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NEXSIRIUS
Caro cliente,
Obrigado pela compra de um produto
RIELLO, que é um aparelho inovador e de
alta qualidade que lhe proporcionará
um bem-estar duradouro.
Este manual contém informações que
consideramos necessárias para uso
correto e fácil.
Obrigado novamente.
RIELLO S.p.A.

Conformidade
A unidade cumpre os seguintes padrões:
•• Diretiva de Máquinas 2006/42/CE
•• Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/CE
•• Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética
modificações
•• Diretiva de Equipamento de Pressão 97/23/EC
•• Diretiva de Requisitos de Ecodesign 2009/125/EC

2004/108/CE

e

seguintes

Garantia
Os produtos RIELLO são cobertos por uma GARANTIA ESPECÍFICA (válida para a Itália,
a República de São Marinho e a Cidade do Vaticano), que entra em vigor a partir da
data de ativação do Serviço de Assistência Técnica RIELLO para sua área.
Recomendamos que você entre em contato com o Serviço de Assistência Técnica
local RIELLO para providenciar para que eles entreguem o produto gratuitamente e
nas condições especificadas no CERTIFICADO DE GARANTIA fornecido com o produto.
Leia atentamente o Certificado de garantia.
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Os seguintes símbolos são usados
nesta publicação:
ATENÇÃO = ações que requerem
cuidado especial e treinamento
adequa do.
NÃO = ações que não DEVEM EM
NENHUM MODO serem efetuadas.
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Notícias gerais
Este produto RIELLO deve ser instalado
por um engenheiro de aquecimento
legalmente qualificado. Após a
conclusão da instalação, o instalador
deve emitir o proprietário com
uma declaração de conformidade
que confirme que a instalação
foi completada com os mais altos
padrões de acordo com as instruções
fornecidas neste manual de instruções
e que está em conformidade com
todas as leis aplicáveis e padrões.
Este manual de instruções é parte
integrante do produto. Deve ser
mantido em segurança e deve SEMPRE
acompanhar o produto, mesmo que
seja vendido a outro proprietário ou
transferido para outro usuário
ou
para
outra
instalação.
Se
você danificar ou perder este
manual, solicite uma substituição
imediatamente do seu Serviço de
Assistência Técnica local.
Em caso de mau funcionamento ou
vazamento, desligue a unidade "OFF"
no interruptor principal e feche todas
as torneiras de desligamento. Ligue
para o Serviço de Assistência Técnica
RIELLO imediatamente. Não tente
reparar o produto você mesmo.
Todas as manutenção e reparos
devem ser realizadas pelo pessoal
do Serviço de Assistência Técnica da
RIELLO, de acordo com as instruções
fornecidas
neste
manual.
Não
modifique ou altere o produto como
fazendo, podendo criar situações
perigosas. O fabricante declina toda
responsabilidade por ferimentos ou
danos resultantes de adulteração não
autorizada.
Cumprir a legislação em vigor no
país de implantação no que se
refere à utilização e disposição
das embalagens, dos produtos de
limpeza e manutenção e à gestão do
desmantelamento da unidade.
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Esta unidade contém gases fluorados
com efeito de estufa abrangidos pelo
Protocolo de Quioto. As atividades
de manutenção e eliminação só
devem ser realizadas por pessoal
qualificado.

Precauções de segurança
Não permita que crianças ou pessoas
incapacitadas não assistidas utilizem
a unidade.
Não abra as tampas de acesso e realize
atividades técnicas ou de limpeza
antes de desconectar a unidade
da rede elétrica posicionando o
interruptor principal do sistema na
posição "desligado".
É proibido modificar os dispositivos
de segurança ou regulação sem
a autorização e as instruções do
fabricante.
Não fique em pé, sente e / ou coloque
objetos sobre a unidade.
Não puxe, retire ou torça os fios
elétricos que saem da unidade,
mesmo quando a unidade é
desconectada da rede elétrica.
Não pulverize nem jogue
diretamente na unidade.

água

O material de embalagem, um
perigo potencial, deve ser eliminado
corretamente e não abandonado ou
deixado ao alcance de crianças.
É absolutamente proibido tocar
partes móveis, passar entre elas ou
inserir objetos pontudos através das
notas.
Não toque na unidade com os
pés descalços e / ou parcialmente
molhados.
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Identificando as chaves

1

2

M

OK

3
4

P

1 Funções

H AWAY: Permite as configurações
programadas
de
aquecimento
e resfriamento para o período
"ausente".
I HOME: Habilita a programação de
água quente doméstica e ajustes de
refrigeração para o período de casa
durante o dia.

A ZONA: seleciona a zona a ser
controlada (zonas disponíveis 0 e 3).
B BLOQUEIO:
inicia
o
programa
horário ou mantém a temperatura
atualmente configurada
C MODO: Seleciona o modo de operação
entre aquecimento, resfriamento ou
desligamento.

4 Programação
J SET TIME AND DAY: Habilita o modo
de configuração da hora e dia da
semana.
K PERIOD START: Ativa o menu de
programação, exibindo o início dos
seis períodos de tempo programados.
L PERIOD: Ativa o menu de programação,
exibindo os seis períodos de tempo
programados.
M DAYS: Ativa o menu de programação,
exibindo três opções - de 1 a 7 (todos
os dias), de 1 a 5 (dias úteis), de
6 a 7 (fins de semana) e dia a dia
(1,2,3,4,5,6,7).

2 Navegação
D UP: Eleva a temperatura ou aumenta
o número de elementos selecionados
no visor ao ajustar as configurações
de programação avançadas.
E DOWN: Diminui a temperatura ou
diminui o número de elementos
selecionados no visor quando se
faz o ajuste das configurações
avançadas de programação.
F OK: Salva as configurações após
a configuração ou uma etapa de
programação foi concluída.

3 Touch “N” Go
G NIGHT: Habilita a programação de
água quente doméstica e ajustes de
refrigeração para o período de casa
durante a noite.
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Visualização
Funções e condição
1

2

3

4

5

6

7

8

14

9

13

10
11

12

1 Caldeira
2	
Aviso de água quente sanitária
(desinfeção não realizada)
3	
Válvula de três vias para água quente
doméstica
4 Compressor ON / modo silencioso
5 Aquecedor elétrico de reserva
6 Solar
7 Aquecedor de caldeira (Booster)

8	
Termostato ajustado para temperatura
de anticongelante
9 Ciclo de desinfeção
10 Programação horária habilitada
11 Teclado bloqueado
12 Alarme
13 Zona
14 Sistema desligado
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Modo
de
funcionamento
programação horária
1

e
2

3

4

5

6

12
11

10

1
2
3
4
5
6
7

9

8

7

8	
O sistema está usando as configurações
"Noite"
9	
O sistema está usando as configurações
"Ausente"
10	
O sistema está usando as configurações
"Casa"
11 Dia da semana
12 Hora

Modo de resfriamento
Modo de água quente sanitária
Não
Não usado
Não usado
Modo de aquecimento
Modo do instalador/manutenção

Temperatura e umidade

1

2

1
2
3

3

*	Fornecido por um sensor montado
na unidade interna que deteta a
umidade do ambi ente.

Termostato ajustado para
temperatura de anticongelante
Temperatura externa
Umidade relativa *
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DESCRIÇÃO
A interface do usuário permite que todas
as funções do sistema mantenham a
temperatura interna e a temperatura da
água sanitária controlada.
O controle inclui várias funções, como pontos
de ajuste de aquecimento e resfriamento
separados, gerenciamento de água sanitária,
bloqueio do teclado, retroiluminação e
programação programada por hora para
todos os dias na semana com 2, 4 ou 6
períodos.
A interface do usuário é fornecida
em paralisação e com fio na unidade
interna; no entanto, ele também
pode ser instalado diretamente no
ambiente
Neste caso, antes de qualquer
operação, a porta de fechamento
deve ser aberta e fechada novamente
depois de finalizar as operações na
interface do usuário.
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Pré-ajustes
A interface do usuário é configurada
com pré-configurações para um uso
simplificado e máximo. controle do
conforto interior.
Para alterar os valores predefinidos
para as funções Touch 'N' Go e as faixas
horárias, veja o capítulo "Interface do
usuário avançada” p. 17.
Funções Touch 'N' go
As teclas Touch ‘N’ Go são predefinidos em
temperaturas típicas de acordo com o uso
doméstico, diferenciadas por aquecimento,
resfriamento e água quente sanitária.
Três tipos de uso são possíveis:
•• CASA
•• AUSENTE
•• NOITE
Os valores de temperatura predefinidos
para as funções Touch'N'Go estão indicados
na tabela abaixo.
Aquecimento

RESERVATÓRIO

Água quente sanitária

Casa

Função Touch ‘N’ Go

20 °C

24 °C

60 °C

Ausente

15 °C

28 °C

50 °C

NOITE

18 °C

26 °C

Não disponível
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Faixas
As faixas horárias (períodos) são
predefinidas com tempos típicos para
o uso padrão em casa; cada banda de
tempo está associada a uma função
Touch 'N' Go definindo o valor da
temperatura.
As
faixas
horárias
podem
ser
configuradas para 2 zonas:
Zona 0	
Controle climático usando a
interface do usuário na unidade
ou remoto na sala.
Zona 3	Água quente sanitária.
As zonas 1 e 2 não estão disponíveis.
Os valores de temperatura predefinidos
para as funções Touch'N'Go para as
faixas de zona estão indicados na
tabela abaixo.
Zona 0
Tempo de início do período
de pré-ajuste

Número do período

Funções de pré-ajuste
Touch ‘N’ Go para cada
período

Modo silencioso

6:00 AM

1

Casa

Desligado

8:00 AM

2

Ausente

Desligado

12:00 PM

3

Casa

Desligado

14:00 PM

4

NOITE

Desligado

18:00 PM

5

Casa

Desligado

22:00 AM

6

NOITE

Desligado

Zona 3
Funções de
pré-ajuste
Touch ‘N’ Go
para cada
período

Tempo de
início do
período de
pré-ajuste

Booster

6:00 AM

1

Casa

NÃO

8:00 AM

2

Ausente

NÃO

18:00 PM

3

Casa

NÃO

24:00 PM

4

Casa

SIM
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Configurações iniciais
Ajuste de data e hora
Você precisa definir a hora e a data
antes de usar qualquer um dos ajustes
do painel de controle.
Pressione a
chave.
Pressione as chaves UP ou DOWN até
obter o valor desejado.
tecla novamente e
Pressione a
os minutos começarão a piscar no
monitor. Pressione as teclas UP ou
DOWN até obter o valor desejado
tecla novamente e o
Pressione a
dia começará a piscar no monitor.
Pressione UP ou DOWN para ajustar
o dia (7 números correspondentes a
cada dia da semana estão disponíveis)
Pare no número correto.
Pressionar a tecla OK para confirmar.
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Uso padrão
usuário

interface

do

A interface do usuário foi configurada de
fábrica para uma operação automática
por faixas horárias e as configurações das
funções Touch 'N' Go.
Para iniciar, você precisa:
•• Para selecionar a zona 0 (se não for
selecionada já por padrão).
•• Para
configurar
o
modo
de
funcionamento desejado.
•• Para ativar a programação horária (se
não estiver ativo por padrão).

Selecionando a zona
Pressione em sequência a tecla ZONA
e selecione a zona 0.
O número que aparece no ícone cor
responde à zona selecionada.

Configurando
funcionamento

o

modo

de

Pressione em sequência a tecla
MODE M e selecione a desejada entre
Resfriamento , Aquecimento
ou
Água Quente Sanitária .
Aguarde alguns segundos entre
pressionar a tecla para que o controle
possa mudar para o próximo modo.
O símbolo da função selecionada
começará a piscar. Após alguns
segundos, o símbolo deixa de piscar e a
unidade começa no modo selecionado.

Ativando a programação horária
Pressione a tecla de bloqueio .
A programação horária ativa, o ícone
ativa.
Agora, a interface do usuário
opera automaticamente usando os
parâmetros predefinidos.
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Alterar temporariamente as préconfigurações
A interface do usuário é predefinida para
operação automática. Às vezes, uma
mudança temporária das configurações
pode ser necessária para atender a
condições inesperadas, como durante
um feriado, quando viaja ou quando
em casa inesperadamente.
Neste
caso,
você
pode
intervir
manualmente:
Mudança temporária da temperatura
Para alterar a temperatura:
Pressione as chaves UP ou DOWN até
obter o valor desejado.
Se a programação horária for ativa:
O novo valor da temperatura é
armazenado até o próximo período
programado.
O ícone que indica que o programa
horário
foi ativado será exibido.
Para bloquear o ajuste:
Pressione a tecla BLOQUEIO .
A programação horária desativa, o ícone
desativa.
A temperatura definida está bloqueada
e não muda quando o próximo período
programado começa.
Para restaurar o valor da temperatura
pré-ajustada:
Pressione a tecla BLOQUEIO .
A programação horária ativa, o ícone
ativa.
A temperatura retorna ao valor préajustado.
Alteração
temporária
da
função
Touch’N’Go
Pressione uma das teclas Touch ‘N’ Go
HOME , AWAY
e NIGHT
Se a programação horária estiver
ativa: a nova função é mantida até o
próximo período programado.
O ícone que indica que o programa
horário
foi ativado será exibido.
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Para bloquear o ajuste:
Pressione a tecla BLOQUEIO .
A programação horária desativa, o ícone
desativa.
A função Touch n' Go está bloqueada e
não muda quando o próximo período
programado começa.
Para restaurar a função de pré-ajuste:
Pressione a tecla BLOQUEIO .
A programação horária ativa, o ícone
ativa.
A função Touch ‘N’ Go é restaurada.
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Modo desligado
No caso de ausências longas de casa,
é aconselhável configurar o modo
desligado na interface do usuário.
Desta forma, a água quente e o sistema
de aquecimento / refrigeração não
funcionarão, mas a proteção contra
a geada da unidade será guiada no
inverno.
Para desligar a unidade:
Pressione em sequência a tecla MODE
M para selecionar o ícone desligado
.
Aviso: a fonte de alimentação deve
estar conectada e a água deve
circular dentro da unidade; Verifique
se as válvulas de corte estão abertas.
Em climas especialmente severos,
recomendamos o uso de soluções
com glicol e anticongelamento.

Bloqueio do teclado
Para bloquear todas as teclas de
controle e funções:
Mantenha por 3 segundos as teclas
DAYS , PERIOD
e PERIOD START
Todas as teclas serão desabilitadas, e o
ícone do pad lock é ativado.
Para desbloquear o teclado:
Mantenha por 3 segundos as teclas
DAYS , PERIOD
e PERIOD START
O ícone do padlock é desativado.
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Uso avançado interface do
usuário
Programação das funções Touch ‘N’
Go
As três teclas Touch 'N' Go são
predefinidas em temperaturas típicas
diferenciadas
por
aquecimento,
resfriamento e água quente.
Os valores predefinidos podem de
qualquer forma ser alterados para se
adequar ao seu próprio estilo de vida.
Modificando os valores ajustados.
Mantenha pressionado por cerca de
3 segundos a tecla Touch 'N' Go que
deseja alterar entre os que seguem:
HOME , AWAY
e NIGHT
.
Pressione em sequência a ZONA
para selecionar a zona 0 (se não já
selecionada). Pressione a tecla MODE
M para deslizar por Aquecimento,
Resfriamento ou DHW
A
temperatura
ajustada
pisca
juntamente com o símbolo escolhido
entre o aquecimento
, resfriamento
ou DHW .
Pressione as chaves UP ou DOWN até
obter o valor desejado.
pisca acima da
O ícone triangular
tecla selecionada.
Pressione uma das outras teclas Touch
'N' Go, para repetir os passos acima.
Pressionar a tecla OK para confirmar.
Para a zona 3, repita as etapas acima.
Para a zona 3, você pode programar
somente para o modo DHW.
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Programando as faixas de tempo
A interface do usuário possui seis bandas
horárias predefinidas, denominadas
períodos, identificadas na tela com P1,
P2, P3, P4, P5 e P6. Cada faixa horária
pode ser associada aos seguintes
parâmetros:
Zona 0	
função Touch ‘N’ Go para a
temperatura ambiente, modo
silencioso (ON/OFF).
Zona 3	função Touch ‘N’ Go para DHW,
Booster (ON/OFF).
Os valores predefinidos podem de
qualquer forma ser alterados para se
adequar ao seu próprio estilo de vida.
Alteração das configurações da faixa
horária
Para selecionar a opção de hora
desejada
Pressione a tecla DIAS .
Os números 1 a 7 piscarão no visor.
Pressione em sequência a tecla DIAS
para selecionar a opção desejada.
Selecione uma dessas opções de
tempo: de 1 a 7, de 1 a 5, de 6 a 7 ou
dia a dia. (Selecione a opção de 1 a 7
se as configurações horárias dos dias da
semana forem as mesmas nos fins de
semana).
As configurações feitas a seguir serão
aplicadas em todos os dias da opção
de tempo selecionada.
Para alterar a hora de início do período 1:
Pressione a tecla de PERÍODO
.
P1 pisca no visor. P1 é o período 1,
começando às 6:00 da manhã.
Pressione a tecla INICIAR PERÍODO
para hora
.
6:00 AM pisca no visor.
Pressione as teclas UP ou DOWN até
obter o valor desejado.
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Para alterar os minutos:
Pressione a tecla INICIAR PERÍODO
.
para hora
Minutos em 6:00 AM piscam na tela.
Pressione as teclas UP e DOWN até
obter o valor desejado.
O tempo de término do período 1 (P1)
é também a hora de início do período
2 (P2). Para alterar a hora de término
do período 1 mude a hora de início do
período 2.
Para associar a função Touch 'N' Go ao
período 1:
Pressione uma das teclas Touch ‘N’ Go
HOME , AWAY
e NIGHT
.
O ícone triangular
pisca acima da
tecla selecionada.
Para alterar a hora de início do período
1:
até
Pressione a tecla PERÍODO
selecionar o período desejado.
O nome do período pisca no visor (P1,
P2, P3...).
Repita as etapas usadas para o
período programático P1.
Pressione OK para confirmar.
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Associando os outros parâmetros
Para a Zona 0
Pressione a tecla BLOQUEIO .
Se o ícone do modo de Silencio
for
exibido, o modo Silencioso é ativado, de
outro modo é desativado
Para a Zona 3
Pressione a tecla BLOQUEIO .
Se o ícone do modo de Booster
for
exibido, o modo Booster é ativado, de
outro modo é desativado
Quando o programa for finalizado:
Pressionar a tecla OK para confirmar.
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Tabelas
para
personalizadas

configurações

Use essa tabela vazia para anotar as
configurações requeridas para sua casa.
Funções Touch 'N' go
Função Touch ‘N’ Go

Aquecimento

RESERVATÓRIO

Água quente
sanitária

Número do período

Funções de préajuste Touch ‘N’
Go para cada
período

Modo silencioso

Ajustar período
Touch ‘N’ Go para
cada período

Booster

Casa
Ausente
NOITE

Faixas
Zona 0
Hora de início do período

1
2
3
4
5
6

Zona 3
Hora de início do período

Número do período
1
2
3
4
5
6
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Funções avançadas
Restaurando
as
configurações
de fábrica para os parâmetros
alterados pelo usuário
O procedimento para a mudança dos
parâmetros definidos pelo usuário
para os parâmetros de fábrica padrão é
descrito abaixo.
Pressione as teclas HOME
e AWAY
simultaneamente por 10 segundos
para en trar no modo de configuração
do usuário.
Quando este parâmetro é selecionado
pela primeira vez, o número 999 é
exibido no fuso horário e um valor
numérico inicial de 10 é exibido na zona
de temperatura
Pressione e mantenha pressionado o
botão DOWN.
Quando o contador atinge o valor
de zero, na zona de temperatura o
acrónimo Fd é exibido". "Isso significa
que os valores padrão de fábrica estão
sendo armazenados novamente.
Uma vez que os valores padrão foram
bem-sucedidos, os valores de fábrica
serão reiniciados.
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Alarmes
Se o controle detetar uma falha, isso será
mostrado na tela de controle principal por
meio de um ícone dedicado .
Se um alarme estiver sendo relatado,
é aconselhável verificar a pressão da
água correta no sistema e certificar-se
de que todas as válvulas de corte estão
abertas para excluir problemas básicos de
encanamento.
Se essas verificações forem positivas e
o problema persistir, você deve entrar
em contato com o RIELLO do Serviço de
Assistência Técnica para sua área.

Descarte
No final de sua vida útil, não descarte este
produto como lixo doméstico.
Ou descarte de um centro de reciclagem
de conselho autenticado ou devolva-o a
um revendedor que forneça um serviço
de disposição. A disposição separada
de eletrodomésticos evita os impactos
negativos na saúde e no meio ambiente que
podem resultar de descarte inadequado
e também permite a recuperação dos
materiais contidos, contribuindo para
economias de energia e recursos.

O rótulo da roda barrada no
produto lembra que ele deve ser
descartado como equipamento
de lixo elétrico ou eletrónico.

Instruções para eliminação correta
em conformidade com os requisitos
da Diretiva Europeia 2002/96/EC.
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RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 22378
www.riello.it

À medida que o fabricante está constantemente melhorando seus
produtos, as características técnicas ou dimensionais, os dados
técnicos, os equipamentos e acessórios indicados podem estar
sujeitos a variações.

