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Obrigado por ter adquirido o nosso ar condicionado. 
Antes de utilizar o seu ar condicionado, leia cuidadosamente este manual e guarde-o para consulta futura.

CLIMATE 5000 VRF 
Caixa de comutação (Série RDCI)

SBOX01-1, SBOX02-1, SBOX04-1, SBOX06-1, SBOX02E-1, SBOX04E-1

Manual de instalador-utilizador



MANUAL DE INSTALAÇÃO
Modelo do dispositivo de comutação

Para os modelos de ar condicionado com recuperação de calor, com inverter DC
1. PRECAUÇÕES 

 •  Certificar-se de que cumpre as leis e regulamentos locais, nacionais e 
internacionais.

 •  Leia cuidadosamente as “PRECAUÇÕES” antes da instalação.
 •  As seguintes precauções, incluem itens de segurança importantes. 

Respeitá-los e nunca os esquecer.
 •  Manter este manual em conjunto com o manual do proprietário num local 

acessível para consulta futura.
 •  Os nomes dos modelos no manual utilizam acrónimos; por exemplo, 

SBOX02 é a abreviatura de SBOX02-1.
 •  O nível ponderado de pressão sonora, encontra-se abaixo de 70 dB.

As precauções de segurança aqui indicadas estão divididas em duas 
categorias. Em qualquer dos casos, as informações importantes de segurança 
indicadas, devem ser lidas cuidadosamente.

AVISO
O desrespeito de um "aviso" pode provocar morte.

CUIDADO
O desrespeito de um "cuidado" pode provocar ferimentos ou danos 
no equipamento.

Depois de completar a instalação, certificar-se que a unidade funciona 
corretamente durante a operação de arranque. Informar o cliente sobre como 
operar a unidade e cumprir a manutenção. Informar também os clientes que 
deverão guardar este manual de instalação em conjunto com o manual do 
proprietário para consulta futura.

AVISO

 •  A instalação deve ser efetuada por técnicos credênciados. Uma instalação 
feita por pessoal não credênciado, poderá conter defeitos, podendo dar 
origem a incêndios, eletrocussão, fugas de fluído frigorigéneo e fugas de 
água dos condensados.

 •  A utilização de produtos e componentes não originais, pode dar origem 
a incêndio, choque elétrico, ferimentos, fugas de fluído frigorigénepo, 
etc. As reparações e manutenções, só podem ser feitas por técnicos 
autorizados.

 •  Ao instalar a unidade numa divisão pequena, adotar medidas para evitar 
que a concentração de fluído frigorigéneo ultrapasse os limites de 
segurança permitidos em caso de fuga desse fluído.

 •  Contacte o suporte técnico da Bosch para mais esclarecimentos.
 •  Em relação aos trabalhos a executar na instalação elétrica, seguir o 

regulamento técnico de instalações elétricas de baixa tensão. De acordo 
com a legislação, devem ser efetuadas as ligações de terra. Se a ligação à 
terra não for suficiente ou se houver um problema na instalação elétrica, 
ocorrerá eletrocussão.

 •  A reinstalação deve ser efetuada por técnicos credênciados. Uma 
reinstalação feita por pessoal não credênciado, poderá conter defeitos.

 •  A instalação, manutenção e reparação, não devem ser feitas pelo utilizador.
 •  A reparação inadequada pode provocar incêndio, eletrocussão, ferimentos, 

fugas de fluído frigorigéneo e fugas de água de condensados, etc.
 •  Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo 

posto de assistência técnica autorizado, para evitar uma situação de 
perigo.

 •  Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir de 8 anos 
e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
falta de experiência e conhecimento. As crianças não deverão brincar com 
o aparelho.  
 
 

CUIDADO

 •  Não instalar a SBOX perto de ambientes com interferências 
eletromagnéticas fortes, caso contrário provocará erros de comunicação 
da SBOX.

 •  Dado que a SBOX pode produzir ruído de arrefecimento, não a instale 
em locais silenciosos, tais como quartos, enfermarias de hospitais, salas 
silenciosas dedicadas, etc.; é recomendada a instalação no corredor ou na 
lavandaria, etc.

 • Certificar-se de que instala um tubo de drenagem para assegurar a 
drenagem adequada.

 • A tubagem de drenagem inadequada pode provocar fugas de água e danos no 
mobiliário, etc.

 •  Assegurar que é instalado um disjuntor diferencial. A não instalação desse 
disjuntor, pode provocar eletrocussão.

 • Não instalar a SBOX num local exposto a fugas de gases inflamáveis.
 • Se o gás verter e ficar em redor da SBOX, pode ocorrer um incêndio.
 •  Certificar-se de que é instalada numa fundação ou base de teto forte.  

Se a fundação ou a base de teto não for suficientemente forte e firme, o 
conjunto cairá e poderá causar ferimentos.

 •  Ligar o cabo elétrico corretamente.  
Se o cabo elétrico for ligado incorretamente, irá danificar os componentes 
elétricos.

 •  A exposição da unidade à água ou outra humidade antes da instalação 
provocará curto circuito dos componentes elétricos.

 •  Não armazenar a unidade numa cave húmida nem a expor à chuva ou água. 
Se o refrigerante verter durante a instalação, ventilar a sala imediatamente. 
Se o refrigerante verter e for exposto a incêndio, produzirá gás tóxico.

 •  Depois de terminar a instalação, assegurar-se de que não há fugas de fluído 
frigorigéneo. Se o fluído frigorigéneo verter e for exposto a uma fonte de 
calor, tal como um aquecedor, lareira ou fogão elétrico, produzirá gás 
tóxico.

2. INFORMAÇÃO DE INSTALAÇÃO
2.1. Local de instalação da SBOX

1. Um local com espaço suficiente para instalação e manutenção.
2.  O teto horizontal e a sua estrutura conseguem suportar o peso do conjunto.
3. Um local onde os tubos de ligação e os tubos de drenagem possam sair  
     facilmente.
4.  O local de instalação deverá considerar o comprimento do tubo frigorífico 

ligado às unidades interiores e exteriores e não pode exceder o limite de 
comprimento.

CUIDADO

 • A localização nos seguintes locais, pode causar avarias da máquina. (se não 
conseguir evitar, consultar os profissionais):  
1. Um local com óleo mineral, tal como óleo de corte, etc. 
2. Um ambiente salino, por exemplo, junto da costa, etc. 
3. Ambientes sulfurosos. 
4. Um local com fortes flutuações da tensão da rede elétrica. 
5. Um local no interior do automóvel ou cabine, etc. 
6. Ambientes gordurosos, como por exemplo, cozinhas. 
7. Um local onde são geradas ondas eletromagnéticas de alta frequência. 
8. Um local com gases ou materiais inflamáveis. 
9. Ambientes alcalinos. 
10. Outros locais com condições especiais.

 • Este equipamento é para climatização ambiente, não podendo ser utilizado 
para outros fins, como por exemplo, salas de máquinas, máquinas de 
precisão, com alimentação, plantas, animais, etc.
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2.2. A instalação e a manutenção da SBOX necessita de espaço

Teto de cimento

0,3 m ou mais

1,5 m ou menos 1,5 m ou menos

Superfície do teto

Suporte de
tubo

Tubo
frigorífico

Não instalar a SBOX encostada ao teto (mínimo 50 mm)

400 mm ou mais

400 mm 
ou mais

500 mm 
ou mais

400 mm ou mais

Fig. 2-1

Fig. 2-2
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3. ESPECIFICAÇÃO DA CABLAGEM DO SISTEMA 
Verificar se os seguintes acessórios se encontram no fornecimento. Se houver acessórios sobresselentes, guardá-los cuidadosamente.

ACESSÓRIOS

NOME QTD. FORMA UTILIZAÇÃO

Manual de instalação e 
operação 1 Para as instruções de instalação e 

operação da SBOX

Tubo com isolamento 
térmico

2-12
(De acordo com o modelo de 

SBOX)

Para isolamento térmico dos 
conetores do tubo

Tubo de drenagem flexível 1 Ligar a porta de drenagem da SBOX 
ao tubo de água PVC.

Anel de pressão 1
Apertar o conetor entre o tubo 

de drenagem flexível e a porta de 
drenagem da SBOX.

Conetor de três vias 1 par
(para SBOX02E)

Ligação em paralelo de dois 
grupos de tubos, para aumentar a 

capacidade de saída
Conetor de cinco vias 1 par

(para SBOX04E)

Tubo adaptador

1 par (para SBOX01)
2 pares (para SBOX02)
4 pares (para SBOX04)
6 pares (para SBOX06)

Utilizar para a unidade interior com 
capacidade de 2,2 ~ 4,5 kW

Porca de cobre
1-11

(De acordo com o modelo de 
SBOX)

Utilizar para ligar os tubos da 
unidade interior

Tubo adaptador 1
(para SBOX01)

Utilizar para ligar o lado do líquido 
da unidade exterior

COMPONENTES COMPRADOS LOCALMENTE

Tubos de cobre
(Tubos de cobre 
GB1527-1987)

Capacidade da 
unidade interior 2,2 ~ 4,5 kW 5,6 ~ 16,0 kW Nota

Tubo do lado do líquido Φ6,4 × 0,8 Φ9,5 × 0,8 Utilizar para a ligação da SBOX e do 
sistema de arrefecimento da unidade 
interior, utilização recomendada de 

tubo de cobre flexível (TP2M).
A seleção do comprimento é realizada 
de acordo com as necessidades reais.Tubo do lado do gás Φ12,7 × 0,8 Φ15,9 × 1,0

Tubo de drenagem em 
PVC Para o tubo de drenagem da SBOX, de acordo com as necessidades reais do comprimento.

Tubo com isolamento 
térmico

O diâmetro interior deverá ser o mesmo dos tubos de cobre respetivos e tubos de PVC; a espessura deverá ser 
(superior) 10 mm, especialmente na área interior.

Tabela 3-1

Tabela 3-2
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4. INSTALAÇÃO DA SBOX

AVISO

 •  Instalar num local suficientemente resistente que consiga suportar o peso 
do equipamento.

 •  Se a resistência não for suficiente ou se a instalação não for realizada 
corretamente, o equipamento cairá, podendo causar ferimentos.

 • Realizar os trabalhos específicos de instalação, para  prevenir sismos e 
ventos fortes. 

 • Se instalar por partes, o conjunto cairá provocando um acidente.

4.1. Instalar o corpo principal
4.1.1 Instalar o parafuso de elevação de Φ10

1. Utilizar o parafuso de elevação de Φ10.

2.  Remover o teto: Para estruturas arquitetónicas diferentes, contactar o 
pessoal de decoração interior para obter detalhes.  
a. Teto: Para assegurar o nível do teto e evitar a sua vibração, a estrutura de 
base da placa do teto deve ser fortalecida. 
b. Não cortar a estrutura de base da placa do teto.  
c. Fortalecer a estrutura da base nos dois lados do teto fixo. 
d. Depois da elevação, instalar o corpo principal; deverá efetuar a tubagem 
e a cablagem no teto e decidir o sentido de saída dos tubos depois de 
selecionar o local de instalação. Especialmente para a posição já existente 
no teto, instalar os tubos de cobre, o tubo de drenagem, os fios de ligação 
das unidades interior e exterior e os cabos de controlo na posição de ligação 
antes de elevar a unidade.

4.1.2 Instalação elevada da SBOX

1. Utilizar a polia para instalação elevada da unidade interior no parafuso de 
suspensão.

2.  Utilizar o nível para ajustar a unidade interior na horizontal; caso contrário, 
pode causar fugas de água.

4.2. A instalação de parafusos de elevação

A instalação dos parafusos de elevação referem-se ao seguinte (Tabela 4-1 e 
4-2)

Estrutura de madeira

Colocar tacos retangulares entre as vigas e colocar os parafusos pendentes.

Reboco de cimento antigo

Utilizar parafusos encastrados e fichas encastradas.

Viga de aço e estrutura

Definir e utilizar ângulos de suporte em aço.

Novo reboco de cimento

Instalar com buchas encastradas ou parafusos encastrados.

CUIDADO

 • O material do parafuso é aço-carbono de alta qualidade (galvanizado ou 
coberto com materiais anti-ferrugem na superfície) ou aço inoxidável.

 • A medida de prevenção de ferrugem no teto é realizada de acordo com 
a construção real; contacte o engenheiro civil da construção para obter 
detalhes sobre o método.

 • Os parafusos de suspensão devem ser fixados; o método de fixação 
depende da situação real.

4.3. Figura de dimensões

Modelo A B C D E

SBOX01 630 600 225 490 310

SBOX02 e SBOX02E 630 600 225 490 310

SBOX04 e SBOX04E 960 600 225 820 310

SBOX06 960 600 225 820 310

Modelo F G H I

SBOX01 Φ19,1 Φ16 Φ9,52 Φ24,5

SBOX02 e SBOX02E Φ25,4 Φ19,1 Φ12,7 Φ24,5

SBOX04 e SBOX04E Φ32 Φ22 Φ16 Φ24,5

SBOX06 Φ32 Φ22 Φ16 Φ24,5

Modelo J K

SBOX01 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

SBOX02 e SBOX02E 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

SBOX04 e SBOX04E 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

SBOX06 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

H   
G   F   

I   

C   

 E   

J   

K   

D  
A   

B 

Vão de madeira

Viga

Teto

Parafuso pendente

Tabela 3-2

Parafuso suspenso

Parafuso pendente Ângulo de suporte em aço

Inserção do tipo aba Inserção do tipo deslizante

Betão armado

Parafuso encastrado 
(com parafuso encastrado 
no tubo)

Fig. 4-1
Tabela 4-3
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4.4. Suspender a SBOX

1.  Ajustar o local da porca. O intervalo entre a junta (lado inferior) e o teto 
deverá estar de acordo com a construção real. Consultar a Fig. 4-2

2.  Suspender a porca do parafuso de suspensão no orifício ranhurado da 
argola de instalação.

3.  Utilizar um nível para confirmar que a unidade se encontra na horizontal. 
Sempre é preferível uma ligeira inclinação para o lado da drenagem. 
Consultar a Fig. 4-3.

5. DISPOSIÇÕES DO TUBO DE DRENAGEM
5.1. Instalação dos tubos de drenagem da SBOX
1.  Utilizar o tubo de drenagem flexível para ligar a porta de drenagem da SBOX 

e os tubos de PVC e utilizar o anel de pressão para fixar.

2.  Ao ligar os outros tubos de drenagem, utilizar o ligador de PVC rígido e 
verificar se existem fugas.

3.  As juntas dos pontos de água e tubos de drenagem (especialmente as partes 
interiores) da unidade principal têm de ser envolvidas uniformemente com 
envolventes isolados e apertadas com braçadeiras, para prevenir a entrada 
de ar, o que provocaria condensação.

4.  Para evitar o refluxo da água de condensação para o interior da unidade de 
ar condicionado, os tubos de drenagem deverão estar inclinados para o lado 
da saída (lado de drenagem); os tubos deverão ter uma inclinação superior a 
1/100, e não devem estar curvados nem salientes. (Consultar a Fig. 5-2a)

5.  Ao ligar os tubos de drenagem, não puxar demasiado os tubos, para evitar 
forçar a unidade principal. A extração transversal dos tubos de drenagem, 
deverá ser num espaçamento de 20 m; definir entretanto um ponto de 
suporte em cada 0,8 ~ 1,0 m, para evitar a flexão do tubo de drenagem 
(consultar a Fig. 5-2b); utilizar tubos PE de polietileno rígido para ligar os 
tubos de drenagem e os tubos de ligação (consultar a Fig. 5-3).

6. Para a instalação central dos tubos de drenagem, seguir a Fig. 5-3 para os  
     tubos correspondentes.

7.  A extremidade do tubo de drenagem deverá sobressair do chão ou do fundo 
do tanque de drenagem mais de 50 mm e não deverá ser colocada na água. 
Enquanto verte diretamente a água condensada no esgoto, deve fazer uma 
curva em forma de U para evitar que o odor entre na unidade interior através 
do tubo de drenagem.

CUIDADO

Para evitar fugas de água, todas as juntas do sistema de drenagem devem ser 
vedadas.

5.2. Teste de drenagem
5.2.1   Antes de realizar o teste de drenagem, deverá manter a tubagem 

de drenagem direita e verificar se todas as juntas estão vedadas.

5.2.2   Para novas construções, deverá, realizar o teste de drenagem 
antes de rebocar o teto.

1.  Utilizar a água da rede para encher o tanque com 500 ~ 1000 ml de água.

2.  Verificar se a água é drenada normalmente e se existem fugas nos conetores.

Fig. 4-2

Parafuso de suspensão

Porca (lado superior)

Junta (lado superior)

Argola de 
instalação

Junta (lado inferior)

Porca (lado inferior)

Lado inferior do teto

Fig. 4-3Certificar-se que é 
apertado!

Nível

Recipiente de água Anel de 
pressão

Tubo de drenagem 
flexível

Tubo de água de 
PVC (Φ25)

Saída Ligador de PVC rígido

0,8~1,0 m Inclinação:
superior a 1/100

a

>1,0 m

b

Fig. 5-3

O mais possível (cerca de 10 cm)

Inclinação descendente 
superior a 1/100

VP30

Fig. 5-2

Fig. 5-1
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6. INSTALAR O TUBO DE LIGAÇÃO
6.1. Intervalo de aplicação da SBOX

Desenho do  
exterior da SBOX Modelo

Quantidade máxima 
de unidades interiores 

ligadas

Capacidade máxima 
total da unidade 

interior

SBOX01 4×1=4 16kW

SBOX02 4×2=8 28kW

SBOX04 4×4=16 45kW

SBOX06 4×6=24 45kW

SBOX02E 1 28kW

SBOX04E 1 56kW

6.2. Diagrama de ligação da SBOX e da unidade interior

Diagrama de ligação 1

Modelo 
adequado

SBOX01 SBOX02 SBOX04 SBOX06

Nota

1. A capacidade correspondente a cada grupo de unidades 
interiores é inferior a 16kW.
2. Se as unidades interiores não tiverem a função de modo 
automático, cada grupo de SBOX pode ser ligado, no 
máximo, a quatro unidades interiores de cada vez; caso 
contrário, só pode ser ligada uma unidade interior.
3. As unidades interiores no mesmo grupo de SBOX 
não podem ser operadas em modo de arrefecimento ou 
aquecimento em simultâneo ou em modo de aquecimento 
e ventilação em simultâneo, caso contrário estarão em 
conflito de modo.

Diagrama de ligação 2

Modelo 
adequado

SBOX02E

Nota Correspondência com a unidade de conduta de grande 
capacidade (20,0kW ~ 28,0kW)

Diagrama de ligação 3

Modelo 
adequado

SBOX04E

Nota Correspondência com a unidade de conduta de grande 
capacidade (40,0kW ~ 56,0kW)

6.3.  Comprimento e altura de tubos entra as unidades  
interiores e exterior, com a SBOX

1. Consultar as instruções da unidade exterior para ver o comprimento   
     permitido do tubo.

2.  Consultar as instruções da unidade exterior para ver a diferença de altura 
permitida do tubo.

CUIDADO

 • Não deixar entrar ar, pó ou outras impurezas na tubagem do sistema  
frigorífico durante a instalação.

 • Os tubos de ligação do sistema frigorífico não deverão ser instalados até 
que as unidades interior e exterior tenham sido fixadas.

 • Manter os tubos de ligação do sistema frigorífico secos e limpos e não 
deixar entrar humidade durante a instalação.

 • Os tubos de em cobre, de ligação ao sistema frigorífico, deverão ser 
envolvidos por material isolante (espessura superior a 10 mm).

máx: 4 unidades, capacidade máxima: 16kW

máx: 4 unidades, capacidade máxima: 16kW

máx: 4 unidades, capacidade máxima: 16kW

máx: 4 unidades, capacidade máxima: 16kW

máx: 4 unidades, capacidade máxima: 16kW

máx: 4 unidades, capacidade máxima: 16kW

capacidade máxima total: 

16kW (para SBOX01)  

28kW (para SBOX02)  

45kW (para SBOX04/06)

unidade interior

unidade interior

unidade interior

unidade interior

unidade interior

unidade interior

unidade interior         máx: 1 unidade, capacidade máxima: 28kW

unidade interior         máx: 1 unidade, capacidade máxima: 56kW

Tabela: 6-1

Tabela: 6-2
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6.4. Tamanho do tubo        (Unidade: mm)

6.4.1  Tamanho do tubo SBOX 

Modelo SBOX01 SBOX2 e
SBOX02E

SBOX04 e
SBOX04E

SBOX06

Ligar ao 
lado da 
unidade 
exterior

Tubo de 
líquido

Φ9,5 Φ12,7 Φ15,9 Φ15,9

Tubo de 
gás de alta 
pressão

Φ15,9 Φ19,1 Φ22,2 Φ22,2

Tubo de gás 
de baixa 
pressão

Φ19,1 Φ25,4 Φ31,8 Φ31,8

Ligar ao 
lado da 
unidade 
interior

Tubo de 
líquido

Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5

Tubo de gás 
de baixa 
pressão

Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9

Nota Para a ligação do sistema de arrefecimento da unidade interior, 
recomenda-se a utilização de tubo de cobre flexível (TP2M). A seleção do 
comprimento é realizada de acordo com as necessidades reais.

6.4.2 Tamanho do tubo da unidade interior S

Capacidade da 
parte inferior da 
unidade interior A
(×100W)

Lado da ramificação do tubo (mm) Tubo de 
ramificação
adequadoTubo de gás Lado do líquido

22≤A≤45 Φ12,7 Φ6,4 IDU-BJ01

45<A≤160 Φ15,9 Φ9,5 IDU-BJ01

6.5. O procedimento de ligação dos tubos

1.  Medir o comprimento necessário do tubo de ligação e criar os tubos de 
ligação com o seguinte procedimento. (Consultar Ligação da tubagem para 
obter detalhes)

1) Ligar primeiro a unidade interior e depois a unidade exterior.  
a.  A curva do tubo deve ser manuseada cuidadosamente, sem danificar o tubo 

e a camada de isolamento.

b.  Antes de apertar a porca, aplicar óleo sintético de refrigeração na superfície 
exterior da tubagem e na superfície cónica da porca de ligação. Apertar a 
porca 3 ~ 4 voltas manualmente (consultar a Fig. 6-1).

c.  Ao apertar ou desapertar a tubagem, utilize concorrentemente duas chaves 
inglesas.

d.  Não assentar o peso do tubo de ligação no adaptador da unidade interior. 
Uma carga muito pesada no adaptador da unidade interior pode deformar o 
tubo e afetar assim o efeito do arrefecimento/aquecimento.

2)  A válvula da unidade exterior deverá manter-se completamente fechada 
(estado de fábrica). Quando for para ligar o tubo, desaparafusar a porca da 
válvula e ligar no tubo a abocardar (no espaço de 5 minutos). Se a porca for 
retirada durante muito tempo depois de ser desapertada da válvula, pode 
entrar pó ou outras substâncias estranhas no sistema frigorífico e provocar 
uma falha. 
 

3)  Depois de ligar os tubos do sistema frigorífico às unidades interior e 
evacuar, expelir o ar de acordo com o indicado na secção "Evacuar ar". 
Depois de evacuar o ar, desapertar a porca no orifício de manutenção. 

a.  Precauções com a parte flexível da tubagem  
i. O ângulo de curvatura não deverá exceder 90°. (Consultar a Fig. 6-2)

 ii.  A curvatura deverá estar preferencialmente no centro do tubo, e são 
preferíveis raios de curvatura superiores.

 iii. Não curvar o tubo flexível mais de 3 vezes.

b. Curvar o tubo de ligação de parede fina (Consultar a Fig. 6-3)

 i.  Ao curvar o tubo, cortar uma secção com o comprimento pretendido na 
curva do tubo e depois envolver o tubo com fita isoladora.

 ii.  O raio do cotovelo do tubo deverá ser o maior possível para evitar partir ou 
trilhar.

 iii. Utilizar o dispositivo de dobragem de tubos para efetuar o cotovelo do tubo.

c.  Utilizar tubo de cobre adquirido 
Quando o tubo de cobre é adquirido no mercado, assegurar que são 
utilizados materiais de isolamento térmico do mesmo tipo (com uma 
espessura superior a 9 mm).

2. Instalar os tubos

1)  Efetuar um orifício na parede e passar o revestimento e a cobertura através 
da parede.

2)  Colocar os tubos de ligação em conjunto com os cabos de ligação das 
unidades interiores e exteriores. Utilizar fita isoladora para os fixar 
firmemente em conjunto. Não deixar entrar ar para evitar condensação e 
humidade.

3)  Puxar os tubo de ligação envolvidos, desde o exterior, através do 
revestimento que atravessa a parede e orientá-lo na divisão.

3. Criar vácuo no tubo de ligação.

4.  Depois dos passos acima, os parafusos das válvulas da unidade exterior 
deverão ser completamente abertos.

5.  Utilizar um detetor de fugas ou água com sabão para detetar e evitar 
cuidadosamente as fugas.

6.  Colocar um envelope adiabático (acessório) no adaptador do tubo de 
ligação da unidade interior e envolvê-lo firmemente com a fita isoladora para 
evitar condensação e fugas.

Tabela: 6-4

Aplicar óleo refrigerante

Tabela: 6-3

Fig. 6-1

Utilizar o polegar para curvar o tubo

Raio mínimo de 100 mm

Endireitar as pontas

Fig. 6-2

Fig. 6-3
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6.6. Ligação da tubagem
1. Abocardar 
1) Utilizar um corta-tubos para cortar o tubo (consultar a Fig. 6-4)

2) Puxar o tubo para a abertura traseira da porca de ligação. (Consultar a Tabela: 6-5) 

Tabela: 6-5

Diâmetro 
exterior

(mm)

A (mm)

Máx. Mín.

Φ6,4 8.7 8.3

Φ9,5 12.4 12.0

Φ12,7 15.8 15.4

Φ15,9 19.0 18.6

Φ19,1 23.3 22.9

2. Apertar a porca 
Alinhar com o tubo de ligação, aparafusar a porca do tubo de ligação 
manualmente e utilizar duas chaves inglesas para apertar de acordo com o 
indicado na Fig. 6-5.

CUIDADO

De acordo com as condições de instalação, um binário excessivo, danificará 
o abocardado e um binário reduzido, provocará flacidez e fugas. Determinar 
o binário de aperto consultando a Tabela: 6-6. 
Os tubos de líquido e de gás não ligados devem ser apertados com uma peça 
de vedação para tubo de cobre.

Tabela: 6-6

Diâmetro do tubo Binário de aperto Nm

Φ6,4 14.2~17.2

Φ9,5 32.7~39.9

Φ12,7 49.5~60.3

Φ15,9 61.8~75.4

Φ19,1 97.2~118.6

CUIDADO

 • Ter presente que, ao instalar o tubo de ligação, não pode deixar entrar ar, 
pó ou outras substâncias estranhas no sistema.

 • A ligação dos tubos poderá ser realizada depois da fixação das unidades 
interior e exterior.

 • O tubo de ligação deve permanecer seco durante a instalação. Não deixar 
entrar água nem humidade.

 • O tubo de ligação de cobre deve ser envolvido por uma camada de 
isolamento (com pelo menos 9 mm de espessura)

6.7. Soldadura do tubo de cobre

Utilizar soldadura por brasagem no tubo de gás de baixa pressão, tubo de gás 
de alta pressão e tubo de líquido ligado à SBOX e à unidade exterior.

CUIDADO

Durante a soldadura, utilizar um pano húmido para colocar o tubo de cobre 
próximo da SBOX.

● Durante a soldadura, utilizar azoto para proteger a solda, isto é, para 
evitar a oxidação e a formação de crosta no tubo.

6.8. Teste de estanquidade ao ar
Os tubos frigoríficos, depois da instalação e antes de ligar à unidade exterior, 
devem ser submetidos a um teste de estanquidade com 3,92 MPa (40kgf/
cm2) de azoto, durante 24 horas, a partir do tubo de gás de baixa pressão, do 
tubo de gás de alta pressão e do tubo de líquido.

6.9. Purga de ar
Ligar o tubo de refrigerante ao tubo de gás de baixa pressão, tubo de gás de 
alta pressão e tubo de líquido da unidade exterior. Utilizar uma bomba de 
vácuo para criar vácuo nos tubos.

6.10. Abrir/fechar as válvulas
Abrir/fechar as válvulas da unidade exterior com uma chave sextavada.

CUIDADO

Não utilizar o refrigerante da unidade exterior para efetuar vácuo.

Perfurar Cortar Retificar
90

90°±4
45°±2

R0.4~0.8

A

Tubo do gás 
(abertura) Tubo do líquido (abertura)

  Proteger com uma toalha  
húmida quando realiza a brasagem 

  Ligação do tubo da unidade exterior
  Ligação do tubo de gás de baixa 

(brasagem)
  Ligação do tubo de gás de alta 

(brasagem)

 Ligação do tubo de líquido (brasagem)

Ligação do tubo à unidade interior

Fig. 6-4

Fig. 6-5

Fig. 6-6
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6.11. Verificar fugas
Verificar todas as juntas com o detetor de fugas ou água com sabão.

6.12. Isolamento térmico
Para processar o isolamento térmico da tubagem de gás e de líquido. Isolar 
completamente a tubagem do lado de gás e do lado do líquido, uma vez que, 
durante a operação do modo de arrefecimento, a temperatura ambiente é 
muito baixa.

1.  Deve ser aplicado isolamento térmico com material para, pelo menos, 120 C 
na tubagem do lado de gás.

2.  Aplicar material de isolamento térmico para envolver a parte da ligação da 
tubagem interior sem folgas.

7. CABLAGEM
7.1. Cablagem elétrica

CUIDADO

1.  A alimentação elétrica deverá ser aplicada dentro do intervalo de tensão 
nominal. A alimentação deve dispor de cabo de terra, ou seja, o cabo de 
alimentação da unidade exterior deverá ser ligado em conjunto com o cabo 
de terra externa fiável.

2.  A cablagem elétrica deve ser instalada por profissionais, e de acordo com a 
etiqueta de cablagem.

3.  Deve estar instalado um disjuntor multipolar, com pelo menos, uma 
distância de separação de 3 mm em todos os pólos e um disjuntor 
diferencial de corrente diferencial superior a 10 mA, de acordo com os 
regulamentos.

4.  Certifique-se de que instala os fios de alimentação e os fios de sinal 
corretamente para evitar interferências e o respetivo contacto com os 
tubos de ligação ou com as válvulas.

5.  O cabo de ligação pode ter 10 m; se o comprimento não for suficiente, 
deve substituí-lo por um cabo com o comprimento adequado com a mesma 
especificação. Os cabos nunca devem ser emendados.

6.  Depois de terminar todas as ligações elétricas, poderá ligar a eletricidade 
após confirmar que todos os fios estão ligados firme e corretamente.

7.2. Especificação de potência
As especificações do cabo de alimentação são as que se indicam a seguir. Se 
a instalação não tiver capacidade suficiente para a potência do equipamento, 
poderá ocorrer um sobreaquecimento da cablagem e consequentemente um 
incêndio.

Tabela 7-1

 Item

Modelo

Potência da SBOX

Alimentação 
elétrica

Proteção

Capacidade Fusível de 
segurança

SBOX01/
SBOX02

220-240V ~ 
50Hz

5A 5A

SBOX04 220-240V ~ 
50Hz

5A 5A

SBOX06 220-240V ~ 
50Hz

5A 5A

SBOX02E 220-240V ~ 
50Hz

5A 5A

SBOX04E 220-240V ~ 
50Hz

5A 5A

Tabela 7-2

 Item

Modelo

Potência da SBOX Cabos

Cabo de potência Cabo de sinal

Cabo de
potência

Ligação à terra
potência

Diâmetro do 
cabo

SBOX01/
SBOX02

2*14AWG 1*14AWG Cabo blindado 
de 3 fios 
20AWG

SBOX04 2*14AWG 1*14AWG Cabo blindado 
de 3 fios 
20AWG

SBOX06 2*14AWG 1*14AWG Cabo blindado 
de 3 fios 
20AWG

SBOX02E 2*14AWG 1*14AWG Cabo blindado 
de 3 fios 
20AWG

SBOX04E 2*14AWG 1*14AWG Cabo blindado 
de 3 fios 
20AWG

NOTA 

Os parâmetros acima servem apenas para referência; para obter detalhes 
consultar a capacidade específica do modelo e as normas nacionais 

relevantes.

7.3. Cablagem de potência da SBOX e cabo de sinal
1.  Utilizar alimentação elétrica dedicada diferente da unidade interior para a 

alimentação da SBOX.

2.  A alimentação, as proteções de fugas elétricas e os interruptores de 
operação de cada unidade interior ligada à mesma unidade exterior e a 
SBOX deverão ter utilização comum.

3.  O cabo de alimentação da SBOX deverá ser ligado aos terminais 
identificados com “L, N”, e o cabo de sinal da M SBOX S deverá ser ligado 
aos terminais identificados com “P, Q, E”, e corresponder aos terminais dos 
cabos “P, Q, E” das unidades interior e exterior, que não podem ser ligadas 
incorretamente. Consultar a figura 7-1 seguinte.

Enrole na base da tubagem

Parte lateral da tubagem da instalaçãoCorpo da 
unidade

Material de isolamento térmico instaladpo Fig. 6-7
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7.4. Figura da cablagem das linhas de tubagem e fios de sinal
1. Para SBOX01, SBOX02, SBOX04, SBOX06

2. Para SBOX02E, SBOX04E

Fig. 7-1

2# UNIDADES SBOX

1# UNIDADE SBOX

UNIDADE 
 EXTERIOR

(P Q E)

(P Q E)
(P Q E)

(P Q E)

(P Q E)

(P Q E)

(P Q E)

UNIDADE INTERIOR

UNIDADE INTERIOR

UNIDADE INTERIOR

UNIDADE INTERIOR

UNIDADE INTERIOR

UNIDADE INTERIOR

LINHA DE TUBAGEM
FIO DE SINAL NOTA: Os fios de sinal interiores devem corresponder às linhas da tubagem.

1# UNIDADE SBOX
Para SBOX0E

Para SBOX02
Para SBOX01

1     2     3    4     5    6

1    2     3    4     5    6

SBOX INTERIORNº 6 Nº 5 Nº 4 Nº 3 Nº 2 Nº 1 SBOX EXTERIOR

2# UNIDADES SBOX

1# UNIDADE SBOX

Para SBOX02E

UNIDADE INTERIOR

(P Q E)

(P Q E)

1# UNIDADE SBOX

UNIDADE 
EXTERIOR

NOTA: Os fios de sinal interiores devem corresponder às linhas da tubagem.LINHA DE TUBAGEM
FIO DE SINAL

SBOX INTERIOR 
Nº 1 SBOX EXTERIOR
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7.5. Requisitos de cablagem para o cabo de sinal
1.  O cabo de controlo deve ser blindado. Se utilizar outros condutores pode 

provocar interferências de sinal e avarias.

2.  Toda a rede de cabos blindados deverá estar interligada e ligada em 
conjunto com a placa de metal da terra.

3.  Não ligar o cabo de controlo em conjunto com os tubos de refrigerante, 
cabos de potência, etc. Quando o cabo de potência e o cabo de controlo 
são paralelos, a distância deverá ser superior a 300 mm, para evitar 
interferências de sinal.

4. O cabo de controlo não pode ser um anel fechado.

5. O cabo de controlo tem polaridade, ter cuidado durante a cablagem.

6.  Os cabos de sinal da SBOX e das unidades interior e exterior devem ser 
blindados de 3 fios (com uma secção de 0,75 mm2 ou superior). Têm 
polaridade, necessitando assim da ligação correta e os fios de sinal da SBOX 
e da unidade exterior só podem ser conduzidos para fora da ligação da 
unidade principal exterior.

7.6. Manusear o conetor de cabos
  Utilizar materiais de isolamento térmico para vedar o conetor de cabos, caso 

contrário causará condensação.

7.7.  Utilizar a função de verificação de parâmetros da SBOX 
para verificar se os fios de sinal da SBOX e da unidade 
interior estão ligados corretamente.

Entrar na verificação de parâmetros:

1. Ligar a unidade interior e a SBOX apenas ao sistema com o número n 
correspondente;

2. Premir longamente a tecla de verificação de parâmetros da SBOX 
correspondente ao sistema com o número n durante 6 segundos, e depois 
o sistema com o número n entra em modo de verificação de parâmetros 
(SBOX01, SBOX02, SBOX04, SBOX06 têm, separadamente, 1, 2, 4, 6 teclas 
de verificação de parâmetros);

3. Depois de entrar em modo de verificação de parâmetros, o painel de 
visualização apresentará “CH”; quando o número do sistema da SBOX detetar o 
sinal de comunicação da unidade interior, o sistema com o número n acionará 
imediatamente a válvula solenoide deste sistema pela sequência seguinte: 
“SV(n)” ON 10s → “SV(n)-B” ON 10s → repete os passos acima 3 vezes → 
“SV(n)” e “SV(n)-B” OFF;

4. Se a válvula não seguiu a operação do passo 3, a comunicação do sistema 
com o número n tem um erro; verificar a ligação do fio de sinal entre o sistema 
com o número n e a unidade interior, e repetir os passos 1 ~ 3 para verificar 
o sistema com o número n; se a válvula seguiu a operação do passo 3, a 
comunicação do sistema com o número n está normal e é possível repetir 
depois os passos 1 ~ 3 para verificar outros sistemas;

Sair da verificação de parâmetros:

1. Não é detetado qualquer sinal da unidade interior em 10 minutos;  
2. SBOX desligada; 
3. Terminar a operação de verificação de parâmetros.

8. CONTROLO DA APLICAÇÃO
8.1. Instruções de verificação de parâmetros do painel de 

controlo principal
As teclas de verificação de parâmetros das SBOX SW1-SW6 correspondem 
separadamente aos sistemas nº 1 - 6

Tabela: 8-1

Nº Ecrã

1 Quantidade de unidades interiores ligadas sob esta SBOX

2 Modo de funcionamento desta SBOX

3 Temperatura de entrada de sub-arrefecimento T1C2

4 Temperatura de saída de sub-arrefecimento T1C1

5 Valor médio total T2(B) de retorno da unidade exterior

6 Valor da unidade interior T2(B) desta SBOX

7 Quantidade total de unidades interiores em estado ON

8 Modo de funcionamento da unidade exterior

9 Abertura PMV de sub-arrefecimento

10 Quantidade de unidades interiores em estado ON sob esta SBOX

11 Número da versão do chip

12 — —

Modo de funcionamento: 
0 - Off 
2 - Arrefecimento 
3 - Aquecimento 
4 - Arrefecimento forçada 
5 - Arrefecimento mista 
6 - Aquecimento misto

8.2. Instruções da luz de indicação LED

Tabela: 8-2

Normalmente 
ON

Piscar lenta-
mente Piscar

Indicador 
LED1

Unidade exterior 
ON

Unidade exterior 
em espera

Erro de comunicação 
da unidade exterior

Indicador 
LED2

Unidade  
interior ON sob 

esta SBOX

Unidade  
interior OFF sob 

esta SBOX

Erro de comunicação 
da unidade interior
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9. EXECUÇÃO DE TESTE
9.1. Confirmar o seguinte antes do funcionamento
1. Se a SBOX, unidade interior e unidade exterior estão instaladas corretamente;

2. Se a tubagem e a cablagem estão terminadas corretamente;

3. Se as fugas do sistema da tubagem de arrefecimento foram verificadas;

4. Se a drenagem está desobstruída;

5. Se o isolamento térmico funciona bem;

6. Se a ligação à terra está correta;

7. Se o comprimento do tubo e quantidade do refrigerante adicionado foram registados;

8. Se a tensão de alimentação está da acordo com a tensão nominal da unidade;

9. Se não existem obstáculos na entrada e na saída de ar;

10.  Abrir as válvulas de fecho do tubo de gás de baixa e de alta pressão e do tubo do 
líquido, tubo de equilibrio de gás e tubo de equilíbrio de óleo;

11. Ligar e pré-aquecer a unidade;

12.  Se a quantidade de unidades interiores ligadas é a mesma que a quantidade real na 
situação de verificação de pontos da SBOX;

13.  Se a quantidade de unidades exteriores ligadas é a mesma que a quantidade real.

9.2. Execução de ensaio
Utilizar o controlador de fios (correspondente à unidade principal) para 
controlar o funcionamento da unidade, verificar os seguintes itens de acordo 
com as instruções. Se existir um erro, verificar o erro de acordo com as 
instruções e resolvê-lo.

9.2.1 Unidade interior

1. Verificar se o interruptor do controlador de fios/remoto está normal;

2. Verificar se as teclas funcionais do controlador de fios/remoto estão  
    normais;

3. Verificar se a temperatura interior está regulada normalmente;

4. Verificar se a luz de indicação está normal;

5. Verificar se o botão de funcionamento manual está normal.

6. Verificar se a água de condensados é drenada corretamente;

7. Verificar o excesso de ruído e vibração durante o funcionamento.

9.2.2 SBOX

1. Verificar se a água de condensados é drenada corretamente;

2.  Verificar o excesso de ruído e vibração durante o funcionamento e mudança 
de modo;

9.2.3 Unidade exterior

1. Verificar o excesso de ruído e vibração durante o funcionamento;

2.  Verificar se o vento, ruído e água condensada produzidos incomodam os 
vizinhos;

3. Verificar a existência de fugas de fluído frigorigéneo;

CUIDADO

Depois de ser alimentada, a unidade arranca ou rearranca instantaneamente 
se o ar condicionado não tiver função de proteção; o compressor atrasará a 
ação para 12 minutos mais tarde.

CLIMATE 5000 VRF 6720844873 (2015/10)

 EXECUÇÃO DE TESTE | 13



14 |  

6720844873 (2015/10) CLIMATE 5000 VRF



CLIMATE 5000 VRF 6720844873 (2015/10)

  | 15



Informação de contato
 
Departamento Pós-Venda
Tel.: 218 500 022
Email: assistencia.tecnica@pt.bosch.com
 
Apoio Técnico Profissional
Tel.: 218 500 113
Email: hotline.tecnica@pt.bosch.com
 
Informação Geral
Tel.: 218 500 200
Email: bosch.industrial@pt.bosch.com
 
Bosch Termotecnologia S.A.
Av. Infante D. Henrique
Lote 2E-3E
1800-220 Lisboa
www.bosch-industrial.com


