
MANUAL TÉCNICO  SOLAR BOX 

1 
 

MANUAL TÉCNICO PT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOLAR BOX 
 
 
 
 

 
 
 

Diretivas: 
2014/35/UE 
2014/30/UE 

Revisão:1 
Date: 24/06/2022 





MANUAL TÉCNICO  SOLAR BOX 

3 
 

Estimado Cliente, 
 
Agradecemos a sua preferência no momento que adquiriu um equipamento 
destinado ao aquecimento de águas sanitárias. 
 
O Sistema Solar Termodinâmico Solar Box irá com certeza satisfazer todas as suas 
expectativas e proporcionar-lhe muitos anos de conforto com máxima poupança 
de energia. 
 
A nossa organização dedica muito tempo, energia e recursos económicos de 
forma a desenvolver inovações que favoreçam a poupança de energia dos nossos 
produtos. 
 
Com a sua escolha, acaba de demonstrar a sua sensibilidade e atenção para com 
o consumo de energia que afeta o meio ambiente. 
 
Assumimos um compromisso permanente na conceção de produtos inovadores 
e eficientes para que esta utilização racional da energia possa contribuir 
ativamente para a salvaguarda do meio ambiente e recursos naturais do planeta. 
 
Guarde este manual, que tem como objetivo informar, alertar e aconselhar sobre 
a utilização e manutenção deste equipamento. 
 
Os nossos serviços encontram-se sempre à sua disposição. Disponha! 
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1. SIMBOLOGIA 

 
PERIGO 

Todo o processo que o fornecedor entende que possa incorporar perigo de lesão 
e/ou dano material, será referenciado juntamente com um sinal de perigo. 
Para uma melhor caracterização do perigo, o símbolo fará se acompanhar por 
uma das seguintes palavras: 
• PERIGO: quando pode ocorrer lesão para o operador e/ou pessoas 
vizinhas ao equipamento. 
• AVISO: quando pode ocorrer danos materiais no equipamento e/ou 
materiais anexos. 

 
 

Toda a informação que o fornecedor entende ser uma mais-valia para maior 
rendimento e preservação do equipamento, será referenciada juntamente com 
o sinal de informação. 

2. INFORMAÇÕES PRÉ-INSTALAÇÃO 

 
PERIGO 

• A instalação elétrica do equipamento deve obedecer ao regulamento 
Nacional de instalações elétricas em vigor. 

• A SolarBox só pode funcionar após efetuada a respetiva carga de 
frigorigéneo. 

• A pressão máxima de água admitida na entrada do circuito hidráulico é 
de 300 kPa. 

• A alimentação Elétrica é 230V, 50 Hz 
• Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo 

fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoal de qualificação 
similar de forma a evitar um perigo. 

• A Solar Box só pode funcionar se o termoacumulador estiver abas- tecido 
de água 

• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) 
com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de 
experiência ou conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas por 
uma pessoa responsável pela sua segurança, ou tenham recebido 

• formação relativa ao funcionamento do aparelho 

3. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

O instalador deve informar o cliente sobre o funcionamento do equipamento, perigos que daí 
possam advir, direitos e deveres do cliente. 
 

• A instalação, de um equipamento termodinâmico destinado ao aquecimento de águas 
sanitárias deve ser realizada por pessoal com formação adequada e qualificado para o 
efeito; 

• O aparelho não deverá ser instalado em locais que possam apresentar risco de impacto, 
choque ou explosão; 

• Permanecer com o equipamento embalado até ao local e momento de instalação; 
• Garantir que todas as ligações hidráulicas se encontram devidamente estanques antes 

de alimentar o equipamento eletricamente; 
• O fluido refrigerante utilizado em todo o processo é o R134a, livre de CFC’s, não 

inflamável e sem efeitos nocivos para a camada do ozono. No entanto, por lei, o fluido 



MANUAL TÉCNICO  SOLAR BOX 

6 
 

refrigerante presente no funcionamento deste equipamento não pode ser libertado 
para o meio ambiente e todo o manuseamento do fluido refrigerante presente no 
equipamento deve ser efetuado por técnico qualificado; 

• A manutenção do equipamento deverá ser efetuada pelo serviço de assistência, 
excetuando as operações de limpeza gerais e continuadas, que podem/devem ser 
efetuadas pelo próprio utilizador; 

• A alimentação elétrica do equipamento deverá ser sempre desligada aquando das ope- 
rações de manutenção; 

• O fornecedor recomenda que seja feito, no mínimo, uma inspeção anual ao 
equipamento, por técnico qualificado; 

• O princípio de funcionamento deste equipamento está diretamente ligado a altas 
temperaturas e pressões, assim todos os processos que englobem o contacto com o 
equipamento, deverão ser elaborados com precaução para evitar riscos de queimaduras 
e projeção de material. 

 

4. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

O Sistema Solar Termodinâmico SolarBox, é um equipamento baseado no princípio de 
refrigeração por compressão - princípio de Carnot - que auto denominamos Sistemas Solares 
Termodinâmicos: Painel Solar e uma Bomba de Calor. O painel solar, que é o principal 
componente, colocado no exterior assegura a captação da energia sobre: 

• Radiação Solar direta e difusa. 
• Ar exterior, por convecção natural. 
• O efeito do vento (quase sempre existente). 
• Água da chuva. 

A diferença de temperatura provocada pelos agentes externos anteriores, garante que   o fluido 
refrigerante se evapore no interior do painel solar. A ausência de vidro no painel permite 
aumentar as trocas térmicas por convecção. 
Após a passagem pelo painel, o fluido refrigerante é aspirado pelo componente mecânico do 
sistema, o compressor, o qual lhe eleva a sua temperatura e pressão; que é por sua vez 
transmitida ao circuito de água através de um permutador de calor de placas. 
Antes do fluido refrigerante regressar ao painel solar é necessário que ocorra um 
estrangulamento, ou seja, reduzir a pressão e garantir que atinge novamente o seu estado 
líquido, completando assim o ciclo. 
Esta facilidade com que aliamos a tecnologia com uma lei da natureza (mudança de esta- do de 
um fluido), demonstra a veracidade e o potencial da SolarBox. 

5. CONTEÚDO 

• 1 Painel Solar Termodinâmico 
• 1 SolarBox 
• 4 Sinoblocos M6 
• 1 Filtro “Y” 
• 4 parafusos + 4 buchas 
• 6 Pergis de alumínio + 6 parafusos auto-roscante M6x40 + 6 buchas plásticas + 6 

parafusos M6x20 + 6 porcas M6 + 12 anilhas M6 
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6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Solar Box Unit 1 Painel 2 Painéis 
Potência Térmica Fornecida W 1690 - 2900 2800 - 4550 
Potência Absorvida W 390 - 550 595 - 890 
Alimentação Elétrica V/HZ 230/50 
Temperatura de Funcionamento °C -2 to 42 
Fluido Frigorigéneo / Carga -/Kg R134a / 0,8 R134a / 1,0 
Temperatura Máxima da Água °C 55 
Máxima Pressão de Trabalho (água) bar 7 
Peso Kg 23,5 
Dimensões da Embalagem (a x l x p) - 470 x 400 x 400 
Ligações Hidráulicas (Entrada | Saída) Pol. 1/2” | 1/2” 
Ligações Frigoríficas (Entrada | Saída) Pol. 3/8” | 1/4” 1/2” | 3/8” 

Painel Solar Termodinâmico 
Peso Kg 8 (2x) 8 
Dimensões da Embalagem (a x l x p) - 2000 x 800 x 20 (2x) 2000 x 800 x 20 
Ligações Frigoríficas (Entrada | Saída) Pol. 1/4” | 3/8” 

Requisitos do Termoacumulador 
Capacidade Máxima do Tanque lts 300 
Área mín. de serpentina (utilizando 
conexões de backup) m2 1,5 

7. ESQUEMA DE MONTAGEM 

 
 

1 Painel Solar Termodinâmico 4 Linha de aspiração 
2 SolarBox 5 Linha de líquido 
3 Termoacumulador 6 Sonda de temperatura 
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8. DIMENSÕES 

8.1 Painel Solar Termodinâmico 
 

 
 

8.2 Solar Box  
 

 
 

9. INSTALAÇÃO 

9.1 Painel Solar Termodinâmico 

A natureza do local e o ângulo de inclinação onde se instalam os painéis são 
fatores importantes a ter em conta. Para se beneficiar o máximo da Radiação 
solar incidente, os painéis deverão ter uma inclinação entre 10º - 85º em relação 
à horizontal, e de preferência orientados ao Sul. 
 
O painel vem já preparado com 6 furos M8 nas abas laterais. A distância entre 
furos no local onde é colocado o painel, deverá coincidir com os furos 
dispostos no painel. 
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Possui 3 perfis pequenos e 3 perfis grandes que deverão ser fixos dando a 
inclinação desejável ao painel. 

O perfil deve ser fixo à base (ex. telha) através de uma bucha plástica e parafuso auto-roscante 
M6 fornecidos. 
A fixação do painel aos perfis é feita através dos parafusos M6 e respetivas fêmeas e anilhas. 

                      
O painel deve ser sempre instalado com as conexões viradas para baixo. 
Tanto o painel esquerdo como direto devem ser sempre instalados horizontalmente, nunca na 
vertical. 

1 Perfil alumínio 

2 Bucha plástica 
3 Parafuso auto-roscante (M6x40) 

4 Anilha M6 

5 Parafuso (M6x20) 

6 Porca M6 

7 Painel 
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A – Entrada de Líquido | B – Saída de Vapor (Aspiração) 
 

 
PERIGO 

O painel deve ser sempre instalado com as conexões viradas para baixo. 

 

9.2 Fixação da SolarBox em superfície horizontal 
 

 
 
 

9.3 Conexões frigoríficas – Painel Termodinâmico (1 painel) 
 

 
PERIGO 

As conexões de fluido frigorigéneo devem ser realizadas por um técnico 
qualificado, com um certificado profissional de capacidades para o efeito. 

 
 

A unidade termodinâmica possui uma pré-carga de fluido R134a. 

 
PERIGO 

As conexões de fluido frigorigéneo devem ser isoladas termicamente, a fim de 
evitar queimaduras e para garantir um ótimo desempenho do sis- tema. 

 
  

• Coloque a estrutura em uma superfície plana e 
estável, verificando se os quatro suportes 
antivibratórios estão devidamente montados; 

• Retire os semi-furos da parte traseira da estrutura 
torcendo a parte metálica que deseja remover; 

• Fixe as conexões na parte traseira da estrutura. 
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Diâmetro das Tubagens 

Nº de Painéis Vapor 
(linha de aspiração) 

Líquido 
(linha ida para o painel) 

1 3/8’’ (9,52mm) 1/4’’ (6,35mm) 

2 1/2’’ (12,7mm) 3/8’’ (9,52mm) 
 
a) Preparar o tubo de cobre, retirando as tampas protetoras das extremidades; 
b) Colocar a extremidade do tubo virada para baixo, cortar o tubo à distância pretendida e 
limpar as rebarbas existentes; 
c) Retirar as fêmeas das conexões e colocá-las no lado do tubo; 

 
d) Flangear o tubo com a ferramenta apropriada, formando a cónica, tendo atenção que 
não deve ter rebarbas nem imperfeições e a longitude das paredes deve ser uniforme. 

 
 
e) Apertar a fêmea com a mão, dando algumas voltas, e depois dê o aperto final aplican- 
do um par de torção de valores conforme o indicado na tabela. 

            
 

INFO 
Diâmetro do Tubo 

(polegadas) 
Binário Aplicado (Nm) Chave nº 

1/4” 14 a 16 19 

3/8” 33 a 42 21 
 
 

9.4 Conexões frigoríficas – Painéis termodinâmicos (2 panéis) 
 
Tirar as tampas protetoras das extremidades dos tubos de cobre. 
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Colocar a extremidade do tubo virada para baixo, cortar o tubo à distância pretendida e limpar 
as rebarbas existentes (ex. escareador). 

Seguidamente retirar as tampas das conexões do painel e com a ajuda de um objeto cortante 
(Ex. canivete) remover 5cm de junta Termo retráctil das mesmas. 

 

Com a ajuda da ferramenta apropriada deverá fazer a expansão do tubo (3/8’’) adequada à 
conexão com o painel. 

 
 
Apontar os tubos de líquido e aspiração e antes de iniciar a operação de soldadura deverá 
proteger a junta Termo retráctil, para isso, poderá utilizar um pano húmido. 
O tipo de soldadura que se recomenda para a realizar a união das tubagens é soldadura 
oxiacetilénica (Oxigénio/Acetileno). Pode também ser usado outro tipo de gás (ex. propano). 
Após realizadas as soldaduras nas conexões dos painéis e antes de instalar o Bloco 
termodinâmico deverá realizar uma limpeza com azoto, denominado varrimento de azoto. 
Para instalações de dois ou mais painéis, é essencial que o fluido frigorigéneo seja distribuí- do 
de forma homogénea (Entrada dos painéis). Para esse efeito os equipamentos já vêm 
acompanhados de um distribuidor de líquido. 

 

 
Este distribuidor é colocado entre os dois painéis. Os tubos de ligação aos painéis (1/4’’) têm 
que ter rigorosamente o mesmo comprimento, e as suas extremidades ligam diretamente aos 
painéis. 

Expandir o tubo (3/8”) 

Distribuidor de líquido 
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Linha de Líquido 

Relativamente às ligações de aspiração (Saída dos painéis) não é exigido o mesmo rigor de 
simetria no comprimento dos tubos. A mesma deverá ser feita por “picagem” ou com um “T” 
(conforme imagem seguinte), devidamente isolada. 

 
Linha de Aspiração 

 

9.5 Conexões frigorigéneas – Solar Box 
 
Algumas das próximas etapas são exatamente as mesmas que os procedimentos seguidos para 
conectar o painel. 
• Corte o tubo no ponto desejado com a ponta virada para baixo. Limpe todas as bordas 

desgastadas. 
• Flangear o tubo não esquecendo de colocar a porca na lateral do tubo. 

 
 
 
 
• Aperte a porca algumas voltas com a mão e, em seguida, use uma chave apropriada para 

apertar totalmente a mesma conforme descrito acima 

Legenda:  
1 Válvula de 3 vias 
2 Tomada de pressão 
3 Tampa da válvula 
4 Agulha da válvula 
5 Chave hexagonal 
6 Válvula de 2 vias 
7 Porca cónica 
8 Linha de líquido 
9 Linha de vapor 
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Todas as tubagens devem ser isoladas! 

 

10.  CARGA DE AZOTO   

Após concluídas as conexões deve garantir que não existem fugas. Para isso, 
deve efetuar uma carga de azoto a uma pressão de 10 bar pela tomada de 
pressão (válvula de 3 vias). 
Envolver todas as conexões em espuma de sabão e verificar se a pressão nos 
manómetros se mantém constante. 
 

11. EFETUAR VÁCUO 

a) Utilizar, em toda a operação, conexões, bomba de vácuo e manómetros devidamente 
adaptados para fluido R134a; 
b) Usar uma bomba de vácuo somente para retirar o ar e humidade existente na tubagem; 
c) Não usar nunca o refrigerante do sistema para purgar os tubos de conexão; 
d) Manter as válvulas de paragem completamente fechadas; 
e) Conecte a mangueira vinda da bomba de vácuo à válvula de 3 vias; 
f) Criar um vácuo com a bomba conectada à tomada de pressão da válvula de três vias 
(durante 30 minutos) até que se alcance um valor de -1bar; 
g) Uma vez terminado o processo de vácuo (30minutos), desligue a bomba e o manómetro 
deverá mostrar sempre o mesmo valor; 
h) Feche as torneiras dos manómetros; 
i) Após realizado todo este processo de vácuo deve efetuar-se a abertura das duas válvulas 
de forma que o refrigerante possa circular em todo o sistema. 
 

 

Depois de efetuado o vácuo, não retirar as mangueiras enquanto 
o sistema não estiver totalmente pressurizado pelo refrigerante. 

Recomenda-se a utilização de um selante de roscas em todas as 
conexões roscadas existentes. 
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12. QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A água que utiliza pode conter impurezas e/ou substâncias prejudiciais para o sistema e 
inclusivamente para a saúde. Certifique-se que utiliza uma qualidade de água aceitável para 
consumo doméstico. No seguinte quadro são apresentados alguns parâmetros fora dos quais 
a água deverá sofrer tratamento químico. 

Dureza (ºdH) pH  Tratamento 
3,0 to 20,0 6,5 to 8,5 Não 
3,0 to 20,0 <6,5 or >8,5 Sim 

<3,0 or >20,0 - Sim 
 

13. CONEXÕES HIDRÁULICAS 

Para proceder à ligação hidráulica do circuito deverá: 
 
a) Ligar a entrada e saída de água do equipamento com tubagem ou encaixes que 
suportem uma combinação de temperatura/pressão de 75 °C / 7 bar constante. Por tal motivo 
é aconselhada a utilização de tubagem com resistência a altas temperaturas e pressões. É 
recomendada a utilização de tubo do tipo PEX, PPR, MULTICAMADA, entre outros. 
b) É necessária a instalação de um grupo de segurança na entrada de água fria do aparelho. 
O dispositivo de segurança deve estar em conformidade com a norma EN 1487:2002, pressão 
máxima 7 bar (0,7 MPa). 
c) Além deste dispositivo deverão ser instalados outros componentes para garantir a 
interrupção da carga hidráulica, instalados pela seguinte ordem: 
 
• Válvula de Retenção 
• Válvula redutora de pressão (3 bar) 
• Válvula de segurança/descarga 
• Vaso de expansão 
 
A válvula de segurança/descarga deve ser conectada por tubagem com diâmetro nunca inferior 
à conexão da entrada de água fria. A parte de descarga deve ser conectada a um sifão de esgoto 
ou, caso isto não seja possível, elevar a pelo menos 20mm do pavimento para permitir inspeção 
visual. Todas as recomendações acima referidas são para garantir a segurança das pessoas, 
animais e outros. 
 
As figuras seguintes representam duas hipóteses de ligação a um termoacumulador: 
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13.1 Instalação em circuitos hidráulicos despressurizados 
 

 
 

13.2 Termoacumulador com duas conexões 
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13.3 Termoacumulador com mais de duas conexões 
 

 
 

13.4 Termoacumulador com conexões para backup 
 

 
 

Legenda 

1 Valvula de Seccionamento 7 Descarga 
2 Válvula Anti-Retorno A Água da rede 
3 Redutora de Pressão B Saída água quente 
4 Grupo de Segurança C Solar Box 
5 Vaso de Expansão D Painel termodinâmico 
6 Filtro S1 Sonda de temperatura 
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14. FILTRO “Y” 

 
O filtro permite bloquear quaisquer impurezas presentes nos circuitos hidráulicos. Resíduos 
deixados nas tubagens danificarão os permutadores de calor e causarão mau funcionamento da 
SolarBox. Recomenda-se instalar o filtro na linha de retorno. Este filtro é indispensável para 
evitar danos graves no permutador de calor. 

   
 
 

15. PURGAR CIRCUITO HIDRÁULICO 

Após fazer a correta instalação do sistema, o instalador terá de purgar todo o circuito hidráulico 
antes de ligar a SolarBox. Para isso deverá: 
a) Assegurar que a válvula 1a se encontra fechada; 
b) Fechar a válvula 1b; 
c) Abrir o purgador no interior da SolarBox; 
d) Abrir a válvula de descarga 7; 
e) Abrir a válvula 1a; 
f) Fechar o purgador no interior da SolarBox (apenas quando obtiver água sem borbulhar 
à saída do purgador); 
g) Fechar a válvula de descarga 7 (apenas quando obtiver água sem borbulhar à saída da 
respetiva válvula); 
h) Abra a válvula 1b; 
i) Ligue a Solar Box. 

16. CONEXÕES ELÉTRICAS 

Para fazer a ligação elétrica do equipamento, certifique-se das seguintes condições: 
 
a) O equipamento termodinâmico só deve ser alimentado eletricamente após enchi- 
mento do termoacumulador 
b) O equipamento termodinâmico deve ser conectado a uma tensão monofásica (230 VAC 
/ 50 ou 60Hz) 
c) As conexões devem cumprir as normas de instalação vigentes no território nacional ou 
país onde o equipamento termodinâmico está instalado 
d) É obrigatório ligar o equipamento a uma tomada elétrica com contacto terra. 
 
NOTA: O equipamento SolarBox possui um relé para possibilitar a ligação de uma resistência 
de apoio até uma potência máxima de 3kW. 
  

AVISO 

O equipamento é fornecido com um filtro “y” que 
deverá ser colocado na linha de re- torno 
hidráulico à SolarBox.. 
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17. PAINEL ELETRÓNICO 

 
 
 

 CÓDIGO CONTACTO COMPONENTE CARACTERÍSTICAS 

IN
PU

TS
 

 
S1 

 
S1 

Sonda de 
Temperatura 

Sonda NTC10K@25°C Temperatura de 
funcionamento 0-120°C 
Gama de temperatura 0-99°C 

LP LP Pressostato de 
baixa pressão Contato Aberto/Fechado 

 
HP 

11 Pressostato de 
alta pressão Contato Aberto/Fechado 

12 

O
U

TP
U

TS
 

 3 N Bomba 
Circuladora 

Potência 230 Vac Max 
3A 230Vac 4 FON 

 5 N Resistência 
elétrica de 
apoio 

Potência 230 Vac Max 
3A 230Vac 6 FOFF 

7 FON 
 8 COM Compressor Contacto livre Max 8A 

230Vac 9 N.C. 
10 N.O. 

LINHA 
1 F Alimentação 230 Vac +/- 0% 50 Hz; 

Fusível de Proteção T3,15 A 2 N 
Potência Absorvida 2VA 
Normas aplicadas EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2 
1 – ON/OFF 
Para Ligar/Desligar o controlador mantenha pressionado o botão K4 

• Quando o controlador está desligado não aparece nenhuma informação no display e 
todos os leds estão desligados; 

• Quando o controlador está ligado o LED L9 está aceso. 
2 – Iniciar / Parar Operações 
• Encha o tanque com água e purgue o ar existente, abra uma torneira de água quente; 
• Para Iniciar / Parar as operações mantenha pressionado o botão K3 (CP); 
• Quando o sistema está parado o LED L9 dá sinal intermitente. 
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3 - Visualização 
• L4 ON >> C01=1 Modo Auto ON (configuração); 
• L1 Intermitente >> quando timer T01 ativo (timer do compressor); 
• L6 Intermitente >> quando timer T02 ativo (timer do erro LP); 
• L7 Intermitente >> quando timer T03 ativo (timer do erro HP); 
• D1>>Temperatura medida pela sonda; 
• D1>> Sinalização de problemas ou alarmes; 
• Lo: Sonda danificada; 
• Hi: Sonda em curto circuito. 

4 – Função de Alarme 
Se a temperatura lida pela sonda está acima do valor definido para alarme P04 
• Um sinal acústico e visual é ativado; 
• Função Silêncio: o sinal acústico pode ser desativado por 5 minutos pressionando 
qualquer botão. Depois destes 5 min, se as condições de alarme se mantiverem o sinal acústico 
é reativado. 
5 – Função Anti Bloqueio da Bomba Circuladora 
Se a bomba circuladora estiver parada por um tempo superior ao Anti Bloqueio Timer T04. 
• A saída da bomba circuladora é ativada durante T05 segundos e no display aparece a 
informação bLP. A função pode ser ativada mesmo que o controlador esteja em OFF. 

6 – Resistência Elétrica Ativada Manualmente (BOOST) 
Mantendo pressionado o botão K1 a resistência elétrica é ativada/desativada de for- ma 
manual. Enquanto estiver ativada o LED L5 permanece ligado. 

7 – Função Disinfect 
A função disinfect tem três modalidades: 

• C02=0: a função é ativada apenas de forma manual pressionando o botão K2 (DSF) 
durante 5 segundos; 

• C02=1: a função é ativada uma vez por semana; 
• C02=2: a função é ativada uma vez por mês. 

Se a função disinfect está ativada: 
• A resistência elétrica mantém-se ligada enquanto a temperatura S1 < P05; 
• No display aparece a informação dSF. 

8 – Menu do Instalador 
• Entre no MENU pressionando em conjunto os botões K1 e K4 durante 5 segundos; 
• Percorra e visualize os códigos dos parâmetros através dos botões K3 e K2; 
• Visualize os valores dos parâmetros pressionando o botão K4; 
• Modifique os valores através dos botões K2 (diminuição) e K3 (aumento); 
• Pressione o botão K4 para memorizar o novo valor selecionado ou pressione K1 para 

anular a memorização do valor e voltar atrás 
  Sair do MENU: 

• Aguarde 5 segundos sem pressionar algum botão ou pressione o botão K1. 
 
 AVISO: 
A entrada no MENU deverá ser efetuada apenas pelo instalador ou pessoa especializado. A 
alteração dos valores dos parâmetros poderá danificar o equipamento ou não adequar o 
mesmo às necessidades. 
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18. PARÂMETROS DO MENU DE INSTALADOR 

Parâmetros do Instalador Unid Cod. Min Fábrica Max 
Setpoint para ON/OFF do compressor e 
bomba circuladora 

ºC P01 10 53 55 

Diferencial P01 ºC H01 1 3 10 
Setpoint da resistência elétrica ºC P02 5 53 65 
Diferencial P02 ºC H02 1 3 20 
Temperatura mínima da água para ativar 
resistência elétrica (apenas em modo Auto) 

ºC P03 5 18 25 

Diferencial P03 ºC H03 1 2 5 
Temperatura de alarme ºC P04 70 75 80 
Setpoint para Disinfect ºC P05 60 65 75 
Atraso no arranque inicial do compressor Min t01 1 1 10 
Atraso no arranque do compressor após erro 
LP 

Min t02 3 10 20 

Atraso no arranque do compressor após erro 
HP 

Min t03 3 10 20 

Intervalo de tempo para função anti bloqueio 
da bomba circuladora 

h t04 1 168 255 

Tempo de ativação da função anti bloqueio da 
bomba circuladora 

sec t05 0 10 99 

Tempo máximo do compressor em 
funcionamento contínuo 

h t06 6 12 24 

Configuração da função Auto *** C01 0 0 1 
Configuração da função Disinfect *** C02 0 0 2 
Configuração férias  dias C03 0 0 99 
Testar saídas  *** t0 *** *** *** 

 
Testar saídas: 
 
Entre no Menu do Instalador e percorra o menu até ao código t0; 

• Pressione o botão K1 para entrar no teste; 
• Pressione o botão K1 para ativar a resistência elétrica. Acende-se o correspondente LED 

e no display aparece a informação tSt; 
• Pressione o botão K2 para ativar o compressor. Acende-se o correspondente LED e no 

display aparece a informação tSt; 
• Pressione o botão K3 para ativar a bomba circuladora. Acende-se o correspondente LED 

e no display aparece a informação tSt. 
A saída permanece ativada até que saia do MENU 

• Aguarde 5 segundos. 
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19. ESQUEMA ELÉTRICO 

 
NOTE: “EH” não está incluído no equipamento. É da responsabilidade do instalador a sua 
instalação. 
 

 

20. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS COMO AGIR 

 
Falha no painel eletrónico 

Falta de alimentação 

Verificar a presença de corrente 
elétrica 
Verificar se o disjuntor 
correspondente está ligado 

Cablagem danificada não 
conectada 

Verificar a integridade do circuito 
elétrico do eletrónico 
Verificar proteção elétrica (Fusível) 

 
 
 
 
 

Equipamento desligado Carregue no botão ON/OFF. 
 
 
 
 

Verificar a ligação do equipamento à 
tomada. 
Verificar se o disjuntor 
correspondente está ligado. 

Legenda 
Cp Compressor LP Pressostato de baixa pressão 
B1 Bomba circuladora HP Pressostato de alta pressão 
Raux Relé auxiliar S1 Sonda de temperatura 
EH Resistência Elétrica   
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Temperatura da água 
baixa 

Ausência de corrente 
elétrica ou cablagem 
danificada 

Verificar a integridade da cablagem; 
Verificar se o cabo elétrico está 
desligado do eletrónico; 
Verificar proteção elétrica (Fusível). 

Erro no funcionamento 
dos componentes 

Verificar a presença de erro no painel 
eletrónico e consultar a tabela de 
erros 

Baixa temperatura 
programada no Setpoint Ajustar a temperatura de Setpoint 

Compressor desligado Ligar o compressor na tecla “COMP” 

Retorno de água quente 
para o circuito da água 
fria (grupo de segurança 
mal instalado ou 
danificado) 

Feche a válvula de entrada de água 
fria para desligar o grupo de 
segurança. Abra uma torneira de água 
quente. Aguarde 10 minutos e se 
obter água quente, substituir a 
canalização defeituosa e/ou garantir o 
correto posicionamento do grupo de 
segurança. 

Limpeza do filtro do grupo de 
segurança. 

Água demasiado quente Problema na sonda 
Verificar presença de erro no painel 
eletrónico 

Baixo caudal de água 
quente 

Perdas ou entupimento 
do circuito hidráulico 

Verificar o estado do circuito 
hidráulico. 

Fuga de água pelo grupo 
de segurança 

Ausência ou mal 
dimensionamento do 
vaso de expansão (se 
fuga é intermitente) 

Instalação e/ou correto 
dimensionamento de um vaso de 
expansão 

Pressão elevada na rede 
(se fuga é continua) 

Verificação da válvula redutora de 
pressão (se montada) 
Instalação de uma válvula redutora de 
pressão (se ausente) 

Consumo elétrico 
anormalmente elevado e 
constante 

Perdas ou obstrução no 
circuito refrigerante 

Verificar se a tubagem não se encontra 
danificada 
Utilizar equipamento próprio para 
verificação de fugas 

Condições ambientais 
adversas  

Outros  Contactar o serviço de assistência. 
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21. ERROS  

ERRO DESCRIÇÃO POSSÍVEIS CAUSAS 

LO Sonda S1 
Valor fora da gama de trabalho ou temperatura 
extremamente baixa (inferior a 0°C): Sonda 
partida ou desconectada. 

Li Sonda S1 
Valor fora da gama de trabalho ou temperatura 
extremamente alta (superior a 100°C): Sonda em 
curto circuito. 

LP Sistema de proteção 
ativado (baixa pressão) 

Carga insuficiente de fluido frigorigéneo 

Fuga de fluido frigorigéneo 

Baixa temperatura ambiente exterior 

Baixa temperatura de água à entrada 

Pressostato de baixa pressão avariado 

Cablagem desligada ou danificada 

Painel eletrónico danificado 

HP Sistema de proteção 
ativado (alta pressão) 

Presença de ar no circuito hidráulico 

Falta de água no circuito 

Bomba circuladora danificada 

Condensador ou filtro (caso exista) sujo 

Fluido em excesso 

Pressostato de alta pressão avariado 

Cablagem desligada ou danificada 

Painel eletrónico danificado 
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22. GARANTIA 

Esta garantia abrange os defeitos de material confirmados, excluindo-se o pagamento de 
qualquer indemnização por prejuízos pessoais ou materiais que possam ser causados direta ou 
indiretamente. Os prazos abaixo indicados começam a contar da data da compra do aparelho, o 
mais tardar 6 meses após a data de saída dos armazéns.  
 

Termoacumulador  
(Doméstico e Industrial) 
5 Anos: Inox (3+2 Anos)* 
5 Anos: Esmaltado (3+2 Anos)* 
 
Assegurados pelo Fabricante 
 
 

Painel Solar 
Termodinâmico 
10 Anos 
Contra ação da 
corrosão 

Elementos elétricos e Peças Amovíveis 
de: 
• Bloco Termodinâmico 
 Bloco Solar 
• Solarbox 
• Split 
• Monobloc (exceto depósito) 
• Thermobox 
• Inverter 

3 Anos 
*A extensão da garantia anti-corrosão da cuba interior (Vitrificado / Inox) por mais 2 anos fica 
condicionada ao envio de:  
• Ficha de Controlo e Garantia no máximo 15 dias após instalação. 
• Prova documental da substituição, anual, do ânodo de magnésio (quando aplicável). 
• Fotos da instalação onde se visionem o grupo de segurança, vaso de expansão, conexões 

hidráulicas e elétricas. 
No caso de garantia, as peças substituídas são propriedade do fabricante. 
A reparação em regime de garantia não dá motivo à prorrogação do seu prazo. 
 

Exclusões de Garantia 
A garantia cessa desde que os aparelhos não estejam ligados, utilizados ou montados de acordo 
com as instruções do fabricante, ou que tenham sido intervencionados por técnicos estranhos, 
apresentem modificações e/ou ainda se o seu número de série tiver sido arrancado ou rasurado. 
Os equipamentos devem ser instalados por técnicos habilitados conforme normas em vigor e / 
ou as regras de arte, ou prescrição dos nossos serviços técnicos. São ainda excluídos da 
garantia:  
• Termoacumuladores que estejam a trabalhar em Águas com os seguintes índices:  

o Cloro ativo > 0,2 p.p.m 
o Cloretos > 50 mg/l (Inox) 
o Dureza > 200 mg/l 
o Condutibilidade > 600 μS/cm (20 ºC) 
o PH < 5,5 ou PH > 9 (escala de Sorensen a 20ºC) 
o Magnésio > 10 mg/l 
o Cálcio > 20 mg/l 
o Sódio > 150 mg/l 
o Ferro > 1 mg/l 
o E todas as Águas com valor superior ao VMA, pelo decreto - Lei 236/98 (Portugal). 

• As peças sujeitas a desgaste natural – manípulos, interruptores, resistências, programadores, 
termostatos e outros.  

• As avarias devido a; choque ou transporte, descargas elétricas, inundações, humidade, ou 
causadas por uso indevido do aparelho;  

• A garantia caduca pela transferência do aparelho para outro proprietário, ainda que dentro do 
período de garantia.  

• A garantia caduca com o preenchimento incorreto deste certificado, a sua viciação, a sua 
devolução fora do prazo de 15 dias contados a partir da data de aquisição. 
 

ATENÇÂO: A deslocação do técnico, mesmo dentro do período da garantia, é paga pelo cliente 
(Km e tempo de deslocação). No caso de não haver avaria justificativa para a deslocação do 
técnico, o cliente pagará o tempo perdido da deslocação. 

 

NOTA: esta ficha deve ser devidamente preenchida, assinada e carimbada pelo instalador 
/revendedor e devolvida à ENERGIE-EST, Lda., caso contrário a garantia não será validada. 
Envie esta folha de instalação para warranty@energie.pt, escrevendo o número de série do 
equipamento como assunto. 
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