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Informações gerais
Prefácio

Pictogramas de aviso

Estas instruções são fornecidas como guia
para a instalação, arranque, utilização e
manutenção pelo utilizador das Unidades
de Tratamento de Ar CLCF da Trane. Não
contêm todos os processos de assistência
necessários para o funcionamento correcto
e prolongado deste equipamento. A
manutenção deve ser sempre efetuada
por um técnico qualificado para o efeito,
devendo proceder-se a um contrato de
manutenção com uma empresa respeitável
no ramo.
Leia este manual completamente antes do
arranque da unidade.
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Avisos e cuidados
Surgem indicações de Aviso e de Cuidados
em secções próprias ao longo deste manual
de instruções. Para a sua própria segurança
e para o funcionamento correcto desta
unidade deve seguir estas instruções
cuidadosamente. O fabricante não assume
qualquer responsabilidade por operações de
instalação ou de assistência efetuadas por
pessoal não qualificado.
ADVERTÊNCIA!: Indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, pode resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO!: Indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros
ou moderados. Também pode ser usado
como alerta contra práticas inseguras ou
acidentes com danos para o equipamento ou
para a propriedade.
Na unidade, podem encontrar-se os
seguintes pictogramas. Tome as precauções
necessárias para evitar danos e ferimentos.

1 = Risco de que a unidade seja activada
2 = Perigo devido à rotação do ventilador
3 = Perigo de queimaduras nos compressores ou na
tubagem de refrigeração
4 = A unidade contém gás refrigerante. Consulte os
avisos específicos.
5 = Risco de tensão residual quando estão presentes
opções de comando de velocidade ou arranque suave
6 = Unidade sob pressão
7 = Risco de corte, particularmente nas alhetas do
permutador de calor
8 = Leia as instruções antes de efectuar a instalação
9 = Desligue todas as fontes de alimentação antes de
realizar trabalhos de manutenção
10 = Leia as instruções técnicas
11 = Certifique-se de que a unidade está devidamente
ligada à terra
12 = Entrada de água
13 = Saída de água
14 = Filtros obstruídos inflamáveis

Recomendações importantes
Para evitar morte, ferimentos ou danos no
equipamento ou propriedade, devem seguirse as seguintes recomendações durante o
funcionamento do equipamento:
1. As unidades são adequadas para uma
temperatura do ar ambiente entre os -20°C
e os +50°C e para uma temperatura do
caudal de ar entre os -20°C e os +40°C.
Condições diferentes requerem confirmação
por escrito do fabricante.
2. A medida usual contra gelo nas baterias
e protecção contra temperaturas têm de ser
asseguradas pelo utilizador.
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3. Componentes - Alguns produtos OEM
têm instruções de serviço específicas do
fabricante. Estas são fornecidas com a
Unidade de Tratamento de Ar. Neste caso,
são válidas as indicações no manual OEM
e o manual de serviço em mãos apenas
possui carácter geral ou complementar
relativamente aos componentes em questão.

6. Todos os componentes que contêm
refrigerante serão manuseados apenas por
pessoal autorizado. O refrigerante deve
ser sempre recuperado antes de qualquer
intervenção nesse componente ou antes
do fim da vida útil do equipamento. O
refrigerante recuperado deve ser eliminado
de modo adequado.

4. Armazenamento de líquido e gás – A
pressão máxima de funcionamento para
todas as baterias é de 15 bar. Em caso
de ligações de bateria a pressões de
funcionamento mais elevadas, é excluída
qualquer garantia relativa à estanquidade da
bateria e segurança pessoal.

Qualquer componente, produto químico ou
equipamento completo deverá ser separado
e eliminado de acordo com os regulamentos
locais apropriados.

5. Tubagens repletas de meios com
temperaturas de funcionamento muito
elevadas ou baixas devem ser isoladas com
materiais adequados para, em caso de
contacto, evitar queimaduras provocadas
pelo calor ou pelo frio.
6. Como prevenção contra incêndios, devem
ser providenciados registos corta-fogos onde
condutas se cruzem com corta-fogos. O
código local de prevenção de incêndios deve
ser seguido cuidadosamente.
Para evitar morte, ferimentos ou danos no
equipamento ou propriedade, devem seguirse as seguintes recomendações durante as
fases de manutenção e assistência:
1. As pressões máximas permitidas para o
teste de fugas do sistema, relativamente
a alta e baixa pressão, são indicadas no
capítulo "Instalação". É indispensável um
regulador de pressão.
2. Desligue todas as fontes de alimentação,
incluindo outras fontes de energia (gás,
ar, ...) antes de proceder à assistência da
unidade.
3. O sistema de controlo da Unidade de
Tratamento de Ar deve garantir que, em
caso de avaria ou interrupção da tensão
durante as operações de manutenção
ou reparação, seja impossível o arranque
imprevisto de uma unidade de corte.
4. As operações de manutenção e reparação
na unidade de tratamento de ar e no sistema
eléctrico devem ser efectuadas apenas por
pessoal qualificado e com experiência.
5. Para a inspecção nas Unidades de
Tratamento de Ar e para evitar riscos, os
espaços envolventes das unidades devem
estar suficientemente iluminados.
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7. Se as unidades estiverem instaladas
em áreas com uma temperatura e/ou
humidade elevadas, devem ser tomados
em consideração os riscos de condensação
no exterior da caixa de alojamento,
especialmente se a temperatura interna
da corrente de ar for relativamente baixa.
Por favor, contacte o seu agente de
vendas Trane local para avaliar os riscos de
condensação potenciais.

Recepção
Aquando da entrega da unidade,
inspeccione a mesma antes de assinar a guia
de entrega.
Recepção apenas em França:
No caso de danos visíveis: o consignatário
(ou o representante no local) tem de
especificar qualquer dano na guia de
entrega, sendo que esta deverá ser datada
e assinada pelo consignatário, bem como
pelo condutor do camião. O consignatário
(ou o representante da fábrica) tem de
notificar a Trane Epinal Operations - equipa
de Reclamações e enviar uma cópia da guia
de entrega. O cliente (ou o representante da
fábrica) deve enviar uma carta registada ao
último transportador do equipamento num
prazo de 3 dias depois da entrega.
Observação: para entregas em França, até
os danos não visíveis devem ser procurados
no ato da entrega e tratados imediatamente
como danos visíveis.
Recepção em todos os países, excepto
na França:
No caso de danos visíveis: o consignatário
(ou o representante no local) tem de
enviar uma carta registada para o último
transportador no prazo de 7 dias após a
entrega, reclamando os danos descritos.
Tem de ser enviada uma cópia desta carta
para a Trane Epinal Operations - equipa de
Reclamações.
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Garantia

Condições da garantia

A garantia tem como base os termos e as
condições gerais do fabricante. A garantia
é nula caso o equipamento seja modificado
ou reparado sem o consentimento por
escrito do fabricante, caso os valores limites
de funcionamento sejam excedidos, ou
caso o sistema de controlo ou a cablagem
eléctrica seja modificado/a. Não são
cobertos pela garantia quaisquer danos
devido a utilização incorrecta, falta de
manutenção, ou falta de cumprimento das
instruções ou recomendações do fabricante.
A corrosão não é coberta ao abrigo da
garantia. A não observância por parte do
utilizador das normas deste manual pode
levar ao cancelamento da garantia e das
responsabilidades do fabricante. Os motores
eléctricos são testados na fábrica e estão a
funcionar devidamente ao saírem da fábrica.
Qualquer erro de ligação dos motores
provoca danos pelos quais a Trane não pode
ser responsabilizada.

A desmontagem ou a alteração das unidades
e/ou componentes sem a aprovação ou
assistência da Trane invalidará a garantia.

Comandos
As ligações eléctricas podem desapertarse durante o transporte. Todas as ligações
eléctricas devem ser verificadas e
reapertadas antes do comissionamento.
Todas as ligações eléctricas devem ser feitas
de acordo com os esquemas de ligações
providenciados nos componentes ou nos
documentos disponibilizados. A garantia não
é válida se os componentes eléctricos não
estiverem ligados de modo correcto.
Se a unidade utilizar um meio (água/
refrigerante) com uma temperatura inferior
a +2°C, os controlos da unidade devem
ser concebidos de modo a proteger o
permutador contra congelação. A Trane
não pode ser responsabilizada por danos
consequentes de operações de congelação/
descongelação.

As unidades Trane foram fabricadas de
acordo com as selecções e esquemas
fornecidos com a encomenda: A Trane
não se responsabiliza pelo eventual não
cumprimento de especificações originais
ou requisitos específicos não incluídos na
encomenda.
De modo a evitar a sobrecarga do motor
do ventilador, as unidades devem ser
postas a funcionar com os filtros e outros
componentes montados correctamente, as
condutas ligadas às unidades e as portas de
acesso fechadas.
Assegure-se de que as unidades trabalham
nas condições projectadas (caudal de ar/
pressão). Os níveis sonoros das unidades
podem variar bastante, dependendo da
velocidade do ventilador, das condições
dos filtros ou das quedas de pressão reais
na conduta. Os níveis sonoros indicados
também podem ser bastante afectados pelo
método de instalação, os componentes
periféricos, a rede de condutas e as
características acústicas do edifício/sala.
As unidades têm de ser controladas, de
modo a não excederem as quedas máximas
de pressão diferencial nos permutadores
de calor de placas indicadas nas folhas de
dados técnicos.
Drenagem da unidade
Colectores de condensados: Quando as
unidades têm mais do que um colector
de condensados, cada drenagem deve
ser ligada ao sistema de drenagem
separadamente, com um sifão.

Motores eléctricos
Os motores eléctricos são testados na
fábrica e estão a funcionar devidamente ao
saírem da fábrica. Qualquer erro de ligação
dos motores provoca danos pelos quais a
Trane não pode ser responsabilizada.
Baterias eléctricas
A garantia não cobre o sobreaquecimento
devido a mau uso ou controlo incorrecto de
baterias eléctricas de aquecimento.
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Rodas térmicas

Formação

A taxa de fuga de ar entre os fluxos de ar
fresco e ar de retorno em rodas térmicas
e no permutador de calor de placas pode
subir até um valor consistente, até mesmo
superior a 5%, sob condições normais de
funcionamento. O valor exacto depende da
composição, pressão estática do ventilador
e pressurização/sob-pressurização de cada
lado do recuperador. Em caso de aplicação
crítica relativa a contaminação e/ou fugas
de ar, para evitar o desvio de ar, as pressões
no lado do ar fresco deverão ser superiores
no lado do ar de retorno. São indicadas
as eficiências do recuperador para a
configuração do fluxo do contador.

Para o ajudar a tirar o melhor partido do
equipamento e a conservá-lo em perfeitas
condições de funcionamento durante muito
tempo, o fabricante tem à sua disposição
uma escola de formação em assistência a
sistemas de refrigeração e ar condicionado.
O objectivo principal é o de proporcionar
aos operadores e técnicos os melhores
conhecimentos acerca do equipamento que
utilizam ou pelo qual são responsáveis. É
concedida especial atenção às inspecções
periódicas dos parâmetros de funcionamento
do aparelho assim como à manutenção
preventiva, as quais reduzem os custos
de utilização do aparelho evitando avarias
graves e dispendiosas.

O funcionamento e a eficiência nas rodas
térmicas podem ser deterioradas quando
estas são paradas durante um período de
tempo demasiado longo. As rodas térmicas
devem ser inspeccionadas regularmente.
Podem ser providenciadas rodas térmicas
grandes em várias secções devido a
limitações de transporte. Neste caso,
necessitam de ser montadas novamente
no local por pessoal com formação ou pela
Assistência Trane (recomendado).
Caixa
A estrutura foi desenhada para não sofrer
alteração permanente até uma pressão
positiva e negativa de 2000.
A temperatura máxima para a caixa CLCF são
50°C (40°C de temperatura interior para
motores de ventiladores padrão).
Condições exteriores extremas e/ou
temperatura interna do ar poderão causar
transpiração no perfil/ponte térmica.
Em caso de condições internas/externas
extremas, contacte a Trane.

Contrato de manutenção
A assinatura de um contrato de manutenção
com a agência local de assistência é
altamente recomendável. Este contrato
garante a manutenção regular do seu
aparelho por um técnico especializado
da Trane. A manutenção regular do seu
equipamento garante-lhe a detecção e
reparação atempada de qualquer avaria e
minimiza a possibilidade de ocorrência de
danos graves. A manutenção regular garante
igualmente o tempo máximo de vida útil do
seu equipamento. Não se esqueça de que
o não cumprimento destas instruções, pode
resultar na anulação imediata da garantia.
AH-SVX03B-PT
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Descarga e manuseamento
As unidades Trane são fornecidas em
módulos, de acordo com os esquemas de
montagem relevantes.
Qualquer uso de força necessário durante
a descarga ou deslocamento das unidades
só pode ser aplicado na estrutura base da
unidade ou na palete de transporte.
A descarga e o manuseamento da unidade
podem ser facilmente executados com a
utilização de um empilhador ou guindaste.
Consulte os esquemas e a folha de
especificações da encomenda para obter os
dados apropriados.

Os garfos só podem ser aplicados debaixo
da estrutura base da unidade e não contra
ela.
Nota: o ponto de içamento deve estar
o mais próximo possível do centro de
gravidade. O centro de gravidade de
cada secção está localizado no centro do
comprimento da unidade, com a excepção
das secções do ventilador, nas quais o centro
de gravidade está localizado na direcção dos
motores (consultar as Figuras 1 e 2).
CUIDADO! Todos os grampos de elevação
na estrutura base têm de ser utilizados
quando são efectuados procedimentos de
elevação.
CUIDADO!

Figura 1 – Procedimento para operação do
guindaste

Não se coloque sobre as unidades. Se
isto não puder ser evitado, assegure uma
distribuição mais equilibrada do peso através
da utilização de tábuas.
Utilize ripas para evitar a danificação do
topo e das partes laterais das unidades.

Figure 2 - Manuseamento com empilhador
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CUIDADO! Nunca ice as unidades pelas
ligações do permutador de calor ou por
quaisquer outras projecções. Não incline o
módulo do ventilador de modo a evitar um
possível contacto com os registos.
As secções serão entregues com uma
estrutura base equipada com blocos de
madeira posicionados em cada canto. Para
remover os blocos de madeira, a unidade
deve ser içada do solo para permitir o acesso
aos parafusos. O movimento dos registos
é testado na fábrica. Aquando da recepção
da unidade, verifique cuidadosamente se
os registos se movem livremente. Consulte
o parágrafo "Recepção" caso exista algum
problema. A Trane não se responsabilizará
pelo movimento do registo após a recepção
da unidade.

6. As correias devem ser fornecidas pela
entidade que efectua o içamento e fixadas a
todos os pontos de içamento.
CUIDADO! A carga, descarga e remoção das
secções independentes tem de ser efectuada
usando meios capazes de suportar o peso da
unidade indicado na folha técnica. Assegure
que as correias não danificam a superfície
do topo da estrutura da unidade, usando
dispositivos adequados.
Quando a unidade é fornecida com um tecto
de protecção para exterior, poderão ter sido
adicionadas peças de reforço na fábrica para
evitar danos durante o transporte. Remova
as peças de reforço após o descarregamento.

Se a secção ser fornecida com uma estrutura
base sem orifícios para empilhador ou sem
pés, insira o garfo do empilhador por baixo
da secção, levantando-a por uma acção de
alavanca. Neste caso, a barra apenas deve
assentar contra a estrutura base ou o perfil
(consultar a Figura 2). Utilize as mesmas
instruções para extrair garfos ou correias.
No caso de unidades maiores, pode
ser necessária a utilização de vários
empilhadores.
Ao içar a unidade com um guindaste, siga
estas instruções:
1. Se forem providenciados orifícios de
içamento na estrutura base da unidade,
utilize sempre barras de afastamento
(consultar a Figura 1).
2. Se forem providenciados pontos de
içamento (parafusos de olhal), as correias do
guindaste podem ser directamente ligadas
aos mesmos. Neste caso, após o manuseio e
posicionamento, substitua os parafusos de
olhal por parafusos para evitar ferimentos
(consultar a Figura 1).
3. A capacidade de içamento nominal
mínima (vertical) de cada cinta e da barra de
afastamento não pode ser inferior ao peso
de transporte do aparelho indicado.
4. A unidade deve ser içada com cuidado,
evitando a força de choque, ao levantar a
unidade lentamente e de forma homogénea.
5. Têm de ser usados todos os pontos de
içamento num eixo da unidade durante a
descarga e deslocação da unidade.

AH-SVX03B-PT
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Armazenamento
No caso de armazenamento externo,
as unidades têm de ser protegidas das
condições meteorológicas adversas.
Certifique-se de que existe ventilação e
recirculação do ar entre a película protectora
de embalamento e a secção.
Pode ser aplicada uma cera protectora à
caixa da unidade para evitar corrosão devido
a condensados que se poderão formar entre
a película e a caixa. Remova-a utilizando
papel e um solvente à base de heptano, com
cuidado para não danificar a tinta e o perfil.
Com o armazenamento interno e externo,
a unidade tem também de ser protegida
contra os danos. Para evitar danos nos
rolamentos, o motor e os ventiladores
devem ser girados uma vez por mês. Se
as unidades não funcionarem por um
período superior a 18 meses, a massa
lubrificante nos rolamentos tem de ser
substituída. No armazenamento de longo
prazo, todo o equipamento eléctrico e os
acessórios entregues separadamente numa
caixa (filtros, humidificadores, etc.) e as
correias do ventilador têm de ser removidos
e guardados numa atmosfera seca. A
alimentação da unidade tem de ter ligação
à terra.

Colocação da unidade
Ao seleccionar e preparar o local para a
unidade, siga estas instruções:
1. Assegure que o local pode suportar o
peso total da unidade. Os valores do peso
da unidade apenas indicam os pesos brutos
totais e não incluem o peso adicional da
água nas baterias e humidificadores.
2. Confirme se a fundação da plataforma de
montagem é suficientemente grande para
comportar as dimensões da unidade e ainda
um acesso de assistência seguro, incluindo
uma protecção antiqueda.
3. O piso ou fundação tem de estar nivelado
para uma correcta colocação, drenagem da
bateria e caudal de condensados.
4. Providencie iluminação suficiente para
o pessoal da manutenção executar as suas
tarefas.
5. Providencie espaço suficiente à volta da
unidade para uma correcta instalação de
drenagem, tubos de descarga e remoção
da bateria. Deve também existir espaço
livre à volta da unidade para assegurar um
10

funcionamento correcto e a execução de
uma manutenção segura e eficaz.
6. Se a unidade tiver mais do que uma
secção, assegure que todas as secções
da unidade de tratamento de ar estão
posicionadas na ordem correcta, tal como é
indicado nos esquemas.
7. As secções contíguas têm de estar
perfeitamente alinhadas em altura e
profundidade. Se necessário, podem ser
feitas correcções menores utilizando peças
de chapa de aço como calço.
Inspeccione todas as juntas para ver se
existem possíveis danos. Corrija qualquer
dano que verifique de acordo com as
instruções do fabricante. Ajuste os parafusos
do grampo de montagem e una as secções,
fechando os grampos. O aperto do grampo
só deve causar um pequeno relaxamento da
pressão da junta.
Se os grampos de montagem não poderem
ser instalados na secção da unidade devido
à presença , por exemplo, de um quadro
eléctrico, pode ser usado um dos sistemas
de junção seguintes, dependendo da
configuração da unidade:
• Na caixa são posicionadas cantoneiras de
nylon ou alumínio no interior ou exterior
de cada secção. Junte as secções da
unidade, garantindo que as cantoneiras
de nylon ou de alumínio encaixam nas
cantoneiras da secção contígua. Fixe o
conjunto com parafusos.
• Se for necessário anexar à unidade
uma caixa técnica, utilize o perfil de
alumínio em forma de L, localizado na
caixa técnica, para o fixar à unidade com
rebites ou parafusos.
Com uma configuração de unidades
empilhadas, a estrutura ou a estrutura
base da unidade superior deverá ser ligada
aos painéis de topo da unidade inferior,
utilizando o dispositivo e parafusos de
fixação fornecidos, colocando uma junta
adequada entre a secção de topo e de base.
Se a secção de recuperação for fornecida
em duas partes, o recuperador pode ser
fornecido desmontado.
Para aplicações hospitalares, laboratoriais e
farmacêuticas:
As ligações entre os painéis e os cantos
são fornecidas com um vedante isento de
silicone. Aplique vedante (isento de silicone)
internamente às ligações entre secções.
AH-SVX03B-PT
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Quando a unidade é entregue em mais
do que uma secção, são montadas guias
no interior do canto de cada secção para
permitir uma ligação fácil e correcta.
Certifique-se de que cada guia está alinhada
para ser inserida correctamente na secção
adjacente à qual vai ser ligada. Se for
necessário, desaperte a guia para facilitar a
inserção. Em seguida, volte a apertar bem
a guia.
Se forem fornecidas unidades em mais do
que uma secção com um canal de cabo
eléctrico integrado no painel de topo: Antes
de conectar as secções, coloque a cobertura
de plástico fornecida por baixo do canal do
cabo e fixe-a utilizando silicone ou mástique
para evitar fugas de ar.
CUIDADO! Se for necessário desmontar um
painel lateral, os outros painéis de suporte
poderão cair.
Figura 3 - Posicionamento das juntas

Siga as instruções fornecidas com a unidade
para a montar.
Os parafusos necessários são normalmente
fornecidos com a unidade.
Se a unidade for fornecida com um tecto,
pode ser montada de fábrica ou fornecida
em kit.
Em ambos os casos, para montar o tecto e
as secções, siga as instruções fornecidas com
a unidade.
Se a unidade for entregue em mais do
que uma secção: Depois de conectar cada
secção, a posição do tecto deve ser ajustada
no local para compensar a espessura da
junta entre as duas secções. Para isso,
desaperte cuidadosamente os parafusos
que prendem o tecto à unidade e deslize-o
até obter a ligação e montagem correctas
(consultar a Figura 3).
CUIDADO!: Os grampos de montagem não
devem ser usados para aproximar as secções,
uma vez que isto pode fazer com que os
grampos, os apoios de montagem ou os
parafusos se partam.
Para posicionar correctamente a unidade
na base, esta pode ser manuseada
manualmente através de uma barra colocada
centralmente, utilizando uma acção de
alavanca. Neste caso, o barra apenas deve
assentar contra a estrutura base.

1 = Perfil do tecto (fornecido pela Trane para ser instalado no local do trabalho)
2 = Silicone - não fornecido pela Trane
3 = Tecto - instalado na fábrica. O tecto sobressai 20 mm em cada lado da unidade.
4 = Painel
5 = Junta instalada na fábrica para ser coberta por uma camada de silicone (não fornecido pela Trane) em montagens no
exterior.

Figura 4 - Fixar a unidade

AH-SVX03B-PT

O fabricante não assume qualquer
responsabilidade por danos ou falha do
equipamento resultantes deste tipo de
acção.
CUIDADO!: Se as secções da unidade forem
montadas no exterior e forem sujeitas às
condições atmosféricas, assegure que as
secções estão unidas e bem fixadas ao chão.
Verifique as fixações a cada seis meses
(consultar a Figura 4).
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Montagem
Remova os blocos vibratórios de montagem
antes de arrancar a unidade. Eles são apenas
usados para garantir um transporte seguro.
Para minimizar a transmissão de ruído,
dependendo do local de montagem,
deve ser utilizado, como calço, material
adicional de isolamento, como placas de
cortiça, Mafund ou fita de isolamento
Sylomer. De modo a obter a máxima
absorção da transmissão de ruído, os
materiais seleccionados têm de suportar as
capacidades de carga inerentes. A lista de
requisitos de aplicação para estes materiais
é fornecida pelo fabricante dos produtos. As
capacidades de carga podem estar indicadas
nas folhas de dados.
CUIDADO! A falha em providenciar um
plinto ou um suporte nivelado resultará no
bloqueio das portas e em fugas de ar da
caixa.
CUIDADO! Se a unidade for fornecida com
uma estrutura base, deve ser posicionada na
estrutura de suporte/chão com um contacto
contínuo e uniforme entre a base e o chão.
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CUIDADO! Em caso de instalação no
exterior, de modo a evitar a entrada de
água na unidade, é obrigatório cobrir a
junta posicionada entre as secções com uma
camada de silicone.
CUIDADO! Para evitar danos durante o
transporte e o manuseamento, os painéis
da caixa de alojamento são fornecidos com
uma película de protecção que deve ser
removida no local de trabalho logo que as
unidades estejam no sítio. Corte a película
de protecção com um objecto cortante à
volta dos painéis e remova-a.
CUIDADO! Se as unidade necessitarem
de inspecção por parte de engenheiros
consultores, empreiteiros ou qualquer outra
entidade de verificação no estágio final
da instalação, recomendamos veemente
proteger as unidades com coberturas
de plástico, desde a montagem até ao
comissionamento.
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Movimentação sobre rodízios/rolos
Unidades equipadas com estruturas base
podem ser deslocadas sobre plataformas de
transporte com rodízios ou rolos tubulares
(consultar a Figura 5).
Figura 5 – Movimentação sobre rodízios/
rolos

Fundações e
posicionamento
Requisitos de espaço
Deve existir espaço suficiente no local
de instalação para levar a cabo uma
manutenção eficaz e segura ou para
desmontar qualquer módulo das unidades,
conforme necessário. A partir do lado do
painel de acesso da unidade, é necessária
uma área de trabalho da largura da unidade
mais 300 mm. No lado traseiro da unidade,
é necessária uma passagem de acesso de
600 mm para efeitos de montagem.
Figura 6a - Fundação em betão reforçado

Fundações
Fundações totalmente em betão reforçado
são apropriadas (consultar a Figura 6a).
Também podem ser utilizados baldrames
(consultar a Figura 6b). No caso dos
baldrames, deve ser colocado betão ou
suportes de aço sob todos os canais da
estrutura base da unidade.
Para construções de suporte em aço
(consultar a Figura 7), a fundação deve ter
uma força adequada para corresponder ao
tamanho da unidade.
As fundações devem estar niveladas,
sem quaisquer inclinações ou
irregularidades.
CUIDADO!: A falha em providenciar um
plinto ou um suporte nivelado resultará no
bloqueio das portas e em fugas de ar da
caixa.

Figura 6b - Baldrame

Figura 7 - Construção de suporte em aço

AH-SVX03B-PT
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Peças de transporte
Qualquer dispositivo de bloqueio isolador
montado nos suportes do motor para fins de
transporte deve ser removido. (consultar a
Figura 8).

Figura 8 - Dispositivo de bloqueio isolador

Portas
As portas articuladas Trane possuem as
seguintes características de construção, que
devem ser mencionadas:
• Construção que poupa espaço
• Operação interna ou externa, de acordo
com a opção seleccionada.
• As portas podem ser opcionalmente
encomendadas com manípulos com
fecho. As secções do ventilador são
sempre fornecidas com manípulos com
fecho.

Ligação das condutas
As ligações do tratamento de ar devem
ser efectuadas simetricamente e livres de
tensão.
Para evitar a transmissão de ruído,
recomenda-se a montagem de uma
ligação flexível intermediária a 140 mm de
profundidade, no mínimo, entre a tubagem
e a unidade. Esta deve estar sem tensão
quando for inicialmente posicionada. Para
assegurar o melhor desempenho possível
das unidades, simultaneamente evitando a
perda excessiva de pressão no sistema de
condutas e minimizando o ruído do fluxo de
ar, é essencial respeitar as boas práticas na
montagem das condutas e layout acústico.

14
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Figura 9 – Ligação das condutas

alfa

L

Normalmente, o comprimento 'L' da secção da primeira conduta deve ser 1½ vezes maior do
que o diâmetro do ventilador. O ângulo 'a' da conduta de transição deve ser menor do que
30° e deve evitar-se a redução da secção logo após a ligação da conduta à unidade (consultar
a Figura 9).
Nota: Se a entrada e/ou saída de ar das condutas estiverem muito próximas da unidade
de tratamento de ar e se não existirem curvaturas ao longo desta secção, recomenda-se o
encaixe de um insonorizador
CUIDADO! As condutas nunca devem ser desligadas durante o funcionamento do ventilador.
O ventilador nunca deve funcionar quando as condutas estão desligadas. A ausência de
quedas de pressão aumentaria a absorção corrente, fazendo com que os enrolamentos do
motor queimassem.
CUIDADO! As condutas devem ser auto-suportadas e não devem carregar a unidade de
tratamento de ar ou os seus componentes (registo, flanges, etc.) com o seu peso.
A Trane não pode ser responsabilizada por quaisquer danos na caixa, nos registos e na
estrutura devido à ligação directa da conduta à unidade sem a colocação de uma conexão
flexível entre a conduta e a unidade.
O movimento dos registos é testado na fábrica. Aquando da recepção da unidade, verifique
cuidadosamente se os registos se movem livremente. Se não se movimentarem livremente,
isso significa que foram danificados durante o manuseio ou durante a ligação das condutas.

AH-SVX03B-PT
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CUIDADO! Nunca perfure a caixa de
alojamento da máquina com um berbequim
no local do trabalho. Risco de choque
eléctrico.

Ligações eléctricas
O aparelho foi concebido para funcionar
com 400 V +/- 5%/50 Hz/ trifásico
Protecção contra sobreintensidade de
corrente
O circuito que alimenta o aparelho tem de
estar protegido em conformidade com a
legislação nacional ou local e a intensidade
máxima do aparelho é indicada na
documentação fornecida.
Cablagem de alimentação
A alimentação de corrente do aparelho tem
de ser fornecida por um cabo de 5 fios cuja
secção transversal esteja em conformidade
com a legislação.
Nota:
1. A ligação à massa tem de ser efectuada
em conformidade com a legislação.
2. As máquinas foram concebidas para
uma corrente em curto-circuito de 10 kA.
No caso de uma aplicação com corrente
superior, contacte o revendedor Trane local.
O trabalho eléctrico tem de ser executado
em conformidade com todas as normas
internacionais, nacionais e locais. As ligações
que passam da caixa de alojamento para o
motor do ventilador devem ser feitas com
uma conduta flexível. Os cabos que passam
através da caixa têm de ser passados com
um passa-fios. Como opção, podem já estar
instalados casquilhos na unidade. Toda a
cablagem para outros acessórios deve ser
passada da mesma forma. Se tiver alguma
dúvida, contacte o seu representante Trane
local.
CUIDADO! Depois das ligações eléctricas
estarem completas, assegure que a ligação
à terra entre o conjunto do motor do
ventilador e a caixa é adequada para o
fio de alimentação eléctrica. Se a unidade
for fornecida com uma bateria eléctrica,
interligue os contactores da resistência
eléctrica, com um contacto fechado
normal, com os contactores do ventilador
para evitar sobreaquecimento. Desligue
o ventilador apenas após um intervalo de
tempo suficiente depois de o sistema de
aquecimento ter sido desligado para permitir
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que o mesmo arrefeça. A ligação à terra é
necessária entre a unidade e as condutas.
A base do motor do ventilador está
electricamente isolada do resto da unidade
e as ligações têm de ser feitas com o fio de
cobre próprio da secção. De modo a garantir
a continuidade eléctrica entre as secções,
cada secção tem de estar ligada à terra.
Não são fornecidos parafusos de ligação à
terra. Para ligar a unidade à terra, utilize um
parafuso que já se encontra na unidade ou
aparafuse-a à base.
A segurança do operador pode ser garantida
através de uma protecção da correia ou de
um micro-interruptor montado de fábrica
na porta da secção do ventilador. A ligação
deste micro-interruptor, feita pelo contactor,
corta a alimentação eléctrica para o motor
e pára o grupo do motor do ventilador,
quando a porta da secção do ventilador é
aberta.

Ligação do motor
Como medida de segurança contra
sobrecarga, curto-circuito, alta ou baixa
tensão, uma ligação defeituosa ou falha de
fase que impeça o efeito de refrigeração,
temperatura ambiente demasiado alta,
por ex. calor de fontes externas, travagem
excessiva do rotor, comutação frequente
e procedimentos de arranque e paragem
descontrolados, a utilização da protecção
completa do motor é necessária para
proteger os enrolamentos do motor. Utilize
dispositivos de protecção térmica para
proteger o motor que inclui um sistema de
controlo de protecção completa do motor.
Apenas deste modo é possível assegurar a
garantia do fabricante.
Em casos em que está montado um
dispositivo de corte para protecção do
motor, a intensidade correcta de corrente
para o ajuste pode ser consultada na chapa
de características do produto.
CUIDADO! Se o motor estiver equipado
com uma resistência térmica de segurança
ou dispositivos semelhantes (PTC, PTO,
Klixon, etc.) é obrigatório conectá-los para
proteger o motor.
A ligação deve ser efectuada de acordo com
a chapa de identificação e os esquemas de
ligação como apresentado no interior da
caixa de terminais do motor ou, geralmente,
de acordo com o esquema de ligações na
tabela 1.
AH-SVX03B-PT
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Consulte a secção de Procedimento de
funcionamento deste manual.

Deve ter-se especial cuidado na ligação
de motores, especialmente se estiverem
envolvidos motores com várias velocidades.

CUIDADO! Em caso de danificação do
motor que resulta da conexão defeituosa
do motor, não aceitaremos quaisquer
reclamações.

Para as secções do ventilador equipadas
com ventiladores e motores duplos,
interligue ambos os motores de modo que
um comando de paragem do motor faça
com que o segundo motor pare. Consulte
a secção da Lista de verificação de préarranque para mais informações.

Tabela 1 – Motores com resistências
térmicas
Velocidade única
4 pólos
1500 rpm
2 pólos
3000 rpm

A seguir à conexão do motor, deve ser
efectuado um teste de funcionamento para
verificar os dados de desempenho do motor.

CUIDADO! Com um arrancador estrelatriângulo, o motor tem de arrancar com as
ligações estrela por um curto período de
tempo (aproximadamente 3 segundos) e, a
seguir, mudar para as ligações delta.

Dupla tensão de alimentação
até 4 kW 230V em ⊗, 400V em Y
de 5,5 kW 400V em ⊗, 690V em Y

L1

W2

U1

W2

L3

V1

V2

L2

L1

V2
W1

V1

U1

U2

W1

U2

W2

U2

V2

U2

U1

V1

W1

L1

L2

L3

1V

1W

V2

W2

PTC/PTO

L3

L2

L1
U1

L3

L2

V1

W1

PTC/PTO

Velocidade dupla com enrolamento Dahlander
4/8 pólos, 1500/750 rpm
2/4 pólos, 3000/1500 rpm
1500rpm
mn
1500

750rpm
mn
750
L1
L1

L1

L3

L2

2W
2V

2U

1U

1V

1W

2U

2V

2W

2W

1V

1W
L3

PTC/PTO

L2

1U

2U
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1U

1W
1U
1V

L3

L1

L2

2W

2V

2U
2V

PTC/PTO

L3

L2

Dupla velocidade, 2 enrolamentos separados
4/6 pólos, 1500/1000 rpm
1500
1500rpm
mn

1000rpm
mn
1000

L1

L1

1U

1W

1V
L2

L3

L1

L3

L2

1U

1V

1W

2U

2V

2W

1U

2U
2W

2V

L1

1W

2W

2V

2U

L2

L3

1V

L2

L3

PTC/PTO

PTC/PTO

Enrolamento Dahlander de três velocidades e enrolamento separado individual
4/6/8 pólos, 1500/1000/750 rpm
2/4/6 pólos, 3000/1500/1000 rpm
750rpm
mn
750

1500
1500rpm
mn

1000rpm
mn
1000
L1

L1

1U

L1

3U

2V

1W

3U

3W

1V

L3

2U

L2

2V
3V

2W 1U
1V

L1

3W 1W

L3

2V
L2

L3
L1

L2

2U

2V

L2
3U
PTC/PTO
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3U
2U

3W

3V

3W

1W
1U
1V

L3

3V
L2

L3

2W 1U
1V

2U

2V

2W 1W
1V

3W 1W

3U

3V

3W 1W

L1

L2

L3

PTC/PTO

PTC/PTO
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Acesso à estrutura do Frostat
Para aceder à estrutura do Frostat (se existir), é necessário remover o pequeno painel lateral,
equipado com uma pega. (Consultar a Figura 10).
• Remova a junta preta colocada à volta da estrutura do Frostat.
• Remova os parafusos que fixam o painel.
• Utilizando a pega, retire o painel do Frostat.
• Aceda à estrutura do Frostat, deslizando-a pela parte lateral da unidade.
Figura 10 - Acesso à estrutura do Frostat

1 = Junta do painel
2 = Parafusos
3 = Painel do Frostat com alça
4 = Perfil de plástico
5 = Estrutura interna do Frostat para deslizar para fora
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Ligações de tubos à bateria

Baterias de água

Uma instalação de tubagem correcta
é essencial para um funcionamento da
bateria sem problemas. A Figura 13 e 14
apresentam um exemplo de tubagem de
baterias de água. (Os esquemas não limitam
o tipo de sistema de controlo usado.)

A ventilação de ar do sistema não deve ser
executada através da bateria, mas através da
tubagem.

Para evitar danos na bateria:
• Todas as tubagens têm de ser suportadas
independentemente das baterias,
localizando uma junção flexível
directamente na ligação da bateria.
• Todas as ligações têm de ser feitas de
forma que a expansão e contracção dos
tubos não exerça força nos colectores da
bateria.
• O aperto exagerado das ligações da
bateria deve ser evitado para prevenir
qualquer dano nos colectores e nas
ligações do conector.
Controle a direcção correcta do caudal do
líquido, tal como indicado na chapa de
identificação da unidade. Para facilitar todas
as operações de manutenção, recomenda-se
o encaixe em todas as ligações da bateria
de uma flange/conjunto de tubos e uma
válvula de corte. Para assegurar eficácia
térmica e ventilação de ar, os tubos devem
ser ligados à bateria, tal como é indicado
nas respectivas etiquetas.
CUIDADO! Para evitar a danificação das
ligações da bateria, é essencial fixar a
união a uma chave de tubos, aplicando
contrapressão para apertar a junta (consultar
a Figura 11).
Figura 11 - Ligação da bateria

A ventilação da bateria só deve ser usada
para ventilar a própria bateria.
No caso de haver temperaturas do ar
negativas, não module o caudal de
água através das baterias para evitar a
congelação.
No caso de temperatura da água perto de
ou abaixo de +2°C, instale um sistema
antigelo adequado.
Baterias de vapor
Não devem ser usados sistemas de retorno
de condensados. Coloque disjuntores
de vácuo o mais próximo possível da
bateria. Inclua um flutuador ou colector
termodinâmico em todas as baterias de
vapor (seguindo as recomendações do
fabricante para colectores).
CUIDADO! Uma recolha adequada é muito
importante. Se os condensados não forem
removidos devidamente, isso resultará em
golpe de aríete e falha possível da bateria.
Baterias de refrigerante
As baterias DX são entregues com
distribuidores que se encontram no interior
da unidade. O painel lateral encaixado na
secção da bateria tem de ser removido
para permitir a instalação de equipamento
adicional. A instalação da tubagem do
refrigerante necessita de um design
especializado e engenheiros formados em
refrigeração para uma instalação correcta. Se
tiver alguma dúvida, contacte o seu agente
de vendas Trane local.
No caso de temperatura baixa do
refrigerante, instale um sistema antigelo
adequado.
Remoção da bateria
Se for necessário remover a bateria da caixa
de alojamento, contacte o seu agente de
vendas Trane local.

AH-SVX03B-PT
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Drenagem de condensados
Em cada depósito de condensados deve ser
montado um sifão de fluxo livre.

Figura 12 - Drenagem de condensados e
colectores de condensados

A altura H efectiva do sifão deve ter uma
pressão estática interna máxima na unidade
em mm w.g. + 15 mm (pelo menos)
(consultar a Figura 12)

H

Exemplo:
Pressão total = 1196 Pa (ver folha de
dados)
Pressão dinâmica = 2 x 3 Pa (ver folha de
dados)
Pressão total - Pressão dinâmica =
Pressão estática = 1030 Pa
1 mm wg = 9,81 Pa
H = 1030: 9,81 + 15 mm = 120 mm
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H

Colectores de condensados
Quando as unidades têm mais do que um
colector de condensados, cada drenagem
deve ser ligada ao sistema de drenagem
separadamente, com um sifão.
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Ligações para água
Figura 13 - Ligações da bateria de água

4
1

5

6

2
2

1

6

3
A = Fluxo de ar
1 = Ligações
2 = Válvula corrediça
3 = Válvula corrediça de descarga
4 = Válvula de ventilação de ar automática
5 = Válvula de 3 vias automática
6 = Juntas flexíveis

Relativamente às Figuras 14-17, é importante referir que:
1. As secções da bateria de arrefecimento e do humidificador evaporativo (ou alveolar)
que não têm uma bomba de recirculação estão equipadas com um tubo de drenagem de
condensados. (Item 1, Figura 14 (A, B)).
2. Para as secções do humidificador evaporativo equipadas com uma bomba de recirculação,
o tubo de drenagem (usado normalmente para efeitos de limpeza, item 3, Figura 16 (A, B)
necessita de ser ligado a uma válvula de corte sem sifão. Existe também um tubo de caudal
em excesso adicional que necessita de ser ligado a um sifão. (Item 1, Figura 15 (A, B)).
A Figura 14 A indica a altura do sifão para a secção da bateria localizada no lado da pressão
negativa.
A Figura 14 B indica a altura do sifão para a secção da bateria localizada no lado da pressão
positiva.
A Figura 15 A indica a altura do sifão para a secção do humidificador evaporativo localizada
no lado da pressão negativa.
A Figura 15 B indica a altura do sifão para a secção do humidificador evaporativo localizada
no lado da pressão positiva.
A Figura 16 indica a entrada de água fresca para as secções do humidificador do tipo de água
desperdiçada ou do tipo de vapor. O controlo do caudal de água fresca na secção é garantido
com uma válvula solenóide. Recomenda-se a colocação de uma válvula de corte para facilitar
a manutenção e um regulador de pressão na entrada de água para um funcionamento
adequado. A entrada de água fresca tem de estar ligada à linha de alimentação através de um
conjunto de flanges.

AH-SVX03B-PT
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A Figura 15 indica a entrada de água
fresca para as secções do humidificador
evaporativo equipado com uma bomba
de recirculação. O caudal de água fresca
é controlado com uma válvula flutuante
localizada no depósito de água interno.
Recomenda-se a colocação de uma válvula
de corte na entrada de água fresca para
facilitar a manutenção. A entrada de
água fresca tem de estar ligada à linha de
alimentação através de um conjunto de
flanges.
A altura do colector em U varia conforme
a pressão no interior da secção e é
apresentada em mm de coluna de água.
Sistema de humidificação e baterias de
água arrefecida e/ou quente
A qualidade da água utilizada nos
humidificadores e baterias é muito importante
para assegurar um funcionamento correcto.
Nota: se for usada uma humidificação a
vapor, com vapor a alta pressão, providencie
um sistema de drenagem de condensados
adequado na saída de condensados do tubo
de vapor ou no sistema de drenagem de
condensados.
CUIDADO! A utilização de água não tratada
ou tratada incorrectamente neste equipamento
pode originar oxidação, erosão, corrosão,
acumulação de algas ou lamas.
A flora bacteriana pode contaminar os
humidificadores e diminuir a transferência
de calor para as baterias. Deve consultar-se
um especialista em tratamento de água para
determinar se é necessário tratar a água e de
que forma. O fabricante não se responsabiliza
por danos ou falha no equipamento resultantes
da utilização de água agressiva ou salina ou
ainda água salobra. Consulte os manuais
individuais do fabricante sobre montagem,
funcionamento e manutenção para mais
informações.
CUIDADO! Em todos os tubos de drenagem,
é compulsório instalar um sifão com uma
concepção adequada para permitir uma
drenagem correcta da água.
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Figura 14 - Reservatório de drenagem standard para as secções da bateria

H >= 30 + P (mm)
1 = Tubo de drenagem
2 = Válvula de drenagem
A = Lado da pressão negativa
B = Lado da pressão positiva

Figura 15 - Depósito de água para as secções do humidificador evaporativo

H >= 30 + P (mm)

1 = Tubo de caudal em excesso
2 = Válvula de drenagem
3 = Drenagem adicional para limpeza
A = Lado da pressão negativa
B = Lado da pressão positiva

AH-SVX03B-PT

23

Montagem
Figura 16 – Ligação de água para humidificação de água ou de vapor

1 = Válvula electrónica
2 = Tubo de alimentação
3 = Regulador de pressão
4 = Flanges

Figura 17 - Ligação de água de alimentação para humidificação da bomba de água

1 = Tubo de alimentação
2 = Flanges
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Figura 18

Lista de verificação de préarranque
No início, toda a unidade e todos os
componentes devem ser totalmente
limpos e todo o pó ou outro tipo de
depósitos removido.
A unidade tem de estar sempre limpa.

Figura 19

Antes de ser enviada, cada unidade
é totalmente verificada. No entanto,
como parte do procedimento de
comissionamento, é essencial voltar a
verificar certos itens, listados a seguir.
Verifique se não existem corpos
estranhos na unidade ou no sistema de
condutas e se as entradas e saídas de ar
não estão bloqueadas.
Algumas das configurações da unidade
podem-se alterar durante o transporte e
processo de montagem.
Certifique-se que todos os parafusos
estão apertados, principalmente nas
partes móveis, como as polias do
ventilador, rolamentos, etc.
Certifique-se de que as ligações
eléctricas estão apertadas.
Nas unidades com dispositivos de volume
de ar variável, verifique se os registos
estão totalmente abertos.
Verifique se os registos se movem
livremente nas suas posições correctas e
se funcionam correctamente.
Se a unidade for fornecida com um
permutador de calor de caudal cruzado,
esta é concebida para resistir à pressão
diferencial nominal indicada na folha
técnica, por isso, todos os registos e
dispositivos de intercepção têm de estar
abertos.
Esta acção deve estar interligada ao
sistema de controlo.
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Motor do ventilador
Verifique se o ventilador gira livremente
rodando o rotor manualmente e verifique
se não existem corpos estranhos alojados
no scroll do ventilador.
Remova o bloco de bloqueio que está
debaixo da estrutura ventilador/motor.
Verifique se os parafusos de fixação
nas polias estão apertados (consultar as
Figuras 18 e 19).
Verifique a tensão da correia do
ventilador e o alinhamento das
polias. Reajuste e volte a esticar, se
for necessário (consultar secção de
Manutenção).
Verifique se os registos se movem
livremente e se qualquer embalagem de
transporte foi removida.
Verifique as ligações do motor e
assegure que está a ser usada a tensão
de alimentação correcta. Verifique
a lubrificação do ventilador e dos
rolamentos do motor (consultar a
secção de Manutenção e seguir as
recomendações do fabricante do motor).
Os rolamentos podem estar prélubrificados. O arranque pode ser
ruidoso até a massa lubrificante estar
distribuída uniformemente. Consulte
os manuais individuais do fabricante
sobre montagem, funcionamento e
manutenção para mais informações.
Se tiverem sido equipadas polias
ajustáveis, assegure-se de que estão
posicionadas na relação correcta. A
regulação é efectuada na fábrica e não
deverá necessitar de qualquer ajuste
posterior. Se for necessário efectuar um
ajuste, consulte a secção sobre polias
neste manual.
O ventilador não deve funcionar com
dispositivos de intercepção fechados,
como registos, de modo a se evitar uma
deformação permanente da estrutura.
Os registos têm de estar abertos durante
o funcionamento do ventilador. A
Trane não pode ser responsabilizada
por quaisquer danos estruturais daí
decorrentes.
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Amortecedores de vibração
Verifique se os isoladores de vibração
estão livres para funcionar e se não
existe nenhum contacto entre o chassis
ventilador/motor e o apoio.
Inversor de frequência
1) A VFD deve ser compatível com
aplicações HVAC, tais como ventiladores
com um binário quadrático.
2) A saída de energia eléctrica da VFD
deverá ser compatível com a potência
nominal do motor.
3) A VFD deve ser compatível com o seu
ambiente (taxa IP, tipo de ventilação,
temperatura ambiente, ambiente
electromagnético…)

Baterias
Verifique se as ligações da bateria e
válvulas não têm fugas. Se existirem
fugas, rectifique o problema.
As secções da bateria de refrigeração
estão equipadas com drenos de
condensados. Verifique se estes estão
devidamente encaixados para permitir a
drenagem e evitar a aspiração de ar e a
deslocação de água.
Enchimento de água da bateria
Em geral, as baterias de aquecimento e
arrefecimento são enchidas com água e
aditivos padrão para proteger contra a
congelação e a corrosão:
• abra a ventilação de ar

4) Todas as recomendações indicadas no
manual de instalação/funcionamento/
manutenção do fabricante de VFD têm de
ser respeitadas.

• abra ligeiramente a válvula de
fornecimento de água de modo a
que a bateria de aquecimento encha
lentamente. Isto evita o esforço térmico

5) A VFD é fornecida com valores padrão
que poderão ter de ser ajustados durante
o comissionamento.

• logo que a bateria da resistência eléctrica
esteja cheia, feche a ventilação de ar

CUIDADO!
Nalguns casos, os problemas mecânicos
podem afectar o ventilador ou o motor
e podem ser causados pelas regulações
do inversor (vibração, ruído excessivo,
sobreaquecimento do motor...). Se o inversor
for removido e os problemas mecânicos não
persistirem, as regulações do inversor têm de
ser reconfiguradas. Regulações do inversor
a verificar podem incluir: ressonância
atenuada, binário quadrático, regulação da
frequência, etc.
Ligações da unidade
Todas as ligações eléctricas, hidráulicas
e das condutas da unidade devem ser
completadas por uma pessoa qualificada.
Verifique se as ligações eléctricas estão
de acordo com o esquema eléctrico e se
a protecção térmica está operacional.

• abra completamente a válvula da água e
ligue o ventilador
• por fim, todo o sistema das tubagens tem
de tem de ser completamente ventilado
Enchimento de vapor da bateria
• Abra gradualmente a ventilação de ar e
a válvula de drenagem na drenagem de
condensados
• Abra ligeiramente a válvula de vapor
até o vapor penetrar através da válvula
drenagem de condensados e ventilação
de ar
• Feche a válvula de drenagem de
condensados e a ventilação de ar e abra
completamente a válvula de vapor
• Ventile regularmente durante o
funcionamento

As ligações sem qualquer tipo de pressão
são essenciais.
A tubagem das baterias deve ser
colocada de forma que facilite uma
fácil remoção da bateria para fins de
manutenção.
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CUIDADO! Se a instalação for
temporariamente desligada, não se deve
permitir que os condensados permaneçam
nos tubos para evitar o risco de congelação
e de corrosão.

Humidificadores

Para baterias de vapor, sobreaquecidas e
de alta temperatura, de modo a evitar o
sobreaquecimento no interior da unidade,
a paragem do ventilador deve ser atrasada
aprox. 3 a 5 minutos depois da válvula de
vapor ter sido fechada.

Durante o funcionamento do ventilador,
com a porta fechada, ajuste a válvula de
controlo do caudal de água, para evitar
fugas de água do humidificador alveolar
plástico hidroscópico da bomba.

Resistências eléctricas

Os procedimentos de segurança seguintes
são fortemente recomendados:

As resistências eléctricas para aquecimento
do ar estão equipadas com termóstatos
de sobreaquecimento com reinicialização
automática e/ou manual.

• Ligar a fonte de alimentação à bomba.

CUIDADO! De modo a evitar o
sobreaquecimento dentro da unidade
quando a resistência estiver a ser desligada,
o ventilador pode ser desligado depois de
um período de inércia de 3 a 5 minutos.

• Verificar se as portas de acesso de todas
as secções, excepto a que está a ser
usada, estão fechadas. A porta da secção
que está a ser usada deve ser mantida
aberta com um calço.

O mesmo deve ser feito se, na unidade,
estiver instalado qualquer outro tipo de
fonte de alta temperatura.

• Abrir suavemente a válvula de controlo
do caudal de água na direcção do
humidificador.

Filtros

• Se o humidificador tiver alvéolos,
assegure-se de que não existe qualquer
fuga de água do humidificador alveolar.
Se detectar alguma fuga, feche a válvula
e verifique novamente. Se estiver a
funcionar correctamente, abra a válvula
de controlo até que o sistema atinja o seu
melhor equilíbrio.

As células ou meios de filtro (filtros de
saco, filtros de empilhar e filtros cilíndricos)
fornecidos separadamente devem ser
instalados na unidade antes de iniciar a
unidade.
Verifique se o filtro foi instalado
correctamente e se o lado de entrada de
ar do filtro está exposto ao fluxo de ar
contaminado. Consulte a documentação
certificada que possa ser diferente.
Se forem utilizados filtros cilíndricos,
verifique se o motor de accionamento da
unidade do filtro e o controlo de comutação
estão a funcionar correctamente.
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Os humidificadores evaporativos com ou
sem bomba de recirculação são fornecidos
com uma válvula de controlo do caudal de
água.

• Verificar se a rotação da bomba está
correcta.

• Se o humidificador estiver equipado com
pulverizadores, verifique se a água não
sai do limite da secção de humidificação e
não salpica a caixa.
• Medir a potência absorvida e verificar
se corresponde aos dados indicados na
chapa de características da bomba.
CUIDADO! As operações acima descritas
devem ser efectuadas da parte exterior da
unidade. Não entre nas secções.
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CUIDADO! A bomba não deve ser operada
em seco de modo a evitar qualquer risco de
sobreaquecimento.
Não serão aceites quaisquer pretensões ao
abrigo da garantia se um dano da bomba
ou do respectivo motor for provocado pelo
funcionamento em seco.
Nota: Se a montagem e o arranque não
ocorrerem imediatamente após a entrega,
tome as seguintes precauções:
• Armazene o equipamento numa área que
não esteja exposta a humidade excessiva
• Tenha um cuidado especial para proteger
os componentes eléctricos
• Rodar todas as partes móveis
periodicamente para evitar quaisquer
riscos de bloqueio
CUIDADO! Para outro tipo de humidificador
(a vapor, água comprimida, água e ar
comprimido, outros), consulte as instruções
do fabricante e IOM.
Qualidade da água para humidificadores
e dispositivos de lavagem do ar
A informação abaixo, que se refere ao
tratamento da água, é apenas fornecida a
título de referência. O mais importante para
garantir um funcionamento adequado de
humidificadores e dispositivos de lavagem
do ar é a qualidade da água.
A dureza da água fresca tem de ser medida
antes de se considerar qualquer tratamento
da água.
CUIDADO! A utilização de água não
tratada ou tratada incorrectamente neste
equipamento pode originar oxidação,
erosão, corrosão, acumulação de algas ou
lamas. Deve consultar-se um especialista em
tratamento de água para determinar se é
necessário tratar a água e de que forma.
A garantia Trane exclui especificamente
a responsabilidade por corrosão ou
deterioração.
A Trane não assume qualquer
responsabilidade por danos ou avarias do
equipamento resultantes da utilização de
água não tratada, tratada incorrectamente,
salobra ou salgada.
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Arranque
Após a verificação de todos os itens da
lista, arranque a unidade para testar o seu
funcionamento.
CUIDADO! Para efectuar um teste de
funcionamento que envolva a medição do
desempenho do motor e do ventilador, a
unidade tem de estar ligada à instalação
completa.
CUIDADO! Todas as portas de acesso têm
de estar fechadas para evitar um caudal em
excesso na instalação, que pode resultar
em danos no motor e para evitar riscos de
segurança para as pessoas.
CUIDADO! Antes de arrancar o ventilador, abra
todos os registos. O ventilador não deve ser
arrancado se os registos estiverem fechados.
Depois de ligar a alimentação, verifique se a
direcção de rotação do ventilador está correcta.
Para além disso, o consumo da potência
de funcionamento deve ser verificado em
todas as fases e comparado com os dados de
energia indicados na chapa de identificação
do motor. Se a potência de funcionamento for
muito elevada, há provavelmente uma ligação
com falha e a unidade deve ser desligada
imediatamente.
Verifique se existem ruídos estranhos no
ventilador e rolamentos do motor.
Meça o volume de ar e a pressão externa.
Podem surgir as duas situações seguintes:
1. O volume de ar está demasiado baixo uma
vez que a pressão estática externa real é
superior à especificada.
Acção recomendada: aumente o volume de ar
substituindo ou ajustando as polias de correia.
Contacte o seu agente de vendas Trane
local para obter uma selecção adequada de
transmissões por correia.

Resultado: um volume de ar mais elevado
envolve um aumento considerável da potência
absorvida pelo motor.
CUIDADO! Uma sobrecarga do motor pode
resultar em danos no mesmo.
Acção recomendada: substitua as polias de
correia ou reduza a velocidade do ventilador de
acordo com a curva característica do ventilador
ou reduza o volume de ar utilizando registos.
Informe-se sobre uma selecção de transmissões
adequada junto do seu agente de vendas local.
Em casos extremos, pode ser necessário
substituir motor, ventilador e accionamento.
O ajuste das polias de correia variável só deve
ser efectuado quando a unidade está desligada
da alimentação, garantindo que o sistema não
volta a arrancar inesperadamente.
Retire os parafusos de segurança da polia e
rode até metade da circunferência da mesma.
Depois volte a apertar os parafusos e reajuste
a tensão da correia da polia (consultar a
Figura 21).
Após qualquer alteração na relação da
polia, o consumo de energia do motor tem
de ser novamente verificado. O caudal
de saída nominal constante da chapa de
características não deve ser excedido.
Se o caudal de ar não estiver conforme as
especificações, contacte o seu agente de
vendas Trane local.
Nota: A estrutura da unidade foi
desenvolvida de modo a não sofrer uma
deformação permanente sob uma pressão
positiva ou negativa de 2000 Pa. Para
respeitar estes limites, o funcionamento do
ventilador deve ser controlado dependendo
de todos os dispositivos de intercepção
instalados na central e/ou na unidade de
tratamento de ar.

CUIDADO! Não aumente a velocidade do
ventilador para além do limite permitido pela
potência especificada do motor.
CUIDADO! O aumento da velocidade do
ventilador só deve ser feito depois de um
estudo cuidadoso do ponto de funcionamento
do ventilador, na curva adequada.
Contacte o seu agente de vendas Trane local
para uma escolha adequada.
2. O volume de ar é demasiado elevado. Isto
deve-se à pressão estática externa real ser
inferior à especificada.
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29

Procedimento de comissionamento
Humidificadores evaporativos/
dispositivos de lavagem do ar
Os depósitos de água devem ser
minuciosamente limpos. Qualquer impureza
no sistema pode resultar na subsequente
falha da bomba. Não serão aceites quaisquer
reclamações relativas à garantia neste
contexto. Verifique se o cesto do filtro da
bomba de sucção, os tubos de pulverização
e os bicos de lavagem estão correctamente
encaixados. Verifique o crivo do dispositivo
de lavagem e limpe conforme necessário.
Encha o depósito e o sifão com água limpa
e ajuste a válvula do flutuador de modo a
que o fecho ocorra 2-3 cm abaixo do nível
de transbordamento. Em qualquer caso, o
tubo de aspiração deve ser ventilado de
modo eficaz. Em seguida, verifique se a
direcção de rotação da bomba está correcta.
Meça a potência absorvida e verifique se
corresponde aos dados indicados na chapa
de características da bomba.
CUIDADO!: A bomba não deve ser
operada em seco de modo a evitar qualquer
risco de sobreaquecimento.
Não serão aceites quaisquer pretensões ao
abrigo da garantia se um dano da bomba
ou do respectivo motor for provocado pelo
funcionamento em seco.

A válvula de regulação no lado da pressão
deve ser ajustada à quantidade correcta de
água. O volume de purga de água deve ser
equivalente à quantidade de água evaporada
do sistema. A pedido, podemos aconselhá-lo
na escolha do volume adequado. Verifique
o ajuste correcto com um manómetro.
O volume de água para a lavagem de
sedimento deve ser definido ajustando a
válvula de purga de lavagem. Verifique a
instalação correcta do humidificador e dos
módulos do separador de humidade. A seta
deve apontar na direcção do caudal de ar
(consultar a Figura 20).
Verifique o aperto dos vedantes do
dispositivo de lavagem do ar e das unidades
do humidificador, i.e., entre os módulos. Se
necessário, aplique um vedante adicional.
Qualidade da água para
humidificadores e dispositivos de
lavagem do ar.
A informação abaixo, que se refere ao
tratamento da água, é apenas fornecida a
título de referência. O mais importante para
garantir um funcionamento adequado de
humidificadores e dispositivos de lavagem
do ar é a qualidade da água.
A dureza da água fresca tem de ser medida
antes de se considerar qualquer tratamento
da água.
De acordo com o grau inerente de dureza
na água e da prioridade operacional da
instalação do ar condicionado, pode ser
seleccionado um tratamento de água
apropriado.

Figura 20
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CUIDADO!: A utilização de água não tratada ou tratada incorrectamente neste equipamento
pode originar oxidação, erosão, corrosão, acumulação de algas ou lamas. Deve consultarse um especialista em tratamento de água para determinar se é necessário tratar a água
e de que forma. A garantia Trane exclui especificamente a responsabilidade por corrosão
ou deterioração. A Trane não assume qualquer responsabilidade por danos ou avarias do
equipamento resultantes da utilização de água não tratada, tratada incorrectamente, salobra
ou salgada.
Nota: o material alveolar à base de celulose poderá emitir um determinado cheiro durante as
primeiras horas de funcionamento. Tal é absolutamente normal e desaparecerá rapidamente.
De modo a assegurar um nível razoável de fiabilidade operativa, a qualidade da água de
alimentação deve situar-se dentro dos seguintes parâmetros (consultar as Tabelas 2 e 3).
Tabela 2
Aspecto

transparente, incolor e sem sedimento

Valor do pH

7 a 8,5

Condutividade

máx. 30 mS/m

Dureza total

máx. 8,1

Dureza carbonatada

máx. 3,5 mol/m3

Teor total em sais

máx. 250 g/m3

Teor em cloreto

0 g/m3

Sulfato

0 g/m3

Manganésio

máx. 0,01 g/m3

Ácido carbónico agressivo

0 g/m

Utilização de KMnO4

máx. 20 g/m3

Tabela 3 - Factores de conversão para graus de dureza
° F H.

° D H.

° GB H.

França

Grau de dureza
1° F H

1

0,562

0,702

Alemanha

1° D H

1,78

1

1,25

Reino Unido

1° GB H

1,424

0,8

1
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Controlos projectados de fábrica
Opções do controlador do
sistema
As unidades estão disponíveis como pacote
"plug & play" com controlos projectados
de fábrica. As unidades são, portanto,
fornecidas com todos os componentes
incluindo componentes para controlo
(sensores e actuadores), controlador e
cablagem de alimentação. Neste caso, o
comissionamento da unidade é levado a
cabo por um engenheiro Trane qualificado.
Controlador multiuso Trane
Consulte o Guia de Instalação para obter
informações sobre o controlador.
Módulo de ligação central
Se forem necessários Controlos Projectados
de Fábrica, mas se pretender usar um BMS
não compatível, pode ser seleccionado
um Módulo de Ligação Central. Todos os
dispositivos terminais de Baixa Tensão são
montados de fábrica na unidade e ligados
a uma régua de terminais central, onde as
ligações ao controlador BMS podem ser
facilmente efectuadas no local.
Módulo de ligação central plus*
Se forem necessários Controlos Projectados
de Fábrica, mas se pretender usar um
BMS (Building Management System) não
compatível, pode ser seleccionado um
Módulo de Ligação Central Plus. Isto inclui
as características standard CCM com a
adição de Cablagem de Potência, Painel do
Arrancador e montagem de um Controlador
Fornecido Gratuitamente compatível com o
BMS que vai ser instalado. Se for instalado
um controlo diferente, consulte o respectivo
guia do utilizador ou manual.

32

Transporte
O alojamento dos controlos é normalmente
montado de fábrica na secção do ventilador
da unidade de tratamento de ar. Verifique o
estado do alojamento aquando da descarga
no local. Verifique também se todos os
controlos montados de fábrica no interior
da unidade, nos locais indicados na guia de
encomenda de controlo, estão intactos e se
todos os itens de controlo avulso que são
fornecidos com a unidade estão presentes.

Montagem
A unidade tem de ser situada de forma a
haver um acesso adequado ao painel de
controlo para fins de comissionamento e
manutenção. A folga mínima é de 1 metro
de largura por 2 metros de altura. Serão
necessárias as seguintes cablagens no local:
• Alimentação eléctrica.
• Saída de alimentação para outros
dispositivos eléctricos instalados.
• Itens de controlo externos avulsos.
• Nova ligação de cablagens no interior da
unidade se o sistema foi entregue por
secções. Se a ligação eléctrica interna para
os motores, baterias eléctricas, etc. não
foi ligada na fábrica, assegure que durante
a instalação as cablagens de potência
não estão demasiado perto da cablagem
de controlo existente, de modo a não
reduzir a imunidade electromagnética do
controlador.
* Apenas disponível em determinados países.
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Controlos projectados de fábrica
Itens de controlo avulsos

Sensor da temperatura exterior

Os componentes seguintes são fornecidos
com a unidade, mas têm de ser montados e
ligados no local:

O sensor da temperatura exterior deve
ser montado numa parede virada a Norte.
Requer um par de fios blindados. O sensor
pode ser montado na fábrica dentro
da grelha de ar fresco. São fornecidos
outros itens avulso numa base de projecto
específico e estão disponíveis folhas de
dados para esses itens.

Válvulas de aquecimento e
arrefecimento
Cada actuador é fornecido com um fio de
ligação solto que precisa de ser ligado no
local a uma caixa de ligações montada na
unidade.
Para instalações no exterior, providencie
coberturas de protecção adequadas para
as válvulas. Se possível, as válvulas de
controlo devem ser montadas no interior
para maximizar o seu tempo de vida útil.
Consulte a folha de dados para informações
específicas do projecto Válvula/Actuador.
Sensor da temperatura ambiente
O sensor da temperatura ambiente deve
ser montado na parede a uma altura de
aproximadamente 1,5 m, dentro do espaço
ocupado pela temperatura média do local.
Não monte o sensor perto de uma fonte
de calor, porta, luz directa do sol ou na
corrente de ar de abastecimento. Requer um
par de cabos blindados.
Sensor de temperatura do ar de retorno
O sensor da temperatura do ar de retorno
deve ser montado na conduta de ar de
retorno comum, à frente do ventilador,
de modo a sentir a temperatura do ar de
retorno. Requer um par de cabos blindados.
Quando possível, o sensor da temperatura
do ar de retorno deve ser montado sobre a
entrada do ar de retorno.

Ligação à rede eléctrica
As ligações à alimentação eléctrica são
normalmente feitas na parte inferior do
painel de controlo. Todos os cabos devem
estar dispostos de forma adequada para não
fazerem demasiada pressão nos terminais.
Devem estar equipados com casquilhos
adequados para evitar a entrada de água.

Nova ligação das unidades com
secções
Se a unidade for fornecida em secções, a
cablagem de controlo interna é desligada na
fábrica entre as secções, usando conectores
de ponto de transição, e os cabos são
marcados com identificadores. A nova
ligação no local deve ser feita pela empresa
contratada.

Sensor da pressão estática da conduta
O sensor da pressão estética da conduta
deve ser montado nas condutas de
abastecimento, aproximadamente a dois
terços de distância do ventilador ao extremo
da conduta mais longa. O sensor requer dois
pares de cabos blindados para o painel de
controlo.
Um par fornece potência ao dispositivo e
o outro é o sinal de pressão do dispositivo
para o controlador.
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Requisitos da cablagem

Termóstato anticongelação

A instalação dos cabos do sensor na mesma
conduta ou misturados com cabos de
potência AC diferentes de 24 VAC pode
causar avarias. Com os itens instalados no
local, os fios blindados devem ser cobertos
com fita isoladora na caixa do terminal
do sensor. Os cabos do sensor montados
no local devem ser Belden 8760 para
dispositivos com 2 núcleos e Belden 9402
para cabos com 4 núcleos.

No caso de a temperatura do ar da bateria
descer abaixo dos 5°C, um termóstato é
fornecido para desligar o ventilador de
insuflação de ar nas unidades com baterias
de água. É uma forma de protecção de
ligação dura e só pode ser monitorizada
pelo controlador. Isto evita que as baterias
de água quente congelem e estas funcionam
normalmente com tempo frio, se o
abastecimento da bateria de água quente
falhar.

Sinal de incêndio (opcional)
A unidade AHU pode ser interligada a um
alarme de incêndio, ligando um contacto
normal fechado aos terminais designados.
Se isto não for necessário, os contactos
de incêndio são substituídos por um
link. Podem ser ligados interruptores de
alteração dos bombeiros para permitir o
funcionamento do ventilador de extracção
depois de ser accionado um alarme de
incêndio. Onde existe uma caixa de mistura
instalada, o registo de ar de exaustão passa
para a posição totalmente aberta, enquanto
os registos de ar misto e ar fresco são
fechados.
Contactos de alteração podem ser ligados
aos terminais designados, quando esta
opção é encomendada.
Secção do filtro
Dependendo da encomenda, é fornecido um
interruptor comum ou de filtro individual
para indicar quando a pressão diferencial
da secção do filtro é excessiva. Poderá ser
necessário substituir os filtros.
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Secção do ventilador
É fornecido um interruptor de pressão
diferencial em cada ventilador para
providenciar uma prova indicativa de caudal
de ar. Todos os ventiladores/motores são
accionados por correias e polias.

Frequência das inspecções
Recomenda-se a inspecção de todos os
dispositivos fornecidos com a unidade para
um funcionamento correcto e calibração,
numa base anual.

Lista das peças sobresselentes
recomendadas
Se for solicitada, pode ser fornecida uma
lista de componentes recomendados para
manter no local.
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Análise de problemas
Esta secção contém informações sobre o
seguinte:
• Problemas de controlo da unidade
• Sintomas, causas prováveis e acções
recomendadas.
Nota: Consulte o Manual de Funcionamento
e Instalação para a análise de problemas da
unidade AHU e outras informações sobre
a ligação eléctrica. Use as tabelas desta
secção para o auxiliar a identificar a causa
ou causas de uma avaria nos controlos
da unidade. A coluna intitulada 'Acção
Recomendada' sugere procedimentos
de reparação. Alguns problemas podem
ser causados pelo software e pelas
configurações do ecrã do operador. Estas
tabelas são apenas para dar uma ajuda
no diagnóstico. Para procedimentos de
reparação detalhados, contacte o seu
representante Trane local.
ADVERTÊNCIA! Alta tensão com
Condensadores!
Antes de iniciar a assistência, desligue todas
as fontes de alimentação, incluindo os
disjuntores remotos, e descarregue todos os
condensadores.
Siga procedimentos adequados de
bloqueio/corte para garantir que não
é possível iniciar inadvertidamente o
fornecimento de corrente.
Depois de desligar a fonte de alimentação,
aguarde cinco minutos para que todos
os condensadores dos motores ou de
arranque e funcionamento dos compressores
descarreguem.
Para as unidades de frequência variável
fornecidas pela Trane, aguarde 20 minutos.
Para outras unidades de frequência variável
ou componentes de armazenamento de
energia de outros fabricantes, consulte a
literatura respectiva para saber os períodos
de espera aconselhados para descarregar
os condensadores. Verifique com um
voltímetro adequado se todos os disjuntores
estão descarregados. Se a corrente não for
desligada e/ou os disjuntores descarregados
antes de se proceder às operações de
assistência, tal pode resultar em lesões
graves, ou mesmo morte.
Nota: Para informações adicionais sobre
a descarga segura dos condensadores,
consulte PROD-SVB06A-EN ou PRODSVB06A-FR.
ADVERTÊNCIA!: Desligue todas as fontes
de alimentação e deixe que o equipamento
rotativo se imobilize completamente. Dê
tempo suficiente para que as superfícies
AH-SVX03B-PT

quentes e frias atinjam uma temperatura
segura antes de inspeccionar ou efectuar
trabalhos de assistência na unidade. A não
observância desta instrução pode resultar
em ferimentos pessoais ou até mesmo morte
por choque eléctrico ou partes móveis.
ADVERTÊNCIA!: Desligue todas as fontes
de alimentação antes de aceder às secções
do ventilador ou às condutas. Mesmo
quando bloqueados electricamente, os
ventiladores podem causar ferimentos ou
danos se o rotor for sujeito a auto-rotação.
O rotor deve ser fixado de modo a restringir
fisicamente o seu movimento rotativo.
Se o rotor não for fixado, isto pode causar
ferimentos graves ou mesmo a morte.

Unidades de Frequência Variada
As Unidades de Frequência Variável (VFD)
são cada vez mais utilizadas para controlar
as velocidades do ventilador de modo a
optimizar o funcionamento e o consumo de
energia das unidades.
Se as VFDs são fornecidas e instaladas
no local por outros fornecedores que não
sejam da Trane, siga estas recomendações
específicas para assegurar um
funcionamento correcto e seguro.
1) A VFD deve ser compatível com
aplicações HVAC, tais como ventiladores
com um binário quadrático.
2) A saída de energia eléctrica da VFD
deverá ser compatível com a potência
nominal do motor.
3) A VFD deve ser compatível com o seu
ambiente (taxa IP, tipo de ventilação,
temperatura ambiente, ambiente
electromagnético…)
4) Todas as recomendações indicadas no
manual de instalação/funcionamento/
manutenção do fabricante de VFD têm
de ser respeitadas.
Embora a utilização de VFD não crie
qualquer problema, poderão ocorrer
alguns fenómenos indesejáveis: vibração,
ruído excessivo, baixas eficiências,
sobreaquecimento do motor…
Pode verificar facilmente se estes problemas
provêm da VFD, conectando o motor
directamente à alimentação principal. A
maioria das unidades VFD disponíveis
no mercado incluem algumas funções
específicas que lhes permitem superar este
tipo de problemas.
Em todos os casos, leia atentamente o
manual da VFD e, se necessário, contacte o
seu agente de vendas Trane local.
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Tabela 4 - Análise de problemas
Sintoma(s)

Causa(s) Provável(eis)

Um Qualquer Dispositivo de Baixa Tensão não
Funciona

Ligação em Ponto de Interrupção

Interruptor de pressão diferencial não
funciona

Registo não funciona

Tubos não estão ligados
Falha do DPS
Ligação do registo está solta
Lâmina do registo a bater numa obstrução
Lâmina do registo dobrada
Actuador do registo com avaria

Actuador do Registo não funciona,
alimentação de 24 VAC não está presente no
actuador

O transformador de controlo que alimenta o
actuador do registo de 24 VAC falhou
Cablagem de alimentação 24 VAC está
interrompida ou em curto-circuito

Actuador do registo não funciona. Sinal de
entrada 0 a 10 VDC para o actuador não
presente

Cablagem de sinal de entrada de 0 a 10 VDC
circuito aberto ou curto-circuito

Válvula não funciona

Válvula não canalizada para a disposição de
caudal recomendada
Sede da válvula a bater numa obstrução no tubo
Actuador da válvula com avaria

Actuador da válvula não funciona. 24 VAC
não está presente no actuador
Actuador da válvula não funciona. Sinal de
entrada 0 a 10 VDC para o actuador não
presente
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O transformador de controlo que alimenta o
actuador da válvula de arrefecimento de
24 VAC de potência falhou
Cablagem de alimentação 24 VAC interrompida
ou em curto-circuito
Cablagem de sinal de entrada de 0 a 10 VDC
circuito aberto ou curto-circuito

Acção(ões) Recomendada(s)
Verificar a Ligação Correcta
Apertar a Ligação
Reparar a cablagem
Ligar Tubos
Soprar o tubo Positivo e ouvir um Clique
Substituir DPS
Apertar ligação do registo
Remover obstrução
Substituir registo
Ver sintomas do não funcionamento do actuador
do registo de ar misturado
Verificar transformador
Reparar a cablagem
Reparar a cablagem
Canalizar válvula novamente para a disposição
de caudal recomendada
Remover obstrução
Ver sintomas do actuador da válvula que não
funciona.
Verificar transformador.
Reparar a cablagem
Reparar a cablagem
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Manutenção
Informações gerais
As unidades foram concebidas para
minimizar a manutenção. Um plano de
intervalo de manutenção é disponibilizado
como operação da máquina padrão.
Quaisquer desvios no padrão de utilização
podem requerer manutenção adicional. Este
tem de ser verificado em casos individuais.
ADVERTÊNCIA! Durante os procedimentos
de manutenção, a instalação tem de ser
completamente isolada e é necessário tomar
precauções para qualquer reinicialização
prematura.
As operações de manutenção, inspecção e
limpeza devem ser executadas por pessoal
qualificado. O fabricante não assume
qualquer responsabilidade pela limpeza do
sistema.

Ventilador e motor
O armazenamento a longo prazo (3 meses)
de um conjunto de ventilador e motor pode
causar danos nos rolamentos (desgaste); em
caso de armazenamento a longo prazo, é
necessário rodar a roda de ventilador de vez
em quando.
De seis em seis meses:
• Verificar sujidade, danos, corrosão e
qualquer tendência para prender e limpar
conforme o necessário.
• Retocar qualquer dano que possa
existir na caixa da unidade e na roda do
ventilador, utilizando uma tinta à base de
zinco.

• Alinhar as polias e verificar níveis dos
veios.
• Verificar tensão da correia do ventilador.
Ajustar se a correia escorregar.
• Substituir correias desgastadas com um
conjunto correspondente novo. Não forçar
as correias nas polias.
Anualmente:
• Inspeccionar o estado da cablagem
eléctrica. Apertar todas as ligações.
• Inspeccionar a caixa da unidade e
acessórios para ver se há escamação e
corrosão. Se forem encontrados danos,
limpar e reparar.
• Limpar as rodas e veio do ventilador.
• Remover a ferrugem do veio do ventilador
com um pano de esmeril e tornar a
revestir com um verniz adequado.
• Para unidades exteriores, verificar se os
vedantes da porta de acesso estão em
bom estado e substituir se necessário.
Ajustar as dobradiças para evitar qualquer
folga.
• Lubrificação dos rolamentos. Usar apenas
massa lubrificante de lítio, sem impureza
química. Lubrificantes recomendados:
ALVANIA (Shell)
MOBILUX 3 (Mobil)
BEACON 3 (Esso)
SKF 28 (massa de rolamento de esferas)

• Verificar a estanquidade de todos os
conectores flexíveis.
• Verificar a junção de todos os registos
antivibração.
• Verificar a limpeza de todas as grelhas
de protecção contra as condições
meteorológicas.
• Verificar se os rolamentos do ventilador
apresentam sinais de desgaste e/ou fuga
de massa lubrificante.
• Lubrificar os rolamentos do ventilador
(se não estão selados para tipo de vida).
• Verificar se os parafusos de aperto dos
rolamentos e outros parafusos de aperto
estão bem apertados. Todos os rolamentos
têm de estar fixados.
• Lubrificar os motores do ventilador.
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Tabela 5 - Referências para lubrificação
CUIDADO! Não lubrificar os rolamentos em excesso. Lubrificar com o rolamento quente, se possível, rodando o ventilador lentamente com
a mão. A pressão excessiva causada pela lubrificação em demasia pode deslocar os vedantes da massa do rolamento ou fazer com que o
rolamento sobreaqueça, resultando na falha prematura do rolamento.
Se existir algum ruído irregular, substitua ambos os rolamentos. Em caso de condições extremas de funcionamento, lubrifique de acordo com as
seguintes recomendações.
ADVERTÊNCIA! Todas as verificações e operação acima mencionadas devem ser realizadas após a primeiras 10 horas de funcionamento.
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Condições ambientais

Amplitude de temperaturas em °C

Intervalos de lubrificação

Limpar

T < 50
50 < T < 70
70 < T < 100
100 <

6 a 12 meses
2 a 4 meses
2 a 6 semanas
1 semana

Poeirento

T < 70
70 < T < 100
100 < T

1 a 4 semanas
1 a 2 semanas
1 a 7 dias

Humidade extrema

-

1 semana
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Transmissão por correia e polias
A transmissão por correia é um componente fiável e de baixa manutenção, sabendo que devem ser evitadas as condições de funcionamento
que podem reduzir a vida útil do funcionamento, resultando numa eficiência reduzida (consultar a Tabela 6 e a Figura 19).
Tabela 6 - Condições da correia

Correia não posicionada na
ranhura

Correia embate na ranhura

Correia não uniforme

Sobretensionada

Demasiado folgada

Escorrega

Polia demasiado pequena

Sobrecarga

Polia danificada

Distorção excêntrica da polia

Polia desgastada

Ranhuras V não uniformes

Pó, sujidade

Humidade

Manutenção da correia
Limpar as correias do ventilador com um pano seco. Manter o óleo e a massa lubrificante afastados das correias. Não se recomenda o uso de um
revestimento da correia. Ao substituir as correias, usar um conjunto correspondente. Não forçar as correias nas polias, mas ajustar a posição do motor para
permitir a montagem e aperto.
Tensionamento da correia
O tensionamento da correia da unidade é conseguido movendo o apoio deslizante do motor.
Figura 21 - Tensionamento da correia

F
d
d = e x 0.016

e
Deflexão
Distância entre eixos
Força
d = e * 0,016
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Figura 22 - Posicionamento das polias

OK

1

2

3

4

1 = Posição correcta
2 = Polias fora da linha
3 = Polias não paralelas
4 = Polias torcidas

CUIDADO! A transmissão por correia deve ser novamente tensionada a seguir às
primeiras 10 horas de funcionamento. O tensionamento correcto da correia é estabelecido
independentemente da secção transversal da correia e da folga axial (consultar a Figura 22).
Alternativamente, pode ser utilizado um medidor de tensionamento de correia (consultar a
Figura 24).
Figura 24 - Medição da tensão da correia

CUIDADO! O aperto excessivo da correia pode resultar na danificação do motor e dos
rolamentos do ventilador. Uma correia demasiado folgada resultará num desgaste prematuro e
numa baixa eficiência (causados por deslizamento.)
Alinhamento das polias
Verificar usando uma régua de estimador ao longo de ambas as polias (consultar a Figura 25).
Recomenda-se o uso de uma régua metálica em vez de um fio.
A posição correcta é apresentada na Figura 25.
Figura 25 - Alinhamento da polia
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Remoção da polia
As polias normalmente são montadas com
uma junta cónica.
Para remover as polias, siga as instruções do
fabricante.
As polias que não estão equipadas com
uma junta cónica são montadas forçando-as
através do veio.
Para as remover, aqueça o hub da polia e
use um extractor de polias.
Substituição da correia
Para substituir a correia, o dispositivo de
tensionamento da correia é aliviado até a
correia gasta poder ser substituída.
Antes da substituição, limpe as polias e
verifique-as relativamente à danificação e ao
desgaste.
Nunca utilize ferramentas ou force os cantos
das polias, uma vez que a danificação visível
pode reduzir significativamente a vida deste
equipamento.
Se forem utilizadas várias polias, todas
as correias têm de ser simultaneamente
substituídas.
Verificar se o número de correias
corresponde ao número de ranhuras das
polias.
Durante o tensionamento de várias correias
em paralelo, é importante que estejam todas
folgadas no mesmo lado do mecanismo da
unidade; de outro modo, poderão ocorrer
danos.
Finalmente, quando as correias estiverem
tensionadas, a unidade deve ser rodada,
à mão, algumas vezes e, a seguir, são
verificados o estado do veio e o layout da
polia (consultar a secção Tensão da correia
da unidade).

Baterias
Se uma unidade não for colocada em
funcionamento durante um longo período
de tempo, recomenda-se a drenagem
completa da bateria. Se for efectuado um
reabastecimento, verifique se a unidade é
ventilada de modo eficaz.
É necessária a verificação periódica da
limpeza da bateria. As baterias sujas têm um
aumento de quedas de pressão de ar e um
potencial de transferência de calor reduzido,
o que perturba o equilíbrio completo do
sistema.
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Água quente, água fria e baterias de
vapor
As baterias não necessitam de qualquer
manutenção especial, excepto de uma
limpeza regular.
Dependendo da quantidade de utilizações
operacionais e dos serviços de manutenção
do filtro, verifique, a cada 3 meses, a zona
da bateria com palhetas relativamente
à existência de pó e depósitos, e limpe
conforme necessário.
Verifique também se a tubagem é
impermeável.
Limpeza
A limpeza é realizada com a bateria no local,
utilizando um aspirador potente no lado
contaminado com pó. Se a bateria estiver
muito húmida, é necessário removê-la e
limpá-la com água. Os permutadores de
calor de zinco com acabamento em aço
podem ser limpos com um jacto a vapor
ou as palhetas lavadas com um jacto de
água potente e, por fim, secas com ar
pressurizado.
Se necessário, podem ser utilizadas escovas
suaves, assegurando-se de que as palhetas
do permutador de calor não são danificadas.
CUIDADO! Baterias com palhetas de cobre
ou alumínio são particularmente vulneráveis
e, por isso, apenas devem ser limpas com
um jacto de água de baixa pressão. Em
caso de obstrução específica, chame um
especialista; a Trane não se responsabiliza
pela limpeza inadequada das baterias.
Qualquer danificação das palhetas devido a
força indevida resultará na falha prematura
da bateria da resistência.
Quaisquer pontos desgastados ou corroídos
devem ser limpos e revestidos com uma
tinta de protecção à base de zinco.
Protecção contra congelação
Verificar se o sistema de protecção contra
congelação está a funcionar antes do início
de cada Inverno. Certificar-se de que o
termóstato de gelo está a funcionar dentro
da gama correcta de temperaturas.
Depósito de drenagem de condensados
O depósito de condensados para a bateria
de arrefecimento e a ligação de drenagem
devem ser verificados relativamente a
sedimentos e depósitos, e limpos conforme
necessário.
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Manutenção
Filtros
Utilize a Tabela 7 como recomendação
da limpeza ou substituição do filtro. Cada
manutenção da unidade deve ser adaptada,
dependendo do tipo de filtro e da qualidade
do ar. O entupimento do filtro causa quedas
de pressão de ar mais elevadas, resultando
num menor volume de ar e alteração do
desempenho.
ADVERTÊNCIA! Se houver um registo
ou um orifício de admissão/descarga
posicionados no painel inferior e a
secção estiver equipada com um acesso
de inspecção, têm de ser fornecidos
dispositivos de segurança para cobrir o
orifício do registo, ao entrar na secção
Nota: recomenda-se a instalação do
manómetro ou do interruptor de pressão
diferencial, se necessário, com uma luz
indicadora visível para ter um controlo
constante sobre a limpeza do filtro.
Recomenda-se também o ajuste do conjunto
do filtro sujo à queda de pressão de ar final,
indicada nas folhas de dados da selecção.
Nota: A unidade não deve funcionar sem
filtros.
Limpe o filtro após as 2 primeiras horas de
funcionamento da unidade. Os filtros de
saco e absolutos têm de ser substituídos
quando a queda de pressão do ar do filtro
atinge a queda de pressão do ar final,
indicada nas folhas de dados da selecção.
Os filtros laváveis têm de ser limpos com a
pressão do ar dirigida no sentido contrário
ao do caudal de ar normal e depois lavados
com água quente, com a adição de uma
pequena quantidade de detergente.
Consultar sempre as instruções do fabricante
para a limpeza do filtro.

Resistências eléctricas para
aquecimento do ar
Verificar a resistência relativamente à
acumulação de sujidade, à ignição e
a qualquer formação de corrosão. Se
necessário, limpar os elementos de
aquecimento. Verificar os comandos de
segurança e o controlo do ventilador.

Humidificador/dispositivo de
lavagem do ar
CUIDADO! Toda a secção do humidificador,
incluindo o depósito, deve ser limpa e
desinfectada regularmente. Também deve
ser minuciosamente limpa após cada estação
de funcionamento.
De modo a optimizar o ciclo de vida e o
funcionamento da unidade, recomendamos
veemente consultar um especialista em
água para verificar e ajustar a dureza e a
qualidade da água utilizada nos sistemas do
humidificador.

Bombas
A manutenção da bomba de circulação e do
motor deve ser realizada de acordo com as
instruções do fabricante.
Como regra geral:
• A bomba nunca deve funcionar em seco
para evitar danos na mesma.
• Deve evitar-se a entrada de sedimentos
na bomba.
• De vez em quando, a bomba deve ser
colocada em funcionamento para evitar o
bloqueio. Recomenda-se a instalação de
um actuador automático para este fim.

Os filtros novos têm de ser instalados na
direcção do caudal de ar, como indicado
pela seta na estrutura externa e como
descrito na secção Instalação.
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Dispositivos de lavagem do ar
• Verificar se o fornecimento de água
fresca está a funcionar correctamente e
se o nível de água está correcto. Ajustar
conforme necessário.
• Dependendo da extensão de água
contaminada, do grau de dureza e do
tratamento da água, quaisquer depósitos
de calcário têm de ser removidos dos
dispositivos de lavagem do ar. Quaisquer
depósitos substanciais de cálcio em
componentes como tubos de pulverização,
separadores de gotas ou filtros indicam
que o tratamento é inadequado.

Humidificador evaporativo
(alveolar)
Seguir as instruções indicadas na secção
Dispositivos de lavagem do ar. Qualquer
módulo alveolar fortemente incrustado com
depósitos de cálcio deve ser substituído.
No caso de componentes levemente
contaminados, adicionar, com a unidade
de tratamento de ar desligada, um agente
descalcificante adequado à água em
circulação e ligue a bomba até os depósitos
estarem dissolvidos. Lave e enxagúe
meticulosamente o sistema a seguir a esta
operação.

• Depósitos em tubos de pulverização,
filtros, estabilizadores de ar e separadores
de gotículas podem ser tratados com ácido
fórmico diluído e, subsequentemente,
lavados com água limpa. No caso de
separadores de gotas ou lâminas do
estabilizador de ar em plástico, os
depósitos podem ser ocasionalmente
removidos através da flexão cuidadosa dos
componentes, ou seja, depois de estes
terem sido deixados secar e removidos
do módulo. Lâminas de separadores de
gotas corroídas ou danificadas devem ser
substituídas.

A Trane não se responsabiliza pela limpeza
inadequada dos humidificadores alveolares.
De modo a evitar o entupimento dos
humidificadores alveolares, recomendase alternar o funcionamento do tubo de
pulverização com o do ventilador.

• Quaisquer acumulações nos filtros ou de
sedimentos devem ser inspeccionadas e
limpas, se necessário.

Registos

Outro tipo de humidificação
Para a humidificação com ou sem
gerador de vapor, atomizadores ou caixa
de alimentação, é obrigatório seguir as
instruções do fabricante.

• Desmontar tubos de pulverização e limpar.
Verificar a alimentação de água fresca, o
caudal em excesso, o sifão e o depósito
de água relativamente à acumulação de
sedimentos e limpar, conforme necessário.

Verifique se existe sujidade e depósitos,
qualquer dano ou marcas de corrosão.
Limpe com ar pressurizado ou vapor.
Verifique a facilidade de movimento e o
correcto funcionamento dos registos. Se
existir alguma tendência para bloquear,
verificar se a unidade não está mal nivelada.

• Quaisquer tubos de pulverização com
danos devido à erosão devem ser
substituídos.

CUIDADO! Verificar se a ligação está bem
firme na sua posição e apertar os parafusos
se necessário.

• Nunca escarear os bicos dos tubos de
pulverização com instrumentos afiados.
Lavar o tubo de pulverização com um
jacto de água de alta pressão, com os
bicos retirados.

Insonorizadores
Verificar quaisquer depósitos de pó e limpar
com um aspirador, conforme necessário.

• Verificar se o ajuste a válvula de lavagem
de sedimento está correcto (purga).
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Manutenção
Deflectores e tampas
climatéricas

Eliminação de resíduos da
unidade

Verifique se existe sujidade e depósitos,
qualquer dano ou marcas de corrosão.
Remover quaisquer folhas ou material
estranho que possam ter entrado.

Uma unidade de tratamento de ar standard
é feita de 95% de materiais metálicos
recicláveis. O isolamento da unidade é
feito através da injecção de espuma de
poliuretano nos painéis da unidade. Estão
disponíveis filtros de ar feitos com fibras
sintéticas. Os materiais especiais utilizados
estão listados na folha técnica anexa,
relacionada com a unidade.

Componentes de recuperação de
energia
Permutadores de calor de placas
Os permutadores de calor de placas são
tipicamente de alumínio. A sua vida útil
é virtualmente ilimitada. A manutenção
restringe-se a operações de limpeza.
• Limpar o depósito de condensados,
verificar e encher, se necessário.
• Qualquer acumulação de fibras ou pó no
permutador pode ser removida com uma
escova fina ou um aspirador.
• Quaisquer depósitos de óleo ou gordura
têm de ser removidos. Certificar-se de
que o registo de derivação (se existir)
está a funcionar adequadamente. Se
estiver instalado um registo de derivação,
a manutenção deve ser efectuada como
sugerido na secção Registos acima.
Roda térmica
Consultar as instruções do fabricante
para a manutenção adequada da roda, da
unidade da roda e do motor. Virtualmente,
a construção da matriz limpa-se a si própria.
O rotor pode ser limpo com ar pressurizado,
água ou jacto de vapor e detergentes
domésticos, conforme necessário.

A eliminação da unidade ou das peças
deve ser efectuada de acordo com os
regulamentos da aplicação.
Nota: A manutenção regular é essencial para
um tempo de vida útil longo de todas as
unidade de tratamento de ar. A Assistência
Trane está disponível para qualquer
problema ou conselho.

Plano de manutenção
As seguintes listas da tabela sugerem
intervalos de manutenção da unidade
de tratamento de ar CLCF baseadas
na experiência e em condições de
funcionamento normais. Estas baseiam-se
em condições de funcionamento contínuo
por um período de 24 horas em zonas de
clima moderado com níveis de pó mínimos,
como seria o caso em áreas de recepção ou
escritórios. Condições de funcionamento
bastante diferentes, particularmente no que
respeita à temperatura do ar, à humidade
e ao pó, encurtarão significativamente os
intervalos de manutenção.

Permutadores de calor de tubos
Os permutadores de calor de tubos não
têm quaisquer mecanismos accionadores ou
partes móveis. A manutenção consiste em
operações de limpeza, limpeza da drenagem
de condensados, verificação do sifão e
enchimento, conforme necessário.
Para limpar as palhetas:
• Com ar pressurizado, limpe por sopro
na direcção contrária à do fluxo de
ar ou pulverize com água com uma
pressão reduzida. Se necessário, utilize
detergentes domésticos.
• Se estiver instalado um registo de
derivação, a manutenção deve ser
efectuada como sugerido na secção
Registos acima.
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Manutenção
Tabela 7 - Plano de manutenção
Componente do
sistema

Actividade Componentes

Motor do ventilador V / L / M
V

Permutadores de
calor

Humidificadores

X

Ligações flexíveis
Isoladores anti-vibração

V
V

Grelha protectora
Controlador de palhetas guia de entrada
(opção)
Drenagem

V/L/M

Rolamento do ventilador

V/L/M

Motor, em geral

L/M

Rolamento do motor

X
X
Consultar a secção Manutenção do ventilador
X
Consultar a secção Manutenção do motor

V

Consumo de energia, Medições

X

Transmissão por correia, em geral

X

L/M

Tensionamento da correia

M

Substituição da correia

V/L/M

Filtros de camada seca

X

V/L/M

Filtros de saco

X

L/M

Filtros absolutos

M

Filtros cilíndricos automáticos

V/L

Palhetas do permutador de calor

V

1.ª vez após 10 horas de funcionamento
Conforme necessário

X
Consultar Manutenção do motor, secção Filtros cilíndricos automáticos
X

V/L

Protecção contra congelação
Depósitos de condensados e depósitos
de água
Separador de gotas

V

Baterias de aquecimento a vapor

V/L

Baterias de resistência eléctricas

L/M

X

L

Bomba
Alimentação de água, dispositivo de
lavagem do ar
Desincrustamento e limpeza

L

Bicos de pulverizador

X

M

Depósito de água

V

Equipamentos de purga de sedimento

V

X
X
X
X
X
X
Conforme necessário

X

X
X

M

Humidificador a vapor

Consultar a manutenção do humidificador/dispositivo de lavagem do ar,
Secção do humidificador a vapor

V/L/M

Humidificador evaporativo (alveolar)

Consultar a manutenção do humidificador/dispositivo de lavagem do ar,
Secção do humidificador alveolar

V/L/M

Humidificador por tubos de pulverização

Registos deflectores V / L

Registos

Insonorizadores

L

Insonorizadores

Grelhas de
protecção contra
as condições
climatéricas

V/L

Deflectores, grelhas e tampas climatéricas

V/L

Permutadores de calor de placas

V/L

Permutadores de calor rotativos

V/L

Componentes de tubos de calor

Comp. de
recuperação de
energia

X
X

V

V/L

Bateria E

X

V

Anual

X

Verificação de corrosão

V
V

Componentes do
filtro

Considerações gerais

Semanalmente Mensalmente Trimestralmente Semestralmente

X
X
Conforme necessário
X
X
X
X

V = Verificar
L = Limpar
M = Manutenção
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A Trane optimiza o desempenho de habitações e edifícios em todo o mundo. Uma empresa da
Ingersoll Rand, líder na criação e manutenção de ambientes seguros, confortáveis e eficientes do ponto
de vista energético, a Trane oferece um vasto portfólio de controlos avançados e sistemas HVAC
(Aquecimento, ventilação e ar condicionado), serviços abrangentes para edifícios e peças. Para mais
informações, visite www.Trane.com.
A Trane possui uma política de melhoria contínua dos produtos e dos dados acerca dos produtos e reserva-se o direito de alterar a concepção e as
especificações sem aviso.
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