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GUIA CURTO QUADRO DESLOCADO PDX

A Fromtherm recomenda que o controlador PDX seja deslocado por um técnico, pela assistência técnica autorizada ou pela
revenda. Em caso de dúvidas, ligue para o departamento de Assistência Técnica Fromtherm ou entre em contato através de nosso
SAC: Telefones: (48) 98814-5666 / (48) 3035-7567 E-mail: sac@fromtherm.com.br

CUIDADOS E ALERTAS:
- O equipamento deve ser instalado conforme o manual do usuário que vai dentro
da embalagem de todo equipamento Fromtherm, também está disponível no QR Code que
vai no painel de cada equipamento e também está em nosso site no link:
www.fromtherm.com/download.

- Certifique-se que sua bomba de calor está desligada da energia elétrica,
risco que choque elétrico;
- As instalações elétricas para bombas de calor Fromtherm deverão ser projetadas e
executadas por profissionais qualificados e de acordo com a norma ABNT NBR 5410/2004
– INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.
1 - PRIMEIRO PASSO:
- Com o equipamento desligado da energia elétrica abra a tampa do painel.

2 - SEGUNDO PASSO:
- Identifique o sindal que liga o cabo do controlador PDX, desconecte os fios que ligam o controlador PDX.

3 - TERCEIRO PASSO:
- O controlador PDX possui rosca em sua carenagem e é fixado no painel da frente com pressão. Retire por completo o
controlador PDX do equipamento Fromtherm.

4 - QUARTO PASSO:
- No quadro de passagem de sua preferência você precisará fazer um furo de Ø 46 mm para fixar o controlador.

Ø 46 mm

5 - QUINTO PASSO:
- Com o controlador PDX realocado no novo quadro deslocado, você deverá então fazer a extensão da bomba de calor até o
controlador PDX.
- Fio de no mínimo Ø 0,22mm e na extensão máxima de 50m.

- Fique atento as cores dos fios! O fio vermelho que sai do controlador PDX deverá chegar ao fio vermelho da
unidade de potência do controlador.

6 - SEXTO PASSO:
- Certifique-se que todos os cabos estão muito bem conectados e isolados. E que cada cor está conectada
corretamente.
- Feche o painel do equipamento e tampe o furo do controlador com a tampinha avulsa de dentro do painel. Ligue
novamente a energia do equipamento e você poderá configurar a temperatura desejada conforme manual do usuário.

Para maiores detalhes acesse:
www.fromtherm.com.br/downloads
Ou leia o QR code abaixo
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