00_CV_3PN06588-4M.fm Page 1 Thursday, October 20, 2011 4:37 PM

INSTALLATION MANUAL

English

SPLIT SYSTEM

Air Conditioners
Deutsch

MODELS
(Ceiling suspension type)

FHQ35BVV1B
FHQ50BVV1B
FHQ60BVV1B
FHQ71BVV1B
FHQ100BVV1B
FHQ125BVV1B

FHQ35BWV1B
FHQ50BWV1B
FHQ60BWV1B

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA.
PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

Français

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

Nederlands

Portugues

Ðóññêèé

FHY35BJV1, FHY45BJV1, FHY60BJV1, FHY71BJV1, FHY100BJV1, FHY125BJV1, FH35BJV1, FH45BJV1, FH60BJV1

EN60335-2-40,

FVQ71BV1B, FVQ100BV1B, FVQ125BV1B

FAQ71BUV1B, FAQ100BUV1B, FAQ71BVV1B, FAQ100BVV1B
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Κλιìατιστικü
ÄΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
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Το αγγλικü κεßìενο εßναι οι πρωτüτυπεò οδηγßεò. Οι Üλλεò γλþσσεò εßναι ìεταφρÜσειò των πρωτüτυπων οδηγιþν.

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτÝò τιò “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” πριν να εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü και
διασφαλßστε τη σωστÞ εγκατÜσταση.
Σηìασßα των ανακοινþσεων ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.
Αìφüτερεò αποτελοýν σηìαντικÝò ανακοινþσειò για την ασφÜλεια. ΕπιβÜλλεται να τιò τηρÞσετε.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ....Αν παραλεßψετε να ακολουθÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να
προκληθεß ατοìικüò τραυìατισìüò Þ απþλεια ζωÞò.
ΠΡΟΣΟΧΗ .................Αν παραλεßψετε να τηρÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να προκληθεß
ζηìιÜ σε εξοπλισìü Þ ατοìικüò τραυìατισìüò, ο οποßοò να εßναι σοβαρüò
ανÜλογα ìε τιò περιστÜσειò.
ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, κÜντε ìια δοκιìαστικÞ λειτουργßα þστε να βεβαιωθεßτε üτι
ο εξοπλισìüò λειτουργεß χωρßò προβλÞìατα. Στη συνÝχεια, εξηγÞστε στον πελÜτη πþò να χειρßζεται το
κλιìατιστικü και να το συντηρεß ìε την βοÞθεια του εγχειριδßου λειτουργßαò. ΖητÞστε απü τον πελÜτη/την
πελÜτισσα να φυλÜξει το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò ìαζß ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò για ìελλοντικÞ αναφορÜ.
Αυτü το κλιìατιστικü Ýχει ταξινοìηθεß ωò “συσκευÞ ìη προσβÜσιìη για το ευρý κοινü”.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΖητÞστε απü τον προìηθευτÞ σαò Þ απü εξειδικευìÝνο προσωπικü να εκτελÝσουν τιò εργασßεò εγκατÜστασηò.
Μην προσπαθÞσετε να εγκαταστÞσετε ìüνοò σαò το κλιìατιστικü. Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß
να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò αυτοý του εγχειριδßου εγκατÜστασηò.
Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

1

ΕλληνικÜ

06_EL_3PN06588-4M.fm Page 2 Monday, December 19, 2011 7:12 PM

• ΚατÜ την εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò σε Ýνα ìικρü δωìÜτιο, λÜβετε ìÝτρα, þστε να αποτρÝψετε τη
συγκÝντρωση ψυκτικοý πÝραν των επιτρεπüìενων ορßων σε περßπτωση διαρροÞò ψυκτικοý.
ΕπικοινωνÞστε ìε τον προìηθευτÞ σαò για περισσüτερεò πληροφορßεò. Αν παρουσιαστεß διαρροÞ
ψυκτικοý και το ποσοστü υπερβεß το üριο συγκÝντρωσηò, ενδÝχεται να προκληθεß Ýλλειψη οξυγüνου.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε χρησιìοποιÞσει ìüνο τα προδιαγραφüìενα παρελκüìενα και εξαρτÞìατα για τιò εργασßεò εγκατÜστασηò.
Αν δεν χρησιìοποιÞσετε τα προδιαγραφüìενα εξαρτÞìατα, ìπορεß να προκληθεß πτþση τηò ìονÜδαò,
διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• ΤοποθετÞστε το κλιìατιστικü σε βÜση αρκετÜ ανθεκτικÞ þστε να αντÝχει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Αν η βÜση δεν εßναι αρκετÜ ανθεκτικÞ, ìπορεß να προκληθεß πτþση τηò συσκευÞò και τραυìατισìüò.
• ΕκτελÝστε τιò απαιτοýìενεò εργασßεò εγκατÜστασηò λαìβÜνονταò υπüψη τουò ισχυροýò ανÝìουò, τουò
τυφþνεò Þ τουò σεισìοýò.
Αν οι εργασßεò εγκατÜστασηò δεν διεξαχθοýν σωστÜ, η ìονÜδα ενδÝχεται να πÝσει και να προκληθεß ατýχηìα.
• Οι ηλεκτρολογικÝò εργασßεò πρÝπει να διεξαχθοýν απü εξειδικευìÝνο ηλεκτρολüγο σε συììüρφωση προò τουò
τοπικοýò νüìουò και κανονισìοýò και σýìφωνα ìε αυτü το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò. ΧρησιìοποιÞστε Ýνα
ανεξÜρτητο κýκλωìα παροχÞò ρεýìατοò και ποτÝ ìην συνδÝετε πρüσθετα καλþδια στο υπÜρχον κýκλωìα.
ΑνεπαρκÞò ισχýò ηλεκτρικοý ρεýìατοò Þ ακατÜλληλεò ηλεκτρολογικÝò εργασßεò ενδÝχεται να προκαλÝσουν
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Σιγουρευτεßτε üτι γειþσατε το κλιìατιστικü.
Μην γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, αλεξικÝραυνο Þ καλþδιο τηλεφωνικÞò γεßωσηò.
ΑκατÜλληλη γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Ρεýìα υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνοýò Þ Üλλεò πηγÝò ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò τη γη.
Αν δεν εγκατασταθεß Ýνα διακüπτηò διαρροÞò προò τη γη, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Σιγουρευτεßτε üτι απενεργοποιÞσατε την συσκευÞ πριν αγγßξετε κÜποιο ηλεκτρικü εξÜρτηìα.
Η επαφÞ ìε Ýνα ηλεκτροφüρο τìÞìα ìπορεß να καταλÞξει σε ηλεκτροπληξßα.
• Για τιò καλωδιþσειò, να χρησιìοποιεßτε τα καθορισìÝνα καλþδια και να τα συνδÝετε και να τα ασφαλßζετε
σταθερÜ, þστε να ìην ìπορεß να ασκηθεß εξωτερικÞ δýναìη απü τα καλþδια στουò ακροδÝκτεò σýνδεσηò.
Αν δεν συνδÝσετε και δεν ασφαλßσετε σταθερÜ τα καλþδια, ενδÝχεται να προκληθεß υπερθÝρìανση,
πυρκαγιÜ Þ Üλλο παρüìοιο πρüβληìα.
• Οι καλωδιþσειò για την παροχÞ ρεýìατοò και ìεταξý τηò εσωτερικÞò και τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò πρÝπει
να σχεδιαστοýν και να διαìορφωθοýν κατÜλληλα και το κÜλυììα του κιβωτßου ελÝγχου πρÝπει να
εγκατασταθεß σταθερÜ, þστε οι καλωδιþσειò να ìην ìποροýν να σπρþξουν προò τα επÜνω τα δοìικÜ
τìÞìατα, üπωò το κÜλυììα.
Αν το κÜλυììα δεν εγκατασταθεß σταθερÜ, ενδÝχεται να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Αν διαρρÝει ψυκτικü αÝριο κατÜ τη διÜρκεια τηò εγκατÜστασηò, αερßστε την περιοχÞ αìÝσωò.
Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü Ýρθει σε επαφÞ ìε φωτιÜ.
• Αφοý ολοκληρωθεß η εγκατÜσταση, ελÝγξτε για διαρροÞ ψυκτικοý αεριοý.
Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü αÝριο διαρρεýσει στο δωìÜτιο και Ýρθει σε επαφÞ ìε ìßα
εστßα φωτιÜò üπωò εßναι το αερüθερìο, η σüìπα Þ η κουζßνα.
• Μην αγγßζετε απ’ ευθεßαò το ψυκτικü που Ýχει διαρρεýσει απü σωλÞνεò ψυκτικοý Þ Üλλεò περιοχÝò, επειδÞ
υπÜρχει κßνδυνοò κρυοπαγÞìατοò.

•

•

•

•

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕγκαταστÞστε σωστÜ τιò σωληνþσειò αποστρÜγγισηò ακολουθþνταò τιò οδηγßεò αυτοý του εγχειριδßου
εγκατÜστασηò και ìονþστε τουò σωλÞνεò για να αποφευχθεß η συìπýκνωση υγρασßαò.
ΕσφαλìÝνη εγκατÜσταση των σωληνþσεων αποστρÜγγισηò ενδÝχεται να προκαλÝσει εσωτερικÞ διαρροÞ
νεροý και υλικÝò ζηìιÝò.
ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα, το καλþδιο ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και τα
καλþδια σýνδεσηò σε απüσταση τουλÜχιστο 1 ìÝτρο απü τηλεορÜσειò Þ ραδιüφωνα για να ìην
προκληθοýν παρÜσιτα στην εικüνα Þ στον Þχο.
(ΑνÜλογα ìε την ισχý του σÞìατοò εισüδου, η απüσταση του 1 ìÝτρου ìπορεß να ìην εßναι επαρκÞò για την εξÜλειψη θορýβου.)
ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα üσο το δυνατüν πιο ìακριÜ απü λαìπτÞρεò φθορισìοý.
Αν εγκαταστÞσετε Ýνα ασýρìατο κιτ σε Ýνα δωìÜτιο στο οποßο υπÜρχουν λαìπτÞρεò φθορισìοý ηλεκτρονικοý φωτισìοý
(τýπου αναστροφÝα Þ ταχεßαò Ýναρξηò), η εìβÝλεια εκποìπÞò ενüò τηλεχειριστηρßου ενδÝχεται να εßναι ìικρüτερη.
Μην εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü στιò θÝσειò που αναφÝρονται παρακÜτω:
1. ¼που υπÜρχει ìια υψηλÞ συγκÝντρωση σταγονιδßων ορυκτελαßου Þ ατìοý (π.χ. κουζßνα).
Τα πλαστικÜ ìÝρη ìπορεß να φθαροýν και να πÝσουν Þ να σηìειωθεß διαρροÞ νεροý.
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2. ¼που παρÜγονται διαβρωτικÜ αÝρια, üπωò θειþδη αÝρια.
Οι διαβρωìÝνοι χαλκοσωλÞνεò Þ τα χαλκοσυγκολληìÝνα οξειδωìÝνα εξαρτÞìατα ìπορεß να
προκαλÝσουν διαρροÞ ψυκτικοý.
3. ¼που υπÜρχει ìηχÜνηìα που παρÜγει ηλεκτροìαγνητικÜ κýìατα και üπου εìφανßζεται συχνÜ
διακýìανση τÜσηò, üπωò σε Ýνα εργοστÜσιο.
Το σýστηìα ελÝγχου ìπορεß να εìφανßσει δυσλειτουργßα, πρÜγìα που θα οδηγÞσει σε ελαττωìατικÞ
λειτουργßα τηò ìονÜδαò.
4. ¼που υπÜρχει διαρροÞ εýφλεκτων αερßων, αιωροýìενα σωìατßδια Üνθρακα Þ εýφλεκτηò σκüνηò στον
αÝρα Þ εýφλεκτα, πτητικÜ αÝρια üπωò διαλυτικÜ ìπογιÜò Þ βενζßνη.
Η λειτουργßα τηò συσκευÞò στουò παραπÜνω χþρουò ìπορεß να προκαλÝσει πυρκαγιÜ.
• Το κλιìατιστικü δεν προορßζεται για χρÞση σε πιθανþò εκρηκτικÞ ατìüσφαιρα.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• ΚατÜ τη ìεταφορÜ τηò ìονÜδαò, üταν τη βγÜζετε απü το χαρτονÝνιο κουτß, φροντßστε να την σηκþνετε
κρατþνταò την απü τα τÝσσερα πτερýγια ανýψωσηò χωρßò να ασκεßτε πßεση σε Üλλα τìÞìατα, ειδικÜ στα
πτερýγια ταλÜντωσηò, τη σωλÞνωση ψυκτικοý, τη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò και Üλλα τìÞìατα απü ρητßνη.
• Βεβαιωθεßτε üτι ελÝγξατε τον τýπο ψυκτικοý που θα χρησιìοποιηθεß πριν κÜνετε την εγκατÜσταση τηò
ìονÜδαò. (Η χρÞση λανθασìÝνου ψυκτικοý θα εìποδßσει τη σωστÞ λειτουργßα τηò ìονÜδαò.)
• ΠρÝπει να διατηρεßτε τα απαραßτητα παρελκüìενα για την εγκατÜσταση ìÝχριò üτου να ολοκληρωθοýν οι
εργασßεò εγκατÜστασηò. Μην τα πετÜτε!
• Αποφασßστε για τη γραììÞ ìεταφορÜò.
• ΑφÞστε τη ìονÜδα ìÝσα στη συσκευασßα τηò üταν τη ìετακινεßτε, ìÝχρι να φτÜσει στο χþρο εγκατÜστασηò.
Οπου η αποσυσκευασßα εßναι αναπüφευκτη, βÜλτε πανιÜ Þ ìαλακÜ υλικü ανÜìεσα στο περßβληìα και στα
σχοινιÜ üταν ανυψþνετε τη ìονÜδα για να αποφýγετε φθορÝò Þ γδαρσßìατα.
• Συìβουλευτεßτε το χÜρτινο σχÝδιο κατÜ την επιλογÞ του χþρου εγκατÜστασηò.
• Οταν ìετακινεßτε τη ìονÜδα κατÜ τη διÜρκεια του ανοßγìατοò Þ αφοý την ανοßξετε, ìην ασκεßτε πßεση στιò
σωληνþσειò ψυκτικοý, στιò σωληνþσειò αποστρÜγγισηò Þ τα πλαστικÜ εξαρτÞìατα.
• Μη χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα σε περιοχÝò ìε υψηλÞ συγκÝντρωση Üλατοò, üπωò σε παραθαλÜσσιεò περιοχÝò
Þ σε περιοχÝò ìε διακυìÜνσειò του βολτÜζ üπωò τα εργοστÜσια Þ σε αυτοκßνητα Þ σε θαλÜσσια σκÜφη.

2-1 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕλÝγξτε εÜν τα παρακÜτω εξαρτÞìατα συνοδεýουν τη ìονÜδα.
Ονοìα

1) ΣωλÞναò
αποστρÜγγισηò

Ποσüτητα

1 τεì.

2) ΣφικτÞραò

3) ΡοδÝλα για
βραχßονα
ανÜρτησηò

4) ΣφικτÞραò

5) ΧÜρτινο σχÝδιο
για
εγκατÜσταση

1 τεì.

8 τεì.

6 τεì.

1 τεì.

ΣχÞìα

Ονοìα
Ποσüτητα

ΣχÞìα

3

Μονωτικü υλικü
για τοποθÝτηση

Στεγανοποιητικü
υλικü

Απü 1 Ýκαστο
6) Για σωλÞνα αερßου

Απü 1 Ýκαστο

7) Για σωλÞνα υγροý

8) ΜεγÜλο

(Αλλα)
Εγχειρßδιο λειτουργßαò
Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò

9) Μικρü

ΕλληνικÜ
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2-2 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Το τηλεχειριστÞριο εßναι αναγκαßο γι'αυτÞν την εσωτερικÞ ìονÜδα σýìφωνα ìε τον “Πßνακα 1” στη σελßδα 4.
(Ùστüσο, το τηλεχειριστÞριο δεν απαιτεßται για τη ìονÜδα-υπηρÝτη του συστÞìατοò ταυτüχρονηò λειτουργßαò.)
• Αυτοß εßναι δýο τýποι τηλεχειριστηρßου: ενσýρìατο και ασýρìατο. ΕπιλÝξτε το τηλεχειριστÞριο απü τον “Πßνακα 1”
στη σελßδα 4 σýìφωνα ìε τιò απαιτÞσειò του πελÜτη και εγκαταστÞστε το στην κατÜλληλη θÝση.
Πßνακα 1
Τýποò τηλεχειριστηρßου
Με καλþδιο
Χωρßò καλþδιο

Τýποò ìüνο ψýξη
Τýποò ìε αντλßα θερìüτητοò
BRC1D528, BRC1C61
BRC7EA66
BRC7EA63W

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ΕÜν επιθυìεßτε να χρησιìοποιÞσετε Ýνα τηλεχειριστÞριο που δεν υπÜρχει στον “Πßνακα 1” στη σελßδα 4, επιλÝξτε
το κατÜλληλο τηλεχειριστÞριο αφοý συìβουλευτεßτε τουò καταλüγουò και τα τεχνικÜ στοιχεßα.

ÄÙΣΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤÙ ΕΙÄΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ
ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
a. Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε ìετÜ την ολοκλÞρωση των εργασιþν
Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε

Αν δεν γßνει σωστÜ, τι πρüκειται να συìβεß

Η εσωτερικÞ και η εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι
στερεÜ τοποθετηìÝνεò;

Οι ìονÜδεò ενδÝχεται να πÝσουν, να
πÜλλονται Þ να βγÜζουν θüρυβο.

ΤÝλειωσε η δοκιìÞ διαρροÞò αερßου;

Μπορεß να Ýχει σαν αποτÝλεσìα ανεπαρκÞ
ψýξη.

Εχει ìονωθεß πλÞρωò η ìονÜδα;

Το συìπýκνωìα νεροý ìπορεß να στÜζει.

ΡÝει οìαλÜ η αποστρÜγγιση;

Το συìπýκνωìα νεροý ìπορεß να στÜζει.

Η τÜση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò αντιστοιχεß
σε αυτÞν που σηìειþνεται στην πινακßδα
στοιχεßων;

Μπορεß να προκληθεß βλÜβη στη ìονÜδα Þ
να καοýν τα εξαρτÞìατα.

Εßναι σωστÝò οι καλωδιþσειò και οι
σωληνþσειò;

Μπορεß να προκληθεß βλÜβη στη ìονÜδα Þ
να καοýν τα εξαρτÞìατα.

Εχει γειωθεß ìε ασφÜλεια η ìονÜδα;

Επικßνδυνο για ηλεκτρικÞ διαρροÞ.

Εßναι το ìÝγεθοò καλωδιþσεων σýìφωνο
προò τιò προδιαγραφÝò;

Μπορεß να προκληθεß βλÜβη στη ìονÜδα Þ
να καοýν τα εξαρτÞìατα.

ΕλÝγξτε

ΥπÜρχει κÜτι που βουλþνει την Ýξοδο Þ την
Μπορεß να Ýχει σαν αποτÝλεσìα ανεπαρκÞ
εßσοδο του αÝρα στην εσωτερικÞ Þ την
ψýξη.
εξωτερικÞ ìονÜδα;
Εχετε σηìειþσει το ìÞκοò σωληνþσεων
ψυκτικοý και την συìπληρωìατικÞ φüρτιση
ìε ψυκτικü;

Το φορτßο ψυκτικοý στο σýστηìα δεν εßναι
καθαρü.

b. Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε την στιγìÞ τηò παρÜδοσηò
∗ ÄιαβÜστε επßσηò τιò “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”
Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε

ΕλÝγξτε

Äþσατε εξηγÞσειò σχετικÜ ìε τιò λειτουργßεò üταν δεßξατε τιò οδηγßεò χρÞσηò στον πελÜτη/
στην πελÜτισσα σαò;
Παραδþσατε τιò οδηγßεò χρÞσειò στον πελÜτη/στην πελÜτισσα σαò;

ΕλληνικÜ

4

06_EL_3PN06588-4M.fm Page 5 Monday, December 19, 2011 7:12 PM

c. ΕπεξηγηìατικÜ σηìεßα για τιò λειτουργßεò
Τα εßδη ìε τιò ενδεßξειò
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και
ΠΡΟΣΟΧΗ στιò οδηγßεò χρÞσηò εßναι τα εßδη που
αναφÝρουν πιθανü τραυìατισìü και βλÜβη του υλικοý ìαζß ìε τιò γενικÝò οδηγßεò χρÞσηò του προϊüντοò.
ΕποìÝνωò, εßναι απαραßτητο να εξηγÞσετε πλÞρωò το περιεχüìενο των οδηγιþν χρÞσηò και να ζητÞσετε απü τουò
πελÜτεò σαò να διαβÜσουν τιò οδηγßεò χρÞσηò.

2-3 ΣΗΜΕΙÙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Βεβαιωθεßτε üτι δþσατε στουò πελÜτεò τιò απαραßτητεò οδηγßεò σχετικÜ ìε τη σωστÞ λειτουργßα τηò ìονÜδαò
(ειδικüτερα, για τον καθαρισìü των φßλτρων, το χειρισìü των διαφüρων λειτουργιþν και τη ρýθìιση τηò
θερìοκρασßαò) αφÞνονταò στουò ßδιουò να εκτελοýν τιò λειτουργßεò κοιτÜζονταò στο εγχειρßδιο.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

∗≥30

∗≥30

Ýîïäïò áÝñá
ÅéóáãùãÞ
Áðáéôïýìåíïò
áÝñá
÷þñïò ãéá óÝñâéò
Áðüöñáîç
ÐÜôùìá

≥300

(1) ΕπιλÝξτε Ýνα χþρο εγκατÜστασηò üπου ικανοποιοýνται οι παρακÜτω συνθÞκεò και τον οποßο θα
εγκρßνει ο πελÜτηò.
• Οπου εξασφαλßζεται Üριστη κατανοìÞ του αÝρα.
• Οπου τßποτα δεν εìποδßζει τη διÝλευση του αÝρα.
• Οπου το συìπýκνωìα ìπορεß να αποστραγγßζεται σωστÜ.
• Οπου η οροφÞ εßναι αρκετÜ ανθεκτικÞ για να αντÝξει το βÜροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
• Οπου η ψευδοροφÞ δεν Ýχει αισθητÞ κλßοη.
• Οπου δεν υπÜρχει κßνδυνοò για διαρροÞ εýφλεκτων αερßων.
• Οπου ìπορεß να εξασφαλιστεß αρκετüò κενüò χþροò για συντÞρηση και σÝρβιò.
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ΕÜν Ýχει ìεßνει χþροò στο τìÞìα ∗ , ανοßγονταò κατÜ 200 mm βοηθÜει στο να γßνει καλýτερο σÝρβιò.

2500 Þ ðéï øçëÜ
áðü ôï ðÜôùìá

Ãéá åãêáôÜóôáóç
óå øçëü óçìåßï
(ÌÞêïò: mm)

• Οπου η σωλÞνωση ìεταξý εσωτερικÞò και εξωτερικÞò ìονÜδαò εßναι δυνατÞ ìÝσα στα επιτρεπτÜ üρια.
(Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.)
• ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα, το καλþδιο ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και τα
καλþδια σýνδεσηò σε απüσταση τουλÜχιστο 1 ìÝτρο απü τηλεορÜσειò Þ ραδιüφωνα για να ìην
προκληθοýν παρÜσιτα στην εικüνα Þ στον Þχο.
(ΑνÜλογα ìε τα ραδιοκýìατα, η απüσταση του 1 ìÝτρου ìπορεß να ìην εßναι επαρκÞò για την εξÜλειψη
του θορýβου.)
(2) ΧρησιìοποιÞστε ìπουλüνια ανÜρτησηò (στριφüνια) για την εγκατÜοταση. Βεβαιωθεßτε üτι η οροφÞ
εßναι αρκετÜ ανθεκτικÞ για να αντÝξει το βÜροò τηò ìονÜδαò. Αν υπÜρχει κÜποιοò κßνδυνοò, ενισχýστε
την οροφÞ προτοý εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα.
(Η κλßση τηò εγκατÜστασηò σηìειþνεται πÜνω στο χÜρτινο σχÝδιο εγκατÜστασηò. Συìβουλευτεßτε το και
ελÝγξτε τα σηìεßα που χρειÜζονται ενßσχυση.)
(3) Αυτü το προϊüν ìπορεß να εγκατασταθεß σε οροφÝò πÜνω απü 3,5 m ýψοò. Ùστüσο, εÜν η οροφÞ εßναι
ψηλüτερη απü 2,7 m, το τηλεχειριστÞριο θα πρÝπει να ρυθìιστεß επß τüπου. (Äεßτε το “10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ” στη σελßδα 19.)

5
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4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(1) ΣχÝση ανÜìεσα στιò τρýπεò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, θÝση ìπουλονιοý ανÜρτησηò, διασωλÞνωση και
σýνδεση καλωδßων.

A
B

 

   
  

ΜοντÝλο
Τýποò 35, 45, 50
Τýποò 60, 71
Τýποò 100
Τýποò 125

  

  
   
   

   
 
   
 
   
  
   
    × 
   !!

   
  

A
960
1160
1400
1590

85
160
185

210
260

G

680

160

F

135

C
D
E

B
920
1120
1360
1550

C
390
490
610
705

D
375
475
595
690

E
310
410
530
625

F
400
500
620
715

G
375
475
595
690

(2) Ανοßξτε τιò τρýπεò για τα ìπουλüνια ανÜρτησηò, τουò σωλÞνεò ψυκτικοý και αποστρÜγγισηò και για τα
καλþδια.
• Äεßτε το χÜρτινο σχÝδιο για την εγκατÜσταση.
• ΕπιλÝξτε τη θÝση για κÜθε ìßα τρýπα και ανοßξτε τιò τρýπεò στην οροφÞ.
(3) ΑφαιρÝστε τα εξαρτÞìατα απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.
(3-1)ΑποσπÜστε τη γρßλια αναρρüφησηò.
• Σýρατε τα κουìπιÜ κλειδþìατοò (×2) τηò γρßλιαò αναρρüφησηò προò τα ìÝσα (διεýθυνση του βÝλουò)
και τραβÞξτε προò τα πÜνω. (Äεßτε την Εικ. 1)
• ¼σο εßναι ανοιχτÞ η γρßλια αναρρüφησηò, αφαιρÝστε τη γρßλια αναρρüφησηò προò τα εìπρüò,
κρατþνταò σταθερÜ τα οπßσθια γλωσσßδια τηò γρßλια αναρρüφησηò.(Äεßτε την Εικ. 2)
Εικ. 1

ΕλληνικÜ

Εικ. 2
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(3-2)ΑφαιρÝστε τα πλαϊνα διακοσìητικÜ καπÜκια
(δεξιÜ και αριστερÜ)
• Αφοý αφαιρÝσετε τιò βßδεò ασφαλεßαò για τουò
πßνακεò διευθÝτησηò (ìßα για τον καθÝνα),
τραβÞξτε τουò προò τα εìπρüò (στη
διεýθυνση του βÝλουò) και αφαιρÝστε τουò.
(Äεßτε την Εικ. 3)
• Αποìακρýνετε τα αξεσουÜρ.

Εικ. 3

     
 
 



  

(3-3)ΑφαιρÝστε τουò γÜντζουò ανÜρτησηò.
• Χαλαρþστε τα 2 ìπουλüνια (Μ8) που χρησιìοποιοýνται για την τοποθÝτηση των γÜντζων ανÜρτησηò
και οι οποßοι βρßσκονται και απü τιò δυο πλευρÝò (4 θÝσειò αριστερÜ και δεξιÜ) ìÝχρι περßπου 10 mm.
(Äεßτε την Εικ. 4.5)
• Αφοý αφαιρÝσετε τιò βßδεò ασφαλεßαò (Μ5) για τουò γÜντζουò ανÜρτησηò οι οποßοι βρßσκονται και απü
τιò δýο πλευρÝò, τραβÞξτε πßσω τουò γÜντζουò ανÜρτησηò (στη διεýθυνση του βÝλουò), και αφαιρÝστε
τουò. (Äεßτε την Εικ. 5)
Εικ. 4

Εικ. 5

  
  
   
 
≤10
 





  

Âßäá óôåñÝùóçò
ãÜíôæïõ
áíÜñôçóçò (Ì5)
Ìðïõëüíé
ñýèìéóçò
ãÜíôæïõ (M8)
ÃÜíôæïò

(4) ΤοποθετÞστε τα ìπουλüνια ανÜρτησηò. (ΧρησιìοποιÞστε τα ìπουλüνια ανÜρτησηò τα οποßα Ýχουν
ìÝγεθοò W3/8 Þ M8-M10.)
• ΑρχικÜ προσαρìüστε την απüσταση ανÜìεσα στα ìπουλüνια ανÜρτησηò και την οροφÞ. (Äεßτε την Εικ. 6)
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Για υπÜρχουσεò οροφÝò, χρησιìοποιÞστε Ýνα Üγκυστρο οπÞò, Ýνα βυθισìÝνο Ýνθετο, Ýνα βυθισìÝνο Üγκυστρο Þ
Üλλο εξÜρτηìα απü την τοπικÞ αγορÜ για να ενισχýσετε την οροφÞ þστε να συγκρατÞσει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Πριν προχωρÞσετε παρακÜτω, ρυθìßστε το διÜκενο απü την οροφÞ.

25-55

Εικ. 6

 
 


 
   

Προìηθευτεßτε τα παραπÜνω εξαρτÞìατα στο εìπüριο.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣÙΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΛΑΣ
ºσωò εßναι ευκολüτερο να τοποθετÞσετε τα παρελκüìενα ìÝρη πριν την εγκατÜσταση τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò. ΕποìÝνωò, παρακαλοýìε διαβÜστε επßσηò τα εγχειρßδια οδηγιþν που
συνοδεýουν τα παρελκüìενα ìÝρη.

7
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Οσο για τα εξαρτÞìατα που θα χρησιìοποιηθοýν για τιò εργασßεò εγκατÜστασηò, βεβαιωθεßτε üτι θα
χρησιìοποιÞσετε τα παρεχüìενα παρελκüìενα και τα προδιαγραφüìενα εξαρτÞìατα που Ýχουν καθοριστεß
απü την εταιρßα ìαò.
(1) Ασφαλßστε τουò γÜντζουò ανÜρτησηò στιò βßδεò ìε τη δακτυλιοειδÞ κεφαλÞ. (Äεßτε την Εικ. 7)
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Για να εßστε σßγουροι üτι τουò Ýχετε ασφαλßσει επαρκþò, χρησιìοποιÞστε τιò ροδÝλεò που συìπεριλαìβÜνονται,
και ασφαλßστε τουò ìε διπλÜ παξιìÜδια για να βεβαιωθεßτε.
(2) Ανυψþστε το κυρßωò τìÞìα τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, εισÜγετε τιò βßδεò (Μ8) για τουò γÜντζουò
ανÜρτησηò στο τìÞìα τοποθÝτησηò πÜνω στουò γÜντζουò ανÜρτησηò, ενþ παρÜλληλα σýρετε το
κυρßωò τìÞìα προò τα εìπρüò. (Äεßτε την Εικ. 8)
(3) Σφßξτε γερÜ τιò βßδεò για τουò γÜντζουò ανÜρτησηò (Μ8) σε τÝσσεριò θÝσειò δεξιÜ και αριστερÜ.
(Äεßτε την Εικ. 8)
(4) ΤοποθετÞστε ξανÜ τιò βßδεò για τουò γÜντζουò ανÜρτησηò οι οποßεò εßχαν αφαιρεθεß (Μ5) σε 2 θÝσειò
δεξιÜ και αριστερÜ. Εßναι απαραßτητο για να αποφεýγεται η κßνηση του κυρßου τìÞìατοò τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò προò τα εìπρüò Þ προò τα πßσω. (Äεßτε την Εικ. 8)



  

Εικ. 7

Εικ. 8



 
   
  

  
 

 
    
   
 
     
    !

(5) ¼ταν κÜνετε την ανÜρτηση του κυρßωò σþìατοò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, να χρησιìοποιεßτε Ýνα
αλφÜδι Þ Ýναν πλαστικü διαφανÞ σωλÞνα ìε νερü þστε να εßστε σßγουροι üτι o σωλÞναò
αποστρÜγγισηò εßναι τοποθετηìÝνοò σε επßπεδη θÝση Þ ìε ελαφριÜ κλßση για να εξασφαλßζεται η
κατÜλληλη αποστρÜγγιση. (Äεßτε την Εικ. 9)
Εικ. 9

A

A.B
≤ 1˚

≤ 1˚

B
≤ 1˚

A.¼ταν ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò Ýχει κλßση προò τα δεξιÜ Þ προò τα δεξιÜ και πßσω.
ΤοποθετÞστε τον σε επßπεδη θÝση Þ δþστε του ìßα ελαφριÜ κλßση δεξιÜ Þ προò τα πßσω. (¸ωò 1°)
B.¼ταν ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò Ýχει κλßση προò τα αριστερÜ Þ προò τα αριστερÜ και πßσω.
ΤοποθετÞστε τον σε επßπεδη θÝση Þ δþστε του ìßα ελαφριÜ κλßση αριστερÜ Þ προò τα πßσω. (¸ωò 1°)

ΕλληνικÜ
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Ρýθìιση τηò ìονÜδαò σε γωνßα αντßθετη προò τον αγωγü αποστρÜγγισηò ενδÝχεται να προκαλÝσει διαρροÞ
νεροý.

6. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
〈Για τη σωλÞνωση του ψυκτικοý υγροý των εξωτερικþν ìονÜδων, βλÝπε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
που συνοδεýει την εξωτερικÞ ìονÜδα.〉
〈ΚÜντε τιò εργασßεò θερìοìüνωσηò και στιò δýο πλευρÝò τηò σωλÞνωσηò αερßου και τηò σωλÞνωσηò
υγροý. ÄιαφορετικÜ ìπορεß να παρουσιαστεß διαρροÞ νεροý.〉
(¼ταν γßνεται χρÞση αντλßαò θερìüτητοò, η θερìοκρασßα τηò σωλÞνωσηò αερßου ìπορεß να φτÜσει περßπου
τουò 120°C. Γι’αυτü το λüγο να χρησιìοποιεßτε ανθεκτικÞ ìüνωση.)
〈Επßσηò, στιò περιπτþσειò üπου η θερìοκρασßα και η υγρασßα τìηìÜτων των σωλÞνων ψυκτικοý
ìπορεß να ξεπερÜσουν τουò 30 °C Þ Σ.Υ.80%, ενισχýστε τη ìüνωση του ψυκτικοý (20 mm Þ
ìεγαλýτερου πÜχουò). Μπορεß να σχηìατιστεß συìπýκνωìα στην επιφÜνεια του ìονωτικοý υλικοý.〉
〈Προτοý εγκαταστÞσετε τιò σωληνþσειò του ψυκτικοý, ελÝγξτε τον τýπο του ψυκτικοý που
χρησιìοποιεßται. Äεν εξασφαλßζεται η σωστÞ λειτουργßα εÜν οι τýποι ψυκτικοý δεν εßναι ßδιοι.〉
•
•
•
•

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΧρησιìοποιÞστε Ýναν κüφτη σωλÞνων και φτιÜξτε Ýνα κωνικü κολλÜρο ανÜλογα ìε τον τýπο του
ψυκτικοý υγροý.
Επικαλýψτε ìε λÜδι εστÝρα Þ αιθÝρα το κωνικü τìÞìα πριν απü τη σýνδεση.
Για να αποφýγετε την εισαγωγÞ σκüνηò, υγρασßαò Þ Üλλων ξÝνων ουσιþν στο εσωτερικü του
σωλÞνα, στενÝψτε την Üκρη του σωλÞνα Þ καλýψτε την ìε ταινßα.
Μην αφÞνετε τßποτα Üλλο üπωò αÝρα κλπ., εκτüò απü το καθορισìÝνο ψυκτικü να αναìειχθεß στον
κýκλο ψýξηò. ΕÜν παρουσιαστεß διαρροÞ ψυκτικοý αερßου ενþ η ìονÜδα λειτουργεß, αερßστε το
χþρο καλÜ αìÝσωò.

• Η εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι Þδη γεìÜτη ìε ψυκτικü υγρü.
• ΧρησιìοποιÞστε σωλÞνεò κρÜìατοò χαλκοý χωρßò
ραφÝò.(ISO 1337).
• Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε συγχρüνωò κλειδß και
ροπüκλειδο ìαζß, üπωò φαßνεται στο σχÞìα üταν συνδßετε Þ
αποσυνδÝετε σωλÞνεò απü/προò τη ìονÜδα.
(Äεßτε την Εικ. 10)
• Äεßτε τον “Πßνακα 2” για τιò διαστÜσειò του ρακüρ.
• ΚατÜ τη σýνδεση του ρακüρ, επαλεßψτε το εσωτερικü του
κωνικοý τìÞìατοò ìε Ýλαιο εστÝρα Þ αιθÝριο Ýλαιο και
περιστρÝψτε το 3-4 φορÝò πριν το βιδþσετε.
(Äεßτε την Εικ. 11)
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ΧρησιìοποιÞστε το ρακüρ που προìηθεýεται ìε το κυρßωò
σþìα τηò ìονÜδαò.

Εικ. 10



 


 

 

 
Εικ. 11



   

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφÞνετε το λÜδι να πÝσει επÜνω στιò βÜσειò των βιδþν στο καπÜκι του ερìαρßου.
Το λÜδι ενδÝχεται να ìειþσει τη δýναìη των βÜσεων των βιδþν.

9
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Πßνακα 2
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• Äεßτε τον “Πßνακα 2” για να καθορßσετε την κατÜλληλη ροπÞ σýσφιξηò.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τυχüν υπερβολικü σφßξιìο ενδÝχεται να προκαλÝσει βλÜβη στο κωνικü τìÞìα και διαρροÞ ψυκτικοý.

Äεν συνιστÜται εκτüò απü επεßγουσα κατÜσταση
ΠρÝπει να χρησιìοποιÞσετε κλειδß σýσφιγξηò αλλÜ εÜν εßναι απαραßτητο να εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα χωρßò
κλειδß σýσφιγξηò, ìπορεßτε να ακολουθÞσετε τη ìÝθοδο εγκατÜστασηò που περιγρÜφεται παρακÜτω.
Μüλιò τελειþσετε, βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει διαρροÞ αερßου.
Καθþò σφßγγετε το εκχειλωìÝνο παξιìÜδι ìε το κλειδß, υπÜρχει Ýνα σηìεßο στο οποßο η ροπÞ σýσφιγξηò
ξαφνικÜ ìεγαλþνει. Απü εκεßνη τη θÝση, συνεχßστε να σφßγγετε περαιτÝρω το παξιìÜδι σýìφωνα ìε τη γωνßα
που φαßνεται παρακÜτω:
ΜÝγεθοò σωλÞνα
φ6,4 (1/4”)
φ9,5 (3/8”)
φ12,7 (1/2”)
φ15,9 (5/8”)

Γωνßα περαιτÝρω σýσφιγξηò
60 Ýωò 90 ìοßρεò
60 Ýωò 90 ìοßρεò
30 Ýωò 60 ìοßρεò
30 Ýωò 60 ìοßρεò

Συνιστþìενο ìÞκοò βραχßονα του εργαλεßου
Περßπου 150mm
Περßπου 200mm
Περßπου 250mm
Περßπου 300mm

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤÙΝ ΣÙΛΗΝÙΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
“ΚατÜ τη συγκüλληση των σωλÞνων ψυκτικοý ìη χρησιìοποιεßτε ευτηκτικü. ΕποìÝνωò, χρησιìοποιÞστε το
φωσφορικü χαλκü (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), ωò ìÝταλλο πλÞρωσηò για τη
συγκüλληση γιατß δεν απαιτεß ευτηκτικü.”
(Το ευτηκτικü Ýχει εξαιρετικÜ επικßνδυνη επßδραση στα συστÞìατα των σωληνþσεων ψýξηò. Για παρÜδειγìα,
εÜν χρησιìοποιηθεß ευτηκτικü χλωρßου, αυτü θα προκαλÝσει διÜβρωση των σωλÞνων Þ, σε ειδικÝò
περιπτþσειò, εÜν το ευτηκτικü περιÝχει φθüριο, θα καταστρÝψει το ψυκτικü λÜδι.)
• Πριν τη συγκüλληση τηò σωλÞνωσηò του ψυκτικοý, θα πρÝπει να αφαιρεθεß ο αÝραò απü τιò σωληνþσειò ìε
φýσηìα αερßου αζþτου. Αν η συγκüλληση γßνει χωρßò φýσηìα αερßου αζþτου, ìεγÜλη ποσüτητα λεπτοý
στρþìατοò οξεßδωσηò αναπτýσσεται στο εσωτερικü τηò σωλÞνωσηò, και ενδÝχεται να προκληθεß δυσλειτουργßα
στο σýστηìα.
• ΞεκινÞστε τη διαδικασßα συγκüλλησηò τηò σωλÞνωσηò του ψυκτικοý, ìüνο αφοý Ýχετε αντικαταστÞσει το Üζωτο Þ
κατÜ την εισαγωγÞ του αζþτου στη σωλÞνωση του ψυκτικοý. Αφοý γßνει αυτü, συνδÝστε την εσωτερικÞ ìονÜδα ìε
Ýνα ρακüρ (εκχεßλωση) Þ ìε σýνδεση ìε φλÜντζα.

ΕλληνικÜ
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• Το Üζωτο πρÝπει να Ýχει πßεση 0,02 MPa ìε ìßα βαλβßδα εκτüνωσηò, εÜν κατÜ τη διοχÝτευση αζþτου στη
σωλÞνωση γßνεται συγκüλληση. (Äεßτε την Εικ. 12)



 

 
  

     




  


Åéê. 12

• Βεβαιωθεßτε üτι κÜνατε τιò εργασßεò ìüνωσηò στο τìÞìα σýνδεσηò των σωλÞνων αφοý πρþτα κÜνετε Ýλεγχο
διαρροÞò αερßου, ìελετþνταò την παρακÜτω εικüνα και χρησιìοποιþνταò τα προìηθευüìενα θερìοìονωτικÜ
υλικÜ για την προσαρìογÞ (6) και (7) (Σφßξτε και τα δýο Üκρα ìε τουò σφιγκτÞρεò (4)) (Äεßτε την Εικ. 13)
• Περιτυλßξτε το επßθεìα στεγανοποßησηò (9) ìüνο γýρω απü τη ìüνωση για τιò συνδÝσειò στην πλευρÜ τηò
σωλÞνωσηò αερßου. (Äεßτε την Εικ. 13)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθεßτε üτι ìονþσατε üλουò τουò σωλÞνεò του τοπικοý δικτýου σε üλο τουò το ìÞκοò ìÝχρι το σηìεßο
σýνδεσηò των σωλÞνων στην εσωτερικÞ ìονÜδα. Οι ακÜλυπτοι σωλÞνεò ìπορεß να προκαλÝσουν τη
δηìιουργßα συìπυκνþìατοò Þ εγκαýìατα εÜν κÜποιοò τουò αγγßξει.
Εικ. 13
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(1) Για σωλÞνωση γυρισìÝνη προò τα πßσω
• ΑφαιρÝστε το πßσω καπÜκι εισαγωγÞò και τοποθετÞστε τη σωλÞνωση. (Äεßτε την Εικ. 14.16)
(2) Για σωλÞνωση γυρισìÝνη προò τα επÜνω
• ¼ταν τοποθετεßται τη σωλÞνωση γυρισìÝνη προò τα επÜνω, απαιτεßται το κιτ διακλÜδωσηò σωλÞνωσηò σε
σχÞìα L.
• ΑφαιρÝστε το επÜνω καπÜκι εισαγωγÞò και χρησιìοποιÞστε το κιτ διακλÜδωσηò σε σχÞìα L, που πωλεßται
ξεχωριστÜ, για την τοποθÝτηση τηò σωλÞνωσηò. (Äεßτε την Εικ. 14.15)
(3) Για σωλÞνωση γυρισìÝνη προò τα δεξιÜ
• Ανοßξτε ìßα σχισìÞ στο διακοσìητικü καπÜκι (δεξιÜ) και τοποθετÞστε τη σωλÞνωση. (Äεßτε την Εικ. 16)
Εικ. 14

 

Εικ.15

 

 

     
    
   
      

 

 

 
Εικ. 16

Εικ. 17

Áðáãùãüò èåñìéêÞò

ÔìÞìá óöéîßìáôïò áíôßóôáóçò
   óôï åðÜíù êáðÜêé
  
Áðáãùãüò ìïôÝñ
åéóáãùãÞò

ôáëÜíôùóçò
  
   
  
    
  

!  
    
 
    
  "
  


 #


  
   

• ¼ταν ολοκληρωθεß η διασωλÞνωση, κüψτε το βγαλìÝνο καπÜκι εισαγωγÞò στο σχÞìα του σωλÞνα ìε Ýνα ψαλßδι
και κÜντε τη σýνδεση.
¼πωò και πριν την αφαßρεση του επÜνω καλýììατοò διÜτρησηò, ασφαλßστε τιò κεντρικÝò γραììÝò για τον
κινητÞρα ταλÜντωσηò αφοý τιò περÜσετε ìÝσα απü το τìÞìα σýσφιξηò στο επÜνω κÜλυììα διÜτρησηò.
(Äεßτε την Εικ. 14.17)
• ΕÜν γßνει κÜτι τÝτοιο, ìπλοκÜρετε τα κενÜ ανÜìεσα στο καπÜκι εισüδου των σωλÞνων και στουò σωλÞνεò
ìε ìαστßχη για να εìποδßσετε την εισχþρηση σκüνηò στην εσωτερικÞ ìονÜδα.

ΕλληνικÜ

12

06_EL_3PN06588-4M.fm Page 13 Monday, December 19, 2011 7:12 PM

7. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
(1) ΠερÜστε Ýξω το σωλÞνα αποστρÜγγισηò
• Βεβαιωθεßτε üτι οι σωλÞνεò παρÝχουν την κατÜλληλη αποστρÜγγιση.
• Μπορεßτε να διαλÝξετε εÜν θα φÝρετε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò απü πßσω δεξιÜ, δεξιÜ, πßσω αριστερÜ Þ
αριστερÜ. Για τιò περιπτþσειò που εßναι γυρισìÝνοι δεξιÜ και αριστερÜ, δεßτε το σηìεßο “6. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΥ” στη σελßδα 9 για τιò περιπτþσειò που εßναι γυρισìÝνοι αριστερÜ πßσω και αριστερÜ.
(Äεßτε την Εικ. 18)
Εικ. 18

   
    
  
     
  

   
  
 

   
     
• ¼ταν τοποθετεßται τη σωλÞνωση γυρισìÝνη προò τα αριστερÜ, τοποθετÞστε τη λαστιχÝνια τÜπα και τη ìüνωση
που υπÜρχουν στην τρýπα σýνδεσηò του σωλÞνα αποστρÜγγισηò τηò αριστερÞò πλευρÜò τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò στην τρýπα του σωλÞνα αποστρÜγγισηò στη δεξιÜ πλευρÜ.
¼ταν κÜνετε κÜτι τÝτοιο, εισÜγετε το λαστιχÝνιο στοπ εντελþò ìÝσα για να αποφýγετε τη διαρροÞ νεροý.
• Βεβαιωθεßτε üτι η διÜìετροò του σωλÞνα εßναι ßδια Þ ìεγαλýτερη απü το σωλÞνα διακλÜδωσηò. (ΣωλÞνωση απü
βινυλχλωρßδιο, ονοìαστικÞ διÜìετροò 20 mm, εξωτερικÞ διÜìετροò 26 mm)
• Βεβαιωθεßτε üτι η σωλÞνωση εßναι κοντÞ, üτι Ýχει κλßση τουλÜχιστον 1/100 και εìποδßζει τη δηìιουργßα
φυσαλλßδων. (Äεßτε την Εικ. 19)
Εικ. 19

Óùóôü


  
 

ËÜèïò

     
     
   
    

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το νερü που συσσωρεýεται στη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò ìπορεß να προκαλÝσει το φραγìü τηò
αποστρÜγγισηò.
• Βεβαιωθεßτε για τη χρÞση των προìηθευüìενων σωλÞνων αποστρÜγγισηò (1) και των γÜντζων (2).
ΕισÜγετε, επßσηò, τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò εντελþò ìÝσα στο ρακüρ αποστρÜγγισηò, και
τοποθετÞστε προσεχτικÜ τουò γÜντζουò σýσφιγξηò στο εσωτερικü τηò περιοχÞò τηò γκρßζαò ταινßαò στην
εισαχθεßσα Üκρη του εýκαìπτου σωλÞνα αποστρÜγγισηò. (Äεßτε την Εικ. 20)
Βιδþστε τιò βßδεò στο γÜντζο ìÝχρι να ìεßνουν Ýξω 4 mm. (Äþστε προσοχÞ στη διεýθυνση τηò τοποθÝτησηò για
να αποφýγετε να Ýρθει σε επαφÞ ο γÜντζοò σýσφιγξηò ìε τη γρßλια αναρρüφησηò.) (Äεßτε την Εικ. 21)
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Εικ. 20

  



  



Εικ. 22

   

Εικ. 21
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• Μονþστε το γÜντζο και τον εýκαìπτο σωλÞνα απü την κÜτω πλευρÜ χρησιìοποιþνταò το προìηθευüìενο
στεγανοποιητικü επßθεìα (8). (Äεßτε την Εικ. 21)
• Βεβαιωθεßτε üτι ìονþσατε üλουò τουò εσωτερικοýò σωλÞνεò αποστρÜγγισηò.
• Μην αφÞνετε να δηìιουργÞθει αναδßπλωση στον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìÝσα στην εσωτερικÞ
ìονÜδα. (Äεßτε την Εικ. 22)
(ΛασκÜρισìα στον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò ενδÝχεται να προκαλÝσει το σπÜσιìο τηò γρßλιαò
αναρρüφησηò)
(2) ìετÜ την ολοκλÞρωση τηò διασωλÞνωσηò ελÝγξτε για να βεβαιωθεßτε üτι η αποστρÜγγιση λειτουργεß
σωστÜ.
• Χýστε σιγÜ-σιγÜ 600 ml νεροý για τον Ýλεγχο τηò αποστρÜγγισηò στο δοχεßο αποστρÜγγισηò ìÝσα απü το
στüìιο εξüδου του αÝρα.

   
 

 

100 mm Þ
ðåñéóóôåñï

          

Ó÷çìáôßóôå êáôùöÝñåéá ôçò ôÜîçò
ôïõ 1/100 Þ ìåãáëýôåñç ãéá íá
åîáóöáëßóåôå üôé ï áÝñáò äå
óõóóùñåýåôáé.

ÓùëÞíáò êåíôñéêÞò áðïóôñÜããéóçò

Ôï íåñü ðïõ óõóóùñåýåôáé óôç óùëÞíùóç áðïóôñÜããéóçò
ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ôï öñáãìü ôçò áðïóôñÜããéóçò.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣυνδÝσειò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò
Μη συνδÝετε τη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò απευθεßαò στουò σωλÞνεò αποστρÜγγισηò που ìυρßζουν
αììωνßα. Η αììωνßα ìπορεß να εισχωρÞσει στην εσωτερικÞ ìονÜδα ìÝσα απü το σωλÞνα αποστρÜγγισηò και
να διαβρþσει τον εναλλακτÞ θερìüτητοò.

8. ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
Για την καλωδßωση των εξωτερικþν ìονÜδων, συìβουλεìτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò που παρÝχονται ìε
τιò εξωτερικÝò ìονÜδεò.
ΕλÝγξτε τον τýπο του συστÞìατοò.
• Σýστηìα Ζεýγουò Þ ΠλÞθουò: 1 τηλεχειριστÞριο ελÝγχει 1 εσωτερικÞ ìονÜδα (τυπικü σýστηìα).
(Äεßτε την Εικ. 23)
• Σýστηìα ταυτüχρονηò λειτουργßαò: 1 τηλεχειριστÞριο ελÝγχει 2 εσωτερικÝò ìονÜδεò (2 εσωτερικÝò
ìονÜδεò λειτουργοýν το ßδιο). (Äεßτε την Εικ. 24)
• Οìαδικüò Ýλεγχοò: 1 τηλεχειριστÞριο ελÝγχει ìÝχρι και 16 εσωτερικÝò ìονÜδεò. (Ολεò οι εσωτερικÝò
ìονÜδεò λειτουργοýν σýìφωνα ìε το τηλεχειριστÞριο). (Äεßτε την Εικ. 25)
• ¸λεγχοò απü δýο τηλεχειριστÞρια: 2 τηλεχειριστÞρια ελÝγχουν 1 εσωτερικÞ ìονÜδα. (Äεßτε την Εικ. 26)
Εικ. 23

Εικ. 24

  

  
 
  
 
 
 

 



 

   

  
 
  
 



1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

 
 

 

   

P1 P2

1 2 3
P1 P2

P1 P2

15

 

 
    
  !

 
   

P1 P 2

P1 P 2

 
     

P1 P2

!  "      

ΕλληνικÜ

06_EL_3PN06588-4M.fm Page 16 Monday, December 19, 2011 7:12 PM

Εικ. 25
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ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. Ολεò οι καλωδιþσειò ìετÜδοσηò εκτüò απü τα καλþδια του τηλεχειριστηρßου πρÝπει να ταιριÜζουν στο
σýìβολο του ακροδÝκτη.
2. Στην περßπτωση ελÝγχου οìÜδαò, üταν κÜνετε τη σýνδεση τηò καλωδßωσηò ταυτüχρονηò λειτουργßαò, συνδÝστε
το τηλεχειριστÞριο στην κýρια ìονÜδα. (Η σýνδεση στην ìονÜδα-υπηρÝτη δεν εßναι αναγκαßα)
3. Ùò τηλεχειριστÞριο οìαδικοý ελÝγχου, επιλÝξτε το τηλεχειριστÞριο που ταιριÜζει για την εσωτερικÞ ìονÜδα
που διαθÝτει τιò περισσüτερεò λειτουργßεò (üπωò την κινοýìενη περσßδα)
4. ¼ταν ελÝγχετε το σýστηìα ταυτüχρονηò λειτουργßαò ìε 2 τηλεχειριστÞρια, συνδÝστε το στην κýρια ìονÜδα. (Η
σýνδεση στην ìονÜδα-υπηρÝτη δεν εßναι αναγκαßα.)

9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
• Ολα τα εξαρτÞìατα και τα υλικÜ που προìηθεýεστε απü το εìπüριο και οι ηλεκτρικÝò εργασßεò θα πρÝπει να
συììορφþνονται ìε τουò τοπικοýò κανονισìοýò.
• Χρησιìοποιεßτε ìüνο χÜλκινα καλþδια.
• Για τιò εργασßεò σýνδεσηò των καλωδßων, δεßτε το κεφÜλαιο “8. ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ” στη σελßδα 15
που υπÜρχει στο σþìα τηò ìονÜδαò.
• Για λεπτοìÝρειεò καλωδιþσεων του τηλεχειριστηρßσυ, συìβουλευτεßτε το εγχειρßδιο εγκατÜοτασηò που παρÝχεται
ìε το τηλεχειριστÞριο.
• Ολεò οι καλωδιþσειò θα πρÝπει να πραγìατοποιηθοýν απü ειδικευìÝνο ηλεκτρολüγο.
• ΠρÝπει να τοποθετηθεß Ýναò διακüπτηò κυκλþìατοò ικανüò να διακüψει την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα σε
ολüκληρο το σýστηìα.
• Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò που παρÝχονται ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα για το ìÝγεθοò
καλωδßου τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò που συνδÝεται ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα, την ικανüτητα του
διακüπτη κυκλþìατοò και τον διακüπτη και τιò οδηγßεò καλωδιþσεων.
• Βεβαιωθεßτε üτι γειþσατε το κλιìατιστικü.
• Μη συνδÝετε το καλþδιο γεßωσηò σε σωλÞνεò αερßου, σωλÞνεò νεροý, αλεξικÝραυνα Þ σε τηλεφωνικÜ
καλþδια γεßωσηò.
• ΣωλÞνεò αερßου: ìπορεß να προκληθεß Ýκρηξη Þ πυρκαγιÜ εÜν διαρρεýσει αÝριο.
• ΣωλÞνεò νεροý: δεν εßναι δυνατÞ η γεßωση εÜν χρησιìοποιοýνται σωλÞνεò απü χοντρü πλαστικü.
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• ΤηλεφωνικÜ καλþδια και αλεξικÝραυνα: ìπορεß να προκληθεß υψηλÞ ηλεκτρικÞ εκκÝνωση στο Ýδαφοò
κατÜ τη διÜρκεια θýελλαò ìε κεραυνοýò.
• ΠροδιαγραφÝò για καλþδια εìπορßου
Πßνακα 3
Καλþδιο
Καλωδßωση ανÜìεσα στιò
ìονÜδεò
Καλþδιο τηλεχειριστηρßου

H05VV-U4G
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ1, 3)
Καλþδιο βινυλßου ìε οπλισìü Þ
καλþδιο (δßκλωνο) (ΣΗΜΕΙÙΣΗ 2)

2

ÄιατοìÞ (mm )

ΜÞκοò

2,5

-

0,75 - 1,25

ΜÝγ. 500 m
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 3)

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. Ο πßνακαò αφορÜ την περßπτωση κατÜ την οποßα χρησιìοποιοýνται σωλÞνεò ìε προστασßα. Αν δεν
υπÜρχει προστασßα, χρησιìοποιÞστε Η07RN-F. (ΠÜχοò θÞκηò: 1mm Þ ìεγαλýτερο)
2. Χρησιìοποιεßστε καλþδιο ìε διπλÞ ìüνωση για το τηλεχειριστÞριο (ΠÜχοò θÞκηò: 1mm Þ ìεγαλýτερο) Þ περÜστε
καλþδια στον τοßχο Þ σε αγωγü þστε ο χρÞστηò να ìην ìπορεß να Ýρθει σε επαφÞ ìε αυτÜ.
3. Το ìÞκοò θα πρÝπει να εßναι το συνολικü εκτεταìÝνο ìÞκοò στο σýστηìα τηò οìÜδαò ελÝγχου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ακüìα κι αν το καπÜκι τηò Üνω Þ πλÜγιαò διÜτρησηò Ýχει αφαιρεθεß, τραβÞξτε το καλþδιο του τηλεχειριστηρßου
και την καλωδßωση ανÜìεσα στιò ìονÜδεò ìÝσα στη ìονÜδα χρησιìοποιþνταò πλακßδια για το καθÝνα, οýτωò
þστε τα καλþδια να ìην Ýρχονται σε επαφÞ ìε την ανοιχτÞ πλευρÜ του ìεταλλικοý πλαισßου.
• ΠερÜστε πλακßδια ìÝσα απü τουò τοßχουò και ασφαλßστε κατÜ ìÞκοò τηò σωλÞνωσηò του ψυκτικοý
προκειìÝνου να αποφευχθεß η Üσκηση εξωτερικÞò πßεσηò στο καλþδιο του τηλεχειριστηρßου και στα
καλþδια ανÜìεσα στιò ìονÜδεò.
• Φροντßστε να ìην ìπαßνει σκüνη ìÝσα στη ìονÜδα γεìßζονταò το κενü ανÜìεσα στα πλακßδια και το
κÜλυììα διÜτρησηò (Üνω και πλÜγια) ìε ìαστßχη πλÞρωσηò.
• ΤοποθετÞστε τα καλþδια και στερεþστε το καπÜκι Ýτσι þστε να ìην ταλαντεýεται κατÜ τη διÜρκεια των
εργασιþν καλωδßωσηò.
• Μην συσφßγγετε τα καλþδια του τηλεχειριστηρßου ìαζß ìε τα καλþδια που συνδÝουν τιò ìονÜδεò. Η
ενÝργεια αυτÞ ενδÝχεται να προκαλÝσει δυσλειτουργßα.
• Τα καλþδια του τηλεχειριστηρßου και οι καλωδιþσειò ανÜìεσα στιò ìονÜδεò θα πρÝπει να τοποθετηθοýν σε
απüσταση τουλÜχιστον 50 ìÝτρων απü τα υπüλοιπα ηλεκτρικÜ καλþδια. Η ìη τÞρηση αυτÞò τηò οδηγßαò
ενδÝχεται να οδηγÞσει σε δυσλειτουργßα λüγω ηλεκτρικοý θορýβου.
Σýνδεση καλωδßωσηò ìεταξý των ìονÜδων και για το καλþδιο του τηλεχειριστηρßου. (Äεßτε την Εικ. 27)
• Καλωδßωση των ìονÜδων.
Κρατþνταò το καπÜκι του κουτιοý του διακüπτη, ξεσφßξτε τιò δýο βßδεò, βγÜλτε το καπÜκι του κουτιοý του διακüπτη,
προσαρìüστε τιò φÜσειò στην εσωτερικÞ πλακÝτα ακροδεκτþν τηò παροχÞò ισχýοò (3P) και κÜντε τη σýνδεση.
Αφοý γßνει αυτü, χρησιìοποιÞστε τουò διατιθÝìενουò συσφιγκτÞρεò (4) για να συνδÝσετε το καλþδιο που
συνδÝει τιò ìονÜδεò στο σηìεßο αγκýρωσηò. (Äεßτε την Εικ. 28)
• Καλþδιο τηλεχειριστηρßου: δεν απαιτεßται η ταυτüχρονη λειτουργßα υπο-ìονÜδων. (Äεßτε την Εικ. 27. 29)
ΣυνδÝστε στην πλακÝτα ακροδεκτþν του τηλεχειριστηρßου (2P). Αφοý γßνει αυτü, χρησιìοποιÞστε τουò
διατιθÝìενουò συσφιγκτÞρεò (4) για να συνδÝσετε το καλþδιο του τηλεχειριστηρßου στο σηìεßο αγκýρωσηò.
(Äεßτε την Εικ. 28)
Σýνδεση τηò γρßλιαò εισαγωγÞò και των διακοσìητικþν καπακιþν
• Αφοý ολοκληρωθεß η σýνδεση των καλωδßων, προσαρìüστε σταθερÜ τα πλευρικÜ καπÜκια ακολουθþνταò την
αντßστροφη σειρÜ απü üτι κατÜ την αφαßρεση τηò γρßλιαò εισαγωγÞò.
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ΑκολουθÞστε τιò παρακÜτω οδηγßεò üταν κÜνετε την καλωδßωση των τερìατικþν.
ΡοπÞ στρÝψηò για τιò βßδεò των τερìατικþν
• ΧρησιìοποιÞστε το κατÜλληλο κατσαβßδι για να σφßξετε τιò βßδεò του τερìατικοý. Αν το κατσαβßδι Ýχει πολý
ìικρÞ λεπßδα, η κεφαλÞ τηò βßδαò ενδÝχεται να υποστεß βλÜβη, και η βßδα δε θα σφιχτεß κατÜλληλα.
• Αν οι τερìατικÝò βßδεò σφιχτοýν πολý γερÜ, ενδÝχεται να υποστοýν βλÜβη οι βßδεò.
• Äεßτε τον πßνακα παρακÜτω για τη ροπÞ στρÝψηò στιò τερìατικÝò βßδεò.
Τερìατικü
ΠλακÝτα ακροδεκτþν τηλεχειριστηρßου (2P)
ΠλακÝτα ακροδεκτþν τροφοδοσßαò (3Ρ)
AκροδÝκτηò γεßωσηò

ÄιατοìÞ
M3,5
M4
M4

ΡοπÞ σýσφιξηò
0,79 - 0,97 N•m
1,18 - 1,44 N•m
1,18 - 1,44 N•m

ΠροφυλακτικÜ ìÝτρα για τη σýνδεση των καλωδßων ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò
ΧρησιìοποιÞστε Ýνα στρογγυλü ακροδÝκτη για τιò συνδÝσειò στην πλακÝτα ακροδεκτþν ισχýοò.
Σε περßπτωση που δεν ìπορεß να χρησιìοποιηθεß για ανεξÞγητουò λüγουò,βεβαιωθωßτε üτι θα
ακολουθÞσετε τιò παρακÜτò οδηγßεò. (Äεßτε την Εικ. 30)
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• Μην συνδÝετε καλþδια διαφορετικοý ìεγÝθουò στον ßδιο ακροδÝκτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò. (Η
χαλαρüτητα στη σýνδεση ìπορεß να προκαλÝσει υπερθÝρìανση.) (Äεßτε την Εικ. 31)
• ¼ταν συνδÝετε καλþδια του ßδιου ìετρητÞ, συνδÝστε τα σýìφωνα ìε. (Äεßτε την Εικ. 31)
• Στην καλωδßωση, βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιοýνται τα καλþδια των προδιαγραφþν, εκτελÝστε πλÞρωò τιò
συνδÝσειò, και τοποθετÞστε τα καλþδια Ýτσι þστε να ìην ασκοýνται εξωτερικÝò πιÝσειò στουò ακροδÝκτεò.
Εικ. 30
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10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(1) Βεβαιωθεßτε üτι τα καλýììατα του koυτιοý ελÝγχου στην εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι
κλειστÜ.
(2) Οι ρυθìßσειò στο χþρο τηò εγκατÜστασηò πρÝπει να γßνουν ìε το τηλεχειριστÞριο σýìψωνα ìε τιò
συνθÞκεò τηò εγκατÜστασηò.
• Η ρýθìιση ìπορεß να γßνει αλλÜζονταò τον “Αρ. Λειτουργßαò”, τον “Αρ. ΠΡÙΤΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” και τον “Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ”.
• Η “Επß τüπου Ρυθìιση” που συìπεριλαìβÜνεται ìε το τηλεχειριστÞριο περιγρÜφει τη σειρÜ ρýθìισηò και τη
ìÝθοδο λειτουργßαò.

10-1 Ρýθìιση ýψουò οροφÞò
• ΕπιλÝξτε τον Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ που αντιστοιχεß στο ýψοò τηò οροφÞò “Πßνακα 4”.
(Ο Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το εργοστÜσιο στο “01” για ýψοò οροφÞò 2,7 m Þ λιγüτερο.)
Πßνακα 4
γψοò οροφÞò (m)

Αρ. Λειτουργßαò

Αρ. ΠΡÙΤΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ

13 (23)

0

Λιγüτερο απü 2,7m
2,7 Ýωò 3,5

Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ
01
02

10-2 Ρυθìßσειò για τιò επιλογÝò
• ΣχετικÜ ìε τιò ρυθìßσειò για τιò επιλογÝò, βλÝπε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò που παρÝχονται ìε την επιλογÞ.

10-3 Ρýθìιση Ýνδειξηò φßλτρου αÝρα
• Τα τηλεχειριστÞρια διαθÝτουν ενδεßξειò φßλτρου αÝρα σε οθüνη υγρþν κρυστÜλλων üπου εìφανßζεται ο
χρüνοò για το καθÜρισìα των φßλτρων αÝρα.
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• ΑλλÜξτε τον Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σýìφωνα ìε τον παρακÜτω “Πßνακα 5”, ανÜλογα ìε την ποσüτητα
σκüνηò Þ βροìιÜò στο δωìÜτιο.
(Ο Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το εργοστÜσιο στο “01” για ìüλυνση φßλτρου αÝρα-φωò.)
Πßνακα 5
Ρýθìιση
Μüλυνση φßλτρου αÝρα ìικρÞ
Μüλυνση φßλτρου αÝρα ìεγÜλη

ΧρονικÜ διαστÞìατα εìφÜνισηò
Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
Ýνδειξηò φßλτρου αÝρα (τýποò ìεγÜληò Αρ. Λειτουργßαò ΚÙÄΙΚΟΥ
διÜρκειαò)
Περßπου 2500 þρεò

Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ
01

10 (20)

0

Περßπου 1250 þρεò

02

10-4 Ρýθìιση αριθìοý εσωτερικþν ìονüδων του συστÞìατοò ταυτüχρονηò λειτουργßαò
• Οταν χρησιìοποιεßτε το σýστηìα ταυτüχρονηò λειτουργßαò, αλλÜξτε τον Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ üπωò
φαßνεται στον “Πßνακα 6”.
(Ο Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το εργοστÜσιο στο “01” για σýστηìα Ζεýγουò αÝρα (1
ìονÜδα))
Πßνακα 6
Ρýθìιση
Äιπλü σýστηìα (1 ìονÜδα)
Σýστηìα ταυτüχρονηò λειτουργßαò
(2 ìονÜδεò)
Σýστηìα ταυτüχρονηò λειτουργßαò
(3 ìονÜδεò)
Äιπλü ζευγÜρι πολλαπλÞò (4-ìονÜδεò)

Αρ. Λειτουργßαò

Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ
01
02

11 (21)

0
03
04

• ¼ταν την χρησιìοποιεßτε τον τρüπο λειτουργßαò ìε το σýστηìα ταυτüχρονηò λειτουργßαò, δεßτε το “10-5 ΑτοìικÞ
ρýθìιση του συστÞìατοò ταυτüχρονηò λειτουργßαò” στο κεφÜλαιο στη σελßδα 20 για να ρυθìßσετε την κýρια
ìονÜδα και τη ìονÜδα υπηρÝτη ξεχωριστÜ.
Οταν χρησιìοποιεßτε τηλεχειριστÞριο χωρßò καλþδιο
• Οταν χρησιìοποιεßτε τηλεχειριστÞριο χωρßò καλþδιο, εßναι απαραßτητη η ρýθìιση διεýθυνσηò του
τηλεχειριστηρßου χωρßò καλþδιο. Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò που παρÝχονται ìε το
τηλεχειριστÞριο χωρßò καλþδιο για τιò οδηγßεò ρýθìισηò.

10-5 ΑτοìικÞ ρýθìιση του συστÞìατοò ταυτüχρονηò λειτουργßαò
Η ρýθìιση τηò βοηθητικÞò ìονÜδαò γßνεται ευκολüτερα αν χρησιìοποιεßτε το προαιρετικü τηλεχειριστÞριο.
• ΕκτελÝστε την ακüλουθη διαδικασßα κατÜ τη ρýθìιση τηò κýριαò και βοηθητικÞò ìονÜδαò ξεχωριστÜ.
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Äιαδικασßα
(1) ΑλλÜξτε τον Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σε “02”, για ατοìικÞ ρýθìιση, þστε η βοηθητικÞ ìονÜδα να ìπορεß
να ρυθìßζεται αυτüνοìα. (Ο Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το εργοστÜσιο στο “01” για ενιαßα
ρýθìιση.)
Ρýθìιση
ΕνοποιηìÝνη ρýθìιση
ΑτοìικÞ ρýθìιση
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Αρ. Λειτουργßαò

Αρ. ΠΡÙΤΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ

11 (21)

1

Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ
01
02

ΕκτελÝστε την επιτüπια ρýθìιση (Äεßτε απο 10-1 ωò 10-4) για την κýρια ìονÜδα.
Κλεßστε το γενικü διακüπτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò ìετÜ απü το βÞìα(2).
ΑποσυνδÝστε το τηλεχειριστÞριο απü την κýρια ìονÜδα και συνδÝοτε το ìε την βοηθητικÞ ìονÜδα.
Ανοßξτε ξανÜ το γενικü διακüπτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και üπωò στο βÞìα (1), αλλÜξτε τον Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σε “02” , ατοìικÞ ρýθìιση.
ΕκτελÝστε την επιτüπια ρýθìιση (Äεßτε απο 10-1 ωò 10-3) για την κýρια ìονÜδα.
Κλεßστε το γενικü διακüπτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò ìετÜ απü το βÞìα (6).
ΕÜν υπÜρχουν περισσüτερεò απü ìßα υπο-ìονÜδεò, επαναλÜβατε τα βÞìατα (4) - (7).
ΑποσυνδÝστε το τηλεχειριστÞριο απü την βοηθητικÞ ìονÜδα ìετÜ απü την ρýθìιση και συνδÝστε το ìε την
κýρια ìονÜδα.
Αυτü εßναι το τÝλοò τηò διαδικασßαò ρýθìισηò.
∗Äεν εßναι απαραßτητο να καλωδιþσετε πÜλι το τηλεχειριστÞριο απü την κýρια ìονÜδα αν
χρησιìοποιεßτε το προαιρετικü τηλεχειριστÞριο για την βοηθητικÞ ìονÜδα.
(Οìωò, πρÝπει να αφαιρÝσετε τα καλþδια που εßναι συνδεìÝνα ìε την τερìατικÞ πλακÝτα του
τηλεχειριστηρßου τηò κýριαò ìονÜδαò.) (Äεßτε την Εικ. 24 στη σελßδα 15)

10-6 ¼ταν εκτελεßτε τον Ýλεγχο τηò οìÜδαò
• ¼ταν χρησιìοποιεßται ωò ìονÜδα ζεýγουò Þ ωò κýρια ìονÜδα για τη σýγχρονη λειτουργßα πολλαπλοý τýπου,
ìπορεßτε να εκτελεßτε σýγχρονη εκκßνηση/ διακοπÞ (οìαδικÞ) ελÝγχονταò ìÝχρι και 16 ìονÜδεò ìε το
τηλεχειριστÞριο.
• Στην περßπτωση αυτÞ, üλεò οι εσωτερικÝò ìονÜδεò στην οìÜδα θα λειτουργÞσουν σýìφωνα ìε το τηλεχειριστÞριο
οìαδικοý ελÝγχου.
• ΕπιλÝξτε Ýνα τηλεχειριστÞριο που να ανταποκρßνεται σε üσο το δυνατüν περισσüτερεò λειτουργßεò (κινοýìενη
περσßδα, κλπ.) τηò οìÜδαò.



 1

 


 2


 2


 3

 3

   

ΜÝθοδοò καλωδßωσηò (ΒλÝπε “9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ” στη σελßδα 16.)
(1) ΒγÜλτε το καπÜκι απü το κουτß του διακüπτη.
(2) ΣυνδÝστε σταυρωτÜ την πλακÝτα ακροδεκτþν του τηλεχειριστηρßου (P1 P2) ìÝσα στο κουτß του
διακüπτη. (Äεν Ýχει πολικüτητα.)(Äεßτε την Εικ. 25 στη σελßδα 16 και τον Πßνακα 3 στη σελßδα 17)
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ¼ταν συνδυÜζετε ìε τη σýγχρονη λειτουργßαπολλαπλοý τýπου, βεβαιωθεßτε üτι η καλωδßωση εßναι ìüνον προò
την κýρια ìονÜδα.

10-7 ¸λεγχοò απü δýο τηλεχειριστÞρια (ΕλÝγχονταò 1 εσωτερικÞ ìονÜδα ìÝσω 2
τηλεχειριστηρßων)
• Οταν χρησιìοποιεßτε 2 τηλεχειριστÞρια, το Ýνα θα πρÝπει να ρυθìιστεß σαν “ΚΕΝΤΡΙΚΟ” και το Üλλο σαν
“ÄΕΥΤΕΡΕΥΟΝ”.
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ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ/ÄΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
(1) ΤοποθετÞστε Ýνα κοινü κατσαβßδι ìÝσα στην εγκοπÞ ανÜìεσα στο Üνω και κÜτω τìÞìα του
τηλεχειριστηρßου και πιÝζονταò απü τιò δýο πλευρÝò, ανοßξτε το Üνω τìÞìα. (Η πλακÝτα ΡC του
τηλεχειριστηρßου εßναι προσαρìοσìÝνη στο Üνω τìÞìα του τηλεχειριστηρßου.) (Äεßτε την Εικ. 32)
(2) ΠεριστρÝψτε το διακüπτη εναλλαγÞò κεντρικου/δευτερευοντοò σε Ýνα απü τα τυπωìÝνα κυκλþìατα του
τηλεχειριστηρßου στη θÝση “S”. (ΑφÞστε το διακüπτη του τηλεχειριστηρßου στη θÝση “M”.) (Äεßτε την Εικ. 33)
Εικ. 32

Áíù ôìÞìá ôïõ
ôçëå÷åéñéóôçñßïõ

ÊÜôù ôìÞìá ôïõ
ÔïðïèåôÞóôå ôï êáôóáâßäé ôçëå÷åéñéóôçñßïõ
åäþ êáé áíïßîôå ðñïóåêôéêÜ
ôï Üíù ôìÞìá ôïõ ôçëå÷åéñéóôçñßïõ.

Εικ. 33

  MS
 

 
   
   
S
      
        M
 !"  
      #

ΜÝθοδοò καλωδßωσηò (ΒλÝπε “9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ” στη σελßδα 16.)
(3) ΒγÜλτε το καπÜκι απü το κουτß του διακüπτη.
(4) ΠροσθÝστε το τηλεχειριστÞριο 2 στην πλακÝτα ακροδεκτþν του τηλεχειριστηρßου (P1 P2) στο κουτß
διακοπτþν. (Äεν Ýχει πολικüτητα.) (Äεßτε την Εικ. 26 στη σελßδα 16 και τον Πßνακα 3 στη σελßδα 17)
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
¼ταν συνδυÜζετε ìε τη σýγχρονη λειτουργßαπολλαπλοý τýπου, βεβαιωθεßτε üτι η καλωδßωση εßναι ìüνον προò την
κýρια ìονÜδα.

11. ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(1) Βεβαιωθεßτε üτι τα καλýììατα του koυτιοý ελÝγχου στην εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι
κλειστÜ.
(2) Äεßτε το κεφÜλαιο “ÄÙΣΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤÙ ΕΙÄΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.” στη σελßδα 4.
• Οταν τελειþσετε την κατασκευÞ των σωληνþσεων ψυκτικοý, των σωληνþσεων αποστρÜγγισηò και των
ηλεκτρικþν καλωδιþσεων, εκτελÝστε τη δοκιìÞ λειτουργßαò για vα προστατÝψετε τη ìονÜδα.

11-1 ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ανοßξτε την πλευρÜ αερßου τηò βαλβßδαò κλεισßìατοò.
Ανοßξτε την πλευρÜ υγροý τηò βαλβßδαò κλεισßìατοò.
Ηλεκτρßστε τη θÝρìανση του στροφαλοθαλÜìου για 6 þρεò. (Äεν εßναι απαραßτητο για τον τýπο ìüνο ψýξηò).
Ρυθìßστε στη λειτουργßα ψýξηò ìε το τηλεχειριστÞριο και αρχßστε τη λειτουργßα πιÝζονταò το κουìπß
ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑΣ (
).
5. ΠιÝστε το κουìπß ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗΣ/ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 φορÝò (
) (2 φορÝò για
τηλεχειριστÞριο χφρßò καλþδιο) και ενεργοποιÞστε τη ÄοκιìαστικÞ Λειτουργßα για 3 λεπτÜ.
6. ΠιÝστε το κουìπß ΡΥΘΜΙΣΗΣ ÄΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (
) για να βεβαιωθεßτε üτι η
ìονÜδα λειτουργεß.
) και θÝστε σε λειτουργßα κανονικÜ.
7. ΠιÝστε το κουìπß ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗΣ/ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (
8. Επιβεβαιþστε τη λειτουργßα τηò ìονÜδαò σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò λειτουργßαò.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
1. Äεßτε το “11-2 ΠÙΣ ΝΑ ÄΙΑΓΝÙΣΕΤΕ ΤΗ ÄΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ” αν η ìονÜδα δε λειτουργεß κανονικÜ.
2. Αφοý ολοκληρωθεß η δοκιìÞ λειτουργßαò, πιÝστε το κουìπß ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗΣ/ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ìßα φορÜ για να τεθεß η ìονÜδα στη λειτουργßα ελÝγχου και βεβαιωθεßτε üτι ο κωδικüò
δυσλειτουργßαò εßναι “00” (=κανονικÞ λειτουργßα).
1.
2.
3.
4.

TEST

TEST
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Αν εìφανßζεται οποιοσδÞποτε κωδικüò εκτüò απü “00”, δεßτε το “11-2 ΠÙΣ ΝΑ ÄΙΑΓΝÙΣΕΤΕ ΤΗ
ÄΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”.
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ΕÜν κÜποια δυσλειτουργßα εìποδßζει την κανονικÞ λειτουργßα, διαβÜστε τη διÜγνωση δυσελειτουργßαò παρακÜτω.

11-2 ΠÙΣ ΝΑ ÄΙΑΓΝÙΣΕΤΕ ΤΗ ÄΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ενþ λειτουργεß το σýστηìα, εßναι δυνατü να ελÝγχετε τον τýπο τηò δυσλειτουργßαò κοιτÜζονταò τον
κωδικü δυσλειτουργßαò που εìφανßζεται στο τηλεχειριστÞριο.
Αν δεν εìφανßζεται τßποτα στο τηλεχειριστÞριο ελÝγξτε τα παρακÜτω αντικεßìενα προτοý προσπαθÞσετε να
βγÜλετε διÜγνωση βασιζüìενοι στον κωδικü δυσλειτουργßαò, καθþò ενδÝχεται να αποτελοýν την αιτßα.
• ΑποσυνδεδεìÝνη Þ εσφαλìÝνη καλωδßωση (ανÜìεσα στην παροχÞ ισχýοò και την εξωτερικÞ ìονÜδα,
ανÜìεσα στιò εξωτερικÝò και τιò εσωτερικÝò ìονÜδεò, και ανÜìεσα στην εσωτερικÞ ìονÜδα και το
τηλεχειριστÞριο)
• ΚαìÝνεò ασφÜλειεò τηò εσωτερικÞò Þ τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò
• Η Ýνδειξη “88” θα εìφανιστεß για λßγα δευτερüλεπτα στο τηλεχειριστÞριο και αìÝσωò ìετÜ θα ενεργοποιηθεß
το σýστηìα.
Η Ýνδειξη αυτÞ σηìαßνει üτι το τηλεχειριστÞριο ελÝγχεται για τη σωστÞ Þ ìη κατÜσταση του, και δεν αποτελεß
Ýνδειξη δυσλειτουργßαò.
ΚÜνετε τη διÜγνωση χρησιìοποιþνταò την οθüνη υγρþν κρυστÜλλων του τηλεχειριστηρßου.
1. Με το τηλεχειριστÞριο. (ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)
¼ταν διακüπτεται η λειτουργßα λüγω προβλÞìατοò, αναβοσβÞνει το λαìπÜκι λειτουργßαò, και ο “
” και
ο κωδικüò δυσλειτουργßαò εìφανßζεται στην οθüνη υγρþν κρυστÜλλων. Σε παρüìοια περßπτωση,
διαγνþστε τα περιεχüìενα τηò βλÜβηò βλÝπονταò τον πßνακα στη λßστα ìε τουò κωδικοýò δυσλειτουργßαò
για τον οìαδικü Ýλεγχο. Ο αριθìüò τηò ìονÜδαò, ο οποßοò ìπορεß να αναγνωριστεß, εìφανßζεται επßσηò.
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 2)
2. Με το ασýρìατο τηλεχειριστÞριο.
(ΑνατρÝξτε επßσηò στο εγχειρßδιο λειτουργßαò που συνοδεýει το ασýρìατο τηλεχειριστÞριο)
¼ταν διακüπτεται η λειτουργßα λüγω προβλÞìατοò, η οθüνη τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò αναβοσβÞνει. Σε
παρüìοια περßπτωση, διαγνþστε τα περιεχüìενα τηò βλÜβηò βλÝπονταò τον πßνακα στη λßστα ìε τουò
κωδικοýò δυσλειτουργßαò και αφοý βρεßτε τον κωδικü δυσλειτουργßα ακολουθÞστε τιò διαδικασßεò.
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 2)
(1) ΠιÝστε το κουìπß ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗΣ/ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στην οθüνη εìφανßζεται η Ýνδειξη
“
” και το “0” αναβοσβÞνει.
(2) ΠιÝστε το κουìπß ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ÙΡΑΣ και βρεßτε τον αριθìü τηò ìονÜδαò που σταìÜτησε
λüγω του προβλÞìατοò.
Αριθìüò ìπιπ
3 ìπιπ ìικρÞò διαρκεßαò ......... ΚÜντε τιò παρακÜτω ενÝργειεò
1 ìπιπ ìικρÞò διÜρκειαò ......... ΚανÝνα τη(3) και την (6)
1 ìπιπ ìεγÜληò διαρκεßαò ......... ΚανÝνα πρüβληìα
(3) ΠιÝστε το πλÞκτρο ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και σχηìατßστε τον αριθìü του κωδικοý
δυσλειτουργßαò που αναβοσβÞνει παραπÜνω.
(4) Συνεχßστε πατþνταò το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ÙΡΑΣ ìÝχρι να ακοýσετε 2 ìπιπ ìικρÞò διαρκεßαò και να βρει τον
κÜτω κωδικü.
(5) ΠιÝστε το πλÞκτρο ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και σχηìατßστε τον αριθìü του κωδικοý
δυσλειτουργßαò που αναβοσβÞνει παρακÜτω.
(6) Συνεχßστε πατþνταò το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ÙΡΑΣ ìÝχρι να ακοýσετε Ýνα ìπιπ ìεγÜληò διαρκεßαò και και να
βρει τον κÜτω κωδικü.
• ¸ναò ìακρýò Þχοò βüìβου δεßχνει τον κωδικü δυσλειτουργßαò.
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. Στην περßπτωση ενσýρìατου τηλεχειριστηρßου, πιÝστε το κουìπß ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗΣ /ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στο τηλεχειριστÞριο, το “
” αρχßζει να αναβοσβÞνει.
2. ΚρατÞστε πατηìÝνο το κουìπß ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑΣ για 5 δευτερüλεπτα Þ περισσüτερο στη
λειτουργßα ελÝγχου και το παραπÜνω ιστορικü σφαλìÜτων διαγρÜφεται, στη συνÝχεια ο κωδικüò
σφÜλìατοò ανÜβει και σβÞνει δýο φορÝò και ακολουθεß ο κωδικüò “00” (κανονικÞ λειτουργßα). Η Ýνδειξη
αυτÞ αλλÜζει απü τη λειτουργßα ελÝγχου στην κανονικÞ λειτουργßα.
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11-3 Λßστα κωδικþν δυσλειτουργßαò
• Στα σηìεßα üπου ο κωδικüò δυσλειτουργßαò Ýχει ìεßνει κενüò, η Ýνδειξη “
” δεν εìφανßζεται. Αν και το
σýστηìα συνεχßζει να λειτουργεß, φροντßστε να επιθεωρÞσετε το σýστηìα και να κÜνετε τιò απαραßτητεò
επισκευÝò.
• ΑνÜλογα ìε τον τýπο εσωτερικÞò Þ εξωτερικÞò ìονÜδαò, ο κωδικüò δυσλειτουργßαò ìπορεß να εìφανιστεß Þ üχι.
Κωδικüò

Äυσλειτουργßα-ΠαρατηρÞσειò

A1

ΕσωτερικÞ πλακÝτα τυπωìÝνου κυκλþìατοò εσωτερικÞò ìονÜδαò ελαττωìατικÞ

A3

ΣτÜθìη νεροý αποστρÜγγισηò ασυνÞθιστη

A5

Προστασßα σχηìατισìοý πÜγου

A6

ΜοτÝρ εσωτερικοý ανεìιστÞρα υπερφορτωìÝνο, ìε υπερβολικÞ τÜση Þ κλειστü

A7
AF
AH

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

ΜοτÝρ κινοýìενηò περσßδαò κλειστü
Äεν ìπορεß να ελεγχθεß ìüνο η κατεýθυνση ροÞò του αÝρα.
ΥγροποιητÞò ελαττωìατικüò
Φßλτρο καθαρισìοý αÝρα ελαττωìατικü
Μüνο το φßλτρο καθαρισìοý αÝρα δεν λειτουργεß.
ΑκατÜλληλη ρýθìιση τýπου

AJ

Τα στοιχεßα χωρητικüτητα Ýχουν ρυθìιστεß λανθασìÝνα. ¹ τßποτα δεν Ýχει
προγραììατιστεß στο εσωτερικü κýκλωìα δεδοìÝνων.

C4

Ο αισθητÞραò για τη θερìοκρασßα του εναλλÜκτη θερìüτηταò εßναι λανθασìÝνοò
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

C5

ΕλαττωìατικÞ θερìικÞ αντßσταση εσωτερικοý εναλλÜκτη θερìüτηταò/θερìοκρασßαò
εξαÝρωσηò
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

C9

Ο αισθητÞραò για την θερìοκρασßα τηò αναρρüφησηò αÝρα εßναι λανθασìÝνοò
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

CC

Μη φυσιολογικÞ συìπεριφορÜ αισθητÞρα υγρασßαò
Ο αισθητÞραò για το τηλεχειριστÞριο παρουσιÜζει ελÜττωìα

CJ

Η θερìικÞ αντßσταση του τηλεχειριστηρßου δεν λειτουργεß, αλλÜ το σýστηìα
θÝρìανσηò ìπορεß να λειτουργÞσει.

E0

ΕνÝργεια τηò συσκευÞò ασφαλεßαò (εξωτερικÞ ìονÜδα)

E1

ΠλακÝτα τυπωìÝνου κυκλþìατοò εξωτερικÞò ìονÜδαò ελαττωìατικÞ

E3

ΑσυνÞθιστη υψηλÞ πßεση (εξωτερικÞ ìονÜδα)

E4

ΑσυνÞθιστη χαìηλÞ πßεση (εξωτερικÞ ìονÜδα)

E5

Äυσλειτουργßα ìηχανισìοý κλεισßìατοò του ìοτÝρ συìπιεστÞ

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

E6

Κλεßδωìα κινητÞρα αεροσυìπιεστÞ απü επßρευìα (εξωτερικÞ)

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

E7

Äυσλειτουργßα ìηχανισìοý κλεισßìατοò ìοτÝρ εξωτερικοý ανεìιστÞρα
Στιγìιαßα δυσλειτουργßα υπερÝντασηò ìοτÝρ εξωτερικοý ανεìιστÞρα (ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

E8

Υττερβολικη ταση εισοδου (εξωτερικÞ ìονÜδα)

E9

ΗλεκτρονικÞ βαλβßδα διαστολÞò ελαττωìατικÞ (εξωτερικÞ ìονÜδα)

EA

Äυσλειτουργßα διακüπτη θÝρìανσηò/ ψýξηò (εξωτερικÞ)

F3

ΑσυνÞθιστη θερìοκρασßα σωλÞνα εκκÝνωσηò (εξωτερικÞ ìονÜδα) (ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

F6

¸λεγχοò υψηλÞò ταχýτηταò (σε ψýξη) (εξωτερικÞ ìονÜδα)

H0

ΣφÜλìα αισθητÞρα για ìετατροπÝα (εξωτερικÞ ìονÜδα)

H3

Äιακüπτηò υψηλÞò πßεσηò ελαττωìατικüò (εξωτερικÞ ìονÜδα)

H4

Äιακüπτηò χαìηλÞò πßεσηò ελαττωìατικüò (εξωτερικÞ ìονÜδα)

H6

ΕσφαλìÝνη θÝση του αισθητÞρα ανßχνευσηò (εξωτερικÞ ìονÜδα)

ΕλληνικÜ

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)
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H7

ΣÞìα δυσλειτουργßαò θÝσηò ìοτÝρ εξωτερικοý ανεìιστÞρα

H8

ΒλÜβη στο CΤ (εξωτερικÞ ìονÜδα)

H9

ΕλαττωìατικÞ θερìικÞ αντßσταση εξωτερικοý αÝρα (εξωτερικÞ ìονÜδα)
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

J1

ΣφÜλìα συστÞìατοò αισθητÞρων πßεσηò (παρτßδα) (εξωτερικÞ ìονÜδα)

J2

ΑισθητÞραò ρεýìατοò δυσλειτουργßαò συστÞìατοò (εξωτερικÞ ìονÜδα)
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

J3

ΘερìικÞ αντßσταση σωλÞνα εκκÝνωσηò ελαττωìατικÞ (εξωτερικÞ ìονÜδα)
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

J5

ΘερìικÞ αντßσταση σωλÞνα αναρρüφησηò ελαττωìατικÞ (εξωτερικÞ ìονÜδα)

J6

ΘερìικÞ αντßσταση εναλλακτÞ θερìüτητοò ελαττωìατικÞ (εξωτερικÞ ìονÜδα)
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

J7

ΕλαττωìατικÞ θερìικÞ αντßσταση εξωτερικοý εναλλÜκτη
θερìüτηταò/θερìοκρασßαò εξαÝρωσηò (εξωτερικÞ ìονÜδα)

J8

ΣφÜλìα συστÞìατοò αισθητÞρων θερìοκρασßαò σωλÞνωσηò υγροý
(εξωτερικÞ ìονÜδα)
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

J9

Äυσλειτουργßα τηò θερìßστορ τηò σωλÞνωσηò του αερßου (ψýξη) (εξωτερικÞ)
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

JA

Ελαττωìατικüò αισθητÞραò πßεσηò σωλÞνα εκκÝνωσηò

JC

Ελαττωìατικüò αισθητÞραò πßεσηò σωλÞνα αναρρüφησηò

L1

ΣφÜλìα αναστροφÝα (εξωτερικÞ ìονÜδα)

L3

ΕλαττωìατικÞ Üεργοò θερìικÞ αντßσταση (εξωτερικÞ ìονÜδα)

L4

ΥπερθÝρìανση ανεìιστÞρα διÜχυσηò θερìüτηταò (εξωτερικÞ ìονÜδα)
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

ΕλÜττωìα ψýξηò του αναστροφÝα
L5
L8
L9

Στιγìιαßα υπερÝνταση (εξωτερικÞ ìονÜδα)

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

Πιθανü ελÜττωìα γεßωσηò Þ βραχυκýκλωìα στο ìοτÝρ του συìπιεστÞ.
ΗλεκτρικÞ θÝρìανση (εξωτερικÞ ìονÜδα)
ΠιθανÞ ηλεκτρικÞ υπερφüρτωση στο συìπιεστÞ Þ διακοπÞ στο ìοτÝρ του συìπιεστÞ
Πρüληψη ìπουκþìατοò (εξωτερικÞ ìονÜδα)
ΣυìπιεστÞò πιθανþò κλειστüò

LC

Äυσλειτουργßα ìετÜδοσηò ανÜìεσα στουò αναστροφεßò των ìονÜδων εξωτερικοý
ελÝγχου (εξωτερικÞ ìονÜδα)

P1

ΑνοιχτÞ-φÜση (εξωτερικÞ ìονÜδα)

P3

Äυσλειτουργßα αισθητÞρα θερìοκρασßαò πλακÝταò PC (εξωτερικÞ ìονÜδα)

P4

Äυσλειτουργßα αισθητÞρα θερìοκρασßαò ανεìιστÞρα διÜχυσηò θερìüτηταò
(εξωτερικÞ ìονÜδα)
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

P6

ΑισθητÞραò συνεχοýò ρεýìατοò εξüδου δυσλειτουργßαò συστÞìατοò (εξωτερικÞ ìονÜδα)

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

ΑκατÜλληλη ρýθìιση τýπου (εξωτερικÞ ìονÜδα)
PJ

Τα στοιχεßα χωρητικüτηταò Ýχουν ρυθìιστεß λανθασìÝνα. ¹ τßποτα δεν Ýχει
προγραììατιστεß στο εσωτερικü κýκλωìα δεδοìÝνων.

U0

ΑσυνÞθηò θερìοκρασßα του σωλÞνα αναρρüφησηò

U1
U2

25

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

Αντßστροφη φÜση
ΑντιστρÝψτε δýο φÜσειò απü τα καλþδια L1, L2 και L3.
Äυσλειτουργßα στο βολτÜζ τηò πηγÞò ισχýοò (εξωτερικÞ ìονÜδα) (ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)
ΠεριλαìβÜνει το ελÜττωìα στο 52C.
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ΣφÜλìα ìετÜδοσηò (εσωτερικÞ ìονÜδα - εξωτερικÞ ìονÜδα)
U4
UF

U5

ΛÜθοò σýνδεση ανÜìεσα στην εσωτερικÞ και στην εξωτερικÞ ìονÜδα Þ
δυσλειτουργßα τηò πλακÝταò κυκλþìατοò που εßναι τοποθετηìÝνη στην
εσωτερικÞ και εξωτερικÞ ìονÜδα.
ΣφÜλìα ìετÜδοσηò (ΕσωτερικÞ ìονÜδα - ΤηλεχειριστÞριο)
Η ìετÜδοση ανÜìεσα στην εσωτερικÞ ìονÜδα και το τηλεχειριστÞριο δεν γßνεται σωστÜ.

U7

ΣφÜλìα ìετÜδοσηò ìονÜδαò ìετατροπÝα

U8

Äυσλειτουργßα ìετÜδοσηò ανÜìεσα στο κýριο και στο δευτερεýον.
τηλεχειριστÞριο. (Äυσλειτουργßα στο δευτερεýον τηλεχειριστÞριο.)
ΛανθασìÝνη ρýθìιση για πολλαπλü σýστηìα

UA

ΛανθασìÝνη ρýθìιση του διακüπτη επιλογÞò του πολλαπλοý συστÞìατοò
(βλÝπε SS2 στην πλακÝτα τυπωìÝνου κυκλþìατοò τηò κýριαò ìονÜδαò)

UC

ΥπÝρθεση διεýθυνσηò κεντρικοý ελÝγχου

UE

ΣφÜλìα ìετÜδοσηò (ΕσωτερικÞ ìονÜδα – Κεντρικü χειριστÞριο)

UH

ΣφÜλìα ρýθìισηò πεδßου

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

UJ

ΕξÜρτηìα ìετÜδοσηò σφÜλìατοò εξοπλισìοý

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. ΕπιβÜλλεται ìη φυσιολογικÞ διακοπÞ ανÜλογα ìε το ìοντÝλο Þ τιò συνθÞκεò.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΑνατρÝξτε στην ενüτητα “b. Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε την στιγìÞ τηò παρÜδοσηò” στη σελßδα 4 ìüλιò
ολοκληρωθεß η δοκιìÞ λειτουργßαò και βεβαιωθεßτε üτι Ýχουν ελεγχθεß üλα τα αντικεßìενα.
• ΕÜν η εργασßα επεξεργασßαò εσωτερικοý του πελÜτη δεν Ýχει τελειþσει κατÜ τη δοκιìÞ λειτουργßαò,
εξηγεßστε στον πελÜτη πωò δεν πρÝπει να λειτουργÞσει το κλιìατιστικü ìηχÜνηìα. Αυτü εßναι σηìαντικü
þσπου να τελειþσει η εργασßα επεξεργασßαò του εσωτερικοý προκειìÝνου να προστατευτεß το προϊüν.
Οι ουσßεò που παρÜγονται απü τιò βαφÝò και τιò κüλλεò που χρησιìοποιοýνται για την εργασßα
επεξεργασßαò του εσωτερικοý ìπορεß να ìολýνουν το προϊüν εÜν λειτουργεß η ìονÜδα.
Προò τουò τεχνικοýò δοκιìÞò λειτουργßαò
ΚατÜ την παρÜδοση του προϊüντοò στον πελÜτη ìετÜ απü την ολοκλÞρωση τηò δοκιìÞò λειτουργßαò,
ελÝγξτε üτι το καπÜκι του κυτßου ελÝγχου, το φßλτρο αÝρα και η σχÜρα αναρρüφησηò Ýχουν
συναρìολογηθεß σωστÜ. ΕπιπλÝον, εξηγεßστε στον πελÜτη την κατÜσταση (ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) του ασφαλειοδιακüπτη τροφοδοσßαò.

12. ÄΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝÄΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
(Äεßτε την Εικ. 34.35.)
1

ΠΡΟΣ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ

2

3

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΑΛÙÄΙÙΣΗΣ

4

5
7
9
11
13
15

ΕΣÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
ΜΟΝΑÄΑ ÄΕΚΤΗ/ΟΘΟΝΗΣ
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ) 7
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ) 8

6
8
10
12
14
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(ΣΗΜΕΙÙΣΗ) 6
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤÙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ) 4
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ) 10
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