (5) minutos antes da operação.

Não tente acionar o aparelho de ar condicionado enquanto ele 
estiver na posição horizontal ou apoiado sobre a sua lateral, 
sua parte posterior ou anterior. O compressor de refrigeração 
é abastecido com óleo lubrificante. Isso poderá provocar danos 
permanentes ao aparelho de ar condicionado e também anulará 
a garantia.

CUIDADO

TESTE DE FUNCIONALIDADE ANTES DA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PAINEL.
Consulte os requisitos de alimentação elétrica na plaqueta de identificação e, a seguir, conecte a unidade a uma 
fonte de alimentação devidamente aterrada utilizando apenas condutores elétricos de cobre. Os cabos elétricos 
deverão ser presos após a instalação no local para assegurar que não haja contato com a ventoinha interna. A 
capacidade mínima de corrente do circuito deverá ser de, pelo menos, 125% da corrente indicada na plaqueta de 
identificação. Nenhum outro equipamento deverá estar conectado a este circuito para evitar sobrecarga.
Imediatamente após a aplicação de energia, o soprador do evaporador (ar do painel) deverá começar a funcionar. 
Opere o aparelho de ar condicionado com o compressor em funcionamento por cinco (5) a dez (10) minutos. 
Será necessário ajustar o termostato de resfriamento ou regular o ponto de ajuste do controlador abaixo da 
temperatura ambiente para que o compressor funcione.
As temperaturas do ar do condensador deverão ser maiores do que as temperaturas ambiente normais alguns 
minutos depois do início do funcionamento dos impulsores do condensador.
Consulte os pontos específicos sobre o funcionamento da unidade após a sua energização, na Sequência de 
Operação, da página 4.

COMO IDENTIFICAR OS NÚMEROS DOS MODELOS
G52 12 4 6 G150

1 2 3 4 5

1. Identifica o tipo/família do aparelho de ar condicionado e a sua altura aproximada (p.ex.: G52 = 
família global com cerca de 52 pol. de altura).

2. Esta é a capacidade nominal do ar condicionado em BTU/h nas condições nominais (ou seja, 12 = 
12.000 BTU/h a 131/131 F)

3. 1 = 115 V, 2 = 230 V, 4 = 460 V.
4. 6 = 50/60 Hz ou apenas 60 Hz.
5. Conjunto exclusivo de números para cada aparelho de ar condicionado que identifica os acessórios 

em um modelo.



© 2016  Pentair Equipment Protection 89133246- 4 -

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO
O aparelho de ar condicionado é fornecido, na sua versão padrão, com dois termostatos instalados internamente. 
Há dois modos de operação: aquecimento e resfriamento. Durante os modos de aquecimento e resfriamento, a 
ventoinha do evaporador estará em funcionamento.
AQUECIMENTO

Quando a temperatura do painel estiver abaixo do ponto de ajuste do termostato de aquecimento, energia 
elétrica será aplicada ao aquecedores. Quando a temperatura do painel estiver 10 graus acima do ponto 
de ajuste, a energia elétrica será desligada.

RESFRIAMENTO
Quando a temperatura do painel estiver acima do ponto de ajuste do termostato de resfriamento, energia 
elétrica será aplicada através do termostato. O compressor será, então, energizado diretamente ou 
por meio de um contator, se a unidade precisar de um. Os impulsores do condensador começarão a 
funcionar imediatamente se a unidade não estiver equipada com um sensor de controle opcional da 
pressão principal. Se a unidade for equipada com um sensor de controle opcional da pressão principal, os 
impulsores do condensador serão acionados assim que a pressão do refrigerante atingir a configuração 
do sensor. As informações específicas dos componentes encontram-se a seguir.
Utilizar o aparelho de ar condicionado abaixo da temperatura ambiente mínima ou acima da temperatura 
ambiente máxima indicada na plaqueta de identificação anulará todas as garantias. NÃO ajuste o 
termostato do painel para uma temperatura inferior a 21ºC (70 F).  Isso poderá aumentar a possibilidade 
de acúmulo de gelo na serpentina do evaporador.
A umidade que o ar do painel pode conter é limitada. Se houver o escoamento contínuo da umidade pelo 
tubo de drenagem, isso significa que ar ambiente está ingressando no painel. A abertura frequente da 
porta do painel admitirá ar úmido que o aparelho de ar condicionado terá que desumidificar.

OPERAÇÃO DOS COMPONENTES PADRÕES E OPCIONAIS
TERMOSTATO

O aparelho de ar condicionado G52 utiliza o nosso termostato padrão 10-1061-16. O ponto de ajuste do 
termostato se iguala à temperatura de desligamento do aparelho de ar condicionado. O termostato possui 
um diferencial de 6ºC (10 F) a partir do ponto de ajuste até que seja necessário acionar o resfriamento ou 
o aquecimento. Um exemplo da operação encontra-se a seguir.
PARA RESFRIAMENTO (FAIXA 23-37ºC/75-100 F):

•	 Ponto de ajuste do termostato = 26ºC/80 F
•	 Resfriamento ligará a 32ºC/90 F
•	 Resfriamento desligará a 26ºC/80 F

PARA AQUECIMENTO (FAIXA 12-18ºC/55-65 F):
•	 Ponto de ajuste do termostato = 12ºC/55 F
•	 Aquecimento ligará a 12ºC/55 F
•	 Aquecimento desligará a 18ºC/65 F

NOTA: Apenas para fins de teste, o parafuso limitador do termostato poderá ser removido (nas 
unidades assim equipadas) para permitir ajustes abaixo de 21ºC (70 F). Após os testes, recoloque 
o parafuso limitador e verifique se o termostato não pode ir abaixo de 21ºC (70 F). A operação 
prolongada abaixo de 21ºC (70 F) pode provocar o congelamento da serpentina, resultando em uma 
carga reduzida e/ou danos à unidade.

CONTROLE DE ACESSO REMOTO (OPCIONAL)
Veja o CONTROLE DE ACESSO REMOTO (opcional), na página 14

CONTROLE DA PRESSÃO PRINCIPAL
A unidade é configurada na fábrica, não são necessários ajustes.
Com uma temperatura do condensador saturado de 29ºC (85 F e 95 psig), as ventoinhas do condensador 
serão desligadas. A uma temperatura do condensador saturado de 48ºC (118 F e165 psig), as ventoinhas 
do condensador serão acionadas.

CONTATOR (APENAS PARA UNIDADES DE 115V 12000 BTU/H)
O contator deste modelo utiliza uma bobina de 115V.

CONTATOR (APENAS PARA UNIDADES DE 460V)
O contator deste modelo utiliza uma bobina de 230V.

SOBRECARGA (APENAS PARA UNIDADES DE 460V)
Ajuste a configuração de reinicialização de sobrecarga para “A” automático e o mostrador do ponto de 
acionamento para 3,0A.
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MONITOR DE FASE
Este produto é equipado com Proteção de Fase/Tensão. Por favor, verifique se a sequência de fases e a 
tensão estão corretas antes da operação. Observe que as ventoinhas ainda poderão funcionar, mesmo se 
a sequência de fases estiver incorreta, mas o compressor não; portanto, a unidade não irá resfriar. A luz 
acesa no Monitor de Fase indica que as fases estão corretas.
Se a luz não estiver acesa, desconecte a energia da unidade e inverta quaisquer dois cabos de 
alimentação no bloco de terminais. Isso deverá corrigir a sequência de fases. A luz deverá acender 
quando a energia for restabelecida.

TRANSFORMADOR DE 460V PARA 230V
A tensão de 230V deste transformador irá alimentar as ventoinhas, o contator e os transformadores 
opcionais. A tensão de 460V somente é usada para acionar o compressor.

TRANSFORMADOR DE 115V PARA 10V OU DE 230V PARA 10V (OPCIONAL)
Este transformador alimenta apenas o visor térmico.

TRANSFORMADOR E RELÉ DE 115V PARA 24V OU DE 230V PARA 24V (OPCIONAL)
O transformador e o relé são usados para acionar o soprador do condensador e o compressor, utilizando 
um sensor remoto fornecido pelo cliente e instalado nas portas. Ele não é um sensor de segurança das 
portas, mas somente ajuda a reduzir a condensação na serpentina do evaporador, se a porta estiver 
aberta. A unidade permanecerá energizada quando o sensor da porta for acionado com a ventoinha do 
evaporador em funcionamento e, potencialmente, se as temperaturas forem suficientemente baixas, a 
resistência elétrica poderá continuar funcionando em modelos instalados externamente.

 ESQUEMA E DIAGRAMA ELÉTRICO PARA O CONTROLE DO TERMOSTATO
ESQUEMA GENÉRICO PARA G521216GXXX (OPÇÕES REAIS DAS UNIDADES PODERÃO 
VARIAR)
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ESQUEMA MONOFÁSICO GENÉRICO PARA OS DEMAIS MODELOS G52 (OPÇÕES REAIS DAS UNIDADES PODERÃO VARIAR)

ESQUEMA TRIFÁSICO GENÉRICO PARA OS MODELOS G52 (OPÇÕES REAIS DAS UNIDADES PODERÃO VARIAR)
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DIAGRAMA ELÉTRICO GENÉRICO PARA G521216GXXX (OPÇÕES REAIS DAS UNIDADES PODERÃO VARIAR)

89081449
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DIAGRAMA ELÉTRICO MONOFÁSICO GENÉRICO PARA OS DEMAIS MODELOS G52 (OPÇÕES REAIS DAS UNIDADES PODERÃO VARIAR)

89081442
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ESQUEMA TRIFÁSICO GENÉRICO PARA OS MODELOS G52 (OPÇÕES REAIS DAS UNIDADES PODERÃO VARIAR)
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INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
1. Examine o aparelho de ar condicionado e verifique a sua correta funcionalidades antes de instalá-

lo. Consulte a seção MANUSEIO E TESTE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, na página 3.
2. Utilize o kit de gaxetas de instalação fornecido com a unidade, instale as gaxetas no aparelho de ar 

condicionado, consulte a Figura 1.
3. Instale o aparelho de ar condicionado em um painel, tomando cuidado para não danificar as 

gaxetas de instalação. A gaxeta de instalação é a vedação entre o aparelho de ar condicionado e 
o painel. Evite arrastar o aparelho de ar condicionado no painel com a gaxeta instalada, pois isso 
poderá provocar danos na gaxeta e o risco de perda da estanqueidade.

4. Mantenha a unidade na posição vertical por, no mínimo, cinco (5) minutos antes de acioná-
la. CUIDADO! O aparelho de ar condicionado deverá ficar na posição vertical durante o seu 
funcionamento.

5. Consulte as especificações elétricas na plaqueta de identificação. Conecte a unidade a uma 
alimentação elétrica devidamente aterrada. Para unidades trifásicas, assim que a energia for 
conectada, verifique se a luz do monitor de fase acende, indicando que a sequência de fases 
elétricas está correta. O circuito elétrico deverá ser protegido com um fusível ou um disjuntor 
HACR.

6. Alguns aparelhos de ar condicionado requerem um termostato instalado remotamente. Conecte 
as saídas do termostato aos respectivos terminais na borneira de 24 VCA, observando as posições 
no diagrama elétrico correto.

7. Ajuste o termostato para a temperatura necessária do painel. Consulte a Sequência de Operações, 
na página 9, para o ajuste e operação do termostato.

DESENHOS DIMENSIONAIS
8000 BTU/H COM TERMOSTATOS

88045775
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12000 BTU/H COM TERMOSTATOS

88016286

8000-12000 BTU/H (G520846G05X, G521246G05X) COM TERMOSTATOS

88027244
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8000 BTU/H (G520846G15X) COM TERMOSTATOS

52.63
1336.9

CLEANABLE, REUSABLE
ALUMINUM INLET FILTER
BEHIND REMOVABLE PANEL.

15.18
385.5

.97
24.7

17.12
434.9

11.65
296

.65 (2)
16.6

14.01

(2)
355.9

ENCLOSURE
AIR IN

AMBIENT
AIR IN

WARM
AIR OUT

REMOVABLE
HANGING
TABS

COOL
AIR OUT

.56 (6)
14.3

16.00 (6)
406.4

4.99
126.7

1.94
49.2

12.50
317.5

14.25
362

6.62
168.2

13.46
342

40.10
1018.4

7.50
190.59.88

(2)
250.8

9.88

(2)
250.8

9.88

(2)
250.8

9.88

(2)
250.8

9.88  

(2)
250.8

1.63

(2)
41.3

1/4-20 UNC (12)
MOUNTING HOLES

COOLING
THERMOSTAT

POWER INLET

HEAT
THERMOSTAT

OPTIONAL ACCESS PANEL
(ONLY FOR UNITS WITH HEATER)

ACCESS HOLE TO
.375 [9.5] O.D. DRAIN STUB

NOTE:
APPROVE TO TYPE 3R/4/12.1.
MOUNTING GASKET SUPPLIED (NOT SHOWN).2.

89059444

12000 BTU/H (G521246G15X) COM TERMOSTATOS

89059259
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88015593
89061033

INSTALAÇÃO SUPERFICIAL INSTALAÇÃO SUPERFICIAL (TRIFÁSICO)

88017668

INSTALAÇÃO COM RECUO PARCIAL

Figura 1
Dimensões de Corte
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CONTROLE DE ACESSO REMOTO (OPCIONAL)
INTRODUÇÃO
O Controle de Acesso Remoto é um controlador de parâmetros para o gerenciamento completo dos aparelhos de 
ar condicionado. Todas as configurações são pré-programadas na fábrica. Os pontos de ajuste de resfriamento/
aquecimento, o diferencial de resfriamento/aquecimento e os pontos de ajuste dos alarmes de temperatura 
alta/baixa podem ser definidos pelo usuário. Os alarmes são emitidos por meio de um contato de relé e também 
podem ser acessados por meio de uma conexão de Ethernet utilizando SNMP, EtherNet/IP e Modbus TCP. Uma 
conexão USB também está disponível e pode ser usada para interfacear com o controlador por meio de Modbus 
RTU.
ENERGIZAÇÃO DO CONTROLADOR
O controlador é conectado e programado, na fábrica, a ser energizado quando o aparelho de ar condicionado for 
conectado à alimentação elétrica.
INDICAÇÃO DO STATUS DE CONTROLE
O visor possui vários símbolos que indicam se o controlador está aquecendo, resfriando, emitindo um alarme, 
se o compressor está habilitado e se a ventoinha de ar ambiente está habilitada. Os 3 caracteres alfanuméricos 
também descrevem alarmes e exibem a temperatura do painel, como padrão.

SÍMBOLO COR ÍCONE ACESO ÍCONE PISCANTEG
1 ÂMBAR Compressor Ligado Solicitação de Inicialização

2,3,4 ÂMBAR Não Usado Não Usado
A ÂMBAR Compressor Ligado Não Usado
B ÂMBAR Ventoinha do Evaporador Ligada Solicitação de Inicialização
C ÂMBAR Não Usado Não Usado
D ÂMBAR Não Usado Não Usado
E ÂMBAR Resistência Elétrica Ativa Não Usado
F VERMELHO Alarme Ativo Não Usado
G ÂMBAR Controlador Ativo Não Usado
H ÂMBAR Não Usado Não Usado
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EXIBIÇÃO E ALTERAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PROGRAMA
Acesso Para exibir e/ou alterar parâmetros, pressione e segure os botões “Prg” e “Sel” por mais de 5 segundos. 
Pressione os botões com seta para cima ou para baixo até que “22” seja exibido; a seguir, pressione o botão “Sel”. 
Quando “S-P” for exibido, pressione “Sel”.
Navegação: Pressione os botões com seta para cima ou para baixo para exibir os submenus e, a seguir, pressione 
“Sel” para selecionar o submenu desejado. No submenu, use as setas para cima e para baixo para visualizar 
os parâmetros de visualização e alteração e pressione “Sel”. Use o botão “Prg” para sair dos níveis de menu 
conforme seja necessário.
Ajuste: Use as setas para cima e para baixo para alterar o valor do parâmetro e, a seguir, “Sel” para salvar 
a configuração. Se “Sel” não for pressionado, a alteração do valor não será salva. Navegue e altere outros 
parâmetros conforme o caso. Ao terminar, pressione “Prg” para sair dos submenus para o menu principal.

NOTA: O visor voltará para o modo de exibição da temperatura normal se nenhum botão for 
pressionado por 60 segundos.

PARÂMETROS DE OPERAÇÃO
Parâmetro Valor Padrão Intervalo Descrição

r01 26ºC (80 F) 22ºC a 48ºC (72 F a 120 F) Ponto de ajuste de 
resfriamento

r02 -13ºC (7 F) - Diferencial de 
resfriamento

A04 10ºC (50 F) * 0ºC a 15ºC (32 F a 60 F) Ponto de ajuste de 
aquecimento*

A05 -13ºC (7 F) * - Diferencial de 
aquecimento*

O resfriamento será ligado em r01 + r02, e desligará em r01

O aquecimento será ligado em A04, e desligará A04 + A05

* Somente funcional nas unidades com opção de aquecedor

PARÂMETROS DE ALARMES
Parâmetro Valor Padrão Descrição

P16 51ºC (125 F) Alarme de Alta Temperatura
P19 4ºC (40 F) Alarme de Baixa Temperatura

VISUALIZAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA NO 2
O sensor número 2, o sensor de saída de ar ou da serpentina do condensador podem ser visualizados a qualquer 
momento, pressionando-se o botão com seta para cima ou para baixo, no painel frontal do visor do controlador. 
O visor voltará à exibição do sensor de temperatura número 1 (temperatura de entrada do AC) após 60 segundos. 
Ambos os sensores também podem ser lidos através das conexões de Ethernet e USB.
ATRASO NO TEMPO DE REINICIALIZAÇÃO DO COMPRESSOR
Um atraso de 6 minutos (360 segundos) no tempo de reinicialização ajustado na fábrica existe para reduzir a 
contrapressão residual antes de permitir o novo acionamento do compressor. O compressor ficará desligado 
durante todo o período programado após o compressor ter sido desativado. O número “1” piscará no visor do 
controlador e indicará que a unidade encontra-se no período de retorno para novo acionamento enquanto o 
resfriamento for necessário.
CONTATO DA SAÍDA DE ALARME
O Controle de Acesso Remoto possui uma saída de alarme de contato seco normalmente aberto com uma 
carga resistiva de 250VCA com 3 A. Dois fios 18 AWG amarelos localizados na parte posterior do aparelho de ar 
condicionado proporcionam uma conexão com essa saída.
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CONEXÃO DA ENTRADA DE ALARME
O Controle de Acesso Remoto pode aceitar uma entrada de contato seco/sensor através de dois fios brancos 18 
AWG localizados na parte posterior do aparelho de ar condicionado. Essa entrada está associada com o TP (porta 
aberta e/ou fumaça detectada) mnemônico do alarme do visor do controlador. [Para usar este recurso, retire 
o conector de emenda que conecta os dois fios brancos e conecte o sensor de porta do painel, fornecido pelo 
cliente, em seu lugar.]
EXIBIÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME
Há sete condições de alarme sem travamento que podem ser detectadas pelo controlador e são indicadas no 
visor do controlador. Todos os alarmes podem ser acessados pelas conexões de Ethernet e USB.

Mnemônico do 
Alarme Descrição Causa Resultado Relé de Alarme 

TP Alarme Geral Porta aberta e/ou fumaça 
detectada

A unidade desliga 
enquanto durar o alarme

Contatos do Reéê 
Fechados

LA Alerta de Alta Pressão Abertura do sensor de 
alta pressão MALF

Sem efeito no 
funcionamento N/A

E1 Alarme do Sensor de 
Temperatura de Entrada do Ar Falha no Sensor A unidade desliga 

enquanto durar o alarme
Contatos do Relé 

Fechados

E2 Alarme do Sensor de 
Temperatura de Saída do Ar Falha no Sensor A unidade desliga 

enquanto durar o alarme
Contatos do Relé 

Fechados

Ht Alarme Padrão de Alta 
Temperatura = 51ºC (125 F)

Temperatura excessiva do painel
Alarme apaga na configuração 

padrão -18ºC (- 2 F)

Sem efeito no 
funcionamento

Contatos do Relé 
Fechados

Lt Alarme Padrão de Baixa 
Temperatura = 4ºC (40 F)

Temperatura baixa do painel
Alarme apaga na configuração 

padrão -2ºC ( + 27 F)

Sem efeito no 
funcionamento

Contatos do Relé 
Fechados

A1 Alarme de Congelamento
Serpentina do evaporador 

congelada
Alarme apaga em 15ºC (59 F)

Ventoinhas do 
Compressor e do 

Evaporador desligados 
enquanto durar o alarme

Contatos do Relé 
Fechados

CARACTERÍSTICAS DE COMUNICAÇÃO DA UNIDADE DE AR CONDICIONADO
As unidades de ar condicionado equipadas com recursos de comunicação disponibilizam protocolos SNMP, 
EtherNet/IP e Modbus TCP através de Ethernet e protocolo Modbus RTU via USB. O Resfriamento Hoffman® 
possui uma Ferramenta de Interface para Computador disponível para ser baixada que pode utilizar qualquer 
modo para se comunicar com a unidade de ar condicionado.
COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET

Este modo de comunicação permite a conexão direta de um computador com a unidade de ar 
condicionado. O protocolo suportado é Modbus RTU. Use a Ferramenta de Interface do Computador para 
se comunicar com a unidade de ar condicionado. Há uma conexão MINI-b USB.

ETHERNET COMMUNICATION
Este modo de comunicação permite a conexão remota com a unidade de ar condicionado, usando os 
protocolos SNMP, EtherNet/IP e Modbus TCP. Clientes que utilizam o seu próprio software podem baixar 
um arquivo MIB para o arquivo SNMP e EDS, ou um arquivo do EtherNet_IP Object para EtherNet/IP e um 
arquivo Coil_Register para Modbus TCP.

Nota: A ACU possui um Endereço de IP padrão de 192.168.1.2

Ambos os modos de comunicação Ethernet e USB proporcionam a capacidade de:
•	 Ler as temperaturas de entrada e saída do ar da ACU
•	 Ler e alterar o Ponto de Ajuste de Resfriamento e o Diferencial de Resfriamento
•	 Ler e alterar o Ponto de Ajuste de Aquecimento e o Diferencial de Aquecimento
•	 Ler e alterar as Configurações de Alarmes de Temperatura Alta e Baixa
•	 Ler e alterar o Endereço de IP do Portal, Endereço de IP do Dispositivo, Máscara de Sub-rede, Endereço e Comunidade de IP de Armadilha
•	 Ler e alterar a Identificação da Unidade
•	 Ler e alterar o estado do endereçamento de IP (estático ou dinâmico)
•	 Ler o Status de Alarme atual
BAIXAR ARQUIVOS DE SOFTWARE E CONFIGURAÇÃO
A Ferramenta de Interface do Computador, o arquivo de MIB, o arquivo de EDS, o arquivo de EtherNet_IP 
Object e o arquivo de Coil_Register podem ser baixados do site www.hoffmanonline.com.
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USO DA FERRAMENTA DE INTERFACE DO COMPUTADOR
A Ferramenta de Interface do Computador dá ao usuário a capacidade de se comunicar com a unidade de ar 
condicionado para ler/gravar os parâmetros que utilizam conexões de Ethernet ou USB.
COMUNICAÇÃO VIA USB

NOTA: Antes de conectar a unidade ao computador, anote as portas de comunicação 
presentes. Após a unidade estar conectada ao computador, uma nova porta de comunicação 
será adicionada à lista. Use essa nova porta de comunicação.

•	 A partir do menu “Tools” (Ferramentas) selecione “Use Ethernet” (Usar Ethernet)
•	 Quando “Use Ethernet” não for assinalado, então o menu “Comm Port” (Porta de Comunicação) estará habilitado, 

as caixas “Device IP” (Dispositivo de IP) e “Community” (Comunidade) não são exibidas, e a comunicação USB 
poderá ser usada

•	 Para configurar a porta de comunicação, selecione “Comm Port” no menu “Tools” e selecione a porta de 
comunicação a partir da caixa combinada

VISUALIZAÇÃO DOS VALORES DA UNIDADE DE AR CONDICIONADO
Para visualizar os valores da Unidade de Ar Condicionado
•	 Selecione a aba “ACU Values” (Valores de ACU)
•	 Selecione o botão “Enable Comm” (Habilitar Comunicação) (a Interface do Computador estará se comunicando com a unidade, agora)
•	 Para encerrar a comunicação, selecione o botão “Disable Comm” (Desabilitar Comunicação).
ALTERAÇÃO DOS VALORES DA UNIDADE DE AR CONDICIONADO
•	 Para alterar os valores da Unidade de Ar Condicionado (“ACU Values”)
•	 Selecione a aba “Settings” (Configurações)
•	 Selecione o valor a ser alterado
•	 Altere o valor
•	 Selecione o botão “Change Setting” (Alterar Configurações)
•	 A alteração pode ser verificada na aba “ACU Values”
VISUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE ETHERNET
Para visualizar e alterar as Informações de Ethernet
•	 Selecione a aba “Ethernet Info” (Info de Ethernet)
Para visualizar as Informações de Ethernet
•	 Clique no botão “Read Ethernet Info” (Ler Info de Ethernet)
Para passar para o Modo do Endereço de IP com designação dinâmica
•	 Assinale a caixa de seleção “Use DHCP Server” (Usar Servidor DHCP)
•	 Informe o Endereço de IP e Comunidade de Armadilha
•	 Clique no botão “Load Ethernet Info” (Carregar Info de Ethernet)
Para passar para o Modo do Endereço de IP com designação estática
•	 Desmarque a caixa de seleção “Use DHCP Server”
•	 Informe o Endereço de IP do Dispositivo, a Máscara de Sub-rede, o Endereço de IP do Portal, o Endereço de IP e 

Comunidade de Armadilha
•	 Clique no botão “Load Ethernet Info”
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MODO DE COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET
•	 A partir do menu “Tools”, selecione “Use Ethernet”
•	 Quando “Use Ethernet” for selecionado, a seleção “Comm Port” será desabilitada, as caixas “Device IP” e 

“Community” são exibidas e a comunicação via Ethernet poderá ser usada.
•	 Informe a sequência de Endereço de IP e Comunidade da unidade nas caixas “Device IP” e “Community” na parte 

inferior da Ferramenta de Interface do Computador.

Cada unidade possui duas sequências de comunidade. Uma é a sequência da comunidade 
de Leitura/Gravação (valor padrão “private” (privado)) que pode ser alterada pelo cliente 
(deverá ter de 4 a 8 caracteres de comprimento). A outra é a sequência da comunidade 
Apenas para Leitura (“public”(público)) e não pode ser alterada.

VISUALIZAÇÃO DOS VALORES DA UNIDADE DE AR CONDICIONADO
Para visualizar os valores da Unidade de Ar Condicionado
Selecione a aba “ACU Values” (Valores de ACU)
Selecione o botão “Enable Comm” (Habilitar Comunicação) (a Interface do Computador estará se 
comunicando com a unidade, agora)
Para encerrar a comunicação, selecione o botão “Disable Comm” (Desabilitar Comunicação)
ALTERAÇÃO DOS VALORES DA UNIDADE DE AR CONDICIONADO
Para alterar os valores da Unidade de Ar Condicionado
Selecione a aba “Settings” (Configurações)
•	 Selecione o valor a ser alterado
•	 Altere o valor
Selecione o botão “Change Setting” (Alterar Configurações)
A alteração pode ser verificada na aba “ACU Values” (Valores de ACU)
VISUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ETHERNET
Para visualizar e alterar as Informações de Ethernet
Selecione a aba “Ethernet Info” (Info de Ethernet)
Para visualizar as Informações de Ethernet
Clique no botão “Read Ethernet Info” (Ler Info de Ethernet)
Para passar para o Modo do Endereço de IP com designação dinâmica
Assinale a caixa de seleção “Use DHCP Server” (Usar Servidor DHCP)
•	 Informe o Endereço de IP e Comunidade de Armadilha
Clique no botão “Load Ethernet Info” (Carregar Info de Ethernet)
Para passar para o Modo do Endereço de IP com designação estática
Desmarque a caixa de seleção “Use DHCP Server” (Usar Servidor DHCP)
•	 Informe o Endereço de IP do Dispositivo, a Máscara de Sub-rede, o Endereço de IP do Portal, o Endereço de IP e 

Comunidade de Armadilha
Clique no botão “Load Ethernet Info” (Carregar Info de Ethernet)
REGISTRO DE ALARMES ACESSÍVEIS COM SNMP
•	 Usar software personalizado com o arquivo MIB disponibilizado permite visualizar um registro dos últimos 25 

alarmes
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PINAGEM DO CONTROLE DE ACESSO REMOTO
FUNÇÃO NOME No DO PINO No DO FIO

SAÍDAS U1

RESFRIAMENTO No1 1 ORG78
C1/2 2 BLK

AQUECIMENTO No2 7 BRN76
C1/2 3 BLK

ENCL MI No3 8 BLK77
C3/4 4 BLK

NA No4 (na) 9 BLK
C3/4 10 BLK

SAÍDA DO RELÉ DE ALARME No5 12 YEL39
C5 6 YEL38

NA x 5 NA
NA x 11 NA

ENTRADAS U2

CONEXÃO DE ENTRADA DE 
ALARME ID1 8 WHT63

SENSOR DE MAU 
FUNCIONAMENTO NF ID2 1 BLU88

NA ID3 (na) 9 BLU
NA ID4 (na) 2 BLU
NA ID5 (na) 10 BLU

ATERRAMENTO DE ENTRADA 
DIGITAL ID GND 3 BLU

NA Y (na) 4 NA
NA GND (na) 5 NA

T1, TERMISTOR DE ENTRADA 
DO EVAPORADOR B1 13 RED

T2, TERMISTOR DE SAÍDA DO 
EVAPORADOR B2 12 RED

T1, T2 ATERRAMENTO GND 6 WHT
NA B3 11 NA

ALIMENTAÇÃO DO 
CONTROLADOR G 7 BLK40

ALIMENTAÇÃO DO 
CONTROLADOR G0 14 WHT41

U3 DATA

ALIMENTAÇÃO 1 VERMELHO
ATERRAMENTO 2 PRETO

SENTIDO 3 VERDE
DADOS 4 BRANCO
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ESQUEMA E DIAGRAMA ELÉTRICO PARA O CONTROLE DE ACESSO REMOTO 
ESQUEMA MONOFÁSICO GENÉRICO PARA OS MODELOS G52 (OPÇÕES REAIS DAS UNIDADES PODERÃO VARIAR)
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ESQUEMA TRIFÁSICO GENÉRICO PARA OS MODELOS G52 (OPÇÕES REAIS DAS UNIDADES PODERÃO VARIAR)
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DIAGRAMA ELÉTRICO GENÉRICO PARA O CONTROLE DE ACESSO REMOTO PARA OS MODELOS G52 
(OPÇÕES REAIS DAS UNIDADES PODEM VARIAR)
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DIAGRAMA ELÉTRICO TRIFÁSICO GENÉRICO PARA CONTROLE DE ACESSO REMOTO PARA 
OS MODELOS G52(OPÇÕES REAIS DAS UNIDADES PODEM VARIAR)
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DESENHOS DIMENSIONAIS
DESENHO DO MODELO GENÉRICO G52 COM CONTROLE DE ACESSO REMOTO
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INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO COM CONTROLE DE ACESSO REMOTO 
1. Examine o aparelho de ar condicionado e verifique a sua correta funcionalidade antes de instalá-

lo. Consulte a seção MANUSEIO E TESTE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, na página 19.
2. Utilize o kit de gaxetas de instalação fornecido com a unidade e instale as gaxetas no aparelho de 

ar condicionado, consulte a Figura 2.
3. Instale o aparelho de ar condicionado no painel, tomando cuidado para não danificar as gaxetas de 

instalação. A gaxeta de instalação é a vedação entre o aparelho de ar condicionado e o painel. Evite 
arrastar o aparelho de ar condicionado no painel com a gaxeta instalada, isso poderá provocar 
danos na gaxeta e o risco de perda da estanqueidade.

4. Mantenha a unidade na posição vertical por, no mínimo, cinco (5) minutos antes de acioná-
lo. CUIDADO! O aparelho de ar condicionado deverá ficar na posição vertical durante o seu 
funcionamento.

5. Consulte as especificações elétricas na plaqueta de identificação. Conecte a unidade a uma 
alimentação elétrica devidamente aterrada. Para unidades trifásicas, assim que a energia for 
conectada, verifique se a luz do monitor de fase acende, indicando que a sequência de fases 
elétricas está correta. O circuito elétrico deverá ser protegido com um fusível ou um disjuntor 
HACR.

6. Ajuste os pontos de ajuste do controlador para a temperatura necessária do painel. Consulte 
VISUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PROGRAMA, na página 15, para a regulagem e 
operação dos pontos de ajuste.

88015593

Instalação Superficial

Figura 2
Dimensões de Corte
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MANUTENÇÃO
COMPRESSOR
O compressor não requer manutenção. Ele é hermeticamente selado, devidamente lubrificado na fábrica e 
deverá proporcionar anos de funcionamento satisfatório.
Em nenhuma hipótese as tampas das conexões de acesso deverão ser soltas, removidas ou adulteradas.
A ruptura dos lacres nas conexões de acesso do compressor durante o período de garantia anulará a garantia do 
sistema hermético.
As portas de recarga destinam-se à recarga do aparelho de ar condicionado por pessoal qualificado de 
assistência técnica de refrigeração.
FILTRO DE ENTRADA DO AR
Este aparelho de ar condicionado foi projetado com uma serpentina do condensador resistente à poeira. Isso 
permite a operação sem filtro na maioria das aplicações. O aparelho de ar condicionado é enviado com um 
filtro instalado para a sua conveniência. Para a operação sem filtro, basta remover o filtro. Caso  o filtro seja 
necessário para a aplicação, a manutenção periódica de limpeza desse filtro garantirá o funcionamento normal 
do aparelho de ar condicionado. O filtro de entrada do ar, que pode ser facilmente removido, está localizado atrás 
da tampa frontal. Se a manutenção necessária do filtro for protelada ou ignorada, as temperaturas ambiente 
máximas de operação para as quais a unidade foi projetada serão reduzidas.
Se a temperatura de funcionamento do compressor aumentar além das condições de projeto devido a um 
filtro sujo ou obstruído (ou uma serpentina obstruída do condensador), o compressor do aparelho de ar 
condicionado irá parar de funcionar devido ao acionamento do sensor de corte por sobrecarga, localizado na 
carcaça do compressor. Assim que a temperatura do compressor ficar dentro do parâmetro de corte do sensor, 
o compressor será automaticamente religado. Entretanto, a condição acima continuará ocorrendo até que o 
filtro ou a serpentina sejam limpos. Recomenda-se que a alimentação do aparelho de ar condicionado seja 
intencionalmente interrompida quando a temperatura de funcionamento excessivamente alta do compressor 
provocar o desligamento automático da unidade. O desligamento anteriormente descrito é sintomático de um 
filtro obstruído ou sujo, provocando, dessa forma, uma redução no fluxo de ar de resfriamento pela superfície do 
compressor e da serpentina do condensador.
COMO REMOVER, LIMPAR OU INSTALAR UM NOVO FILTRO DE ENTRADA DE AR
Os filtros de ar RP laváveis e de alumínio são projetados para proporcionar uma excelente eficiência de filtragem 
com uma elevada capacidade de retenção de pó e uma resistência mínima à passagem do ar. Como eles são 
inteiramente construídos em alumínio, eles são leves e de fácil manutenção. Para obter o máximo desempenho 
do seu equipamento de processamento de ar, os filtros de ar deverão ser limpos periodicamente.
O filtro de entrada de ar está localizado atrás da tampa de acesso frontal. Para retirar o filtro, empurre ou puxe 
para deslizar o filtro pelo lado da unidade. O filtro poderá, agora, ser limpo, ou um novo filtro, instalado.
Instruções de Limpeza:

1. Enxágue o filtro com água morna do lado de saída para o lado de entrada. NÃO USE 
SUBSTÂNCIAS CÁUSTICAS.

2. Após o enxágue, deixe o filtro secar. Colocá-lo com um canto voltado para baixo irá assegurar uma 
drenagem completa.
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IMPULSORES DE AR DO CONDENSADOR E DO EVAPORADOR
Os motores dos impulsores não requerem manutenção. Todos os rolamentos, eixos, etc. são lubrificados durante 
a fabricação, assegurando a lubrificação perpétua do motor.
Se um dos motores do impulsor do condensador (impulsores de ambiente) falhar, não será necessário retirar o 
aparelho de ar condicionado do painel para remover o soprador. O soprador do condensador está instalado no 
seu próprio anteparo e pode ser facilmente acessado ao se remover a tampa frontal.

A operação do aparelho de ar condicionado em áreas que 
contenham partículas cáusticas ou de produtos químicos 
em suspensão podem rapidamente deteriorar os filtros, as 
serpentinas do condensador, os sopradores e motores, etc. 
Contate a Pentair Equipment Protection para recomendações 
especiais.

CUIDADO

PERDA DE REFRIGERANTE
Cada aparelho de ar condicionado é rigorosamente testado antes de deixar a fábrica, a fim de assegurar que 
não haja vazamentos de refrigeração. Danos no transporte ou vazamentos microscópicos não detectados com 
equipamentos eletrônicos sensíveis para detecção de vazamento de refrigerante durante a fabricação podem 
exigir o conserto ou a recarga do sistema. Esse trabalho somente deverá ser executado por profissionais 
qualificados, geralmente disponíveis em uma empresa local de assistência técnica para aparelhos de ar 
condicionado.
Se a carga de refrigerante for perdida, estão disponíveis portas de acesso no lado da sucção e descarga do 
compressor para recarga e/ou verificação das pressões de sucção e descarga.
Consulte os dados na plaqueta de identificação que especifica o tipo do refrigerante e a quantidade a ser 
carregada, em onças.
Antes da recarga, certifique-se de que não haja vazamentos e que o sistema tenha sido devidamente evacuado 
com um vácuo intenso.
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GRÁFICO DAS PROPRIEDADES DO REFRIGERANTE (R 134A)
°F °C Pressão °F °C Pressão
-40 -40 -14,7 60 15,6 58
-35 -37,2 -12,3 65 18,3 64
-30 -34,4 -9,7 70 21,1 71,5
-25 -31,7 -6,8 75 23,9 78
-20 -28,9 -4 80 26,7 86,7
-15 -26,1 0 85 29,4 95
-10 -23,3 2 90 32,2 105
-5 -20,6 4 95 35 113,3
0 -17,8 7,5 100 37,8 125
5 -15 9 105 40,6 135

10 -12,2 12 110 43,3 146,7
15 -9,4 15 115 46,1 157,5
20 -6,7 18,5 120 48,9 170
25 -3,9 22 125 51,7 185
30 -1,1 26 130 54,4 197,5
35 1,7 30 135 57,2 213,3
40 4,4 35 140 60 230
45 7,2 40 145 62,8 246,7
50 10 45,5 150 65,6 263,8
55 12,8 51,5

DADOS FUNCIONAIS

Unidade Evaporador, Entrada de 
Ar (oF) Corrente (A) Delta do Condensador 

(oF)
Delta do Evaporador 

(oF)

G520816GXXX

65-70 6,7-7,6 9-22 12-24
70-75 6,9-7,8 9-23 12-24
75-80 7,0-8,0 9-24 13-26

80-85 7,1-8,4 10-24 13-28

G520826GXXX

65-70 3,0-3,8 9-22 12-24
70-75 3,0-3,8 9-23 12-24
75-80 3,1-3,9 9-24 13-26
80-85 3,1-4,0 10-24 13-28

G521216GXXX

65-70 8,5-10,0 18-32 20-33
70-75 9,0-10,5 18-32 22-35
75-80 9,3-11,0 18-32 23-36
80-85 9,5-11,5 18-32 25-38

G521226GXXX

65-70 4,5-6,3 9-22 22-36
70-75 4,5-6,5 9-23 23-37
75-80 4,6-6,5 9-25 24-38
80-85 4,7-6,5 10-25 24-38

G520846GXXX

65-70 2,0-2,8 8-22 15-26
70-75 2,0-2,8 8-22 17-30
75-80 2,1-2,9 8-22 18-31
80-85 2,1-2,9 8-22 19-32

G521246GXXX

65-70 2,3-3,0 9-22 22-36
70-75 2,3-3,0 9-23 23-37
75-80 2,4-3,1 9-24 24-38
80-85 2,4-3,1 10-25 24-38
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CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES DE 8000 BTU/H
Número da Peça

G520816GXXX G520826GXXX G520846G06X
Dados Dimensionais
Altura 52,69/1338,4 mm
Largura 17,12/435 mm
Profundidade 11,66/296,1 mm
Peso da Unidade 128 lbs / 58,1 kg 138 lbs/62.6 kg
Classificação de Proteção da Unidade Type 12/4/4X/3R
Dados de Resfriamento
Refrigerante R134A
Carga de Refrigerante 24 oz.
Capacidade de Resfriamento a 95 F, 
Temperatura Ambiente do Painel de 95 F 
(BTU/h / W)

6000/6800 7400/8200

Capacidade de Resfriamento nas 
Condições Máximas (BTU/h / W) 7300/8200 8800/9800

Temp. Ambiente Máx. 131 F/55 C
Temp. Ambiente Mín. -40 F/-40 C
Vazão de Ar no Painel 285/310 CFM 285/310 CFM
Vazão de Ar Externo 650/700 CFM
Gestão de Condensados Hose discharge/Optional powered C/E
Dados de Aquecimento
Capacidade 2000W N/A
Dados Elétricos
Tensão Nominal (50/60 Hz) 115V 230/208-230V 400/460V 3 phase
Frequência Nominal 50/60 Hz
Faixa de Tensão +/- 10% of rated
Corrente de Resfriamento nas Condições 
Máx. 11,2/12,3 5,6/7,0-6,2 3,1/3,2

Corrente de Aquecimento 17,3 9,6 N/A
Compressor RLA/LRA 6,0/48,3 3,2/27,0 2,0/16,0
Ventoinha do Evaporador RLA* 0,5 0,3 0,4
Ventoinha do Condensador RLA* 0,5 0,3 0,4
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CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES DE 12000 BTU/H
Número da Peça

G521216GXXX G521226GXXX G521246GXXX
Dados Dimensionais
Altura 52,69/1338,4 mm
Largura 17,12/435 mm
Profundidade 11,66/296,1 mm
Peso da Unidade 131 lbs/59,4 kg 141 lbs / 64,0 kg
Classificação de Proteção da Unidade Type 12/4/4X/3R
Dados de Resfriamento
Refrigerante R134A
Carga de Refrigerante 38 oz.
Capacidade de Resfriamento a 95 F, 
Temperatura Ambiente do Painel de 95 F 
(BTU/h / W)

9900/10700

Capacidade de Resfriamento nas 
Condições Máximas (BTU/h / W) 12000/12500 11000/12000

Temp. Ambiente Máx. 131 F/55 C
Temp. Ambiente Mín. -40 F/-40 C
Vazão de Ar no Painel 287/305 CFM
Vazão de Ar Externo 635/650 CFM
Gestão de Condensados Hose discharge/Optional powered C/E
Dados de Aquecimento
Capacidade 2000W N/A
Dados Elétricos
Tensão Nominal (50/60 Hz) 115V 230/208-230V 400/460V 3 phase
Frequência Nominal 50/60 Hz
Faixa de Tensão +/- 10% of rated
Corrente de Resfriamento nas Condições 
Máx. 16,1/21,0 9,1/10,6 - 9,5 3,5/3,7

Corrente de Aquecimento 17,3 9,6 N/A
Compressor RLA/LRA 9,8/57,0 4,9/38,0 2,1/16/0
Ventoinha do Evaporador RLA* 0,5 0,3 0,4
Ventoinha do Condensador RLA* 0,5 0,3 0,4
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DADOS DE SERVIÇO
LISTA DE COMPONENTES

Descrição da Peça
Número da Peça

G520846GXXX G521246GXXX G520816GXXX G520826GXXX G521216GXXX G521226GXXX
Fusível 315 mA 89085115
Ponte Retificadora 89087424
Capacitor, Compressor, 
Operação N/A N/A 52-6032-01 S-6173 52-6032-06 52-6032-01

Capacitor, Compressor, 
Partida N/A N/A 10-1032-08 10-1032-08 10-1032-32 10-1032-08

Capacitor, Impulsores (3) 52-6032-14 52-6032-14 N/A N/A N/A N/A
Capacitor, Impulsores (3) N/A N/A 52-6032-13 52-6032-14 52-6032-13 52-6032-14
Serpentina, Condensador 89054510 52-6010-27 89054510 89054510 52-6010-27 52-6010-27
Serpentina, Evaporador 52-6010-13 52-6010-11 52-6010-13 52-6010-13 52-6010-11 52-6010-11
Placa de Comunicação 89082033
Cabo de Comunicação 89080313
Compressor 10-1026-122 10-1026-113 10-1016-85 10-1026-108 10-1016-88 10-1026-107
Contator, Compressor 89098321 89098321 NA NA 10-1005-41 NA
Contator, Resistência 
Elétrica 10-1005-42 10-1005-42 N/A N/A N/A N/A

Cabos do Controlador com 
pinos (24) 89083091

Controlador, Básico 89075653
Filtro, Ar, Reutilizável 89096884 89096884 89096884 89096884 89096884 89096884
Filtro/Secador 52-6028-06 52-6028-06 52-6028-06 52-6028-06 52-6028-06 52-6028-06
Sensor de Controle da 
Pressão Principal (opção) 89083016 89083016 89083016 89083016 89083016 89083016

Resistência Elétrica, 1000W 
(2) 89059149 89059149 N/A N/A N/A N/A

Resistência Elétrica, 2000W N/A N/A 10-1038-55 10-1038-54 10-1038-55 10-1038-54
Impulsor, Condensador (2) 10-1091-124 10-1091-124 10-1091-123 10-1091-124 10-1091-123 10-1091-124
Impulsor, Evaporador 10-1091-124 10-1091-124 10-1091-123 10-1091-124 10-1091-123 10-1091-124
Limitador (automático) 10-1033-01 10-1033-01 10-1033-01 10-1033-01 10-1033-01 10-1033-01
Limitador (manual) 10-1033-07 10-1033-07 10-1033-07 10-1033-07 10-1033-07 10-1033-07
Sobrecarga, Compressor 89098326 89098326 N/A N/A N/A N/A
Relé, Partida do Compressor N/A N/A 10-1042-08 10-1042-07 10-1042-17 10-1042-17
Relé, Monitor de Fase 89097986 89097986 N/A N/A N/A N/A
Válvula de Expansão Térmica 10-1040-42 10-1040-31 10-1040-42 10-1040-42 10-1040-31 10-1040-31
Sobrecarga Térmica, 
Compressor 10-1007-79 10-1007-80 10-1007-73 10-1007-74 NA 10-1007-70

Termostato, SPDT, 55-100F 10-1061-16 10-1061-16 10-1061-16 10-1061-16 10-1061-16 10-1061-16
Transformador 460/230V 
400VA 10-1006-128 10-1006-128 N/A N/A N/A N/A
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DIAGNÓSTICO DE FALHAS
LISTA DE VERIFICAÇÃO BÁSICA PARA O DIAGNÓSTICO DE FALHAS DO APARELHO DE 
AR CONDICIONADO – VERSÃO COM TERMOSTATO

1. Examine a plaqueta de identificação do fabricante localizada na unidade, para verificar a 
alimentação elétrica correta.

2. Ligue a alimentação elétrica da unidade. O impulsor do evaporador (do Painel ou do ar “FRIO”) 
deverá ligar. Há fluxo de ar?

SIM, vá para o passo 3

Não, possível problema:

 » Enrolamento aberto do motor
 » Motor do impulsor travador
 » Roda Obstruída

Repair or Replace
defective part 

3. Verifique a luz do indicador do monitor de fase, ela está acesa?

SIM, vá para o passo 4.

Não, possível problema:

 » Sequência incorreta de fases elétricas

Desenergize a unidade e 
inverta quaisquer dois cabos de 
alimentação elétrica da unidade. Se 
o problema ainda persistir, substitua 
o monitor de fase. Consulte a seção 
do monitor de fase deste manual 
para informações adicionais.

4. Verifique a configuração do termostato e ajuste o termostato para o menor valor. Isso deverá ligar 
os impulsores do condensador e o compressor. Os impulsores do condensador e do compressor 
começam a funcionar quando o termostato ligar?

SIM, vá para o passo 5.

Não, possível problema:

 » Sensor da porta, fornecido pelo cliente, 
acionado

 » Termostato com defeito
Replace part 

5. Todos os impulsores e o compressor estão funcionando? Caso contrário, a unidade não resfriará 
corretamente.

6. Verifique se os impulsores do condensador (Ar ambiente ou “QUENTE”) produzem vazão de ar. Há 
vazão de ar?

SIM, vá para o passo 7.

Não, possível problema:

 » Termostato defeituoso
 » Enrolamento aberto do motor
 » Motor do impulsor travado
 » Roda obstruída

Repair or Replace
defective part 

7. Verifique, cuidadosamente, o compressor quanto ao seu funcionamento – o motor deverá provocar 
uma leve vibração e a carcaça externa do compressor deverá estar quente. O compressor 
apresenta alguns dos seguintes sinais?

SIM, espere 5 minutos, a seguir vá para o passo 8.

Não, possível problema:

 » Termostato defeituoso
 » Sobrecarga defeituosa
 » Relé defeituoso

Repair or Replace
defective part 

SUBSTITUA A PEÇA 
DEFEITUOSA

CONSERTE OU SUBSTITUA 
A PEÇA DEFEITUOSA

CONSERTE OU SUBSTITUA 
A PEÇA DEFEITUOSA

CONSERTE OU SUBSTITUA 
A PEÇA DEFEITUOSA
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8. Certifique-se de que as serpentinas estejam limpas. A seguir, verifique as temperaturas do “ar de 
entrada” e do “ar de saída” do evaporador. Se as temperaturas forem as mesmas:

 » Possível perda de refrigerante
 » Possíveis válvulas com problemas no 
compressor

Repair or Replace
defective part 

9. Para examinar um termostato com problemas, desligue a unidade. Remova o painel de acesso 
superior e coloque ambos os fios do termostato em um terminal (substitua o painel de acesso 
superior por segurança). Isso ativará o sensor no termostato. Conecte a alimentação elétrica e se 
todos os impulsores e o compressor funcionarem, o termostato precisará ser substituído.

SINTOMAS E POSSÍVEIS CAUSAS – VERSÃO COM TERMOSTATO
SINTOMA CAUSA POSSÍVEL

A unidade não resfria

Aletas obstruídas na(s) serpentina(s)
Filtro sujo
Impulsores não funcionam
Compressor não funciona
Compressor funciona, mas as válvulas estão defeituosas
Perda de refrigerante

O compressor tenta ligar, mas não funciona

Baixa tensão de linha na partida. Deverá ser +/- 10% da tensão nominal.
Motor do compressor travado
Contator defeituoso
Sensor de sobrecarga defeituoso
Operação/partida incorreta do capacitor

Disjuntores acionados da unidade
Disjuntor/fusível subdimensionado ou sem atraso de tempo
Curto-circuito no sistema

Água encontrada no painel

Dreno obstruído
Tubo de drenagem dobrado
Painel sem vedação (permitindo o ingresso da umidade)
Gaxeta de instalação danificada

CONSERTE OU SUBSTITUA 
A PEÇA DEFEITUOSA
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LISTA DE VERIFICAÇÃO BÁSICA PARA O DIAGNÓSTICO DE FALHAS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO – VERSÃO COM 
CONTROLE REMOTO DE ACESSO

1. Examine a plaqueta de identificação do fabricante localizada na unidade, para verificar a alimentação 
elétrica correta.

2. Ligue a alimentação elétrica da unidade. O controlador exibirá uma sequência de partida e, a seguir, 
regressará ao modo de exibição de temperatura normal. A temperatura correta do painel é exibida?

Nota: A temperatura poderá ser alternada com um código de alarme.

SIM, vá para o passo 3.

Não, possível problema:
 » Fusível aberto do controlador
 » Controlador na condição de alarme. Consulte a 

VISUALIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME, na página 16.
 » Controlador defeituoso
 » Termistor defeituoso – verifique, soprando ar quente pelo 

termistor. Se a temperatura exibida subir, o termistor está 
funcionando.

Replace part 

3. A indicação do status de resfriamento (símbolo G) deverá estar acionada. O símbolo está aceso? Caso 
contrário, pressione e segure o botão inferior direito com “floco de neve” por mais de cinco segundos. O 
símbolo do modo de resfriamento está ativado?

SIM, vá para o passo 4.

Não, possível problema:

 » Controlador defeituoso Replace part 

4. A ventoinha/impulsor do evaporador (do Painel ou do ar “FRIO”) deve estar ligado. Há um fluxo de ar?

SIM, vá para o passo 5.

Não, possível problema:
 » Controlador na condição de alarme. Consulte a 

VISUALIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME, na página 16.
 » Enrolamento aberto do motor
 » Ventoinha/impulsor travado
 » Pás/roda obstruída
 » Capacitor defeituoso do motor

Repair or Replace
defective part 

5. Verifique a lâmpada indicadora do monitor de fase. Ela está aceso?

SIM, vá para o passo 6.

Não, possível problema:

 » Sequência incorreta de 
fases elétricas

Desenergize a unidade e inverta quaisquer dois cabos de alimentação 
elétrica da unidade. Se o problema ainda persistir, substitua o monitor 
de fase. Consulte a seção do monitor de fase deste manual para 
informações adicionais.

6. Inicie o ciclo de resfriamento alterando o parâmetro do ponto de ajuste de resfriamento (r01) para o limite 
inferior de 72 F (22 C). Se o símbolo 1 estiver piscando, a unidade estará no modo de Retardo para Reinício. 
No prazo de 6 minutos, o símbolo 1 deverá ser exibido sem piscar. O símbolo 1 é exibido sem piscar?

SIM, vá para o passo 7.

Não, possível problema:

 » A unidade ainda está no modo de 
Reciclagem de Atraso de Tempo

 » Temperatura do painel abaixo da 
temperatura do ponto de ajuste de 
resfriamento

Wait and/or heat 
enclosure thermistor T1 

SUBSTITUA A PEÇA

SUBSTITUA A PEÇA

CONSERTE OU SUBSTITUA 
A PEÇA DEFEITUOSA

ESPERE E/OU AQUEÇA O 
TERMISTOR T1 DO PAINEL
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7. O(s) impulsor(es) do compressor e do condensador (Ambiente ou de ar “QUENTE”) deve(m) estar 
ligado(s). Há um fluxo de ar adequado?

SIM, vá para o passo 8.

Não, possível problema:

 » Enrolamento(s) aberto(s) do(s) motor(es)
 » Impulsor(es) obstruído(s)
 » Roda(s) obstruída(s)
 » Capacitor(es) defeituoso(s) do(s) motor(es)

Repair or Replace
defective part 

8. Verifique, cuidadosamente, o compressor quanto ao seu funcionamento – o motor deverá provocar 
uma leve vibração e a carcaça externa do compressor deverá estar quente. O compressor 
apresenta alguns desses sinais?

SIM, espere 5 minutos, a seguir vá para o passo 9.

Não, possível problema:

 » Capacitor de partida ou operação  
defeituoso

 » Sobrecarga defeituosa
 » Relé de partida defeituoso
 » Contator defeituoso
 » Compressor defeituoso

Repair or Replace
defective part 

9. Certifique-se de que as serpentinas estejam limpas. A seguir, verifique as temperaturas do “ar de 
entrada” e do “ar de saída” do evaporador. Se as temperaturas forem as mesmas:

 » Possível perda de refrigerante
 » Possíveis válvulas com problemas no 
compressor

Repair or Replace
defective part 

SINTOMAS E CAUSAS POSSÍVEIS – VERSÃO COM CONTROLE REMOTO DE ACESSO
SINTOMA CAUSA POSSÍVEL

A unidade não resfria

Aletas obstruídas na(s) serpentina(s)
Filtro sujo
Impulsores não funcionam
Compressor não funciona
Compressor funciona, mas as válvulas estão defeituosas
Perda de refrigerante

O compressor tentar ligar, mas não funciona

Baixa tensão de linha na partida. Deverá ser +/- 10% da tensão nominal.
Motor do compressor travado
Contator defeituoso
Sensor de sobrecarga defeituoso
Operação/partida incorreta do capacitor

Disjuntores acionados da unidade
Disjuntor/fusível subdimensionado ou sem retardo de tempo
Curto-circuito no sistema

Água encontrada no painel

Dreno obstruído
Tubo de drenagem dobrado
Painel sem vedação (permitindo o ingresso da umidade)
Gaxeta de instalação danificada

CONSERTE OU SUBSTITUA 
A PEÇA DEFEITUOSA

CONSERTE OU SUBSTITUA 
A PEÇA DEFEITUOSA

CONSERTE OU SUBSTITUA 
A PEÇA DEFEITUOSA
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OBSERVAÇÕES
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OBSERVAÇÕES
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GARANTIA
A Pentair Equipment Protection assegura que os Produtos fabricados pela Pentair Equipment Protection estejam 
livres de defeitos de materiais e de mão-de-obra pelo período de um (1) ano a partir da data de envio da Pentair 
Equipment Protection, sujeito às seguintes condições e exclusões:

A. Condições. Todos os Produtos deverão ser instalados e operados de acordo com as seguintes especificações:
1. Variação máxima de tensão inferior a mais ou menos 10% da tensão nominal indicada na plaqueta de 

identificação;
2. Variação máxima da frequência inferior a mais ou menos 3 Hz da frequência nominal indicada na plaqueta 

de identificação;
3. Não deverá exceder as temperaturas máxima e mínima indicadas na plaqueta de identificação;
4. Não deverá exceder a classificação (BTU/h), incluindo qualquer dissipador de calor indicado na plaqueta de 

identificação;
5. Produtos com refrigerante não deverão ser religados por um período de um (1) minuto após o desligamento 

intencional ou acidental;
6. Os filtros (caso existam) deverão ser limpos periodicamente;
7. Os Produtos e quaisquer peças não deverão ser alterados, salvo uma autorização prévia e escrita seja 

recebida da Pentair Equipment Protection; e,
8. Todos os Produtos deverão ser instalados e aterrados de acordo com os respectivos códigos elétricos e de 

segurança, bem como as regras e regulamentos do “National Electric Code” e OSHA.
9. Todos os Produtos deverão ser instalados em uma aplicação estacionária, sem vibrações.
A violação de quaisquer dessas condições anulará a garantia.

B. Exclusões. Esta garantia será anulada se o produto for, de qualquer forma, aplicado de maneira incorreta ou:
1. O produto especificado pelo comprador é inadequado para o sistema ou o ambiente no qual ele estiver 

funcionando.
2. Os produtos não foram instalados de acordo com as especificações da Pentair Equipment Protection.
3. A etiqueta da Pentair Equipment Protection afixada ao produto foi removida ou alterada sem a aprovação 

por escrito da Pentair Equipment Protection.
A Pentair Equipment Protection deverá ser notificada por escrito de uma reclamação no prazo máximo de quatorze 
(14) dias da data em que o Comprador tomou ciência dessa ocorrência, ou se o defeito for tal que possa provocar 
danos imediatamente; essa notificação deverá conter uma descrição de como o defeito se manifesta. A falha em 
proporcionar a devida e imediata notificação à Pentair Equipment Protection resultará na perda dos direitos do 
Comprador nos termos desta garantia.
Na eventualidade de uma reivindicação de garantia, o Comprador deverá devolver os produtos defeituosos para a 
Pentair Equipment Protection de acordo com a Política de Devoluções da Pentair Equipment Protection. O período 
de garantia para produtos consertados permanecerá em 1 ano do envio dos produtos originais. A única obrigação da 
Pentair Equipment Protection para com o Comprador, nos termos desta garantia, será segundo critério da Pentair 
Equipment Protection:

A. Conserto ou substituição dos produtos ou peças da Pentair Equipment Protection com defeitos de materiais ou 
de mão-de-obra.

B. Emitir um crédito pelo preço de compra pago pelo Comprador em relação a esses Produtos ou peças 
defeituosos.

ESTA GARANTIA CONSTITUI A GARANTIA TOTAL EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS E É DADA NO LUGAR DE TODAS 
AS DEMAIS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIDADE E DE GARANTIA IMPLÍCITA DE ADEQUAÇÃO PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE.

POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO E CONSERTO
Os produtos Pentair Equipment Protection que: (i) foram fabricados sob encomenda, (ii) foram alterados pelo 
Comprador, (iii) tenham acabamentos especiais ou (iv) foram considerados pela Pentair Equipment Protection como 
produtos “personalizados” que não poderiam ser devolvidos para estoque ou revendidos para outros Compradores, 
não serão aceitos para devolução pela Pentair Equipment Protection.
Todas as devoluções requerem um número de Autorização de Devolução de Materiais (no de RMA), independente 
do motivo da devolução, seja para consertos em garantia ou fora de garantia. Devoluções sem um no de RMA serão 
recusadas pelo nosso Departamento de Recebimento. Um no de RMA será válido por 30 dias.
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A. Um no de RMA será emitido pelo nosso Departamento de Devolução de Produtos em Anoka, MN, 
pelo telefone 763-422-2211. O Comprador dever ter as seguintes informações disponíveis quando da 
solicitação do RMA:
1. Número do Modelo Completo, Número de Série e descrição da unidade danificada devolvida.
2. Número do Pedido de Compra Original do Comprador e data em que o produto foi recebido pelo 

Comprador.
3. Quantidade a ser devolvida e uma breve descrição da falha para cada unidade, se for diferente.
4. Informações de contato do Comprador, que deverá incluir: nome da empresa, endereço de 

cobrança e remessa, número de telefone, número de fax, empresa transportadora e nome e 
número de telefone de um contato do Comprador que possa detalhar o defeito reclamado.

5. O Comprador devera fornecer um Número do Pedido de Compra de Conserto tanto para consertos 
em garantia ou fora da garantia. O Pedido de Compra não deverá exceder 50% de uma nova 
unidade. O Comprador será notificado sobre os valores de conserto que excederem o valor 
aprovado do Pedido de Compra.

B. Todas as devoluções para a Pentair Equipment Protection deverão ser devidamente embaladas, 
utilizando-se as embalagens originais, se possível. Todas as devoluções deverão ter o número de 
RMA visível no lado externo da embalagem. A Pentair Equipment Protection não será responsável 
por material danificado em trânsito. Quaisquer produtos que contenham refrigerante deverão ser 
enviados na vertical.

C. O custo de transporte para consertos fora da garantia é de responsabilidade do remetente e 
deverá ser pré-pago. Os custos de transporte para todos os consertos em garantia serão cobertos 
pela Pentair Equipment Protection desde que os produtos sejam enviados utilizando-se uma 
transportadora aprovada pela Pentair Equipment Protection. Se, após o diagnóstico, a Pentair 
Equipment Protection determinar que o produto não esteja coberto pela garantia, o Comprador será 
responsável por todas as despesas de transporte e será cobrado de acordo.

D. Os consertos fora da garantia estão sujeitos a uma tarifa mínima de análise de US$105. Se a 
aprovação não for recebida no prazo de 30 dias, o material será inutilizado e todas as despesas de 
transporte e as respectivas tarifas de análise serão cobradas junto ao Comprador.

E. Mediante solicitação do Comprador, uma Análise de Falhas poderá ser fornecida pela Pentair 
Equipment Protection para produtos em garantia, sem custo. A análise de falhas para consertos fora 
da garantia está sujeita a uma tarifa horária de Engenharia de US$150 além de quaisquer outras 
despesas de testes.

F. Todos os produtos devolvidos deverão ser enviados para o seguinte endereço: Pentair Equipment 
Protection, 2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303-1745.

G. O crédito para as devoluções aceitas deverá ser pelo preço original de venda ou pelo preço atual de 
venda, prevalecendo o que for menor, menos a taxa de reabastecimento, indicada a seguir:
1. No prazo de 60 dias da data da fatura -20% do preço de venda aplicável.
2. Entre 61-120 dias da data da fatura -30% do preço de venda aplicável.
3. Entre 121 -180 dias da data da fatura -40% do preço de venda aplicável.
4. Acima de 180 dias – sujeito à revisão individual pela Pentair Equipment Protection.
Se o produto a ser devolvido para crédito precisar ser consertado ou alterado, os custos de mão-de-obra 
e materiais necessários para trazer o produto a uma condição de comercialização serão deduzidos do 
crédito. O Comprador poderá não se creditar das devoluções sem uma aprovação prévia e por escrito da 
Pentair Equipment Protection.

LIMITE DE RESPONSABILIDADE
A PENTAIR EQUIPMENT PROTECTION NÃO SERÁ RESPONSÁVEL, EM NENHUMA HIPÓTESE, POR 
QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, 
QUAISQUER LUCROS PERDIDOS OU CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, DECORRENTES DA VENDA, USO 
OU INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS, DOS PRODUTOS QUE FOREM INCORPORADOS OU QUE SEJAM UM 
COMPONENTE DE OUTRO PRODUTO, DE QUALQUER VIOLAÇÃO DESTE CONTRATO OU QUALQUER 
OUTRA CLÁUSULA, SEJA ELA BASEADA EM GARANTIA (EXPRESSA OU IMPLÍCITA) OU, DE OUTRA 
FORMA, BASEADA EM CONTRATO, SEJA NO TODO OU EM OUTRA TEORIA DE RESPONSABILIDADE 
E, INDEPENDENTE DE QUALQUER ASSESSORIA OU REPRESENTAÇÕES QUE PODERIAM TER SIDO 
PRESTADAS PELA PENTAIR EQUIPMENT PROTECTION EM RELAÇÃO À VENDA, USO OU INSTALAÇÃO 
DOS PRODUTOS.
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