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Capítulo 1. Instalação
Leia atentamente as seguintes precauções de segurança antes de efectuar a instalação. Consulte o Capítulo 2. “Configuração Inicial” deste manual e o 
Livro de Instruções para obter informações sobre como utilizar ou efectuar as definições do controlador. Consulte também os manuais de instalação das 
unidades de ar condicionado para saber como ligar os cabos ou como instalar as unidades de ar condicionado.

1-1. Precauções de Segurança
• Leia atentamente as seguintes precauções de segurança antes de efectuar a instalação.
• Siga estas precauções para garantir a segurança.

• Simbologia

• 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 quando for 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.

 AVISO

 ATENÇÃO

 AVISO

 ATENÇÃO

 AVISO Indica risco de morte ou ferimentos graves.

 ATENÇÃO Indica risco de ferimentos graves ou danos na estrutura.

(Acções proibidas) (Não tocar) (Evitar água) (Evitar mãos molhadas) (Risco de incêndio)
(Risco de choque 

eléctrico)
(Risco de ferimentos) (Acções importantes)

(Necessária ligação à 
terra)

 Precauções gerais

 Precauções durante a instalação

Sistema de Controlo de Ar Condicionado

Controlador Táctil Avançado AT-50B
Manual de Instalação Para distribuição a revendedores e fornecedores

WT06995X04

<Tradução das instruções originais>

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

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 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 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 a tomada da corrente antes de efectuar a 
limpeza, manutenção ou inspecção do controlador.

Coloque 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, mantenha as crianças afastadas durante a 
instalação, inspecção ou reparação do controlador.

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

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

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

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, use equipamento de protecção quando 
trabalhar no controlador.

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

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

Tome as medidas de segurança adequadas contra tremores de terra para 
evitar que o controlador provoque ferimentos.

Para evitar ferimentos, instale o controlador numa superfície plana 
suficientemente forte para suportar o peso da unidade.

Para reduzir o risco de curto-circuito, fuga de corrente, choque eléctrico, 
avarias, fumo ou fogo, não instale o controlador num local exposto a água ou 
num ambiente sujeito a condensação.

O controlador tem de ser instalado por pessoal qualificado, de acordo com as 
instruções detalhadas no Manual de Instalação. 
Uma instalação incorrecta pode resultar num choque eléctrico ou fogo.
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 AVISO

 ATENÇÃO

 AVISO                                                                                                       ATENÇÃO

1-2. CD-ROM fornecido com o AT-50B

O CD-ROM fornecido com o AT-50B inclui o Manual de Instalação e o Livro de Instruções em inglês, alemão, francês, espanhol, 
italiano, português, russo, sueco, chinês simplificado e chinês tradicional.

Todos os documentos estão em formato PDF.
Para visualizar os documentos, é necessário um computador com o Adobe Reader ou o Adobe Acrobat instalado.

“Adobe Reader” e “Adobe Acrobat” são marcas registadas da Adobe Systems Incorporated.

 Precauções durante a instalação eléctrica

 Precauções para mover ou reparar o controlador

 Precauções adicionais

 AVISO O CD-ROM fornecido com o AT-50B só pode ser reproduzido num leitor de CD ou DVD.
Não tente reproduzir este CD-ROM num leitor de CD de áudio, pois pode provocar lesões auditivas e/ou danificar os altifalantes.

Para reduzir o risco de danos, avarias, fumo ou fogo no controlador, não ligue 
o cabo de alimentação ao bloco de terminais do sinal.

Prenda bem os cabos no local adequado e garanta folga suficiente dos cabos 
para evitar tensão nos terminais. Cabos indevidamente ligados podem partir-
se, sobreaquecer e provocar fumo ou fogo.

Para reduzir o risco de ferimentos ou choque eléctrico, desligue a corrente 
antes de efectuar qualquer trabalho eléctrico.

Todo o trabalho eléctrico tem de ser efectuado por um electricista qualificado, 
de acordo com as normas e regulações locais e com as instruções detalhadas 
no Manual de Instalação. Capacidade reduzida para o circuito de alimentação 
ou instalação incorrecta podem resultar em avaria, choque eléctrico, fumo ou 
fogo.

Para reduzir o risco de choque eléctrico, instale um disjuntor e um disjuntor 
diferencial residual na fonte de alimentação. Para reduzir o risco de choque 
eléctrico, fumo ou fogo, instale um disjuntor para cada controlador.

Utilize disjuntores e fusíveis com a carga adequada (disjuntor, interruptor local 
<interruptor +  fusível>, disjuntor sem fusível). A utilização de um disjuntor com 
uma capacidade de corte superior à especificada pode provocar um choque 
eléctrico, avarias, fumo ou fogo.

Para reduzir o risco de fuga de corrente, sobreaquecimento, fumo ou fogo,
utilize os cabos especificados com a capacidade de condução de corrente
adequada.

A ligação à terra tem de ser efectuada por um electricista autorizado.
Nunca ligue o fio de terra a um tubo de gás ou de água, pára-raios tipo haste 
ou cabos telefónicos. Uma ligação à terra incorrecta pode resultar em choque 
eléctrico, fumo, fogo ou avaria devido a interferências provocadas por ruído 
eléctrico.

Para reduzir o risco de choque eléctrico, curto-circuito ou avarias, mantenha os 
fios e aparas de revestimentos afastados do bloco de terminais.

Para reduzir o risco de curto-circuito, fuga de corrente, choque eléctrico ou 
avarias, evite que os cabos entrem em contacto com as extremidades do 
controlador.

Para reduzir o risco de choque eléctrico, avarias ou fogo, vede a folga entre os 
cabos e as aberturas de acesso aos cabos com mástique.

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.

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.

Tome as medidas adequadas contra interferências provocadas por ruído eléctrico 
quando estiver a efectuar a instalação de aparelhos de ar condicionado em hospitais 
ou instalações com capacidades de comunicação por rádio.
Equipamento inversor, equipamento médico de alta frequência ou equipamento de 
comunicação sem fios, bem como geradores de energia, podem provocar uma 
avaria no sistema de ar condicionado. O sistema de ar condicionado também pode 
prejudicar o funcionamento deste tipo de equipamentos devido à criação de ruído 
eléctrico.

Para evitar avarias, não junte cabos de alimentação com cabos de sinal nem os 
coloque na mesma conduta metálica.

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.

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

Para evitar descoloração, não utilize benzina, diluentes ou produtos 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, garanta protecção suficiente contra electricidade 
estática.

Não utilize terminais sem solda para ligar cabos ao bloco de terminais. 
Os terminais sem solda podem entrar em contacto com a placa de circuito e 
provocar avarias ou danos na tampa do controlador.

Para evitar danos no controlador, não faça furos na tampa do controlador.

Para evitar deformações e avarias, não instale o controlador remoto sob luz solar 
directa ou em locais onde a temperatura ambiente possa ultrapassar 40ºC (104ºF) 
ou descer abaixo dos 0ºC (32ºF).

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.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, 
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
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1-3. Lista de peças
A embalagem contém as peças seguintes.

1-4. Especificações do produto
1. Especificações

*1 Não deve ser utilizada com um dispositivo de alimentação CC genérico. Utilize a unidade de alimentação para a linha de transmissão (PAC-SC51KUA, etc.) da Mitsubishi.
*2 O "coeficiente do consumo de energia" é usado para calcular o consumo de energia relativo dos dispositivos que recebem energia através da linha de transmissão M-NET. 

Consulte o ponto *1 na secção 1-5. “Diagrama do sistema”.

2. Componentes da Unidade e Funções

1-5. Diagrama do sistema
1. Configuração do sistema

*1 Rosca métrica normal ISO

Fonte de alimentação
30 V CC *1 
(para ligação apenas ao M-NET)

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

Condições de 
funcionamento

Temperatura
Intervalo de temperaturas em funcionamento 0°C~40°C [32°F~104°F]

Intervalo de temperaturas em armazenamento -20°C~+70°C [-4°F~+158°F]

Humidade 30%~90% HR (sem condensação)

Peso 0,5 kg [1-1/8 lbs.]

Dimensões externas (L x A x P) 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.

Parte frontal (com a tampa instalada) Parte frontal (sem tampa) Parte posterior Parte inferior

Peças Qtd.
1. AT-50B 1
2. Suporte de montagem 1
3. Parafusos para madeira M4,1 × 16 (5/8 pol.) *1 (Utilize para fixar o suporte de montagem numa parede.) 4
4. Parafusos de cabeça redonda e fenda em cruz M4 × 30 (1-3/16 pol.) *1 

(Utilize para fixar o suporte de montagem numa caixa eléctrica.)
4

5. Parafusos de cabeça redonda M4 com anilhas de pressão/anilhas × 20 (25/32 pol.)
(Utilize para fixar o suporte de montagem no controlador.) *1

2

6. Manual de Instalação (este manual) 1
7. Livro de Instruções 1
8. CD-ROM (Livro de Instruções, Manual de Instalação) 1

2. Suporte de 
montagem

1. AT-50B

Lâmpada de 
funcionamento

Ecrã de visualização/
Painel táctil

Para ligação ao M-NET 
(A, B: terminal para ligação ao 
cabo M-NET [não polarizado])

Abertura de acesso do 
cabo do adaptador de 
saída externa

Abertura de acesso 
do cabo do adaptador 
de entrada externa

Parafuso de montagem 
da tampa do controlador

Ranhura para cartão de memória SD 
(para actualizações do programa)

TB7 TB3

ME

MA MA

R2

TB7 TB3

MA MA

[051]

[001]

[106]

[006] [007] [008] [009] [010]

[056]
[057]

[002] [003] [004] [005]

[11] [12] [13] [14]

M-NET

SC Principal

Controlador Táctil 
Avançado*1 Modelo: 

AT-50B [201]

Unidade de alimentação para o cabo de transmissão 
(vendida separadamente)
Modelo: PAC-SC51KUA

Unidade exterior
M-NET

Grupo 1

M-NET
Unidade exterior

Grupo 2

Unidade interior

Controlador remoto local

Cabo de transmissão M-NET

Cabo do controlador remoto MA
Os números entre parênteses indicam os números do 
endereço.
Nota:

• A figura à esquerda apresenta apenas as 
ligações da linha de transmissão. As linhas de 
alimentação foram omitidas.

• Providencie um único ponto terra (classe D), 
ligando à terra o fio blindado do cabo de 
transmissão M-NET do controlador 
centralizado numa das unidades de 
alimentação. Providencie um ponto terra para 
o cabo de transmissão interior-exterior de cada 
unidade exterior.

• Certifique-se de que o interruptor de controlo 
centralizado (SW2-1 ou SW5-1 em alguns 
modelos) da unidade exterior ligada ao cabo 
M-NET está na posição LIGADO.
(Consulte o Manual de Instalação da unidade 
exterior para obter informações detalhadas 
sobre as definições do comutador DIP.)

• Quando ambas as unidades de Ar/Água 
(PWFY) e de ar condicionado estão ligadas à 
unidade exterior da série Y, as funções 
Regular, Mudança de Sistema e Limite de 
Selecção do Modo de Operação não 
funcionam correctamente.

Controlador BC Grupo 3

Grupo 6

Grupo 4 Grupo 5

Adaptador
M-NET

Unidade 
LOSSNAY

Unidade 
exterior

Controlador remoto ON/OFF 
Modelo: PAC-YT40ANRA

[206]

Unidade exterior
Unidade exterior

Interface 
M-NET

MXZ

Mr. SLIM®
Mr. SLIM®

WT06995X04_PR.book  3 ページ  ２０１８年６月１８日　月曜日　午前１０時５６分



– 4 –

*1 O coeficiente do consumo de energia do AT-50B é 4 e o de uma unidade interior é "1"*, o que significa que cada unidade AT-50B consome energia
equivalente a quatro unidades interiores. (* As unidades interiores recebem energia através da linha de transmissão M-NET, para manterem a
comunicação durante uma falha de energia.) Consulte o CITY MULTI DATABOOK para obter informações mais detalhadas. O consumo de energia
total dos dispositivos ligados não deve ultrapassar a capacidade das unidades de alimentação.
O Design Tool da MITSUBISHI ELECTRIC permite ao utilizador conceber facilmente sistemas de ar condicionado. 
O AT-50B é compatível com o Design Tool versão 4.61 ou posterior. 
O AT-50B pode ser ligado ao cabo de transmissão M-NET do controlador centralizado (TB7) ou ao cabo de transmissão interior-exterior (TB3). 
Quando ligado ao cabo de transmissão interior-exterior (TB3), não são necessárias unidades de alimentação.

• Definições de endereço (Não são permitidas sobreposições de endereços.)

      * 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.

Nota

2. Descrição das ligações da cablagem M-NET

(1) Especificações e restrições do cabo de transmissão M-NET

Definição de endereço Intervalo de endereços

Unidade interior
Atribua o endereço mais baixo à unidade interior principal do grupo e atribua endereços sequenciais 
às restantes unidades interiores do mesmo grupo.
Nota: Os seguintes modelos necessitam de dois endereços: PEFY-AF1200CFM e PEFY-AF1200CFM-R

1~50

Unidade exterior
Atribua um endereço que seja igual ao endereço de unidade interior mais baixo do mesmo sistema 
refrigerante mais 50.

51~100

Unidade exterior auxiliar 
(Controlador BC)

Atribua um endereço que seja igual ao endereço da unidade exterior do mesmo sistema refrigerante 
mais 1.

52~100

Unidade LOSSNAY
Depois de ter atribuído um endereço a todas as unidades interiores, atribua um endereço arbitrário, 
mas que não tenha sido utilizado, a cada unidade LOSSNAY.

1~50

Unidade Mr. SLIM® Aplicam-se as mesmas normas que para as unidades interiores. É necessário um adaptador M-NET 
(vendido separadamente).

1~50

Unidade MXZ
Aplicam-se as mesmas normas que para as unidades interiores. É necessária uma interface M-NET 
(vendida separadamente).

1~50

Controlador remoto 
M-NET

Atribua um endereço que seja igual ao endereço da unidade interior principal com o endereço mais 
baixo do grupo mais 100. Adicione 150 em vez de 100 para definir um controlador remoto 
secundário.

101~200

Controlador de sistema 
secundário

Atribua um endereço que seja igual ao número mais baixo do grupo a ser controlado mais 200. 201~250

DIDO 
(PAC-YG66DCA)

Depois de definir os endereços das unidades com um endereço entre 1 e 50, atribua um endereço 
arbitrário, mas que não tenha sido utilizado, ao controlador. O número de unidades que podem ser 
controladas depende do número de canais utilizado. (1 canal = 1 unidade)

1~50

Controlador remoto MA
Não é necessário definir um endereço. Para a ligação de dois controladores remotos é necessário 
efectuar a definição de principal/secundário para cada controlador.

–

Ar/Água (PWFY)*
Atribua o endereço mais baixo à unidade de Ar/Água (PWFY) principal do grupo e atribua endereços 
sequenciais às restantes unidades de Ar/Água (PWFY) do mesmo grupo.

1~50

Especificações do
cabo

Tipo de instalação Todos os tipos de instalações

Tipo
Cabo blindado

CVVS · CPEVS · MVVS

N.º de condutores 2 condutores

Dimensão
CVVS, MVVS: 1,25 mm² (AWG16) ou maior

CPEVS: ø1,2 mm (AWG16 ou equivalente) ou maior

Comprimento máximo do cabo de transmissão interior-exterior 200 m [656 ft]

Comprimento máximo da linha de transmissão para o controlo
centralizado e cabos de transmissão interiores-exteriores 
(Distância máxima do cabo via unidade exterior)

500 m [1640 ft]
* A distância máxima do cabo entre a unidade de alimentação e cada uma 
das unidades exteriores ou o controlador de sistema é de 200 m [656 ft].

• O sistema não pode ser configurado da forma apresentada nos exemplos seguintes.

►Os grupos que não são controlados por um controlador principal 
não podem ser controlados a partir de um controlador secundário.

►Os controladores secundários não podem ser controlados por dois ou mais controladores principais.

►Cada grupo não pode ser controlado por dois ou mais controladores 
principais.

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo

Grupo Grupo Grupo Grupo

Controlador de sistema 
principal 2

Controlador de sistema 
principal 1

Controlador de sistema 
principal

Controlador de sistema 
secundário

Controlador de 
sistema secundário

Controlador de sistema 
principal 1

Controlador de sistema 
principal 2
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A figura seguinte apresenta o diagrama da cablagem de transmissão M-NET para aparelhos de ar condicionado CITY MULTI.
Respeite o comprimento total máximo dos cabos de transmissão M-NET a fim de garantir a transmissão adequada dos sinais entre os 
equipamentos ligados através dos cabos de transmissão M-NET. 
Se o comprimento total máximo for excedido, os sinais M-NET serão atenuados, resultando em erros de comunicação e falha do controlo.

a+b+d+e(f) ≤500 m (1640 ft) a+b+c+g ≤500 m (1640 ft) e(f)+d+c+g ≤500 m (1640 ft)
O comprimento do cabo do controlador remoto M-NET deve ser de 10 m (32 ft) ou mais curto. O comprimento superior a 10 m (32 ft) deve ser 
incluído no comprimento total máximo dos cabos de transmissão M-NET (500 m (1640 ft)).

1-6. Instalação
1. Peças fornecidas localmente

As peças apresentadas em seguida são necessárias para instalar o controlador.

2. Ferramentas necessárias

• Navalha ou alicate       • Chave Philips

3. Métodos de instalação

Siga as instruções fornecidas para a opção de instalação seleccionada.

(a) Instalação de encaixe na parede com uma caixa eléctrica
(b) Instalação na superfície da parede

(b-1) Passagem do cabo pelo interior da parede 
(b-2) Passagem do cabo ao longo da superfície da parede

4. Preparação

(1) Instale um disjuntor no lado da unidade de alimentação antes de instalar o controlador.

(2) Escolha um local para instalar o AT-50B.

• Instale o controlador ao nível dos olhos do utilizador para fácil utilização.
• Certifique-se de que existe espaço disponível suficiente, conforme mostrado na figura à direita.
• Certifique-se de que existe espaço disponível suficiente para permitir um fácil acesso ao 

painel e aos botões.

(3) Aproxime a extremidade do cabo do controlador.

Certifique-se de que os cabos de transmissão M-NET e os cabos de entrada/saída externa são  
suficientemente compridos para chegar até ao controlador. Disponha de cabos extra para aumentar  
estes cabos, se for necessário.

• Para instalar o controlador de acordo com as instruções fornecidas nas secções (a) e (b-1) anteriores
Inclua 30 cm (12 pol.) de cabo adicionais para que o cabo fique com folga adequada.  
Retire cerca de 20 cm (8 pol.), a contar da extremidade, do revestimento do cabo de transmissão 
M-NET.

• Para instalar o controlador de acordo com as instruções fornecidas na secção (b-2) anterior 
Inclua 15 cm (6 pol.) de cabo adicionais para que o cabo fique com folga adequada. 
Retire cerca de 10 cm (4 pol.), a contar da extremidade, do revestimento do cabo de transmissão 
M-NET.

(4) Prepare o AT-50B.

Desaperte o parafuso situado na parte inferior do 
controlador e retire a tampa.
Para passar o cabo ao longo da superfície da parede, 
abra o furo rectangular (18 mm (L) x 9 mm (P)) na 
parte superior do controlador com uma navalha ou 
alicate (indicado pela área a cinzento da figura à 
direita).

Peças Qtd. Nota

Caixa eléctrica tripla 1

Não necessária para instalação na paredeConduta metálica fina Consoante for necessário

Contraporca e bucha Consoante for necessário

Cabo M-NET Consoante for necessário
Cabo blindado
CVVS, MVVS: 1,25 mm²~2 mm² (AWG16~14)
CPEVS: ø1,2 mm~ø1,6 mm (AWG16~14 ou equivalentes)

a c

edb

f
g

Unidade de 
alimentação para o 
cabo de transmissão

Unidade 
exterior

Unidade interior

Unidade interior

Unidade interiorUnidade interior

Unidade 
exterior

Controlador 
de sistema

Linha de transmissão do 
controlador centralizado

Controlador 
remoto 
M-NET

10 m (32 ft)

Linha de transmissão 
interior-exterior

Unidade interior

30

(1-3/16)

30 (1-3/16)

50 (2)

30

(1-3/16)

Unidade: mm (pol.)

Contorno do 
AT-50B

Nota

Nota

Consulte a secção 1-7. “Utilizar a 
entrada/saída externa” para saber 
como ligar os cabos de sinal da 
entrada/saída externa.

Não empurre o fio blindado para o 
interior do controlador nem o ligue 
ao AT-50B. Descarne o fio blindado, 
envolva-o com fita de vinil (isolante) 
e deixe-o fora do controlador.
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5. Passos para a instalação

(1) Passar os cabos

(a) Instalação de encaixe na parede com uma caixa eléctrica 
Puxe o cabo de transmissão M-NET através do furo na parede e da caixa eléctrica e vede a 
folga entre o cabo e a extremidade do tubo da conduta com mástique.

(b) Instalação na superfície da parede

• Para passar o cabo através da parede: 
Faça um furo na parede, empurre o cabo de transmissão M-NET através do furo e vede a 
folga entre o cabo e o furo com mástique.

• Para passar o cabo ao longo da superfície da parede: 
A distância entre o orifício de acesso do cabo, situado na parte posterior do AT-50B, e o 
bloco de terminais M-NET é de cerca de 10 cm (4 pol.). Apare o cabo de transmissão em 
excesso, se existir algum.

(2) Fixe o suporte de montagem na parede.

Fixe o suporte de montagem na área designada da parede utilizando os parafusos fornecidos.
A distância para o suporte de montagem é apresentada na figura à direita.

(3) Fixe o controlador no suporte de montagem.

Depois de inserir os cabos de transmissão M-NET (A e B) através da abertura de acesso do cabo 
existente no controlador a partir da parte posterior, pendure o controlador nos ganchos do 
suporte de montagem.
Fixe o controlador no suporte de montagem utilizando vinte parafusos M4 com anilhas de 
pressão/anilhas.

(4) Ligue os cabos.

Ligue os cabos de transmissão M-NET (A e B) ao bloco de terminais. O cabo de transmissão 
M-NET não é polarizado.
Insira os cabos na ranhura existente no controlador, de modo a não ficarem comprimidos quando 
instalar a tampa.

* Para passar o cabo ao longo da superfície da parede

Fixe os cabos no devido local com uma tampa de cabos e vede a folga entre a tampa de cabos e o 
controlador com mástique.

(5) Volte a colocar a tampa.

Encaixe a tampa até ouvir um estalido e fixe-a no controlador utilizando um parafuso na parte 
inferior.
*  Aperte o parafuso com um binário de 10 N·m ou inferior.

Retire o 
revestimento e isole 
o fio blindado com 
fita de vinil.

Vede a folga com mástique.

Cabo de transmissão M-NET 
A, B

Retire o revestimento e 
isole o fio blindado com 
fita de vinil.

Parede

Parede

Cabo de transmissão M-NET 
A, B

Caixa eléctrica

Vede a folga com mástique.

Bucha

Abertura de acesso 
do cabo

Contraporca

Conduta

Para reduzir o risco de choque eléctrico, avarias ou fogo, vede a 
folga entre os cabos e as aberturas de acesso com mástique.

A        B

92 (3-5/8)

83
,5

 (3
-5

/1
6)

Abertura de acesso do cabo

Insira o cabo na ranhura.

Cabo de transmissão M-NET 
(não polarizado)

Aparafuse o 
controlador no 
suporte.

Pendure o controlador nos 
ganchos do suporte de 
montagem.

Unidade: mm (pol.)

Nota

• O terminal M-NET do controlador destina-se apenas à ligação do cabo M-NET. 
Não ligue uma fonte de alimentação CA.

• Não ligue terminais M-NET em cadeia.

Utilize uma tampa 
de cabos. Vede a folga com 

mástique.

Para reduzir o risco de choque eléctrico, avarias ou fogo, vede a 
folga entre os cabos e as aberturas de acesso com mástique.
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1-7. Utilizar a entrada/saída externa
1. Entrada de sinal externa (CN2)

* Para utilizar a entrada externa, é necessário um adaptador de entrada/saída externa (PAC-YT51HAA; vendido separadamente).

(1) Entrada de sinal externa

A utilização de sinais externos de contacto seco, permite controlar as seguintes operações de todas as unidades de ar condicionado a partir do 
AT-50B: Paragem de emergência/Funcionamento normal, ON/OFF, Autorizar/Proibir o funcionamento do controlador remoto local.
Estas definições são efectuadas através da opção Definição Entrada Externa do ecrã Definições Iniciais, ao qual pode aceder a partir do Menu de 
Assistência. (Consulte a secção 2-3.)

(2) Sinal de nível e sinal de impulso

(A) Sinal de nível (B) Sinal de impulso

(3) Especificações da entrada externa

(A) Sinal de nível

• Se [Paragem de Emergência (Sinal nível)] for seleccionado, as unidades de ar condicionado em funcionamento normal irão parar quando o 
contacto for ligado. De igual modo, as unidades que estiverem paradas retomarão o funcionamento normal quando o contacto for 
desligado. As unidades devem ser arrancadas manualmente após a reposição da paragem de emergência.

• Se [LIG./DESL. (Sinal nível)] for seleccionado, as unidades de ar condicionado que estiverem paradas começarão a funcionar quando o 
contacto for ligado. De igual modo, as unidades que estiverem em funcionamento irão parar quando o contacto for desligado.

(B) Sinal de impulso

• Se o sinal que está para ser recebido for igual ao que já está a ser recebido, não ocorre nenhuma alteração de estado. 
• Se a utilização do controlo remoto local for proibida, as definições ON/OFF., modo de funcionamento, temperatura definida, reposição do 

aviso do filtro, velocidade da ventoinha e direcção do ar não serão permitidas e as definições do temporizador (programação) a partir de 
controlos remotos locais serão desactivadas. Consoante os modelos das unidades de ar condicionado ligadas e dos controlos remotos, o 
funcionamento de alguns dos itens acima poderá não estar desactivado.

• A duração do impulso do sinal ON deve ser definida para um valor entre 0,2 e 1 segundo.

Modo Definição Entrada Externa Notas

1 Não utilizado (Predefinição) Seleccione este modo quando não utilizar uma função de entrada de sinal externo.

2 Paragem de Emergência (Sinal nível)

Utilizando um sinal de nível, todas as unidades de ar condicionado serão paradas 
colectivamente numa emergência. Durante uma paragem de emergência, o funcionamento 
ON/OFF dos controladores remotos locais será proibido, bem como o funcionamento ON/OFF 
e as definições Proibir/Autorizar no AT-50B. O funcionamento programado não será realizado.

3 LIG./DESL. (Sinal nível)

Utilizando um sinal de nível, todas as unidades de ar condicionado serão accionadas ou 
paradas colectivamente. O funcionamento ON/OFF a partir dos controladores remotos locais 
será proibido, bem como o funcionamento ON/OFF e as definições Proibir/Autorizar no AT-
50B. O funcionamento programado não será realizado.

4
LIG./DESL./Proibir/Autorizar (Sinal 
impulso)

Utilizando um sinal de impulso, todas as unidades de ar condicionado serão accionadas ou 
paradas colectivamente, ou o funcionamento a partir dos controladores remotos locais será 
proibido ou autorizado colectivamente.

CN2 Fio condutor Paragem de Emergência (Sinal nível)
LIG./DESL.
(Sinal nível)

LIG./DESL./Proibir/Autorizar 
(Sinal impulso)

1 Verde
5 V CC integrados para entrada externa 
* Para uso exclusivo com a entrada externa. Não destinado para outros objectivos.

2 Amarelo
Entrada do sinal de Paragem de emergência/
Funcionamento normal

Entrada do sinal ON/OFF Entrada do sinal ON

3
Cor de 
laranja

Não utilizado Não utilizado Entrada do sinal OFF

4 Vermelho Não utilizado Não utilizado
Entrada do sinal Proibir o funcionamento do 
controlador remoto local

5 Castanho Não utilizado Não utilizado
Entrada do sinal Autorizar o funcionamento 
do controlador remoto local

* Igual para Proibir/Autorizar o funcionamento do controlador remoto.

Contacto ON
Contacto OFF

Contacto ON
Contacto OFF

Contacto ON
Contacto OFF

Contacto ON
Contacto OFF

AccionarParar Parar

AccionarParar Parar

(p. ex.) ON/OFF

Sinal 1 (ON)

Sinal 2 (OFF)

0,2 a 1 segundo

0,2 a 1 segundo

Funcionamento 
normal

Funcionamento 
normal

Paragem de 
emergência
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(4) Exemplo de circuito recomendado

Nota

• Os relés e os cabos de extensão são fornecidos no local.
• Utilize um relé de carga instantânea e contacto sem tensão (carga mínima aplicável: 5 V CC-1mA).
• O comprimento do cabo de extensão não deve exceder os 10 m (32 ft). (Utilize um cabo de 0,3 mm² (22AWG) ou mais grosso.)
• Utilizando fita de vinil, isole a área na qual o cabo do controlador e o cabo de extensão estão ligados.
• Isole a extremidade dos fios condutores que não estão a ser utilizados com fita adesiva.

2. Saída de sinal externa 
* Para utilizar a saída externa, é necessário um adaptador de entrada/saída externa (PAC-YT51HAA; vendido separadamente).

É necessária uma fonte de alimentação externa em separado.

(1) Saída de sinal externa (CN3)

Um sinal ON é enviado quando há uma ou mais unidades em funcionamento, enquanto um sinal Erro é enviado quando uma ou mais unidades 
apresentam erros.
O sinal ON será enviado mesmo durante um erro.

(2) Especificações da saída externa

(3) Exemplo de circuito recomendado

Nota

(A) Sinal de 
nível

(B) Sinal de 
impulso

CN3 Fio condutor Sinal CN3 Fio condutor Sinal

1 Castanho ON/OFF 3 Cor de laranja Terra para todas as saídas externas

2 Vermelho Erro/Normal 4 Amarelo Não utilizado

Circuito accionado por relé Utilize relés que estejam em conformidade com as seguintes especificações para
os relés indicados como Z1 e Z2 na figura.

Bobina de funcionamento
Tensão nominal: 12 V CC ou 24 V CC
Consumo de energia: 0,9 W ou menos
(*1) Seleccione uma fonte de alimentação adequada para os relés utilizados.

(12 V CC ou 24 V CC)
(*2) Utilize um díodo em cada extremidade da bobina do relé.

• Cada elemento irá acender-se quando ocorrer um erro durante o funcionamento.
• O comprimento máximo do cabo de extensão é de 10 m (32 ft). (Utilize um cabo 

de 0,3 mm² (22AWG) ou mais grosso.)
• Utilizando fita de vinil, isole a área na qual o cabo do controlador e o cabo de 

extensão estão ligados.
• Os relés, indicadores luminosos, díodos e cabos de extensão são fornecidos no local.

Nota

• A saída externa do AT-50B é um contacto seco. Seleccione uma fonte de alimentação externa adequada aos relés utilizados (12 V CC 
ou 24 V CC).

• Para evitar uma avaria, ligue a fonte de alimentação externa ao circuito de entrada com a polaridade correcta.

CN2

X1

AT-50B

X1
1

2

3

4

5 Máximo 
10 m 
(32 ft) Fornecidos no local

Amarelo

Verde

ON/OFF 
ou Paragem de 

emergência

X1 X2 Y1 Y2

CN2

X1

AT-50B

X2

Y1

Y2

1

2

3

4

5

Cor de laranja

Máximo 
10 m 
(32 ft) Fornecidos no local

Castanho

Vermelho

Amarelo

Verde

ProibirON
AutorizarOFF

• A saída externa do AT-50B é um contacto seco. Seleccione uma fonte de alimentação externa adequada aos relés utilizados (12 V CC 
ou 24 V CC).

• Para evitar uma avaria, ligue a fonte de alimentação externa ao circuito de saída com a polaridade correcta, principalmente quando 
utilizar relés com díodos incorporados para prevenção de sobretensão.

• Ligue o conector 3 da figura seguinte ao terminal negativo.
• Ligue os relés antes de ligar a fonte de alimentação externa para evitar uma operação sem carga.
• Utilize um díodo na extremidade das bobinas dos relés (recomenda-se bobinas dos relés com díodos incorporados).

CN3

 Z2 L2

L1

 

AT-50B

2

1

3

4

Z2

Z1 Z1

Castanho

Vermelho

Cor de laranja

Máximo 
10 m 
(32 ft)

Fonte de 
alimentação 

(*1)

Díodo (*2)

L1: Indicador de funcionamento
L2: Indicador de erro

Fornecidos no local

Amarelo

• Para ligar cabos de um adaptador de entrada/saída externa aos conectores CN2 e CN3 do controlador, abra os furos necessários no 
controlador com um alicate.
Depois de ligar os cabos aos conectores, prenda os cabos no local com um pouco da fita fornecida com o adaptador de entrada/saída 
externa (PAC-YT51HAA).

• Tenha cuidado para não danificar a placa de circuito com o alicate ou outras ferramentas quando estiver a fazer os furos.

Parte de trás do 
controlador

CN2
Conector de entrada externa

Fita

Adaptador de entrada/saída 
externa

CN3
Conector de saída externa

Abra os furos.
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1-8. Utilizar um cartão de memória SD

1-9. Peças Opcionais

1-10. Nota
 O visor está revestido por uma película protectora.

Retire a película do visor antes de iniciar a utilização.

O AT-50B dispõe de uma ranhura para um cartão de memória SD, 
na parte inferior, que pode ser utilizada para a actualização do 
software.
Para informações detalhadas sobre actualizações, consulte a 
secção "Actualizar o Software (conforme for necessário)" na últim 
página.
* São suportados apenas os cartões de memória SD de 1 GB e 2 
GB da SanDisk. 

Peças Modelo Utilização Nota

Adaptador de entrada/
saída externa

PAC-YT51HAA Possibilita a utilização da função 
de entrada/saída externa

Necessário para utilizar a função de entrada/saída externa
Cabo de 5 fios (entrada), cabo de 4 fios (saída)

“O logótipo SD é uma marca comercial da SD-3C, LLC.”

(a)
(b) (c) (a) Retire a tampa da ranhura para cartão de memória SD do controlador.

(b) Insira o cartão de memória SD na ranhura até ouvir um clique.
(c) Para retirar o cartão de memória SD, exerça pressão até ouvir um clique. 

Parte inferior do controlador

Ranhura para cartão de memória SD 
(para actualizações do programa)
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Capítulo 2. Configuração Inicial
Este capítulo contém informações relativas às definições que têm de ser efectuadas na altura da instalação. Leia as instruções com 
atenção e efectue as definições de acordo com as indicações. Consulte o Capítulo 1. “Instalação” para saber como instalar o Controlador 
Táctil Avançado AT-50B e consulte os manuais de instalação das unidades de ar condicionado, para saber como ligar o cabo do 
controlador às unidades de ar condicionado ou como instalar as unidades. Depois de a instalação estar concluída, não se esqueça de 
entregar todos os manuais aos utilizadores finais.

2-1. Controlador Táctil Avançado AT-50B

Lista de funções disponíveis no Menu de Assistência

(*1) Consulte a secção 1-5 “Nota”.
(*2) Disponível apenas quando o AT-50B está configurado como um controlador principal.
(*3) O AHC (Advanced HVAC CONTROLLER) não pode ser controlado a partir do AT-50B.

Ecrã Definição Função Página

Sistema 
Básico

Endereço M-NET Define o endereço M-NET para o AT-50B. 13

Controlador principal do 
sistema/controlador 
secundário do sistema (*1)

Defina o controlador do sistema como principal ou secundário.
13

Definição de proibição de 
operação 
(Utilizado/Não utilizado)

Utilize esta definição para seleccionar o tipo de controlador a partir do qual proibir o 
acesso dos controladores remotos locais (a partir de outros controladores do sistema). 13

Acesso do controlador 
remoto

Selecciona o tipo de controladores aos quais proibir acesso* (apenas controladores 
remotos ou controladores remotos e controladores secundários do sistema).
 * Acesso a LIG./DESL., Modo, Definir Temp., Aviso Filtro, Direcção do Ar, Velocidade 

Ventilador, Temporizador e Verificar água (Ar/Água (PWFY)).

13

Modo de entrada externa Selecciona o modo de entrada externa. 13

Aviso de Filtro Apresenta ou oculta o aviso de filtro no ecrã INÍCIO. 13

Modo Seco Inclui ou exclui o Modo Seco como uma opção para o modo de funcionamento. 13

Controlo do Modo de 
Operação (*2)

Selecciona a função “Mudança de Sistema” ou “Limite de Selecção do Modo de 
Operação”. 14

Notificação da hora Define um aviso diário para sincronizar o relógio com os controladores e unidades 
ligados ao mesmo M-NET. 14

Grupos

Grupos (*3)
Permite efectuar as definições de grupo para as unidades interiores, Ar/Água (PWFY), 
unidades LOSSNAY, controladores DIDO (PAC-YG66DCA), controladores remotos e 
controladores secundários do sistema.

14

Funcionamento interligado Permite introduzir as definições de interligação entre as unidades interiores e as 
unidades LOSSNAY. 16

Eliminação em lote (*2) Elimina colectivamente todas as definições de grupo e de interligação. 16

Manutenção

Visualização de Sistema Apresenta as informações relativas às unidades interiores ligadas a cada unidade 
exterior. 18

Registo de Avaria Guarda os erros mais recentes (até 50). 18

Verificação do Consumo 
de Gás (*2)

Utilize para verificar se existem fugas de refrigerante na unidade exterior. 18

Actualização de software Actualiza o software. 19

Execução de Teste Executar Teste Executa um teste nas unidades de ar condicionado ligadas. 17

Botão Função 1 com LED

Botão Função 2 com LED

LED de funcionamento

Botão Collective
ON/OFF com LED

Painel táctil
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2-2. Configurações de Ecrã do AT-50B
(1) Sequência de ecrãs e configuração do Menu de Assistência

*1 É necessária uma palavra-passe para aceder ao Menu de Assistência.
• A palavra-passe inicial do menu de assistência é “9999”. Altere a palavra-passe consoante for necessário para evitar acesso não 

autorizado. 
• Certifique-se de que a palavra-passe está disponível para o pessoal de manutenção e outros profissionais.
• A palavra-passe pode ser definida para um número arbitrário composto por quatro a oito dígitos. 
• Se se esquecer da palavra-passe, inicie sessão com a palavra-passe mestra. 

Palavra-passe mestra: 105638
• A mesma palavra-passe mestra é usada para aceder a ecrãs específicos do “Menu Principal” e do “Menu de Assistência”.

Toque em [ ] ou [ ].

Ecrã INÍCIO

Vista de GRELHA 
(sem ampliação)

Vista de GRELHA 
(com ampliação)

Vista de LISTA Vista de GRUPO

Ecrã Menu Principal

Ecrã Página de Início de 
Sessão *1

Ecrã Alteração 
Palavra-passe

Menu de 
Assistência

Ecrã Menu de Assistência

Definições Iniciais 1/
Sistema Básico

Definições Iniciais 2/
Grupos

Grupos

LOSSNAY Interligado

Eliminar Tudo

Visualização de 
Sistema

Registo de Avaria

Verificação do 
Consumo de Gás

Manutenção

Execução de Teste

Actualização de 
software

Nome do botão

Menu Principal

Menu de Assistência

Alteração Palavra-passe

Anterior

INÍCIO

Cancelar

Ini.Sessão

OK

Definições Iniciais 1/Sistema Básico

Definições Iniciais 2/Grupos

Manutenção

Execução de Teste

Grupos

LOSSNAY Interligado

Eliminar Tudo

Visualização de Sistema

Registo de Avaria

Verificação do Consumo de Gás

Actualização de software

Ícone

Toque em [ ].

Toque em [ ]. Toque em [ ].

Toque em

[ ]. Toque em [ ].

Toque em [ ].

* Toque em [ ] em cada ecrã para regressar a um ecrã anterior. 

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].

Toque em [ ].
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2-3. Definições Iniciais
(1) Definições de arranque inicial:

Antes de ligar o controlador, certifique-se primeiro de que o controlador, as unidades interiores e as unidades exteriores foram 
devidamente instaladas de acordo com as instruções apresentadas nos respectivos manuais. 
Ligue o controlador e as unidades.
• Este manual destina-se ao arranque inicial depois de a unidade ter saído da fábrica. Se as definições tiverem sido alteradas alguma 

vez, a janela emergente ou os ecrãs de definições descritos em seguida podem não aparecer. Neste caso, consulte a secção 
“Utilização - Definições do Menu Principal” no Livro de Instruções.

• O AT-50B pode ser utilizado como um controlador Principal ou um controlador Secundário. Ao ser expedido pela fábrica, o AT-50B 
está configurado como um controlador Principal. A definição PRINCIPAL/SECUNDÁRIO pode ser alterada no ecrã Definições Iniciais 
1/ Sistema Básico do Menu de Assistência. (Consulte a secção  2-3(2)-1 para obter informações mais detalhadas.)

• Altere a definição PRINCIPAL/SECUNDÁRIO antes de efectuar outras definições iniciais. Se não o fizer, perde algumas informações 
guardadas quando tiver de reiniciar o sistema depois de alterar a definição.

<Quando aparece uma mensagem emergente “Fazer uma 
definição a partir de Definições iniciais 1.”>

(c) Pressione o botão OK para fechar a janela emergente e 
visualizar o ecrã Menu de Assistência.

(d) Toque no botão Definições Iniciais 1/Sistema Básico para 
efectuar uma definição. (Consulte a secção 2-3(2)-1 para obter 
informações mais detalhadas sobre as definições do 
controlador Básico.)
Guarde as definições e regresse ao Menu de Assistência.

(e) Toque no botão Definições Iniciais 2/Grupos para efectuar uma 
definição. (Consulte a secção 2-3(2)-2 para obter informações 
mais detalhadas sobre as definições de grupos, e a secção 
2-3(2)-3 para obter informações mais detalhadas sobre as 
definições de interligações.)
Guarde as definições e regresse ao Menu de Assistência.

(f) Toque no botão INÍCIO [ ] para fazer aparecer um ecrã de 
confirmação emergente. 
Pressione o botão OK para iniciar a comunicação.

(g) A mensagem apresentada anteriormente aparece no ecrã a 
indicar o progresso da inicialização. Quando a inicialização 
estiver concluída, o ecrã regressa automaticamente ao ecrã 
INÍCIO. 
(A inicialização demora até cinco minutos.) 
* Para alterar definições posteriormente, efectue um teste ou 

verifique as informações de manutenção.
1Toque no botão Menu Principal [ ] no ecrã INÍCIO. 
2Toque no botão Menu de Assistência [ ] no ecrã Menu 

Principal.
3 Introduza a palavra-passe para aceder ao ecrã Menu de 

Assistência. (Consulte as secções 2-3, 2-4 e 2-5.)

<Quando aparece uma mensagem emergente “Definição de 
um grupo utilizando o controlador principal. Se a definição do 
grupo já tiver sido feita, reinicie o controlador principal.”.>

(c) Enquanto a mensagem emergente é apresentada, a unidade 
comunica com o controlador principal. A janela emergente 
fecha-se quando a comunicação estiver concluída.
* Para alterar as definições, pressione o botão Cancelar 

enquanto a janela emergente é apresentada. Aparece o ecrã 
Definições Iniciais 1/Sistema Básico. Se as definições do 
controlador Básico ainda não tiverem sido efectuadas, altere 
as definições.

(d) A mensagem apresentada anteriormente aparece no ecrã a 
indicar o progresso da inicialização. Quando a inicialização 
estiver concluída, o ecrã regressa automaticamente ao ecrã 
INÍCIO.
(A inicialização demora até cinco minutos.) 
* O nome dos grupos tem de ser definido no controlador 

Secundário após o arranque normal, pois não pode ser 
enviado a partir do controlador Principal. Consulte o Livro de 
Instruções para obter informações mais detalhadas.

(a) Aparece o ecrã Idioma.
1Toque no botão para seleccionar 

o idioma de visualização da sua 
preferência.

2Toque no botão OK.

(b) Aparece o ecrã Data e Hora. 
1Defina a data actual no separador Data e defina a hora actual no separador 

Hora, utilizando os botões ▼ e ▲ para alterar os valores.
2Seleccione a caixa de verificação situada junto do formato de data/hora 

pretendido. 
3Toque no botão Guardar para guardar as definições.
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(2) Outras Definições Iniciais

(2)-1. Definição do controlador básico
Toque no botão Definições Iniciais 1/Sistema Básico [ ] no ecrã Menu de Assistência 
para aceder ao ecrã Definições Iniciais 1/Sistema Básico.
Toque nos botões [ ][ ] para mudar de página e siga as instruções seguintes para 
efectuar as definições.

Endereço M-NET
1) Toque no botão assinalado com 1 na figura para definir o endereço do Controlador 

AT-50B no ecrã que aparece.
• O endereço pode ser definido para 000 ou para um valor entre 201 e 250

(a predefinição é 201).

Definição de controlador PRINCIPAL/SECUNDÁRIO 
(quando ligar os controladores principal e secundário)

1) Toque no botão assinalado com 2 na figura para definir PRINCIPAL ou 
SECUNDÁRIO para o controlador.
• A predefinição é PRINCIPAL.

Definição da Proibição de Operação
1) Toque no botão assinalado com 3 na figura para utilizar ou não a definição da proibição de operação.

• Para proibir a utilização a partir dos controladores remotos locais ou dos controladores secundários do sistema, seleccione 
“Activado”. Se seleccionar “Activado” para esta definição, aparece um botão na área assinalada com 4 na figura.

• Se estiverem ligados dois ou mais controladores, seleccione apenas um controlador que proíba a operação. Se a Definição de 
Proibição de Operação estiver “Activado”, não será possível activar a Definição de Proibição de Operação no AT-50B com os 
outros controladores.

• A predefinição é “Activado”.

Definição de acesso do controlador remoto
1) Toque no botão assinalado com 4 na figura para alternar entre “SC/RC” e “Apenas RC”.

• Seleccione “SC/RC” para proibir o acesso* a partir dos controladores do sistema e dos controladores remotos. Seleccione 
“Apenas RC” para proibir o acesso apenas a partir dos controladores remotos. 

• A predefinição é “Apenas RC”. 
*Acesso a LIG./DESL., Modo, Definir Temp., Aviso Filtro, Direcção do Ar, Velocidade Ventilador, Temporizador e Verificar água.

Definição Entrada Externa
1) Pressione o  botão assinalado com 1 na figura para seleccionar entre “Não utilizado”, 

“Paragem de Emergência (Sinal nível)”, “LIG./DESL. (Sinal nível)” e “LIG./DESL./
Proibir/Autorizar (Sinal impulso)”.
* Consulte a secção 1-7. “Utilizar a entrada/saída externa” para obter informações 

detalhadas sobre como ligar o AT-50B a dispositivos externos.

Visor de Aviso de Filtro
1) Pressione o botão assinalado com 1 na figura para alternar entre "LIGADO" e 

"DESLIGADO".
• Se definir este item como DESLIGADO retira o Aviso Filtro do ecrã INÍCIO. 

Este item pode ser definido para DESLIGADO se não for necessário que o aviso 
apareça no ecrã INÍCIO. Por exemplo, nos casos em que os filtros são substituídos 
com regularidade, independentemente do estado do aviso de filtro.

Definição de Modo Seco
1) Pressione o botão assinalado com 2 na figura para alternar entre "Utilizado" e “Não 

utilizado”.
• Se este item for definido para “Não utilizado”, o modo Seco não estará disponível 

para selecção.

1

 4

2

3

Botão de mudança 
de página

Página N.º/N.º de 
páginas

1

1

2
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Controlo do Modo de Operação (Disponível apenas quando o AT-50B está configurado 
como um controlador principal)

1) Toque no botão assinalado com 1 na figura para alternar entre as funções seguintes.
• A predefinição é “Mudança de Sistema”.

Mudança de Sistema: Com base na temperatura ambiente e na temperatura 
predefinida, o modo de funcionamento (arrefecimento ou 
aquecimento) é alterado automaticamente para todo o 
sistema. 

Limite Selecção Modo Operação: A mudança do modo de funcionamento 
específico é restringida para este controlador 
remoto e para outros controladores remotos 
locais de todos os grupos.

Sinal de Acerto do Relógio
1) Toque no botão assinalado com 2 na figura para enviar ou não enviar os sinais de sincronização do relógio para outros 

controladores e unidades.
• Se o Sinal de Acerto do Relógio estiver definido para “LIGADO”, serão enviados periodicamente sinais de sincronização da hora 

actual para todos os controladores do sistema e controladores remotos que disponham de uma função de relógio incorporada.
• A predefinição é “LIGADO”.
* Os controladores remotos MA que estejam ligados a unidades Mr. SLIM® não sincronizam o relógio e a data. Além disso, a sincronização do 

relógio e da data poderá não funcionar em algumas unidades CITY MULTI.
* 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 existentes no M-NET não conseguem sincronizar o relógio com o do controlador principal (relógio 
principal), provocando o mau funcionamento das funções de relógio como, por exemplo, de programação e facturação de energia eléctrica 
repartida. 

Guardar as Definições
1) Toque no botão Guardar para guardar as definições.

(2)-2. Definições de Grupo
Esta definição pode ser efectuada apenas quando o AT-50B está configurado como um controlador principal. Se o AT-50B estiver 
configurado como um controlador secundário, a definição só pode ser monitorizada. 
Introduza as definições do grupo no ecrã Grupos (unidades de ar condicionado, equipamento geral (e os respectivos nomes de grupo) 
que estão ligados ao AT-50B). Toque no botão Definições Iniciais 2/Grupos [  ] no ecrã Menu de Assistência e, em seguida, toque 
no botão Grupos [ ] no ecrã Definições Iniciais 2/Grupos para aceder ao ecrã Grupos. É necessário o controlador DIDO (PAC-
YG66DCA) da Mitsubishi Electric para controlar equipamento geral.
* Equipamento geral: Refere-se aos tipos de equipamentos, tais como ventoinhas e aparelhos de iluminação, que estão ligados aos contactos. 

Cada contacto de equipamento geral conta como uma unidade e é possível ligar até 50 unidades (unidades interiores e unidades LOSSNAY em 
conjunto) ou equivalentes, a cada AT-50B.

É possível atribuir até 16 unidades a cada grupo. Não é possível combinar unidades interiores, unidades LOSSNAY e equipamento geral 
num grupo. Os grupos de equipamento geral não podem incluir controladores remotos ou controladores do sistema. Toque nos botões 
[ ][ ] para mudar de página e cumpra as instruções seguintes para efectuar as definições para cada grupo.

1

2

AT-50B
[201]

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(Exemplo de sistema)

Controlador DIDO [001]* O controlador DIDO indica Mitsubishi Electric PAC-
YG66DCA.
O controlador DIDO tem capacidade para controlar 
até seis equipamentos com pontos de contacto.
[    ] : Endereço M-NET 
(    ) : N.º do Ponto de Contacto

Ventoinha, 
aparelho de 

iluminação ou 
outros 

equipamentos

M-NET

1 unidade

Ventoinha, 
aparelho de 

iluminação ou 
outros 

equipamentos

Ventoinha, 
aparelho de 

iluminação ou 
outros 

equipamentos

Ventoinha, 
aparelho de 

iluminação ou 
outros 

equipamentos

Ventoinha, 
aparelho de 

iluminação ou 
outros 

equipamentos

Ventoinha, 
aparelho de 

iluminação ou 
outros 

equipamentos
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Nome de Grupo
1) Toque no botão de introdução do nome de grupo (assinalado com 1 na figura) e 

introduza o nome do grupo no ecrã (até 16 caracteres no máximo).
2) O nome de um grupo pode ser copiado e colado no campo do nome de outro grupo.

Aceda ao nome do grupo que pretende copiar utilizando os botões das setas e 
toque no botão Copiar [ ]. 
Aceda à página na qual pretende colar o nome do grupo que copiou e toque no 
botão Colar [ ].

Definições de Grupo para unidades de ar condicionado e unidades de Ar/Água (PWFY)
1) Toque no botão de selecção do modelo (assinalado com 2 na figura) para 

aceder ao ecrã de selecção Modelo. Toque no botão de selecção do modelo 
(assinalado com 6 na figura) de modo a que a opção “Aparelhos Ar 
Condicionado”, “LOSSNAY” ou "Ar/Água" apareça no ecrã.

2) Toque no botão de selecção da unidade (assinalado com 3 na figura). Na janela 
emergente que aparece, verifique o endereço das unidades que pretende incluir.

3) Para atribuir um controlador remoto a um grupo, verifique o endereço do 
controlador na janela emergente que aparece quando toca no botão de selecção 
do controlador remoto (assinalado com 4 na figura).
* É possível atribuir até dois controladores remotos a cada grupo. (Não é necessário 

efectuar definições de grupo para os controladores remotos MA.)
* Não atribua um controlador remoto que não suporte um grupo Ar/Água (PWFY) para Ar/

Água (PWFY), pois pode resultar em mau funcionamento da unidade.
4) Para atribuir um controlador de sistema a um grupo, verifique o endereço do 

controlador na janela emergente que aparece quando toca no botão de selecção 
do controlador de sistema (assinalado com 5 na figura).
* É possível atribuir até quatro controladores remotos e de sistema combinados a cada grupo.
* Não atribua um controlador do sistema que não suporte um grupo Ar/Água (PWFY) para 

Ar/Água (PWFY), pois pode resultar em mau funcionamento da unidade.
5) Depois de ter efectuado todas as definições, toque no botão Guardar.

Definições de Grupo para Equipamento Geral
1) Toque no botão de selecção do modelo (assinalado com 2 na figura) para aceder ao ecrã de selecção Modelo. 

Toque várias vezes no botão de selecção do modelo (assinalado com 4 na figura) até que apareça a indicação “Equipamento 
Geral”.

2) Para mudar os ícones, toque no botão de selecção do ícone (assinalado com 7 na figura) e seleccione o ícone pretendido.
3) Toque no botão de definição das operações do equipamento geral (assinalado com 5 na figura) para permitir ou proibir (apenas 

monitor) que o utilizador inicie/interrompa o funcionamento do equipamento ligado através do AT-50B.

4) Toque no botão de definição da visualização do equipamento geral (assinalado com 6  na figura) e seleccione entre as seguintes 
opções de visualização do estado ON/OFF no ecrã INÍCIO: "Estado Saída para o equipamento geral” ou “Estado Entrada do 
equipamento geral”. 

5) Toque no botão de selecção da unidade (assinalado com 3 na figura). Na janela emergente que aparece, verifique o endereço e 
o número de contacto do controlador DIDO (PAC-YG66DCA) ao qual o equipamento geral está ligado.

6) Depois de ter efectuado todas as definições, toque no botão Guardar no ecrã Grupos.

Em lote e em grupo individual É possível ligar ou desligar as unidades colectivamente ou por grupo a partir do AT-50B.

Em grupo individual É possível ligar ou desligar apenas determinados grupos de unidades a partir do AT-50B.

Sem operações (apenas Monitor) Não é possível ligar nem desligar as unidades a partir do AT-50B.

1

3

2

4 5

6

Ecrã de definição do grupo

Ecrã de selecção do modelo

1

3

2
4

7

6

5

Ecrã de definição do grupo Ecrã de selecção do modelo
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(2)-3. Definições de interligação entre unidades interiores e unidades de ventilação (LOSSNAY e unidades de 
processamento OA)

Para interligar o estado ON/OFF das unidades de ventilação com as unidades interiores, efectue as definições através do ecrã 
“LOSSNAY Interligado”.
* Toque no botão Definições Iniciais 2/Grupos [  ] no Menu de Assistência e, em seguida, toque no botão LOSSNAY Interligado 

[  ] no ecrã Definições Iniciais 2/Grupos para aceder ao ecrã LOSSNAY Interligado.

1) Toque no botão LOSSNAY (assinalado com 1 na figura). Na janela emergente que aparece, verifique o endereço das unidades 
de ventilação que pretende interligar com o funcionamento das unidades interiores.

2) Toque no botão da unidade interior interligada (assinalado com 2 na figura). Na janela emergente que aparece, verifique o 
endereço das unidades interiores que pretende interligar com as unidades de ventilação. 
* É possível atribuir até 16 unidades interiores a cada unidade de ventilação.

3) Depois de ter efectuado todas as definições de funcionamento de interligação, toque no botão Guardar.

(2)-4. Eliminação em lote (disponível apenas quando o AT-50B está configurado como um controlador principal)
Para eliminar as definições de todos os grupos e do funcionamento de interligação colectivamente, efectue o procedimento a seguir: 

1) Toque no botão Definições Iniciais 2/Grupos [  ] no ecrã Menu de Assistência e, em seguida, toque no botão Eliminar Tudo

[  ] no ecrã Definições Iniciais 2/Grupos. Aparece a seguinte mensagem emergente: “Quer eliminar as definições de todos os 

grupos e do LOSSNAY interligado?”

2) Toque no botão OK para eliminar as definições de grupos e interligação.

21
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2-4. Execução de Teste
Para executar um teste, efectue as operações apresentadas em seguida.
(1) Toque no botão Execução de Teste no ecrã Menu de Assistência para aceder ao ecrã Execução de Teste.
(2) Toque no botão DESLIGADO(LIGADO) (assinalado com 1 na figura) para executar um teste no grupo.

Ecrã Execução de Teste

Ecrã de definição Execução de Teste Avançado

(3) Durante a execução do teste, verifique se a unidade de ar condicionado está emitir ar pela saída de ar.
(4) Depois de verificar se cada unidade está a funcionar normalmente, desligue as unidades a partir do AT-50B ou dos controladores remotos locais. 

* Para informações detalhadas sobre como executar o teste, consulte o manual de instalação da unidade.

1
DESLIGADO(LIGADO)/ 
Executar Teste

Toque no botão DESLIGADO(LIGADO) para iniciar a 
execução de um teste. Toque no botão Executar Teste 
para interromper a execução do teste. (Estes botões 
estão activos apenas para as unidades que suportam 
a função de execução de teste.)
* Se  aparecer na parte superior esquerda do botão, 

isso indica que o grupo é um grupo de Ar/Água (PWFY).

2
Modo de 
funcionamento

Toque neste botão para alternar entre os modos de 
funcionamento.

3
Temperatura da 
tubagem *1

Aparece a temperatura da tubagem da unidade com o 
endereço mais baixo de um determinado grupo.

4 Definições avançadas Toque neste botão para aceder às definições avançadas.

*1 A temperatura da água irá aparecer se o grupo for um grupo de Ar/Água (PWFY).
A temperatura da água a ser apresentada depende do sensor de temperatura seleccionado 
no lado da unidade Ar/Água (PWFY).

Visor Função

A Temperatura interna *2 Aparece a temperatura interna.

B

Setas voltadas para 
cima/para baixo do 
endereço das 
unidades

Utilize as setas voltadas para cima/para baixo para 
seleccionar a unidade cuja temperatura da tubagem 
pretende verificar.

C Temperatura da 
tubagem *1

Aparece a temperatura da tubagem da unidade cujo 
endereço é apresentado no ecrã.

D Tempo restante Aparece o tempo restante para a conclusão do teste.

*1 A temperatura da água irá aparecer se o grupo for um grupo de Ar/Água (PWFY).
*2 A temperatura interna não aparecerá se o grupo for um grupo de Ar/Água (PWFY).

3

4

2

1

A
D

C

B

WT06995X04_PR.book  17 ページ  ２０１８年６月１８日　月曜日　午前１０時５６分



– 18 –

2-5. Manutenção
Toque no botão Manutenção [  ] no ecrã Menu de Assistência para aceder ao ecrã Manutenção.

(1) Para visualizar as Informações do Sistema 
Toque no botão Visualização de Sistema no ecrã Manutenção para visualizar uma lista de equipamentos ligados ao mesmo sistema 
refrigerante. 
* Aparecem na lista apenas os equipamentos cujos processos de arranque foram concluídos com sucesso.

(2) Para visualizar o Registo de Avaria 
Toque no botão Registo de Avaria no ecrã Manutenção para visualizar o registo. Aparecem as últimas 50 avarias, três de cada vez.

(3) Verificação do Consumo de Gás (Utilize esta opção para verificar se existem fugas de refrigerante na unidade exterior. Esta opção 
está disponível apenas quando o AT-50B está configurado como um controlador principal.) 
Toque no botão Verificação do Consumo de Gás no menu Manutenção. 
Aparece um ecrã no qual o utilizador pode verificar a quantidade de gás refrigerante. 
* As unidades exteriores que não suportam a função de verificação da quantidade de gás refrigerante não aparecem neste ecrã. 
* Esta verificação será efectuada num modo de funcionamento específico e demora de 30 minutos a 1 hora.

1. Inicie a verificação da quantidade de gás refrigerante.
Toque no botão [Iniciar] para verificar uma unidade individual. Toque no botão [Cancelar] para parar a verificação.
* Quando tocar no botão [Iniciar], este muda para o botão [Cancelar].

2.Verifique os resultados.
Este processo de verificação demora de 30 minutos a 1 hora e os respectivos resultados serão apresentados após a conclusão.
Quando a quantidade de carga do refrigerante está normal, aparece a indicação "Normal" no ecrã. Se as unidades exteriores 
tiverem pouco refrigerante devido a fugas, aparece a indicação "Baixo".
* Não é necessário manter esta página aberta até a verificação estar concluída. Mesmo que o ecrã seja encerrado, os resultados 

da verificação e o registo serão apresentados da próxima vez que abrir esta página.

Conteúdo do visor

1
Endereço da 
unidade exterior

Aparecem os endereços das unidades exteriores que 
estão ligadas ao AT-50B. (O número entre parênteses 
indica o endereço da unidade secundária.)

2
Endereço da 
unidade interior

Aparecem os endereços das unidades interiores que 
estão ligadas às unidades exteriores especificadas.

Conteúdo do visor

1 Data de ocorrência Data em que ocorreu o erro.

2
Endereço da unidade 
onde se originou o erro Endereço da unidade com o erro.

3
Endereço da unidade de 
detecção do erro Endereço da unidade que detectou o erro.

4 Código de Erro Código de erro que corresponde ao erro ocorrido.

5 Botão Limpar Registo Utilize este botão para limpar todos os registos do 
Registo de Avaria.

* Consulte o Livro de Instruções para saber como efectuar as definições não mencionadas neste 
manual (por exemplo, definições de temporizador e definições de bloqueio dos botões).

Conteúdo do visor

1 Botão [Iniciar]
Toque para iniciar a verificação da quantidade de gás 
refrigerante.

2
Endereço da 
unidade exterior

O endereço da unidade exterior é apresentado nesta área.

3
Resultados da 
verificação

Os resultados da verificação são apresentados nesta área.

4 Registo Toque para visualizar o registo (até 10 resultados) aqui.

1

2

5

4

32

1

4

3
2

1
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Actualizar o Software (conforme for necessário)
1) Toque no botão Actualização de software [  ] no menu Manutenção.
2) Seguindo as instruções apresentadas no ecrã, insira o cartão de memória SD com o programa actualizado na ranhura para 

cartões SD e, em seguida, toque no botão OK.
* Se aparecer a mensagem "Impossível ler o cartão SD.", verifique se o cartão de memória SD foi inserido correctamente.
* Se aparecer a mensagem "Ficheiro actualizado não localizado.", verifique se o cartão de memória SD contém o programa 

actualizado.
3) Seguindo as instruções apresentadas no ecrã, retire a tampa do controlador desapertando os parafusos da parte inferior, rode 

o DIP switch 4 para ON e, em seguida, toque no botão OK.
* Se aparecer a mensagem "O DIP switch 4 está definido para DESLIGADO.", verifique se o DIP switch 4 está na posição ON. 

O DIP switch localiza-se na parte inferior esquerda do controlador, por baixo da tampa.
4) Toque no botão OK no ecrã de confirmação.
5) Toque no botão OK na mensagem emergente para iniciar o processo de actualização.

6) Os LEDs acesos nos três botões (F1, F2 e Collective ON/OFF) indicam uma actualização concluída com sucesso. Durante a 
actualização, os LEDs dos botões F1 e F2 piscam alternadamente.
* Contacte o seu revendedor se a actualização não ficar concluída no espaço de 10 minutos.

7) Depois de a actualização estar concluída, rode o DIP switch 4 para OFF para reiniciar o AT-50B. Quando aparecer o ecrã de 
inicialização, verifique se a versão do software que aparece no canto inferior direito é a correcta. Se aparecer a versão antiga, 
isso significa que a actualização falhou. Tente actualizar novamente o software.
* São suportados apenas os cartões de memória SD de 1 GB e 2 GB da SanDisk.
* SanDisk é uma marca registada da SanDisk Corporation nos E.U.A. e noutros países.

Nota: As actualizações do software demoram cerca de cinco minutos. Não retire o cartão SD nem desligue o sistema enquanto 
estiver a decorrer uma actualização. Se desligar o sistema durante um processo de actualização, poderá ocorrer uma perda 
do programa e não será possível iniciar o sistema.

“O logótipo SD é uma designação comercial da SD-3C, LLC.”
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The product is designed and intended for use in 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
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