GUIA DE INSTALAÇÃO BOMBA DE CALOR PARA
CENTRAL DE ÁGUA QUENTE FROMTHERM 60 °C

GUIA CENTRAL ÁGUA QUENTE
REV.:02_05/2022

1. Local de instalação
Para melhor aproveitamento, conservação, rendimento e segurança do usuário, sua bomba de calor Fromtherm deverá
ser instalada conforme orientações do manual do usuário
- A escolha coerente do local de instalação de sua bomba de calor garante o perfeito funcionamento e pode reduzir
consideravelmente seus custos de instalação e manutenção;
- A bomba de calor necessita de limpeza e revisão periódica. O local onde vai ser instalado deve prever acesso com segurança
para realizar os serviços;
- A bomba de calor deverá, sempre, ser instalada em ambiente externo e localizado o mais próximo possível da água que se
deseja aquecer;
- A bomba de calor somente deve ser instalada em local plano, nivelado e deve ficar totalmente apoiada sobre uma base ou
suporte adequado ao seu peso e tamanho;
- Evite instalar a bomba de calor em área de circulação de pessoas, principalmente crianças. Quando essa situação ocorrer,
recomendamos instalar uma proteção com material que não prejudique a circulação do ar para a bomba de calor;
- Evite instalar o equipamento próximo ou em baixo de árvores, pois as folhas ou gravetos podem prejudicar o
funcionamento e causar defeitos e oxidação das partes metálicas da bomba de calor;
- Não instale a bomba de calor em baixo de abas de telhados onde a água caia sobre o mesmo ou próximo dele;
- As bombas de calor têm um compressor e um ventilador que produzem ruído e devem ser levados em consideração na
escolha do local de instalação;
- É normal a máquina suar em dias de muita umidade , então deve ser previsto tubulação para o dreno da água do
evaporador (semelhante ao do ar condicionado), e ou uma bandeja com dreno;
- Deve ser analisado a possibilidade de alimentação elétrica no local escolhido para a instalação;
As distâncias mínimas entre a bomba de calor e qualquer
obstáculo deverão ser respeitadas visando o bom
funcionamento do equipamento, pois a bomba de calor
Fromtherm retira calor do ar para aquecer a água.
Quanto mais exposto e arejado o local em que ele
estiver instalado melhor será seu rendimento.
- Distância mínima de 2 (dois) metros entre a saída do
ventilador e qualquer outro obstáculo;
- Distância mínima de 1,5 (um vírgula cinco) metros entre
uma bomba de calor e outra (quando mais de uma bomba);
- Distância mínima de 0,3 (zero vírgula três) metros entre
o evaporador e qualquer outro obstáculo.

- Distância mínima de 0,3 metros
somente de um lado entre o evaporador
e qualquer outro obstáculo, outros lados
devem ficar livres.

- Distância mínima de 0,3 metros de um
lado do evaporador e mínimo de 1,5
metros do outro lado do evaporador e
qualquer obstáculo. Outros lados devem
ficar livres.

- A bomba de calor não deve ser
instalada entre 3 paredes ou em
corredores. Isso irá afetar muito o
rendimento.

- A bomba de calor não deve ser
instalada entre 4 paredes ou em casa de
máquinas. Isso irá afetar muito o
rendimento.

- A bomba de calor não deve ser
instalada entre 4 paredes mesmo que
baixas. Isso irá afetar muito o
rendimento.

- A bomba de calor não deve ser
instalada em baixo de abas de telhados,
ou próximo de arvores. Isso irá afetar
muito o rendimento.
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2. Instalação elétrica
- Este equipamento foi projetado para ser alimentado por 220 ou 380V (50-60Hz), monofásica, bifásica ou trifásica. Tais
informações estão explícitas na placa de identificação do equipamento!
- Ao instalar o equipamento, verifique a tensão entre as fases na entrada de energia, a tensão necessária é de no mínimo 208V
para aparelhos 220V monofásicos ou trifásicos e de 342V para aparelhos 380V trifásicos, para que a Bomba de Calor trabalhe em
condições normais de funcionamento, caso contrário, seu equipamento corre o risco de não iniciar o processo de aquecimento
quando necessário;
- Recomendamos a utilização de cabos flexíveis;
- A fiação deverá ser feita diretamente do painel geral da entrada de energia até o equipamento. A utilização de painéis com
ligações intermediárias poderá provocar quedas de tensão prejudicando assim o bom funcionamento do equipamento;
- As Bombas de Calor trifásicas trazem consigo um relé de segurança, este tem a função de manter o equipamento desligado caso
as fases sejam invertidas ou na falta de uma das fases;
- As instalações elétricas para aquecedores de piscina Fromtherm deverão ser projetadas e executadas por profissionais
qualificados e de acordo com as normas técnicas da ABNT, constantes na NBR 5410;
- É importante que o fio “terra” seja ligado, a fim de garantir a segurança do usuário e longevidade do equipamento;
- Deverá ser disponibilizado disjuntor exclusivo para o equipamento de acordo com sua potência;
- O condutor de aterramento deve chegar a máquina através de tubulação existente ou a instalar. A (s) haste (s) ou eletrodo (s)
deve estar localizado em local adequado, preferencialmente em solo exposto;
- Caso o aparelho não ligue após a instalação, verifique a eventual inversão de fases durante a conexão dos cabos;
- A Bomba de Calor NÃO estará coberta pela garantia caso sofra avarias decorrentes de instalações elétricas inadequadas ou pela
falta de aterramento;
- Para realizar a ligação elétrica é necessário remover o painel para ter acesso ao quadro elétrico do equipamento;
- No quadro elétrico estão identificados todos os bornes para a perfeita conexão dos cabos (alimentação e saída para motobomba);
- Para dimensionamento de fiação, seguir a tabela abaixo (distâncias maiores conferir com eletricista certificado):
TENSÃO
220 V 1~

MODELO
60°C

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

35 m

40 m

50 m

DISJUNTOR

FH40

4,0 mm²

4,0 mm²

4,0 mm²

4,0 mm²

4,0 mm²

4,0 mm²

6,0 mm²

6,0 mm²

25 A

FT80

6,0 mm²

6,0 mm²

6,0 mm²

6,0 mm²

10,0 mm² 10,0 mm² 10,0 mm² 10,0 mm²

40 A

10,0 mm² 10,0 mm² 10,0 mm² 16,0 mm² 16,0 mm² 16,0 mm² 16,0 mm² 16,0 mm²

50 A

6,0 mm²

10,0 mm² 10,0 mm² 10,0 mm² 10,0 mm²

40 A

FH160

10,0 mm² 10,0 mm² 10,0 mm² 10,0 mm² 16,0 mm² 16,0 mm² 16,0 mm² 16,0 mm²

50 A

FH240

16,0 mm² 16,0 mm² 16,0 mm² 16,0 mm² 25,0 mm² 25,0 mm² 25,0 mm² 25,0 mm²

70 A

FH80/FH100

4,0 mm²

4,0 mm²

4,0 mm²

4,0 mm²

4,0 mm²

4,0 mm²

4,0 mm²

6,0 mm²

20 A

FH160

4,0 mm²

4,0 mm²

4,0 mm²

4,0 mm²

6,0 mm²

6,0 mm²

6,0 mm²

6,0 mm²

30 A

FH240

6,0 mm²

6,0 mm²

10,0 mm² 10,0 mm² 10,0 mm² 10,0 mm² 10,0 mm² 10,0 mm²

50 A

FH100

220 V 1~

380 V 3N~

FH80/FH100

6,0 mm²

6,0 mm²

6,0 mm²

Tabela 1 - Tabela de cordões e disjuntores
A Fromtherm se reserva o direito de alterar as especificações de seus equipamentos sem aviso prévio.

A energia é um bem precioso e perigoso. Uma instalação elétrica adequada, além de trazer segurança e um melhor
aproveitamento de seu equipamento, poupará energia e consequentemente seu dinheiro.
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