
NOTA IMPORTANTE:
Leia atentamente este manual antes de instalar ou utilizar a sua nova unidade de ar 
condicionado. Assegure-se de que guarda este manual para referências futuras.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO E 
DE INSTALAÇÃO
Módulo de controlo da unidade condensadora do Inversor

FRIAHUKZ-LCAC-01
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1. Introdução

O módulo de controlo FRIAHUKZ-LCAC-01 permite controlar unidades do tipo 
inversor no exterior, sem a necessidade de utilizar uma unidade interior de ar 
condicionado. Permite controlar a capacidade e o estado da unidade exterior para 
produzir aquecimento ou arrefecimento para AHU ou aquecedor/arrefecedor de 
água.
O módulo de controlo FRIAHUKZ-LCAC-01 permite controlar a capacidade da 
unidade de condensação do inversor entre 0 – 10 %~100 % por sinal de entrada 
externa 0~10VDC.
É utilizado um sinal de contacto seco para controlar a unidade de exterior para 
trabalhar em modo de arrefecimento ou aquecimento.
A instalação e funcionamento da unidade exterior, bem como do controlador, devem 
ser feitas de acordo com os manuais (por exemplo, manual do utilizador, manual de 
instalação, especificação técnica, manual de serviço).

2. Especificações e lista de componentes

Modelo FRIAHUKZ-LCAC-01
Caixa Plástico
Dimensões (a x l x c) 61 x 100 x 191 mm
Peso 0,4 KG
Intervalo de temperaturas de funcionamento -25 ~ +45 °C
Intervalo de humidade de funcionamento 40-90 %
Fonte de alimentação 230VAC, Monofásico, 50/60 Hz
Amplitude de tensão 208-240 V
Fusível 15 A, 250 V
Classe de resistência IP54

Conteúdo

Corpo da caixa 1 peça
Cobertura da caixa 1 peça
Selo de vedação à prova de água entre o corpo e a 
cobertura da caixa 1 peça

Sensor de temperatura 1 peça
Casquilho 3 peças
Manual 1 peça
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4. Função e definição
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Introdução do terminal de ligação:
L, N, S---Alimentação e comunicação com unidade exterior 230V,monofásico, 50Hz. 
Dimensão do cabo 3 × 1 mm2.
ALARME---Saída digital 5A-250VAC ou 5A-30VDC. Será ativado quando a unidade 
exterior estiver com avaria.
DESCONGELAR---Saída digital 5A-250VAC ou 5A-30VDC. Será ativado quando a 
unidade exterior estiver em modo de descongelamento.
TEMP1---Terminal do sensor de temperatura T2 (sensor de temperatura da bobina 
do evaporador). O sensor de temperatura deve ser colocado no meio de um 
permutador de calor.
0-10V---Terminal de entrada analógica para controlar a capacidade da unidade 
exterior.

Entrada 
analógica

Capacidade de 
saída

Visor LED

0-0,5 V 0 % Nenhum (Unidade 
parada)

0,5-1,5 V 10 % dígito 1
1,5-2,5 V 20 % dígito 2
2,5-3,5 V 30 % dígito 3
3,5-4,5 V 40 % dígito 4
4,5-5,5 V 50 % dígito 5
5,5-6,5 V 60 % dígito 6
6,5-7,5 V 70 % dígito 7
7,5-8,5 V 80 % dígito 8
8,5-9,5 V 90 % dígito 9

9,5-10,5 V 100 % dígito 10

ARREFECIMENTO---Entrada digital. Quando 
os terminais estiverem fechados, a unidade 
funcionará em modo de refrigeração e o LED 
"COOL" estará aceso. O terminal A é positivo (+) 
e o terminal B é negativo (-).

Aviso:
Os terminais negativo (0/-) e 
positivo (10/+) não podem ser 
confundidos, caso contrário, 
podem destruir este módulo 
de controlo.
A entrada do sinal não pode 
exceder 10,5VDC, caso 
contrário, pode destruir este 
módulo de controlo.
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AQUECIMENTO---Entrada digital. Quando os terminais estiverem fechados, a 
unidade funcionará em modo de aquecimento e o LED "HEAT" estará aceso. O 
terminal C é positivo (+) e o terminal D é negativo (-).
Nota: Os terminais B e D estão ligados como um Negativo (-), pelo que 3 cabos para 
controlar o arrefecimento/aquecimento são viáveis.
ENC1 - Botão para ligação dividida múltipla para selecionar a capacidade da 
unidade interior. Este botão é apenas para a ligação de múltiplas unidades interiores. 
Este botão não funcionará com uma ligação interior a uma ligação exterior.

Botão de seleção Capacidade da unidade 
interior

Botão de seleção Capacidade da unidade 
interior

0 Unidade de 2,0 kW 6 Unidade de 7,1 kW
1 Unidade de 2,6 kW 7 Unidade de 9,0 kW
2 Unidade de 3,2 kW 8 Unidade de 10,5 kW
3 Unidade de 3,5 kW 9 Unidade de 14,0 kW
4 Unidade de 5,3 kW A-F Unidade de 16,0 kW
5 Unidade de 7,1 kW

Introdução das lâmpadas LED:
O LED HEAT acende-se quando a unidade está a funcionar em modo de 
aquecimento.
O LED COOL acende-se quando a unidade está a funcionar em modo de 
arrefecimento.
O LED DEF acende-se quando unidade está a em modo de descongelamento.
5. Avaria e código de erro
Código de 

erro
Avaria ou proteção

E1 Erro de comunicação com a unidade exterior.
E5 Avaria no sensor de temperatura T2 da bobina do evaporador
F0 Proteção contra sobrecarga de corrente
F1 Avaria no sensor de temperatura ambiente T4 da unidade exterior
F2 Avaria no sensor de temperatura do tubo condensador T3 da unidade exterior
F3 Avaria no sensor de temperatura de descarga TP do compressor da unidade 

exterior
F4 Erro de parâmetro EEPROM da unidade exterior 
F5 A velocidade do ventilador da unidade exterior não está a funcionar no 

intervalo normal
F6 Avaria no sensor de temperatura T2b da unidade exterior
P0 Avaria no funcionamento do IPM ou proteção contra sobrecorrente IGBT
P1 Proteção contra sobretensão ou tensão demasiado baixa
P2 Proteção da temperatura máxima do compressor
P3 Proteção de baixa temperatura exterior
P4 Proteção do compressor ou avaria
-- Conflito entre unidades interiores divididas em modo de arrefecimento/

aquecimento
P6 Proteção contra baixa pressão do compressor

Para a resolução de problemas, consulte o manual técnico de fábrica da 
unidade exterior.
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6. Dimensões (mm)
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Anexo 1. Tabela de valores de resistência do sensor de temperatura (°C--K)




