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Este manual oferece todas as informações necessárias para o correto funcionamento e a manutenção da unidade. 
Antes de utilizar o produto, cada utilizador e o pessoal da manutenção da unidade terá que ler integralmente e com o máximo 
cuidado o manual e cumprir as informações dele constantes; se as normas de segurança, as advertências, as instruções deste 
manual não forem respeitadas, poderão ocorrer danos pessoais ou para o produto. 
Conserve este manual em locais protegidos da humidade e do calor e considere-o parte integrante da unidade durante toda a 
sua duração, entregando-o a qualquer utilizador ou novos proprietários da unidade. Não danifique, remova, arranque ou 
reescreva, por qualquer motivo, o manual ou partes do mesmo; no caso de se perder ou estragar parcialmente, de modo que 
não seja possível ler totalmente o seu conteúdo, recomenda-se que seja pedido um novo manual ao fornecedor. 
Este manual representa o estado da técnica no momento da comercialização da unidade e não se pode considerar inadequado 
pelo facto de ser posteriormente atualizado com base em novas tecnologias. Para pedir qualquer atualização do manual para 
utilizador ou integrações, que se consideram parte integrante do manual, envie o seu pedido ao fornecedor. 
 
Não poderá ser feita qualquer alteração ao produto sem o consentimento do fabricante. 
 
A instalação deverá ser realizada em conformidade com as normas em vigor no seu País e apenas por um instalador qualificado. 
O cuidado e a manutenção descritos na secção “Manutenção” devem ser respeitados rigorosamente. 

Medidas de segurança 
Para evitar contactos acidentais com partes em tensão/movimento, não abra a unidade sem utilizar as ferramentas adequadas 
 
Para evitar o contacto dos ventiladores com as mãos e outras partes do corpo, as condutas de ar devem medir pelo menos 900 
mm e devem estar sempre ligadas quando a unidade estiver ligada à rede elétrica. As proteções de segurança não devem ser 
retiradas, a menos que seja claramente necessário; neste caso, deverão ser adotadas imediatamente medidas apropriadas que 
alertem para o possível perigo. O restabelecimento das proteções deve ser feito quando tiverem desaparecido as razões da 
retirada temporária. Para evitar ligações acidentais, coloque nos quadros elétricos um sinal de advertência com a indicação: 
“Atenção! Comando retirado, manutenção em curso”. 
Antes de ligar o cabo de alimentação elétrica aos bornos, verifique se a tensão da linha corresponde à apresentada na placa que 
se encontra sobre a unidade. 
Durante todas as intervenções de limpeza e manutenção, é obrigatório apagar a unidade e desligar a alimentação elétrica (cabo 
de alimentação desligado) e é obrigatório usar vestuário que cumpra os requisitos de segurança em vigor (calçado de segurança, 
luvas, máscara de proteção respiratória e óculos de segurança) 
 

 
Marcação CE e declaração de conformidade 
A marcação CE (que está presente em cada unidade) e a sua declaração de conformidade certificam a conformidade com as 
seguintes normas comunitárias 
• Diretiva de Máquinas 
• Diretiva de baixa tensão 
• Diretiva Compatibilidade Eletromagnética 
• Regulamento Europeu (ErP 2016 e 2018) 

2006/42/CEE 
2014/30/UE 
2014/35/UE 
1253/14/UE e 1254/14/UE 

Referência normas harmonizadas: EN 12100, 2010; EN 60204-1, 2006 
A análise dos riscos residuais foi realizada tal como previsto pelo anexo I da Diretiva Máquinas 2006/42/CEE: todas as 
advertências e as informações úteis para prevenir eventuais danos para pessoas e/ou bens devido aos riscos residuais, estão 
incluídas neste manual. 
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Sinais na máquina 
Na unidade podem estar presentes diferentes pictogramas de sinalização que não devem ser retirados.  
Os sinais dividem-se em: 
• Sinais de advertência/informação: assinalam a presença de partes em tensão e em rotação no contentor a que se aplicam. 

Indicam a leitura obrigatória das instruções/manual 
 

 
• Sinais de proibição: assinalam que não seja reparado o registo durante o movimento 
• Sinais de identificação: a placa de características indica os dados do produto e o endereço do produtor ou do seu 

mandatário. Se existir a marcação CE, certifica-se a conformidade do ventilador com as normas da CEE 
 

FOTO ETIQUETA RCE 

 

MOD.: modelo 
Port. mc/h: fluxo de ar máximo [m3/h] WATT: 
potência elétrica absorvida pelos ventiladores [W] 
VOLT: tensão [V] 
AMP.: corrente elétrica dos ventiladores [A]  
R.P.M.: número de revoluciones do ventilador P.ST. 
mm: pressão estática [mmH2O] 
NR: número de série 
Data de construção da unidade 

 
(Podem ser adicionados outros sinais ao produto em relação à análise do risco residual efetuada) 
Não retire os pictogramas de segurança, as etiquetas de informação e a placa de identificação (com marcação CE) que estão na 
unidade 
Responsabilidade 
A unidade foi concebida e construída para ser usada nos sistemas de ventilação balanceada com recuperação de calor; qualquer 
outra aplicação será considerada uso inadequado e poderá danificar a unidade ou causar lesões pessoais, situações pelas quais o 
produtor não poderá ser considerado responsável. 
 
O produtor não é responsável pelos danos provocados por: 

• Incumprimento das instruções de segurança, de utilização e de manutenção que se encontram neste manual; 
• Falta de intervenções periódicas e permanentes de manutenção; 
• Utilização da unidade sem os filtros adequados; 
• Utilização de componentes que não foram fornecidos ou recomendados pelo produtor; 
• Reparações ou alterações não autorizadas; 
• Desgaste normal; 
• Fenómenos naturais, incêndios, descargas estáticas; 

Receção da mercadoria e manuseamento 
Cada produto é controlado cuidadosamente antes de ser enviado, é embalado numa palete e fixado com cintas de proteção ou 
em caixas de cartão autoportantes devidamente fixadas à palete. 
Quanto se recebe, é necessário certificar-se de que o produto não sofreu danos durante o transporte; caso contrário, apresente 
imediatamente uma reclamação ao transportador. O transportador é responsável por qualquer dano resultante do transporte. 
Para manusear o produto, utilize um meio de movimentação adequado (por ex. empilhador). A elevação manual máxima. 



Série RCE 
Recuperadores de calor Dimensões 
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RECUPERADORES DE CALOR COM VENTILADORES CENTRÍFUGOS COM 
UMA SÓ ENTRADA E PÁS CURVADAS PARA TRÁS  
HEAT RECOVERY UNITS WITH SINGLE INLET, BACKWARD BLADED FANS 

RECUPERADORES DE CALOR CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS COM 
ENTRADA DUPLA E PÁS CURVADAS PARA A FRENTE  
HEAT RECOVERY UNITS WITH DOUBLE INLET, FORWARD BLADED FANS 

  
VERTICAL / 
VERTICAL  
RCE/V 

 

VERTICAL / 
VERTICAL 
RCE/V 

 
HORIZONTAL / 
HORIZONTAL 
RCE/H 

 

HORIZONTAL / 
HORIZONTAL 
RCE/H 

 

DIMENSÕES [mm] 
MODELO 

MODEL A1 A2 B C D ø E F G H L M Kg H Kg V 

RCE-0500Q-SW-EC 

RCE-0700Q-SW-EC 

RCE-1200Q-SW-EC 

RCE-1600Q-SW-EC 

RCE-2000Q-SW-EC 

RCE-2300Q-SW-EC 

RCE-2800Q-SW-EC 

RCE-3200Q-SW-EC 

RCE-3800Q-SW-EC 

RCE-4500Q-SW-EC 

RCE-4900Q-SW-EC 

RCE-5400Q-SW-EC 

RCE-6500Q-SW-EC 

RCE-7100Q-SW-EC 

RCE-7200T-SW-EC 

RCE-8500Q-SW-EC 

RCE-8700T-SW-EC 

RCE-10500Q-SW-EC 

RCE-1200Q-SW-EC 

850 

1000 

1000 

1200 

1200 

1200 

1350 

1350 

1350 

1350 

1350 

1650 

850 

1000 

1000 

1200 

1200 

1200 

1350 

1350 

1350 

1350 

1350 

1650 

755 

905 

905 

1105 

1105 

1105 

1255 

1255 

1255 

1255 

1255 

1080 

910 

1060 

1060 

1260 

1260 

1260 

1410 

1410 

1410 

1410 

1410 

1710 

380 

380 

380 

525 

525 

525 

575 

675 

675 

775 

775 

775 

150 

150 

180 

250 

315 

315 

315 

350 

350 

350 

350 

350 

175 

250 

200 

300 

275 

275 

300 

300 

325 

300 

325 

285 

500 

500 

600 

600 

650 

650 

750 

750 

700 

750 

700 

1080 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1050 

1200 

1200 

1450 

1450 

1450 

1650 

1650 

1650 

1550 

1550 

1900 

450 

450 

450 

610 

610 

610 

670 

770 

770 

850 

850 

850 

55,0 

64,0 

80,0 

97,0 

110,0 

124,0 

161,0 

178,0 

188,0 

215,0 

215,0 

302,0 

57,0 

66,0 

86,0 

102,0 

117,0 

135,0 

167,0 

183,0 

208,0 

245,0 

245,0 

340,0 

2170 2170 -- -- 1100 600 435 1300 100 2200 1130 500,0 550,0 

2170 2170 -- -- 1100 600 435 1300 100 2200 1130 500,0 550,0 

2170 

2330 

2170 

1900 

-- 

-- 

-- 

-- 

1655 

2005 

800 

800 

535 

475 

1150 

950 

100 

100 

2300 

2500 

1700 

2080 

-- 

-- 

900,0 

1200,0 
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Inatividade prolongada 
 
Em caso de inatividade prolongada, com a unidade ligada ao sistema de ventilação, feche o lado de entrada e o lado de saída e 
controle periodicamente a ausência de humidade dentro da máquina. Em caso de formação de humidade, seque-a 
imediatamente. 
 
DEFINIÇÕES 

• Utilizador: o utilizador é a pessoa, a instituição ou a empresa que comprou a máquina e pretende usá-la para os fins 
previstos. 

• Operador: o operador é a pessoa autorizada pelo utilizador a utilizar a máquina 
• Pessoal especializado: pessoas que realizaram um estudo específico e que podem reconhecer os perigos decorrentes da 

utilização desta máquina e são capazes de os evitar. 
 
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 
A máquina é constituída por um permutador de calor e 2 ventiladores que deslocam os fluxos de ar: um do exterior para o 
interior do local (ar de renovação), e um do interior para o exterior do local (ar de extração). 
 

 
 
As unidades incluem um permutador de calor e dois ventiladores, um para extrair o ar do ambiente interior e outro para 
fornecer ar renovado a partir do exterior. 
Dentro da unidade de recuperação de calor, tanto o ar de saída como o ar de entrada fluem através de um comutador de calor 
de fluxo cruzado de alumínio sem se misturarem entre si, mas transferindo calor da corrente de ar mais quente para a mais fria. 
O equipamento contém uma comporta motorizada para realizar um by-pass para o comutador de calor, por exemplo, para 
conseguir o aquecimento no inverno ou a refrigeração no verão de acordo com as condições exteriores e interiores. 
O rendimento com ar seco do recuperador de calor, em condições normais (exterior 0 [°C], interior 20 [°C] e 0% h.r.) é igual ou 
superior a 73% em quase todos os caudais admissíveis. Consulte as fichas técnicas dos diferentes modelos para verificar as 
curvas de eficácia e para mais pormenores sobre o tema. 
A ligação circular com os canais de saída e entrada do ar pode ser instalada indiferentemente em cada lado do recuperador para 
facilitar a instalação. 
 

AR EXTERIOR 
OUTDOOR AIR 

SAÍDA EXTERIOR 
EXHAUST AIR 

AR INTERIOR 
INDOOR AIR 

AR DE ENTRADA 
SUPPLY AIR 

SAÍDA DE AR 
EXHAUST AIR 

AR DE ENTRADA 
SUPPLY AIR 

Vertical 

AR EXTERIOR 
OUTDOOR AIR 

AR INTERIOR 
INDOOR AIR 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
Revestimento exterior de chapa de aço galvanizado, apainelado duplo 25 mm (interior lã mineral, 
densidade 140 kg na classe A1). 
Bandeja de recolha dos condensados e tubo de descarga. Ligações 
circulares de entrada e de saída do ar. 
Filtros planos sintéticos: eficiência F7/F8/F9 (entrada) e F7 (saída) 
Comutadores de alumínio de alta eficiência como exige o Regulamento UE 1253/2014. Ventiladores 
centrífugos EC de alta eficiência com uma única e lâminas curvadas para trás (modelos até 2000) ou 
com dupla entrada e lâminas curvadas para a frente (modelos desde 2300). Comporta de by-pass 
motorizada 
 

N.º DESCRIÇÃO RCE HORIZONTAL 
01 Tampa envolvente 
02 Envolvente 
03 Junção de entrada/saída 
04 Fecho da dobradiça para fixar a tampa à unidade 
05 Painel inspeção filtros 
06 Descarga de condensação 
07 Pressóstato diferencial para o controlo do nível de colmatação dos filtros. 
08 Caixa de bornes 
09 Junção cega 
10 Abraçadeiras de fixação 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
Revestimento exterior de chapa de aço galvanizado, apainelado duplo 25 mm (interior lã mineral, 
densidade 140 kg na classe A1). 

Bandeja de recolha dos condensados e tubo de descarga. Ligações circulares de entrada e de saída  
do ar. 

Filtros planos sintéticos: eficiência F7/F8/F9 (entrada) e F7 (saída) 

Comutadores de alumínio de alta eficiência como exige o Regulamento UE 1253/2014. Ventiladores 
centrífugos EC de alta eficiência com uma única e lâminas curvadas para trás (modelos até 2000) ou 
com dupla entrada e lâminas curvadas para a frente (modelos desde 2300). Comporta de by-pass 
motorizada 
 

N. DESCRIÇÃO: VERSÃO VERTICAL 
01 Envolvente 
02 Pressóstato diferencial para o controlo do nível de colmatação dos filtros. 
03 Caixa de bornes 
04 Junções de entrada/saída 
05 Fecho da dobradiça para fixar a tampa à unidade 
06 Teto para exterior 
07 Tampa envolvente 
08 Painel inspeção filtros 
09 Base de fixação 
10 Mangueira de descarga de condensação 
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CONFIGURAÇÕES 
A disposição das ligações de entrada e de saída podem ser configuradas como se indica no esquema nas imagens seguintes. 
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INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO 
Advertências e operações prévias 
 

• Certifique-se sempre de que existe um acesso fácil à manutenção ordinária e extraordinária dos componentes (em 
particular na frente do painel de cobertura da unidade) 

• Verifique a integridade do sistema a que deve estar ligado. 
• Coloque a unidade sobre uma estrutura sólida que não provoque vibrações e que possa suportar o peso da máquina. 
• Coloque a unidade num ponto em que a drenagem de condensados se possa realizar facilmente 
• Não coloque a unidade em locais em que estejam presentes gases inflamáveis, substâncias ácidas, agressivas e 

corrosivas que possam danificar irremediavelmente os diferentes componentes 
• Os canais de transporte de ar devem ser dimensionados em função do sistema e das características dos ventiladores 

da unidade. Um cálculo errado das canalizações provoca perdas de potência ou a intervenção de qualquer dispositivo 
que esteja presente no sistema. 

• Para evitar a formação de condensação e para reduzir o nível de ruído, recomenda-se a utilização de canais isolados 
• Para evitar que as vibrações se transmitam da máquina para o ambiente, recomenda-se a colocação de uma junta 

antivibratória entre as bocas de ventilação e os canais. No entanto, deve-se garantir a continuidade elétrica entre o 
canal e a máquina através de um cabo de terra 

 
 
Posicionamento da máquina 
 
As unidades estão equipadas com placas de suporte. Posicione corretamente a máquina em função da posição das placas. 
 

 
Placas de suporte 

 
Para favorecer o fluxo regular da condensação, recomenda-se a instalação da máquina com uma inclinação de 3 mm para a 
drenagem de condensação 
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N.º Descrição 
1 Taco 
2 Amortecedores de borracha 
3 Parafuso com arruela 
4 Conduta/flexível isolada 
5 Junções de imissão/extração 
6 Corpo do recuperador 
7 Caixa de bornes 
8 Junta antivibratória para conduta 
9 Descarga de condensação 

10 Tampa do recuperador 
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Ligações elétricas 
 

• Certifique-se de que a tensão e a frequência que aparecem na placa correspondem às da linha elétrica de ligação. 
• Para a alimentação geral da unidade e dos acessórios, não é permitida a utilização de adaptadores, tomadas e/ou cabos 

de extensão. 
• Ligue-se à unidade e a todos os seus acessórios com cabos de secção adequados ao consumo de energia e respeitando 

as normas locais. A sua dimensão será a suficiente para provocar uma queda de tensão inferior a 3% da nominal na fase 
inicial 

 
Procedimento de instalação 
 

• Antes de iniciar qualquer operação, certifique-se de que a linha de alimentação está seccionada 
• Rode o botão de segurança para “OFF” e retire os quatro parafusos dos cantos para aceder ao cartão de controlo 
• Ligue fase e neutro às abraçadeiras “1” e “3” do interruptor de segurança (1), certificando-se de que são coerentes com 

as ligações da ficha de controlo base e com o esquema elétrico mostrado na página seguinte 
• Ligue um lado do cabo do controlo remoto ao terminal dedicado à placa base (2) e o outro ao próprio controlo remoto 
• Ligue, onde existir, a sonda opcional CO₂ ao terminal da placa base (3) 
• Ligue a unidade a uma descarga à terra eficaz, utilizando o parafuso correspondente inserido na unidade. 
• Reposicione a tampa da caixa elétrica e fixe-a novamente ao corpo da mesma com os parafusos retirados 

anteriormente. 
• Rode o botão de segurança para “ON” (ou “I”) e restabeleça a linha de alimentação geral 

 
 

 

 

 
 

(2) Controlo remoto 

(3) Sonda CO2 

(1) Alimentação 

Alimentação Volt 230 Max. 16Amp Botão de segurança 
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Ligações eléctricas CARTÃO BÁSICO MOD. S-0283-01 
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CARTÃO DE LIGAÇÃO DISPLAY 
VERSÃO 7 

S-02421.0 
DISPLAY DE CONTROLO PARA S-02421.0 
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO BATERIA ELÉTRICA COM SAÍDA 0/10 Volt 
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO BATERIA DE ÁGUA COM SAÍDA 0/10 Volt 
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SISTEMA – DESCRIÇÃO PROTOCOLO MODBUS UTILIZADO NA COMUNICAÇÃO ENTRE CARTÃO DISPLAY  
E CARTÃO DE CONTROLO (FW00071 – FW00055) 
 

Características: Funções: 
• Protocolo: MODBUS RTU 
• Comunicação: RS485 port – (115200 / 19200 / 9600)-8-N-1 (Half- 

Duplex) 
• Controlo de erros: CRC16 (polinómio 0xA001) 
• Mensagem final: considere o pacote MODBUS completo 5 ms após 

o último byte recebido 
• Formato da mensagem: 

• 04 – READ INPUT REGISTER 
• 06 – WRITE SINGLE REGISTE 

Master -> Slave: 
DIREÇÃO SLAVE (1byte) – CÓDIGO DE FUNÇÃO (1byte) – 
DADOS (N bytes) – CRC16 (2bytes) Slave -> MASTER: DIREÇÃO SLAVE 
(1byte) – CÓDIGO DE FUNÇÃO (1byte) – 
DADOS (N bytes) – CRC16 (2bytes) 

Direção 
SLAVE 
 

 

Para atribuir uma direção a um cartão SLAVE, utilize os dip switch que estão no cartão (SW1). As alterações das posições dos dip 
realizam-se com o sistema apagado. Não utilize SLAVE com a mesma direção no mesmo sistema. Não utilize direções de cartões 
superiores ao número de cartões controladas pelo cartão display (MASTER). 
 

DIP 5 DIP 4 DIP 3 DIP 2 DIP 1 DIREÇÃO CARTÃO 
OFF OFF OFF OFF OFF 1 

OFF OFF OFF OFF ON 2 

OFF OFF OFF ON OFF 3 

OFF OFF OFF ON ON 4 

OFF OFF ON OFF OFF 5 

OFF OFF ON OFF ON 6 

OFF OFF ON ON OFF 7 

OFF OFF ON ON ON 8 

OFF ON OFF OFF OFF 9 

OFF ON OFF OFF ON 10 

OFF ON OFF ON OFF 11 

OFF ON OFF ON ON 12 

OFF ON ON OFF OFF 13 

OFF ON ON OFF ON 14 

OFF ON ON ON OFF 15 

OFF ON ON ON ON 16 

ON OFF OFF OFF OFF 17 

ON OFF OFF OFF ON 18 

ON OFF OFF ON OFF 19 

ON OFF OFF ON ON 20 

ON OFF ON OFF OFF 21 
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DIP 5 DIP 4 DIP 3 DIP 2 DIP 1 DIREÇÃO CARTÃO 
ON OFF ON OFF ON 22 
ON OFF ON ON OFF 23 
ON OFF ON ON ON 24 
ON ON OFF OFF OFF 25 
ON ON OFF OFF ON 26 
ON ON OFF ON OFF 27 
ON ON OFF ON ON 28 
ON ON ON OFF OFF 29 
ON ON ON OFF ON 30 
ON ON ON ON OFF 31 
ON ON ON ON ON 32 

 
A revisão hardware S0242 não tem o DIP5, assim a direção máxima nestes cartões é 16 
 
Velocidade de comunicação: 
 
Para configurar o baud rate de um cartão SLAVE, utilize os dip switch 6 e 7 que estão no cartão (SW1). 
As alterações das posições dos dip realizam-se com o sistema apagado. Configure o mesmo baud rate configurado no cartão 
display (MASTER) através do menu de configuração. 
 

DIP 7 DIP 6 BAUD RATE 

OFF OFF 115200 

OFF ON 9600 

ON OFF 19200 
 

 
 SW1 

 
Registos: *A revisão hardware S0242 não tem DIP6 e DIP7, assim o baud rate nestes cartões é fixo em 115200 
 

NOME DIREÇÃO 
HEX 

DIREÇÃO 
DEC R/W FUNÇÕES COMENTÁRIOS 

SLAVE_VERSION 0x0 0 R 4 
Bit15..8: Hardware (0=S0242, 1=S0283) Bit7..0: 

Versão firmware no cartão de controlo (0.999) 
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NOME DIREÇÃO 
HEX 

DIREÇÃO 
DEC R/W FUNÇÕES COMENTÁRIOS 

COMANDOS 0x0 1 1 W 6 

Comandos de Master para Slave: 

0x01: Pedido para guardar em flash os valores atuais dos registos 
(para usar depois de se terem alterado os registos 13..20. Se os 

dados não forem guardados em flash, a alteração dos registos será 
perdida depois do reinício do slave) 

0x02: 0x02: On/Off Sistema. A cada receção deste pacote, 

o slave inverte o estado ON/OFF do sistema (apenas se 
o termostato não estiver ou o sistema estiver em modo 

manual ou automático. 
 

0x03: Control bypass: inverte o estado de saída bypass 
(apenas se o sistema estiver em modo manual) 0x04: 

Coloca o slave em modo acutalizac 

Firmware 

DATETIME_DD_MM 0x02 2 R-W 4 - 6 
Bit15..12: Dia da semana  

(1:SEG .. 7:DOM) Bit11..4: Dia Bit3..0: Mês * 

DATETIME_YY_H 0x03 3 R-W 4 - 6 
Bit15..8: Ano - 2000 

Bit7..0: Hora* 

DATETIME_M_S 0x04 4 R-W 4 - 6 Bit15..8: Minutos Bit7..0: Segundos * 

IO 0x05 5 R 4 

Estado saída/entradas: 

Bit0: DIN_HV1, Bit1: DIN_HV2, Bit2: DIN_TERMOST, Bit3: DIN_FILTRO, 
Bit8: RELE_FAN1, Bit9: RELE_FAN2, Bit10: RELE_BATT, Bit11: 

RELE_FCOM, Bit12: RELE_AUX1, 

Bit13:RELE_BYPASS 

CO2 0x06 6 R 4 Valor sonda CO2 em ppm 

AUX1 0x07 7 R 4 Valor entrada AUX1 em count 

AUX1 0x08 8 R 4 Valor entrada AUX2 em count 

TEMP_EXT 0x09 9 R 4 Valor temperatura exterior, em ° * 10 018 

TEMP_INT 0x0A 10 R 4 
Valor temperatura 
 interior, em ° * 10 

H2O_VALUE 0x0B 11 R 4 Comando aplicado à saída H2O, em % 

ESTADO 0x12 12 R-W 4 - 6 

Estado da máquina: 

Bit1-0: Modo (0=manual, 1=automático, 2=programas)  
Bit2:  Estado Bypass (0=Off, 1=On) 

Bit3: Estado sistema (0=Off, 1=On)  
Bit4: 1 si velocidade ventiladores superior a 

30%Bit5: Estado Filtro (0=Off, 1=On)  
Bit6: Estado contra incêndios (0=Off, 1=On)  
Bit7: Estado Taco Ventiladores (0=Ok, 1=Ko)  

Bit8: Estado alarme desinfeção (0=Off, 1=On) 

ESTAÇÃO 0x0D 13 R-W 4 – 6 Estação configurada  (0=Inverno, 1=Verão) 
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NOME DIREÇÃO 
HEX 

DIREÇÃO 
DEC R/W FUNÇÕES COMENTÁRIOS 

TERMOSTATO 0x0E 14 R-W 4 – 6 
Termostato  

(0=Não está no sistema, 1=Está no sistema) 

QUALIDADE_AR 0x0F 15 R-W 4 – 6 
Controlo do ar  

(0=não está no sistema, 1=Está no sistema) 

CO2_SETPOINT 0x0F    
Setpoint CO2 configurado, em ppm.  

(é válido se o controlo do ar estiver ativado) 

ROOM_SETPOINT 0x11 17 R-W 4 – 6 Setpoint de temperatura configurado, em ° 

FAN2_FAN1 0x12 18 R-W 4 – 6 
Bit15..8: Percentagem comando FAN2  
Bit7..0: Porcentagem comando FAN1 

MAX_FAN_MIN_FAN 0x13 19 R-W 4 – 6 
Bit15..8: Percentagem máxima de controlo aplicável às saídas dos 

ventiladores Bit7..0:  
Percentagem mínima de controlo aplicável à saída dos ventiladores 

REAL_FAN2_FAN1 0X14 20 R 4 
Bit15..8: Percentagem de controlo FAN2 aplicada neste momento  
Bit7..0: Percentagem de controlo FAN1 aplicada neste momento 

PROG_1_START 0X15 21 R-W 4 – 6 
Hora de ativação 1 (LUN P1) no modo Programas:  

Bit15..8: Hora de início 1 Bit7..0: Minutos de início 1 ** 

PROG_1_STOP 0X16 22 R-W 4 – 6 
Hora de desativação 1 (LUN P1) no modo Programas:  

Bit15..8: Hora de fim 1 Bit7..0: Minutos de fim 1 

 … …    

PROG_14_START 0X2F 47 R-W 4 – 6 

Hora de ativação 14 (DOM P2) no modo Programas: 
Bit15..8: Hora de início 14  

Bit7..0: Hora de fim 14 

** 

PROG_14_STOP 0X30 48 R-W 4 – 6 

Hora de ativação 14 (DOM P2) no modo Programas: 
Bit15..8: Hora de início 14  

Bit7..0: Hora de fim 14 
** 

STERILIZER_PROG_1_START 0X31 49 R-W 4 – 6 

Ativação saída esterilizador – Horário 1 (LUN P1): 

Bit15..8: Hora de ativação 1  
Bit7..0: Minutos de ativação 1 

*** 

STERILIZER_PROG_1_STOP 0X32 50 R-W 4 – 6 

Desativação saída esterilizador – Horário 1 (LUN P1):  
Bit15..8: Hora de desativação 1  

Bit7..0: Minutos de desativação 1 

*** 

… … …    

STERILIZER_PROG_14_START 0X4B 75 R-W 4 – 6 

Ativação saída esterilizador – Horário 14 (DOM P2):  
Bit15..8: Hora de ativação 4  

Bit7..0: Minutos de ativação 14 

*** 
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NOME DIREÇÃO 
HEX 

DIREÇÃO 
DEC R/W FUNÇÕES COMENTÁRIOS 

STERILIZER_PROG_14_STOP 0X4C 76 R-W 4 – 6 

Desativação saída esterilizador – Horário 14 (DOM P2):  
Bit15..8: Hora de desativação 14  

Bit7..0: Minutos de desativação 14 

*** 

ESTERILIZADOR 0X4D 77 R-W 4 - 6 
Esterilizador  

(0=Não está no sistema 1=Está no sistema) 

CONTRA INCÊNDIOS     
Contra incêndios  

(0=Não está no sistema 1=Está no sistema) 

SENSOR_HUMIDADE     
Sensor humidade  

(0=Não está no sistema 1=Está no sistema) 

VALOR_HUMIDADE     Valor humidade lido pelo sensor, em % 

TACO_FAN_1     Valor taquimétrico ventilador 1 lido neste momento, em Hz 

TACO_FAN_ 2     Valor taquimétrico ventilador 2 lido neste momento, em Hz 

 
* Os registos DATE_TIME_X_X configuram-se sempre em bloco, respeitando a seguinte ordem: 

• Set DATETIME_DD_MM 
• Set DATETIME_Y_H 
• Set DATETIME_M_S 

 
** Cada programa escreve-se em bloco, respeitando a seguinte ordem: 

• Set PROG_N_START 
• Set PROG_N_STOP 

** Cada horário esterilizador escreve-se em bloco, respeitando a seguinte ordem: 
• Set STERILIZER_PROG_N_START 
• Set STERILIZER_PROG_N_STOP 
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MONTAGEM 
A sua montagem é fácil e rápida. Será suficiente aparafusar a 
abraçadeira da consola numa caixa embutida do tipo 503 utilizando os 
parafusos incluídos 
 

 
 

Ligação drenagem de condensado 
O tanque coletor de condensação está equipado com uma descarga de plástico transparente que se estende cerca de 50 mm 
para fora da tampa. Certifique-se de que o tubo para a saída da condensação não pressiona a junção de descarga da unidade 
Baterias água/ar 
As operações de instalação e a ligação da tubagem são operações que podem afetar o bom funcionamento do sistema, ou ainda 
pior, provocar danos irreversíveis à máquina. Por isso, estas operações devem ser realizadas apenas por pessoal especializado. 
As ligações dos tubos da bateria de permuta térmica NÃO devem suportar todo o peso da tubagem externa. Sobre os tubos não 
devem ser exercidas forças de expansão da tubagem. As ligações devem ser protegidas contra impactos, cargas externas e 
tensões mecânicas. Cargas mecânicas e impactos poderiam danificar o coletor 
Proteção anticongelante 
Em caso de risco de congelação e consequentes danos para os tubos, é necessário adotar uma das duas medidas seguintes: 

• Encha a bateria com um líquido anticongelante adequado. A capacidade da bateria está indicada na placa dos dados 
nominais ao lado das ligações da bateria 

• Purgue toda a água dos tubos e da bateria. Não instale os tampões na bateria antes de ter enchido outra vez a água no 
sistema. Sopre com ar comprimido na bateria para se certificar de que está completamente sem água. 

Bateria pós-aquecimento e pós-refrigeração 
• Equipada com ligações “machos” com rosca de gás 
• As fixações serão feitas com cuidado para evitar danos aos coletores de cobre da bateria 
• O percurso dos tubos deve ser organizado de forma a não criar obstáculos em caso de extração da bateria da unidade. 
• A entrada e a saída de água devem ser de forma a permitir a troca de calor em contracorrente: a seguir, siga as 

indicações das placas de ENTRADA DE ÁGUA e SAÍDA DE ÁGUA 
• Depois de ter ligado os tubos, empurre bem a JUNTA de borracha externa contra o painel da bateria para evitar fugas de 

ar 
• Em caso de manutenção extraordinária, use válvulas de bloqueio para isolar a bateria do resto do sistema 

No caso de baterias de pós-aquecimento, o isolamento dos tubos deve ficar nivelado com o painel para evitar o perigo 
de queimaduras 

Baterias de aquecimento elétricas 

Certifique-se sempre de que a caixa metálica do aquecedor não esteja próxima de madeira ou material combustível! 

• A área de instalação do aquecedor deve continuar acessível para permitir substituições e assistência. 
• O ar que passa pelo aquecedor deve fluir na direção indicada pela seta na lateral do aquecedor, junto à caixa de bornes. 
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• O aquecedor pode ser instalado numa conduta vertical ou horizontal e necessariamente em material ignífugo resistente 
ao calor e ao frio. 

• Se um lado do aquecedor não for canalizado e for acessível, a abertura de acesso ao aquecedor deve ser equipada com 
uma rede fixa ou um dispositivo que impeça o contacto com a admissão de ar do elemento. 

• A distância entre o aquecedor e uma curva, válvula, filtro ou outro elemento deve ser de, no mínimo, o dobro do 
diâmetro da conduta, para evitar riscos de sobreaquecimento provocados por possíveis irregularidades na admissão  
de ar. 

• O aquecedor deve ser isolado conforme especificado nas normas em vigor sobre condutas de ventilação. O material de 
isolamento deve ser sempre ignífugo. A tampa do aquecedor deve estar sem isolamento para que a placa de 
identificação fique visível e a tampa possa ser removida 

Sobreaquecimento 
Em caso de acionamento da proteção térmica de sobreaquecimento com recuperação manual, é necessário adotar as 

seguintes medidas: 
• Não efetue qualquer intervenção no aquecedor, por ex. retirar a tampa. Recorra sempre a um eletricista autorizado 
• Desligue a alimentação de rede e localize a causa da ativação térmica 
• Depois de eliminar a deficiência de funcionamento, restaure a proteção térmica 

 
Módulo fumadores 
Mediante pedido, é possível solicitar a instalação de um relé específico para a gestão de lâmpadas de sinalização instaladas em 
locais para fumadores (decreto do Presidente do Conselho de Ministros n.º 300 de 29/12/2003). 
 
Controlo remoto 
Para mais informações consulte o manual correspondente. 
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Eliminação 

Nos termos do artigo 26.º do decreto-lei de 14 de março de 2014, n.º 49 “Aplicação da Diretiva 2012/19/UE sobre Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)” 

O símbolo do recipiente do lixo riscado no aparelho ou na embalagem indica que o produto, 
no fim do seu tempo de serviço, deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos para permitir 
tratamento adequado e reciclagem. 

Relativamente aos resíduos domésticos, o utilizador terá de entregar o aparelho gratuitamente nos competentes centros 
comunitários de recolha de resíduos elétricos e eletrónicos diferenciados, ou devolvê-lo ao distribuidor de acordo com as 
seguintes modalidades:: 

• Para aparelhos de pequena dimensão, ou seja, com lado externo inferior a 25 mm, a entrega é gratuita sem 
obrigatoriedade de compra em lojas com área de venda de equipamentos elétricos e eletrónicos superior a 400 m². Por 
as lojas com dimensões inferiores, esta modalidade é facultativa. 

• Para aparelhos com dimensões superiores a 25 cm, a entrega está prevista em todas as lojas na modalidade um a um, 
ou seja, a entrega ao distribuidor só poderá ocorrer no momento da compra de um novo produto equivalente, na 
proporção um para um. 

A eliminação inadequada do produto por parte do utilizador implica a aplicação das sanções previstas na legislação em vigor. 

Fim do tempo de serviço 

Consulte o fornecedor para saber o que fazer quando a unidade chegar ao fim da sua vida útil. Se o produto não puder ser 
devolvido ao fornecedor, elimine-o de acordo com os regulamentos locais sobre resíduos em vigor. Verifique junto do organismo 
local de eliminação de resíduos se há possibilidades de reciclar componentes ou materiais sem prejuízo para o ambiente 

As instruções detalhadas para a desmontagem dos componentes e para a eliminação correta dos materiais encontram-se no site 
do fornecedor/fabricante; verifique o endereço web no cartão do produto na embalagem da unidade 



  
 

Manual de instalação, 
utilização e manutenção 
Versão 0.42, 06/04/2021 

24 

 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 
 

 

Mta classe F5 (40% < Em < 60%)  
Mtr classe F6 (80% < Em < 90%)  
Mtg classe F8 (90% < Em < 95%) 

Bateria de água 
pós-aquecimento 

Nos recuperadores série RCE, é possível instalar 
opções como dispositivos de PRÉ ou PÓS 
aquecimento, como bateria de água o resistências 
elétricas 

Estes acessórios estão equipados com niples 
macho/fêmea para a ligação com calhas 
helicoidais e podem ser instalados nas bocas de 
pressão e/ou aspiração (instalação direta) ou no 
interior do sistema de canalização. 

BAT 
Bateria elétrica de 
pós-aquecimento 
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MANUTENÇÃO ORDINÁRIA 

 

TODAS AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DEVEM SER REALIZADAS QUANDO  
A MÁQUINA ESTIVER COMPLETAMENTE PARADA E A CORRENTE ELÉTRICA  
DESLIGADA 

• Antes de iniciar qualquer operação de manutenção, corte a energia da máquina rodando o botão para “0” (“OFF”) 
• É obrigatório realizar todas as operações de manutenção na unidade respeitando os períodos de tempo especificados a 

seguir. 
• Apenas pessoal responsável formado e qualificado anteriormente pode realizar operações de manutenção. 
• Se a unidade tiver de ser desmontada, proteja as mãos com luvas de trabalho. 
• Todas as operações de manutenção devem ser realizadas quando a máquina estiver apoiada num plano horizontal 

suficientemente robusto para poder suportar o peso da máquina, NUNCA quando estiver pendurada em paredes ou 
tetos. 

Inspeção manutenção e limpeza de filtros 
Recomendamos que substitua os filtros a cada 15 ou 30 dias no máximo, em função  da contaminação do ar ambiente. Em 
qualquer caso, os filtros devem ser SEMPRE substituídos de cada vez que o indicador no ecrã de controlo da unidade indicar um 
nível elevado de obstrução dos filtros. 
Para limpar ou substituir os filtros, siga estes passos: 

• corte a alimentação da unidade (interruptor de alimentação em “0” e/ou “OFF”); 
• se a unidade estiver fixada na parede ou no teto, retire-a e coloque-a numa superfície horizontal que seja suficiente 

sólida para suportar o seu peso; 
• desaparafuse os parafusos que bloqueiam cada painel de inspeção dos filtros; 
• retire os painéis de inspeção de filtros; 
• remova os filtros. Tenha em atenção que estes filtros se mantêm na sua posição através de duas guias laterais e do 

painel de inspeção correspondente, ou seja, não há parafusos; 
• para a limpeza, aspire primeiro as superfícies dos filtros com um aspirador normal, depois limpe-os com um detergente 

comum em água tépida, deixando-os secar cuidadosamente. 
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Quando os filtros estiverem completamente secos: 

• insira novamente os filtros dentro da unidade; 
• reposicione as portas de inspeção no painel e fixe-as com os parafusos retirados anteriormente; 
• reposicione a unidade no seu local original seguindo as instruções de instalação e as normas de segurança (consulte o 

capítulo dedicado à instalação neste manual) 
• ligue a alimentação da unidade (interruptor de corrente em “1” e/ou “ON”); 

 
NUNCA ARRANQUE A MÁQUINA SEM FILTROS 

 
Manutenção do permutador de calor de placas 
Se os intervalos de limpeza/substituição do filtro forem respeitados, recomenda-se que seja limpo o permutador de calor uma 
vez por ano. A limpeza consiste simplesmente na utilização de ar comprimido para retirar tudo o que possa obstruir os canais de 
passagem de ar do permutador. 
 

• Corte a alimentação da unidade (interruptor de alimentação em “0” e/ou “OFF”); 
• Se a unidade estiver fixada na parede ou no teto, retire-a e coloque-a numa superfície horizontal que seja suficiente 

sólida para suportar o seu peso; 
• Retire o painel de cobertura abrindo os quatro fechos de alavanca; 
• Retire os quatro parafusos que bloqueiam a placa que trava o permutador; 
• Deslize o permutador, retirando primeiro o depósito coletor de condensado nos modelos verticais; 
• Verifique se o permutador de calor de placas está livre de qualquer tipo de impureza que possa diminuir 

significativamente a sua eficiência; 
• Na presença de poeiras ou substâncias contaminantes, é necessário instalar filtros adequados a montante do 

recuperador 
• Para retirar o pó é possível limpar as unidades com ar comprimido, tendo cuidado para não danificar as placas 
• Também é possível limpá-los com uma solução de limpeza, mas neste caso não use substâncias fortemente alcalinas ou 

agressivas para alumínio 
Quando o permutador de calor estiver completamente seco, reposicione-o dentro da unidade, cobrindo-o novamente com a 
placa retirada anteriormente. 
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FALHAS DE FUNCIONAMENTO 
Sintomas Causas Soluções 

A máquina não arranca. 

A. A máquina não está alimentada 
pela corrente 

B. Um ou mais fusíveis do cartão 
básico de controlo estão 
queimados (luz verde apagada) 

C. O cartão básico de controlo está 
partido. 

D. Se o comando do termostato está 
ativo, a máquina já não é ativada 
no Display 

E. Se o comando do calendário está 
ativo, a máquina já não é ativada 
no Display mas apenas no horário / 
dia configurado. 

A. Verifique se a máquina está ligada à 
alimentação principal. Verifique se o 
interruptor de segurança está na 
posição “I” (“ON”). 

B. Verifique se a tensão de alimentação 
está de acordo com os dados da 
placa, e substitua os fusíveis 
quebrados. 

C. Verifique se a tensão de alimentação 
está de acordo com os dados da 
placa, e substitua o cartão básico de 
controlo. 

D. Aceda ao menu instalador (prima 
M+Bypass durante 10 segundos) e 
configure o termostato NO 

E. Prima a seta para baixo e selecione o 

símbolo  prima o botão M e 

selecione o símbolo mão  

O Display não 
arranca/erro 

A. Verifique se o Display está ligado 
corretamente 

B. Verifique se o cabo está ligado 
corretamente Win + Gnd – tente 
inverter os cabos 

B. Erro Comunicação 
C. Erro Comunicação 

D. Verifique se o cabo está ligado 
corretamente A1/B1 tente inverter os 
cabos 

E. C. Verifique a velocidade de 
transmissão MOD BUS 485  
swicth SW1 6/7 

   

Temperatura ar de 
renovação demasiado 
fria 

Ar exterior inferior a -5 °C. 
Inserção dispositivos de pós- 
aquecimento. 

   

Rendimento permutador 
insuficiente Barbatanas do permutador obstruídas Limpeza comutador de calor 

Formação de gelo no 
permutador Ar exterior inferior a -5 °C. Inserção dispositivos de pré-aquecimento 

(anti-congelação). 
   

Pulsações de ar 

A. Um ou os dois ventiladores 
funcionam fora do seu intervalo de 
operação admissível 

B. Obstrução ou má ligação de uma ou 
mais secções da canalização 

A. Alteração das canalizações e/ou 
substituição de um ou dos dois 
ventiladores 

B. Limpeza e/ou reparação das 
canalizações. 
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Sintomas Causas Soluções 

Vibrações excessivas 
A. Impulsor obstruído. 
B. Impulsor desequilibrado 

A. Limpe o impulsor 
B. Verifique o equilíbrio do impulsor e, 

se necessário, reestabilize-o ou 
substitua-o; 

   

Um ou os dois 
ventiladores não 
arrancam 

A. Um ou os dois fusíveis motores 
estão estão quebrados 

B. Cabos de alimentação do motor 
ausentes ou mal ligados. 

C. Sinal de controlo 0-10 V ausente 

A. Substitua os fusíveis motores 
quebrados 

B. Verifique as ligações elétricas entre 
motor e cartão básico de controlo. 

C. Verifique as ligações da saída 0-10 V 
entre motores e cartão básico de 
controlo. 

   

Caudal de ar insuficiente 
e/ou pressão estática 
insuficiente 

A. Uma ou mais das seguintes partes 
estão obstruídas: tubagem, bocas 
extratoras e/ou de expulsão, 
impulsor, filtros, permutador 

B. Velocidade de rotação insuficiente 

A. Limpe os elementos obstruídos. 
Poderá ser necessário substituir os 
filtros de ar. 

B. Aumente a velocidade de rotação dos 
ventiladores 

   

Menor rendimento após 
um período de 
funcionamento normal 

A. Perdas no sistema antes e depois do 
ventilador 

B. Impulsor danificado. 

A. Verifique o sistema e substitua ou 
repare os elementos danificados 

B. Verifique o impulsor e, se necessário, 
substitua-o com sobresselente 
original 

   

Temperatura ar de 
renovação demasiado 
lenta 

Ar exterior inferior a -5 °C. Inserção dispositivos de pós-aquecimento. 

   

Rendimento permutador 
insuficiente Barbatanas do permutador obstruídas Limpeza permutador 

   

Formação de gelo no 
permutador Ar exterior inferior a -5 °C. Inserção dispositivos de pré-aquecimento 

(anti-congelação) 
   

Pulsações de ar 

A. Um ou os dois ventiladores 
funcionam fora do seu intervalo de 
operação admissível 

B. Obstrução ou má ligação de uma ou 
mais secções da canalização 

A. Alteração das canalizações e/ou 
substituição de um ou dos dois 
ventiladores 

B. Limpeza e/ou reparação das 
canalizações 

Vibrações excessivas 
A. Impulsor obstruído 
B. Impulsor desequilibrado 

A. Limpe o impulsor; 
B. Verifique o equilíbrio do impulsor e, 

se necessário, reestabilize-o ou 
substitua-o; 
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