Placa de potência

Como iniciar a máquina e
programar
ON
OFF

OFF MANUAL 15:00
C:21°C A:21°C AQS:OFF
MENU
OK

ON
OFF

INICIO 35%
|||||||||

Para iniciar clicar na tecla ON/OFF
No espaço de 4 a 5 minutos será feita a ignição, ou seja,
aparecerá a chama.
Conforme a temperatura for subind, ou seja, a percentagem
estando a 100% irá ficar no nível predefinido. Caso não se
concretize os 100%.

15:00

Erros provaveis: Falta de pellets, vela de ignição danificada,
cesto do queimador ou cesto da limpeza não estando
devidamente colocados.

MENU
OK

ON
OFF

NIVEL
Nivel : 1 >>>>>>>>>> 5
MENU
OK

ON
OFF

====== MENU ======
AGENDA
MENU
OK

Depois de iniciar a máquina irá ficar no nível predefinido
anteriormente ou de fábrica.
Caso queira mudar de nível, clicando nas setas
ou
validando com a tecla MENU
.
OK

OK
Selecionar MENU
De seguida selecionar tecla
Selecionar MENU
OK

e

até encontrar "AGENDA".

MENU

ON
OFF

AGENDA
a ) Activo

Selecionar OK
Irá aparecer as opções ON (Significa ficar em automático), em
caso de selecionar OFF (Irá ficar em manual).

MENU
OK

ON
OFF

AGENDA
b ) Editar
MENU
OK

MENU

Selecionar OK
Irá aparecer o MENU "Editar"
MENU

Selecionar OK aparecendo horários para definir
Pressionando novamente a tecla MENU
poderá escolher (A , B
OK
ou C) com a tecla
ON
OFF

S : (A) ON: 05:30
NV : 1 OFF: 09:00

<-|
MENU
OK

(A, B OU C) representa 3 horários que poderão ser definidos
pelo utilizador. Caso não utilize os 3 horários, o que ficar
inutilizado terá que ter o horário de um dos definidos.
A - Primeiro Horário
B - Segundo horário
C - Terceiro horário

A placa de potência tem por sua vez todas as saidas mensionadas
com dizeres de cada função ou motor para o funcionamento da
máquina, ou defeitos (pag. 28) que queira corrigir.

Recetor

ON
OFF

AGENDA
Voltar
MENU
OK

Depois dos horários definidos, clicando na tecla
ficando intermitente o sÍmbolo <-|. Selecionar tecla MENU
para
OK
voltar ao MENU "AGENDA".
Selecionado as teclas
até aparecer a opção "Voltar".

Pessione a tecla
Antena
ON
OFF

Código de fixação do Wireless

====== MENU ======
SALVAR DADOS

Clicando as teclas

, para voltar ao menu principal.
até encontrar a opção "SALVAR

DADOS".
De seguida pressione a tecla

MENU
OK

Ligação manual

MENU
OK

MENU
OK

.

(Sempre que faça alterações a horários ou funções, é
obrigatório ir à função "SALVAR DADOS"-.

Entrada USB
LED presença
ON
OFF

A SINCRONIZAR ...
>>>>>>>

Aparecerá "A SINCRONIZAR..."
De seguida ficando em MENU de trabalho ou em Stand-by.

MENU
OK

ON
OFF

====== MENU ======
RTC
MENU
OK

ON
OFF

19/05/2016 Qui
05:41 >Guardar <-|

OBSERVAÇÕES:
Código - este respetivo código colocado no receptor exterior, que por segurança
por sua vez também se enconra dentro do recetor, é o código que terá de ser
utilizado para sincronizar o wireless respetivo das informações da página 27.
Ligação manual - Significa que podemos ligar a máquina caso a consola esteja
danificada. Se precionar o botão durante 3 segundos, a máquina irá ligar e vai
assumir o nivel de trabalho anteriormente programado pela consola, caso
pretenda mudar de nível carregue na tecla e largando de seguida que ira dar uma
informação sonora.
Caso dê 1 toca, assume o nivel 1, se carregar novamente assumirá o nivel
segunte (dando 2 informações sonoras), e assim sucessivamente ate ao nivel 5.

MENU
OK

ON
OFF

====== MENU ======
AQUECIMENTO
MENU
OK

Selecionar MENU
OK
De seguida pressione as teclas
"RTC"
Clicar na tecla MENU
OK

Aparecendo a configuração de Hora e Data.
Para rectificar a hora e data, carregando nas teclas
para escolher a alteração, de seguida carregue MENU
, ou seja,
OK
para que seja feita qualquer alteração, nao poderá estar
OK
intermitente. Caso as estejam alterações concluidas carregar MENU
para guardar

MENU

Selecionar OK
De seguida pressione as teclas
"AQUECIMENTO"
Clicar na tecla MENU
OK

ON
OFF

AQUECIMENTO
a ) Cald Set

Selecionar
MENU
OK

, procurando a opção

MENU
OK

, procurando a opção

ON
OFF

a ) Cald Set
-> 70
MENU
OK

ON
OFF

AQUECIMENTO
b ) Cald Diff
MENU
OK

Aparecendo a temperatura predefinida.
Para definir valores de temperatura, seleccionar teclas
Estando definida a temperatura pressione a tecla MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Cald Diff"
Pressione a tecla MENU
OK

EXEMPLOS DE POSSIVEIS ERROS.
Ao corrigir os erros, para facilitar consulte pág.30.
SONDA AQS - Não estando devidamente colocada, ou AQS estando ativo na consola ou display,
sem sonda ou danificada.
SONDA CALDEIRA - Sonda não estando devidamente colocada, ou danificada.
SONDA ÁGUA - Sonda não estando devidamente colocada, ou danificada.
SONDA K - Sonda não estando devidamente colocada, ou danificada ( tendo a sonda K por sua
vez direitas de ligação, ou seja, o fio mais carregado será sempre o +, e o mais claro será sempre
o -.
+: significa positivo
-:ligação à massa.

ON
OFF

a ) Cald Diff
-> 1
MENU
OK

ON
OFF

AQUECIMENTO
c ) Agua Max
MENU
OK

ON
OFF

c ) Agua Max
-> 70

Para definir valores do diferencial da caldeira pressione as
teclas
Validando com a tecla MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Agua Max"
Pressione a tecla MENU
OK

Para definir valores de Agua Maxima pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK

SONDA DO FRIO - Sonda não estando devidamente colocada, ou danificada.
SONDA DO COMPRESSOR - Sonda não estando devidamente colocada, ou danificada.
BAIXA PRESSÃO - Sem água, água baixa (pressão adquada (1.2 bar)).
ALTA PRESSÃO - Pressão da água acima dos 2.7 bar, vaso de expansão, sem ar (pressão
adquada 1.5 kg) ou vaso mal dimensionado para a instalação.
SEM PELLETS - Dando o erro "sem pellets" no arranque de máquina, pode ser a vela de ingiçaõ
danificada, cesto do queimador mal colocado ou os parametros de arranque nao estão bem
definidos., ou motos de queima nao esta em trabalho (P. EXAUSTOR), ou esta danificado.
TEMPERATURA ALTA- Bomba circulador danificada, ar na instalação, ou potecia da maquina
nao esta devidamente definida.
STANDBY -Significa que a temperatura do aquecimento definida pelo o utilizador, foi atingida.
Que por sua vez a máquina vai desligar. Em caso de estar manual, a maquina fica desligada a
espera de novas ordens, estando em automatico, ira ligar conforme horários definidos.
EFETUAR LIMPEZA - Pode significar que a máquina estava em trabalho, e houve falta de
energia, erro ao desligar manualmente clicando 2 vezes, que por sua vez no fim lhe irá aparecer
(EFETUAR LIMPEZA).
DISPAY E RECETOR SEM LUZ DE PRESENÇA - Cabo USB danificado

MENU
OK

ON
OFF

AQUECIMENTO
d ) Agua Diff
MENU
OK

SE CASO DÊ ALGUM DESTES ERROS ANTEREIORMENTE MENSIONADOS, CONTINUAREM
DO DISPLAY / CONSOLA, FAÇA O RESET À MÁQUINA, OU SEJA, CORTANDO A CORRENTE
ELETRICA, PORQUE A MAIORIA DOS ERRO
MENSIONADOS SÃO A SEGURANÇA DA PROPRIA MAQUINA.
Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Agua Diff"
Pressione a tecla MENU
OK

OBS.
Todas as máquinas consomem pellets Ø6mm.

ON
OFF

d ) Agua Diff
-> 1
MENU
OK

Para definir valores de Agua Diferencial pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK

Exclusões de garantia: Vidros - Seram abrangidos só até ao ato da entrega,
porque o vidro pode trabalhar permanentemente até 750°C, e suporta picos de
850ºC, sendo assim a máquina só atinge a temperatura máxima de 280ºC e
só em caso de erro, ou seja, definições mal definidas.
Peças de desgaste (Cesto do queimador, grelha, vermiculite e
coletor) - Não têm garantia.
Garantia - Material eletrico tem 2 anos de garantia e 5 anos o corpo
da máquina.

Para que os dados definidos fiquem em funcionamento carregue
na tecla
, ira sincronizar automaticamente.
ON
OFF

AQUECIMENTO
e ) Combustivel

Para guardar clique

MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Combustivel"
Pressione a tecla MENU
OK

Para sair clique em
ON
OFF

e ) Combustivel
-> PELLETS / MADEIRA

CONFIGURAR

MENU
OK

Permições

Ajustes

Sincronize

Avisos

Frio

Seguinte

Para sair clique em
ao ECRÃ PRINCIPAL..

SAIR

Para definir o combustivel pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK
(Sempre que mude de combustivel, é obrigatório ir ao menu
"SALVAR DADOS" e de seguida para ter a certeza que
deseja o combustivel definido, fazendo um corte de corrente
no Botão ON/OFF.

para voltar
ON
OFF

AQUECIMENTO
Voltar

SAIR

MENU
OK

OBS

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Voltar"
Pressione a tecla MENU
OK

ON
OFF

Como sincronizar a consola com a máquina?

De seguida pressione as teclas
"AQS" (Águas sanitárias)

====== MENU ======
AQS
MENU
OK

, procurando a opção

ON
OFF

CONFIGURAR

AQS
a ) Activo

Selecionar

MENU
OK

MENU
OK
Data/Hora

Agenda

AQS

Aquec.

WIRELESS

Seguinte

Para sincronizar a consola com a máquina, clique na tecla
.
ON
OFF

SAIR

Irá aparecer as opções ON (Significa ficar em automático), em
caso de selecionar OFF (Irá ficar em manual).
Pressione a tecla MENU
OK

a ) Activo
-> ON / OFF
MENU
OK

Clicando na tecla
, para ficar activo, de seguida
clique em
, coloque os 4 algarismos que estão
mensionados no receptor (PÁG.29), se seguida clique em ok.
Clique na tecla
, para procurar automáticamente a
máquina. Quando for detetada a máquina clique em cima da
referencia (
) , que ira ficar sombreado
a branco.
Para finalizar clique na tecla
, quando estiver ligado
aparecera
.
Para voltar ao menu principal clique na tecla
OBS.
Caso dê erro na primeira tentativa, tente novamente.

ON
OFF

AQS
b ) Set
MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Set"
Pressione a tecla MENU
OK

SETTINGS
ON
OFF

b ) Set
-> 48

OBS - P1 / P2 / P3 / P4 / P5 - Significa os niveis (potencias),
que poderão ser escolhidas.
ON - Significa tempo sem-fim ligado, quanto mais alto for o
valor, maior a temperatura da máquina.
OFF - Significa tempo sem-fim em espera, quanto mais alto
for o valor, mais baixa é a temperatura da maquina.
THigh - Temperatura máxima de queima
TLow - Temperatura minima de queima

Para definir valores de Set pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK

MENU
OK

ON
OFF

AQS
c ) Diff
MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Diff"
Pressione a tecla MENU
OK

Para passar o menu seguinte clique na tecla

Tempo 1 / 2 / 3 - Tendo o significado de quando se inicia a
maquina, irá assumir os valores definidos, ou seja, a
máquinas só ira assumir o nivel definido, quando chegar a
temperatuda definida
Se por defeito a maquina nao assumir o nivel no tempo
definido, podera dar o erro de falta de pellets, pois pode ser
eliminado, alterando os valores do Tempo 3.

SETTINGS
ON
OFF

Para definir valores de Diff pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK

c ) Diff
-> 8
MENU
OK

Exemplo:

ON
OFF

Tempo ligado

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Valvula"
Pressione a tecla MENU
OK

AQS
d ) Valvula
MENU
OK

ON
OFF

d ) Valvula
-> ON / OFF
MENU
OK

Tempo desligado
Para passar o menu seguinte clique na tecla

Irá aparecer as opções ON (Significa ficar em automático), em
caso de selecionar OFF (Irá ficar em manual).
Pressione a tecla MENU
OK

Para definir PELLETS / MADEIRA, clique
, aparecendo a definição escolhida.
SETTINGS

Para definir ALTA PRESSÃO / BAIXA, clique
, aparecendo a definição escolhida.

ON
OFF

AQS
e ) NV Auto
MENU
OK

ON
OFF

e ) NV Auto
-> ON / OFF
MENU
OK

Para definir Aqucimento / frio, clique
aparecendo a definição escolhida.

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "NV Auto"
Pressione a tecla MENU
OK

Irá aparecer as opções ON (Significa ficar niveis em
automático, ou seja, sempre que faça o arranque da maquina
os niveis irá de 1 a 5), em caso de selecionar OFF (Irá ficar
sempre no nivel predefinido pelo utilizador, ou seja, se estiver
programada no nivel 3, nunca ultrapassará este nivel).
Pressione a tecla MENU
OK

,

Caso queira ligar/ desligar o sem-fim manual
clique na tecla
Caso queira ligar/ desligar a bomba manualmente para testes,
ou seja, na montagem do grupo hidraulico, lhe ira ajudar a
retirar o ar existente na instalaçãp, antes de iniciar a maquina
clique na tecla

CONFIGURAR

Para sair e valtar ao menu principal, clique na tecla
Permições

Ajustes

Sincronize

OBSERVAÇÕES:
Avisos

Frio

SAIR

Seguinte

SEMPRE FAÇA ALTERAÇÕES EM DEFINIÇÕES DE
FUNCIONAMENTO DA MAQUINA, (OU SEJA, ESTANDO
CONCLUIDA TODAS A MODIFICAÇÕES PRETENDIDAS) É
OBRIGATORIO CLICAR NA TECLA

ON
OFF

CONFIGURAR

AQS

Avisos
Permições

Avisos

Ajustes

Sincronize

Frio

Seguinte

f ) Auto ON/OFF
MENU
OK

Para visualizar os avisos, clicar na tecla
para o painel de lista de avisos.

, que irá passar
ON
OFF

f ) Auto ON/OFF
-> ON / OFF

SAIR

MENU
OK

Depois de resolver os erros, clique na tecla (LIMPAR
ERROS).
Dentro de 10 segundos irá desaparecer os erros
mensionados, caso estejam resolvidos. Não sendo possivel
resover problemas com a máquina em funcionamento. Irá
aparecer sempre erro na consola.

SONDA ÁGUA
SONDA K
PRESSÃO BAIXA
PRESSÃO ALTA
SEM PELLETS
TEMPERATURA ALTA

LIMPAR ERROS

ON
OFF

AQS
Voltar

SAIR

MENU
OK

CONFIGURAR

Permições

Avisos

Ajustes

Frio

Sincronize

Ajustes
Para fazer ajustes, clicar na tecla
, que irá passar para o
painel se segurança, para marcar código de acesso. Depois
de marcar o código de acesso, passará para o painel
(SETTINGS).

Irá aparecer as opções ON (Significa ficar em automático), em
caso de selecionar OFF (Irá ficar em manual).
Pressione a tecla MENU
OK
NOTA
(Estando em ON significa que a máquina irá ligar sempre que
necessitar o AQS (Aguas sanitarias, em OFF o AQS
necessitando tem prioridade sobre o aquecimento)

ERROS
SONDA AQS
SONDA CALDEIRA

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Auto ON / OFF"
Pressione a tecla MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Voltar"
Pressione a tecla MENU
OK
É obrigatorio a todas as alterações, "SALVAR DADOS".

ON
OFF

====== MENU ======
TIPO SISTEMA

Seguinte

MENU
OK

OK
Selecionar MENU
De seguida pressione as teclas
"TIPO SISTEMA"
Clicar na tecla MENU
OK

, procurando a opção

SAIR

ON
OFF

SETTINGS

SETTINGS

CALD SET: 70ºC - Significa temperatuda de água definida
máxima, de trabalho máquina.
AGUA DIF: 1ºC - Significa que a água estando acima da
temperatura definida da caldeira, irá baixar de nivel.
Agua max: 70ºC - Significa temperatuda de água definida
máxima, de trabalho máquina.
CALD DIF: 1ºC - Significa que a água estando acima da
temperatura definida da caldeira, irá baixar de nivel.
P. EXAUT: 40% - Potência para definir a queima do pellets.
P. VENT:40% - Potência de ar, para circulação do ar forçado.
T. VELA :900s - Significa tempo de arranque da máquina,para
assumir o nivel definido, ou seja, vela estando ativa.
T. OFF : 900s - Tempo de arranque da máquina, para
assumir o nivel definido.
T.Min : 70ºC - Temperatura definida para que a maquina
assuma o nivel de trabalho.
Agua dif e cald dif, pertencem as 2 funções pra segurança,
mantendo sempre a áqua a mesma temperatura.
Para passar o menu seguinte clique na tecla

TIPO SISTEMA
-> AQUECIMENTO
MENU
OK

ON
OFF

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "AQUECIMENTO" ou
"ARREFECIMENTO".
Pressione a tecla MENU
OK

TIPO SISTEMA
-> ARREFECIMENTO
MENU
OK

É obrigatorio a todas as alterações, "SALVAR DADOS".

CONFIGURAR
ON
OFF

====== MENU ======
CONFIG FRIO
MENU
OK

MENU

Selecionar OK
De seguida pressione as teclas
"CONFIG FRIO"
Clicar na tecla MENU
OK

, procurando a opção
Data/Hora

Agenda

AQS

Aquec.

WIRELESS

Seguinte

SAIR

ON
OFF

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "T. Frio Agua"
Pressione a tecla MENU
OK

CONFIG FRIO
a ) T. Frio Agua
MENU
OK

SETTINGS AQS
Desligado / Activo
Setpoint

Diff

50
ON
OFF

a ) T. Frio Agua
-> 14

Para definir valores de T. Frio Agua pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK

MENU
OK

0.8

Valvula
NV AUTO
ON/OFF AUTO

ON
OFF

CONFIG FRIO
b ) Minimo Frio
MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Minimo Frio"
Pressione a tecla MENU
OK
CONFIGURAR

ON
OFF

Para definir valores de Minimo Frio pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK

b ) Minimo Frio
-> 7
MENU
OK

Permições

Ajustes

Sincronize

Avisos

Frio

Seguinte

SAIR
ON
OFF

CONFIG FRIO
c ) T. Max. Comp.
MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "T. Max. Comp."
Pressione a tecla MENU
OK
CODE ADJ.
CODE ADJ.
CODE SETUP

ON
OFF

c ) T. Max. Comp.
-> 70
MENU
OK

Para definir valores de T. Max. Comp. pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK

DISABLE / ENABLE

CODE SETUP

Para definir horários pretendidos, clicando na tecla
, que
lhe irá aparecer definições horárias.
Sendo possivel escolher horários semanais ou diários.
Depois de escolhidos os horários, clicar na tecla
para
ativar o horário, aparecendo o simbolo
.
A - Representa 1º Horário
B - Representa 2º Horário
C - Representa 3º Horário

ON
OFF

CONFIG FRIO
c ) T. Frio Diff
MENU
OK

ON
OFF

c ) T. Frio Diff
-> 3

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "T. Frio Diff"
Pressione a tecla MENU
OK

Para definir valores de T. Frio Diff pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK

MENU
OK

Exemplos de programação:
Horário (A)
N:5 - Nivel de queima
SET:20 - Temperatura ambiente (°C), interior dentro do local
pretendido;
ON :05:00 - Horário para o arranque da máquina
OFF : 08:00 - Fim do 1º horário.

ON
OFF

CONFIG FRIO
Voltar
MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Voltar"
Pressione a tecla MENU
OK
É obrigatorio a todas as alterações, "SALVAR DADOS".

MENU

(A) é o primeiro horário, caso não pretendam os restantes
horários (B) e (C), teram de ser atribuidos o mesmo horário de
(A).

ON
OFF

====== MENU ======
IDIOMA
MENU
OK

Para validar os horários definidos clica na tecla

CONFIGURAR

Aquecimento
Data/Hora

Aquec.

Agenda

AQS

WIRELESS

Seguinte

Para definir temperaturas de aquecimento e manual /
automatico, clicar na tecla
, que irá passar para as
definições.

ON
OFF

====== MENU ======
POR DEFEITO
MENU
OK

Selecionar OK
De seguida pressione as teclas
, procurando a opção
"IDIOMA"
Clicar na tecla MENU
OK
Clicando nas teclas
, para escolher o idioma
pretendido.
MENU
Validando na tecla OK
É obrigatorio a todas as alterações, "SALVAR DADOS".
OK
Selecionar MENU
De seguida pressione as teclas
"POR DEFEITO"
Clicar na tecla MENU
OK

, procurando a opção

SAIR
ON
OFF

POR DEFEITO
Confirma? -> SIM / NAO

SETTINGS AQC

Setpoint
20

MENU
OK

Para que o aquecimento fique Desligado ou Activo clicar
na tecla , que irá assumir os horários feitos anteriormente.

Desligado / Activo

NOTA
A opção "POR DEFEITO" tem como função repor
configurações de fabrica.

Diff
0.5

Setpoint - representa a temperatura pretendida.
Diff - representa o diferencial para ligare desligar da
temperatura ambiente.
Para validar, clicar na tecla

Pressione novamente as teclas
para escolher a opção SIM / NÃO
Pressione a tecla MENU
OK

ON
OFF

====== MENU ======
MANUAL SF/BO
MENU
OK

Selecionar MENU
OK
De seguida pressione as teclas
, procurando a opção
"MANUAL SF / BO" (Podendo fazer os testes do sem-fim ou
bomba circuladora).
Clicar na tecla MENU
OK
SF - sem fim
BO - Bomba circuladora

ON
OFF

MANUAL SF/BO
↑: SF ↓: BO <-|: Exit
MENU
OK

Utilização da consola

Pressionando a tecla
para ativar o sem-fim, e na tecla
para ativar a bomba circuladora.
Validando com a tecla MENU
OK
Sex 10:29:42
Set 01, 2014
MENU

ON
OFF

====== MENU ======
SAIR

Antes de clicar na tecla OK nunca esquecer em todas as
alterações feitas pelo utilizador, para serem válidas terá que ir
obrigatóriamente "SALVAR DADOS".

T.Agua:30

OFF

°C

OFF

Para iniciar clicar na tecla ON/OFF
No espaço de 4 a 5 minutos será feita a ingição, ou seja,
aparecerá a chama.

°C

°C

25.5
30

MENU
OK

set

T.Cald:30

BAT

°C

1 2 3 4 5
Sex 10:29:42
Set 01, 2014
T.Agua:30

Acesso ao menú de fábrica para definir
valores, ou seja, parámetros.

set

T.Cald:30

OFF

°C

OFF

Conforme a temperatura for subindo, ou seja, a percentagem
estando a 100% (ou seja, referente à temperatura definida no
manual de fábrica) irá ficar no nivel predefinido. Caso não se
concretize os 100% .

°C

°C

25.5
85

BAT

°C

1 2 3 4 5

Erros proveveis: Falta de pellets, vela de ingnição danificada,
cesto do queimador ou cesto da limpeza não estando
devidamente colocados.

CONFIGURAR

ON
OFF

====== MENU ======
CONFIG
MENU
OK

MENU
OK

Selecionar
De seguida pressione as teclas
"CONFIG "
Clicar na tecla MENU
OK

Data / Hora
, procurando a opção

Data/Hora

Agenda

AQS

Aquec.

WIRELESS

Seguinte

Para configurar Hora / Data, clicar na tecla
, e em seguida
clicar na tecla
, definindo a data e hora pretendidas.

SAIR
ON
OFF

CONFIG
CODE

Pressione a tecla

MENU
OK

Para validar,carregar na tecla

MENU
OK

ON
OFF

CODE
-> 00
MENU
OK

Para aplicar o código para entrada no menu de fábrica tem de
ser acompanhado por um técnico.
CONFIGURAR

Agenda
Data/Hora

Agenda

AQS

Para configurar Horários, clicar na tecla
para a agenda.
Aquec.

WIRELESS

SAIR

Seguinte

, que irá passar

ESQUEMA DE MÁQUINA
ON
OFF

CONFIG

Pressione a tecla

a ) T Sart sem fim

MENU
OK

MENU
OK

ON
OFF

a ) T Sart sem fim
ON : 001 OF:009

<-|

A opção TStart Sem-fim significa a alimentação do inicio de
arranque de máquina

MENU
OK

ON
OFF

CONFIG
b ) T Vela
MENU
OK

ON
OFF

b ) T Vela
T . : 900s

<-|

ON
OFF

CONFIG
c ) T Off
MENU
OK

ON
OFF

c ) T Off
<-|

ON
OFF

d ) Temp. Min.
MENU
OK

Para definir valores de T.Vela pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "T. Off"
Pressione a tecla MENU
OK

Para definir valores de T.Off pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK
A opção T . Off significa, tempo limite de arranque de
máquina.

MENU
OK

CONFIG

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "T. Vela"
Pressione a tecla MENU
OK

A opção T . Vela significa, tempo limite de vela ligada.

MENU
OK

T . : 900s

Para definir valores de T. Start sem fim pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Temp. min"
Pressione a tecla MENU
OK

ESQUEMA DE MÁQUINA
ON
OFF

d ) Temp. Min.
Te : 70° C

<-|
MENU
OK

A opção Temp. Min significa, temperatura em que a máquina
assumir o nivel pré-definido.

ON
OFF

CONFIG
e ) P. Queima
MENU
OK

ON
OFF

<-|

ON
OFF

CONFIG
f ) P. Venti.

ON
OFF

f ) P. Venti
<-|
MENU
OK

ON
OFF

CONFIG
g ) Tempos P1
MENU
OK

ON
OFF

g ) Tempos P1
<-|
MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Potência do Ventilador"
Pressione a tecla MENU
OK

MENU
OK

ON : 1.0 OF : 9.0

Para definir valores de P. Queima pressione as teclas
Validando com a teclaMENU
OK
A opção P. Queima significa, reduzir a velocidade da queima
dos gases do motor do queimador.

MENU
OK

Pt : 50%

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "P. Queima"
Pressione a tecla MENU
OK

e ) P. Queima
Pt : 50%

Para definir valores de Temp. Min pressione as teclas
Validando com a teclaMENU
OK

Para definir valores de Potência do Ventilador pressione as
teclas
OK
Validando com a tecla MENU

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Tempos P1"
Pressione a tecla MENU
OK

Para definir valores de "Tempos P1" pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
, o valor que pretender alterar.
OK
Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do
aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para
sair.

ESQUEMA DE MÁQUINA
CV 900 c/ forno
CV 900 s/ forno

ON
OFF

CONFIG
h ) Tempos P2
MENU
OK

ON
OFF

h ) Tempos P2
ON : 1.0 OF : 8.0

ON
OFF

CONFIG
i ) Tempos P3
MENU
OK

ON
OFF

i ) Tempos P3

ON
OFF

CONFIG
j ) Tempos P4
MENU
OK

Motor Sem-fim

Vidro cerâmico

Válvula de segurança (3 bar)

Retorno aquecimento

Saida para aquecimento

Pressostato baixa pressão

Mesa (Pedra / Inox)
Forno (Inox)
Queimador de Pellets

Extrator dos gases (motor queima.)
Sonda K
Saida dos gases
Entrada de ar p/ queima

Tabuleiro da cinza

Remate traseiro

Vela ingnição
Placa potência

ON
OFF

Sonda da caldeira
Sonda da água

Válvula térmica/pressão
Saida vávula térmica/pressão

OBS: (23/24) Nos caso de o equipamento ter
só uma bainha, terá de ser colocada por ordem
Bomba circuladora 1º Sonda da caldeira
2º Sonda da água

Para definir valores de "Tempos P3" pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
, o valor que pretender alterar.
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Tempos P4"
Pressione a tecla MENU
OK

Para definir valores de "Tempos P4" pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
, o valor que pretender alterar.
OK

j ) Tempos P4
ON : 1.0 OF : 5.5

Limpeza das molas

Grelha p/ Funcionamento a lenha

Porta da limpeza

Pressostato alta pressão

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Tempos P3"
Pressione a tecla MENU
OK

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do
aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para
sair.

<-|
MENU
OK

Tampa enchimento do pellets

Para definir valores de "Tempos P2" pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
, o valor que pretender alterar.
OK
Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do
aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para
sair.

<-|
MENU
OK

ON : 1.0 OF : 7.0

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Tempos P2"
Pressione a tecla MENU
OK

<-|
MENU
OK

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do
aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para
sair.

ON
OFF

CONFIG
k ) Tempos P5
MENU
OK

ON
OFF

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Tempos P5"
Pressione a tecla MENU
OK

Para definir valores de "Tempos P5" pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
, o valor que pretender alterar.
OK

k ) Tempos P5
ON : 1.0 OF : 4.5

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do
aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-| para
sair.

<-|
MENU
OK

ON
OFF

CONFIG
l ) P1 Te . Limite
MENU
OK

ON
OFF

L ) P1 Te . Limite
MENU
OK

ON
OFF

CONFIG
m ) P2 Te . Limite
MENU
OK

ON
OFF

TA : 280° TB : 210°

<-|
MENU
OK

Para definir valores de "P1 Te. Limite" pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
, o valor que pretender alterar.
OK
Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do
aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para
sair.

TA : 280° TB : 180º <-|

m ) P2 Te . Limite

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "P1 Te. Limite"
Pressione a tecla MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "P2 Te. Limite"
Pressione a tecla MENU
OK

Para definir valores de "P2 Te. Limite" pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
, o valor que pretender alterar.
OK
Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do
aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para
sair.

ON
OFF

CONFIG

"ERRO DETETADO - SONDA FRIO"

n ) P3 Te . Limite
MENU
OK

ON
OFF

Motivos:
-Sonda mal aplicada
-Sonda danificada

*ERRO DETETADO
SONDA FRIO
MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "P3 Te. Limite"
Pressione a tecla MENU
OK

Para definir valores de "P3 Te. Limite" pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
, o valor que pretender alterar.
OK

Para limpar Erro total, cortar a corrente à máquina.

ON
OFF

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do
aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para
sair.

n ) P3 Te . Limite
TA : 310° TB : 240°

<-|
MENU
OK

"ERRO DETETADO - SONDA COMPRESSOR
ON
OFF

Motivos:
-Sonda mal aplicada
-Sonda danificada

*ERRO DETETADO
SONDA COMPRESS.
MENU
OK

ON
OFF

CONFIG

Para limpar Erro total, cortar a corrente à máquina.

o ) P4 Te . Limite
MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "P4 Te. Limite"
Pressione a tecla MENU
OK

"ERRO DETETADO - BAIXA PRESSÃO"
ON
OFF

Motivos:
-Sem água
-Pressão da água baixa, (pressão adquada (1.2 bar))

*ERRO DETETADO
BAIXA PRESSÃO
MENU
OK

ON
OFF

o ) P4 Te . Limite
TA : 340° TB : 270°

Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do
aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para
sair.

<-|
MENU
OK

ON
OFF

"ERRO DETETADO - ALTA PRESSÃO"
ON
OFF

*ERRO DETETADO
ALTA PRESSÃO
MENU
OK

CONFIG

Motivos:
-Pressão da água acima dos 2.7 bar
-Vaso de expanssão, sem ar (pressão adquada 1.5 kg)
-Vaso mal dimensionado para a instalação.

p ) P5 Te . Limite

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "P5 Te. Limite"
Pressione a tecla MENU
OK

MENU
OK

ON
OFF

Ao corrigir os erros, para facilitar consulte pág.30.

Para definir valores de "P4 Te. Limite" pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
, o valor que pretender alterar.
OK

p ) P5 Te . Limite
TA : 360° TB : 290°

<-|
MENU
OK

Para definir valores de "P5 Te. Limite" pressione as teclas
Validando com a tecla MENU
OK , o valor que pretender alterar.
Depois dos valores ajustados conforme a necessidade do
aquecimento, passar o intermitente para a seta voltar <-|, para
sair.

ON
OFF

CONFIG
q ) Low PRESS
MENU
OK

ON
OFF

Q ) Low PRESS
LP : ON / OFF

MENU
OK

Ao corrigir os erros, para facilitar consulte pág.30.

"ERRO DETETADO - SONDA DO QUEIMADOR"

Para definir ON/OFF pressione a tecla MENU
OK e em seguida as
teclas
para definir a função pretendida.
Validando com a tecla MENU
OK .
ON - Significa alta pressão (2.7 bar).
OFF - Significa baixa pressão, ou seja, circuito aberto.

<-|

ERROS E AVISO

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Low PRESS"
Pressione a tecla MENU
OK

ON
OFF

*ERRO DETETADO
SONDA QUEIMA
MENU
OK

Motivos:
-Sonda mal aplicada
-Sonda danificada
-Fios trocados (a sonda tendo duas cores terá que ser
a cor do fio mais carregada, o positivo (+), em caso de
duvidas, visualizar o esquema da placa de potência).

Depois dos valores ajustados, passar o intermitente para a
seta voltar <-|, para sair.

"ERRO DETETADO - SONDA CALDEIRA"
ON
OFF

CONFIG
r ) Tipo Motor
MENU
OK

ON
OFF

r ) Tipo Motor
TP : 20W / 38W / 120W <-|
MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Tipo Motor"
Pressione a tecla MENU
OK

OK , utilizando
Para definir "Tipo de motor", pressione a tecla MENU
as teclas
Validando com a tecla MENU
, o motor referente ao modelo da
OK
máquina .
Depois do motor escolhido , passar o intermitente para a seta
voltar <-|, para sair.

ON
OFF

Motivos:
-Sonda mal aplicada
-Sonda danificada

*ERRO DETETADO
SONDA CALD.
MENU
OK

ON
OFF

*ERRO DETETADO

"ERRO DETETADO - SONDA DA ÁGUA"
Motivos:
-Sonda mal aplicada
-Sonda danificada

SONDA ÁGUA
MENU
OK

As alterações feitas neste sector estão designadas sob a
potência do ventilador de ar forçado.

"ERRO DETETADO - SONDA AQS"
ON
OFF

CONFIG
Sair
MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "Sair"
Pressione a tecla MENU
OK

ON
OFF

*ERRO DETETADO
SONDA AQS
MENU
OK

ON
OFF

====== MENU ======
SALVAR DADOS
MENU
OK

Pressione novamente as teclas
até aparecer a opção "SALVAR DADOS"
Pressione a tecla MENU
OK
(Sempre que faça alterações a horários ou funções, é
obrigatório ir à função "SALVAR DADOS"-.

Motivos:
-Sonda mal aplicada
-Sonda danificada
-Ou não estando a ser utilizada, deverá estar o AQS
OFF.
Depois de salvar dados, sendo obrigatório, poderá dar o erro
novamente, "Sonda AQS".
Para limpar Erro total, cortar a corrente à máquina.

