
Antes de utilizar o controlador, leia 
cuidadosamente este Livro de Instruções 
para garantir o funcionamento correcto.
Guarde este Livro de Instruções para 
futura referência.
Certifique-se de que este manual e o 
Manual de Instalação são entregues 
aos futuros utilizadores do sistema de ar 
condicionado.
Para garantir a segurança e o 
funcionamento correcto da unidade, esta 
deverá ser instalada apenas por pessoal 
qualificado.
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Precauções de Segurança

Indica risco de morte ou ferimentos graves.

●Leia atentamente as seguintes precauções de segurança antes de efectuar a instalação.
●Siga estas precauções para garantir segurança.

Indica risco de ferimentos graves ou danos na estrutura.

AVISO
ATENÇÃO

●Depois de ler este manual, entregue-o ao utilizador final para que ele o guarde para referência futura.
●Guarde este manual para referência futura e consulte-o conforme necessário. Este manual deve estar disponível para aqueles que efectuam 

reparações ou mudam o controlador de local. Certifique-se de que o manual é entregue a todos os futuros utilizadores do AT-50B.

Todo o trabalho eléctrico tem de ser efectuado por pessoal qualificado.

Precauções gerais

(Acções proibidas) (Não tocar) (Evitar água) (Evitar mãos molhadas) (Risco de choque eléctrico) (Risco de ferimentos) (Acções importantes)

AVISO
Não instale a unidade num local onde existam grandes 
quantidades de óleo, vapor, solventes orgânicos ou 
gases corrosivos, como gás sulfúrico, ou onde se 
utilizem soluções ou pulverizadores ácidos/alcalinos 
com frequência. Estas substâncias podem comprometer 
o desempenho da unidade ou provocar a corrosão de 
alguns componentes da unidade, o que pode resultar 
num choque eléctrico, avarias, fumo ou fogo.

Para reduzir o risco de curto-circuito, fuga de 
corrente, choque eléctrico, avarias, fumo ou fogo, 
não lave o controlador com água ou qualquer outro 
líquido.

Para reduzir o risco de um choque eléctrico, avarias, fumo 
ou fogo, não utilize os interruptores/botões nem toque 
noutras peças eléctricas com as mãos molhadas.

Para reduzir o risco de fogo ou explosão, não coloque 
materiais inflamáveis nem utilize pulverizadores 
inflamáveis na área próxima do controlador.

ATENÇÃO

Para reduzir o risco de danos no controlador, não 
pulverize insecticida ou outros pulverizadores 
inflamáveis directamente no controlador. 

Para reduzir o risco de um choque eléctrico ou 
avarias, não toque no painel de toque, interruptores 
ou botões com um objecto pontiagudo ou afiado.

Precauções durante a instalação
AVISO

Não instale o controlador num local onde exista risco 
de presença de gás inflamável.
Se o gás inflamável se acumular à volta do 
controlador, este pode inflamar e provocar fogo ou 
uma explosão.

Elimine adequadamente os materiais de embalagem. Os sacos 
de plástico representam perigo de asfixia para as crianças. 

Para reduzir o risco de ferimentos ou de um choque 
eléctrico, interrompa sempre o funcionamento e tape 
o controlador antes de pulverizar um produto químico 
na área próxima do controlador.

Para reduzir o risco de ferimentos ou de um choque 
eléctrico, interrompa sempre o funcionamento e 
desligue da corrente antes de efectuar a limpeza, 
manutenção ou inspecção do controlador.

Instale correctamente todas as tampas necessárias 
para proteger o controlador da humidade e do pó. A 
acumulação de pó e água pode causar um choque 
eléctrico, fumo ou fogo.

Para reduzir o risco de ferimentos e choque eléctrico, 
evite tocar nas extremidades afiadas de algumas 
peças.

Para evitar ferimentos provocados por vidro partido, 
não exerça demasiada força nas peças de vidro.

Para reduzir o risco de ferimentos, utilize equipamento 
de protecção quando trabalhar no controlador.

●Simbologia
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Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas, nem sem experiência ou conhecimento de 
causa, excepto no caso de terem recebido instrução ou 
orientação sobre a utilização do aparelho por parte de um 
responsável.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que 
não brincam com o aparelho. 

Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser 
substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa 
qualificada, a fim de evitar riscos.

Este aparelho destina-se a ser utilizado por profissionais ou 
utilizadores com formação em lojas, pequenas indústrias e 
explorações agrícolas ou para uso comercial por leigos.

Precauções para mover ou reparar o controlador
AVISO ATENÇÃO

O controlador deve ser reparado ou movido apenas 
por pessoal qualificado. Não desmonte nem 
modifique o controlador.
Qualquer instalação ou reparação incorrecta pode 
provocar ferimentos, choque eléctrico ou fogo.

Para reduzir o risco de curto-circuito, choque 
eléctrico, fogo ou avarias, não toque na placa de 
circuito com ferramentas ou com as mãos, e não 
permita que se acumule pó na placa de circuito.

Precauções adicionais
Para evitar danos no controlador, utilize as ferramentas 
adequadas para instalar, inspeccionar ou reparar o 
controlador.

O AT-50B foi concebido para uso exclusivo com o Sistema 
de Gestão de Edifícios da Mitsubishi Electric. A utilização 
deste controlador com outros sistemas ou com qualquer 
outro objectivo pode provocar avarias. 

Para evitar danos no controlador, não aperte demasiado os 
parafusos.

Para evitar descoloração, não utilize benzeno, diluentes 
ou produtos de limpeza químicos para limpar o 
controlador. Para limpar o controlador, use um pano macio 
humedecido com um detergente neutro diluído numa 
quantidade adequada de água, e remova tudo passando 
um pano húmido seguido de um pano seco. Não aplique 
directamente o detergente.

Para evitar danos no controlador, tenha o cuidado de 
instalar protecção suficiente contra electricidade estática.
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Lista de Funções
A tabela seguinte resume as funções disponíveis no AT-50B.
Consulte as páginas indicadas para obter informação mais detalhada.

Função Descrição Página

Funcionamento 
da Unidade

Operação LIG./DESL.

Alterna a operação LIG./DESL. das unidades, tais como unidades de ar 
condicionado. O LED do Botão Collective ON/OFF irá acender quando 
uma ou mais unidades estão em funcionamento e irá apagar quando 
todas as unidades forem desligadas.

18

Modo

Alterna o modo como se segue para cada grupo ou todos os grupos.
Grupo da unidade de ar condicionado: Frio/Desum./Ventilador/Auto/Calor
Grupo LOSSNAY: Desvio/Recuperação calor/Auto
Grupo Ar/Água (PWFY):  Aquecimento/Aquecimento ECO/Água quente/ 

 Anti-congel./Refrigeração

18

Temperatura Definida Permite definir a temperatura definida para cada grupo ou para todos os grupos. 21

Velocidade Ventilador Permite ajustar a velocidade da ventoinha para cada grupo ou para todos os grupos. 23

Direcção ar Permite ajustar a direcção do ar para cada grupo ou para todos os grupos. 23

Ventilação Activa/desactiva a ventilação para cada grupo ou todos os grupos. 23

Operação LIG./DESL. 
para Ventilação  
Interligada 

A operação LIG./DESL. da unidade de ventilação interligada é interligada 
com a operação LIG./DESL. da unidade de ar condicionado. As unidades 
de ventilação interligadas podem ser utilizadas individualmente para LIG. 
(Elevada/Baixa)/ DESL. para cada grupo ou para todos os grupos. (Quando 
a unidade de ventilação está interligada com a unidade de ar condicionado, 
não é possível utilizar o modo de ventilação.)

23

Operação colectiva As funções seguintes podem ser efectuadas colectivamente em vários grupos: 
Regular, Programar, Modo, Correcção Temperatura, Proibição Controlo Remoto.

20
40

Hora e 
Programação

Data e Hora Permite definir a data, a hora e os formatos de visualização. A hora 
actual aparecerá no canto superior direito do ecrã INÍCIO. 28

Programações 
Semanal/Um dia

• Permite ao utilizador definir a programação Semanal para cada grupo.
• É possível programar o máximo de 16 eventos para cada dia.
• Os tipos de acções que podem ser programados são os seguintes: 

LIG./DESL., Modo, Temperatura Definida, Velocidade Ventilador, 
Direcção do Ar e Proibir Operação Controlo Remoto.

• É possível configurar o máximo de 12 modelos para a programação 
Semanal e 5 para a programação Um dia. 

• É possível definir dois tipos de programação Semanal (Verão/Inverno).
• A programação Um dia sobrepõe-se à programação Semanal.

30

Regular Controlo

Esta função ajuda a manter a temperatura interna
dentro do intervalo de temperatura durante o período em que as 
unidades não estão em funcionamento
e durante o período em que esta função está activa.

37

Desactivar a operação 
programada

A operação programada pode ser temporariamente desactivada.
Esta definição tem de estar configurada para DESL. para que a 
operação programada seja efectuada.

24

Gestão do 
Sistema Mudança de Sistema

Muda automaticamente todo o sistema (todas as unidades interiores que estão 
ligadas às mesmas unidades exteriores) para Arrefecimento ou Aquecimento 
monitorizando regularmente a temperatura ambiente e a temperatura predefinida 
de cada grupo e determinando o melhor modo de operação. 
• A função Mudança de Sistema não está disponível para os seguintes 

tipos de produtos: Unidades de arrefecimento/aquecimento em 
simultâneo (com função de mudança de modo automática), Mr. SLIM®, 
LOSSNAY e controlador DIDO.

61

*1: As funções disponíveis variam consoante o tipo de unidade. Apenas as funções que são suportadas pelas unidades 
ligadas podem ser controladas a partir do AT-50B.

*1

*1

*1

*1

*1

*1
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Função Descrição Página

Definições de 
Restrição

Botões de Bloqueio
Bloqueia os seguintes botões: Collective ON/OFF, F1, F2 e botões do ecrã Menu Principal.
Bloqueia as seguintes funções: LIG/DESL., Modo, Temperatura Definida, 
Velocidade Ventilador e Program. LIG/DESL.

11
25
44

Definir Limite de Intervalo 
de Temperaturas

Limita o intervalo de temperaturas disponível para os controladores 
remotos locais (cada grupo ou todos os grupos). 46

Controlo Remoto 
Proibido

Proíbe o acesso às definições LIG./DESL., Modo, Temperatura Definida, Restaurar 
Aviso de Manutenção, Direcção do Ar e Velocidade Ventilador a partir dos 
controladores remotos locais e também desactiva as definições do Temporizador 
(Programar) a partir dos controladores remotos locais (colectivamente ou por grupo).

48

Limite de Selecção de 
Modo de Operação

Quando definido como o controlador principal, o funcionamento dos seguintes 
modos através dos controladores remotos locais pode ser proibido.
Sem Arrefecimento: Não é possível seleccionar os modos Frio, Desum. e Auto.
Sem Aquecimento: Não é possível seleccionar os modos Calor e Auto.
Sem Aquec./Arrefec.: Não é possível seleccionar os modos Frio, Desum., Calor 
e Auto.

50

Definições 
Básicas

Formato Visualização
Selecciona os formatos de visualização para os seguintes itens: Idioma 
de visualização, unidade de temperatura, temperatura ambiente, 
apresentação ou não apresentação dos ícones do modo Frio/Calor (no 
modo Auto), temporizador de luz de fundo e nomes de grupos.

52

Definição de Tecla de 
Função

É possível definir o botão F1 e o botão F2 como um botão de 
execução das seguintes operações colectivas: Regular, Programar, 
Modo, Correcção Temperatura, Proibição Controlo Remoto.

56

Definição de Ícone de 
Grupo do Ecrã INÍCIO

Quando se toca no ícone de Grupo, a acção efectuada difere 
consoante a Definição de Ícone de Grupo. A predefinição é a 
Definição de Ícone de Grupo 2.
Definição de Ícone de Grupo 1: 

LIGA/DESLIGA as unidades do grupo em cujo ícone de Grupo toca.
Definição de Ícone de Grupo 2: 

Apresenta a marca de verificação quando toca no ícone de 
Grupo. Toque nos ícones Grupo dos grupos que pretende 
utilizar e, em seguia, toque no botão “Operar” para avançar para 
o ecrã GRUPO. Pode seleccionar vários grupos. Utilize este 
modo quando estiver a utilizar os vários grupos colectivamente.

Definição de Ícone de Grupo 3: 
Avança directamente para o ecrã GRUPO do grupo em cujo ícone Grupo toca.

43

Controlo Volume Define o volume do som e o brilho do ecrã. 57

Manutenção

Erro

Se ocorrer um erro no controlador AT-50B ou nas unidades e 
controladores que este controla, o LED do Botão Collective ON/OFF 
ficará intermitente. Se ocorrer um erro na unidade interior ou nas 
unidades LOSSNAY, o símbolo  aparecerá no ícone do respectivo 
grupo no ecrã INÍCIO. O código do erro pode ser verificado e 
restaurado no ecrã Lista Estado.

59

Aviso de Manutenção O Aviso Filtro aparecerá no ecrã INÍCIO quando for necessário limpar 
o filtro. O ícone pode ser removido do ecrã Lista Estado. 60

Modo Limpeza do  
Painel de Toque

Desactiva o painel de toque para permitir ao utilizador limpar o 
painel. 64

Modo Calibração do 
Painel de Toque

Calibra o painel de toque se este não responder correctamente 
quando o utilizador lhe toca. 58

Diversos

Entrada Externa
Recebe sinais de entrada provenientes de dispositivos externos e inicia/
encerra todos os grupos de unidades ou autoriza/proíbe operações a partir 
dos controladores remotos locais. É necessário efectuar a ligação de cabos.

Saída Externa
Emite o estado de funcionamento das unidades (LIGADO/DESLIGADO) 
ou avisos de erro para dispositivos externos colectivamente, utilizando 
sinais de contacto. É necessário efectuar a ligação de cabos.
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Nomes e Funções dos Componentes do Controlador
Características do produto

3

1 2

4

5

O AT-50B descrito neste manual é um controlador centralizado equipado com um painel de toque LCD a 
cores para unidades de ar condicionado, LOSSNAY, Ar/Água (PWFY)* e equipamento geral que utiliza o 
controlador DIDO (PAC-YG66DCA) da Mitsubishi Electric.
O AT-50B tem capacidade para controlar até 50 unidades/50 grupos. (*1)
O AT-50B controla e monitoriza as unidades de ar condicionado de cada grupo. O AT-50B pode também 
controlar programações detalhadas e proíbe o funcionamento de controladores remotos locais em cada 
divisão (grupo), o que pode resultar em poupanças energéticas.
As operações básicas podem ser acedidas a partir do painel de toque do AT-50B. As operações LIG./
DESL., F1 e F2 que controlam as unidades de ar condicionado colectivamente são acedidas utilizando os 
botões existentes junto ao painel de toque. 

O ecrã de visualização do AT-50B é composto por três tipos, consoante a utilização.
Ecrã INÍCIO :  Ecrã de monitorização utilizado para monitorizar o estado de funcionamento 

das unidades (descrito neste Livro de Instruções)
Ecrã Menu Principal :  Ecrã de definições que permite definir funções, como, por exemplo, efectuar 

as definições de programação (descrito neste Livro de Instruções)
Ecrã Manutenção :  Ecrã de definição inicial que permite definir os sistemas básicos, como, por 

exemplo, efectuar definições de grupos  
 (descrito no Manual de Instalação)

* 1 Grupo:  unidade mínima a ser controlada pelo AT-50B 
Um grupo é composto por unidades (16 unidades no máximo).

* A "Booster unit" e a "Water HEX unit" são chamadas de "Ar/Água (PWFY)". 
* O AHC (Advanced HVAC CONTROLLER) não pode ser controlado a partir do AT-50B.

Os botões 2, 3 e 4 têm indicadores na parte superior.
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2 Botão  Collective ON/OFF  *1
O Botão Collective ON/OFF activa a função de LIGAR/DESLIGAR colectivo que permite ao 
utilizador ligar/desligar as unidades de ar condicionado, LOSSNAY, controladores DIDO e 
unidades Ar/Água (PWFY) colectivamente em todos os grupos. 
O indicador corresponde ao estado de funcionamento das unidades controladas.

Apagado : Indica que todas as unidades estão desligadas.
Aceso : Indica que uma ou mais unidades estão em funcionamento.
intermitente : Indica que está a ocorrer um erro.

O AT-50B está equipado com um painel de toque LCD a cores de 5". O painel de toque 
apresenta o estado de funcionamento das unidades. As definições de funções, tais como, as 
definições de programação semanal, são acedidas através do painel de toque. A luz de fundo 
acende quando toca no painel e apaga após um determinado período de tempo. A luz de fundo 
irá permanecer acesa enquanto estiver a ocorrer um erro.

1 Visor/Painel de toque

3  Botão  Função 1  (F1), 4  Botão  Função 2  (F2) *1 *2
É possível atribuir as funções que desejar da lista seguinte aos botões F1 e F2. 
(Regular/Programar/Modo/Correcção Temperatura/Proibição Controlo Remoto)
As funções a atribuir a estes botões podem ser seleccionadas a partir da Definição de Tecla de 
Função no Painel de Controlo.
O indicador nos botões refere o estado de activação/desactivação da função.

Apagado : A função atribuída está desactivada.
Aceso : A função atribuída está activada.

Os indicadores nos botões F1 e F2 irão acender-se ou apagar-se quando as funções atribuídas 
aos botões F1 e F2 forem activadas ou desactivadas a partir do painel Operação Colectiva.

5  Indicador de funcionamento
O indicador de funcionamento acende quando o AT-50B é ligado. 

Apagado  : DESLIGADO
Aceso : LIGADO

Painel de Toque / Botões

*1 Se o botão for premido enquanto a operação é proibida, o indicador LED piscará duas vezes.
*2 Os botões 2, 3 e 4 estão disponíveis apenas no ecrã INÍCIO.
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Configuração do Ecrã [Ecrã INÍCIO]
1. Como mudar o ecrã INÍCIO

Toque nos separadores para mudar o formato 
de visualização.

2. Como avançar para o ecrã Menu Principal

3. Como avançar para o ecrã Manutenção
Consulte o Manual de Instalação.

: Apresenta o ecrã GRELHA.

: Apresenta o ecrã GRELHA (sem zoom).

: Apresenta o ecrã GRELHA (com zoom).

: Apresenta o ecrã LISTA.

: Apresenta o ecrã GRUPO.

: Apresenta o ecrã Menu Principal

Ecrã GRELHA
Ecrã sem zoom

Para o ecrã 
GRELHA  
(com zoom)

Para o ecrã 
GRELHA
(sem zoom)

Ecrã com zoom
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Ecrã INÍCIO

Para o ecrã GRUPO

Para o ecrã GRELHA

Para o ecrã LISTA

Para o ecrã GRELHA

Para o ecrã Menu Principal

Para o ecrã INÍCIO

Ecrã GRUPO

Para o ecrã 
LISTA

Para o ecrã
GRUPO

Ecrã LISTA

[Ecrã Menu Principal]
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Botões [Ecrã INÍCIO]

① ② ③ 1④ ⑤

⑨ ⑩⑦⑧ ⑧ ⑪

⑯ ⑰ ⑱

⑮

2

⑥

⑥

2 ⑪ ⑫

⑥

⑭

⑬

⑳

⑲

Ecrã INÍCIO
Ecrã GRELHA (sem zoom)

Ecrã GRELHA (com zoom)Apresenta o estado de funcionamento de todos os grupos.
A disposição dos botões ⑥ varia consoante o número de 
grupos registados.

Apresenta o estado de funcionamento detalhado de 
cada grupo. (10 grupos em 5 páginas, no máximo) 

Ecrã LISTA Ecrã GRUPO
Apresenta o estado de funcionamento detalhado 
de cada grupo com o nome do grupo. (5 grupos 
em 10 páginas, no máximo)

Apresenta o estado de funcionamento detalhado 
de cada grupo. Define as operações do grupo.
(Quando as unidades de ar condicionado ou 
unidades Ar/Água (PWFY) são controladas)

Nota: As visualizações ⑨ e ⑩ variam consoante a Definição 
de Ícone de Grupo. Consulte a página 17 “Definição de 
Ícone de Grupo” para obter informação mais detalhada.
As visualizações exemplificativas anteriores são 
relativas à predefinição: Definição de Ícone de Grupo 2.

Definição de Ícone 
de Grupo 1
Definição de Ícone 
de Grupo 2
Definição de Ícone 
de Grupo 3

LOSSNAY

Unidades de ar condicionado
Modo Auto (ponto de 
definição duplo)
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Nota :  Dependendo das unidades a serem controladas e das definições do AT-50B, as operações dos botões 
disponíveis e as respectivas visualizações variam.

        : Enquanto o ícone  for apresentado no botão, isso significa que a operação está bloqueada.

Avança entre as páginas.

aBotão de página

Alterna entre o grupo a ser apresentado.
cBotão Comutação de Grupo

Apresenta o ecrã GRELHA.

1Botão de Ecrã GRELHA

Apresenta o ecrã LISTA.

2Botão de Ecrã LISTA

Apresenta o ecrã GRUPO.

3Botão de Ecrã GRUPO

Apresenta o ecrã Menu Principal.
4Botão do Ecrã Menu Principal

Prima este botão para fazer aparecer o painel de 
Operação colectiva.
(Consulte a página 20 para obter informação sobre o 
painel de Operação colectiva.)

7 Botão Aceder-ao-painel-Operação-
Colectiva

Selecciona/desselecciona grupos colectivamente. Adiciona 
marcas de verificação a todos os ícones seleccionados.

9Botão Seleccionar-Tudo

Avança para o ecrã GRUPO do grupo seleccionado. Avança para 
o ecrã de selecção de vários grupos quando estão seleccionados 
vários grupos. Consulte a página 25 "Ecrã de selecção de vários 
grupos" para obter informação mais detalhada.

0Botão Avançar para o grupo seleccionado

Apresenta/oculta a visualização da informação seguinte.
• Temperatura definida
• A operação programada está activada.

bBotão de selecção de visualização

Alterna o modo de operação das unidades de ar 
condicionado, LOSSNAY e  Ar/Água (PWFY).

dBotão Modo 

Ajusta a temperatura definida utilizando os botões + e –. 
A temperatura definida aparece acima do botão.

eBotão de temperatura definida 

Utilize este botão para desactivar temporariamente a 
operação programada no visor.
O indicador do botão permanecerá aceso quando a 
função estiver activada.
A operação programada não será efectuada quando 
o ícone  for apresentado.

fBotão Desactivar-Operação-Programada

Apresenta a janela emergente do ecrã de definições 
de unidades de ventilação interligadas (LOSSNAY)/
Direcção ar/Velocidade Ventilador/Ventilação.
* Consulte a página 23 "Definições de unidades de 

ventilação interligadas (LOSSNAY)/Vel. Ventilador/Direcção 
ar/Ventilação" para informação sobre a janela emergente.

gBotão de definição ventilação interligada 
(LOSSNAY)/Direcção ar/Vel. Ventilador/Ventilação

A operação difere consoante a Definição de Ícone de Grupo.
 Definição de Ícone de Grupo 1

LIGA/DESLIGA as unidades do grupo em cujo 
ícone de Grupo toca.

 Definição de Ícone de Grupo 2
Alterna o ícone de Grupo entre Seleccionado (com 
marca de verificação) e Desseleccionado (sem 
marca de verificação).
(Predefinição) Apresenta a marca de verificação 
quando toca no ícone de Grupo.

 Definição de Ícone de Grupo 3
Avança directamente para o ecrã GRUPO do 
grupo em cujo ícone de Grupo toca.

6Botão do ícone de Grupo (visualização do estado de funcionamento) 

Muda o funcionamento entre LIGADO e DESLIGADO.

⑱Botão LIG./DESL. 

Alterna a velocidade da ventoinha LOSSNAY entre Baixa e Elevada.
⑳Botão de selecção da velocidade da ventoinha

Apresenta a hora actual.

1Hora actual

Apresenta o número da Página actual/Total de páginas.

2Página actual/Total de páginas

Bloqueia e desbloqueia os botões do AT-50B.
Mantenha o botão pressionado durante dois 
segundos para bloquear ou desbloquear os botões.
O ícone de estado de bloqueado/desbloqueado 
aparecerá nos botões.

5Botão de bloqueio de operação

Poderá ser necessária uma palavra-passe para 
desbloquear determinados botões.
Seleccione os botões que pretende bloquear em Botões de 
Bloqueio (consulte a página 44.) no Menu Principal.
Se não tiverem sido seleccionados itens, o botão de 
bloqueio de operação não aparecerá no ecrã.

 : Apresenta o ecrã sem zoom.
 : Apresenta o ecrã com zoom.

8Botão do Ecrã GRELHA (sem zoom/com zoom)

Bloqueado Desbloqueado

Quando as temperaturas definidas de arrefecimento e aquecimento aparecem acima 
do botão, tocar no botão apresentará a janela emergente que permite ajustar as 
temperaturas definidas para o modo Modo Auto (ponto de definição duplo). Consulte 
a página 21 “Definição de temperatura” para obter informação mais detalhada.

⑲Botão de temperatura definida (Modo Auto (ponto de definição duplo))
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Visualização dos Ícones [Ecrã INÍCIO]
(1) Ecrã GRELHA (sem zoom)

(2) Ecrã GRELHA (com zoom)

[LIGADO (Cor de fundo: azul)]
Nº Grupo • Verificar água**:

• Aviso Filtro*
•  Marca de verificação

[DESLIGADO (Cor de fundo: preto)] [Erro (Cor de fundo: amarelo)]
Visualização do erro
Erro de comunicação
no arranque

[Grupo da unidade de ar condicionado]
[LIGADO (Cor de fundo: azul)]

•  Marca de verificação
•  Proibição da operação 

LIG./DESL. 

Nº Grupo

• Modo
•  Aviso Filtro:

Programar (activar/desactivar)

Temperat. Ambiente
Operação de ventilação 
interligada (LOSSNAY)

[DESLIGADO  
(Cor de fundo: preto)]

[Grupo LOSSNAY]
[LIGADO (Cor de fundo: azul)]

[DESLIGADO  
(Cor de fundo: preto)]

[DESLIGADO  
(Cor de fundo: preto)][LIGADO (Cor de fundo: azul)]

[Grupo de equipamento geral]

Aviso Filtro:
Ícone LOSSNAY

Programar  
(activar/desactivar)

Programar  
(activar/desactivar)

Ícone de equipamento 
geral

[Erro (Cor de fundo: amarelo)]
[Unidade de ar condicionado/
LOSSNAY/Grupo de 
equipamento geral]

Visualização do erro

Erro:
Apresenta o ícone  quando ocorre um erro.

Erro de arranque (comunicação):
Apresenta o ícone  assim como a visualização do erro 
quando ocorre um erro de arranque (comunicação).

Aviso Filtro:
Apresenta o ícone  quando o filtro necessita de 
manutenção.

Durante a operação programada:
Apresenta o ícone .

Quando o botão Desactivar-Operação-Programada está activado ou é 
proibido executar o Temporizador (Programar): Apresenta o ícone  .
Temperatura Ambiente:

Apresenta a temperatura ambiente actual. A temperatura apresentada 
ficará intermitente quando a temperatura ambiente for igual ou superior 
a 40 ºC (104 ºF) (39 ºC (102 ºF) em alguns modelos), ou quando for 
igual ou inferior a 0 ºC (32 ºF) (8 ºC (46 ºF) em alguns modelos).
* As temperaturas serão apresentadas em incrementos 
de 1 ºC no ecrã GRELHA (com zoom) e no ecrã LISTA, 
mesmo que a temperatura esteja definida para aparecer 
em incrementos de 0,5 ºC.

* Para Unidades de ar condicionado
** Para Ar/Água (PWFY)

[Grupo Ar/Água (PWFY)]
[LIGADO (Cor de fundo: azul)] [DESLIGADO  

(Cor de fundo: preto)]•  Marca de verificação
•  Proibição da operação 

LIG./DESL. 

Nº Grupo
• Modo
•  Aviso de Verific. de Água:

Programar (activar/desactivar)

Temperatura da água
Ícone Ar/Água (PWFY)

Marca Ar/Água (PWFY)
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Temperatura da água: 
Mostra intervalos de 0-93ºC (32-199ºF). Quando 
a temperatura ultrapassa este intervalo, 0ºC 
(32ºF) ou 93ºC (199ºF) pisca no visor. Quando há 
várias unidades Ar/Água (PWFY) registadas num 
grupo, é apresentada a temperatura da água 
actual na unidade Ar/Água (PWFY) principal.

(3) Ecrã LISTA

Botão de selecção de 
visualização

Botão de selecção de 
visualização

[LIGADO (Cor de fundo: azul)] [DESLIGADO (Cor de fundo: preto)] [LIGADO (Cor de fundo: azul)]
Nº Grupo Nome da divisão (Grupo) Programar (activar/desactivar) Programar (activar/desactivar)

Operação de ventilação interligada (LOSSNAY)**

• Marca de verificação
• Modo
• Aviso Filtro:

Temperat. 
Ambiente

Temperatura  
definida*

Temperat. 
Ambiente

Ventilação
interligada**
LIGADO: azul
DESLIGADO: preto

Temperat. 
Ambiente

• Modo
• Aviso Filtro:

* Quando a função de compensação da temperatura está activada, a indicação 
de temperatura aparecerá com um contorno verde.

**  A indicação de LOSSNAY 
interligada não aparece  
durante o funcionamento.

[Grupo LOSSNAY]

Nº Grupo Nome da divisão (Grupo) Programar (activar/desactivar) Programar (activar/desactivar)

[DESLIGADO (Cor de fundo: preto)]

[LIGADO (Cor de fundo: azul)] [DESLIGADO (Cor de fundo: preto)] [LIGADO (Cor de fundo: azul)]
[DESLIGADO (Cor de fundo: preto)]

• Marca de verificação • Ícone LOSSNAY
• Aviso Filtro:

• Ícone LOSSNAY • Ícone LOSSNAY
• Aviso Filtro:

[Grupo de equipamento geral]
Nº Grupo Nome da divisão (Grupo) Programar (activar/desactivar) Programar (activar/desactivar)

[LIGADO (Cor de fundo: azul)] [DESLIGADO (Cor de fundo: preto)] [LIGADO (Cor de fundo: azul)]
[DESLIGADO (Cor de fundo: preto)]

• Marca de verificação • Ícone de equipamento geral • Ícone de equipamento geral

【Erro (Cor de fundo: amarelo)】
【Unidade de ar condicionado/LOSSNAY/
Grupo de equipamento geral】

Visualização do erro

• Ícone de equipamento geral

Ventilação interligada (LOSSNAY):
Apresenta o ícone  quando existem unidades de ventilação 
interligadas com as unidades de ar condicionado (interiores) no grupo.
A cor do ícone indica o estado de funcionamento (Azul: LIGADO, 
Preto: DESLIGADO).

Ícone de equipamento geral:
Apresenta o tipo de equipamento geral.

[Grupo Ar/Água (PWFY)]

[Grupo da unidade de ar condicionado]

Nº Grupo Nome da divisão (Grupo)
Marca Ar/Água (PWFY)

Programar (activar/desactivar)

• Modo
• Verificar água:

Temperatura 
da água

Temperatura  
definida*

Temperatura 
da água

Ícone Ar/Água 
(PWFY)
LIGADO: azul
DESLIGADO: 
preto

[LIGADO (Cor de fundo: azul)] [DESLIGADO (Cor de fundo: preto)] [LIGADO (Cor de fundo: azul)]
[DESLIGADO (Cor de fundo: preto)]

•Ícone Ar/Água (PWFY)
  LIGADO: azul, DESLIGADO: preto

Temperatura 
da água

• Modo
• Verificar água:

• Marca de verificação

Programar (activar/desactivar)

Temperatura definida de aquecimento

Temperatura definida de arrefecimento
Modo Auto (ponto de definição duplo)
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Visualização dos Ícones [Ecrã INÍCIO]
Ecrã GRUPO

[Grupo de unidade de ar condicionado • Grupo Ar/Água (PWFY) ]
Durante o funcionamento

Nº Grupo

Modo
Erro

Erro de arranque (comunicação)
Aviso Filtro*

Verificar água**
Poupança de energia

Operação programada/Desactivada

Função Desactivar Operação 
Programada: LIGADO

Função Desactivar Operação 
Programada: DESLIGADO Ventilação interligada (LOSSNAY)*

Direcção ar*
Vel. Ventilador* Ventilação*

Nome de Grupo

Temperatura ambiente*
Temperatura da água**
Temperatura definida

Correcção Temperatura

Quando a unidade não está a funcionar

Ventilação interligada*
 (LOSSNAY)

Quando a função* 
Correcção Temperatura 
está activada 

Erro: Apresenta o ícone  quando ocorre um erro.
Erro de arranque (comunicação): Apresenta o ícone 

 assim como a visualização do erro quando ocorre 
um erro de arranque (comunicação).

Aviso Filtro: Apresenta o ícone  quando o filtro 
necessita de manutenção.

Durante a operação programada: Apresenta o 
ícone  .

Poupança de energia: O ícone  aparecerá no ecrã 
enquanto estiver a ser efectuado o controlo de poupança 
de energia (consoante o modelo da unidade interior).

Quando o botão Desactivar-Operação-Programada 
está activado ou é proibido executar o Temporizador 
(Programar): Apresenta o ícone  .
Temperatura Ambiente: Apresenta a temperatura ambiente 

actual. A temperatura apresentada ficará intermitente quan-
do a temperatura ambiente for igual ou superior a 40 ºC (104 
ºF) (39 ºC (102 ºF) em alguns modelos), ou quando for igual 
ou inferior a 0 ºC (32 ºF) (8 ºC (46 ºF) em alguns modelos).
Quando estão registadas várias unidades de ar 
condicionado (unidades interiores) num grupo, é 
apresentada a temperatura interna actual da unidade 
interior principal.

Nota: Enquanto o ícone  for apresentado no botão, isso significa que a operação está bloqueada.

Ícone da unidade

  *: Apresentada unicamente nos grupos 
Unidade de ar condicionado e quando a 
unidade seleccionada é compatível com a 
função

**: Apresentada unicamente nos grupo Ar/Água 
(PWFY)

Modo Auto (ponto de definição duplo)

Temperatura definida de arrefecimento
Temperatura definida de aquecimento
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[Grupo LOSSNAY]

Durante o funcionamento

Visualização da 
velocidade da ventoinha

Ícone de equipamento geral

[Grupo de equipamento geral]
Durante o funcionamento

Quando a unidade não 
está a funcionar

Quando a unidade não 
está a funcionar

Temperatura da água: 
Mostra intervalos de 0-93ºC (32-199ºF). 
Quando a temperatura ultrapassa este 
intervalo, 0ºC (32ºF) ou 93ºC (199ºF) 
pisca no visor. Quando há várias unidades 
Ar/Água (PWFY) registadas num grupo, é 
apresentada a temperatura da água actual 
na unidade Ar/Água (PWFY) principal.

Quando a função Correcção Temperatura está activada:
Quando a função Correcção Temperatura está activada, 
a temperatura corrigida é visível no tipo de de letra 
contornado a verde.

Ventilação interligada (LOSSNAY):
Apresenta o estado de funcionamento da unidade de 
ventilação que está interligada com as unidades de ar 
condicionado (interiores).

Ícone de equipamento geral:
Apresenta o tipo de equipamento geral.
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Operações Básicas
Selecção do ecrã
O ecrã GRELHA (sem zoom) aparece no arranque inicial.
Seleccione o ecrã pretendido.

1

2 2

1

33

1

2

3

Ecrã GRELHA (sem zoom)

Ecrã GRELHA (com zoom) Ecrã LISTA

Quando o sistema contém 25 grupos ou mais, o ecrã GRELHA 
(sem zoom) é apresentado conforme mostrado acima.
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• Definição de Ícone de Grupo 1: O ícone  aparece na área assinalada com o número 2.
Pára ou inicia o funcionamento das unidades de ar condicionado através do ícone de Grupo 1.

• Definição de Ícone de Grupo 3:  Não aparece nada na área assinalada com o número 2.
Avança para o ecrã GRUPO se tocar no ícone de Grupo 1.

* Bloquear operação LIG./DESL.
Quando o AT-50B restringe a sua própria operação LIG./DESL., aparecerá o ícone anterior. A 
operação LIG./DESL. ficará desactivada.

■  Quando "Paragem de emergência (Sinal nível)"  
 é apresentado

■  Quando a definição de entrada externa é "LIG./DESL.  
 (Sinal nível)"

Quando o botão de ícone do grupo é Definição de 
Ícone de Grupo 1

Selecção do grupo
• Definição de Ícone de Grupo 1, 2, 3

Quando se toca no ícone de Grupo 1, a acção efectuada difere consoante a Definição 
de Ícone de Grupo. Estão disponíveis três definições de ícone de grupo diferentes (como 
indicado em seguida) e a predefinição é Definição de Ícone de Grupo 2. Consulte a 
página 43 para saber como alterar a Definição de Ícone de Grupo.

• Definição de Ícone de Grupo 2: O ícone  aparece na área assinalada com o número 2.
Permite ao utilizador seleccionar os grupos que pretende 
utilizar. Avança para o ecrã GRUPO.
Toque no ícone de Grupo 1 para seleccionar o grupo que pretende utilizar. Os grupos 
podem ser seleccionados nos ecrãs GRELHA ou LISTA.
Toque no ícone de Grupo 1 para alternar entre apresentar marcas de verificação (seleccionado) e 
ocultar marcas de verificação (desseleccionado). Toque em 3 para seleccionar todos os grupos.
Toque nos ícones Grupo dos grupos que pretende utilizar e, em seguida, toque em 

 2 para avançar para o ecrã GRUPO.
O número dos grupos seleccionados = 1:  O grupo seleccionado aparece no ecrã GRUPO. 

Consulte a página 18 "Ecrã GRUPO" para obter informação mais detalhada.
O número dos grupos seleccionados > 1:  Aparece o ecrã de selecção de vários grupos. 

(Os grupos seleccionados podem ser utilizados colectivamente.) 
Consulte a página 25 "Ecrã de selecção de vários grupos" para obter 
informação mais detalhada.

* Durante a recepção do sinal de entrada externa
Não é possível utilizar o botão LIG./DESL. nas seguintes situações.

Não é possível 
utilizar o botão.
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Operações Básicas
Ecrã de Operação (Ecrã GRUPO)

Modo (pode ser usado apenas quando a unidade está em funcionamento)
Toque em 2 para aceder aos modos como se segue. O modo seleccionado será apresentado 
na área com a indicação 1. 
Grupo da unidade de ar condicionado: Frio/Desum./Ventilador/Auto*1/Calor
Grupo Ar/Água (PWFY): Aquecimento/Aquecim. ECO/Água quente/Anti-congel./Refrigeração
O modo seleccionado aparecerá na área assinalada com o número 1. 
(*: Para grupos unidade de ar condicionado, **: Para grupos Ar/Água (PWFY))
*1  Dependendo do modelo da unidade interior, é possível definir uma ou duas temperaturas 

programadas (ponto de definição único ou pontos de definição duplos) para o modo Auto.

*  Consulte a página 53 para saber quais as definições do 
modo Auto de arrefecimento/aquecimento.

*  Para utilizar uma unidade interior no modo de 
aquecimento (arrefecimento) quando a unidade interior já 
está a funcionar no modo contrário, não é possível mudar 
o modo de operação até que todas as unidades interiores 
estejam a funcionar no mesmo modo ou deixem de 
funcionar. Neste caso, o modo 1 fica intermitente.

*  Os modos disponíveis variam consoante o modelo. 
Os modos que não estão disponíveis não aparecem.

*  O modo de operação que estiver restringido por este controlador 
ou por outros controladores não pode ser seleccionado.

Operações básicas (Ecrã GRUPO)

Visualização de 
aquecimento auto

Visualização de 
arrefecimento auto

Utilizar o grupo de unidades de ar condicionado • grupo Ar/Água (PWFY)

Operação LIGAR/DESLIGAR
Tocar em 3 permite que as unidades interiores do grupo apresentado iniciem/interrompam 
o funcionamento. Quando estão ligadas unidades de ventilação interligadas (LOSSNAY), as 
unidades de ventilação trabalham em conjunto com as unidades interiores.
LIGADO:              DESLIGADO: [Verde] [Preto]

Grupo de unidade de ar condicionado

1

2

5 3
4

Grupo Ar/Água (PWFY)

Grupo de unidade de ar condicionado

Grupo Ar/Água (PWFY)
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Modo Auto (ponto de definição duplo):
Quando o modo de operação está definido para o modo Auto (ponto de definição duplo), 
é possível estabelecer duas temperaturas definidas (uma para arrefecimento e uma para 
aquecimento). Dependendo da temperatura ambiente, a unidade interior irá funcionar 
automaticamente no modo de arrefecimento ou aquecimento e manterá a temperatura 
ambiente dentro do intervalo predefinido. 

As temperaturas definidas especificadas para o modo Frio/Desum. e para o modo Calor
serão utilizadas para controlar automaticamente a temperatura ambiente de forma a que 
esta se mantenha no intervalo de temperaturas definido. 
Este modo é especialmente eficaz durante as estações intermédias, quando a diferença 
de temperaturas entre a superior e a inferior é maior e ambos os modos de aquecimento e 
arrefecimento são utilizados no mesmo dia.  

Temp. definida 
(Frio)

Padrão de operação durante o modo Auto (ponto de definição duplo)

Calor

A temperatura ambiente 
muda de acordo com a 
mudança que ocorrer na 
temperatura exterior.

Temp. definida 
(Calor)

CalorFrío Frío

Temperat. 
Ambiente
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Painel Operação colectiva
Este painel contém as funções que podem ser 
executadas colectivamente. (Regular, Programar, 
Modo, Correcção Temperatura, Proibição C.Remoto)

Se tocar no ícone  situado na parte inferior 
esquerda do ícone no ecrã GRELHA ou LISTA, 
aparecerá o painel Operação Colectiva.
Cada botão tem um indicador e o nome da 
função.

Os indicadores dos botões mostram que funções 
estão atribuídas a que botões.

Indicador
Função

Botão de 
Operação 
colectiva

▪ Antes de utilizar os botões de Operação Colectiva, os grupos nos quais pretende efectuar definições colectivas 
têm de estar seleccionados e os parâmetros têm de ser definidos a partir de Menu Principal>Definição de 
Operação>Definição de Operação Colectiva.

▪ Se  aparecer num ícone de uma determinada função, isso significa que a função não está disponível.

Efectuar Operação colectiva
1 No ecrã GRELHA ou LISTA, toque no botão que faz aparecer o painel Operação colectiva.
2 Seleccione o botão Operação Colectiva no painel Operação colectiva.
3 Prima OK no painel Operação colectiva.
 (Avance para o ponto 4 se tiver seleccionado Regular ou Modo. Caso contrário, a definição está concluída.)
4 Se tiver seleccionado Regular ou Modo, efectue as seguintes operações.

Quando tiver seleccionado Regular Quando tiver seleccionado Modo

Seleccione o item pretendido e toque em OK.
▪ Programado :  A operação programada está activada. As 

unidades irão funcionar de acordo com as 
definições do Regular Controlo. (Página 37)

▪ Desprogramado : A operação programada está desactivada. As 
unidades irão funcionar de acordo com as definições 
Operação Colectiva (Regular). (Página 41)

▪ DESLIGADO : A função Regular não será efectuada.

* Independentemente da forma como as definições anteriores 
forem efectuadas, a função Regular não será efectuada 
enquanto a unidade estiver em funcionamento.

▪ Toque em OK na janela emergente.

▪ Seleccione um modo na janela que aparece.

▪ Toque em OK.

* Um indicador intermitente num botão significa que a função que corresponde a esse botão não pode ser 
efectuada colectivamente. Verifique as definições de “Definição de Operação Colectiva”.
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Definição de temperatura  

(pode ser usada apenas quando a unidade está em funcionamento)

Toque em   para ajustar a definição de temperatura. 

Durante o modo Auto (ponto de definição duplo)
• Para mudar as temperaturas definidas de arrefecimento e 

aquecimento para o modo Auto (ponto de definição duplo) 
Toque no botão de temperatura definida para apresentar o 
ecrã no qual poderá estabelecer as temperaturas definidas de 
arrefecimento e aquecimento.

Toque em (1) para estabelecer as temperaturas definidas de  
arrefecimento e aquecimento. 
Em seguida, toque no botão OK (2).

(1)
(2)

Operações Básicas
Verificar o estado das funções de operações colectivas
1 No ecrã GRELHA ou LISTA, toque no botão que faz aparecer o painel Operação colectiva.
2 Verifique a cor do indicador do botão de operação colectiva. 

(Amarelo) : A função está activada.
(Cinzento) : A função está desactivada.

Verificar as definições do botão de Função
1 No ecrã GRELHA ou LISTA, toque no botão que faz aparecer o painel Operação colectiva.
2 Verifique qual a indicação do indicador dos botões de operação colectiva. 

: A função está atribuída ao botão F1.
: A função está atribuída ao botão F2.
: A função não está atribuída nem ao botão F1 nem ao botão F2.



22

Grupo Ar/Água (PWFY)
*  O definir intervalo temperaturas disponível varia consoante o modo ou o modelo.

  A temperatura pode ser definida dentro do seguinte intervalo.

** A temperatura é controlada automaticamente no modo Aquecim. ECO. O utilizador não pode alterar as definições da 
temperatura.

Aquecimento : 30°C - 50°C / 87°F - 122°F
Aquecim. ECO**: 30°C - 45°C / 87°F - 113°F
Água quente : 30°C - 70°C / 87°F - 158°F
Anti-congel. : 10°C - 45°C / 50°F - 113°F
Refrigeração : Inválido

[Booster unit] 
Aquecimento : 30°C - 45°C / 87°F - 113°F
Aquecim. ECO**: 30°C - 45°C / 87°F - 113°F
Água quente : Inválido
Anti-congel. : 10°C - 45°C / 50°F - 113°F
Refrigeração : 10°C - 30°C / 50°F - 87°F

[Water HEX unit] 

 
Grupo unidade de ar condicionado

(* Quando estiver selecionado o modo de Ventilador, não é possível efectuar a definição de temperatura.)

Modo de operação Intervalo de temperaturas definido

Frio/Desum.    19ºC–35ºC/67ºF–95ºF *1

Calor    4,5ºC–28ºC/40ºF–83ºF *1

Auto (ponto de 
definição único)

   19ºC–28ºC/67ºF–83ºF *1*2

Auto (pontos de 
definição duplos)

   Frio: Igual ao intervalo de temperaturas definido para o modo Frio
   Calor: Igual ao intervalo de temperaturas definido para o modo Calor *2*3*4

Ventilador    Não é possível definir

*1 Os intervalos de temperaturas que é possível definir variam consoante o modelo da unidade interior.
*2 A temperatura definida para o modo Auto (ponto de definição único ou pontos de definição duplos) aparecerá 

consoante o modelo da unidade interior.
*3 Os mesmos valores são utilizados para a temperatura definida para o modo Frio/Desum. e a temperatura definida 

de arrefecimento para o modo Auto (pontos de definição duplos). Do mesmo modo, os mesmos valores são 
utilizados para a temperatura definida para o modo Calor e a temperatura definida de aquecimento para o modo 
Auto (pontos de definição duplos).

*4 As temperaturas definidas de arrefecimento e aquecimento podem ser estabelecidas nas condições indicadas em 
seguida.
• A temperatura definida de arrefecimento é superior à temperatura definida de aquecimento.
• A diferença entre as temperaturas definidas de arrefecimento e aquecimento é igual ou superior à diferença de 

temperatura mínima que varia consoante o modelo da unidade interior.

Intervalo de temperaturas definido
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4

Definições de unidades de ventilação interligadas 
(LOSSNAY)/Vel. Ventilador/Direcção ar/Ventilação

A : Unidades de ventilação interligadas (LOSSNAY)
   * Esta definição apenas é apresentada quando a ventilação interligada  

está ligada.

B :  Vel. Ventilador (pode ser usada apenas quando  
a unidade está em funcionamento)

   *  Esta definição apenas é apresentada quando a unidade está equipa com esta função.
   * A velocidade da ventoinha disponível varia consoante o modelo.

C :  Direcção ar (pode ser usada apenas  
quando a unidade está em funcionamento)

   *  Esta definição apenas é apresentada quando a unidade  
está equipa com esta função.

   * A direcção de ar disponível varia consoante o modelo.

D : Ventilação (pode ser usado apenas quando a unidade está em funcionamento)
   * Esta definição apenas é apresentada quando a unidade está equipa com esta função.
 
Depois de concluir as definições, toque no botão  OK .

A C

B D

Parar Baixa Elevada

Definição 1 Definição 2 Definição 3 Definição 4 Definição 5 Oscilar Auto

Parado Baixa Média Elevada Auto

LIGADO DESLIGADO

Toque em 4 para visualizar o ecrã de 
definições de unidades de ventilação 
interligadas (LOSSNAY)/Vel. Ventilador/
Direcção ar/Ventilação.

(apenas para grupos unidades de ar condicionado)
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Operações Básicas

Utilizar o grupo de equipamento geral

Apresenta o tipo de equipamento geral.
*  Quando pretender alterar ícones, consulte o Manual de 

Instalação.

Operação LIGAR/DESLIGAR
• Quando o equipamento geral é ligado, o 

contacto de saída do controlador DIDO  
(PAC-YG66DCA) também liga.

• Quando o equipamento geral é desligado, o 
contacto de saída do controlador DIDO  
(PAC-YG66DCA) também desliga.

As visualizações que não estão assinaladas com números no ecrã são os mesmos do ecrã do Grupo de unidades de ar condicionado.

Botão Desactivar-Operação-Programada
     .    

Utilize o botão 5 (p18) para desactivar temporariamente a operação programada. 
Quando a função está activada, o indicador do botão 5 acende (amarelo).
Quando esta função está activada, o ícone  aparecerá no ecrã e a operação programada 
não será efectuada.
A execução do Temporizador (Programar) é proibida quando esta função está desactivada e o ícone  está a ser apresentado.

Utilizar o grupo LOSSNAY

Modo
Toque em (1) para aceder aos modos pela seguinte 
ordem: "Desvio, Recuperação calor, Auto."
O modo seleccionado aparecerá na área 
assinalada com o número (2). 

As visualizações que não estão assinaladas com números no ecrã são os mesmos do ecrã do Grupo de unidades de ar condicionado.

* Os modos disponíveis variam consoante o modelo. 
Os modos que não estão disponíveis não aparecem.

Definição da velocidade da 
ventoinha
Toque em (3) para aceder às velocidades da 
ventoinha pela seguinte ordem: "Baixa, Elevada".
A velocidade da ventoinha seleccionada 
aparecerá na área assinalada com o número (4). 

(2) (1) (3) (4)

A função “Desactivar Operação Programada” 
está ACTIVADA.

A função “Desactivar Operação Programada” 
está DESACTIVADA.
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Ecrã de selecção de vários grupos  * Para utilizar o Grupo de unidades de ar condicionado

Permite ao utilizador usar colectivamente todos os grupos que 
estão seleccionados no ecrã GRELHA ou LISTA.
Quando os grupos seleccionados incluem dois ou mais tipos de 
unidades, seleccione o tipo de unidade a utilizar. Em seguida, o 
grupo alvo será o grupo de unidades seleccionado.

(1)

■  Quando "Paragem de emergência (Sinal nível)"  
é apresentado

■  Quando a definição de entrada externa é "LIG./DESL. 
(Sinal nível)"

Não é possível 
utilizar o botão.

Desactivar funções
Botões de Bloqueio 
Quando o AT-50B bloqueia as suas próprias funções dos botões LIG./DESL., Modo, Temperatura 
Definida, Velocidade Ventilador ou Desactivar-Operação-Programada, o ícone apresentado 
anteriormente aparecerá nos botões correspondentes e as funções ficarão desactivadas.
Quando o botão LIG./DESL. é bloqueada, o Botão Collective ON/OFF ficará activado.
Exemplo) Botão LIG./DESL. bloqueado. 

Durante a recepção do sinal de entrada externa
Não é possível utilizar o botão LIG./DESL. nas seguintes situações.

Restrições de operações 
Se os botões LIG./DESL., Modo, Temperatura Definida, Direcção ar e Velocidade Ventilador do AT-50B 
forem desactivados a partir de outros controladores, o ícone  aparecerá nos botões e estes botões não 
estarão disponíveis para serem seleccionados. (Os botões poderão não ficar desactivados dependendo dos 
modelos da unidade interior ligada, dos controladores e dos controladores remotos.)
Se o AT-50B recusar o acesso de outros controladores (ou a "Definição de Proibição de Operação" estiver 
"Activado"), os outros controladores não poderão desactivar as funções do AT-50B.

Verifique os grupos 
seleccionados. 
Toque em (1) para 
visualizar o ecrã de 
confirmação do grupo 
seleccionado.
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Ecrã de Menus
O ecrã Menu Principal permite ao utilizador configurar as definições básicas.

Para aceder ao ecrã Menu Principal, toque no ícone  situado no canto superior direito do ecrã 
INÍCIO ou nos ecrãs do menu.

1

2

3

4

3

4

Ecrã Menu Principal
(Ecrã inicial)

2

1

1 Botão INÍCIO  
Permite aceder ao ecrã INÍCIO.

4 Botão Menu de Assistência 
Permite ao pessoal de assistência aceder ao menu de manutenção. Normalmente, os utilizadores não 
têm de alterar quaisquer definições no menu de manutenção.

3 Botão Limpeza do Painel de Toque Página 64

Toque neste botão para aceder ao ecrã que não irá responder ao toque (excepto quando se toca nos 
números dos quatro cantos por uma ordem especificada), permitindo ao utilizador limpar o painel de 
toque sem alterar acidentalmente as definições.

2 Botão Anterior
Repõe o ecrã no ecrã anterior.
(Quando tocado no ecrã Menu Principal, regressa o ecrã ao ecrã INÍCIO.)
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1 Definição de Operação

(1) Hora e Programação Define a data, hora, programações, alterações às horas de 
Verão e o Regular Controlo.

Página 28

(2) Definição de Operação 
Colectiva

Configura as definições da operação colectiva. Página 40

(3) Definição de Ícone de 
Grupo 

Altera o comportamento do ícone de grupo no ecrã INÍCIO.
* Estão disponíveis três opções de definição.

Página 43

2 Definições de Restrição

(1) Botões de Bloqueio Bloqueia os botões e as funções no AT-50B Página 44
(2)  Definir Limite de Intervalo 

de Temperaturas
Permite definir o intervalo das temperaturas para os 
controladores remotos locais.

Página 46

(3) Controlo Remoto Proibido Proíbe o acesso às definições LIG./DESL., Modo, 
Temperatura Definida, Restaurar Aviso de Manutenção 
(Aviso Filtro/Verificar água), Direcção do Ar e Velocidade 
Ventilador a partir dos controladores remotos locais 
e também desactiva as definições do Temporizador 
(Programar) a partir dos controladores remotos locais.

Página 48

(4)  Limite de Selecção do 
Modo de Operação

Limita a selecção do modo de operação. Página 50

3 Painel de Controlo

(1) Formato Visualização Selecciona os formatos de visualização* nos ecrãs INÍCIO e Menu. 
* Idioma de visualização, unidade de temperatura, 

apresentação ou não apresentação dos ícones de 
temperatura ambiente e do modo de arrefecimento/
aquecimento (durante o modo Auto) e temporizador de luz 
de fundo e nomes de grupos.

Página 52

(2)  Definição de Tecla de 
Função

Atribui as funções aos botões F1 e F2.
* As funções Regular, Programar, Modo, Correcção Temperatura 

e Proibição Controlo Remoto podem ser atribuídas.

Página 56

(3) Controlo Volume Define o volume do som e o brilho do ecrã. Página 57
(4) Calibração Painel de 

Toque
Calibra o painel de toque. Página 58

4 Gestão do Sistema

(1) Lista Estado Mostra erros e avisos de manutenção. Página 59
(2) Mudança de Sistema Selecciona a definição Mudança de Sistema*.

* Muda automaticamente todo o sistema para o modo de 
Arrefecimento ou Aquecimento com base na temperatura 
ambiente e na temperatura predefinida de cada grupo.

* Não é possível utilizar esta função quando a função Limite 
de Selecção do Modo de Operação está a ser utilizada.

Página 61
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Utilização - Definições do Menu Principal
Definição de Operação
Menu Principal > Definição de Operação

1

2

3

Menu Principal > Definição de Operação > Hora e Programação

1 Hora e Programação

A

B

C

D

A Definir a data e a hora e o formato de visualização

Separador Data Separador Hora

4

8

Menu Principal > Definição de Operação > Hora e Programação > Data e Hora

3

21

5
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1. Toque no botão A Data e Hora do ecrã [Hora e Programação].
2.  Toque no separador 1 [Data] para definir a data ou no separador 2 [Hora] para definir a hora. 
3. Utilizando os botões 3   , defina os seguintes itens: [Mês/Dia/Ano] e [Hora/Minuto/AM・PM].
4.  Em cada separador, seleccione um dos três formatos de visualização assinalando a caixa de 

verificação 4 existente junto ao formato pretendido.
5. Toque no botão 5 para aceder ao ecrã [Alterações às horas de Verão].

・Toque no botão 6 para apresentar uma lista de países. Seleccione o seu país.
   Seleccione “Não utilizado“ se não utiliza a hora de Verão.
・Se o seu país não consta da lista, seleccione “Manual”.
   Os botões 7 ficam activos. Toque nos botões 7 para apresentar o ecrã de definição da data e hora. 

Defina a data/hora de iníciar e terminar.

6. Toque no botão 8 Guardar. 

・A definição de data/hora inicial é 1/1/2013 12:00AM.
・Se o relógio for adiantado, as operações que estavam programadas para ocorrer antes da nova 

hora serão canceladas.
・Quando a hora de Verão entra em vigor, as operações programadas ou as operações Regular 

programadas para a hora avançada não podem ser executadas.
・Quando "Sinal de Acerto do Relógio" está ser definido para DESL. no ecrã [Definições Iniciais  

1/Sistema Básico] sob o Menu de Assistência, a hora de Verão função está não disponível.

[Nota]   Defina o "Sinal de Acerto do Relógio" para "DESLIGADO" se o AT-50B estiver a ser utilizado como um controlador 
secundário, ou se no mesmo M-NET existirem outros controladores a emitir periodicamente um aviso de tempo. 
Se no mesmo M-NET existirem dois ou mais controladores a emitir um aviso de tempo, outros dispositivos exis-
tentes no M-NET não conseguem sincronizar o relógio com o do controlador principal (relógio principal), provo-
cando o mau funcionamento das funções de relógio como, por exemplo, de programação e facturação de energia 
eléctrica repartida. Para obter informações mais detalhadas, consulte a secção 2-3. Definições Iniciais do Manual 
de Instalação.

6

7

Ecrã de definição da hora de Verão Ecrã de definição da data e hora
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 Ponto 4  Seleccione dias ou datas. 

Fluxograma da definição de uma programação

 Ponto 1 Seleccione o separador Semanal ou Um dia.

 Ponto 3 Seleccione um grupo.

 Ponto 5   Atribua um modelo aos dias   
ou datas seleccionados. 

 Ponto 6  Configure o modelo.

Ecrã Selecção do grupo e dia/data

Ecrã Selecção do modelo

Ecrã Edição do modelo

Ecrãs Definir Programações

Semanal
Um dia

Ecrã Definições sazonais

 Ponto 2 Valide o período.

Utilização - Definições do Menu Principal
Definição de Operação (cont.)

B Definir a programação da operação
Menu Principal > Definição de Operação > Hora e Programação > Definir Programações

[Nota] Se for atribuído um modelo específico a vários grupos ou dias e a configuração do modelo for alterada, a altera-
ção reflectir-se-á em todos os grupos e dias.  
Utilize um número de modelo diferente para guardar uma determinada configuração de eventos se não quiser que 
as alterações se reflictam nos grupos e dias aos quais padrão é atribuído.

Tipos de modelos Número de modelos de operação

Semanal Utilize este modo para atribuir um modelo de operação a cada dia da 
semana para ser executado todas as semanas. Máximo de 12 modelos

Um dia Utilize este modo para atribuir modelos de operação únicos a datas  
específicas (com antecedência até sete dias, incluindo a data actual). Máximo de 5 modelos
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1. Toque no botão "Definir Programações" do ecrã [Hora e Programação] para aceder ao Ecrã Selecção 
do grupo e dia/data.

Procedimentos de Definição de Programações

• Ecrã [Semanal]  
Apresenta os números dos modelos que estão atribuídos a grupos 
e dias. ( O ícone ) aparecerá no canto superior esquerdo da 
célula à qual está atribuída a programação Um dia.  
O modelo Um dia sobrepõe-se ao modelo Semanal.
Aparecerá o botão “Definições sazonais”.
O período efectivo que foi seleccionado no separador [Semanal] 
aparecerá no botão.
O período efectivo pode ser alterado no ecrã [Definições 
Sazonais] que aparecerá quando premir o botão.

• Ecrã [Um dia]  
Apresenta os modelos de programação Um dia que estão 
atribuídos a datas específicas.

Separador [Um dia]

Botão "Definições sazonais"

Grelha Dia (Data)

Separador [Semanal]
Nome do separador actual No separador [Um dia], aparecerá um horário de 7 dias incluindo o dia actual.

2. Toque no separador [Semanal] ou [Um dia].
Quando seleccionar o separador Semanal, as Definições sazonais têm de ser efectuadas da seguinte forma.
(1) Toque no botão “Definições sazonais” no Ecrã Selecção do grupo e dia/data.

(O botão “Definições sazonais” surge apenas no ecrã [Semanal].)
(2) Toque no botão 1 e seleccione utilizar ou não utilizar a programação Semanal 2.

: Utilizar Semanal 2

: Não utilizar Semanal 2

(3)  Utilize os 2   botões para seleccionar utilizar ou 
não utilizar a programação Semanal 1 e o período efectivo 
para a programação Semanal 2.
Se a programação Semanal 2 for definida para “Não utilizar 
Semanal 2”, não será possível definir o período efectivo.

(4)  Se premir o botão 3 OK, o ecrã regressará ao Ecrã 
Selecção do grupo e dia/data e o período efectivo do botão 
“Definições sazonais” será actualizado. Se os períodos 
efectivos para a programação Semanal 1 e Semanal 2 se 
sobrepuserem, a definição não poderá ser concluída. 3

1

2

Quando os grupos seleccionados incluem dois ou 
mais tipos de unidades (por exemplo, “Aparelhos Ar 
Condicionados e ventiladores” ou “equipamento geral 
e Ar/Água (PWFY)”), o ecrã [Selecção do grupo de 
destino] mostrado à direita surge antes do ecrã [Definir 
Programações]. Seleccione o tipo de unidade a operar e 
toque no botão OK.
(Este ecrã não aparece quando os grupos seleccionados 
não incluem múltiplos tipos de unidades.)
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① Para configurar um modelo novo utilizando um modelo em branco  

Toque no número de um modelo em branco e, em seguida, toque no botão  para aceder ao 
Ecrã Edição do modelo.  

⇒ Consulte o Ponto 5.

Se tiver configurado e guardado um ou mais modelos, aparecerá a mensagem "Quando 
copiar outros modelos de definições para editar, seleccione o modelo a copiar e toque no 
botão OK." Toque no botão OK para criar um novo modelo utilizando um modelo em branco. 
Para usar um modelo existente como um template (modelo de documento), seleccione o 
modelo pretendido e toque no botão OK.

3. Seleccione a célula na qual um grupo e um dia (data) específicos se cruzam para atribuir um modelo.
* Os modelos podem ser copiados, colados ou eliminados no Ecrã Selecção do grupo e dia/data.

Por exemplo, a programação semanal de um grupo específico pode ser copiada e colada 
noutro grupo, ou o modelo de programação de um dia específico pode ser copiado e colado 
noutro dia. Consulte a página 34 para obter informação mais detalhada. 

4. No Ecrã Selecção do modelo, seleccione [--] (desseleccionado) ou um dos 12 ou 5 modelos (entre [01] 
e [12] no separador [Semanal] OU entre [01] e [05] no separador [Um dia]). Cada modelo pode ser 
novamente configurado, copiado e colado ou editado. Consulte os pontos 1, 2 e 3 apresentados 
em seguida para obter informação mais detalhada. 

Toque num modelo de programação para o seleccionar.  
Quando os números dos modelos aparecem a preto, isso significa que esses modelos já foram 
configurados. Quando os números aparecem a branco, isso significa que os modelos estão em branco.

• Aparece apenas se o modelo seleccionado tiver sido configurado. 
• As funções não suportadas pelo grupo seleccionado aparecerão 

sublinhadas a vermelho e não serão efectuadas. 
* Toque nos botões < > para verificar as acções de cada evento 

programado. 
* Consulte a página 36 para obter informação sobre as definições 

dos ícones.

Números dos modelos de operação

Eventos programados para o modelo seleccionado

Utilização - Definições do Menu Principal
Definição de Operação (cont.)
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5. No Ecrã Edição do modelo, toque num número de evento para editar o respectivo conteúdo. 

*1 As acções programadas para cada evento serão apresentadas em duas páginas.  
Use os botões de deslocamento para alternar entre as páginas.

*2 No Ecrã Edição do modelo, é possível copiar e colar os eventos de um modelo específico noutro 
modelo.  
Consulte a página 34 para obter informação mais detalhada.

Botão de  
deslocamento

LIG./DESL., Modo, Temperatura Definida e Vel. Ventilador Direcção ar, Proibir Operação de Controlador Remoto

Número do evento Acções programadas Número do evento Acções programadas

②  Para copiar um modelo existente e colá-lo nos dias ou datas seleccionados  
Toque num número de modelo para o seleccionar e, em seguida, toque no botão OK para voltar ao 
Ecrã Selecção do grupo e dia/data. Para definir a programação para outros grupos ou dias/datas ⇒ 
Consulte o Ponto 2.  
Quando a definição está concluída ⇒ Consulte o Ponto 10.

③  Para editar um modelo existente  
Toque num número de modelo existente e, em seguida, toque no botão   para aceder ao Ecrã 
Edição do modelo. ⇒ Consulte o Ponto 5.

Se o número de modelo seleccionado estiver atribuído a outros grupos ou dias, aparecerá a 
mensagem "Este modelo é utilizado noutra programação. Para utilizar um número de modelo 
diferente, seleccione o número e toque no botão OK.". Para alterar a programação do dia 
ou da data seleccionados no Ponto 3 anterior, seleccione um número de modelo em branco 
novo e, em seguida, toque no botão OK. Para alterar a definição de todos os grupos e dias 
aos quais o modelo está atribuído, toque apenas no botão OK.
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* As funções que podem ser incluídas em cada evento são as seguintes: Hora de Execução, LIG./
DESL., Modo, Vel. Ventilador(*1), Direcção ar(*1), Temperatura Definida e Proibição de Operação de 
Controlador Remoto Local.

* Consulte a página 36 para obter informação sobre as definições dos ícones.
* A Temperatura Definida tem de ser definida para uma temperatura que não exceda o intervalo espe-

cificado em Definições Iniciais 1/Sistema Básico no Menu de Assistência(*2).  
Consulte o Manual de Instalação para saber como alterar a definição do intervalo de temperaturas.

     (*1) Para grupos unidade de ar condicionado e LOSSNAY
     (*2) Para grupos unidade de ar condicionado

7. Quando tiver efectuado todas as definições, toque no botão OK para regressar ao Ecrã Edição do 
modelo.

8. Repita as operações dos Pontos 5 a 7 apresentados anteriormente para definir os eventos e a hora de 
execução dos eventos, conforme necessário.

9. Quando tiver terminado, toque no botão Anterior  para voltar ao Ecrã Seleção do grupo e dia/data.  
Para definir a programação para outros grupos ou dias/datas ⇒ Consulte o Ponto 2.  
Quando a definição está concluída ⇒ Consulte o Ponto 10.

10. Para sair do ecrã e voltar ao ecrã [Hora e Programação], prima  no Ecrã Selecção do grupo e dia/
data.

Altere os valores com 

os botões  . Toque várias vezes nos ícones para 
seleccionar o pretendido.

Marque a caixa de verificação situada junto ao botão  para activar os botões  

Copiar,   Colar,     Eliminar e  Inserir. 

Copiar, colar, eliminar e inserir definições

6. Defina a hora e as acções para o número de evento seleccionado. 

Utilização - Definições do Menu Principal
Definição de Operação (cont.)

Modo Auto (ponto de definição duplo)

Temperatura definida de 
aquecimento

Temperatura definida de arrefecimento
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1. Toque no item que pretende copiar.
* Os itens que podem ser copiados incluem a programação semanal de um grupo, o modelo atribuí-

do a um dia específico ou o evento que está programado para ocorrer num determinado momento.
* Aparecerá uma marca de verificação vermelha nos itens seleccionados.

Copiar e colar as definições existentes

(Exemplo) Para copiar a programação semanal de um grupo

(Exemplo) Para copiar um evento (um conjunto de acções  
efectuadas num horário programado)

2. Toque no botão   Copiar. O item seleccionado será realçado em azul.

3. Toque no destino da cópia. 
* É possível seleccionar vários destinos para a cópia.
* Aparecerá uma marca de verificação vermelha nos itens seleccionados.

4. Toque no botão  Colar.
5. Toque no botão OK na janela emergente.

1. Toque nos itens que pretende eliminar.
* Os itens que podem ser eliminados em simultâneo incluem a programação semanal de um grupo, o modelo 

atribuído a um dia específico ou o evento que está programado para ocorrer num determinado momento.
* É possível eliminar vários itens em simultâneo.

2. Toque no botão  Eliminar.

3. Toque no botão OK na janela emergente.

Eliminar definições seleccionadas
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1. Toque numa linha para inserir um evento acima da linha.
* Aparecerá uma marca de verificação vermelha na linha seleccionada.

2. Toque no botão  Inserir. Aparecerá uma linha em branco acima da linha seleccionada. 
* Se já tiver sido definido o número máximo de eventos, não será possível inserir mais linhas.

Inserir um evento

Definições dos ícones

Utilização - Definições do Menu Principal
Definição de Operação (cont.)

*1 Os ícones correspondentes às funções que não estão programadas não serão apresentados, excepto no ecrã 
emergente Edição do modelo.

    

Funções Desseleccionada *1 Opções das Definições

LIG./DESL.

Modo

Velocidade Ventilador

Direcção ar

Proibição de operação 
de controlador remoto local (LIG./DESL.)
Proibição de operação 
de controlador remoto local (Modo)
Proibição de operação de controlador 
remoto local (Temperatura Definida)
Proibição de operação de controlador 
remoto local (Restaurar Aviso Filtro)

Aceso [verde] Apagado [preto]

Desum. Vent. Calor Auto
(ponto de definição único/pontos de definição duplos)

Desvio Recuperação calor Humidificador Auto

Parado Baixa Média Elevada Auto

Definição 1 Oscilar

Autorizar Proibir

AutoDefinição 2 Definição 3 Definição 4 Definição 5

Autorizar Proibir

Autorizar Proibir

Autorizar Proibir

(Grupos unidade de ar condicionado e LOSSNAY)

(Grupos Equipamento Geral e Ar/Água (PWFY))

    

Funções Desseleccionada *1 Opções das Definições

LIG./DESL.

Modo

Proibição de operação 
de controlador remoto local (LIG./DESL.)
Proibição de operação 
de controlador remoto local (Modo)
Proibição de operação de controlador 
remoto local (Temperatura Definida)
Proibição de operação de controlador  
remoto local (Restaurar Aviso de Verificar água)

Autorizar Proibir

Autorizar Proibir

Autorizar Proibir

Autorizar Proibir

Aceso [verde] Apagado [preto]

RefrigeraçãoAquecimento Aquecim. ECO Água quente Anti-congel.

Frio
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A função de Regular nocturno (a seguir abreviado como Regular) é uma função que impede a condensa-
ção interna ou o aumento extremo da temperatura aquecendo/arrefecendo automaticamente quando a 
temperatura ambiente estiver fora do intervalo especificado durante o período de tempo definido.

C Definir a função de Regular nocturno

・  Num grupo em que as Ar/Água (PWFY) e Unidades de ar condicionado estão ligadas a uma unidade 
exterior da série Y, a função Regular poderá não funcionar correctamente.

・  Quando o grupo de unidades de ar condicionado com a função Regular está desligado e a temperatura 
excede a temperatura predefinida, a operação de aquecimento/arrefecimento inicia.

・  Se a temperatura ambiente for medida pelo sensor de temperatura de sucção da unidade de ar 
condicionado, a temperatura pode não estar correcta quando a unidade está inactiva e o ar não é 
fresco. Quando a unidade de ar condicionado está inactiva, recomenda-se que utilize um sensor 
remoto ou um sensor de controlador remoto para medir a temperatura ambiente correctamente.

・  Se a definição da temperatura, a operação LIG/DESL. ou a execução do Temporizador (Programar) 
não for permitida para esta unidade, não será possível utilizar a operação Regular.

・  Se a alteração do modo de operação não for permitida ou se a selecção do modo de operação for 
limitada para esta unidade, a função Regular poderá não funcionar correctamente.
Quando o controlo Regular está activado, o grupo de ar condicionado opera conforme se mostra 
abaixo.

Se seleccionar a opção “Desprogramado”, a função Regular definida no ecrã [Regular Controlo] não será 
efectuada quando premir o botão Operação Colectiva.
Neste caso, as definições que foram efectuadas no ecrã [Operação Colectiva] - [Regular] irão sobrepor-se 
às definições efectuadas no ecrã [Regular Controlo], e a operação programada não será efectuada.

1.  Toque no botão c Regular Controlo do ecrã 
[Hora e Programação].

2.  Leia a mensagem emergente e toque no botão 
OK para confirmar.

1

6

4 5

7

  
 

Quando a temperatura desce abaixo do limite inferior de temperatura
 (controlo de aquecimento)

Quando a temperatura sobe acima do limite superior de temperatura
 (controlo de arrefecimento)

A operação Regular pára 
(quando a temperatura sobe 
3ºC/5.4ºF ou o período de 
tempo de controlo termina)

A operação 
Regular inicia.

Temperat.
Ambiente

21ºC/69ºF

Aquecimento
Activado

21ºC/69ºF

Aquecimento
Desactivado

Aquecimento
Activado

12ºC/53ºF

Aquecimento
Desactivado
21ºC/69ºF

Período de tempo de controlo Regular

Arrefecimento
Activado

24ºC/75ºF

Arrefecimento
Desactivado

Arrefecimento
Activado

28ºC/83ºF

Arrefecimento
Desactivado
24ºC/75ºF

Período de tempo de controlo Regular

A operação 
Regular inicia.

3ºC/5.4ºF
Temperat.
Ambiente

Limite superior
da temperatura
28ºC/83ºF

Limite inferior
da temperatura
12ºC/53ºF 24ºC/75ºF

Menu Principal > Definição de Operação > Hora e Programação > Regular Controlo
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Toque em OK para fechar a janela emergente e voltar ao ecrã [Regular Controlo]. As novas definições 
aparecerão na secção de visualização 4 no ecrã.
Se premir o botão Cancelar fecha a janela emergente, mas a nova definição não se reflectirá na secção 
de visualização 4 no ecrã.

4.  Prima o botão assinalado com o número 5 para definir limites inferior/superior da temperatura diferentes 
para grupos diferentes.

     Os grupos cuja definição de temperatura difere da definida para a definição colectiva aparecerão 

sublinhados .
5.  Seleccione os grupos que pretende incluir a partir dos botões Grupo assinalados com o número 6. Por 

predefinição, estão seleccionados todos os grupos.
6. Toque no botão 7 Guardar.

2

3

• A diferença mínima entre os limites superior e inferior é de 4ºC (8ºF).
• O intervalo de temperaturas que pode ser definido depende das unidades ligadas.
• A temperatura pode ser definida dentro do seguinte intervalo.

[Limite superior] 19°C - 30°C [19°C - 30°C] / 67°F - 87°F [67°F - 87°F]
[Limite inferior]   12°C - 28°C [17°C - 28°C] / 53°F - 83°F [63°F - 83°F]
* [ ] no caso de utilizar unidades Mr.SLIM®.

• Os grupos que não suportam a função Regular não podem ser seleccionados.
•  As alterações efectuadas enquanto a função Regular está activada não se reflectirão. Para que 

as definições se reflictam, desactive a função Regular e, em seguida, volte a activá-la. Consulte a 
página 20 para saber como activar/desactivar a função Regular.

•  Pode verificar o estado da função Regular acedendo ao ecrã [Verificar Definições Actuais] do ecrã 
[Hora e Programação].

3.  Prima o botão 1 para fazer aparecer o ecrã a fim 
de fazer aparecer o período de tempo de controlo 
e as temperaturas limites inferior/superior.

Definição do período de tempo de controlo Regular
Toque nos botões 2   para definir o período de 
tempo de controlo.

Definição dos limites inferior/superior da temperatura
Toque nos botões 3   para definir os limites superior e inferior.
Quando definir [--], o controlo Regular não será efectuado.

Utilização - Definições do Menu Principal
Definição de Operação (cont.)
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D Verificar as Definições da Programação Semanal/Um dia

1. Toque no botão "Verificar Definições Actuais" do ecrã [Hora e Programação].

2. Toque no separador [Semanal] ou [Um dia].
3. Toque na linha que corresponde ao grupo cujas programações pretende verificar.  

Toque no número do modelo por baixo de um dia específico para verificar a programação desse dia 
que aparece por baixo dos números do modelo. 

4. Toque nos botões < > para verificar as acções de cada evento programado.  
Toque no botão "Fechar" para voltar ao ecrã anterior. 

5. Para alterar as definições da programação, toque no botão Anterior  para regressar ao ecrã [Hora e 
Programação] e aceder ao ecrã [Definir Programações]. 

• Ecrã [Semanal]  
Apresenta os números dos modelos que estão atribuídos a grupos e dias.  
(O ícone  ) aparecerá no canto superior esquerdo da célula à 
qual está atribuída a programação Um dia.  
O modelo Um dia sobrepõe-se ao modelo Semanal. 

• Ecrã [Um dia]  
Apresenta os modelos de programação Um dia que estão 
atribuídos a datas específicas. 

Separador [Um dia]
A grelha Dia (Data) 
Mostra os modelos programados

Separador 
[Semanal]

Definições sazonais (apenas Semanal)

• Aparece apenas se o modelo seleccionado tiver sido configurado. 
• As funções não suportadas pelo grupo seleccionado aparecerão 

sublinhadas a vermelho e não serão efectuadas.  
*  Consulte a página 36 para obter informação sobre as definições 

dos ícones.
• A hora efectiva para a função Regular aparecerá como uma linha 

amarela na barra cronológica.

Números dos modelos de operação

Eventos programados para o modelo seleccionado

Hora efectiva para a função Regular

Menu Principal > Definição de Operação > Hora e Programação > Verificar Definições Actuais

Quando os grupos seleccionados incluem dois ou mais tipos de 
unidades (por exemplo, “Aparelhos Ar Condicionado e ventiladores” 
ou “equipamento geral e Ar/Água (PWFY)”), o ecrã [Selecção do grupo 
de destino] mostrado à direita surge antes do ecrã [Verificar Definições 
Actuais]. Seleccione o tipo de unidade a operar e toque no botão OK.
(Este ecrã não aparece quando os grupos seleccionados não incluem 
múltiplos tipos de unidades.)
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Menu Principal > Definição de Operação

Para seleccionar os grupos nos quais pretende efectuar a função LIG./DESL. Colectivo 

Menu Principal > Definição de Operação >  Definição de Operação Colectiva

2

1

3

2Efectuar as Definições da Operação Colectiva

2

4

6

1

3

5

1. Toque no botão 1 LIG./DESL. do ecrã [Definição de 
Operação Colectiva].

2. Leia a mensagem emergente e toque no botão OK 
para confirmar.

3.  Seleccione os grupos que pretende incluir a partir 
dos botões Grupo assinalados com a letra A. Por 
predefinição, estão seleccionados todos os grupos.

4. Toque no botão B Guardar.

Utilização - Definições do Menu Principal

Botão Seleccionar Tudo
Selecciona todos os grupos.

Botão Mostrar Lista de Nomes de Grupos  
Apresenta uma lista de nomes  
de grupos numa janela emergente.

A

B

・Os grupos de controladores DIDO que não suportam a função LIG./DESL. Colectivo não podem ser seleccionados.

Definição de Operação (cont.)

・Quando surge a imagem  no botão "Proibição C.Remoto", esta função não está disponível.
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Botão Mostrar Lista de Nomes de Grupos  
Apresenta uma lista de nomes  
de grupos numa janela emergente.

Para seleccionar os grupos nos quais pretende efectuar a Operação 
Colectiva (activar ou desactivar a função Regular)

1. Toque no botão 2 Regular do ecrã [Definição de 
Operação Colectiva].

2. Leia a mensagem emergente e toque no botão OK 
para confirmar.

3.  Toque nos botões C   para definir os limites 
superior e inferior. Prima o botão assinalado com a 
letra D para definir intervalos diferentes para grupos 
diferentes. Os grupos cuja definição de temperatura 
difere da definida para a definição colectiva 
aparecerão sublinhados   .

4.Seleccione os grupos que pretende incluir a partir 
dos botões Grupo assinalados com a letra A. Por 
predefinição, estão seleccionados todos os grupos.

5. Toque no botão B Guardar.

・A diferença mínima entre os limites superior e inferior é de 4ºC (8ºF).
・O intervalo de temperaturas que pode ser definido depende das unidades ligadas.
・Os grupos que não suportam a função Regular não podem ser seleccionados.
・ As alterações efectuadas enquanto a função Regular está activada não se reflectirão. Para 

que as definições se reflictam, desactive a função Regular e, em seguida, volte a activá-la. 
Consulte a página 20 para saber como activar/desactivar a função Regular.

Botão  Seleccionar Tudo
Selecciona todos os grupos.

B

A

C D

Para seleccionar os grupos nos quais pretende efectuar a Operação 
Colectiva (activar ou desactivar a operação programada)

1. Toque no botão 3 Programar do ecrã [Definição de 
Operação Colectiva].

2. Leia a mensagem emergente e toque no botão OK 
para confirmar.

3.  Seleccione os grupos que pretende incluir a partir 
dos botões Grupo assinalados com a letra A. Por 
predefinição, estão seleccionados todos os grupos.

4. Toque no botão B Guardar.
A

B

Botão Mostrar Lista de Nomes de Grupos  
Apresenta uma lista de nomes de  
grupos numa janela emergente.

Botão Seleccionar Tudo
Selecciona todos os grupos.
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Para seleccionar os grupos nos quais pretende efectuar a Operação 
Colectiva (Modo)

1. Toque no botão 4 Modo do ecrã [Definição de 
Operação Colectiva].

2. Leia a mensagem emergente e toque no botão OK 
para confirmar.

3.  Seleccione os grupos que pretende incluir a partir 
dos botões Grupo assinalados com a letra A. Por 
predefinição, estão seleccionados todos os grupos.

4. Toque no botão B Guardar.

・Não é possível seleccionar os grupos Controlador DIDO, LOSSNAY e Ar/Água (PWFY) que não são 
compatíveis com esta função.

Para seleccionar os grupos nos quais pretende efectuar a Operação Colectiva 
(Correcção Temperatura)
1.  Toque no botão 5 Correcção Temperatura do ecrã 

[Definição de Operação Colectiva].
2. Leia a mensagem emergente e toque no botão OK 

para confirmar.
3. Seleccione um valor a ser utilizado como o valor de 

compensação da temperatura a partir dos botões 
assinalados com a letra C.

4.  Seleccione os grupos que pretende incluir a partir 
dos botões Grupo assinalados com a letra A. Por 
predefinição, estão seleccionados todos os grupos.

5. Toque no botão B Guardar.

・ A função Correcção Temperatura é utilizada para aumentar ou diminuir temporariamente a definição de 
temperatura predefinida segundo um valor específico pré-determinado.

・ A compensação positiva é utilizada para as unidades que funcionam nos modos de Arrefecimento 
e Desum., e a compensação negativa é utilizada para as unidades que funcionam no modo de 
Aquecimento.

・ Não é possível seleccionar os grupos Controlador DIDO, LOSSNAY e Ar/Água (PWFY) que não são 
compatíveis com esta função.

・ Quando o modo de operação ou a definição da temperatura é alterada no grupo que executa a função 
Correcção Temperatura, a correcção da temperatura é cancelada.

A

B

Botão  Mostrar Lista de Nomes de Grupos  
Apresenta uma lista de nomes de grupos numa 
janela emergente.

Botão  Seleccionar Tudo
Selecciona todos os grupos.

B

A

C

Botão Mostrar Lista de Nomes de Grupos  
Apresenta uma lista de nomes de grupos numa 
janela emergente.

Botão  Seleccionar Tudo
Selecciona todos os grupos.

Definição de Operação (cont.)

Utilização - Definições do Menu Principal
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・ As definições que podem ser bloqueadas ou desbloqueadas dependem 
do tipo de grupo.

Grupos de 
unidades interiores

Grupos 
LOSSNAY

Ar/Água
(PWFY)

1 LIG./DESL. ○ ○ ○
2 Modo ○ × ○
3 Definir Temp. ○ × ○
4 Restaurar Aviso de Manutenção 
     (Aviso Filtro/Aviso de  
     Verificar água)

○ ○ ○

5 Direcção do Ar     ○ *1 × ×
6 Velocidade Ventilador     ○ *1 × ×
7 Temporizador     ○ *1 × ×

Para seleccionar os grupos nos quais pretende efectuar a Operação 
Colectiva (bloquear ou desbloquear o acesso às definições da tabela 
seguinte a partir dos controladores de sistema locais e outros controladores)
1.  Toque no botão 6 Proibição C.Remoto do ecrã [Definição de 

Operação Colectiva].
2.  Leia a mensagem emergente e toque no botão OK para confirmar.
3.  Seleccione os grupos que pretende incluir a partir dos botões 

Grupo assinalados com a letra A. Por predefinição, estão selec-
cionados todos os grupos.

4. Toque no botão B Guardar.

Menu Principal > Definição de Operação

1

2

3

Menu Principal > Definição de Operação > Definição de Ícone de Grupo

3Para efectuar definições de ícone de grupo
Toque no botão 3 Definição de Ícone de Grupo do ecrã [Definição de Operação].

1.  Seleccione entre Definição de Ícone de Grupo 1, Definição de Ícone de Grupo 2 e Definição de Ícone 
de Grupo 3 tocando no respectivo botão assinalado com a letra 1.

2. Toque no botão 2 Guardar.

2

1
 Definição de Ícone de Grupo 1
Pára ou inicia o funcionamento do grupo de unidades 
específico quando toca no ícone de Grupo.
 Definição de Ícone de Grupo 2 (predefinição)
Permite ao utilizador seleccionar vários grupos antes de 
avançar para o ecrã GRUPO. Toque no botão Operar depois 
de seleccionar os grupos para avançar para o ecrã GRUPO.
 Definição de Ícone de Grupo 3
Avança para o ecrã GRUPO quando toca num ícone 
de Grupo. 

A

B

Botão  Mostrar Lista de Nomes de Grupos  
Apresenta uma lista de nomes de  
grupos numa janela emergente.

Botão  Seleccionar Tudo
Selecciona todos os grupos.

*1: As definições [Direcção ar], [Vel. Ventilador] e [Temporizador] poderão não ser 
bloqueadas, consoante o modelo do controlador remoto ou da unidade ligados.
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Definições de Restrição 
Menu Principal > Definições de Restrição

1 Seleccionar as funções que pretende bloquear e definir a palavra-
passe para desbloquear as funções bloqueadas

Utilização - Definições do Menu Principal

1

2

3

4

Menu Principal > Definições de Restrição > Botões de Bloqueio

Seleccionar as funções que pretende bloquear  

1. Toque no botão 1 Botões de Bloqueio do ecrã [Definições de Restrição].
2.  Introduza a palavra-passe na página de início de sessão e toque no botão Ini.Sessão. Consulte as 

informações seguintes para saber como iniciar a sessão. Se introduzir a palavra-passe correcta, apare-
cerá o ecrã [Botões de Bloqueio].

3.  Prima o botão “Categoria” 1 que inclui a função a ser bloqueada. Aparecerá um ecrã semelhante ao 
da figura anterior. (Os itens de cada categoria e o tipo de funções que podem ser bloqueados estão 
resumidos na Tabela A.)

4.  Toque no botão 2 que corresponda à função que pretende bloquear para que apareça o ícone.  (Os 
itens cujo ícone correspondente está  não podem ser bloqueados.)

5. Toque no botão 3 Guardar.

Botão
Categoria Item Função que será bloqueada Botão

Categoria Item Função que será bloqueada

LIG./DESL. Botão Collective ON/OFF *1 LIG./DESL. Botão LIG./DESL. *3 *4
F1 Botão Função 1 *1 Modo Botão Modo 3 *4
F2 Botão Função 2 *1 Definir Temp. Botão de temperatura definida *3 *4
Ecrã Ecrã Painel de Toque *2 Vel. Ventilador Botão Vel. Ventilador *3 *4
Menu Principal Botão Menu Principal Program. LIG/DESL Botão Program. LIG/DESL. *3 *4

Tabela A.  Lista dos itens e funções que serão bloqueadas em cada categoria

*1 Se a função estiver bloqueada, o LED do botão pisca duas vezes quando toca no botão.
*2 Quando o Ecrã Painel de Toque está bloqueado, a categoria  ou  não estará disponível para selecção.
*3 Os botões que podem ser bloqueados são aqueles que aparecem no ecrã INÍCIO.
*4 No ecrã INÍCIO, o ícone é visível nos botões que estão bloqueados.

Botão  Guardar
Guarda as definições.

Botão  Categoria Botão  Activar/Desactivar Bloqueio
Utilize estes botões para seleccionar 
os itens que pretende bloquear quando 
o botão de bloqueio de operação é 
activado.

1 2

3
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Para iniciar sessão 1. Introduza a palavra-passe de início de sessão a partir do 
teclado 1 do painel de controlo. Toque em 2  para 
eliminar um carácter.

2. Toque no botão 3 Ini.Sessão.  
Se a palavra-passe corresponder, aparecerá o ecrã Botões 
de Bloqueio.  

Para alterar a palavra-passe
1.  Introduza a palavra-passe actual no ecrã de início de 

sessão e, em seguida, toque em 4 . Aparecerá o 
ecrã indicado aqui à esquerda.

2. Introduza a nova palavra-passe no campo 5 [Nova Palavra-passe].
* A palavra-passe deve ter entre quatro e oito caracteres.
  Toque em 8  para eliminar um carácter.

3.  Toque no campo 6 [Reintroduzir Palavra-passe] e volte a 
introduzir a nova palavra-passe.

4.  Toque no botão 7 OK para reflectir a alteração e voltar ao 
ecrã anterior.

・A palavra-passe de início de sessão inicial é "0000". Altere a palavra-
passe, se necessário.

・Se se esquecer da palavra-passe, consulte o Manual de Instalação.
3

1

4

2

5

6

7

8

Definir a palavra-passe de desbloqueio
1.  Toque no botão 1  Botões de Bloqueio do ecrã 

[Definições de Restrição].
2.  Introduza a palavra-passe no ecrã [Página de Início 

de Sessão] e toque no botão Ini.Sessão. Consulte 
as informações seguintes para saber como iniciar a 
sessão. Se introduzir a palavra-passe correcta, apa-
recerá o ecrã [Botões de Bloqueio].

3.  Prima 1 . Aparecerá um ecrã semelhante ao da 
figura apresentada à esquerda.

4.  Para permitir que os botões sejam desbloqueados 
sem introduzir a palavra-passe, toque em 2 “Sem 
palavra-passe” para activar o botão. Para que seja 
necessária uma palavra-passe para desbloquear os 
botões, toque em 2 “Palavra-passe” para activar 
o botão.

5. Toque no botão 3 Guardar.
Utilize a mesma palavra que a palavra-passe 
de inicio de sessão para desbloquear botões.

2

1
Botão  Guardar
Guarda as definições.

3
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2Definir os limites da temperatura dentro dos quais é possível definir as 
temperaturas de funcionamento a partir dos controladores remotos locais

1. Toque no botão 2 Definir Limite de Intervalo de Temperaturas do ecrã [Definições de Restrição].
2. Leia a mensagem emergente e toque no botão OK para confirmar.
3. Toque no botão 2 Grupo para seleccionar os grupos cujas definições pretende alterar.
4. Toque no botão 3 Editar.

1

2

 Botão  Mostrar Lista de Nomes de Grupos 
Apresenta uma lista de nomes de 
grupos numa janela emergente.

   Botões 
Utilize para avançar entre 
as páginas. (Cada página 
apresenta quatro grupos.)

 Botões  Grupo
Apresentam os números dos grupos.
Toque no botão de um grupo  
específico para editar as definições.

Botão  Editar
Permite editar o intervalo 
das temperaturas do 
grupo seleccionado.

 Botão  Seleccionar Tudo  
Selecciona todos os grupos.

3

Menu Principal > Definições de Restrição > Definir Limite de Intervalo de Temperaturas

Menu Principal > Definições de Restrição

1

2

3

4 

Utilização - Definições do Menu Principal
Definições de Restrição (cont.)
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5. Utilize os botões 4   apresentados na janela emergente 
do lado direito para definir o intervalo de cada modo de operação 
(Frio, Calor e Auto).   

• O intervalo de temperaturas e o modo de operação que podem ser definidos dependem dos 
modelos das unidades interiores e dos controladores remotos.

• Os intervalos de temperaturas de arrefecimento e aquecimento podem ser estabelecidos nas 
condições indicadas em seguida.
- A diferença entre o limite superior das temperaturas de arrefecimento e aquecimento é igual ou 

superior à diferença de temperatura mínima que varia consoante o modelo da unidade interior.
- A diferença entre o limite inferior das temperaturas de arrefecimento e aquecimento é igual ou 

superior à diferença de temperatura mínima que varia consoante o modelo da unidade interior.
• Não é possível proibir o funcionamento dos controladores remotos que estão ligados à unidade 

Mr. SLIM® a partir do AT-50B. Em vez disso, utilize a função de bloqueio dos botões dos 
controladores. 

• Se os limites de temperatura estiverem definidos para um valor demasiado elevado ou baixo, 
a função Mudança de Sistema pode não funcionar correctamente e as unidades podem não 
funcionar no modo esperado (Frio ou Calor). 

• Ao utilizar a função Mudança de Sistema, recomendamos que não utilize a função de limite de 
intervalo das temperaturas.

• Os grupos controlador DIDO, LOSSNAY e Ar/Água (PWFY) não são compatíveis com a função 
Definir Limite de Intervalo de Temperaturas.

• Se no mesmo sistema existirem dois ou mais controladores de sistema, seleccione apenas um 
controlador para definir a opção Definir Limite de Intervalo de Temperaturas. Se a opção Definir 
Limite de Intervalo de Temperaturas for definida a partir de outros controladores de sistema, 
ocorrerão duplicações de definições e o sistema não funcionará como pretendido.

Para eliminar o limite inferior, toque várias vezes no botão  até 
aparecer a indicação  . Para eliminar o limite superior, toque 
várias vezes no botão  até aparecer a indicação  .
Nem todas as funções são suportadas por todos os controladores 
remotos locais. Os botões   das funções não suportadas 
aparecerão esbatidos a cinzento.

6. Toque no botão 5 OK para guardar as definições.

4

5
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Utilização - Definições do Menu Principal
Definições de Restrição (cont.)
Menu Principal > Definições de Restrição

1

2

4

3

3 Bloquear ou desbloquear o acesso às definições da tabela seguinte 
a partir dos controladores de sistema locais e outros controladores

Menu Principal > Definições de Restrição > Controlo Remoto Proibido

Na situação seguinte, o ícone  aparecerá no botão Controlo Remoto Proibido e esta função não 
está disponível para selecção:

• A "Definição de Proibição de Operação" está "Desactivado".

 Botão  Mostrar Lista de Nomes de Grupos 
Apresenta uma lista de nomes 
de grupos numa janela emer-
gente.

 Botões 
Utilize para avançar entre as páginas.  
(Cada página apresenta quatro grupos.)

Botões  Grupo
Apresentam os números dos  
grupos.
Toque no botão de um grupo  
específico para editar as respectivas 
definições.

Botão  Editar
Permite editar o intervalo das temperaturas do grupo seleccionado.

Botão Seleccionar Tudo  
Selecciona todos os grupos.

1

2

3

LIG./DESL., Modo, Definir Temp.

Restaurar Aviso de Manutenção, 
Direcção do Ar, Velocidade 
Ventilador

Botão de 
deslocamento

Temporizador
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1. Toque no botão 3 Controlo Remoto Proibido do ecrã [Definições de Restrição]. 
2. Leia a mensagem emergente e toque no botão OK para confirmar.

・Quando o acesso a definições específicas está bloqueado, aparecerá o ícone  por cima dos 
respectivos ícones.

・As definições que podem ser bloqueadas ou desbloqueadas dependem do tipo de grupo.

Grupos de unidades interiores Grupos LOSSNAY Ar/Água (PWFY)

1 LIG./DESL. ○ ○ ○
2 Modo ○ × ○
3 Definir Temp. ○ × ○
4 Restaurar Aviso de Manutenção 
     (Aviso Filtro/Verificar água) ○ ○ ○
5 Direcção do Ar     ○ *1 × ×
6 Velocidade Ventilador     ○ *1 × ×
7 Temporizador     ○ *1 × ×

*1  As definições [Direcção do Ar], [Velocidade Ventilador] e [Temporizador] poderão não ser apresentadas, 
consoante o modelo do controlador remoto ou da unidade ligados.

3. Toque no botão 2 Grupo para seleccionar os grupos e alterar as 
respectivas definições.

4. Toque no botão 3 Editar.
5. Quando os grupos seleccionados no passo 3 incluem dois ou mais 

tipos de unidades (ares condicionados, LOSSNAY ou Ar/Água 
(PWFY)), surge o ecrã de selecção do tipo de unidade. Seleccione 
o tipo de unidade a operar. 
(Não é possível seleccionar o tipo de unidade assinalado com   .)

6. Utilize os botões assinalados com o número 4 na janela 
emergente do lado direito para bloquear ou desbloquear o acesso a 
cada item.

7. Toque no botão 5 OK para guardar as definições.

・O ecrã apresentado irá sempre apresentar o estado de proibição/
autorização mais recente. Se ocorrer um evento que altere o estado de 
proibição/autorização de um item específico, o ecrã apresentado será 
actualizado. (A marca irá aparecer ou desaparecer.)

・Quando esta função estiver a ser utilizada (ou a "Definição 
de Proibição de Operação" estiver "Activado"), não é possível 
desactivar os botões do AT-50B a partir do controlador do sistema. 

A visualização irá mudar da 
seguinte forma sempre que 
tocar no botão. 

Bloqueado → Desbloqueado

5 4
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Utilização - Definições do Menu Principal
Definições de Restrição (cont.)
Menu Principal > Definições de Restrição

1

2

4 Limite de Selecção do Modo de Operação (alterações sazonais)
Menu Principal > Definições de Restrição > Limite de Selecção de Modo de Operação

Nas situações seguintes, o ícone  aparecerá no botão Limite de Selecção do Modo de Operação e 
esta função não está disponível para selecção:

• O AT-50B está definido como um controlador secundário.
• A função Mudança de Sistema está disponível.

4

3

É possível limitar a selecção de modos de operação específicos com este controlador ou com o controlador 
remoto local para todos os grupos.
Por exemplo, a selecção do modo pode ser limitada de acordo com a estação do ano.
Limite do modo de arrefecimento (Inverno), limite do modo de aquecimento (Verão), limite do modo de arrefeci-
mento + aquecimento (entre as estações)

1. Toque no botão 4 Limite de Selecção do Modo de Operação do ecrã [Definições de Restrição].
2. Toque no botão 1 para definir o limite do modo de operação.

* Toque várias vezes no botão 1 para seleccionar de entre as seguintes definições.

1

3

2

4
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Prima o botão assinalado com o número 2 para definir tipos de limitação diferentes para grupos 
diferentes. 
Os grupos cuja definição de limitação difere da definida para a definição colectiva aparecerão 

sublinhados   .

・  Tenha em atenção que esta função não pode ser utilizada com algumas unidades interiores. Neste 
caso, a mudança do modo de operação não pode ser limitado com o controlador remoto local.

・ Não é possível seleccionar os grupos Controlador DIDO, LOSSNAY e Ar/Água (PWFY) que não 
são compatíveis com esta função.

・ Num grupo em que as Ar/Água (PWFY) e Unidades de ar condicionado estão ligadas a uma 
unidade exterior da série Y, Limite de Selecção do Modo de Operação poderá não funcionar 
correctamente.

1Botão Explicação

Sem Limite Os limites serão cancelados.

Sem Arrefecimento Os modos Frio, Desum. e Auto não podem ser seleccionados com o botão Modo.

Sem Aquecimento Os modos Calor e Auto não podem ser seleccionados com o botão Modo.

Sem Aquec./Arrefec. Os modos Frio, Desum., Calor e Auto não podem ser seleccionados com o botão Modo.

3. Seleccione os grupos que pretende incluir a partir dos botões Grupo assinalados com o número 3 . 
4. Toque no botão 4 Guardar.
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Painel de Controlo
Menu Principal > Painel de Controlo

1 Efectuar as definições de visualização básicas nos ecrãs INÍCIO e MENU

・  O ecrã [Formato Visualização] é composto por três páginas (1/3 - 3/3). Utilize os botões 4   
para avançar entre as páginas. Depois de efectuar todas as definições, toque no botão 5 Guardar.

Para seleccionar o idioma de visualização

Toque no botão 1 Formato Visualização do ecrã [Painel de Controlo].

1.  Toque no botão 1 Idioma do ecrã [Formato Visualização] (1/3).
2.  Seleccione o idioma pretendido de entre as opções de idioma 

(botões assinalados com o número 6 na figura) no ecrã emergente.
3. Prima o botão 7 OK para voltar ao ecrã anterior.

Para seleccionar a unidade de temperatura

Menu Principal > Painel de Controlo > Formato Visualização

Ecrã [Formato Visualização]：1/3 

1

2

3

4

1

2

3

4
5

6

7

Utilização - Definições do Menu Principal

Toque no botão 2 Unid. Temperatura do ecrã [Formato Visualização] (1/3) para alternar entre ºF, ºC e 1ºC.
•   ºF: A temperatura é apresentada em graus Fahrenheit.
•   ºC:  A temperatura é apresentada em incrementos de 0,5 ºC. (Mesmo que seleccione “ºC”, as temperaturas 

serão apresentadas em incrementos de 1 ºC para os grupos de unidades Ar/Água (PWFY).)
• 1ºC: A temperatura é apresentada em incrementos de 1 ºC.
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Para mostrar ou ocultar a temperatura ambiente
Toque no botão 3 Temperat. Ambiente do ecrã [Formato Visualização] (1/3) para alternar entre Mostrar  
e Ocultar.

Para mostrar ou ocultar o ícone do modo Frio/Calor (durante o modo 
Auto) quando o modo de operação está activado
Toque no botão 8 Definição Visor Modo Automático para alternar entre Mostrar (  ) e Ocultar
 (    ). 
Exemplo) Ecrã INÍCIO OcultarMostrar

Ecrã [Formato Visualização]：2/3 

8

9

5

Para definir o tempo limite da luz de fundo
Toque no botão 9 Definição Tempo Limite Luz de Fundo para definir o tempo limite.
A luz de fundo irá apagar após um período de tempo especificado de não utilização.
* Toque várias vezes no botão para seleccionar de entre as seguintes definições.
　　 1 min. → 3 min. → 5 min. → 7 min. → 10 min. 

A luz de fundo irá permanecer acesa enquanto estiver a ocorrer um erro.
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Utilização - Definições do Menu Principal
Painel de Controlo (cont.)
Menu Principal > Painel de Controlo

Menu Principal > Painel de Controlo > Formato Visualização

1

2

3

4

Ecrã [Formato Visualização]：3/3 

Para alterar o nome do grupo
1. Toque no botão 0 Avançar para ecrã de definição de nome de grupo do ecrã [Formato Visualização] 

(3/3).
2. Seleccione o botão de nome de grupo pretendido assinalado com o número a no ecrã [Definição 

Nome de Grupo] para alterar o respectivo nome de grupo.
3. Introduza o nome de grupo na janela emergente. (Consulte a página seguinte para obter informação 

mais detalhada.) Os nomes de grupos podem ser copiados e colados utilizando os botões b Copiar e 

c Colar.
4. Toque no botão 5 Guardar.

0

Ecrã Definição Nome de Grupo

a

b

c

5
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Ecrã de introdução de caracteres

Para introduzir uma cadeia de caracteres
1. Toque em 1 , , , , ou  para seleccionar maiúsculas, minúsculas ou números e 

outros símbolos.
2. Introduza os caracteres a partir do teclado 2.

* Desloque o ecrã para cima e para baixo utilizando os botões 3   para ver todos os caracteres.
* Para corrigir um carácter, mova o cursor por cima do carácter com o botão 4   e, em seguida, 

elimine-o utilizando o botão 5 Eliminar ou sobreponha-o com um novo carácter.
3. Quando terminar, toque no botão 6 OK para voltar ao ecrã anterior.

Para introduzir cadeias de caracteres, como, por exemplo, nomes de grupos (máximo de 16 caracteres), 
efectue as operações apresentadas em seguida.

6

2

3

1
4

5
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Utilização - Definições do Menu Principal
Painel de Controlo (cont.)
Menu Principal > Painel de Controlo

Menu Principal > Painel de Controlo > Definição de Tecla de Função

・Por predefinição, não está atribuída nenhuma função aos botões F1 e F2. 
・O botão F1 e o F2 estarão efectivos apenas no ecrã INÍCIO.
・Para utilizar o botão F1 ou F2 para efectuar uma função, é necessário efectuar algumas defini-

ções da Operação Colectiva. (Consulte a página 40 para obter informação sobre as definições de 
Operação Colectiva.)

・Se o ícone “ ” aparecer na caixa de verificação, isso significa que a função que corresponde à 
caixa de verificação não está disponível e que não é possível atribuir a função ao botão F1 ou F2.

1

2

3

4

2 Atribuir funções de Operação Colectiva ao botão Função 1 (F1) e ao 
botão Função 2 (F2)

Toque no botão 2 Definição de Tecla de Função do ecrã [Painel de Controlo].

1. Toque na marca de verificação [ ] que corresponde à função que pretende atribuir ao botão F1 ou F2 
para que a marca de verificação apareça como [ ].
(Assinale a marca de verificação na coluna F1 para atribuir uma função ao botão F1 e assinale a marca 
de verificação na coluna F2 para atribuir uma função ao botão F2. Volte a tocar no botão para que o 
botão apareça como [ ] para cancelar a selecção.)

2. Toque no botão 3 Guardar.

3
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Menu Principal > Painel de Controlo

3Ajustar o volume e o brilho
Menu Principal > Painel de Controlo > Controlo Volume

Para ajustar o brilho

・As definições de volume e de brilho serão alteradas imediatamente, mas serão guardadas apenas 
depois de premir o botão 3 Guardar.

1
2
3
4

Para ajustar o volume

1

2

3

Toque no botão 3 Controlo Volume do ecrã [Painel de Controlo].

1. Toque no botão 1 Som do ecrã [Controlo Volume].
 Sempre que toca no botão 1 Som, o nível de som muda da seguinte forma: [Nível 0] →  

[Nível 1] → [Nível 2] → [Nível 3].
2. Toque no botão 3 Guardar.

1.Toque no botão 2 Brilho do ecrã [Controlo Volume].
 Sempre que toca no botão 2 Brilho, o nível de brilho muda da seguinte forma: [70%] → [80%] →

[90%] → [100%].
2. Toque no botão 3 Guardar.
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1.  Toque no botão 4 Calibração Painel de Toque do ecrã [Painel de Controlo].
 Toque no botão OK do ecrã de confirmação.
2.  Toque nos quadrados brancos ( 4 ) pela ordem em que aparecem, a começar pelo canto superior 

esquerdo.
3. Depois de tocar em todos os nove quadrados, o ecrã voltará ao ecrã [Painel de Controlo].

4Calibrar o painel de toque
Menu Principal > Painel de Controlo > Calibração Painel de Toque

・ Se não tocar em cada quadrado até um minuto depois de ter tocado no último quadrado, a calibra-
ção será cancelada e o ecrã voltará ao ecrã [Painel de Controlo].

・ Para calibrar correctamente o ecrã, utilize um objecto pontiagudo, mas não afiado, para tocar nos 
quadrados.

* Objectos afiados podem riscar o painel de toque.

4

Utilização - Definições do Menu Principal
Painel de Controlo (cont.)
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Gestão do Sistema
Menu Principal > Gestão do Sistema

1Verificar ou restaurar o Erro ou o Aviso de Manutenção

1. Toque no separador 1 [Avaria] para verificar o número de erros, os nomes do grupo onde ocorreram 
os erros, os endereços das unidades de origem dos erros e os códigos dos erros.

Menu Principal > Gestão do Sistema > Lista Estado

Para verificar o erro

1

2

Toque no botão 1 Lista Estado do ecrã [Gestão do Sistema].

Para restaurar o erro
1. Toque no separador 1 [Avaria].
2. Toque no botão 2 Restaurar Tudo.
3. Toque no botão OK na janela emergente. 

・Os grupos cujos erros foram restaurados aparecerão com um ícone a indicar que deixaram de estar em funcionamento.

 Número de erros
Apresenta o número de erros.

1

2

 Endereço da origem do erro 
Apresenta o endereço M-NET 
das unidades cujos Avisos 
Erro/Filtro estão activados.

 Código de Erro
Apresenta o código do erro 
que foi detectado.

 Nomes de Grupos
Apresenta o nome do grupo 
que inclui a unidade cujos 
Avisos Erro/Filtro estão 
activados.  

・Se ocorrer um erro, anote o código do erro e consulte o seu assistente ou um fornecedor de serviços de manutenção.
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Para verificar a informação relativa às unidades cujos Avisos de 
Manutenção estão activados

1. Toque no separador 3 [Aviso de Manutenção] e verifique o número de unidades cujos Avisos de 
Manutenção estão activados, os nomes dos grupos aos quais pertencem e os respectivos endereços.

・Quando aparece um Aviso Filtro, limpe, lave ou substitua o filtro, conforme necessário.  
Consulte o manual da unidade de ar condicionado ou da unidade LOSSNAY para obter 
informação mais detalhada.

・Quando o ícone  aparece no botão Restaurar, isso significa que o botão não estará 
disponível. 

Para restaurar o Aviso de Manutenção (por exemplo, após a limpeza do filtro)
Botão 4 Restaurar          ：Elimina o Aviso de Manutenção especificado
Botão 5 Restaurar Tudo：Elimina todos os Avisos Filtro.  

                                       (Este botão não está disponível para os grupos Ar/Água (PWFY).)

3

5

 Número de Avisos de Manutenção 
 detectados
Apresenta o número dos Aviso de 
Manutenção que foram detectados.

4

Utilização - Definições do Menu Principal
Gestão do Sistema (cont.)
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Menu Principal > Gestão do Sistema

2Utilizar a função Mudança de Sistema
Menu Principal > Gestão do Sistema > Mudança de Sistema

Utilize o modo Mudança de Sistema para mudar automaticamente um grupo de unidades interiores que estão 
ligadas à mesma unidade exterior para os modos de Arrefecimento e Aquecimento de acordo com as mudanças de 
temperatura. 
Use esta função para controlar as unidades interiores que não dispõem de um modo de mudança automática. Estas 
podem funcionar no modo de Aquecimento durante a manhã, e mudar automaticamente todas em simultâneo para 
o modo de Arrefecimento ou de Aquecimento à tarde, por exemplo, sem a necessidade de mudar manualmente o 
modo através de cada controlador remoto.

 * Esta função não deve ser usada em conjunto com a função Mudança de Sistema da unidade exterior ou 
outros controladores de sistema.

 * Quando o modo Mudança de Sistema estiver definido para [Auto], o modo de operação é seleccionado com 
base nos pedidos da maioria do grupo, tendo em conta a capacidade de cada unidade interior. Quando o 
modo é definido para [Grupo Representativo], o modo de operação é seleccionado com base no pedido do 
grupo representativo através da actualização do respectivo estado a cada 15 minutos e da mudança para o 
modo de arrefecimento ou aquecimento, conforme necessário.

   Uma vez que o modo de operação é seleccionado com base nos pedidos do grupo representativo ou da 
maioria dos grupos, nem todas as áreas podem receber a temperatura ideal da unidade de ar condicionado. 

・ Se os limites de temperatura estiverem definidos para um valor demasiado elevado ou baixo 
(ver página 46), a função Mudança de Sistema pode não funcionar correctamente e as unidades 
podem não funcionar no modo esperado (Arrefecimento ou Aquecimento). 

・A função Mudança de Sistema não está disponível para os seguintes tipos de produtos: 
 Unidades de arrefecimento/aquecimento em simultâneo (com modo Auto), Mr. SLIM®, LOSSNAY, 
controlador DIDO e Ar/Água (PWFY).

1

2

Nas situações seguintes, o ícone  aparecerá no botão Mudança de Sistema e esta função não está 
disponível para selecção:

• O AT-50B está definido como um controlador secundário.
• A função de limite de mudança do modo de operação está disponível.
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1. Toque no botão 2 Mudança de Sistema do ecrã [Gestão do Sistema].
2. Toque no botão 1 Mudar Modo para seleccionar entre [Nenhum], [Auto] e [Grupo Representativo].

3. Toque no botão 3 Guardar do ecrã [Mudança de Sistema].

・ A definição inicial para o Grupo Representativo é o grupo de um bloco específico com o número de grupo mais 
pequeno.

・ Num grupo em que as Ar/Água (PWFY) e Unidades de ar condicionado estão ligadas a uma unidade exterior da 
série Y, a função Mudança de Sistema poderá não funcionar correctamente.

Modo Mudança 
de Sistema Definição

Nenhum  
(predefinição) Seleccione esta opção para não utilizar a função Mudança de Sistema.

Auto

Os modos de operação (Frio/Calor) serão alterados com base no seguinte: As diferenças das 
temperaturas entre a temperatura predefinida e a temperatura ambiente de todos os grupos de 
unidades interiores que estão ligados a uma unidade exterior específica E a capacidade de cada 
unidade interior de cada grupo. 
* O modo de operação dos grupos de unidades que não estão em funcionamento, ou as que estão a funcionar no 

modo Vent. ou Auto, permanecerá igual.

Grupo
Representativo

Os modos de operação (Frio/Calor) serão alterados com base na diferença de temperaturas entre 
a temperatura predefinida do grupo representativo e a temperatura ambiente.
* Quando as unidades de ar condicionado do Grupo Representativo não estão em funcionamento, ou estão a 

funcionar no modo Vent. ou Auto, a função Mudança de Sistema irá funcionar da mesma forma que quando o 
modo Mudança de Sistema está definido para Auto.

Se seleccionar a opção [Grupo Representativo], aparecerá 
o grupo que está actualmente definido como o Grupo 
Representativo.

 * Para determinar um grupo diferente como o Grupo Representativo, 
seleccione um novo grupo no ecrã que aparece (apresentado à 
direita) quando prime o botão 2 Grupo Representativo e, em 
seguida, toque no botão OK.

3

 Nº Bloco
Apresenta o número do bloco. 
Todas as unidades de cada grupo 
funcionam no mesmo modo 
de operação. O AT-50B cria 
automaticamente blocos com base 
nas informações da ligação do tubo 
de refrigerante e as informações da 
definição de grupo de cada unidade.

 Lista Grupo
Apresenta o número atribuído aos grupos de unidades interiores que estão ligados às 
unidades exteriores num bloco específico. Nesta lista, seleccione um grupo representativo 
quando [Grupo Representativo] está seleccionado para o modo Mudança de Sistema.

 Modo Operação
Apresenta o modo de 
operação actual.
Frio:  
Calor:  1

2

 Botão de Visualização de 
 Informação do Bloco
Apresenta os endereços das 
unidades exteriores e os nomes 
dos grupos de um bloco específico.

Utilização - Definições do Menu Principal
Gestão do Sistema (cont.)
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A função Mudança de Sistema funciona dependendo de o grupo suportar ou não o Modo Auto (ponto de
definição duplo).

1) Grupos que não suportam o Modo Auto (ponto de definição duplo)

24ºC

1,5ºC

1,5ºC

2) Grupos que suportam o Modo Auto (ponto de definição duplo)

1,5ºC

1,5ºC

28ºC

20ºC

• Não defina uma temperatura de aquecimento superior à temperatura de arrefecimento.
• No caso de grupos que suportam o Modo Auto (ponto de definição duplo), uma diferença elevada 

entre as temperaturas de aquecimento e arrefecimento pode atrasar a mudança do modo de 
operação. Recomenda-se definir as temperaturas de aquecimento e arrefecimento para o mesmo 
valor.

Inverno

Temperatura 
definida

Operação de arrefecimento

Operação de aquecimento

Mudança de modo (Calor→Frio)

Mudança de modo (Frio→Calor)

Verão Verão

Inverno

Operação de arrefecimento

Operação de aquecimento

Mudança de modo (Calor→Frio)

Mudança de modo (Frio→Calor)

Verão

Temperatura 
definida para 

arrefecimento

Temperatura 
definida para 
aquecimento

Verão

Térmico DESLIGADOTérmico DESLIGADO
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Manutenção
Ecrã Limpeza do Painel de Toque

Este ecrã permite ao utilizador limpar o ecrã de toque sem alterar acidentalmente as definições.

1. Toque no ícone  do Menu Principal para fazer aparecer o ecrã acima apresentado.
2. Quando terminar a limpeza do painel de toque, toque nos quatro números situados nos cantos 1, 2, 3 e 

4 (por esta ordem) para voltar ao ecrã Menu Principal.

Para limpar o painel de toque

・ Tem de tocar nos quatro números pela ordem correcta. Se tocar nos números por uma ordem 
incorrecta, inicie de novo a partir do 1. 

・ Limpe utilizando um pano macio seco, um pano humedecido em água com detergente suave ou 
um pano humedecido com etanol. Não utilize solventes ácidos, alcalinos ou orgânicos.
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Resolução de Problemas

 Problema

Aparece um Aviso Filtro no ecrã.

 Problema

  O ícone  aparece no ecrã.

 Problema

O indicador no Botão Collective ON/OFF está a piscar.

 Problema

A mensagem [Paragem de Emergência (Sinal nível)] aparece no ecrã e o controlador não responde ao botão LIG./DESL..

Toque em Menu Principal > Gestão do Sistema > Lista 
Estado. 
No separador Aviso de Manutenção, verifique o endereço 
no ecrã. Limpe o filtro da unidade cujo Aviso Filtro está 
aceso de acordo com as instruções do manual da unidade 
indicada.
Consulte a página 59.

Toque em Menu Principal > Gestão do Sistema > Lista 
Estado. No separador Avaria, verifique o código de erro e o 
endereço da origem do erro no ecrã. De seguida, consulte 
o seu assistente.
Consulte a página 59.

Toque em Menu Principal > Gestão do Sistema > Lista 
Estado. No separador Avaria, verifique o código de erro e o 
endereço da origem do erro no ecrã. De seguida, consulte 
o seu assistente.
Consulte a página 59.

Se a interface de entrada externa receber um sinal de 
paragem de emergência, todas as unidades interiores, 
LOSSNAY e Ar/Água (PWFY) que são controladas pelo 
AT-50B irão parar. O controlador AT-50B, os controladores 
de sistemas de baixo nível ou os controladores remotos 
locais não responderão até que o sinal de paragem de 
emergência recebido seja removido. Quando o sinal de 
paragem de emergência é removido, é reposto o estado 
que estava activo antes de o sinal ter sido recebido.

Solução 

Solução

Solução
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*1  Não deve ser usado com um dispositivo de fornecimento de energia CC normal. Utilize as unidades de alimentação para linhas de trans-
missão (PAC-SC51KUA etc.) da Mitsubishi.

*2  O "Coeficiente do consumo de energia" é um coeficiente usado para calcular o consumo de energia relativo dos dispositivos que recebem 
energia através do cabo de transmissão M-NET.
Consulte a nota do fim do Capítulo 1-5 "Diagrama do sistema" no Manual de Instalação.

Dimensões externas (L x A x P)

Especificações

Fonte de alimentação

Condições de 
funcionamento

Peso

Temperatura:

Humidade

Recebe energia proveniente da unidade de alimentação para a linha de 
transmissão ou proveniente de unidades exteriores através do cabo de 
transmissão M-NET. O coeficiente do consumo de energia*2 do AT-50B é "4".

30 V CC *1

(para ligação apenas ao M-NET)

Intervalo de temperaturas em funcionamento
Intervalo de temperaturas em armazenamento

0 - 40˚C [32˚F - 104˚F]
-20 - +70˚C [-4˚F - +158˚F]

30%~90% HR (sem condensação)
0,5 kg [1-1/8 lbs]
180 x 120 x 30 mm  [7-3/32 x 4-23/32 x 1-3/16 pol.]

Nível de pressão acústica O nível de pressão acústica com ponderação A é inferior a 70 dB.
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This product is designed and intended for use in the residential, 
commercial and light-industrial environment.

This product at hand is based on the following EU regulations:
• Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
• Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER:   MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works  

5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan


