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APRESENTAÇÃO CONTROLADOR SBU 400-410

A VALEO Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A desenvolve seus 
produtos preocupada em oferecer aos passageiros um ambiente confortável, 
buscando sempre a melhor condição de climatização.

Os equipamentos possuem design que proporciona uma perfeita integração com 
o veículo facilitando a operação e manutenção.
Com dimensionamento otimizado, garantem alta capacidade de resfriamento e 
baixo nível de ruído.

Este manual foi desenvolvido com a finalidade de apresentar aspectos 
importantes de funcionamento, operação e manutenção, para que se obtenha o 
melhor desempenho do equipamento de ar condicionado.

Para assegurar que o equipamento tenha uma longa vida útil e livre de 
problemas é imprescindível que as instruções de operação e manutenção 
descritas neste manual sejam seguidas e executadas periodicamente.

Os controles instalados pela VALEO Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A 
que são utilizados pelo usuário estão devidamente ilustrados e explicados neste 
manual.

É importante que o usuário leia atentamente as instruções deste manual antes 
de iniciar a operar o equipamento de ar condicionado.

A  VALEO Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A mantém uma rede de 
serviço autorizado com ferramentas, equipamentos e uma equipe treinada para 
executar qualquer tipo de manutenção dentro de padrões de qualidade.

Agradecemos a preferência pelos produtos VALEO Climatização do Brasil - 
Veículos Comerciais S/A. Em caso de dúvidas entre em contato com a rede de 
serviço autorizado VALEO Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A mais 
próxima ou contate o departamento de assistência técnica.
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TERMOS DE GARANTIA

Termos de Garantia 7- A Garantia Perderá sua Validade:

8- A Garantia NÃO COBRE:

A VALEO Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A garante seus produtos 
pelo período de um ano de acordo com os termos relacionados a seguir:

1 - A garantia terá validade pelo prazo acima especificado, contado a partir da 
data de instalação do equipamento constante no certificado de garantia, mesmo 
que a propriedade do produto tenha sido transferida.

2 - Se o equipamento for instalado por um terceiro a VALEO Climatização do 
Brasil - Veículos Comerciais S/A garante somente o produto e não a instalação 
do mesmo.

3 - Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão-de-obra e 
peças empregadas no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo 
de: fabricação do equipamento; falha prematura de material e defeitos de 
componentes utilizados na fabricação do mesmo.

4 - Somente um técnico da rede de serviços autorizados VALEO Climatização do 
Brasil - Veículos Comerciais S/A está habilitado a reparar defeitos cobertos pela 
garantia.

5 - A aprovação da garantia está condicionada a análise técnica do defeito 
apresentado no componente e condições operacionais a que foi submetido o 
equipamento.

6 - Nenhuma reivindicação será aceita se o veículo continuar sendo usado depois 
de constatado o defeito, mesmo que haja falta de peças, atraso no transporte ou 
qualquer outro incidente.

a) Se a instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as 
recomendações técnicas da VALEO Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A.
b) Se o produto sofrer qualquer dano provocado por: uso inadequado, descuido, 
acidente, falhas provocadas por agentes externos e mesmo falta de manutenção 
preventiva (vide manual de proprietário) ou ainda serviços executados por 
pessoa não qualificada.
c) Se o certificado de garantia e/ou número de série do produto estiver 
adulterado, rasurado ou danificado.
d) Se defeitos ou desempenho insatisfatórios forem provocados pela utilização 
de peças não originais e em desacordo com as especificações técnicas da VALEO 
Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A.

a) Deslocamento do produto para conserto. Se o consumidor desejar ser atendido 
no local onde opera o produto, ficará a critério do Serviço Autorizado a cobrança 
ou não da taxa de visita.
b) O atendimento ao consumidor, gratuito ou remunerado, em cidades que não 
possuam Serviços Autorizados. Sendo assim as despesas com deslocamento são 
de total responsabilidade do proprietário.
c) A manutenção preventiva e revisões, conforme descrito neste manual, no 
item manutenção preventiva.
d) Substituição de rolamentos, correias, filtros em geral e óleo lubrificante, pois 
são considerados itens de desgaste natural.
Rolamento, correias e alternadores possuem garantia restringida conforme 
segue:
 - Rolamentos em geral = 60.000km ou 1 ano, o que ocorrer antes.
 - Correias em geral = 20.000km ou 3 meses, o que ocorrer antes.
 - Alternadores = 1 ano sem limite de quilometragem, respeitando 
contudo as condições estabelecidas nestes termos de garantia e a especificações 
técnicas do fabricante.

e) Perdas ou lucros cessantes ocasionados pela parada do veículo devido ao não 
funcionamento do equipamento.

CONTROLADOR SBU 400-410
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INTRODUÇÃO CONTROLADOR SBU 400-410

Os controladores SBU400 e SBU410, são sistemas destinados a controlar os 
componentes HVAC (aquecimento, ventilação, refrigeração). Em ônibus, por 
exemplo, para sistemas de ar condicionado de teto, consiste em elementos de 
controle, instalados no painel (dispositivo de controle como interface entre 
homem e máquina) e uma placa de relés.

Os controladores estão disponíveis em versões básicas (SBU400 ) e completas 
(SBU410). Na versão básica, o elemento de controle permite o usuário controlar 
o sistema de ar condicionado com funções de ventilação e refrigeração.

A versão completa possui função de aquecimento opcional, além das já previstas 
e pode ser refrigeração e recirculação de ar. O controlador para a função de 
refrigeração pode operar automaticamente. Para isto, o usuário simplesmente 
tem que definir a temperatura ambiente desejada e ligar o ar condicionado.

O funcionamento descrito anteriormente aplica-se nos seguintes sistemas de ar 
condicionado: 

  SBU400:
• sistema de ar condicionado (AC)
• com função de refrigeração e ventilação (VAC)

SBU410:
• sistema de ar condicionado (AC)
• com função de refrigeração e ventilação (VAC)
• com função de refrigeração e aquecimento (HAC)
• com função de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC)

 

Os controladores de A/C SBU400 e SBU410 têm basicamente os mesmos compo-
nentes. Abaixo descritivo com funções e nomenclaturas.

1- Propósito 1.1- Descrição do Painel de Controle

SBU400 SBU410
1

3

9

8

5

4
2

6

72

2
3

5

4
2

2

2

1

9

8

6

7

10 11

Ítem Descrição Função

1 Display
Visualização de temperatura ambiente atual e 
informativo de falhas.

2 Luz de Status
Indica se uma função está ativa (Luz de status 
vermelha acesa = função ativa).

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

4 Botão Auto
Aciona o modo automático dos ventiladores do 
evaporador. 

5 Botão AC
Habilita/Desabilita a função de refrigeração do 
produto.

6
Botão de velocidade dos ventiladores do 
evaporador.

Controle manual de velocidade dos ventiladores 
do evaporador.

7
Display de velocidade dos ventiladores do 
evaporador.

Indica a velocidade atual dos ventiladores do 
evaporador.

8
Botão de incremento para ajuste da temperatura 
desejada (Set-point).

Define a temperatura ambiente desejada.

9
Botão de decremento para ajuste da temperatura 
desejada (Set-point).

Define a temperatura ambiente desejada.

10 Botão de recirculação do ar.  
Liga/Desliga a função de recirculação de ar do 
produto.

11 Botão não utilizado. Função não utilizada atualmente no produto.
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em Standby

Diferença de temperatura de acordo com a velocidade dos ventiladores do evaporador no modo refrigeração.

Diferença de temperatura de acordo com a velocidade dos ventiladores do evaporador no modo aquecimento.

UTILIZAÇÃO CONTROLADOR SBU 400-410

Atenção: se a temperatura do salão de passageiros estiver abaixo da 
temperatura ambiente desejada, o dispositivo ativa o sistema de calefação 
automaticamente (apenas SBU410) e aciona a saída para as solenóides dos 
convectores de piso.

Nota: a imagem do SBU410 é sempre usada para representar ambas versões. Nota: ao iniciar o dispositivo, o modo Auto é ativado (a luz de status 
correspondente se acende).

A diferença de temperatura é a diferença entre a temperatura ambiente atual e 
a temperatura desejada.

A Velocidade dos ventiladores do evaporador só será diferente de 1 quando a Temperatura 
duto > 35 °C.

Nota: ao ativar o modo Auto, o sistema liga 
controla automaticamente os ventiladores 
do evaporador. Ao pressionar novamente o 
botão Auto, o controle automático dos 
ventiladores do evaporador é desligado.

- Standby: se o sinal de lâmpada de aviso do 
alternador (KL.61) estiver inativo (isto indica 
que o alternador do carro ou do ar condicio-
nado está funcionando corretamente, 
podendo-se medir a tensão da bateria no 
terminal), o sistema estará em modo de 
espera (standby). O Led de status do botão 
On/Off acende-se em vermelho.

Pressione o botão (2) quando a luz de 
status estiver desligada. O modo Auto 
entrará em operação e a luz de status 
correspondente acende-se.

2- Instruções de Operação

2.1- Ativando/desativando modo Standby
2.2.1- Acionando

2.2- Modo Auto

1

1

Display após ativação

- Desativar: pressione o botão (1).
O Compressor e os ventiladores são 
desativados imediatamente (o mesmo 
ocorrerá caso o sinal KL.61 estiver ativo). 
Caso o sinal KL.61 estiver inativo, o dispositi-
vo entra em Standby e a luz de status do 
botão On/Off acende-se em vermelho.

- Ativar: pressione o botão (1).
O led de status para o botão On/Off se 
apaga. A temperatura predefinida em 
22,0°C aparecerá ao iniciar o controlador 
pela primeira vez. O modo AUTO e botão 
A/C são ativados, controlando automatica-
mente a velocidade dos ventiladores do 
evaporador.

22.0

2

Antes e depois de ativar o modo Auto.

22.0

22.0

Velocidade do Ventilador em Modo "AUTO"
Diferença de 
Temperatura

Nível 1:  Temperatura Ambiente - Temperatura Desejada < 1ºC

Nível 1 ==>  2:  Temperatura Ambiente - Temperatura Desejada > 1ºC

Nível 2 ==>  1:  Temperatura Ambiente - Temperatura Desejada < 0ºC

Velocidade do Ventilador (aquecimento) em Modo "AUTO"
Diferença de 
Temperatura

Nível 1:  Temperatura do Duto < 35ºC

Nível 1 ==>  2:  Temperatura Ambiente - Temperatura Desejada > -1ºC

Nível 2 ==>  1:  Temperatura Ambiente - Temperatura Desejada <  0ºC
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Diferença de temperatura compressor.

Diferença de Temperatura para controle da Válvula proporcional da Água do Motor e da Bomba Elétrica. 

UTILIZAÇÃO CONTROLADOR SBU 400-410

Nota: após ligar o produto e este entrar em modo de refrigeração, os 
ventiladores do condensador funcionam por 10 segundos antes do compressor 
do ar condicionado ser ativado.

Nota: a temperatura pode ser ajustada entre 17° C e 28° C em intervalos de 0,5° C. 

Nota: o modo aquecimento controla juntamente os convectores de piso, 
também presentes no SBU400. Uma mudança abrupta na temperatura ajustada, 
gerando a mudança do modo de aquecimento para refrigeração, resultará em:

 • O compressor do sistema de refrigeração permanecerá desligado por 3 
              minutos.
 • A válvula de água não abrirá por 3 minutos.

Nota: o compressor de ar condicionado deve ser desativado pelo menos 2 
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 2 minutos (o botão AC pisca).
O compressor de ar condicionado funciona por pelo menos 2 minutos antes de 
desligar. Se for desativado diretamente após a ativação, ele continuará a 
funcionar por 2 minutos (o botão AC pisca).

2.3- Compressor do Ar Condicionado On/Off 2.4- Modo de Aquecimento

2.5- Configurando a temperatura desejada

3
Compressor de ar condicionado

desativado.

- Desativar:  pressione o botão (3) com a
luz de status acesa. Caso o compressor 
esteja ativado, a luz de status ira piscar por 
2 minutos, indicando a troca de status do 
compressor de ligado para desligado. A 
função de refrigeração é desabilitada.

Pressione o botão (4) para
Temperatura desejada + 0,5°C.

Pressione o botão (5) para
Temperatura desejada - 0,5°C.

22.0

Modo compressor/Auto ativado.

- Ativar: pressione o botão (3). O
compressor de ar condicionado é habilitado 
e liga caso necessário, e se os tempos de 
funcionamento mínimos forem mantidos 
(ver nota seguinte). A função de refrige- 
ração volta a ser ligada.

22.0

Aumentando a temperatura.

22.5

22.5

2 1.5

4

Diminuindo a temperatura.

2 1.5

5

Compressor
Diferença de 
Temperatura

On:  Temperatura Ambiente - Temperatura Desejada >  2ºC

Off:  Temperatura Ambiente - Temperatura Desejada < -1ºC

Válvula proporcional da Água do Motor/ Bomba Elétrica
Diferença de 
Temperatura

Aberto / On:  Temperatura Ambiente - Temperatura Desejada < -1ºC

Fechado / Off:  Temperatura Ambiente - Temperatura Desejada >  1ºC
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UTILIZAÇÃO CONTROLADOR SBU 400-410

Nota: se a velocidade dos ventiladores do evaporador for alterado 
manualmente, o modo de controle automático de ventilação desliga-se. O valor 
desejado da temperatura ambiente é mantido.

Nota: se o compressor de ar condicionado estiver ativo, a válvula de ar fresco 
estará fechada, como padrão. Se a função de aquecimento estiver ativa, a 
válvula de ar fresco é aberta. Esses padrões podem ser substituídos por 10 
minutos, pressionando o botão de recirculação de ar. Posteriormente, o sistema 
retorna à configuração padrão. Feche a válvula de ar fresco para aquecer 
rapidamente.

Nota: se o botão Auto for pressionado, o 
modo automático volta a ligar. Os ventila-
dores voltarão a ligar automaticamente.

2.6- Configurando a velocidade dos ventiladores do evaporador 2.7- Ativando/Desativando a função de recirculação de ar

6

Velocidade do ventilador, de baixa
para alta velocidade e vice-versa.

Função de recirculação
de ar ativa.

Pressione o botão (6).
Modo Auto é desativado.

Pressione o botão (7) para ativar ou 
desativar a função de recirculação de ar. 
Se a luz de status acima do botão de 
recirculação de ar acender significa que a 
função está ativa e a válvula de ar fresco 
estará fechada, não deixando o ar entrar.

Se a luz de status acima do botão de 
recirculação de ar não acender significa 
que a função está desativada e a válvula 
de ar fresco estará aberta, deixando o ar 
entrar.

Pressione o botão (6).
• Pressionar uma vez: ventilador sobe uma 
velocidade (de baixa para alta velocidade).

• Pressionar novamente: ventilador em alta 
velocidade retorna para a baixa.

22.0

22.0

22.0

22.0

22.0

7

Válvulas de ar fresco abertas.

22.0
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UTILIZAÇÃO CONTROLADOR SBU 400-410

2.8- Falhas

3- Modo de Teste

Falha no Display.

F 0 0

7 4 7

Nota: se houver uma falha, o display varia 
entre a temperatura desejada e o(s) 
código(s) de erro(s). A temperatura desejada 
será exibida por 5 segundos e a série de 
erro(s) ocorrendo será exibida por 2 segundos 
cada. Se um erro foi eliminado, ele não será 
mais exibido.

Nota: no modo de teste, a entrada atual e os valores dos sensores são 
desativados. Além disso, todas as saídas do dispositivo podem ser alteradas e 
configuradas.

Nota: o sistema deve estar no modo 
Standby para ativar o modo de teste.

Aperte os botões (3) e (5) ao mesmo 
tempo por 2 segundos.
• Modo está ativo - display mostrará código 
de acesso (9).
• Número do código de acesso irá piscar.
• Alternar entre números com o botão (6).
• Altere o valor do número piscando com os 
botões (4) ou (5). 
• Código de acesso 747.
• Confirme o código pressionando o botão (2) 
por 2 segundos, ou cancele a entrada 
pressionando o botão (1).

2.8.1- Falha no Display

3.1- Ativação

3 5

4

6

1 2

9

Erro Componente Causa Solução

F00
Pressostato de     
Alta ou de Baixa 
pressão

Nível incorreto de gás refrigerante.                                  
Pressostato de alta / baixa 
defeituosos.                                         
Válvula de expansão defeituosa. 
Condensador bloqueado ou com 
falha.

Substituir os pressostatos e/ou o 
compressor.                                        
Inspecionar ventiladores do 
condensador.                             
Inspecionar nível de gás refrigerante.                      
Inspecionar vazamentos.                    
Substituir válvula de expansão.

F01
Fonte de 
Alimentação (Placa 
de Relés)

Fonte de alimentação fora da
especificação:                                           
Sistema 12V: <10V  >16V                       
Sistema 24V: <20V  >32V

Inspecionar chicotes elétricos. 
Substituir placa de relés.

F02

Fonte de 
alimentação 
(painel de 
controle).

Fonte de alimentação fora da
especificação:                                           
Sistema 12V: <10V  >16V                       
Sistema 24V: <20V  >32V

Inspecionar chicotes elétricos. 
Substituir controlador.

F03 Tipo de Sistema. 
Nenhum sistema padrão 
reconhecido.

Substituir controlador.

F04
Sensor de 
temperatura do 
retorno.

Curto-circuito no terra ou                      
entre pinos.

Inspecionar chicotes elétricos.                                               
Substituir Sensor.

F05
Sensor de 
temperatura do 
retorno.

Curto-circuito no terra ou                      
entre pinos.

Inspecionar chicotes elétricos.                                                  
Substituir Sensor.

F06
Sensor de 
temperatura do 
duto (SBU410)

Curto-circuito com o positivo ou 
sensor aberto.

Inspecionar chicotes elétricos.                                                
Substituir Sensor.

Erro Componente Causa Solução

F07
Sensor de 
temperatura do 
duto (SBU410)

Curto-circuito no terra ou                      
entre pinos.

Inspecionar chicotes elétricos.                                                  
Substituir Sensor.

F08 EEPROM Sem acesso à EEPROM Substituir controlador.

F09
Válvula proporcional             
da água do motor         
(SBU410)

A válvula proporcional da água do 
motor não pôde ser calibrada ou não 
conseguiu chegar na desejada posição.

Inspecionar chicotes elétricos.           
Substituir Motor.

F10
Acoplamento da 
embreagem do 
compressor

 Ocorrência repetida da F00. Veja instruções F00.
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UTILIZAÇÃO CONTROLADOR SBU 400-410

T0  1

Nota: Parâmetros 1-7 são somente para 
leitura, restante pode ser alterado.

Pressione o botão (6) para acessar o valor 
dos parâmetros e, em seguida, pressione 
(4) e (5) para alterar os valores dos 
parâmetros.

3.3- Alterando parâmetros de teste

Pressione o botão (1).  
Saia do modo de teste.

3.4- Desativação

3.5- Visão geral dos parâmetros de teste

5

4

61

22.0

Navegue pelos parâmetros de teste pressionando os botões (4) e (5).

3.2- Navegando nos parâmetros de teste

Parâmetro Descrição
Intervalo 
de Valor

Valor 
Padrão

Aplicação

T01
Lâmpada de aviso do Alternador (KL 61)                                                                                      

=> 0: alternador com problema ou desligado.                                                                

=> 1: alternador funcionando normalmente.

0 - 1 -
SBU400   
SBU410

T02

Valor do sensor de temperatura do retorno em 
pontos de AD. Verificar qual sensor está sendo 
usado de acordo com o parâmetro P14. As curvas 
de temperatura estão no final da sessão.

0 - 512 -
SBU400   
SBU410

T03

Valor do sensor de temperatura do duto em pontos 
de AD. Verificar qual sensor está sendo usado de 
acordo com o parâmetro P15. As curvas de 
temperatura estão no final da sessão.

0 - 512 -   SBU410

T04

Retorno do potenciômetro da válvula proporcional 
da água do motor em pontos de AD.                     
Aberta: aprox. 151                                                 
Fechada: aprox. 262    

0 - 512 -   SBU410

T05
Retorno de tensão do interruptor de alta pressão / 
baixa pressão em pontos de AD.                              
4V: 38       12V: 118       16V: 155       24V: 232

0 - 512 -
SBU400      
SBU410

Parâmetro Descrição
Intervalo 
de Valor

Valor 
Padrão

Aplicação

T06

Tensão de relés em pontos de AD.
10 V: 130       16 V: 223        20 V: 277                             
24 V: 326       32 V: 440
O valor só pode ser lido se a saída 5 (embreagem 
do compressor) não estiver acionada.

0 - 512 -
SBU400      
SBU410

T07 Temperatura da CPU [°C] [0-110] -
SBU400      
SBU410

T08

Aciona saída 1/pino 9 do CN1 (ventiladores do 
condensador). Deve-se verificar se a ligação está 
separada da embreagem do compressor, caso 
contrário ela ligará junto a saída 5.                         
0: OFF                                                                       
1: ON 

0;1 -
SBU400      
SBU410

T09

Aciona saída 2/pino 10 do CN1 (solenóide dos 
convectores de piso).                                                
0: OFF                                                                                  
1: ON

0;1 -
SBU400      
SBU410

T10

Aciona saída 3/pino 11 do CN1 (velocidade alta 
dos ventiladores do evaporador).
0: OFF                                                                                  
1: ON

0;1 -
SBU400      
SBU410

T11

Aciona saída 4/pino 12 do CN1 (velocidade baixa 
dos ventiladores do evaporador).                            
0: OFF                                                                          
1: ON

0;1 -
SBU400      
SBU410

T12

Aciona saída 5/pino 13 do CN1 (embreagem do 
compressor).                                                             
0: OFF                                                                          
1: ON

0;1 -
SBU400      
SBU410

T13

Aciona saída 6/pino 8 do CN2 (bomba d'água). 
Deve-se atentar que em alguns casos a bomba é 
ligada em paralelo com os convectores de piso, 
sendo acionada pelo pino 9 do CN2.                       
0: OFF                                                                          
1: ON

0;1 - SBU410

T14

Aciona saída 7/pino 9 do CN2 (solenóide dos 
convectores de piso).                                               
0: OFF                                                                             
1: ON 

0;1 - SBU410

10



7 4 7

PARÂMETROS CONTROLADOR SBU 400-410

4- Modo de Parâmetro
Nota: no modo Parâmetro, os parâmetros estabelecidos 
atualmente podem ser visualizados e alterados.

Nota: o sistema deve estar no modo Standby 
para ativar o modo Parâmetro.
Pressione (3) e (4) ao mesmo tempo por 2 
segundos.

Pressione (3) e (4) ao mesmo tempo por 2 segundos.
• Modo está ativo - display mostrará códigos (9).
• Número de código de acesso irá piscar.
• Alternar entre número com o botão (6).
• Altere o valor do número piscando com os          
botões (4) ou (5) .

4.1- Ativação

4.2- Navegando nos parâmetros

7 4 7

3

4

4
• Modo está ativo - display mostrará 
códigos (9).
• Número de código de acesso irá piscar.
• Alternar entre número com o botão (6).
• Altere o valor do número piscando com os          
botões (4) ou (5) .
• Código de acesso 747.
• Confirme o código pressionando o botão 
(2) ou cancele a entrada pressionando 
botão (1).

Navegue pelos parâmetros pressionando 
os botões (4) e (5).   

4.3- Alterando parâmetros

Pressione o botão (6) para acessar o valor 
dos parâmetros e, em seguida, pressione 
os botões (4) e (5) para alterar os valores 
dos parâmetros.

4.4- Desativação

     - Sair sem salvar

Pressione o botão (1).   
Irá sair do modo de parâmetros sem salvar.

     - Sair e salvar
Pressione o botão (2) por 2 segundos.   
Irá sair do modo de parâmetro e salvar as 
configurações.

5

P 0  1

3

4

6 5

2

22.0

21

1

Parâmetro Descrição
Intervalo 
de Valor

Valor 
Padrão

Aplicação

T15
Posição da válvula proporcional da água do motor.                                    
0: Aberta                                                                         
255: Fechada

0 - 255 - SBU410

T16
Posição da válvula de ar fresco.                                       
0: Aberta                                                                         
255: Fechada

0 - 255 - SBU410

T17
Contador de tempo de funcionamento do 
condensador no estado atual. Multiplica por 100 
para obter valor em horas.

0 - 999 -
SBU400      
SBU410

T18
Contador de tempo de funcionamento do 
evaporador da alta no estado atual. Multiplica por 
100 para obter valor em horas.

0 - 999 -
SBU400      
SBU410

T20
Contador de tempo de funcionamento do 
evaporador da baixa no estado atual. Multiplica 
por 100 para obter valor em horas.

0 - 999 -
SBU400      
SBU410

T21
Contador do tempo de execução do compressor no 
estado atual. Multiplica em 100 para obter valor 
em horas.

0 - 999 -
SBU400      
SBU410

Curva característica de temperatura de
sensor 10K

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [o C]

Pontos AD

Sensor de temperatura 3 K da característica de
temperatura

Pontos ADTe
m

pe
ra

tu
ra

 [o C]

6
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PARÂMETROS CONTROLADOR SBU 400-410

4.5- Visão geral dos parâmetros

Nota:  os valores indicados como "pontos de AD" são números relativos e devem 
ser levados em conta de acordo com sua escala. Por exemplo: 10 pontos de AD 
em uma escala de 200 pontos máximos, significa 5% do valor.

Nome do 
Parâmetro

Parâmetro Descrição
Intervalo 
de Valor

Valor 
Padrão

Aplicação

P01
Unidade de 
Temperatura

Alterar a unidade de temperatura:                               
• 0: Celsius
• 1: Fahrenheit

0 - 1 0
SBU400 
SBU410

P02 Temperatura 
mínima ( ºC )

Mínimo valor de temperatura                         
configurável (°Celsius)

16 - 34 17
SBU400 
SBU410

P03 Temperatura 
máxima ( ºC )

Máximo valor de temperatura                         
configurável (°Celsius)

16 - 34 28
SBU400 
SBU410

P04
Valor de 

temperatura 
inicial ( °C )

Valor de temperatura predefinido ao iniciar o 
sistema pela primeira vez (°Celsius)

16 - 34 22
SBU400 
SBU410

P05

Válvula 
proporcional 
da água do 

motor.

• 0: válvula é desabilitada.
• 1: válvula é controlada.

0 - 1 1 SBU410

P06

Tempo limite de 
movimento para 

a válvula 
proporcional da 
água do motor.

Tempo máximo em que a válvula proporcional 
precisa alcançar a posição desejada.

1 - 20 5 SBU410

P07

Histerese de 
partida da 

válvula 
proporcional da 
água do motor.

Posição mínima, em pontos de AD, para o motor se 
movimentar.

1 - 200 30 SBU410

P08
Histerese de 

parada da válvula 
proporcional da 
água do motor.

Posição minima, em pontos de AD, para o motor 
parar de se movimentar.

1 - 200 20 SBU410

P09

Tensão mínima 
no 

potenciômetro 
da válvula 

proporcional da 
água do motor.

Tensão mínima, em pontos de AD, no pino de 
retorno.

1 - 255 1 SBU410

P10

Tensão máxima 
no 

potenciômetro 
da válvula 

proporcional da 
água do motor.

Tensão máxima, em pontos de AD, no pino de 
retorno.

1 - 255 238 SBU410

Nome do 
Parâmetro

Parâmetro Descrição
Intervalo 
de Valor

Valor 
Padrão

Aplicação

P11
Válvula 

proporcional 
de ar-fresco.

• 0: válvula é desabilitada.
• 1: válvula é controlada.

0 - 1 1 SBU410

P12

Tempo limite 
de movimento 
para a válvula 
proporcional 
de ar-fresco.

Tempo máximo em que a válvula proporcional 
precisa alcançar a posição desejada.

1 - 20 5 SBU410

P13 Reservado - - -
SBU400   
SBU410

P14
Sensor de 

temperatura 
de retorno.

Tipo de sensor utilizado:
• 3K Epcos Sensor (1).
• 10K Globus Sensor (0).

0 - 1 1
SBU400   
SBU410

P15
Sensor de 

temperatura 
do duto.

Tipo de sensor utilizado:
• 3K Epcos Sensor (1).
• 10K Globus Sensor (0).

0 - 1 1 SBU410

P16

Valor limiar do 
ventilador de 
evaporação 
nível 2 ( °C )

Valor limiar em ° C, no qual o ventilador do 
evaporador muda do primeiro para o segundo nível.                                          
Escala: 10:1 (10 ≙ 1°C)

10 - 100 10
SBU400   
SBU410

P17 Reservado - - -
SBU400   
SBU410

P18

Velocidade de 
histerese do 
ventilador do 
evaporador 

(nível 2) ( °C )

Velocidade de histerese do ventilador do evaporador 
(do nível 2 => 1).
Escala: 10:1, significando
10 ≙ 1°C

30 - 100 30
SBU400   
SBU410

P19

Tempo limite 
da função de 

recirculação de 
ar ativada 

(min) .

Tempo em que as válvulas de ar fresco podem ser 
fechadas durante o modo de aquecimento.

1 - 60 10 SBU410

P20

Tempo limite 
da função de 

recirculação de 
ar desativada 

(min).

Tempo em que as válvulas de ar fresco podem ser 
abertas durante o modo de refrigeração.

1 - 60 10 SBU410

P21

Diferença de 
temperatura 
para ativar o 
compressor 

(°C)

Diferença de temperatura necessária entre o 
salão/desejado e a temperatura do ambiente 
externo para ativar o compressor.

0 - 10 2
SBU400 
SBU410
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PARÂMETROS CONTROLADOR SBU 400-410

Nome do 
Parâmetro

Parâmetro Descrição
Intervalo 
de Valor

Valor 
Padrão

Aplicação

P22

Diferença de 
temperatura 

para desativar 
o compressor 

(°C)

Diferença de temperatura entre o set-point e a 
temperatura de retorno para desativar o 
compressor.

0 - 10 1
SBU400 
SBU410

P23

Diferença de 
temperatura 
para ativar o 

modo de 
aquecimento 

(°C)

Diferença de temperatura entre a temperatura de 
retorno e o set-point para ativar o modo de 
aquecimento.

0 - 10 1  SBU410

P24

Diferença de 
temperatura 

para desativar 
o modo de 

aquecimento 
(°C)

Diferença de temperatura entre a temperatura de 
retorno e o set-point para desativar o modo de 
aquecimento.

0 - 10 1  SBU410

P25

Offset Válvula 
proporcional 
da água do 

motor.

Posição, em %, minima para a válvula proporcional 
operar.

20 - 80 20  SBU410

P26

Posição de 
desligamento da 

válvula 
proporcional da 
água do motor.

Posição que a válvula proporcional assume quando 
o sistema é desligado.

0 - 255 
255= 

Válvula 
fechada

255  SBU410

P27

Posição de 
desligamento da 

válvula 
proporcional do 

ar-fresco.

Posição que a válvula proporcional assume quando 
o sistema é desligado.

0 - 255 
255= 

Válvula 
fechada

255  SBU410

P28

Utilização do 
sensor de 

temperatura 2 
(pino 11 e 12 

do CN2).

• 0: Temperatura do duto.
• 1: temperatura do retorno.
• 2: Não usado.

0 - 2 0  SBU410

P29 Parâmetro não 
utilizado.

- - - -

P30 Não 
disponível.

- - - -

P31

Tempo 
mínimo de 

funcionamento 

do compressor 
(sec)

Tempo mínimo que o compressor deve manter-se 
ligado.

0 - 255 120  SBU410

Nome do 
Parâmetro

Parâmetro Descrição
Intervalo 
de Valor

Valor 
Padrão

Aplicação

P32

Direção de 
rotação da 

válvula 
proporcional da 
água do motor.

• 1: Normal
• 2: Oposto

1 - 2 2  SBU410

P33

Direção de 
rotação da 

válvula 
proporcional de 

ar-fresco.

• 1: Normal
• 2: Oposto

1 - 2 1  SBU410

P34

Utilização do 
sensor de 

temperatura 1 
(pino 15 e 16 

do CN1).

• 0: Sensor de temperatura do retorno.
• 1: Sensor de temperatura do duto.

0 - 1 0
 SBU400 
SBU410

P35 Temperatura 
mínima (°F).

Mínimo valor de temperatura configurável 
(°Fahrenheit).

60 - 94 63
 SBU400 
SBU410

P36 Temperatura 
máxima (°F).

Máximo valor de temperatura configurável 
(°Fahrenheit).

60 - 94 83
 SBU400 
SBU410

P37
Valor de 

temperatura 
inicial (°F).

Valor de temperatura predefinido ao
iniciar o sistema pela primeira vez (°Fahrenheit).

60 - 94 72
 SBU400 
SBU410

P38

Histerese de 
abertura da 

válvula 
proporcional 
da água do 
motor ( % ).

Desvio de temperatura mínimo (%) no qual a 
válvula proporcional da água do motor é aberta 
(abertura mínima da válvula de água = P25 P38).

0 - 255 10  SBU410

P39

Parâmetro do 
controlador da 

Válvula 
proporcional 
da água do 

motor.

Porção P e I do controlador da válvula proporcional 
da água do motor.

0 - 255 60  SBU410

P40 N/A Atualmente não é usado. N/A

P41 Auto Start

Liga automaticamente o controlador quando o 
motor está funcionando.
• 0: Início automático OFF
• 1: Início automático ON

0 - 1 0
 SBU400 
SBU410

P42

Nenhuma 
ventilação 
abaixo do 
ponto de 
ajuste.

Desliga a ventilação quando a temperatura 
ambiente está muito abaixo do ponto de ajuste.
• 0: ventilação sempre ativa 
• 1-99: desliga a ventilação no valor selecionado 
menos o ponto de ajuste.

0 - 99 0
 SBU400 
SBU410
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONTROLADOR SBU 400-410

5- Informações Técnicas

5.1- Pinagem

Nome do 
Parâmetro

Parâmetro Descrição
Intervalo 
de Valor

Valor 
Padrão

Aplicação

P43

Sem ventilação 
abaixo do ponto 

de ajuste: 
ventilação 

temporária ON.

No caso de (P42 > 0), liga a ventilação quando a 
temperatura ambiente está muito abaixo do ponto 
de ajuste durante alguns segundos. Ventilação ON, 
em segundos.

10 - 255 15
 SBU400 
SBU410

P44

Não há 
ventilação abaixo 

do ponto de 
ajuste: ventilação 

temporária 
DESLIGADO.

No caso de (P42 > 0), desliga a ventilação quando a 
temperatura ambiente estiver muito abaixo do 
ponto de ajuste por alguns segundos.
10-255: ventilação OFF, em minutos.

10 - 255 15
 SBU400 
SBU410

P45
Aquecimento 
por convecção 

no piso.

Disponibilidade do aquecimento de piso
• 0: não disponível
• 1: disponível

0 - 1 0
 SBU400 
SBU410

P46

Menu de 
configuração 

na 
inicialização.

• 0: não disponível
• 1: disponível

0 - 1 0
 SBU400 
SBU410

P47 Parâmetro 
Reservado.

- - -
 SBU400 
SBU410

P48
Temperatura a 
ser mostrada 
no Display.

• 0: Set point de temperatura.
• 1: Temperatura do salão.

0 - 1 0
 SBU400 
SBU410

Nota: consultar desenho do produto.

O controlador faz a leitura de tensão pelo pino de retorno em pontos de AD, 
podendo estar entre 1(tensão mínima) e 238 (tensão máxima), regulados pelos 
parâmetros P09 e P10 respectivamente.

Caso o valor medido ultrapasse P10 ou fique abaixo de P09, a falha F09 
aparecerá no display sinalizando o problema.

5.2- Válvula proporcional da água do motor

A Válvula proporcional da água do motor que teve seu funcionamento 
homologado pela VALEO Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A 
(PN 912-100-0421) deve seguir a seguinte pinagem para ter seu correto 
funcionamento:

• Pino 1 (VCC (5V) do potenciômetro da válvula): 
ligado ao pino 10 do conector 2 do controlador.
• Pino 2 (retorno do potenciômetro da válvula):
ligado ao pino 6 do conector 2 do controlador.
• Pino 3 (GND do potenciômetro da válvula):
ligado ao pino 3 do conector 2 do controlador.
• Pino 4 (válvula proporcional da água do motor A ): 
ligado ao pino 4 do conector 2 do controlador.
• Pino 5: NC
• Pino 6 (válvula proporcional da água do motor B ): 
ligado ao pino 5 do conector 2 do controlador.

Na rotação de abertura da válvula, o pino 4 é 
alimentado com VCC e o pino 6 com GND. No 
fechamento da válvula o pino 4 recebe GND e o pino 
6 VCC.

238

Válvula Fechada Válvula Aberta

1
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DIAGRAMA DE LIGAÇÕES CONTROLADOR SBU 400-410

5.3- Controlador SBU400/410 SBU 400/410
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SUSTENTABILIDADE

6- Descarte de Produtos

Preocupada com a sustentabilidade a Valeo Climatização do Brasil – Veículos 
Comerciais S/A orienta seus clientes e sua rede de serviço autorizada a descartar 
os produtos de forma ambientalmente correta e segura.

Destinar corretamente o produto ou componentes ao final da vida útil contribuirá 
com a preservação e a diminuição da poluição do meio ambiente, gerando ainda 
crescimento econômico e sustentável, através do Programa de Logística Reversa.

De acordo com a Lei 12.305/2010, a destinação ambientalmente adequada de 
componentes (peças, óleo, gás refrigerante)  é obrigatória.

E responsabilidade de todos garantir que produtos e componentes sejam 
encaminhados para tratamento adequado  às empresas homologadas pelos 
órgãos ambientais.

Para maiores informações sobre nosso Programa de Logística Reversa consulte 
nosso site:  http://www.valeo-thermalbus.com/br

 CONTROLADOR SBU 400-410
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