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1 INFORMAÇÃO BÁSICA 
• Este manual contem toda a informação necessária para o instalador e o utilizador, bem como informações 

importantes para manutenção e segurança. ANTES DO USO, POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL 
CUIDADOSAMENTE! 

• Guarde este manual num local seguro e seco, se possível perto da bomba de calor. O manual de instalação deve 
ser mantido em condições totalmente legíveis durante a vida útil do equipamento. 

• O equipamento deve ser instalado e ligado de acordo com este manual. SE NÃO TIVER A CERTEZA ABSOLUTA, 
DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ CORRETAMENTE INSTALADO E LIGADO, NÃO LIGUE O EQUIPAMENTO! 

• A manutenção deve ser realizada regularmente em intervalos de tempo, prescritos pelo fabricante. A 
manutenção só pode ser realizada por pessoal devidamente qualificado e autorizado. A MANUTENÇÃO 
INADEQUADA E NÃO AUTORIZADA LEVA À PERDA DOS DIREITOS DE GARANTIA! 

• O instalador é obrigado a explicar ao utilizador como o equipamento dever usado e mantido de forma adequada 
e de acordo com este manual. 

• O FABRICANTE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS CAUSADOS PELO FUNCIONAMENTO 
INCORRETO DO EQUIPAMENTO DEVIDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INCORRECTA! 

• À THK Thinktech reserve-se o direito de fazer alteração a este manual sem aviso previo, devido erros 
tipográficos ou alterações de produto. Se perder ou danificar o manual, entre em contato com a THK Thinktech 
ou com o instalador que lhe vendeu o equipamento. 

2 AVISOS DE SEGURANÇA 
Leia as instruções abaixo. Para evitar danos a pessoas, animais ou plantas, use o dispositivo somente de acordo com as 
instruções. A magnitude do perigo é destacada por símbolos gráficos com a descrição correspondente. 

 

ATENÇÃO! 
Não seguir as instruções pode causar ferimentos ou danos no equipamento. O não cumprimento das 
instruções levará à perda de garantia. 

  

 

PERIGO! 
O uso inadequado pode levar a ferimentos graves ou até mesmo à morte. O uso inadequado pode ser 
prejudicial aos seres humanos, animais e ao meio ambiente. 

  

 

PERIGO! 
O não cumprimento de instruções pode levar a ferimentos graves ou até mesmo a morte devido a 
choque elétrico. 

  

 

PERIGO! 
O não cumprimentos das instruções pode provocar incêndio. 

  PERIGO! 
O não cumprimento das instruções pode levar a ferimentos graves nas extremidades. 

  

 

PERIGO! 
O não cumprimento das instruções pode levar a queimaduras graves. 

  

 

PERIGO! 
A exposição a partes específicas do dispositivo ou refrigerante pode causar queimaduras. 

  

 
INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO! 

 

 

NOTA 
Contém informação util e recomendações. 
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3 AVISOS IMPORTANTES 

 
ATENÇÃO! 
A unidade apenas pode ser utilizada para o proposito definido pelo fabricante. 

 
ATENÇÃO! 
Apenas uma pessoa adulto e familiarizada com este manual, pode manusear o equipamento. 

 

PERIGO! 
A instalação, primeiro arranque e o serviço de manutanção devem ser realizadas por técnicos qualificados 
para o serviço e. 

 

NOTA 
Instale o equipamento num local com espaço suficiente em redor do equipamento para manutenção e 
limpeza. Considere o espaço para instalação (veja o espaço recomendado neste manual). 

 

PERIGO! 
Nunca incline o equipamento mais do que 30° na posição vertical. Para movimentar o equipamento use 
apenas equipamento apropriado. 

 

ATENÇÃO! 
Não instale o equipamento num local onde a temperature possa cair abaixo dos 0°C, devido à possibilidade 
da agua congelar nos tubos e estragar o equipamento ou as tubagens. 

 

ATENÇÃO! 
O equiopamento tem de ser instalado num local seco e sem luz solar direta. Deve protejer a unidade no caso 
de exta estar exposta a luz solar direta.  

 
PERIGO! 
Durante o funcionamento é proibido mover, limpar ou reparar o equipamento. 

 
PERIGO! 
Não colocar nenhum objeto debaixo ou acima da unidade. 

 

ATENÇÃO! 
Ligue o equipamento ao sistema usando ligações fáceis de remover, para que o equipamento possa ser 
facilmente movido ou removido em caso de intervenção de serviço, sem a necessidade de uma intervenção 
maior nas tubagens. 

 

PERIGO! 
Se o local de instalação pretendido da bomba de calor é num local fechado, onde há muita poeira ou cinza, 
possibilidade de vazamento de substâncias voláteis e inflamáveis ou outras substâncias indesejáveis, madeira 
ou pellets, é necessário garantir a entrada de ar para a bomba de calor de outro espaço. As cinzas e o pó são 
depositados no evaporador, o que pode causar problemas no funionamento ou danificar a bomba de calor. 

 

PERIGO! 
Válvula anti retorno e filtro de sujidade devem ser instaladas na entrada de água. Também é necessário 
instalar um vaso de expansão apropriado. É OBRIGATÓRIO instalar uma válvula de segurança (0,6 MPa) na 
saída de água quente. A pressão máxima permitida é de 0,4 MPa. 

 

ATENÇÃO! 
Se ligar o equipamento ao sistema de aquecimento, é necessário evitar a formação de um par galvânico e a 
corrosão relacionada. Para ligar o equipamento ao sistema de aquecimento, é OBRIGATÓRIO usar as peças de 
transição fechadas, também o sistema de tubagem DEVE ser eletricamente aterrado. Em caso de falha devido 
a uma ligação incorreta do equipamento, o fabricante não assumirá responsabilidade ou garantia. 

 

PERIGO! 
Em caso de danos no cabo da fonte de alimentação, fumo, cheiro incomum da unidade ou qualquer outra 
anormalidade no funcioanamento, desligue imediatamente o cabo de alimentação da fonte e entre em 
contato com um serviço técnico. 

 

PERIGO! 
Não inserir os dedos na entrada e saida de ar da bomba de calor, porque poderá provocar ferimentos. 
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PERIGO! 
O equipamento requer um aterramento elétrico de confiança, caso contrário, pode causar ferimentos graves 
ou até mesmo morte. 

 

PERIGO! 
O equipamento necessita ser ligado à fonte de alimentação, protegida com um fusível. 

 

PERIGO! 
Em caso de danos no cabo de ligação, ele deve ser substituído pelo cabo original, fornecido pelo fabricante ou 
pelo serviço autorizado. 

 

PERIGO! 
Não use materiais inflamáveis perto do equipamento. 
PERIGO! 
A água com temperatura acima de 50 ° C pode causar lesões, quando a temperatura definida for superior a 
50 ° C, tenha cuidado com as crianças e outros utilizadores que usem a água quente. 

 

PERIGO! 
O evaporador funciona a baixas tempertutas, tocar-lhe pode provocar queimadoras ou congelamento. 

 

PERIGO! 
Nunca danifique ou rompa a tubagem de refrigerante. O refrigerante pode causar queimaduras graves. 

 

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO! 
O equipamento deve ser substituído e eliminado de acordo com os regulamentos locais; contém gases 
ambientais potencialmente nocivos. 
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4 OBJETIVO DO EQUIPAMENTO 
O equipamento é uma bomba de calor ar / água com um depósito de armazenamento de água. Sua principal tarefa é 
aquecer a água sanitária - o efeito de arrefecimento do local é um efeito colateral. A bomba de calor deve ser instalada 
numa sala suficientemente grande e ventilada com uma temperatura de ar suficientemente alta (garagem, despensa) da 
qual ela usará como energia de funcionamento. A bomba de calor transfere do ar 75% do calor que necessita, o resto é 
fornecido pela energia elétrica que aciona o compressor rotativo de alta qualidade. A água sanitária é aquecida através 
de um permutador de calor refrigerante (condensador) em torno do depósito de armazenamento de água. O depósito 
de armazenamento de água é feito de aço com revestimento protetor esmaltado a vácuo. Seu volume pode ser de 230 
ou 300L. A unidade 230L destina-se a ser instalada num edifício com um consumo diário não superior a 500L por dia e 
uma unidade de 300L num edifício com consumo não superior a 700L por dia. 

 

ATENÇÃO! 
Lesões e danos resultantes do equipamento ou a terceiros, que são causados devido ao uso indevido do 
equipamento, são da total responsabilidade do utilizador. 

5 RESPONSABILIDADE 

5.1 Responsabilidade do fabricante 
O fabricante não aceita a responsabilidade se: 
- Se os manuais de instalação e de utilizador não foram tidos em conta. 
- Se o equipamento não foi devidamente instalado o feitas as devidas manutenções. 

5.2 Responsabilidade do Instalador 
Os instaladores assumem a responsabilidade de que a unidade é instalada e comissionada de acordo com os seguintes 
requisitos: 
- Ler os manuais de instalação e utilizador. 
- A instalação do equipamento deve ser realizada de acordo com as normas e leis nacionais. 
- Executa o comissionamento e resolve todos os problemas que possam ocorrer durante a instalação e o primeiro 
arranque. 
- Explicar ao cliente o uso adequado, configurações e manutenção necessária do equipamento. 

5.3 Responsabilidade do Utilizador 
O utilizador tem que ter em consideração os seguintes requisitos para o funcionamento adequado da unidade: 

- Leia os manuais de utilizador. 
- A instalação e o primeiro arranque devem ser realizados por um instalador profissional e autorizado. 
- Dever ser solicitado a um professional a manutenção regular do equipamento. 
- Guarde estes manuais em um local seco e seguro, e perto do equipamento. 
- Se tiver dúdivas, tente esclarece-las junto do isntalador. 
- Quaisquer modificações ou substituição de componentes da bomba de calor EXCLUEM A RESPONSABILIDADE do 

fabricante pela segurança e funcionamento. Em caso de uso indevido, o fabricante não aceita qualquer tipo de 
responsabilidade. Lesões e danos resultantes do equipamento ou a terceiros, que são causados devido ao uso 
indevido do equipamento, são da total responsabilidade do utilizador.  

6 FLUÍDO REFRIGERANTE
A unidade utiliza fluido refrigerante HFC R134a. O refrigerante não é tóxico, não é inflamável e não é explosivo, também 
não é prejudicial para a camada de ozono, mas é mais pesado que o ar, o que pode levar a uma aglomeração de gás na 
área. O resultado pode ser menor concentração de oxigênio no ar, mas como a quantidade de gás refrigerante no 
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equipamento é muito pequena, não existem riscos graves para a saúde. Uma concentração reduzida de oxigênio pode 
ocorrer somente em áreas não ventiladas com menos de 10 m3 de volume. No entanto, recomendamos que leia a folha 
de segurança do refrigerante do fabricante e manuseie de acordo com as instruções escritas. 

 

PERIGO! 
A libertação de refrigerante pode causar queimaduras graves. Em caso de libertação de refrigerante, desligue 
imediatamente a fonte de alimentação e informe o serviço técnico autorizado. Não se aproxime do 
equipamento somente quando fornecessário (para desligar a fonte de alimentação). 

7 RECICLAGEM 
1.Resíduos de Produto: Consulte o fabricante sobre a reciclagem a eliminação. 
2. Embalagens Contaminadas: reutilizar ou reciclar após a descontaminação. 
3. A remoção gás refrigerante deve ser feita de acordo com a diretica CE 842/2006, bem como com leis locais e 
regionais. 

 

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO! 
O equipamento deve ser substituido e eleminado de acordo com os regulamentos locais; contém gases 
potencialmente nocivos para o ambiente. 

8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO BCZ 023 030

Potência nominal kW 1,8 1,8

Potência Máxima (Compressor+resistência) kW 3,6 3,6

Comsumo compressor kW 0,5 0,5

Compressor typ rotary rotary

Coeficiente de performance W/W 3,0 3,1

Potência resistência elétrica kW 1,8 1,8

Alimentação f/Hz/V 1/50/230 1/50/230

Refrigerante/Quantidade Typ/g R134a / 1000 R134a / 1000

Volume L 230 300

Superficie permutador m2 0,5 1

Superficie resistência elétrica m2 / 0,5

Fluxo de ar m3/h 500 500

Dimensões ligações de ar mm 150 150

Comprimento máximo condutas de ar m 10 10

Dimensões D x H (mm) 670 x 1550 670 x 1820

Temperatura máxima de saída °C 60°C 60°C

Faixa de funcionamento °C -10~35 -10~35

Dimensão ligações água 3/4 3 /4

Peso liquido kg 110 130 (140)
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9 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

 

PERIGO! 
O equipamento apenas pode ser movido ou transportado desligado da rede elétrica. 

  ATENÇÃO! 
Os complementos do equipamento estão anexados no topo do depósito de armazenamento de 
água e é protegido com uma cobertura de plástico. A tampa não deve ser usada como ponto de 
apoio ou suporte quando a unidade estiver a ser transportada. 

  

 

ATENÇÃO! 
O EQUIPAMENTO DE SER SEGURO COM CINTAS DE PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE DE FORMA A 
EVITAR POSSÍVEIS QUEDAS. 

  

 

ATENÇÃO! 
Antes do transporte, o equipamento deve estar devidamente protegido por uma película protetora ou 
papelão para evitar danos. 

  

 

ATENÇÃO! 
Devido à construção do equipamento(mais peso na parte superior em vazio), existe um alto risco de o 
dispositivo tombar durante o transporte. A inclinação máxima são 30 ° e não deve de forma nenhuma ser 
excedida. 

  

 

ATENÇÃO! 
Não exceder os 30° de inclinação. 

  

 

ATENÇÃO! 
A temperatura permitida durante o transporte e armazenamento é entre 10 e 45 ° C. Durante períodos de 
tempo mais curtos (até 24h), é permitida uma temperatura mais alta (até 55 ° C). 

  

 

PERIGO! 
Devido ao peso do equipamento, existe um alto risco de lesão nas extremidades ao mover o equipamento. 
Para mover o equipamento use apenas euipamentos adequados. 

  

 

ATENÇÃO! 
O fabricante não se responsabiliza por danos no equipamento, devido a armazenamento ou transporte 
inadequado! 
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10 DIMENSÕES  

Todas as ligações são 3/4"
(N) – Rosca interna
(Z) – Rosca externa

As ligações da consduta de ar têm um diâmetro de 150 mm. Tubos de ligação precisam de ter o mesmo diâmetro ou 
maior. A posição marcada com »E« destina-se ao retorno de água do sistema de circulação. Quando o sistema de 
circulação não está ligado, esta ligação precisa ser selada com uma torneira.    

P. BCZ 023 BCZ 030
1 125 mm 125 mm
2 365 mm 365 mm
3 730 mm 730 mm
4 830 mm 840 mm
5 745 mm 905 mm
6 / 970 mm
7 / 1180 mm
8 980 mm 1270 mm
9 1550 mm 1820 mm

10 670 mm 670 mm
A Entrada água (Z) Entrada água (Z)
B Saída Solar (N) Saída Solar (N)
C Ânodo de Mag. Ânodo de Mag.
D Entrada solar (N) Entrada solar (N)
E Circulação (N) Circulação (N)
F Ânodo de Mag. Ânodo de Mag.
G Resistência Eletrica Resistência Eletrica
H / Solar (2) saida (N) 
I / Solar (2) entrada (N)

J Saída água (Z) Saída água (Z)

DISPLAY

~270mm

~6
70

m
m

SAÍDA DE AR ENTRADA DE AR
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11 INSTALAÇÃO 
Minimo espaço requerido para 
instalação e manutenção.

 

O equipamento deve sempre ser instalado numa posição vertical. Recomendamos que o equipamento fique inclinado 2 
a 3 ° para trás, para permitir um escoamento suave dos condensados. 

 

ATENÇÃO! 
Depois de colocar o equipamento na sua localização final, espere pelo menos 1 hora antes de o ligar. 

 

 

ATENÇÃO! 
Em caso de intervenção do serviço técnico e se as folgas mínimas forem desconsideradas, o utilizador terá 
de cobrir os custos ocorridos devido a essa situação. 

No mínimo será possível ter que colocar uma curva. Como as ligações da entrada e saída ar estão muito próximas, existe 

a possibilidade de recirculação de ar frio e o dispositivo irá para o modo de degelo com mais frequência. 

 

ATENÇÃO! 
É aconselhavel um bom insolamento das paredes vizinhas. 

Possibilidades de instalação.: 

 

 

 

ATENÇÃO! 
O comprimento máximo das condutas de ar é de 10m. Cada curva de 90 ° reduz o comprimento máximo 1 m. 
Todos os tubos de conduta de ar precisam ser isolados para evitar a condensação. Nunca reduza o diâmetro 
interno do tubo. 

Quando a entrada e a saída de ar estão em 
espaços diferentes, cada espaço precisa ter uma 
abertura para o exterior ou precisam de ser 
ligados a uma superfície abertura de pelo menos 
300mm2 para poder equalizar a pressão. 

DIREÇÃO AR DIREÇÃO AR20

35

20
50
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12 LIGAÇÕES HIDRÁULICAS 

A ligação de água fria deve ser realizada de acordo com o esquema acima. A pressão máxima permitida no sistema de 
água é 0,4 MPa, pode ser usada uma válvula de segurança com pressão maxima de 0,6MPa. Vaso de Expansão para o 
depósito de 230L precisa ter pelo menos 12L de volume e para o depósito 300L precisa ter 18L de volume. 
Ligação de água quente pode ser diretamente para a torneira, ou fazer “upgrade” com uma bomba de circulação. O 
retorno do sistema de circulação pode ser ligado à ligação marcada com “E” no esquema “10. Dimensões”. 
Durante o aquecimento rápido da água, pode ocorrer um pequeno vazamento de água na válvula de segurança. Isto não 
é devido a danos, mas devido a um circunstância normal de expansão da água. Essa água precisa ser capturada e levar à 
drenagem. 
No caso de um sistema solar ou outra fonte de calor ligado ao permutador de calor interno, deve ser assegurado que a 
pressão no permutador de calor nunca excede 0,5MPa. Também deve ser assegurado que a água não exceda 80°C. 
Podem ocorrer danos a componentes internos ou na bomba de calor. 
Caso o permutador de calor adicional não seja utilizado, precisa ser preenchido com glicol para evitar a corrosão. Não é 
permitido fechar ambos os lados do permutador de calor para permitir a equalização de pressão. 

ATENÇÃO! 
A instalação incorreta da unidade pode causar danos ou mau funcionamento da unidade e perda de direitos
sob garantia. 

 

ATENÇÃO! 
Ligue a unidade ao sistema usando uniões de tubos removíveis, para que a unidade possa ser facilmente 
movida ou removida em caso de intervenção de serviço, sem a necessidade de uma maior intervenção no 
sistema de tubagem. 

  

 

ATENÇÃO! 
Se ligar o equipamento ao sistema de aquecimento, é necessário evitar a formação de um par galvânico e a 
corrosão relacionada. Para ligar o equipamento ao sistema de aquecimento, é OBRIGATÓRIO usar as peças de 
transição fechadas, também o sistema de tubagem DEVE ser eletricamente aterrado. Em caso de falha devido 
a uma ligação incorreta do equipamento, o fabricante não assumirá responsabilidade ou garantia.  

  

 

ATENÇÃO! 
Antes de ligar a unidade, asta precisa de ser preenchida com água e o sistema completamente ventilado. Para 
fazer isso, abra todas as torneiras de água quente e espere até que a água comece a fluir de todas elas. 

  

 

ATENÇÃO! 
Na parte de trás da unidade há uma ligação de tubo para o dreno de condensado. Na utilização elevada de
água e a humidade do ar for elevada, podem ocorrer mais alguns litros de água condensada por dia, então 
esta ligação deve ser ligada á drenagem de saída. Este tubo precisa ter uma inclinação constante de pelo 
menos 1° e deve estar sempre limpo. 

 

 
 

Válvula de 

Válvula de
Descarga 

Segurança 
c/Drenagem  Vaso  de 

Expansão

Válvula
de Esfera

União 
Dielétrica

Uniões 
Dielétricas

Água 
Quente

 

Filtro

Válvula Anti 
Retorno

Água Fria ¾”



 

10 

 
ATENÇÃO! 
O tubo de condensado deve ser verificado e limpo uma vez por mês. 

  

 

PERIGO! 
A tomada de alimentação deve estar posicionada pelo menos 1,5m acima do nível do solo, para evitar a 
pulverização direta de água causando ferimentos ou danos. A tomada deve ser aterrada, protegida com 
fusível de 16A e relé FI com corrente máx. 0,03A. O cabo de fio para a tomada precisa de ter pelo menos 
3x2,5 mm, somente a bomba de calor pode ser conectada á tomada. 

13 SOLAR 

STT: Sensor de temperatura solar

P: Bomba de circulação solar

EV: Vaso de expansão solar

SV: Válvula de segurança de pressão 

FS: Limitador de caudal c/ 
caudalímetro

SV: Válvula de segurança electrónica

HW: Saída de água quente

DR: Drenagem

O sistema solar deve estar ligado a ligações marcadas com »B« e »D« no esquema » 10. Dimensões «. 
A bomba de circulação solar deve ser ligada às ligações marcadas com » Solar Pump «. O sensor de temperatura fechado 
para o sistema solar deve ser ligado às ligações marcadas com » Solar Temp. «. O instalador precisa remover o resistor e 
conectar o sensor de temperatura fornecido para o sistema solar. Na saída de água quente, é aconselhável instalar uma 
válvula de segurança, que vai abrir a água quando é aquecida demais pelo sistema solar. Esta válvula de segurança 
precisa de ser ligada às ligações marcadas com » Solar drainage valve «. Todas ligações podem ser encontradas dentro 
da bomba de calor, sob a tampa plástica superior. 
Após a instalação e ligação do sistema solar, todos os parâmetros para o sistema solar precisam de ser verificados e 
corretamente set. Parâmetro /01 tem que ser definido para »2«, e Parâmetro /02 para »3«. Outros parâmetros são 
descritos na tabela »parameters «. 

EV

SV

P

STT

3X1,5 mm2

2X0,75 mm2

SO
LA

R

FS

DR

3X1,5 mm2

SV HW
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Ao ligar outras fontes adicionais de aquecimento, por exemplo a caldeira a gás ou um caldeira de biomassa, siga os 
passos acima, e mude os parâmetros N01 de 0 para 1, N11 de 0 para 1, N03 de 5 para 20 e N10 de 84 para 70. Uma 
explicação detalhada dos parâmetros é dada no capítulo PARÂMETROS. 

 

ATENÇÃO! 
O não cumprimento das instruções acima pode levar ao mau funcionamento ou falha do dispositivo. Neste 
caso, os direitos sob garantia são perdidos. 
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14 OPERAÇÃO DE VERIFICAÇÃO 

14.1 Con�irmação antes da operação de veri�icação 
1) Todas as preparações de instalação estão completas. 

2) Resistência está instalado corretamente. 

3) As tubagens e as ligações de fios estão correctas.  

4) Os acessórios estão instalados corretamente. 

5) A drenagem está desbloqueada. 

6) O isolamento térmico está intacto. 

7) O fio de terra está ligado corretamente. 

8) A tensão de energia é consistente com a tensão nominal da resistência. 

9) Não há nenhum obstáculo na entrada e na saída de ar da unidade. 

10) Toda a proteção elétrica está a funcionar corretamente. 

11) O depósito de água está cheio. 

CUIDADO  
Antes de usar esta unidade, por favor siga os passos abaixo. 
Adicionando água: Se a unidade for usada pela primeira vez ou for usada novamente após o esvazir o depósito, por 
favor, certifique-se que o depósito está cheio de água antes de ligar a energia. 
 

 

 

 

 

 

NOTA 
A válvula de esfera na entrada de água deve estar aberta quando a unidade estiver em operação. 

  

 

ATENÇÃO! 
A válvula de esfera na entrada de água deve estar aberta quando a unidade estiver em operação. Devido a 
esses danos, o fornecedor não é responsável pelo problema de qualidade. 

  

 

PERIGO!
Água acima de 50°C pode causar queimaduras graves ou morte. Deve ter cuidado especial deve com as 
crianças, os deficientes e os idosos. 

  

 

ATENÇÃO! 
O não cumprimento das instruções acima pode levar ao mau funcionamento do dispositivo ou falha e dano 
material ou humano grave. Neste caso, os direitos sob garantia são perdidos. 
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15.1
a) Teclas  

Nº
 

Teclas
 

Nome
 

Função
 

1 
 ON/OFF Ligar / Desligar a unidade  

2 
 Modo Alterne os modos de funcionamento da unidade ou guarde 

os parâmetros de configuração.
 

3 
 Relógio Acerte o relógio ou o temporizador. 

4 
 

Resistência 
elétrica

 Ligue / desligue a resistência elétrica ou alterne os modos 
do ventilador.

 

5 
 Aumentar Subir ou aumentar os valores dos parâmetros. 

6 
 Diminuir Descer ou diminuir os valores dos parâmetros. 

Toque na tecla ON/OFF para ligar a unidade. Quando a unidade está ligada, a cor da tecla fica vermelha.  

Funções do controlador

Área Auxiliar do Display Área Principal do Display 

15 CONFIGURAÇÕES DA UNIDADE
 

Depois da unidade estar ligada à rede e cheia de água, pode ser ligado á fonte de alimentação.  
A fonte de alimentação só pode ser ligada numa tomada c/terra (16A, 230V / 50 Hz). 
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Ícon de estado Nome  Significado  

Modo de 
Aquecimento

 
Mostra que a unidade está no modo de aquecimento.

 O compressor fica em funcionamento. Se a temperatura definida não 
for atingida, a resistência elétrica é ligada.  

Modo 
Aquecimento 

Ecológico

 
Mostra que a unidade está no modo aquecimento ecológico. 
O modo eco é recomendado, se a temperatura ambiente for 18ºC 
ou mais.

 
 

Modo Férias
 Mostra que a unidade está no modo de férias. 

Modo de 
Arrefecimento

 Mostra que a unidade está no modo de arrefecimento. 

Ventilador Mostra que o ventilador está ligado e a velocidade do ventilador. 

Resistência
elétrica

 Mostra que a resistência elétrica está ligada. 

Definir 
temperatura 
pretendida 

Mostra que a temperatura da água atingiu a temperatura pretendida 
e a unidade desligou automaticamente.

 
 

 

 
Definir

parâmetros

 
  

 
Mostra que a temperatura da água atingiu a temperatura pretendida e a 
unidade desligou automaticamente.  

 Temperatura Mostra que a temperatura não é ajustável (valor medido). 
 

 Timer & ON
 

 Mostra que a unidade será ligada automaticamente pelo temporizador.
 

 

 Timer & OFF Mostra que a unidade será desligada automaticamente pelo temporizador.
 

 

 Minutos
 Colocar a unidade em minutos.  

 Segundos Colocar a unidade em segundos.  

 Centígrados 

 Fahrenheit 
Colocar a unidade em Fahrenheit  

 

Colocar a unidade em centígrado

15.2 Operações
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Bloqueio
 

Mostra que o teclado está bloqueado.
 

 
     Pressione          durante 0.5s com controlador em Standby para ligar a unidade e nesse momento 
a área principal do display mostra a temperatura de saída da água.
  

 

    

  

Nota. O botão ON / OFF só pode ser usado para ligar / desligar a unidade em modo Standby ou por 
comando por cabo em modo de funcionamento .

Modo de aquecimento

Controlador em Standby 

Pressione 
 
durante 0,5s

 

Temperatura da água de saída

Temperatura da água
de entrada 

Controlador em
funcionamento

 

15.3 Ligar / Desligar a unidade

 
     Pressione          durante 0.5s com o controlador em funcionamento para desligar a unidade e nesse 
momento a área principal do display mostra OFF.
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15.4 Seleção de modo

 

 

 

 

 

 

 

 

Em standby ou em execução, pressione            ou            ,uma vez para verificar a temperatura 

pretendida da saída de água.  

  

Exemplo: Altere a forma de temperatura pretendida de 50 para 55,5 quando a temperatura real 
da água de saída for 18ºC.

 

 

 

 

 

 

Modo de férias
 

Modo inteligente 

Pressione          para selecionar o modo de Aquecimento, Modo aquecimento ecológico, 
Inteligente, Férias com o controlador em Standby ou em funcionamento.
  

Temperatura de saída da água

Hora

Data

Pressione

Pressione

Modo de aquecimento ecológico

Pressione

Modo de aquecimento

Pressione            ou           novamente para alterar a temperatura pretendida. Depois de fazer as 

alterações para o parâmetro pretendido, pressione          para confirmar ou          para cancelar as 

alterações, depois volte para o ecrã anterior.

Se nenhuma operação for executada no teclado durante 0,5s, o controlador sairá do menu de 
parameterização e as alterações serão confirmadas.
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15.5 Con�igurações de relógio e data

Com o controlador em execução, faça o seguinte para definir a hora no modo de aquecimento.

Quando pressionar              uma vez, o parâmetro de tempo piscará. Quando pressionar             

novamente o parâmetro da hora piscará então pressione então pressione           ou           para alterar.                    

Depois de fazer as alterações no parâmetro, pressione           para confirmar em seguida, mude o 

parâmetro dos minutos e o parâmetro da data da mesma forma. 

Se nenhuma operação for executada no teclado durante 10s, o controlador sairá do menu de 

modificação de parâmetros e as alterações serão confirmadas.                    

 

 

Nota. Defina os dados da mesma maneira quando estiver no modo de férias. 

Exemplo: Altere a hora e a data das 18h30 no dia 4 de setembro às 17h40 no dia 8 de setembro. 

Temperatura de saída da água

Modo Aquecimento Ecológico

Modo Inteligente

Modo de Aquecimento Hora

Pressione

Pressione

Pressione
Data

Modo Férias
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Com o controlador em execução, faça o seguinte para definir a hora no modo de aquecimento.

Quando pressionar              uma vez, o parâmetro de tempo piscará. Quando pressionar             

novamente o parâmetro da hora piscará então pressione então pressione           ou           para alterar.                    

Hora

A data fica a piscar

duas vezes depois

para alterar
a hora e
pressione
para confirmar.

Pressione             ou              para alterar os minutos

Pressione             ou              para alterar os minutos

Pressione 

Pressione       de seguida pressione         ou        para alterar
                                 o mês. pressione             para confirmar 

Pressione 

Pressione              para confirmar  O novo horário definido

ou
para alterar
o dia

para confirmar

pressione

Pressione

ou
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No modo de Aquecimento, podem ser definidos dois período de funcionamento
 

Pressione durante 2s para entrar no ecrã de configuração do temporizador. 

Período Funcionamento 1: O símbolo ON1 no lado direito do ecrã e o parâmetro de tempo piscam ao 
mesmo tempo. 

 

Pressione            novamente e o parâmetro hora pisca.  Defina a hora de acordo com o esquema e confirme.

Então OFF 1 e o parâmetro de tempo piscam. Defina a hora seguindo as etapas anteriores.

Período Funcionamento 2: Após o Período Funcionamento 1 estar definido, o controlador entrará no 

comando de configuração Período Funcionamento 2. Definir o arranque e a paragem da mesma forma 

que o Período Funcionamento 1.        

Pressione              para cancelar qualquer modificação durante a configuração.

Pressione              para cancelar a configuração quando o parâmetro da hora estiver piscando.

Pressione              durante 2s duas vezes para definir a hora OFF 1 diretamente ou pressione            ou

quando a unidade já estiver em funcionamento.  
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Modo de Aquecimento
Temperatura de Saída de água

Hora

Pressione 

Pressione 

Pressione

e pressione 2s para

entrar na próxima

configuração sem 

confirmar 

a anterior   

Pressione
 
para
confirmar
a hora    

Pressione            durante 2s para entrar na próxima 

configuração sem confirmar a anterior    

definir a hora

definir os minutos

durante 2s para entrar no 

na próxima configuração para a próxima configuração 

sem confirmar a anterior

Pressione 

para

cancelar a configuração

durante 2s
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Temperatura saída de água Hora atual

Pressione 

Confirmar  o hora após a configuração

Confirmar 
o hora
após a 
configuração

Confirmar o hora após a 
configuração

durante 2s

Pressione      
      

para confirm
ar

Pressione            para cancelara configuração e saír Sem salvar

Configuração bem-sucedida
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Se você quiser cancelar a configuração do temporizador, siga abaixo

Temperatura de saída da água 

Estado 
do temporizador

Cancelar  
o temporizador ON

Os icons 
“ON” e “1”
a piscar 

Os icons “ON” , “1”
e o icon da hora 
ficam a piscar   

Pressionar 

Pressionar

Pressionar

Pressionar Temperatura de saída de água
O estado atual do temporizador

durante 2s

poderá cancelar 
o primeiro 
temporizador
na configuração



15.6 Modo férias
 

Pressione             durante 2s entrar no ecrã de configuração do temporizador. 
O símbolo ON e o parâmetro de dados ficam a piscar. Em seguida, defina a data da mesma 
maneira que 2.6.

  

 

Exemplo: Defina a data de início em 28 de setembro (Nota: Desligue a unidade antes de sair). 

 
 

 

 

 

Temperatura de Saída de Água
Modo Férias

Data Corrente

Pressione

Pressione

Pressione

Pressione

Pressione

mês dia

para guardar

depois

depois

para definir a data 

para setembro

Pre
ss

ion
e

pa
ra

 ca
nc

ela
r

durante 0,5s.

durante 2s.
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15.7 Con�iguração da resistência elétrica

A resistência elétrica pode ser ligada quando a unidade estiver em aquecimento ou em standby. 
Pressione      uma vez para ligar a resistência elétrica e pressione      novamente para desligá-la.

Resistência elétrica Resistência elétrica
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15.8 Con�iguração do ventilador

Pressione        durante 2s uma vez para mudar o modo do ventilador para baixa velocidade, este 
funcionará em baixa velocidade até a temperatura pretendida da unidade ser atingida.

 

 

Definição do ícone do ventilador:

1.         (em funcionamento): mostra que o ventilador está funcionando em alta velocidade 

2.         (em funcionamento): mostra que o ventilador está funcionando em baixa velocidade 

5.         (estático): Mostra que o ventilador funcionará em alta velocidade até que a temperatura
                            de ajuste desejada for atingida.

3. Ícone do ventilador desaparece: mostra que o ventilador está desligado.

4.           (estático): Mostra que o ventilador funcionará em alta velocidade até que a temperatura
                               de ajuste desejada for atingida.    

 

Pressione        durante 2s novamente para mudar o modo do ventilador para alta velocidade, este 
funcionará em alta velocidade até a temperatura pretendida da unidade ser atingida.

Pressione        durante 2s novamente para mudar o modo do ventilador para desligar, o ventilador 
vai parar, quando a temperatura pretendida é atingida.

Modo Ventilador
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15.9 Bloqueio de teclas

Pressione         durante 5s uma vez para bloquear o teclado, pressione        novamente 
durante 5s para desbloquear as teclas.         

 

 

  

ícone bloqueio         

Pressione
durante 5s

Entrada -  compressor
Saída - compressor

Válvula de 4 vias

Ventilador

Controlador
Interruptor de baixa pressão

Protecção térmica
da resistência elétrica

Interruptor de alta pressão

Saída - extra
resistência
elétrica

Entrada - extra
resistência
elétrica Válvula de expansão eletrónica

Led indicador

Sensor temp de evaporação

Sensor temp de evaporação do tubo

Sensor temp. de Saída de Água

Sensor temp. de Entrada de Água

Sensor temp. de Entrada de Ár

16 LIGAÇÕES PLACA PCB

 

NOTA
O facto é que a bomba de calor funcionará melhor e mais economicanmente, se nem sempre 
precisar aquecer a temperatura máxima admissível da água no depósito. Quanto mais baixa 
for a temperatura no depósito de água, menores serão os custos de aquecimento de água.
Portanto, recomenda-se definir o parâmetro »r01« um pouco menor do que a configuração de 
fábrica, eg. de 45°C e permitir o modo de desinfecção para aquecer a água 60°C uma vez por
mês usando a resistência elétrica. 



27 

17 ESQUEMA ELÉTRICO



18 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
 

Código Falha Razão Solução 

P01  Falha do sensor inferior O sensor de temperatura está aberto ou em 
curto circuito 

Verificar ou alterar o sensor de 
temperatura inferior 

P02  Falha do sensor superior O sensor de temperatura está aberto ou em 
curto circuito 

Verificar ou alterar o sensor de 
temperatura superior 

P04 Falha do sensor ambiental O sensor de temperatura está aberto ou em 
curto circuito 

Verificar ou alterar o sensor de 
temperatura ambiente 

P034 Falha do sensor solar O sensor de temperatura está aberto ou em 
curto circuito 

Verificar ou alterar o sensor de 
temperatura ambiente 

P05 Falha do sensor de tubo O sensor de temperatura está aberto ou em 
curto circuito 

Verificar ou alterar o sensor de 
temperatura do tubo 

P07 Falha no sensor de sucção O sensor de temperatura está aberto ou em 
curto circuito 

Verificar ou alterar o sensor de 
temperatura de sucção 

E01 Proteção de alta pressão A pressão de exaustão é alta, ação do 
interruptor de alta pressão 

Verifique o interruptor de alta pressão e 
circuito do sistema 

E02 Proteção de baixa pressão A pressão de sucção é baixa, ação do 
interruptor de baixa pressão 

Verifique o interruptor de baixa pressão e 
circuito do sistema 

E03 Proteção contra o 
superaquecimento 

Volume de fluxo de água não é suficiente; 
resistência elétrica a trabalhar sem água Verifique o volume de fluxo 

E08 Falha de comunicação Falha de comunicação entre o controlador 
remoto de cabo e a placa principal 

Verifique a ligação do cabo entre o 
controlador fio remoto e placa principal 

28 
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18.1 Resistência do sensor de temperatura 
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19 COMPONENTES DA UNIDADE 
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Nº. Nome Código do produto 

1 Depósitos de armazenamento de água 230 ou 300L  

2* Resistência elétrica 1800W  

3 Porta PCB  

4 Conector  

5* Visor  

6* Transformador  

7* Placa de controle principal (PCB)  

8* Condensador de ventilador  

9 Saída de tubo de condensador  

10 Entrada do tubo de condensador  

11 Tubo de entrada do evaporador  

12 Tubo de entrada de gás  

13 Tubo de saída de gás  

14* Válvula de 4 vias  

15 Suporte do compressor  

16 Reforçar o suporte  

17 Amortecedores de borracha de compressor  

18 Placa do compressor  

19 Placa condensada  

20 Tampa do PCB  

21 Tampa principal  

22* Ventilador centrífugo com motor  

23 Suporte do evaporador  

24 Suporte do ventilador  

25* Condensador do compressor  

26* Válvula de expansão  

27* Compressor  

28 Suporte do compressor  

29* Evaporador

* Interruptor de alta pressão  

* Interruptor de baixa pressão  

* Sensor de temperatura (todos)  

* Cabo de alimentação  

* Mg. ânodo  

* Todas as posições marcadas com estrela estão disponíveis como peças de reposição
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20 MANUTENÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO E SOLUÇÕES 

20.1Manutenção pelo utilizador 
Tendo em conta as instruções de instalação e utilização, a unidade irá operar sem qualquer interrupção maior, grande 
intervenção de serviço e manutenção adicional. 
Se a unidade não for usada por um longo período de tempo (a unidade será desligada), você deve ligar a unidade 
periodicamente (a cada 14 dias) e deixá-la funcionar por pelo menos 30 minutos. 
Em certos períodos (especialmente durante o inverno) e em condições específicas na área (temperatura, humidade) 
onde a unidade está instalada, a quantidade de condensado irá variar. Por vezes haverá muito condensado, às vezes 
nada. Isso não significa que a unidade está com defeito. A quantidade de condensado depende da humidade relativa e 
do tempo de operação da unidade. 
O utilizador é obrigado a seguir as seguintes instruções de manutenção. A manutenção adequada do equipamento é 
um pré-requisito para o reconhecimento da garantia. 
 

 

ATENÇÃO! 
Verifique periodicamente (mensalmente) a conexão do dreno de condensado. Em caso de entupimento, 
limpe  
 

 

ATENÇÃO! 
Assegure que o ambiente de trabalho da bomba de calor está limpo. Inspecione periodicamente e, se 
necessário, limpe a área, onde a bomba de calor está localizada. Desta forma, diminui a frequência de 
limpeza do evaporador e assegura um desempenho suave e ideal da sua bomba de calor. 
 

 

ATENÇÃO! 
Na medida em que o local de instalação pretendido é numa sala onde há muita poeira ou cinzas, a 
possibilidade de fuga de substâncias voláteis e inflamáveis ou outras substâncias indesejadas, fogão a lenha 
ou pellets, providenciar a entrada de ar da bomba de calor de outra sala. Poeira e cinzas são depositadas 
no evaporador da bomba de calor e dentro da bomba de calor, o que pode levar a interrupções 
operacionais ou mau funcionamento da bomba de calor. A fuga de substâncias explosivas pode causar 
explosão ou incêndio. 
 

 

ATENÇÃO! 
Periodicamente (a cada 6 meses) verifique as ligações (poder, água, refrigerante) para a bomba de calor. 
Preste atenção a possíveis fugas de água ou refrigerante. Inspecione bem o filtro de sujidade (por mês). 
Caso a sujidade não seja limpa regularmente, pode ficar entupido. Periodicamente (por mês) Inspecione a 
válvula anti retorno na linha de água fria; pressione suavemente a alavanca da válvula, drenar a água. 
 ATENÇÃO! 
Em caso de entupimento do tubo ou congelamento de peças, desligue a unidade, desligue da fonte de 
alimentação e entre em contato imediatamente com a assistência técnica. 

 

ATENÇÃO! 
Em caso de odor ou sons incomunsdesligue imediatamente a unidade e entre em contato com com a 
assistência técnica. 
 

 

ATENÇÃO! 
Se a unidade estiver localizada no quarto, onde a temperatura pode descer abaixo do ponto de 
congelamento (0°C) e a bomba de calor não será usada num período de tempo longo, a unidade deve ser 
esvaziada. Caso contrário, podem ocorrer danos no depósito de água ou resistência elétrica. 
 

 

ATENÇÃO! 
Limpeza regular do depósito de água e resistência elétrica (durante a substituição ou inspeção do ânodo de 
Mg) é necessário, para garantir o funcionamento eficiente da bomba de calor. 
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ATENÇÃO! 
O anodo de magnésio deve ser inspecionado a cada 12 meses e substituído, se necessário (Reposição 
obrigatória a cada 24 meses), para garantir e prolongar a vida útil do depósito. O técnico qualificado 
remove o ânodo utilizado e instala um novo ânodo. Após a substituição, verifique se o ânodo está 
devidamente vedado. Caso contrário, a garantia do depósito de armazenamento não é válida. 
 ATENÇÃO! 
Em caso de avaria, contacte o assistência técnica. Peças defeituosas só podem ser substituídas por peças 
originais. NUNCA FIXE O DISPOSITIVO! Em caso de acesso não autorizado à unidade ou substituição de 
peças defeituosas por peças originais, o fabricante não será responsável.  
 

ATENÇÃO! 
O UTILIZADOR É OBRIGADO A SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO. EM CASO DE MAU 
FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO OU DANOS POR MANUTENÇÃO INCORRETA OU INSUFICIENTE PELO 
UTILIZADOR, O FABRICANTE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS OU CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS.  

20.2 Manutenção anual regular 

- Inspeção do ânodo de Mg 
- Conexões de tubos e fios 
- Inspeção de pressão de vaso de expansão 

- Limpeza de tubagens de drenagem condensada 

- Limpeza do filtro de entrada de água fria 

- Pressão do refrigerante no sistema 

- Teste funcional e inspeção de dispositivos 

- Inspeção do resistência elétrica 

- Controlo da operação de elementos electrónicos (compressor, ventilador, bomba de circulação, válvula de 

alívio, válvula de desvio …) 

- Formação adicional do utilizador para garantir o bom funcionamento do dispositivo. 

Para garantir uma operação ideal e vida útil longa do dispositivo, deve ser realizada uma manutenção anual 
regular. Ao comprar a unidade, o utilizador concorda em permitir a manutenção regular a assistência técnica. 
Alguns dos principais itens que incluem serviço anual regular são: 
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20.3 Avarias e resoluções 

Mau 
funcionamento 

Causas Resoluções 

Unidades não 
funcionam 

1.  Falha na fonte de alimentação 
2.  Falha na ligação da fonte de 
alimentação 
3.  Falha no fusível da fonte de 
alimentação 

1.  Corte o interruptor da fonte de 
alimentação e verifique a fonte de 
alimentação. 
2.  Confira o motivo e recupere-o. 
3.  Renovar o fusível após a verificação. 

Alta pressão do 
compressor maior 
que o normal 

1.  Muito refrigerante 
2.  Poor heat on evaporator 

1.  Entre em contato com a assistência 
técnica.  Descarregue refrigerante em 
excesso. 
2.  Limpe o evaporador. 

Baixa pressão do 
compressor inferior 
ao valor normal 

1.  Refrigerante insuficiente . 
2.  O filtro ou o tubo está bloqueado 

1.  Entre em contato com a assistência 
técnica.  Verifique se o sistema tema alguma 
fuga e preencha o sistema com refrigerante. 
2.  Entre em contato com a assistência 
técnica.  Mude o tubo ou o filtro. 

Não sai água 
quente na saída. 

1.  A água da torneira foi fechada 
2.  A pressão da água é muito baixa 
3.  Válvula de entrada foi fechada 

1.  Volta ao normal depois da água da  
torneira ser fornecida. 
2.  Execute a unidade quando a pressão da 
água for maior . 
3.  Abra a válvula de entrada de água. 



 

 

Declaração de garantia 

Nós declaramos que:  

- O dispositivo funcionará corretamente no período de garantia se for usado de acordo com a finalidade e
instruções de uso,

- As reclamações por defeitos só serão aceites dentro do prazo de garantia
- A garantia aplica-se apenas aos componentes instalados e incluídos no dispositivo entregue, para componentes 

sujeitos a instalação: (filtro, válvula de segurança, vaso de expansão, bomba de circulação, ...), a garantia 
precisa de ser assegurada diretamente do fornecedor destes componentes e não do fornecedor da bomba de 
calor (vendedor ou instalador do equipamento adicional).

A garantia começa na data da venda, que pode ser comprovada com uma fatura válida ou certificado de garantia 
confirmado (nome, selo, assinatura do fornecedor e instalador e data da venda e instalação).
A garantia é válida em EU. É obrigatório o Serviço Anual de Manutenção no prazo de garantia, é recomendado 
depois da garantia. Em caso de não cumprimento de Serviço Anual de Manutenção no prazo de garantia na 
unidade, a garantia perde a validade. A prova do cumprimento do Serviço da Manutenção anual é feita pela 
factura do pagamento da manutenção.

Termos de garantia: 
- 2 anos em unidade completa (se na fatura da unidade não está escrito algum outro termo) 
- 5 anos no depósito de água vitrificado, se: 

o Mg. ânodos foram verificados anualmente  
o Mg ânodos foram substituídos a cada 24 meses 
o Se as instruções para a prevenção galvânica foram seguidas  
o Se a água cumprir o indíce de Langelier, entre -0.5 e 0.5. 

 
Esta garantia não se aplica nos seguintes casos: 

- A unidade não foi utilizada de acordo com os manuais anexos 
- A instalação e / ou o primeiro arranque da unidade não foram realizados por uma pessoa autorizada  
- Reparações foram realizados por pessoa não autorizada 
- Manuseio negligente com o dispositivo 
- Danos causados por choques mecânicos do comprador ou de terceiros 
- Se, durante o período de garantia, os serviços anuais de manutenção não foram executados 
- Se foram feitas alterações no equipamento original ou se o dispositivo tiver sido usado para outros fins que não 

os especificados pelo fabricante 
- Se no dispositivo foram instaladas peças não originais 
- Na bomba de circulação, se o filtro magnético não foi instalado no sistema de aquecimento, e foi danificado por 

causa de peças de metal no sistema de aquecimento 
- Se o anôdo de magnésio não foi substituído a cada dois anos. A garantia não inclui filtros, vedações, ânodo de 

magnésio, outros consumíveis e serviço anual que é exigível. 
 
Reparação durante o período de garantia: 
Para reparos dentro do período de garantia, o cliente precisa apresentar o certificado de garantia confirmado, a fatura 
original de compra da unidade e da sua instalação. Ao reportar falhas na unidade, o cliente precisa dar a próxima 
informação: modelo do dispositivo, falha, número de série do produto e data de compra. 
 
Tempo de serviço garantindo: 
Apenas garantimos o fornecimento de acessórios e peças durante o período de garantia e mais 3 anos. Este período 
deve ser contado a partir da data de compra. Na eventualidade  de alteração do modelo da unidade, nós fornecemos 
peças de reposição na mesma cor durante dois anos e com cor semelhante por mais 3 anos após o término do período 
de garantia. 

Após terminar a garantia terá novamente o direito de obter garantia, se conprovar  que foi um defeito oculto no 
produto que causou o danos.WARRANTY CERTIFICATE



DISPOSITIVO:

TIPO: Nº DE SÉRIE.:

TIPO: Nº DE SÉRIE.:

TIPO: Nº DE SÉRIE.:

VENDEDOR: CARIMBO:

INSTALADOR: (instalador preenche) CARIMBO:

___________________________________________

(Nome da empresa)

___________________________________________

(Endereço da empresa)

Data de instalação: _____________________________

LIVRO DE SERVIÇO:

1. Inspeção de serviço:

Data: _______________________, Empresa:__________________, CARIMBO

2. Inspeção de serviço:

Data: _______________________, Empresa:__________________, CARIMBO

3. Inspeção de serviço:

Data: _______________________, Empresa:__________________, CARIMBO

4. Inspeção de serviço:

Data: _______________________, Empresa:__________________, CARIMBO

5. Inspeção de serviço:

Data: _______________________, Empresa:__________________, CARIMBO





 

 



 

 



 

 

 

 


