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Ref.: Compatibilidade entre Split Cassete e Kit Grelha

1. Objetivo
Este boletim tem por objetivo orientar sobre a compatibilidade entre as evaporadoras do tipo cassete e
os modelos de Kit Grelha existentes.

2. Abrangência
As informações contidas neste boletim se aplicam às evaporadoras cassete com velocidade fixa
40KW_A, 40KW_B, 40KW_C 40KW_D, 40KWQU e as cassete inverter, 40KVCA, 40KVCB.

3. Tabelas de Compatibilidade
As tabelas abaixo mostram a compatibilidade entre as evaporadoras cassete e os kits Grelha
disponíveis, nos três tamanhos disponíveis: S (Standard), L (Large) e X (Extra Large).
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4. Kit´s Grelhas 40KWES, 40KWEL e 40KWEX.
Para as capacidades de 18, 24, 36 e 48 000 Btu/h, os cabos dos vanes e display são fornecidos
com as evaporadoras Cassete, já na capacidade de 60 000 Btu/h estes cabos são fornecidos com
as grelhas 40KWEX.
Ao utilizar os ki´s grelhas da versão “E” (40KWES, 40KWEL e 40KWEX) com evaporadoras 40KW
(velocidade fixa), o cabo do motor dos vanes, deve ser conectado ao CN14 da placa principal, e o
cabo do display ao CN10. Caso quaisquer dos cabos de conexão seja equivocadamente conectado
ao CN55 da placa principal, o erro F0 será exibido no display, sendo necessário desconectar os
cabos e repetir a operação de forma correta.
Figura 2 – Placa Principal da Evaporadora
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Para as evaporadoras 40KV (inverter), cabo do motor dos vanes deve ser conectado ao SM da
placa principal e o cabo do display ao DB2. Neste caso, não existem conectores sobrando que
possibilitem equívocos na conexão.

5. Considerações Finais
Estas informações visam auxiliar na identificação de problemas de compatibilidade entre Cassetes e Grelhas,
principalmente nos casos de reposição, bem como orientar sobre a forma correta de conexão dos cabos do display
e motor dos vanes nas grelha versão “E” de forma a evitar a condição de falha.
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