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1. Introdução 

1.1 Propósito 

 
Os elementos de controle SC400 e SC410, incluindo as placas de relés 

SR400 e SR410. São sistemas destinados a controlar os componentes HVAC 

(aquecimento, ventilação, ar condicionado). 

 

Em ônibus, por exemplo, para sistemas de ar-condicionado de teto. 

Consiste em elementos de controle, integrados no painel (dispositivo de 

controle como interface entre homem e máquina) e uma placa de relés 

acessível. Os sistemas estão disponíveis em versões básicas (SC400 / SR400) 

e standard (SC410 / SR410), respectivamente. Na versão básica, o elemento 

de controle permite o motorista do ônibus controlar o sistema de ar-

condicionado de teto que tem funções de ar-condicionado. 

A versão standard possui função de aquecimento opcional e pode ser 

ar-condicionado e recirculação de ar. O controlador para os componentes de 

ar-condicionado pode operar automaticamente. Para isto, o motorista do 

ônibus simplesmente tem que definir a temperatura ambiente desejada. 

Esta função de funcionamento aplica-se às seguintes variantes do 

sistema de ar condicionado: 

 SC400: Sistema de ar-condicionado (AC) 

 SC410: Sistema de ar-condicionado com função de ar-condicionado (VAC), 

ar-condicionado. 

Sistema com função de aquecimento (HAC), sistema de ar-condicionado com 

aquecimento e funções de ar-condicionado (HVAC). 

 

1.2 Símbolos Usados 

 

00-41 
 

1.3 Descrição do Painel de Controle 

Os elementos de controle do SC400 e SC410 têm basicamente os 

mesmos componentes. 

Abaixo descritivo com funções e nomenclaturas: 

 



1.3.1 SC400

 
Figura 1 - SC400 
 

Descritivo de Funções 

1. Display para visualização de temperatura ambiente atual e informativo de 

erros. 

2. Luz de status, indica se uma função está ativa (Luz de status vermelha = 

função ativa). 

3. Botão “liga/desliga”, Botão “liga/desliga” do painel de controle 

4. Botão “Auto” aciona o modo automático. 

5. Botão “AC” liga/desliga o sistema de ar condicionado. 

6. Botão de velocidade do ventilador configura manualmente a velocidade do 

ventilador. 

7. Display de velocidade do ventilador, apresenta a velocidade atual do 

ventilador. 

8. Botões de temperatura ambiente desejada, define a temperatura ambiente 

desejada. 

 

 



1.3.2 SC410

 
Figura 2 - SC410 

 

Descritivo de Funções 

1. Display para visualização de temperatura ambiente atual e informativo de 

erros. 

2. Luz de status, indica se uma função está ativa (Luz de status vermelha = 

função ativa). 

3. Botão “liga/desliga”, Botão “liga/desliga” do painel de controle 

4. Botão “Auto” aciona o modo automático. 

5. Botão “AC” liga/desliga o sistema de ar condicionado. 

6. Botão de velocidade do ventilador configura manualmente a velocidade do 

ventilador. 

7. Display de velocidade do ventilador, apresenta a velocidade atual do 

ventilador. 

8. Botões de temperatura ambiente desejada, define a temperatura ambiente 

desejada. 

9. Botão de Ar-condicionado/recirculação do ar, escolha entre recirculação de 

ar e ar-condicionado 

10. Botão vazio, sem função 

 

 
A imagem do SC410 é sempre usada como representativa para ambas 

as versões com as seguintes instruções de operação. 
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2. Configurando SC410 antes do primeiro uso 

 
O painel de controle SC410 deve ser configurado antes de ser usado 

pela primeira vez. 

 

Procedimento: 

 

 Primeiro, alimente com energia o painel de controle SC410 e, se a 

configuração não for concluída, o visor indicará "-" (não configurado). 

 Pressione os botões  e  para modificar a configuração. 

"HV" = configuração para dispositivos com aquecimento, arrefecimento e ar-

condicionado (HVAC). 

"V" = configuração para dispositivos com arrefecimento e ar-condicionado 

(VAC). 

"H" = configuração para dispositivos com arrefecimento e aquecimento (HAC) 

"AC" = configuração para dispositivos que possuem apenas a função de 

arrefecimento (AC). 

 Depois de selecionar a configuração desejada, pressione o botão “ ” 

por 2 segundos -> configuração concluída. 

 

 

Em seguida, verifique ou altere a configuração pressionando os botões 

“ ” e “ ” ao mesmo tempo! 

O tempo limite para a detecção de uma variação na seleção já feita do 

SC410 é de 120 segundos. 
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3. Uso 

 

3.1 Ativando/Desativando modo Standby 

 

3.1.1 Standby 

 

Se o motor (KL 61) estiver em funcionamento, o sistema estará em 

modo de espera (standby). A luz de status do botão Liga/Desliga acende-se 

em vermelho (Figura 3). 

 

 
 
Figura 3 - SC410 StandBy 
 

3.1.2 Ativando 

 

Pressione o botão " ". 

 

A luz de status para o botão On/Off se apaga, a temperatura 

predefinida (22,0 ° C ao iniciar o controlador pela primeira vez ligado à uma 

fonte de alimentação, depois mostrará a última temperatura definida. 

O modo Automático é ativado e automaticamente a velocidade do 

ventilador. (Figura 4) 

 

 
 
Figura 4 - SC410 Display após ativação 



 

A diferença de temperatura é a diferença entre a temperatura 

ambiente atual e a temperatura desejada do ambiente. 

 

Nível 1  2: T_Ambiente – T_Desejada >1° grau 

Nível 2  3: T_Ambiente – T_Desejada >3° graus 

Nível 3  2: T_Ambiente – T_Desejada <2° graus 

Nível 2  1: T_Ambiente – T_Desejada <0° gruas 

Nível 1: T_Ambiente – T_Desejada ≤1° grau 

 
Tabela 1 - SC400/410 diferença de temperature de acordo com nível. 
 

T_Duto - T_Configurada ≤-2 ° graus, Válvula de refrigeração para cima 

T_Duto - T_Configurada ≥1 ° grau Válvula de refrigeração fechada 

Válvula de refrigeração aberta> 50% Controlador para refrigeração, bomba 

auxiliar. 

 
Tabela 2 - SC410 Diferença de temperatura válvula de refrigeração. 
 

3.1.3 Desativando 

 

Aperte o botão “ ” 

 

Compressor e ventiladores são desativados imediatamente (desligar o 

motor tem o mesmo efeito). 

Se o motor estiver em funcionamento, o dispositivo entra Standby e a 

luz de status do botão On/Off acende-se em vermelho. (Figura 3) 

 

 
 

3.2 Modo Auto 

 

 
Ao iniciar o dispositivo, o modo Auto é reativado (A luz de status 

correspondente se acende). 

 



3.2.1 Ativando 

Pressione o botão “ ” quando a luz de status estiver desligada. 

(Figura 5, acima) 

O modo está ativo e a luz de status correspondente 

acende-se (Figura 5). 

 

 
 
Figura 5 - Painel de controle SC410 antes e depois de ativar o modo Auto 
 

 
Ao ativar o modo Auto, o sistema liga automaticamente o ventilador. 

O modo automático não tem função neste caso, ou seja, ao pressionar o 

modo Auto durante o modo Auto, nada acontece. 

C400 

3.3 Compressor do Ar-condicionado on/off 

 

 
Após o arranque da ignição, os ventiladores axiais funcionam por 10 

segundos antes do compressor de ar condicionado ser ativado, se necessário 

- a luz de estado acende-se após o arranque. 

  



3.3.1 Desativando 

 

Pressione o botão “ ” quando a luz de status estiver acesa. 

O compressor de ar-condicionado será desativado. A função de resfriamento 

será desligada (Figura 6). 

 

 
 
Figura 6 - Compressor de ar condicionado SC410 desativado 
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3.3.2 Ativando 

 

Pressione o botão “ ” quando a luz de status estiver desligada. 

O compressor de ar condicionado é ativado e acende-se se os tempos 

de funcionamento mínimos forem mantidos (ver nota seguinte). A função de 

resfriamento volta a ser ligada. 

 

 
 
Figura 7 – SC410 Ar-condicionado 



 

O compressor de ar condicionado deve ser desativado por pelo menos 

3 minutos antes de poder ser ligado novamente. Se o botão AC for 

pressionado durante este tempo, o dispositivo reativa o compressor de ar-

condicionado após 3 minutos. (O botão AC pisca). O compressor de ar-

condicionado funciona por pelo menos 3 minutos antes de desligar. Se ele for 

desativado diretamente após a ativação, ele continuará a funcionar por 3 

minutos (o botão AC pisca). 

 
 
Figura 8 - SC410 alterando a temperatura 

 

3.4 Escolhendo a temperatura desejada 

 

Aperte o botão  

Temperatura desejada + 0,5 ° C 

Aperte o botão  

Temperatura desejada - 0,5 ° C 



 

A temperatura pode ser ajustada entre 17 ° C a 24 ° C em intervalos de 0,5 

° C. 

 
Figura 9 - SC410 alterando a temperatura 
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3.5 Configurando Nível do Ventilador 

 

 
Se a velocidade do ventilador for alterada manualmente, o modo Auto 

desliga-se. O valor desejado da temperatura ambiente é mantido. 

Aperte o botão  

 

O modo automático será desativado 

 

Aperte o botão  

 

Pressionar uma vez: o ventilador sobe uma velocidade. 

Aqui, de baixa a média velocidade (Figura 10). 

 



 
 
Figura 10 - Nível de ventilador SC410 
De baixa a velocidade média 

 

Pressionar repetidamente: o ventilador sobe uma velocidade. 

Aqui, de média a alta velocidade (Figura 11). 

 

 
 
Figura 11 - Nível de ventilador SC410 em 
Alta velocidade 

 

Pressionar novamente: O ventilador sobe uma velocidade. 

Aqui, de alto para baixo para baixo velocidade (Figura 12). 

 

 
 
Figura 12 - Nível de ventilador SC410 em baixa velocidade 



 
Se o botão Auto for pressionado, o modo automático volta a ligar. Os 

ventiladores voltarão a ligar automaticamente. 

 

3.6 Alterando de Ar-Condicionado/Recirculação de Ar 

 

Pressione o botão “ ” para alternar entre o ar-condicionado 

e recirculação de ar. 

Se a luz de status acima do ar-condicionado / recirculação 

acender, o ar-condicionado / recirculação está ativa e a entrada de ar fresco 

é desativada (Figura 13).As válvulas de ar de ar fresco / recirculação são 

fechadas. 

 
 
Figura 13 - Função de ar de recirculação SC410 ativa 

 

Se a luz de status acima do ar fresco / recirculação não acender, a 

função de ar fresco / recirculação de ar não está ativa. As válvulas de ar 

fresco estão abertas (Figura 14). 

 

 
 
Figura 14 - Válvulas de ar fresco SC410 abertas  



 
Se o compressor de ar condicionado estiver ativo, as válvulas de ar de 

ar fresco / recirculação são fechadas, como padrão. Se a função de 

aquecimento estiver ativa, as válvulas de ar de ar fresco / recirculação estão 

abertas. Esses padrões podem ser substituídos por 10 minutos pressionando 

o botão de ar fresco / recirculação. 

Posteriormente, o sistema retorna à configuração padrão. 

 

 
Feche as válvulas de ar de ar fresco / recirculação para aquecer 

rapidamente. 

 

3.7 Erros 

  
Figura 15 - Exibição de erro SC410 

 

3.7.1 Erros no display 

 

 
 
Se houver um erro, o display varia entre a temperatura desejada e os códigos 

de erro desejados. A temperatura desejada será exibida por 5 segundos, 
depois a série de erros ocorrendo será exibida por 2 segundos cada. Se um 
erro foi eliminado, ele não será mais exibido. 

 



3.7.2 Códigos de Erros 

 

F00 Pressostato de pressão alta / baixa 

- Refrigerante muito alto / baixo 

- Comutadores de pressão alta / baixa defeituosos 

- Válvula de expansão defeituosa 

- Ventilador axial bloqueado ou falhado 

- Substituir os pressostatos 

- Substitua o compressor 

- Inspecionar ventilador axial 

- Inspecionar o nível de refrigerante 

- Inspecionar por vazamento 

- Substituir os pressostatos 

- Substitua a válvula de expansão 

F01 Fonte de alimentação (placa de relés) 

Fonte de alimentação <10V> 16V 

Tensão de alimentação nas placas de relé muito alta ou muito baixa 

Inspecionar chicotes elétricos 

Substituir ECU 

F02 Tipo de fonte de alimentação (painel de controle) 

Nenhum sistema 12V reconhecido. 

Tensão de alimentação no painel de controle muito alta ou muito baixa. 

<10V> 16V 

Inspecionar chicotes elétricos 

Substituir ECU 

F03 Sensor de temperatura ambiente 

Curto-circuito positivo 

Inspecionar cablagem 

Substitua o sensor 

Substituir ECU 

F04 Sensor de temperatura ambiente 

Curto-circuito positivo  

Inspecionar chicotes elétricos 

Substitua o sensor 

Substituir ECU 

  



F05 Sensor de temperatura ambiente 

Curto circuito para terra 

Inspecionar chicotes elétricos 

Substitua o sensor 

Substituir ECU 

 

F06 Sensor de temperatura ambiental (apenas SC410) 

Curto-circuito para positive 

Inspecionar chicotes elétricos 

Substitua o sensor 

Substituir ECU 

 

F07 Sensor de temperatura ambiental (apenas SC410) 

Curto circuito para terra 

Inspecionar chicotes elétricos 

Substitua o sensor 

Substituir ECU 

 

F08 EEPROM  

Nenhum acesso à EEPROM (inconsistência de dados) 

Substituir ECU 

 

F09 Válvula de refrigerante (somente SC410) 

- A válvula de refrigerante não pode ser calibrada ou executada na posição 

correta. 

- Inspecionar chicotes elétricos 

- Substitua o motor 

- Substituir ECU 

 

F10 Acoplamento 

Ocorrência repetida de erro de pressão alta / baixa 

Veja instruções F00 

 

4. Modo de Teste 

 

 
No modo de teste, os valores atuais da entrada e do sensor são exibidos. 

Além disso, todas as saídas do dispositivo de controle podem ser alteradas / 

configuradas. 

 



4.1 Ativação 

 

 
O sistema deve estar no modo de espera para ativar o modo Teste. 

Aperte  e ao mesmo tempo por 2 segundos 

 

O modo está ativo - a janela de entrada do código é exibida. 

O número variável do código de acesso pisca. 

Alternar entre números com " " 

Altere o valor do número piscando com  ou  

Código de acesso de entrada 747. 

Confirme o código com  ou cancele a entrada. 

 

4.2 Navegando através de parâmetros de teste 

Procure os parâmetros de teste pressionando os botões  e .  

 

4.3 Alterando parâmetros de teste 

 

Pressione o botão  para acessar o valor do parâmetro e, em seguida, 

pressione os botões  e para alterar os valores dos parâmetros 

 

 
Os parâmetros 1-7 só são legíveis - o resto pode 

ser alterado. 

 

4.4 Desativação: 

 

Aperte o botão  

Deixe o modo de teste 

 

 
 



4.5 Parâmetros de Teste 

 



5. Modo de Parâmetros 

 

5.1 Ativação 

 

 
O sistema deve estar no modo de espera para ativar modo de 

parâmetro. 

 

Pressione  e  ao mesmo tempo por 2 segundos 

 

O modo está ativo - a janela de entrada do código é aberta 

O número variável do código de acesso pisca. 

Alternar entre números com . 

Altere o valor do número piscando com  ou . 

Código de entrada 747. 

Confirme o código com ou cancele a entrada. 

 

 
No modo Parâmetro, os parâmetros estabelecidos atualmente podem ser 

visualizados e alterados. 

 

5.2 Navegando pelos parâmetros 

 

Navegue pelos parâmetros pressionando os botões  e . 

 

5.3 Alterando parâmetros 

 

Pressione o botão  para acessar o valor do parâmetro e, em 

seguida, pressione os botões  e  para alterar os parâmetros 

 

  



5.4 Desativação: 

 

5.4.1 Sair sem Salvar 

 

Aperte o botão  

 

 Deixe o modo Parâmetro sem salvar 

 

5.4.2 Sair e Salvar 

 

Pressione o botão  por 2 segundos 

 

 Deixa o modo de parâmetro e salva as configurações 

 



5.5 Visão geral dos parâmetros

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  



6 Informações Técnicas 

6.1 Pinagem 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SC400/410     Somente SC410 

 

Fabricante: MOLEX    Fabricante: MOLEX 

Part-Number: 39-28-8160   Part-Number: 39-28-8120     

              

Contra-peça:      Contra-peça: 

Fabricante: MOLEX     Fabricante: MOLEX 

Part-Number: 39-01-2160   Part-Number: 39-01-2120                               

  



6.2 Diagrama de ligações 

 

 

6.2.1 SC400 

 

 
 

 



6.2.2 SC410 

 



6.3 Número de Material dos Componentes 

 

 
 

6.4 Especificações Técnicas 

 

6.4.1 Painel de Controle 

 

 
 

6.4.2 Placas de Relé 

 

 


