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1 Introdução 

1.1 Propósito 

Os controladores SBU400 e SBU410, incluindo as placas de relés SR400 e SR410 

São sistemas destinados a controlar os componentes HVAC (aquecimento, ventilação, refri-

gera). Em ônibus, por exemplo, para sistemas de ar-condicionado de teto. Consiste em ele-

mentos 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 (SBU400 / SR400) e standard (SBU410 / 

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 ventilação e refrige-

ração. 

A versão standard possui função de aquecimento opcional e pode ser refrigeração e recircula-

ção de ar. O controlador para a função de refrigeração pode operar automaticamente. Para 

isto, o motorista do ônibus simplesmente tem que definir a temperatura ambiente desejada e 

ligar o ar-condicionado.  

 

Esta função de funcionamento aplica-se às seguintes variantes do sistema de ar condicionado: 

 SBU400: Sistema de ar-condicionado (AC) 

 SBU410: A Sistema de ar-condicionado com função de ar-condicionado (VAC), sistema de ar-

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

mento e funções de ar-condicionado (HVAC). 

 

1.2 Símbolos Usados 

 

  

Nota 
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1.3 Descrição do Painel de Controle 

Os elementos de controle do SBU400 e SBU410 têm basicamente os mesmos componentes. 

Abaixo descritivo com funções e nomenclaturas. 

 

1.3.1 SBU400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descrição Função 

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

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

3. Botão On/off 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 Controle manual de velocidade do ventilador 

7. Display de velocidade do ventilador Indica a velocidade atual do ventilador 

8. Botões de incremento e decremento 
para ajuste da temperatura desejada 
(set-point) 

Define a temperatura ambiente desejada 

Figura 1 – Painel de Controle SBU 400 

2 

4 

5 
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Figura 2 – Painel de Controle SBU 410 

1.3.2 SBU410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Função 

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

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

3. Botão On/off 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 Controle manual de velocidade do ventilador 

7. Display de velocidade do ventilador Indica a velocidade atual do ventilador 

8. Botões de incremento e decremento 
para ajuste da temperatura desejada 
(set-point) 

Define a temperatura ambiente desejada 

9. Botão de recirculação do ar Escolha entre recirculação de ar e ar-condici-
onado 

10.  Botão de aquecimento On/off para aquecimento 

Nota 

A imagem do SBU 410 é sempre usada como represen-

tativa para ambas as versões com a seguintes instru-

ções de operação. 

2 
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2 Uso 

2.1 Ativando/desativando modo Standby 

2.1.1 Standby 

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

tará em modo de espera (standby). O led de status do botão 

Liga/Desliga acende-se em vermelho (Figura 3). 

2.1.2 Ativação 

 Pressione o botão   

 O led de status para o botão On/Off se apaga. A tempera-

tura predefinida em 22,0 ° C ao iniciar o controlador pela 

primeira vez aparecerá. O modo automático também é ati-

vado e automaticamente a velocidade do ventilador. (Fi-

gura 4) 

 

 

 

2.1.3 Desacionar 

Pressione o  botão   

 Compressor e ventiladores são desativados imediata-

mente (desligar o motor do veículo tem o mesmo efeito). 

Se o motor do veículo estiver em funcionamento, o dispositivo entra Standby e a luz de status 

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

Nota 

Se a temperatura do salão de passageiros estiver 

abaixo da temperatura ambiente desejada, o dispositivo 

começa a aquecer automaticamente (apenas SBU 410). 

Figura 4 – SBU 410 Display após 

ativação 

Figura 3 – SBU 410 Standby 
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2.2 Modo Auto 

 

 

2.2.1 Acionando 

Pressione o botão  quando a luz de status estiver 

desligada. (Figura 5). 

 O modo Auto entrará em operação e a luz de status 

correspondente acende-se. (Figura 5). 

 

 

 

A diferença de temperatura é a diferença entre a temperatura 

ambiente atual e a temperatura desejada. 

 

Velocidade do Ventilador Diferença de Temperatura 

Nível 1: T_Ambiente – T_Desejada  ≤1 °C 

Nível 1  2: T_Ambiente – T_Desejada >1 °C 

Nível 2  3: T_Ambiente – T_Desejada >3 °C 

Nível 3  2: T_Ambiente – T_Desejada <2 °C 

Nível 2  1: T_Ambiente – T_Desejada <0 °C 

Tabela 1 – SBU 400/410 diferença de temperatura de acordo com o velocidade do ventilador. 

  

Nota 

Ao iniciar o dispositivo, o modo Auto é reativado (a luz 

de status correspondente se acende). 

Nota 

Ao ativar o modo Auto, o sistema liga automaticamente 

o ventilador. O modo automático quando pressionado 

em duplicidade não tem função, ou seja, ao pressionar 

o modo Auto durante o modo Auto, nada acontece. 

Figura 5 – SBU 410 antes e depois de 

ativar o modo Auto 
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Velocidade do ventilador diferente de nível 1 só é possível quando T_duto >33 °C  

 

Velocidade do Ventilador (Aquecimento) Diferença de Temperatura 

Nível 1: T_Duto <35 °C  

Nível 1  2: T_Ambiente – T_Desejada  >-1 °C  

Nível 2  3: T_Ambiente – T_Desejada >-3 °C 

Nível 3  2: T_Ambiente – T_Desejada <-2 °C 

Nível 2  1: T_Ambiente – T_Desejada < 0 °C  

Tabela 2 – SBU 410 Diferença de temperatura e velocidade do ventilador no modo aquecimento. 

2.3 Compressor do Ar-Condicionado On/off 

  

Compressor Diferença de Temperatura 

On: T_Ambiente – T_Desejada ≥2 °C 

Off: T_Ambiente – T_Desejada ≤-1 °C 

Tabela 3 – SBU 410 Diferença de temperatura compressor 

2.3.1 Desacionamento 

Pressione o botão  com a luz de status acesa. 

 Compressor de ar-condicionado é desativado. A função 

de refrigeração é desligada (Figura 6). 

 

  

Nota 

Após ligar a ignição, os ventiladores do condensador 

funcionam por 10 segundos antes do compressor de ar-

condicionado ser ativado, se necessário – o led de es-

tado acende-se. 

Figura 6 – SBU 410 Compressor de Ar-

Condicionado desativado 
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2.3.2 Acionamento 

Pressione o botão  

 O compressor de ar condicionado é ativado e liga se os 

tempos de funcionamento mínimos forem mantidos (ver 

nota seguinte). A função de resfrigeração volta a ser li-

gada. 

 

 

2.4 Modo de Aquecimento 

Válvula de Água / Bomba Elétrica Diferença de Temperatura 

Aberto / On: T_Ambiente – T_Desejada ≤-1 °C 

Fechado / Off: T_Ambiente – T_Desejada ≥1 °C 

Tabela 3 – SBU 410 Diferença de Temperatura Válvula de Água + Bomba Elétrica 

 

 

 

Nota 

O compressor de ar condicionado deve ser desativado 

pelo menos 2 minutos antes de poder ser ligado nova-

mente. Se o botão AC for pressionado durante este 

tempo, o dispositivo reativa o compressor de ar condici-

onado após 2 minutos. (O botão AC pisca). 

O compressor de ar condicionado funciona por pelo me-

nos 2 minutos antes de desligar. Se for desativado dire-

tamente após a ativação, ele continuará a funcionar por 

2 minutos (o botão AC pisca). 

Nota 

Uma mudança abrupta na temperatura ajustada resulta 

em uma mudança de aquecimento ↔ refrigeração. Re-

sultado: 

-> O compressor do sistema de refrigeração permane-

cerá desligado por 3 minutos 

- A válvula de água não abrirá por 3 minutos 

Figura 7 – SBU 410 Modo Compressor/Auto 

ativado 
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2.5 Configurando a temperatura desejada 

 

Pressione o botão   

 Temperatura Desejada + 0,5°C 

 

Pressione o botão   

 Temperatura Desejada – 0,5°C 

 

 

 

  

Nota 

A temperatura pode ser ajustada entre 17 ° C e 

28 ° C em intervalos de 0,5 ° C.  

Figura 9 – SBU 410 alterando a 

temperatura 

Figura 8 – SBU 410 alterando a 

temperatura 
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2.6 Configurando a velocidade do ventilador 

 

Pressione o botão   

 Modo Auto é desativado 

Pressione o botão  

 Pressionar uma vez: Ventilador sobe uma velocidade. 

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

 

 

 

 Pressionar novamente: Ventilador sobe uma velocidade. 

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

 

 

 

 

 Pressionar novamente: Ventilador em alta velocidade re-

torna para a baixa. 

 Aqui, de alta para baixa velocidade (Figura 12). 

 

 

 

 

  

Nota 

Se o nível do ventilador for alterado manualmente, o 

modo de controle automático de ventilação desliga-se. 

O valor desejado da temperatura ambiente é mantido. 

Nota 

Se o botão Auto for pressionado, o modo automático 

volta a ligar. Os ventiladores voltarão a ligar automatica-

mente. 

Figura 11 – SBU 410 ventilador na 

velocidade máxima 

Figura 12 – SBU 410 ventilador em 

velocidade baixa 

Figura 10 – SBU 410 Velocidade do 

ventilador, de baixa para média velocidade 
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2.7 Selecionando entre ar-condicionado/recirculação de ar  

 Pressione o botão  para alternar entre o ar-condicio-

nado e recirculação de ar. 

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

recirculação acender, o ar-condicionado / recirculação 

está ativa e a renovação de ar é desativada (Figura 13). 

O damper de renovação / recirculação de ar é fechado. 

 

 

 

 

 Se o led de status acima do botão de renovação / recircu-

lação de ar não acender, a função de ar fresco / recircula-

ção de ar não está ativa. As válvulas de ar fresco estão 

abertas (Figura 14). 

 

 

 

 

  

Nota 

Se o compressor de ar-condicionado estiver ativo, o da-

mper de renovação / recirculação estão fechadas, como 

padrão. Se a função de aquecimento estiver ativa, o da-

mper de renovação / recirculação é aberto. 

Esses padrões podem ser substituídos por 10 minutos, 

pressionando o botão de ar fresco / recirculação de ar. 

Posteriormente, o sistema retorna à configuração pa-

Nota 

Feche o damper de renovação / recirculação de ar para 

aquecer rapidamente. 

Figura 13 – SBU 410 função de 

recirculação de ar ativa 

Figura 14 – SBU 410 válvulas de ar 

fresco abertas 
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2.8 Componente Extra 

Pressione o botão  para ligar/desligar o extra. 

 O led acende quando o componente extra estiver ligado, 

se componente extra estiver instalado. (Figure 15). 

O botão controla a saída 7, que o componente extra está co-

nectado. 

As funções de aquecimento e refrigeração funcionando independentemente. 

 

  

Figura 15 – SBU 410 componente extra 

ligado 
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2.9 Falha 

2.9.1 Falha no display 

 

2.9.2 Códigos de Falha 

Erro Componente Causa Solução 

F00 Pressostato de 
alta/baixa 

- Excesso ou falta de 
gás refrigerante 

- Pressostato de alta / 
baixa defeituosos 

- Válvula de expansão 
defeituosa 

- Condensador bloque-
ado ou com falha 

- Substituir os pressostatos 

- Substituir o compressor 

- Inspecionar ventilador 
axial 

- Inspecionar nível de 
refrigerante 

- Inspecionar vazamentos 

- Substituir válvula de 
expansão 

F01 Fonte de 
Alimentação 
(Placas de 
Relé) 

Fonte de alimentação:                 
< 10V         
> 16V 
Tensão nas placas de relé 
muito alta / baixa 

Inspecionar chicotes elétricos 
Substituir placa de relés 

F02 Fonte de ali-
mentação (pai-
nel de controle) 

Nenhum sistema 12V reco-
nhecido. Tensão de alimenta-
ção no painel de controle 
muito alta ou muito baixa < 
10V > 16V 

Inspecionar chicotes elétricos 
Substituir  placa de relés 

Nota 

Se houver uma falha, o display varia entre a temperatura 

desejada e os códigos de erro desejados. 

A temperatura desejada será exibida por 5 segundos e 

a série de erros ocorrendo será exibida por 2 segundos 

cada. 

Se um erro foi eliminado, ele não será mais exibido. 

Figura 16 – SBU 410 falha no display 
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Tabela 4 – Códigos de Erro e Soluções 

3 Modo de Teste 

 

3.1 Ativação 

 

Aperte  e  ao mesmo tempo por 2 segundos 

 Modo está ativo – Janela de códigos é mostrada 

 Número de código de acesso irá piscar.  

 Alternar entre números com . 

 Altere o valor do número piscando com  ou . 

F03 Tipo de 
Sistema  

Nenhum sistema padrão 
reconhecido 

Substituir  placa de relés 

F04 Sensor de 
temperatura 
ambiente 

Curto-circuito positivo Inspecionar chicotes elétricos 
Substituir placa de relés 
Substituir Sensor 

F05 Sensor de 
temperatura 
ambiente 

Curto-circuito no terra Inspecionar chicotes elétricos 
Substituir placa de relés 
Substituir Sensor 

F06 Sensor de tem-
peratura ambi-
ental (SBU 410) 

Curto-circuito positivo Inspecionar chicotes elétricos 
Substituir placa de relés 
Substituir Sensor 

F07 Sensor de tem-
peratura ambi-
ental (SBU 410) 

Curto-circuito no terra Inspecionar chicotes elétricos 
Substituir placa de relés 
Substituir Sensor 

F08 EEPROM Sem acesso à EEPROM Substituir placa de relés 

F09 Válvula de 
Refrigerante 
(SBU 410) 

A válvula de refrigerante não 
pôde ser calibrada ou execu-
tada na posição. 

Inspecionar chicotes elétricos 
Substituir placa de relés 
Substituir Motor 

F10 Acoplamento Ocorrência repetida falha de 
pressão 

Veja instruções F00 

Nota 

No modo de teste, a entrada atual e os valores dos sen-

sores são desativados. 

Além disso, todas as saídas do dispositivo podem ser 

alteradas / configuradas. 

Nota 

O sistema deve estar no modo Standby para ativar o 

modo de teste. 
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 Código de acesso 747. 

 Confirme o código pressionando  ou cancele a entrada. 

3.2 Navegando nos parâmetros de teste 

Navegue pelos parâmetros de teste pressionando os botões  e  . 

3.3 Alterando parâmetros de teste 

Pressione o botão  para acessar o valor do parâmetros e, em seguida, pressione  e  

para alterar os valores dos parâmetros. 

 

 

3.4 Desativação: 

Pressione o botão   

 Saia do modo de teste 

3.5 Visão geral dos parâmetros de teste 

Par
âme
tro 
 

Descrição Intervalo 
de valor 

Valor 
padrã
o 

Aplicaç
ão 

T01 Motor (KL 61) 
 0: OFF 
 1: ON 

0-1 - SBU400 
SBU410 

T02 Temperatura do sensor de temperatura ambiente 3K 
(curva característica idêntica a T03) 

0-512 - SBU400 
SBU410 

Nota 

Parâmetros 1-7 são somente para leitura – restante 

pode ser alterado. 
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Par
âme
tro 
 

Descrição Intervalo 
de valor 

Valor 
padrã
o 

Aplicaç
ão 

(Opção: 10K, Parâmetro P14, mostrado aqui)

 
T03 Sensor de temperatura do duto de temperatura 3K: 

(Opção: 10K, Parâmetro P15)

 

0-512 - SBU410 

T04 Feedback do servo motor (Valor ADC) 
Abrir: approx.. 151 
Fechar: approx.. 262 

0-512 - SBU410 

T05 Feedback de tensão do interruptor de alta pressão / 
baixa pressão (valor ADC), limite de comutação 
4V: 38 
12V: 118 

0-512 - SBU400 
SBU410 

T06 Tensão de relés (valor de ADC) 
10 V: 130; 16 V: 223; 20 V: 277; 32 V: 440 
O valor só pode ser lido se o OUT 5 não for controlado. 

0-512 - SBU400
SBU410 

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

T08 Ventiladores Axiais (Relé 1/Saída 1) 
0: OFF 
1: ON 

0;1 - SBU400
SBU410 

T09 Velocidade ventiladores radiais (Relé 2/Saída 2) 
0: OFF 

0;1 - SBU400
SBU410 
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Par
âme
tro 
 

Descrição Intervalo 
de valor 

Valor 
padrã
o 

Aplicaç
ão 

1: ON 

T10 Velocidade ventiladores radiais (Relé 3/Saída 3) 
0: OFF 
1: ON 

0;1 - SBU400
SBU410 

T11 Velocidade ventiladores axiais (Relays 4/Out 4) 
0: OFF 
1: ON 

0;1 - SBU400
SBU410 

T12 Embreagem do Compressor (Relé 5/Saída 5) 
0: OFF 
1: ON 

0;1 - SBU400
SBU410 

T13 Bomba do Refrigerante (Relays 6/Out 6) 
0: OFF 
1: ON 

0;1 - SBU410 

T14 Aquecedor Auxiliar (Relé 7/Saída 7) 
0: OFF 
1: ON 

0;1 - SBU410 

T15 Posição da válvula de água 
0: Aberta 
255: Fechada 

0-255 - SBU410 

T16 Posição do flap da refrigeração 
0: Aberto 
255: Fechado 

0-255 30 SBU410 
 

T17 Contador de tempo de funcionamento do condensador 
no estado atual. Multiplica por 1.000 para obter valor em 
horas. 

0-999 - SBU400
SBU410 

T18 Contador de tempo de funcionamento do evaporador da 
alta no estado atual. Multiplica por 1.000 para obter valor 
em horas. 

0-999 - SBU400
SBU410 

     

T20 Contador de tempo de funcionamento do evaporador da 
baixa no estado atual. Multiplica por 1.000 para obter va-
lor em horas. 

0-999 - SBU400
SBU410 

T21 Contador do tempo de execução do compressor no es-
tado. Multiplica em 1.000 para obter valor em horas. 

0-999 - SBU400
SBU410 

Tabela 5 – Parâmetros de teste SBU400-410. 
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4 Modo de Parâmetro 

 

4.1 Ativação 

 

Pressione  e  ao mesmo tempo por 2 segundos 

 Mode está ativo – janela de ódigos é mostrada 

 Número de código de acesso irá piscar. 

 Alternar entre número com . 

 Altere o valor do número piscando com  ou .  

 Código de acesso 747. 

 Confirme o código pressionando  ou cancele a entrada. 

4.2 Navegando nos parâmetros de teste 

Navegue pelos parâmetros de teste pressionando os botões  e   

4.3 Alterando parâmetros 

Pressione o botão  para acessar o valor dos parâmetros e, em seguida, pressione  e   

para alterar os valores dos parâmetros. 

4.4 Desativação: 

4.4.1 Sair sem salvar 

Pressione o botão   

 Irá sair do modo de parâmetros sem salvar. 

4.4.2 Sair e salvar 

Pressione o botão  por 2 segundos 

 Irá sair do modo de parâmetro e salva as configurações 

Nota 

No modo Parâmetro, os parâmetros estabelecidos atu-

almente podem ser visualizados e alterados. 

Nota 

O sistema deve estar no modo Standby para ativar o 

modo Parâmetro. 
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4.5 Visão geral dos parâmetros 

Nome 
do 
Parâm
etro 

Parâmetr
o 

Descrição Ajust
avél 

Interv
alo de 
Valor 

Valor 
Padrão 

Aplicaç
ão 

P01 Unidade 
de 
Temperatu
ra 

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

X 0-1 0 SBU400 
SBU410 

P02 Temperatu
re mínima 
(°C) 

Mínimo valor de temperatura confi-
gurável (°Celsius) 

X 16-34 17 SBU400 
SBU410 

P03 Temperatur
e máxima 
(°C) 

Máximo valor de temperatura confi-
gurable temperature value (°Cel-
sius) 

X 16-34 28 SBU400 
SBU410 

P04 Valor de 
tempera-
tura inicial 
(°C) 

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

X 16-34 22 SBU400 
SBU410 

P05 Atuador 1  
(válvula de 
refrigerant
e) 

 0: Motor off – saída do atua-
dor é desativada 

 1: Motor on – saída atuador 
é ativada 

 0-1 1 SBU410 

P06 Tempo 
limite do 
motor 1 [s] 

Tempo máximo em que o motor 
precisa alcançar a posição dese-
jada 

 1-20 5 SBU410 

P07 Histerese 
de início 
do motor 1 

Desvio necessário da corrente mí-
nima da posição do motor neces-
sária para iniciar o motor 

 1-200 30 SBU410 

P08 Histerese 
de parada 
do motor 1 

Distância na qual o motor está pa-
rado antes de atingir a posição de-
serrada 

 1-200 20 SBU410 

P09 Atuador 
da 
Válvula de 
refrige-
rante 
1: Nível 
mínimo de 
tensão no 
potenciô-
metro 

Atuador 1 (válvula de refrigerante) - 
potencial mínimo de nível de ten-
são 
Escala 1:16 
Este parâmetro é usado para reco-
nhecer um servo-feedback válido. 
O valor representa o nível de ten-
são mínimo permitido do pino 
servo-feedback (X2-6). 

 1-255 25 SBU410 

P10 Atuador 1 
Nível de 
tensão 
máxima 

Atuador 1 - (válvula de refrigerante) 
- potencial máximo de nível de ten-
são 
 
Escala 1:16 
Este parâmetro é usado para iden-
tificar um servo-feedback válido. O 
valor representa o nível de tensão 

 1-255 238 SBU410 
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Nome 
do 
Parâm
etro 

Parâmetr
o 

Descrição Ajust
avél 

Interv
alo de 
Valor 

Valor 
Padrão 

Aplicaç
ão 

máximo permitido do pino de 
servo-retorno (X2-6). 

P11 Atuador 2 
(válvulas 
de ar 
fresco) 

Atuador 2 (válvulas de ar fresco) - 
controlador 

• 0: Motor off - saídas do 
atuador não são controladas 
• 1: Motor on - as saídas do 
atuador do motor estão 
controladas 

 0-1 1 SBU410 

P12 Tempo 
limite do 
atuador 2 
[s] 

Atuador 2 (válvula de ar fresco) - 
tempo limite em segundos 
 
Tempo máximo total que o atuador 
será controlado enquanto conduz 
de uma posição final para outra po-
sição. 

 1-20 5 SBU410 

P13 Resposta 
do 
compresso
r 

Tipo de resposta do compressor 
• 0: sistema de fio único 
• 1: sistema de triplo-fio 

 0-1 0 SBU400/ 
SBU410 

P14 Sensor de 
temperatur
a 
ambiente 

Tipo de sensor de temperatura 
ambiente utilizado: 
 3K Epcos Sensor (1) 
 10K Globus Sensor (0) 

 0-1 1 SBU400/ 
SBU410 

P15 Sensor de 
temperatur
a 
ambiente 

Tipo de sensor de temperatura 
ambiente: 
 3K Epcos Sensor (1) 
 10K Globus Sensor (0) 

 0-1 1 SBU410 

P16 Valor li-
miar do 
ventilador 
de evapo-
ração nível 
2 [°C] 

Valor limiar em ° C, no qual o venti-
lador do evaporador muda do pri-
meiro para o segundo nível 
 

Escala: 10:1 (10 ≙ 1°C) 

 10-
100 

10 SBU400/ 
SBU410 

P17 Valor li-
miar do 
ventilador 
de evapo-
ração nível 
3 [°C] 

Valor limiar em ° C, no qual o venti-
lador do evaporador muda do se-
gundo para o terceiro nível 
 

Escala: 10:1 (30 ≙ 3°C) 

 30-
100 

30 SBU400/ 
SBU410 

P18 Veloci-
dade de 
histerese 
do ventila-
dor do 

Velocidade de histerese do ventila-
dor do evaporador (do nível 3  2 
ou do nível 2  1)  
 
Escala: 10:1, significando 

10 ≙ 1°C 

 1-50 10 SBU400/ 
SBU410 
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Nome 
do 
Parâm
etro 

Parâmetr
o 

Descrição Ajust
avél 

Interv
alo de 
Valor 

Valor 
Padrão 

Aplicaç
ão 

evapora-
dor (nível 
2 e 3) [°C] 

P19 Tempo li-
mite para 
a função 
de recircu-
lação de 
ar [min] 

Tempo limite para a função de re-
circulação do ar (as válvulas estão 
fechadas) 

 1-60 10 SBU410 

P20 Tempo li-
mite para 
função de 
ar-condici-
onado 
[min] 

Tempo limite para funções de ar 
condicionado (válvulas fechadas) 

 1-60 10 SBU410 

P21 Diferença 
de tempe-
ratura para 
ativar o 
compres-
sor [°K] 

Diferença de temperatura necessá-
ria entre o salão / desejado e a 
temperatura do externa ambiente 
para ativar o compressor. 

 0-10 2 SBU400/ 
SBU410 

P22 Diferença 
de tempe-
ratura para 
desativar o 
compres-
sor [°K] 

Diferença de temperatura necessá-
ria entre o salão / desejado e a 
temperatura do externa ambiente 
para desativar o compressor. 

 0-10 1 SBU400/ 
SBU410 

P23 Diferença 
de tempe-
ratura para 
ativar o 
modo de 
aqueci-
mento [°K] 

Diferença de temperatura necessá-
ria entre o salão / desejado e a 
temperatura do externa ambiente 
para ativar o modo de aqueci-
mento. 

 0-10 1 SBU410 

P24 Diferença 
de tempe-
ratura para 
desativar o 
modo de 
aqueci-
mento [°K] 

Diferença de temperatura necessá-
ria entre o salão / desejado e a 
temperatura do externa ambiente 
para desativar o modo de aqueci-
mento. 

 0-10 1 SBU410 

P25 Válvula de 
refrigerant
e 

Deslocamento para o qual a vál-
vula de refrigerante será controlada 
(%) 

 20-80 20 SBU410 

P26 Atuador 1 
– posição 
de 

Atuador 1 (válvula refrigerante)- 
posição de desligamento 
 

 0-255 255 SBU410 
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Nome 
do 
Parâm
etro 

Parâmetr
o 

Descrição Ajust
avél 

Interv
alo de 
Valor 

Valor 
Padrão 

Aplicaç
ão 

desligame
nto 

Posição que o atuador assume 
quando desativa o sistema. 

P27 Atuador 2 
– posição 
de 
desligame
nto 

Posição que o atuador assume 
quando desativa o sistema. 

 0-255 255 SBU410 

P28 Uso do 
sensor de 
temperatur
a 1 

Não pode ser configurado. 
0: Temperatura do duto 
1: Temperatura ambiental 
2: Não usado. 

 0-2 0 SBU410 

P29 Compone
nte 
Adicional 

0: Não disponível 
1: Disponível 

X 0;1 0 SBU410 

P30 Modo de 
teste 
interno 

Não pode ser configurado.  0-255 0 SBU410 

P31 Tempo mí-
nimo de 
execução 
do com-
pressor 
[sec] 

Tempo mínimo que o compressor 
deve executar depois de ser ligado. 

 0-255 120 SBU410 

P32 Direção de 
rotação do 
motor 1 

2: Normal 
1: Oposto 

 1;2 1 SBU410 

P33 Direção de 
rotação do 
motor 2 

2: Normal 
1: Oposto 

 1;2 2 SBU410 

P34 Uso do 
sensor de 
temperatur
a 

1: Sensor de temperatura ambiente 
0: Sensor de temperatura do duto 

 0;1 0 SBU410 

P35 Temperatu
ra mínima 
(°F) 

Mínimo valor de temperatura confi-
gurável (°Fahrenheit) 

X 60-94 63 SBU400/ 
SBU410 

P36 Temperatur
e máxima 
(°F) 

Máximo valor de temperatura confi-
gurável (°Fahrenheit) 

X 60-94 83 SBU400/ 
SBU410 

P37 Valor de 
tempera-
tura inicial 
(°F) 

Valor de temperatura predefinido 
ao iniciar o sistema (°Fahrenheit) 

X 60-94 72 SBU400/ 
SBU410 

P38 Histerése 
de aber-
tura da 
válvula de 

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

 1-255 10 SBU410 
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Nome 
do 
Parâm
etro 

Parâmetr
o 

Descrição Ajust
avél 

Interv
alo de 
Valor 

Valor 
Padrão 

Aplicaç
ão 

refrige-
rante [%] 

P39 Parâmetro 
do contro-
lador da 
válvula re-
frigerante 

Porção P e I do controlador da vál-
vula de refrigerante 

 1-255 60 SBU410 

P40 N/A Atualmente não é usado.    N/A 

P41 Auto start Liga automaticamente o HVAC 
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 

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 
DESLIGA
DO 

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 Aquecime
nto por 
convecção 
no piso 

Disponibilidade do aquecimento de 
piso 
0: Não disponível 
1: disponível 

 0-1 0 SBU400/
SBU410 

P46 Menu de 
configuraç
ão na 
inicializaçã
o 

0: Não disponível 
1: disponível 

 0-1 1 SBU400/
SBU410 

P47 Número 
de 

2: Duas velocidades 
3: Três velocidades (LO, MI, HI) 

 2-3 3 SBU400/
SBU410 
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Nome 
do 
Parâm
etro 

Parâmetr
o 

Descrição Ajust
avél 

Interv
alo de 
Valor 

Valor 
Padrão 

Aplicaç
ão 

velocidade
s do 
ventilador 

X - Ajustável 

Tabela 6- Parâmetros SBU400-410  

5  Informações Técnicas 

5.1 Pinagem 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SBU 400/410     Somente SBU 410 

 

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                         
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5.2 Diagrama de Ligações 

5.2.1 SBU 400 
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5.2.2 SBU 410 
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