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INSTALLATION MANUAL

English

SPLIT SYSTEM

Air Conditioners
Deutsch

MODELS
(Ceiling suspended Cassette type)

FUY71FJV1
FUY100FJV1
FUY125FJV1

FUYP71BV1
FUYP100BV1
FUYP125BV1

Français

FUQ71BUV1B
FUQ100BUV1B
FUQ125BUV1B

FUQ71BVV1B
FUQ100BVV1B
FUQ125BVV1B

FUQ71BWV1B
FUQ100BWV1B
FUQ125BWV1B

Español

Italiano

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.

ÅëëçíéêÜ

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Nederlands

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.

Portugues

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.
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CE - DECLARATION OF CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION DE CONFORMITE

CE - CONFORMITEITSVERKLARING
CE - DECLARACION DE CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

CE - ÄΗΛÙΣΗΣΥΜΜΟΡΦÙΣΗΣ
CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING

CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE
CE - ERKLÆRING OM SAMSVAR
CE - ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d’air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλþνει ìε αποκλειστικÞ τηò ευθýνη üπ τα ìοντÝλα των κλιìατιστικþν συσκευþν στα oπoßα αναφÝρεται η παροýσα δÞλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:

( )

( )

FAY71FJV1, FAY100FJV1
FHYK35FJV1, FHYK45FJV1, FHYK60FJV1, FHYK71FJV1, FHK35FJV1, FHK45FJV1, FHK60FJV1
FHY35BJV1, FHY45BJV1, FHY60BJV1, FHY71BJV1, FHY100BJV1, FHY125BJV1, FH35BJV1, FH45BJV1, FH60BJV1
FUY71FJV1, FUY100FJV1, FUY125FJV1
FAYP71BV1, FAYP100BV1
FHYKP35BV1, FHYKP45BV1, FHYKP60BV1, FHYKP71BV1, FHK35BZV1, FHK45BZV1, FHK60BZV1
FHYP35BV1, FHYP45BV1, FHYP60BV1, FHYP71BV1, FHYP100BV1, FHYP125BV1, FH35BZV1, FH45BZV1, FH60BZV1
FUYP71BV1, FUYP100BV1, FUYP125BV1

are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu’ils soient utilisés conformément à nos instructions:
conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
εßναι σýìφωνα ìε το(α) ακüλουθο(α) πρüτυπο(α) Þ Üλλο Ýγγραφο(α) κανονισìþν, υπü την προϋπüθεοη üτι χρησιìοιτοιοýνται σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò ìαò:
eatão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker iöverensstämmelse med vära instruktioner:
respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:

EN60335-2-40,
following the provisions of:
Directives, as amended.
gemäß den Vorschriften der:
Direktiven, gemäß Änderung.
conformément aux stipulations des:
Directives, telles que modifiées.
overeenkomstig de bepalingen van:
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
siguiendo las disposiciones de:
Directivas, según lo enmendado.
Low Voltage 73/23/EEC*
secondo le prescrizioni per:
Direttive, come da modifica.
Machinery Safety 89/392/EEC*
ìε τÞρηση των διατÜξεων των:
Οδηγιþν, üπωò Ýχουν τροποποιηθεß.
de acordo com o previsto em:
Directivas, conforme alteração em.
Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC*
under iagttagelse af bestemmelserne i:
Direktiver, med senere ændringer.
enligt villkoren i:
Direktiv, med företagna ändringar.
gitt i henhold til bestemmelsene i:
Direktiver, med foretatte endringer.
noudattaen määräyksiä:
Direktilvejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
( ) *Note
as set out in the Technical Construction File DAIKIN.TCF.004 and judged positively by KEMA according to the Certificate 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Hinweis
wie in der Technischen Konstruktionsakte DAIKIN.TCF.004 aufgeführt und von KEMA positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Remarque tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique DAIKIN.TCF.004 et jugé positivement par KEMA conformément au Certificat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Bemerk
zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier DAIKIN.TCF.004 en in orde bevonden door KEMA overeenkomstig Certificaat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Nota
tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica DAIKIN.TCF.004 y juzgado positivamente por KEMA según el Certificado 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Nota
delineato nel File Tecnico di Costruzione DAIKIN.TCF.004 e giudicato positivamente da KEMA secondo il Certificato 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Σηìεßωση üπωò προσδιορßζεται στο Αρχεßο ΤεχνικÞò ΚατασκευÞò DAΙΚΙΝ.ΤCF.004 και κρßνεται θετικÜ απü το ΚΕΜΑ σýìφωνα ìε το Πιστοποιητικü 59277-ΚRQ/ΕCΜ95-4233.
*Nota
tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção DAIKIN.TCF.004 e com o parecer positivo de KEMA de acordo com o Certificado 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Bemærk
som anført i den Tekniske Konstruktionsfil DAIKIN.TCF.004 og positivt vurderet af KEMA i henhold til Certifikat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Information utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.004 som positivt intygas av KEMA vilket också framgår av Certifikat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Merk
som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen DAIKIN.TCF.004 og gjennom positiv bedømmelse av KEMA ifølge Sertifikat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Huom
jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa DAIKIN.TCF.004 ja jotka KEMA on hyväksynyt Sertifikaatin 59277-KRQ/ECM95-4233.
( ) *Note
as set out in the Technical Construction File DAIKIN.TCF.016 and judged positively by KEMA according to the Certificate 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Hinweis
wie in der Technischen Konstruktionsakte DAIKIN.TCF.016 aufgeführt und von KEMA positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Remarque tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique DAIKIN.TCF.016 et jugé positivement par KEMA conformément au Certificat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Bemerk
zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier DAIKIN.TCF.016 en in orde bevonden door KEMA overeenkomstig Certificaat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Nota
tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica DAIKIN.TCF.016 y juzgado positivamente por KEMA según el Certificado 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Nota
delineato nel File Tecnico di Costruzione DAIKIN.TCF.016 e giudlcato positivamente da KEMA secondo il Certificato 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Σηìεßωση üπωò προσδιορßζεται στο Αρχεßο ΤεχνικÞò ΚατασκευÞò DAΙΚΙΝ.ΤCF.016 και κρßνεται θετικÜ απü το ΚΕΜΑ σýìφωνα ìε το Πιστοποιητικü 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Nota
tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção DAIKIN.TCF.016 e com o parecer positivo de KEMA de acordo com o Certificado 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Bemærk
som anført i den Tekniske Konstruktionsfil DAIKIN.TCF.016 og positivt vurderet af KEMA i henhold til Certifikat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Information utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.016 som positivt intygas av KEMA vilket också framgår av Certifikat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Merk
som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen DAIKIN.TCF.016 og gjennom positiv bedømmelse av KEMA ifølge Sertifikat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Huom
jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa DAIKIN.TCF.016 ja jotka KEMA on hyväksynyt Sertifikaatin 81728-KRQ/ECM98-4341 mukaisesti.

Yoshiaki Hirata
Manager Quality Control Department
Sakai, 1st of December 2000

Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
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FUY71FJV1

FUYP71BV1

FUQ71BUV1B

FUQ71BVV1B

FUQ71BWV1B

Κλιìατιστικü
Εγχειρßδιο
FUY100FJV1 FUYP100BV1 FUQ100BUV1B FUQ100BVV1B FUQ100BWV1B ÄΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ εγκατÜστασηò
ΤΥΠΟΥ
FUY125FJV1 FUYP125BV1 FUQ125BUV1B FUQ125BVV1B FUQ125BWV1B
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Το παρüν 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.

ΕλληνικÜ

• 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.

1
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• 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.
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.

• Συìβουλευτεßτε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò για τα εßδη που δεν περιγρÜφονται σε αυτü το
εγχειρßδιο.
• Η εγκατÜσταση πρÝπει να γßνει αφοý γßνει προηγουìÝνωò
Ýλεγχοò του τýπου του ψυκτικοý που θα χρησιìοποιηθεß. (Η
χρÞση λÜθοò ψυκτικοý ìπορεß να εìποδßσει τη σωστÞ
λειτουργßα τηò ìονÜδαò.)
• Μην πετÜτε κανÝνα εξÜρτηìα αναγκαßο για την εγκατÜσταση
πριν απü την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò.

2-1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Βεβαιωθεßτε üτι θα διαβÜσετε αυτü το εγχειρßδιο προτοý
εγκαταστÞσετε την εσωτερικÞ ìονÜδα.
• Οταν επιλÝγετε το χþρο εγκατÜστασηò, συìβουλευτεßτε
το χÜρτινο σχÝδιο.
• Η ìονÜδα αυτÞ εßναι κατÜλληλη για εγκατÜσταση σε
εìπορικü και ελαφρþò βιοìηχανικü περιβÜλλον.
• Μην εγκαθιστÜτε Þ χειρßζεστε τη ìονÜδα στιò αßθουσεò
που αναφÝρονται παρακÜτω.
• ΓεìÜτα ìε ορυκτÝλαιο Þ ìε ατìοýò λαδιοý Þ ìε
πιτσιλιÝò üπωò στιò κουζßνεò. (Τα πλαστικÜ
εξαρτÞìατα ìπορεß να καταστραφοýν)
• Σε χþρουò üπου υπÜρχει διαβρωτικü αÝριο üπωò το
θειοýχο αÝριο. (Οι χαλκοσωλÞνεò και τα σηìεßα
συγκüλλησηò ìπορεß να διαβρωθοýν)
• Οπου χρησιìοποιοýνται πτητικÜ εýφλεκτα αÝρια
üπωò διαλυτικÜ Þ βενζßνη.
• Οπου ìηχανÞìατα ìπορεß να δηìιουργÞσουν
ηλεκτροìαγνητικÜ κýìατα. (Το σýστηìα ελÝγχου
ìπορεß να παρουσιÜσει βλÜβεò.)
• Οπου ο αÝραò περιÝχει υψηλÜ επßπεδα Üλατοò üπωò
κοντÜ σε παραλßεò και üπου η τÜση παρουσιÜζει
ìεγÜλεò διακυìÜνσειò üπωò σε εργοστÜσια. Επßσηò
σε οχÞìατα Þ σκÜφη.

2-2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Βεβαιωθεßτε üτι τα παρακÜτω εξαρτÞìατα συνοδεýουν τη
ìονÜδα σαò.
Ονοìα
Ποσüτητα

Ονοìα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μην εφαρìüζετε πßεση στα εξαρτÞìατα απü ρητßνη üταν
ανοßγετε τη ìονÜδα Þ üταν τη ìετακινεßτε ìετÜ το Üνοιγìα.
• ¼ταν ìετακινεßτε τη ìονÜδα üταν την βγÜζετε απü το
κιβþτιο, βεβαιωθεßτε üτι την πιÜνετε απü τουò τÝσσεριò
κρßκουò ανýψωσηò χωρßò να εξασκεßται πßεση σε Üλλα
σηìεßα και ειδικüτερα στην κινοýìενη περσßδα, στη
σωλÞνωση ψυκτικοý, στη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò Þ σε
Üλλα τìÞìα απü ρητßνη.
• Αποφασßστε για τη γραììÞ ìεταφορÜò.
• ΑφÞστε τη συσκευÞ ìÝσα στη συσκευασßα τηò üταν τη
ìεταφÝρετε, ìÝχρι να φτÜσει στο χþρο εγκατÜστασηò.
ΧρησιìοποιÞστε σαìπÜνι Þ ìαλακü υλικü, üταν η
αποσυσκευασßα εßναι αναπüφευκτη, Þ προστατευτικÝò
πλÜκεò ìαζß ìε Ýνα σκοινß κατÜ την ανýψωση για να
αποφýγετε βλÜβεò Þ γρατσουνιÝò στη συσκευÞ.

2

1 τεì.

2) ΣφικτÞραò
1 τεì.

3) ΡοδÝλα για
βραχßονα
ανÜρτησηò
8 τεì.

ΣχÞìα

Ποσüτητα

2.

1) ΣωλÞναò
αποστρÜγγισηò

4) ΣφικτÞραò
6 τεì.

5) ΠλακÝτα
στερÝωσηò
ροδÝλαò
4 τεì.

Μονωτικü υλικü
για τοποθÝτηση
Απü 1 Ýκαστο
6) Για σωλÞνα
αερßου

ΣχÞìα
7) Για σωλÞνα
υγροý

ΕλληνικÜ
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Ονοìα

8) Στεγανοποιητικü υλικü

Ποσüτητα

9) Γωνßα

1 τεì.

1 τεì.

10) ΧÜρτινο
σχÝδιο για
εγκατÜσταση
1 τεì.
Χρησιìοποιεßται
επßσηò και ωò
υλικü συσκευασßαò

ΣχÞìα

Ονοìα

11) Υλικü φραγÞò

Ποσüτητα

2 τεì.

12) ΣτÞριγìα για
υλικü φραγÞò
2 τεì.

13) ΣτÞριγìα για
υλικü φραγÞò
2 τεì.

ΣχÞìα

Ονοìα
Ποσüτητα

14) Κεντρικü
στÞριγìα για
υλικü φραγÞò
2 τεì.

(Αλλα)
• Εγχειρßδιο λειτουργßαò
• Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò

ΣχÞìα

2-3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Το τηλεχειριστÞριο εßναι απαραßτητο γι’αυτÞ την
εσωτερικÞ ìονÜδα.
(Το τηλεχειριστÞριο, üìωò, δεν χρειüζεται για την
βοηθητικÞ ìονÜδα του συστÞìατοò ταυτüχρονηò
λειτουργßαò.)
Τα τηλεχειριστÞρια υπÜρχουν σε δýο τýπουò: ìε Þ
χωρßò καλþδιο. ΕπιλÝξτε Ýνα τηλεχειριστÞριο απü τον
Πßνακα 1 ανÜλογα ìε τιò απαιτÞσειò του πελÜτη και
εγκαταστÞστε το σε κατÜλληλο ìþροò.
(Για την εγκατÜσταση, διαβÜστε το εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò που προìηθεýεται ìαζß ìε το
τηλεχειριστÞριο.)
Πßνακα 1
ΤηλεχειριστÞριο

ΜοντÝλο
BRC1C517, BRC1C61,
BRC1D527, BRC1D528
BRC1B517, BRC1B61

Με καλþδιο
Χωρßò
καλþδιο

Τýποò ìε αντλßα
θÝρìανσηò
Τýποò ìüνο ψýξηò

BRC7C (A) 528W
BRC7C (A) 529W

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Αν ο πελÜτηò θÝλει να χρησιìοποιÞσει τηλεχειριστÞριο που
δεν αναφÝρεται στον Πßνακα 1, επιλÝξτε Ýνα κατÜλληλο
τηλεχειριστÞριο αφοý συìβουλευτεßτε τουò καταλüγουò και
τα τεχνικÜ Ýντυπα.

ÄÙΣΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤÙ ΕΙÄΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΤÝλειωσε η δοκιìÞ
διαρροÞò αερßου;
Εχει ìονωθεß πλÞρωò η
ìονÜδα;
ΡÝει οìαλÜ η
αποστρÜγγιση;
Η τÜση ηλεκτρικÞò
τροφοδοσßαò αντιστοιχεß
σε αυτÞν που
σηìειþνεται στην
πινακßδα στοιχεßων;
Εßναι σωστÝò οι
καλωδιþσειò και οι
σωληνþσειò;
Εχει γειωθεß ìε ασφÜλεια
η ìονÜδα;
Εßναι το ìÝγεθοò
καλωδιþσεων σýìφωνο
προò τιò προδιαγραφÝò;
ΥπÜρχει κÜτι που
βουλþνει την Ýξοδο Þ
την εßσοδο του αÝρα
στην εσωτερικÞ Þ την
εξωτερικÞ ìονÜδα;
Εχετε σηìειþσει το
ìÞκοò σωληνþσεων
ψυκτικοý και την
συìπληρωìατικÞ
φüρτιση ìε ψυκτικü;

Μπορεß να Ýχει σαν
αποτÝλεσìα ανεπαρκÞ
ψýξη.
Το συìπýκνωìα νεροý
ìπορεß να στÜζει.
Το συìπýκνωìα νεροý
ìπορεß να στÜζει.
Μπορεß να προκληθεß
βλÜβη στη ìονÜδα Þ να
καοýν τα εξαρτÞìατα.
Μπορεß να προκληθεß
βλÜβη στη ìονÜδα Þ να
καοýν τα εξαρτÞìατα.
Επικßνδυνο για ηλεκτρικÞ
διαρροÞ.
Μπορεß να προκληθεß
βλÜβη στη ìονÜδα Þ να
καοýν τα εξαρτÞìατα.
Μπορεß να Ýχει σαν
αποτÝλεσìα ανεπαρκÞ
ψýξη.

Το φορτßο ψυκτικοý στο
σýστηìα δεν εßναι
καθαρü.

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

ΕλÝγξτε

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.

2-4 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.

1. Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε ìετÜ την ολοκλÞρωση των
εργασιþν
Εßδη που πρÝπει να
ελÝγξετε
Εχει στερεωθεß γερÜ η
εσωτερικÞ ìονÜδα;

ΕλληνικÜ

Αν δεν γßνει σωστÜ, τι
πρüκειται να συìβεß
Η ìονÜδα ìπορεß να
πÝσει, να δηìιουργεß
κραδασìοýò Þ θüρυβο.

ΕλÝγξτε

3
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3.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ÄΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

3-1 ΕπιλÝξτε Ýνα χþρο εγκατÜστασηò üπου
ικανοποιοýνται οι παρακÜτω συνθÞκεò και τον
οποßο θα εγκρßνει ο πελÜτηò.
• Στον επÜνω χþρο (συìπεριλαìβανοìÝνου του πßσω
τìÞìατοò τηò οροφÞò) τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò üπου
δεν υπÜρχει πιθανüτητα να στÜξει νερü απü το σωλÞνα
ψυκτικοý, απü το σωλÞνα αποστρÜγγισηò, απü το
σωλÞνα νεροý, κλπ.
• 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 ìπορεß να εξασφαλιστεß αρκετüò κενüò χþροò για
συντÞρηση και σÝρβιò.
• Οπου δεν υπÜρχει κßνδυνοò για διαρροÞ εýφλεκτων
αερßων.
• Οπου η σωλÞνωση ìεταξý εσωτερικÞò και εξωτερικÞò
ìονÜδαò εßναι δυνατÞ ìÝσα στα επιτρεπτÜ üρια.
(Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò.)
[ ΠΡΟΣΟΧΗ ]
ΚατÜ την εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò, να χρησιìοποιοýνται
τα προìηθευüìενα εξαρτÞìατα Þ εξαρτÞìατα ìε αντßστοιχα
τεχνικÜ χαρακτηριστικÜ.
• ΤοποθετÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα üχι λιγüτερο απü
2,5 m πÜνω απü το πÜτωìα. ¼ταν αναπüφευκτα εßναι
χαìηλüτερη, λÜβετε τα αναγκαßα ìÝτρα για να ìην
πλησιÜζουν τα χÝρια στο στüìιο εξüδου αÝρα.

≥ #

    


≥ 

≥ #

    
   

        
 
 

≥ #

3-2 Äιεýθυνση ροÞò του αÝρα
ΕπιλÝξτε την διεýθυνση ροÞò αÝρα που ταιριÜζει καλýτερα στο
δωìÜτιο και στο σηìεßο τοποθÝτησηò. Η εκροÞ αÝρα σε 2 Þ 3
διευθýνσειò πρÝπει να ρυθìιστεß απü το τηλεχειριστÞριο. Για
περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò, συìβουλευτεßτε το κεφÜλαιο
“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”.
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ΘÝτονται περιορισìοß στην διεýθυνση τηò σωλÞνωσηò.
Γι’αυτü το λüγο, επιλÝξτε την διεýθυνοη ροÞò απü το
παρακÜτω σχÝδιο.
[ΣχÝδια ροÞò αÝρα] (Äεßτε την Εικ. 1)
(Εικüνεò üπωò φαßνονται απü την οροφÞ)
Οι εικüνεò Α, Β, C και D δεßχνουν τιò λεκÜνεò
αποστρÜγγιοηò.
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Åéê. 1

Äιεýθυνση σωλÞνα ψυκτικοý
Προò τα πßσω (Ευθýγραììοò σωλÞναò)
Προò τα δεξιÜ (Γωνßα)
Μποροýν να τοποθετηθοýν σωλÞνεò ψυκτικοý ìε φορÜ προò
τα πÜνω σε üλα τα σχÝδια.

3-3 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.)

    


≥ 

4.
≥ #

,

*

,

+


   


 
 

≥ #

+

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4-1 ΓΙΑ ΕΚΡΟΗ ΑΕΡΑ ΣΕ 4 ÄΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
≥ !∗∗

1. ΘÝση των οπþν, των ìπουλονιþν ανÜρτησηò, τηò
σωλÞνωσηò και τηò καλωδßωσηò για την εσωτερικÞ
ìονÜδα. (Äεßτε την Εικ. 2)

 
** Απαιτεßται χþροò για την τοποθÝτηση/αφαßρεση των
καλυììÜτων των γωνιþν.

4
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(Εικüνεò üπωò φαßνονται απü την οροφÞ)

      
     
  


∗∗∗

*






,

∗∗∗


+



∗   

∗  

∗   



)

Εικ. 5
• Ανοßξτε την σχÜρα εισαγωγÞò αÝρα σε γωνßα 45° και
αφαιρÝστε την απü τη ìονÜδα.
• ΑφαιρÝστε τα γωνιακÜ καλýììατα.
[ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ]
• ΚατÜ την ìεταφορÜ τηò κλιìατιστικÞò συσκευÞò απü το
εργοστÜσιο, οι κινητÝò γρßλιεò και οι Ýξοδοι εκροÞò του
αÝρα C και D εßναι κλειστÝò Ýτσι þστε η ταχýτητα του
αÝρα να εßναι η ßδια και στιò τÝσσεριò διευθýνσειò.
• Η ταχýτητα του αÝρα ìπορεß να αλλÜξει πιÝζονταò τιò
κινητÝò γρßλιεò. (Äεßτε την Εικ. 6 και 7)


 
    
 ! 
 "#



 %
 $%

Åéê. 2

   

∗ ÄιαστÜσειò σε ( )για τα ìοντÝλα 100 και 125
∗∗∗ Κλßση ìπουλονιοý ανÜρτησηò
2. Ανοßξτε οπÝò για τα ìπουλüνια ανÜρτησηò, για τη
σωλÞνωση ψυκτικοý και αποστρÜγγισηò και για την
καλωδßωση. (Äεßτε την Εικ. 3)
• Συìβουλευτεßτε το χÜρτινο σχÝδιο για τιò θÝσειò.
• ΕπιλÝξτε την θÝση για κÜθε οπÞ και ανοßξτε τιò οπÝò
οτην οροφÞ.

 

Åéê. 6
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Εικüνεò üπωò φαßνονται απü την οροφÞ

50-100

 

+

   

 
Εικ. 3

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Προìηθευτεßτε τα παραπÜνω εξαρτÞìατα στο εìπüριο.
(ΧρησιìοποιÞστε ìπουλüνια ìεγÝθουò Μ8-Μ10)
ΧρησιìοποιÞστε εξÜρτηìα αγκýρωσηò στιò υπÜρχουσεò
οροφÝò και τη χωνευτÞ παρεìβολÞ,ΧωνευτÞ αγκýρωση Þ Üλλο
εξÜρτηìα του εìπορßου στιò νÝεò οροφÝò για να ενισχýσετε την
οροφÞ þστε να στηρßζει το βÜροò τηò ìονÜδαò. Ρυθìßστε τα
διÜκενα απü την ψευδοτοφÞ προτοý προχωρÞσετε παρακÜτω.
3. ΑφαιρÝστε την σχÜρα εισαγωγÞò αÝρα και τα γωνιακÜ
καλýììατα απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.
• ΑφαιρÝστε την σχÜρα εισαγωγÞò αÝρα. (Äεßτε την Εικ. 4 και 5)
• ÙθÞστε τουò ìοχλοýò ασφÜλισηò (× 2) πÜνω στην
σχÜρα εισαγωγÞò αÝρα προò τα ìÝσα (ìε την φορÜ που
δεßχνουν τα βÝλη) και ανασηκþστε.



 
  
(× 4)

Εικ. 4

ΕλληνικÜ
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ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Εικüνεò üπωò φαßνονται απü την οροφÞ
∗ ÄιαστÜσειò σε ( )για τα ìοντÝλα 100 και 125
∗∗∗ Κλση ìπουλονιοý ανÜρτησηò


 


*

,


  

2. Ανοßξτε οπÝò για τα ìπουλüνια ανÜρτησηò, για τη
σωλÞνωση ψυκτικοý και αποστρÜγγισηò και για την
καλωδßωση. (Äεßτε την Εικ. 9)
• Συìβουλευτεßτε το χÜρτινο σχÝδιο για τιò θÝσειò.
• ΕπιλÝξτε την θÝοη για κÜθε οπÞ και ανοßξτε τιò οπÝò
στην οροφÞ.

)

+

*



,

)
Εικ. 7

 




  





     



   

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠροσÝξτε να ìην ακουìπÜτε τα πτερýγια του εναλλÜκτη
θερìüτηταò.
[ ΥΨΟΣ ΟΡΟΘΗΣ ]
ΑυτÞ η εσωτερικÞ ìονÜδα ìπορεß να τοποθετηθεß σε οροφÝò
ýψουò ìÝχρι 3,5m. Οìωò, εßναι απαραßτητο να κÜνετε
ρυθìßσειò για τον χþρο εγκατÜστασηò ìÝσω του
τηλεχειριστηρßου üταν εγκαθιστÜτε τη ìονÜδα σε ýψοò πÜνω
απü 2,7m.
Συìβουλευτεßτε το κεφÜλαιο ìε τßτλο “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ” και τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò του
διακοσìητικοý πÜνελ.
ΕγκαταστÞστε αυτÞ τη ìονÜδα üπου το ýψοò του πßσω πÜνελ
εßναι ìεγαλýτερο απü 2,5 m Ýτσι þστε να ìην ìπορεß ο
χρÞστηò να το προσεγγßσει εýκολα.

4-2 ΓΙΑ ΕΚΡΟΗ ΑΕΡΑ ΣΕ 2 Þ 3 ÄΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Εικ. 9
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Για να αλλÜξετε την ταχýτητα του αÝρα επιλÝξτε Ýνα σχÝδιο
απü το κεφÜλαιο “ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΑΕΡΑ ” και καθορßστε τη θÝση των σωλÞνων.
• Προìηθευτεßτε τα παραπÜνω εξαρτÞìατα στο εìπüριο.
(ΧρησιìοποιÞστε ìπουλüνια ìεγÝθουò Μ8-Μ10)
ΧρησιìοποιÞστε εξÜρτηìα αγκýρωσηò στιò υπÜρχουσεò
οροφÝò και τη χωνευτÞ παρεìβολÞ, χωνευτÞ αγκýρωση Þ
Üλλο εξÜρτηìα του εìπορßου στιò νÝεò οροφÝò για να
ενισχýσετε την οροφÞ þστε να οτηρßζει το βÜροò τηò
ìονÜδαò. Ρυθìßστε τα διÜκενα απü την ψευδοροφÞ προτοý
προχωρÞσετε παρακÜτω.
3. ΑφαιρÝστε την σχÜρα εισαγωγÞò αÝρα και τα γωνιακÜ
καλýììατα απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.

Η εκροÞ αÝρα για 2 Þ 3 διευθýνσειò πρÝπει να ρυθìßζεται
απü το τηλεχειριστÞριο. Για περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò,
συìβουλευτεßτε τιò ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.



 
  
(× 4)

1. ΣχÝση των οπþν για την εσωτερικÞ ìονÜδα, των
ìπουλονιþν ανÜρτησηò, τηò σωλÞνωσηò και τηò
καλωδßωσηò. (Äεßτε την Εικ. 8)
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∗∗∗
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Εικ. 10
• ΑφαιρÝστε την σχÜρα εισαγωγÞò αÝρα.
(Äεßτε την Εικ. 10)
• ÙθÞστε τουò ìοχλοýò ασφÜλιοηò (× 2) πÜνω στην
σχÜρα εισαγωγÞò αÝρα προò τα ìÝσα (ìε την φορÜ που
δεßχνουν τα βÝλη) και αναοηκþστε.
• Ανοßξτε την σχÜρα εισαγωγÞò αÝρα σε γωνßα 45° και
αφαιρÝστε την απü τη ìονÜδα.
• ΑφαιρÝστε τα γωνιακü καλýììατα.
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[ ΠÙΣ ΝΑ ΦΡΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΕΞΟÄΟΥΣ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ]
Για την εκροÞ αÝρα για 2 διευθýνσειò, οι Ýξοδοι Α και Β πρÝπει
να φρÜσονται.
Για την εκροÞ αÝρα για 3 διευθýνσειò, οι Ýξοδοι Α και Β πρÝπει
να φρÜσονται.
1. ΑφαιρÝστε την πÜνω διακοσìητικÞ πλÜκα απü τιò εξüδουò
που θα φραχτοýν. (Äεßτε την Εικ. 11)

 
  



   

   
 

Åéê. 11

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν τα υλικÜ φραγÞò δεν τοποθετηθοýν üπωò υποδεικνýεται,
θα διαρρεýσει αÝραò και θα δηìιουργηθεß, ωò αποτÝλεσìα,
υγρασßα.
[ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ]
• ΚατÜ την ìεταφορÜ τηò
 
κλιìατιστικÞò συσκευÞò απü το
εργοστÜσιο, οι κινητÝò γρßλιεò και οι
Ýξοδοι εκροÞò του αÝρα C και D
εßναι κλειστÝò Ýτσι þστε η ταχýτητα
του αÝρα να εßναι η ßδια και στιò
τÝσσεριò διευθýνσειò.
• Η ταχýτητα του αÝρα ìπορεß να
Åéê. "
αλλÜξει πιÝζονταò τιò κινητÝò
γρßλιεò. (Äεßτε την Εικ. 14)



ΠΡΟΣΟΧΗ

2. ΑφαιρÝστε επßσηò το πτερýγιο απü τιò εξüδουò.
3. ΤοποθετÞστε τα οτηρßγìατα απü το υλικü φραγÞò.
(Äεßτε την Εικ. 12)
Ευθυγραììßστε τιò προεξοχÝò στα υλικÜ ìε τιò οπÝò πÜνω
στα στηρßγìατα και κολλÞστε τα εξαρτÞìατα ìε ìονωτικÞ
ταινßα 2 üψεων.

ΠροσÝξτε να ìην ακουìπÜτε τα πτερýγια του εναλλÜκτη
θερìüτηταò.
ΕκροÞ αÝpα για 2 διευθýνσειò (Äεßτε την Εικ. 15)
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Εικüνεò üπωò φαßνονται απü την οροφÞ

  
 


 






     !
 " 

Åéê. 12

4. Αφοý τοποθετÞσετε τα υλικÜ φραγÞò, προσαρìüστε το
κεντρικü στÞριγìα του υλικοý φραγÞò και το πÜνω
διακοσìητικü πÜνελ. (Äεßτε την Εικ. 13)
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Åéê. 13
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Εικ. 15

ΕκροÞ αÝρα για 3 διευθýνσειò (Äεßτε την Εικ. 16)








 



 







  

 



  



  




 







[ ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ]
ΑυτÞ η εσωτερικÞ ìονÜδα ìπορεß να τοποθετηθεß σε οροφÝò
ýψουò ìÝχρι 3,5m. Οìωò, εßναι απαραßτητο να κÜνετε
ρυθìßσειò για τον χþρο εγκατÜστασηò ìÝσω του
τηλεχειριστηρßου üταν εγκαθιστÜτε τη ìονÜδα σε ýψοò πÜνω
απü 2,7m.
Συìβουλευτεßτε το κεφÜλαιο ìε τßτλο “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ” και τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò του
διακοσìητικοý πÜνελ.
ΕγκαταστÞστε αυτÞ τη ìονÜδα üπου το ýψοò του πßσω πÜνελ
εßναι ìεγαλýτερο απü 2,5m Ýτσι þστε να ìην ìπορεß ο χρÞστηò
να το προσεγγßσει εýκολα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣÙΤΕΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΛΑΣ

Η εγκατÜσταση των προαιρετικþν εξαρτηìÜτων εßναι πιο
εýκολη üταν γßνει πριν απü την εγκατÜσταση τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò.
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.

5-1 Προσαρìüστε τα πÜνω περικüχλια και τιò
ροδÝλεò πÜνω στα ìπουλüνια ανÜρτησηò (× 4).
• ΧρησιìοποιÞστε την πλακÝτα στερÝωσηò τηò ροδÝλαò
(5) για να διατηρηθεß η ροδÝλα στην θÝση τηò και να ìην
πÝσει. ΑναρτÞστε τη ìονÜδα απü τουò βραχßονεò
ανÜρτησηò στην πλευρÜ Α και κατüπιν προσαρìüστε
τιò κÜτω ροδÝλεò και τα περικüχλια πÜνω στα
ìπουλüνια ανÜρτησηò σε αυτÞ την πλευρÜ.
(Äεßτε την Εικ. 17)





  

A


  

Εικ. 16

5.

 








 




  







Åéê. 17

  
  
  
   !
" #   

5-2 ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα.
(Äεßτε την Εικ. 18)
• Ασφαλßστε τη ìονÜδα απü τουò βραχßονεò ανÜρτησηò
στην πλευρÜ Α.

8
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• ΑναρτÞστε τη ìονÜδα πÜνω σε Üλλουò 2 βραχßονεò
ανÜρτησηò και ασφαλßστε ìε τιò πßοω ροδÝλεò και τα
περικüχλια.

 

   

  
   

Åéê. 18

  !    
"   #  $ 
 

5-3 ΕλÝγξτε αν η ìονÜδα εßναι σε οριòüντιο επßπεδο
απü τιò πλευρÝò C και D. (Äεßτε την Εικ. 19)



   




    
       

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.

6-1 Οι σωληνþσειò ψυκτικοý ìποροýν να εßναι 3
διευθýνσεων (Äεßτε την Εικ. 20)

 

 



 

   

 

  

Åéê. 19

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην κρατÜτε την κινοýìενη περσßδα κατÜ τη
συναρìολüγηση γιατß ìπορεß να σπÜσει.
• Η εσωτερικÞ ìονÜδα εßναι εξοπλισìÝνη ìε ìßα
ενσωìατωìÝνη αντλßα αποστρÜγγισηò και ìε Ýνα
διακüπτη ìε πλωτÞρα. Βεβαιωθεßτε üτι καθεìßα απü τιò 4
γωνßεò τηò ìονÜδαò εßναι επßπεδη, χρησιìοποιþνταò Ýνα
αλφÜδι Þ Ýνα σωλÞνα βινυλßου γεìÜτο νερü.
(Αν η ìονÜδα παρουσιÜζει κλßση αντßθετη ωò προò τη
ροÞ συìπυκνþìατοò, ìπορεß να παρουσιαστεß βλÜβη
στον διακüπτη ìε πλωτÞρα και να αρχßσει να στÜζει νερü
απü τη ìονÜδα.)

5-4 ΑφαιρÝστε την πλακÝτα στερÝωσηò τηò
ροδÝλαò (5) που χρησιìοποιεßται για να ìην
πÝσει η ροδÝλα και σφßξτε το πÜνω περικüχλιο.

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.〉

ΕλληνικÜ

Åéê. 20
• ΧρησιìοποιÞστε σωλÞνεò κρÜìατοò χαλκοý χωρßò
ραφÝò (ISO 1337).
• Η εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι φορτισìÝνη ìε ψυκτικü.
• ΚατÜ τη σýνδεση των σωλÞνων προò/απü τη ìονÜδα
βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε Ýνα περικοχλιοστρüφειο
και Ýνα εργαλεßο ρýθìισηò ροπÞò στρÝψηò ìαζß.
(Äεßτε την Εικ. 21)
• Äεßτε τον Πßνακα 2 για να καθορßσετε τιò διαστÜσειò τηò
εκχεßλωσηò και την κατÜλληλη ροπÞ σýσφιξηò.

 
 

  

Åéê. 21



ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ΧρησιìοποιÞστε το ρακüρ που προìηθεýεται ìε το κυρßωò
σþìα τηò ìονÜδαò.

9
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• 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. 22)

 
!     "
   
     



   

  
(× 4)    

Åéê. 22
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.
Πßνακα 2

φ8<7@6A

7 %788 9 : 

(; ? (7

φ(<8<@6A

;(6% < 9 : 

(8 ? (8) (87 ? (8

φ(8(7@A

8 %((66 9 : 

77 ? 7

=0>2

90˚± 2˚

45˚
±2˚

(6 ? (7

%6

• Äεßτε τον “Πßνακα 2” για να καθορßσετε την κατÜλληλη ροπÞ
σýσφιξηò.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το υπερβολικü σφßξιìο ìπορεß να σπÜσει το ρακüρ και/Þ να
προκαλÝσει διαρροÞ του 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:
Πßνακα 3
Γωνßα περαιτÝρω
σýσφιγξηò

φ9,5 (3/8”)
φ15,9 (5/8”)
φ19,1 (3/4”)

60 Ýωò 90 ìοßρεò
30 Ýωò 60 ìοßρεò
25 Ýωò 35 ìοßρεò

Συνιστþìενο ìÞκοò
βραχßονα του
εργαλεßου
Περßπου 200mm
Περßπου 300mm
Περßπου 450mm

• Βεβαιωθρεßτε üτι θα εκτελÝσετε τιò ìονωτικÝò εργασßεò τηò
θÝρìανσηò στον συνδετÞρα του αωλÞνα αφοý ελÝγξετε για
τυχüν διαρροÞ αερßου ìελετþνταò προσεκτικÜ το παρακÜτω
σχÞìα και χρησιìοποιþνταò τα παρεχüìενα ìονωτικÜ υλικÜ
θÝρìανσηò για τιò συζεýξειò (6) και (7). (Βιδþστε και τα δýο
Üκρα ìε τουò σφικτÞρεò (4).) (Äεßτε την Εικ. 23)
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Åéê. 23

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τοπικÞ ìüνωση, βεβαιωθεßτε üτι ìονþσατε σε üλο το ìÞκοò
τιò συνδÝσειò των σωλÞνων στο εσωτερικü τηò συσκευÞò.
Τυχüν εκτεθειìÝνεò σωληνþσειò ενδÝχεται να προκαλÝσουν
διαρροÞ Þ καψßìατα αν αγγιχτοýν.

6-2 Για σωλÞνεò ìε φορÜ προò τα πÜνω και για
σωλÞνεò ìε φορÜ προò τα δεξιÜ

A

./01
23

     
     ! (,
    "#$%"&'()
"#"#$*%+'(
43  5

ΜÝγεθοò
σωλÞνα

   
      

• Οι σωλÞνεò ìε φορÜ προò τα πÜνω και οι σωλÞνεò ìε φορÜ
προò τα δεξιÜ τοποθετοýνται γρÞγορα ìε το προαιρετικü κιτ
γωνßαò σýνδεσηò.
• Για τουò σωλÞνεò ìε φορÜ προò τα πÜνω, αφαιρÝστε το
κÜλυììα οπþν του σωλÞνα.
• Μüλιò τοποθετηθοýν οι σωλÞνεò, κüψτε το κÜλυììα οπþν του
σωλÞνα στο σωστü ìÝγεθοò και επανατοποθετÞστε το.
ΧρησιìοποιÞστε ψαλßδι για την κοπÞ. (Äεßτε την Εικ. 24)
ΕπειδÞ υπÜρχει η πιθανüτητα ìικρÜ ζωÜκια Þ Ýντοìα να
εισχωρÞσουν ìÝσα στην εσωτερικÞ ìονÜδα, συνδÝστε την
καλωδßωση ìε καπÜκια και βεβαιωθεßτε üτι δεν Ýχετε αφÞσει
κενÜ στιò οπÝò βÜζονταò ìαστßχη Þ ìονωτικü (απü την
τοπικÞ αγορÜ).

 
 



  
   

  
  
  
Åéê. 24



• 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.
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 ψυκτικοý. Για παρÜδειγìα, αν
χρησιìοποιηθεß ευτηκτικü ìε χλωριοýχα βÜση, θα
προκληθεß διÜβρωση των σωλÞνων Þ, ειδικüτερα, εÜν το
ευτηκτικü περιÝχει φθüριο, θα καταστρÝψει το ψυκτικü λÜδι.)

ΕλληνικÜ
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• 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.
• 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. 25)


 

     
  

  
!

!
Εικ. 25

7.

ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

7-1 ΜοντÜρετε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò.
(Äεßτε την Εικ. 26)
Για τιò εργασßεò αποστρÜγγισηò κÜντε τη διασωλÞνωση ìε
τρüπο þστε να γßνεται σωστÜ η αποστρÜγγιση του του
νεροý.
Η σýνδεση των σωλÞνων αποστρÜγγισηò ìπορεß να γßνει
απü τρειò διαφορετικÝò κατευθýνσειò.
• ΧρησιìοποιÞστε Ýνα σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìε
διÜìετρο ßδια Þ ìεγαλýτερη ìε τη διÜìετρο του
συνδετικοý σωλÞνα (ìε εξαßρεση το τìÞìα ανýψωσηò)
(ΣωλÞναò βινυλßου, ονοìαστικÞ διÜìετροò 20 mm,
εξωτερικÞ διÜìετροò 26 mm).
• Äιατηρεßτε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò üσο το δυνατü
βραχýτερο και κεκλιìÝνο προò τα κÜτω, ìε κλßση
τουλÜχιστο 1/100 για να αποφýγετε τη δηìιουργßα
θυλÜκων αÝρα. (Äεßτε την Εικ. 27)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συσσþρευση νεροý στο σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìπορεß να
τον βουλþσει.

≤500

ÓùëÞíáò
áðïóôñÜããéóçò
(ÐñïìÞèåéá åðß ôüðïõ)
VP20

ÓùëÞíáò áðïóôñÜããéóçò
(1) (Ãéá óýíäåóç VÑ20)
1 - 1,5 m

Ãùíßá (9)

ÐëÜêá ïñïöÞò
Âñá÷ßïíáò
áíÜñôçóçò

VP20
Óôåãáíïðïéçôéêü õëéêü (8)

ÓöéêôÞñáò (2)
Óçìåéþóåéò ãéá ôï óùëÞíá áðïóôñÜããéóçò ìå öïñÜ ðñïò ôá ðÜíù

   

    

 

        






• Για να ìην κÜνει κοιλιÜ ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò,
τοποθετÞστε σýρìατα ανÜρτησηò κÜθε 1 ìÝχρι 1,5 m.
(Äεßτε την Εικ. 26)
• ΧρησιìοποιÞστε ìüνο τον παρεχüìενο σωλÞνα
αποστρÜγγισηò (1) (για σωλÞνεò αποστρÜγγισηò ìε φορÜ
προò τα δεξιÜ) Þ την γωνßα (9) (για σωλÞνεò αποστρÜγγισηò
ìε φορÜ προò τα πÜνω) και τον σφικτÞρα (2) .
• Προσαρìüστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò (1) Þ
τη γωνßα σωλÞνα (9) πÜνω στο σωλÞνα αποστρÜγγισηò Ýωò
το λαιìü και σφßξτε καλÜ ìε τον σφιγκτÞρα (2).
• Σφßξτε το σφιγκτÞρα (2) ìÝχρι που η κεφαλÞ τηò βßδαò να
εßναι σε απüσταση ìικρüτερη απü 4mm απü τον εýκαìπτο
σωλÞνα.
• Μονþστε το σφιγκτÞρα (2) και τον εýκαìπτο σωλÞνα
αποστρÜγγισηò Þ τη γωνßα σωλÞνα (9) ìε το
προìηθευüìενο επßθεìα στεγανοποßησηò (8).
(Äεßτε την Εικ. 28)
• Βεβαιωθεßτε üτι οι ìονωτικÝò εργασßεò θÝρìανσηò Ýγιναν
στα παρακÜτω 2 οηìεßα για να αποφýγετε τυχüν διαρροÞ
νεροý εξαιτßαò του σχηìατισìοý συìπυκνþìατοò.
• Μονþστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìÝσα
στο κτßριο
• ΥποδοχÞ αποστρÜγγισηò



 
 
 






 !
 
 
   

Åéê. 26

 




  
 
 

Åéê. &

ΕλληνικÜ

11

06_EL_3P249378-5G.fm Page 12 Friday, January 20, 2012 9:12 PM

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην στρεβλþνετε οýτε να λυγßζετε τον εýκαìπτο
σωλÞνα αποστρÜγγισηò (1), þστε να ìην εφαρìüζεται
σÜυτüν υπερβολικÞ δýναìη, γιατß αυτü ìπορεß να
προκαλÝσει διαρροÝò.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΑΝΥΨÙΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝÙ
• ΤοποθετÞστε τουò σωλÞνεò ανýψωσηò αποστρÜγγισηò
σε ýψοò ìικρüτερο απü 500 mm.
• Äιατηρεßτε τουò σωλÞνεò ανýψωσηò αποστρÜγγισηò σε
ορθÞ γωνßα ωò προò την εσωτερικÞ ìονÜδα.
(Äεßτε την Εικ. 29)

ËÁÈÏÓ
Åéê. '
ΠΡΟΣΟΧΗ

7-2 Οταν ολοκληρωθοýν οι εργασßεò

σωληνþσεων, βεβαιωθεßτε üτι η
αποστρÜγγιση ρÝει οìαλÜ.

• Ανοßξτε το κÜλυììα εισüδου νεροý, προσθÝστε περßπου
1000 κυβικÜ εκατοστÜ νεροý και ελÝγξτε την ροÞ τηò
αποστρÜγγισηò. (Äεßτε την Εικ. 30)

≥

ΟΤΑΝ ÄΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙÙΣΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ
ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Οι ηλεκτρικÝò συνδÝσειò πρÝπει να εκτελοýνται απü
εξουσιοδοτηìÝνο ηλεκτρολüγο.
• ΕÜν οι εργασßεò εκτελεστοýν απü κÜποιον που δεν διαθÝτει
τα απαραßτητα προσüντα, ìετÜ τη δοκιìÞ λειτουργßαò
εκτελÝστε τα παρακÜτω.
• ΑφαιρÝστε το καπÜκι του πßνακα ελÝγχου και αλλÜξτε το
διακüπτη Ýκτακτηò ανÜγκηò πÜνω απü την πλακÝτα ΡC τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò απü τη θÝση “NORM.” σε “EMERG.”.
ΣυνδÝστε τη ìονοφασικÞ τροφοδßα και το καλþδιο γεßωσηò
στην πλακÝτα ακροδεκτþν τροφοδοσßαò (50Hz; 220-240V)
και επιβεβαιþστε τη λειτουργßα αποστρÜγγισηò.
Φροντßστε να αλλÜξετε τη θÝση του διακüπτη πριν ανοßξετε το
ρεýìα. (Äεßτε την Εικ. 31)
ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν ο σωλÞναò ανýψωσηò αποστρÜγγισηò ìε φορÜ προò τα
πÜνω παßρνει λοξÞ κλßση, ìπορεß να παρουσιαστεß βλÜβη
στον διακüπτη ìε πλωτÞρα και να αρχßσει να οτÜζει νερü
απü τη ìονÜδα.

 

ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡÙΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤÙΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ
ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
• ΕλÝγξτε τη ροÞ τηò αποστρÜγγισηò κατÜ τη διÜρκεια τηò
ΨΥΞΗΣ, üπωò περιγρÜφεται στιò διαδικασßεò “ÄΟΚΙΜΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”.

$%  ##  
  !
"# # 
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  ## !
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           !
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• ΣυνδÝστε σταθερÜ στο συνδετÞρα C για να βεβαιωθεßτε üτι δεν
εφαρìüζεται υπερβολικÞ πßεση στιò συνδÝσειò των
καλωδιþσεων.
• Μην ξεχνÜτε üτι ο ανεìιστÞραò θα περιστρÝφεται κατÜ τη
λειτουργßα.
• ΜετÜ την αποστρÜγγιση, κλεßστε το ρεýìα και φροντßστε να
επαναφÝρετε το διακüπτη Ýκτακτηò ανÜγκηò στη θÝση
“NORM.”.

   
     
 
   
 
 
   

       
NORM. EMERG.
1 2 3
1 2 3
  
! " 

#
  
$   
()    (  )
     %
Åéê. 31

[ ΠροσοxÞ ]
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.
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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 εργασßεò ηλεκτρικþν καλωδιþσεων, συìβουλευτεßτε
επßοηò το “ÄΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝÄΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ” που
παρÝχεται ìε τη ìονÜδα.
• Για λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε τη σýνδεση του
τηλεχειριστηρßου, ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
που προìηθεýεται 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 αποστρÜγγισηò, αλεξικÝρευνα Þ σε τηλεφωνικÜ
καλþδια στο Ýδαφοò.
• ΣωλÞνεò αερßου: υπÜρχει κßνδυνοò να εκραγοýν και εÜν
υπÜρχει διαρροÞ αερßου να προκληθεß φωτιÜ.
• ΣωλÞνεò αποστρÜγγισηò: δεν εßναι δυνατÞ η γεßωση εÜν
χρησιìοποιοýνται σωλÞνεò απü χοντρü πλαστικü.
• ΤηλεφωνικÜ καλþδια και αλεξικÝραυνα: η ισχýò εδÜφουò
ìπορεß να αυξηθεß υπερβολικÜ εÜν χτυπηθεß απü
κεραυνü.
• ΠροδιαγραφÝò για καλþδια εìπορßου
Το καλþδιο του τηλεχειριστηρßου πρÝπει να το προìηθευτεßτε
απü την τοπικÞ αγορÜ. ¼ταν προετοιìÜζετε ìßα, ανατρÝξτε
στον Πßνακα 4 παρακÜτω.
Πßνακα 4
Καλþδιο
Äιασýνδεση των
ìονÜδων

H05VV - U4G
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)
Καλþδιο βινυλßου
Καλþδιο
ìε οπλισìü Þ
τηλεχειριστηρßου καλþδιο (δßκλωνο)
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 2)
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Åéê. 32

ΠΡΟΣΟΧΗ
• ¼ταν συνδÝετε τιò καλωδιþσειò, να χρησιìοποιεßτε το
προìηθευüìενο υλικü σýνδεσηò για να προλαìβÜνετε να
εφαρìοστεß υπερβολικÞ εξωτερικÞ πßεση στιò συνδÝσειò των
καλωδιþσεων και σφßξτε καλÜ. ΚατÜ την εργασßα τηò
καλωδßωσηò, βεβαιωθεßτε üτι αυτÞ εßναι τακτοποιηìÝνη και
δεν εìποδßζει το καπÜκι του πßνακα ελÝγχου, ìετÜ κλεßστε
γερÜ το καπÜκι.
• ¼ταν τοποθετεßτε το καπÜκι του πßνακα ελÝγχου, φροντßστε
να ìην πιαστοýν καλþδια.
• Με την ολοκλÞρωση των συνδÝσεων τηò καλωδßωσηò,
γεìßστε τα τυχüν κενÜ στιò οπÝò περÜσìατοò ìε στüκο Þ
ìüνωση (προìÞθεια κατÜ τüπον) για να αποτρÝψετε την
εßσοδο ìικρþν ζþων και εντüìων στη ìονÜδα. (ΕÜν
περÜσουν ìÝσα, ìπορεß να προκαλÝσουν βραχυκýκλωìα
στο κιβþτιο ηλεκτρικþν εξαρτηìÜτων.)
• ¸ξω απü τη συσκευÞ, διαχωρßστε τα καλþδια χαìηλÞò
τÜσηò (καλþδια συσκευÞò τηλεχειρισìοý) και τα καλþδια
υψηλÞò τÜσηò (εσωτερικÞ ìονÜδα, γεßωση και Üλλα καλþδια
ισχýοò) τουλÜχιστον 50 mm þστε να ìην περνοýν απü το
ßδιο σηìεßο ìαζß. Η εγγýτητα ενδÝχεται να προκαλÝσει
ηλεκτρικÞ παρεìβολÞ, δυσλειτουργßεò και βλÜβη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ÄιατοìÞ
(mm2)

ΜÞκοò

2,5

—

0,75 - 1,25

ΜÝγ.
500m

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. Ο πßνακαò αφορÜ την περßπτωση κατÜ την οποßα
χρησιìοποιοýνται σωλÞνεò ìε προστασßα. Αν δεν υπÜρχει
προστασßα, χρησιìοποιÞστε Η07RN-F.
2. ΠÜχοò ìüνωσηò: 1 mm Þ περισσüτερο
<ΜÝθοδοò καλωδßωσηò των ìονÜδων και σýνδεσηò των
καλωδßων τηλεχειριστηρßου.> (Äεßτε την Εικ. 32)
• Καλωδßωση των συνδÝσεων τηò ìονÜδαò
ΒγÜλτε το καπÜκι απü το κουτß διακüπτη και ευθυγραììßστε τιò
φÜσειò ìε αυτÝò τηò εσωτερικÞò πλακÝταò ακροδεκτþν ισχýοò
για σýνδεση. Στερεþστε καλÜ τα καλþδια ìε το
προìηθευüìενο υλικü στερÝωσηò Α και στη συνÝχεια
στερεþστε το ìε παρüìοιο τρüπο ìε το υλικü στερÝωσηò C.
• ΣυνδÝσειò καλωδßων τηλεχειριστηρßου
(Äεν εßναι αναγκαßο για τη ìονÜδα υπηρÝτη του συστÞìατοò
ταυτüχρονηò λειτουργßαò)
ΣυνδÝστε στην πλακÝτα ακροδεκτþν του τηλεχειριστηρßου.
(χωρßò πολικüτητα)
Στερεþστε καλÜ το καλþδιο του τηλεχειριστηρßου ìε το
προìηθευüìενο υλικü στερÝωσηò B και στη συνÝχεια
στερεþστε το ìε παρüìοιο τρüπο ìε το υλικü στερÝωσηò D.

ΕλληνικÜ
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8.

• Μην συνδÝετε καλþδια διαφορετικοý ìεγÝθουò στον ßδιο
ακροδÝκτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò.
(Η χαλαρüτητα στη σýνδεση ìπορεß να προκαλÝσει
υπερθÝρìανση.)
• ΑκολουθÞστε τιò σηìειþσειò üταν κÜνετε τη σýνδεση στο
πλακßδιο ακροδεκτþν ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò.
(ΧρησιìοποιÞστε Ýναν στρογγυλü πτυχωτü ακροδÝκτη ìε
κÜλυìα ìüνωσηò για σýνδεση στην πλακÝτα ακροδεκτþν
τροφοδοσßαò. Στην περßπτωση που δεν ìπορεß να
χρησιìοποιηθεß για αναπüφευκτουò λüγουò, συνδÝστε τα
καλþδια του ßδιου ìετρητÞ και στιò δýο πλευρÝò üπωò
δεßχνει η Εικ. 33.)
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Åéê. 33

•

•

•
•

Αν η καλωδßωση ζεσταθεß πολý λüγω χαλÜρωσηò στην
καλωδßωση ισχýοò, ακολουθÞστε τιò παρακÜτω
οδηγßεò.
Στην καλωδßωση, βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιοýνται τα
προδιαγραφüìενα καλþδια, ολοκληρþστε τιò συνδÝσειò και
στερεþστε τα καλþδια Ýτσι þστε να ìην ασκοýνται εξωτερικÝò
πιÝσειò στουò ακροδÝκτεò.
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.
Äεßτε τον πßνακα παρακÜτω για τη ροπÞ στρÝψηò στιò
τερìατικÝò βßδεò .

ΡοπÞ στρÝψηò (N·m)
ΑκροδÝκτεò για τη συσκευÞ
0,79 Ýωò 0,97
τηλεχειρισìοý
ΠλακÝτα ακροδεκτþν για τη
σýνδεση των καλωδßων των
1,18 Ýωò 1,44
ìονÜδων.
ΑκροδÝκτηò γεßωσηò
1,44 Ýωò 1,94

9.

ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ

Για την καλωδßωση των εξωτερικþν ìονÜδων, συìβουλεìτεßτε
τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò που παρÝχονται ìε τιò εξωτερικÝò
ìονÜδεò.
ΕλÝγξτε τον τýπο του συστÞìατοò.
• ÄιπλÞ ìονÜδα: 1 τηλεχειριστÞριο ελÝγχει 1 εσωτερικÞ
ìονÜδα (τυπικü σýστηìα).
• Σýστηìα ταυτüχρονηò λειτουργßαò: 1 τηλεχειριστÞριο
ελÝγχει 2 εσωτερικÝò
ìονÜδεò
(2 εσωτερικÝò
ìονÜδεò λειτουργοýν
το ßδιο).
• Οìαδικüò Ýλεγχοò: 1 τηλεχειριστÞριο ελÝγχει ìÝχρι και 16
εσωτερικÝò ìονÜδεò.
(Ολεò οι εσωτερικÝò ìονÜδεò
λειτουργοýν σýìφωνα ìε το
τηλεχειριστÞριο).
• Ελευχοò ìÝοω 2 τηλεχειριστηρßων: 2 τηλεχειριστÞρια
ελÝγχουν 1 εσωτερικÞ
ìονÜδα.
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ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. Ολεò οι καλωδιþσειò ìετÜδοσηò εκτüò απü τα καλþδια του
τηλεχειριστηρßου πρÝπει να ταιριÜζουν στο σýìβολο του
ακροδÝκτη.
2. ¼ταν χρησιìοποιεßται το BRC1B517 συνδÝστε Ýνα
ενισχυìÝνο τìÞìα ìε τον ακροδÝκτη γεßωσηò.
3. 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)
4. Ùò τηλεχειριστÞριο οìαδικοý ελÝγχου, επιλÝξτε το
τηλεχειριστÞριο που ταιριÜζει για την εσωτερικÞ ìονÜδα που
διαθÝτει τιò περισσüτερεò λειτουργßεò. (üπωò την κινοýìενη
περσßδα)
5. Για συστÞìατα ταυτüχρονηò λειτουργßαò, συνδÝστε το
καλþδιο του τηλεχειριστηρßου στην κýρια ìονÜδα.

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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 “Αριθìü Τρüπου
Λειτουργßαò”, τον “Αρ. ΠΡÙΤΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” και τον “Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ”.
• Για τη ρýθìιση και λειτουργßα, συìβουλευτεßτε την “Ρýθìιση
στο χþρο εγκατÜστασηò” στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò του
τηλεχειριστηρßου.

10-1 Ρýθìιση ýψουò οροφÞò
• ΕπιλÝξτε τον αριθìü του Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ
που αντιστοιχεß στο ýψοò τηò οροφÞò. ΑνατρÝξτε στον
πßνακα 5 και 6.
(Ο Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το
εργοστÜσιο στο “01” για ýψοò λιγüτερο απü 2,7 m)
Πßνακα 5
γψοò οροφÞò (m)
εκροÞ αÝρα σε
4 διευθýνσειò
Λιγüτερο απü
2,7m
Περισσüτερο απü
2,7m; 3 m Þ
λιγüτερο.
Περισσüτερο απü
3 m; 3,5 m Þ
λιγüτερο.

εκροÞ αÝρα σε
3 διευθýνσειò
Λιγüτερο απü
3m
Περισσüτερο
απü 3 m; 3,5 m Þ
λιγüτερο.
Περισσüτερο απü
3,5 m; 3,8 m Þ
λιγüτερο.

εκροÞ αÝρα σε
2 διευθýνσειò
Λιγüτερο απü
3,5 m
Περισσüτερο απü
3,5 m;
3,8 m Þ λιγüτερο.
—

Ρýθìιση
N

Αριθìü
Τρüπου
Λειτουργßαò

εκροÞ αÝρα σε
4 διευθýνσειò
εκροÞ αÝρα σε
3 διευθýνσειò
εκροÞ αÝρα σε
2 διευθýνσειò

S

Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ
01
02
03

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

10-3 Ρýθìιση τηò διεýθυνσηò εκροÞò αÝρα
• Για να αλλÜξετε την διεýθυνση εκρσÞò του αÝρα σε 2 Þ
3 διευθýνσειò, αλλÜξτε τον Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ
ýπωò φαßνεται στον Πßνακα 7.
(Ο Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το
εργοστÜσιο στο “01” για εκροÞ αÝρα σε 4 διευθýνσειò.)

Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ
01

13 (23)

1

02
03

10-4 Ρýθìιση Ýνδειξηò φßλτρου αÝρα
• Τα τηλεχειριστÞρια διαθÝτουν ενδεßξειò φßλτρου αÝρα σε
οθüνη υγρþν κρυστÜλλων üπου εìφανßζεται ο χρüνοò
για το καθÜρισìα των φßλτρων αÝρα.
• ΑλλÜξτε τον Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σýìφωνα ìε
τον παρακÜτω Πßνακα 8, ανÜλογα ìε την ποσüτητα
σκüνηò Þ βροìιÜò στο δωìÜτιο.
(Ο Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το
εργοστÜσιο στο “01” για ìüλυνση φßλτρου αÝρα - ìικρÞ.)
Πßνακα 8

Ρýθìιση

Μüλυνση
φßλτρου αÝρα
- ìικρÞ
Μüλυνση
φßλτρου αÝρα
- ìεγÜλη

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

01
10 (20)

0

Περßπου
1250 þρεò

02

10-5 Ρýθìιση αριθìοý εσωτερικþν ìονüδων του
συστÞìατοò ταυτüχρονηò λειτουργßαò
• Οταν χρησιìοποιεßτε το σýστηìα ταυτüχρονηò
λειτουργßαò, αλλÜξτε τον Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ
üπωò φαßνεται στον Πßνακα 9.
(Ο Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το
εργοστÜσιο στο “01” σιπλü σýστηìα.)
Πßνακα 9

H

10-2 Ρυθìßσειò για τιò επιλογÝò

ΕλληνικÜ

Ρýθìιση

Ρýθìιση

Πßνακα 6
Αριθìü
Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
Ρýθìιση Τρüπου
ΚÙÄΙΚΟΥ
Λειτουργßαò
N
H
13 (23)
0
S

Πßνακα 7

Äιπλü σýστηìα
(1 ìονÜδα)
Σýστηìα ταυτüχρονηò
λειτουργßαò(2 ìονÜδεò)
Σýστηìα ταυτüχρονηò
λειτουργßαò(3 ìονÜδεò)

Αριθìü
Τρüπου
Λειτουργßαò

Αρ.
Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ
01

11 (21)

0

02
03

• Οταν χρησιìοποιεÝτε το σýστηìα ταυτüχρονηò
λειτουργßαò, συìβουλευτεßτε την ενüτητα “ΑτοìικÞ
ρýθìιση του συστÞìατοò ταυτüχρονηò λειτουργßαò”
για ρýθìιση τηò κýριαò και τηò βοηθητικÞò ìονÜδαò
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.

15
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10-6 ΑτοìικÞ ρýθìιση του συστÞìατοò ταυτüχρονηò
λειτουργßαò

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ/ÄΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
(1) ΤοποθετÞστε Ýνα κοινü κατσαβßδι στην εσοχÞ του
Üνω και κÜτω τìÞìατοò του τηλεχειριστηρßου και
πιÝζονταò απü τιò 2 θÝσειò, αφαιρÝστε προσεκτικÜ το
Üνω ìÝροò. (Äεßτε την Εικ. 34)
(Η πλακÝτα PC του τηλεχειριστηρßου εßναι
τοποθετηìÝνη στο Üνω ìÝροò του τηλεχειριστηρßου.)
(2) Γυρßστε το διακüπτη εναλλαγÞò ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ/
ÄΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ που βρßσκεται πÜνω στην
πλακÝτα PC του ενüò απü τα δýο τηλεχειριστÞρια στη
θÝση “S” .
(ΑφÞστε το διακüπτη του Üλλου τηλεχειριστηρßου στη
θÝση “M” .) (Äεßτε την Εικ. 35)

Η ρýθìιση τηò βοηθητικÞò ìονÜδαò γßνεται
ευκολüτερα αν χρησιìοποιεßτε το προαιρετικü
τηλεχειριστÞριο.
• Η ρýθìιση τηò βοηθητικÞò ìονÜδαò γßνεται ευκολüτερα
αν χρησιìοποιεßτε το προαιρετικü τηλεχειριστÞριο.
Äιαδικασßα
(1) ΑλλÜξτε τον Αρ. ÄΕΤΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σε “02”,
ατοìικÞ ρýθìιση, Ýτσι þοτε ν βοηθητικÞ ìονÜδα να
ìπορεß να ρυθìιστεß ξεχωριστÜ.(Äεßτε την Πßνακα 10)
(Ο Αρ. ÄΕΤΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το
εργοστÜσιο στο “01” , ενοποιηìÝνη ρýθìιση.)

  
 

Πßνακα 10
Ρýθìιση

Αριθìü
Τρüπου
Λειτουργßαò

ΕνοποιηìÝνη ρýθìιση
ΑτοìικÞ ρýθìιση

11 (21)

Αρ.
Αρ.
ΠΡÙΤΟΥ ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ
01
1
02

(2) ΚÜντε τη ρýθìιση στο χþρο τηò εγκατÜστασηò για την
κýρια ìονÜδα.
(3) Κλεßστε το γενικü διακüπτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò
ìετÜ απü το βÞìα(2).
(4) ΑποσυνδÝστε το τηλεχειριστÞριο απü την κýρια
ìονÜδα και συνδÝοτε το ìε την βοηθητικÞ ìονÜδα.
(5) Ανοßξτε ξανÜ το γενικü διακüπτη ηλεκτρικÞò
τροφοδοσßαò και üπωò στο βÞìα (1), αλλÜξτε τον Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σε “02” , ατοìικÞ ρýθìιση.
(6) ΚÜντε τη ρýθìιση στο χþρο τηò εγκατÜστασηò για την
βοηθητικÞ ìονÜδα.
(7) Κλεßστε το γενικü διακüπτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò
ìετÜ απü το βÞìα (6).
(8) ΕÜν υπÜρχουν περισσüτερεò απü ìßα ìονÜδεòυπηρÝτεò, επαναλÜβατε τα βÞìατα 4 Ýωò 7.
(9) 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.)

  
   
    
(3) (7) 

  
   
    


 
 

   
1 2 3

1 2 3

P1P2

   
 
P1P2

 
      
!" 

(1) (2)

1 2 3
P1P2

S
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S
M

       
      



     

Åéê. 35

11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓÙΝΙΑΚΟΥ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ
ΕΙΣΑΓÙΓΗΣ ΑΕΡΑ
• ΤοποθετÞστε τα γωνιακÜ καλýììατα στη ìονÜδα και
ασφαλßστε τα στη θÝση τουò ìε Βßδεò. (Οι βßδεò εßναι
τοποθετηìÝνεò πÜνω στα γωνιακÜ καλýììατα.)
• Για σωλÞνεò ìε κλßση προò τα πÜνω και προò τα δεξιÜ, κüψτε
το κÜλυììα στιò γωνßεò üπωò φαßνεται στην Εικ. 36 πριν τουò
συνδÝσετε. (Äεßτε την Εικ. 36)

  

     
 

1 2 3

 
          
  (4)
(8)
!" 
P1P2

P1P2

P1P2

(5) (6)

10-7 Ελεγχοò ìÝσω 2 τηλεχειριστηρßων (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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Åéê. 34
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Åéê. 36
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12-2 ΠÙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ÄΙΑΓΝÙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤÙΝ

Åéê. 37
• ΤοποθετÞστε τη σχÜρα εισαγωγÞò αÝρα.
• Αγκιστρþστε τιò αλυσßδεò στη ìονÜδα για να εìποδßσετε τη
σχÜρα να πÝσει. (Äεßτε την Εικ. 37)

12. ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Συìβουλευτεßτε την ενüτητα “ÄÙΣΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤÙ ΕΙÄΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”.
• Οταν τελειþσετε την κατασκευÞ των σωληνþσεων ψυκτικοý,
των σωληνþσεων αποστρÜγγισηò και των ηλεκτρικþν
καλωδιþσεων, εκτελÝστε τη δοκιìÞ λειτουργßαò για vα
προστατÝψετε τη ìονÜδα.

12-1 ΠÙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Ανοßξτε την πλευρÜ αερßου τηò βαλβßδαò κλεισßìατοò.
2. Ανοßξτε την πλευρÜ υγροý τηò βαλβßδαò κλεισßìατοò.
3. Ηλεκτρßστε τη θÝρìανση του στροφαλοθαλÜìου για 6
þρεò (Äεν εßναι απαραßτητο για τον τýπο ìüνο ψýξηò).
4. Ρυθìßστε στη λειτουργßα ψýξηò ìε το τηλεχειριστÞριο και
αρχßστε τη λειτουργßα πιÝζονταò το κουìπß
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ÄΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑΣ ( ).
5. ΠιÝστε το κουìπß ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗΣ/ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( 6-56 ) 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.
7. ΠιÝστε το κουìπß ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗΣ/ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( 6-56 ) και θÝστε σε λειτουργßα κανονικÜ.
8. Επιβεβαιþστε τη λειτουργßα τηò ìονÜδαò σýìφωνα ìε τιò
οδηγßεò λειτουργßαò.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• ΕÜν η ìονÜδα δεν λειτουργεß σωστÜ, διαβÜστε την
παρακÜτω διÜγνωση.
• ΕκτελÝστε δοκιìÞ λειτουργßαò ìετÜ την εγκατÜσταση τηò
ΣΧΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓÙΓΗΣ ΑΕΡΑ αν χρησιìοποιεßτε
τηλεχειριστÞριο χωρßò καλþδιο.
• 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).
ΕÜν ο κωδικüò δεßχνει κÜτι διαφορετικü απü “00”,
διαβÜστε τη διÜγνωση δυσλειτουργιþν παρακÜτω.

Με την ισχý ανοιχτÞ. Τα προβλÞìατα ìποροýν να
επισηìανθοýν απü το τηλεχειριστÞριο Þ απü τιò
διüδουò φωτοεκποìπÞò (LED) στην πλακÝτα
τυπωìÝνου κυκλþìατοò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
 Äιüρθωση σφαλìÜτων ìε τιò ενδεßξειò στην οθüνη υγρþν
κρυστÜλλων του τηλεχειριστηρßου.
1 Με το τηλεχειριστÞριο. (ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)
¼ταν η λειτουργßα διακüπτεται λüγω προβλÞìατοò, η
λυχνια λειτουργßαò αναβοσβÞνει και το “
” και ο
κωδικüò σφÜλìατοò εìφανßζονται στην οθüνη υγρþν
κρυστÜλλων. Στην περßπτωση αυτÞ, κÜντε διÜγνωση του
σφÜλìατοò ανατρÝχονταò στον πßνακα στη λßστα
κωδικþν σφαλìÜτων. Στην περßπτωση οìαδικοý
ελÝγχου, εìφανßζεται το νοýìερο τηò ìονÜδαò Ýτσι þστε
να ìπορεß να αναγνωριστεß η ìονÜδα που παρουσιÜζει
το πρüβληìα. (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. Στην
περßπτωση αυτÞ, κÜντε διÜγνωση του σφÜλìατοò ìε τη
βοÞθεια του πßνακα στη λßστα κωδικþν σφÜλìατοò
ψÜχνονταò να βρÝιτε τον κωδικü σφÜλìατοò ο οποßοò
ìπορεß να βρεθεß ìε τιò παρακÜτω διαδικασßεò.
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 2)
(1) ΠιÝστε το κουìπß ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗΣ/ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στην οθüνη εìφανßζεται η Ýνδειξη
“
” και το “0” αναβοσβÞνει.
(2) ΠιÝστε το κουìπß ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
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 κουìπß ΕΝIΛΟΓΗΣ ΤΡΟΝΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ο επÜνω αριθìüò του κωδικοý
σφÜλìατοò θα αναβοσβÞνει.
(4) Συνεχßστε πατþνταò το κουìπß ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ìÝχρι να ακοýσετε 2 ìπιπ
ìικρÞò διαρκεßαò και να βρει τον κÜτω κωδικü.
(5) ΠιÝστε το κουìπß ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ το κÜτω τìÞìα του κωδικοý
σφÜλìατοò αναβοσβÞνει.
(6) Συνεχßστε πατþνταò το κουìπß ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ìÝχρι να ακοýσετε Ýνα ìπιπ
ìεγÜληò διαρκεßαò και και να βρει τον κÜτω κωδικü.
y ¸να ìπιπ ìεγÜληò διαρκεßαò δεßχνει τον κωδικü
σφÜλìατοò.
 Äιορθωση σφαλìÜτων ìε τιò διüδουò φωτοεκποìπÞò
(LED) στο τυπωìÝνο κýκλωìα. (Äεßτε την Πßνακα 11)
Oι παρακÜτω Ýλεγχοι ìποροýν να γßνουν ìε τιò διüδουò
φωτοεκποìπÞò ελÝγχου (πρÜσινεò). (ΚανονικÞ üταν
αναβοσβÞνει)
: ΛΥΧΝΙΑ (LED) αναììÝνη
: ΛΥΧΝΙΑ (LED) σβησìÝνη
: ΛΥΧΝΙΑ (LED) αναβοσβÞνει

— : Äεν χρησιìοποιεßτε για διüρθωση σφαλìÜτων

ΕλληνικÜ
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Πßνακα 11

A6

Kανονικüò
Κανονικüò
Ýλεγχοò
Ýλεγχοò
ìικροϋπολογιστÞ ìετÜδοσηò
HAP(H1P)
HBP(H2P)

ΛανθασìÝνη σýνδεση καλωδßων
ανÜìεσα στιò εσωτερικÝò και στιò
εξωτερικÝò ìονÜδεò
ΕÜν η εξωτερικÞ ìονÜδα HAP(H1P)
δεν ανÜβει, κÜντε διÜγνωση στην
εξωτερικÞ ìονÜδα. ΕÜν αναβοσβÞνει,
αυτü οφεßλεται Þ σε λανθασìÝνη
σýνδεση καλωδßων Þ σε
δυσλειτουργßα του προσαρτÞìατοò
του τυπωìÝνου κυκλþìατοò τηò
εσωτερικÞò Þ τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò.
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 4)
Äυσλειτουργßα του πßνακα
τυπωìÝνου κυκλþìατοò τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò (ΣΗΜΕIÙΣΗ 5)

—

ΜοτÝρ κινοýìενηò περσßδαò κλειστü

ΛεπτοìÝρειεò
Η εσωτερικÞ ìονÜδα εßναι
κανονικÞ→ΚÜντε διÜγνωση τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò

ΑσυνÞθιστη ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα,
δυσλειτουργßα του προσαρτÞìατοò
του τυπωìÝνου κυκλþìατοò Þ
αποσýνδεση ανÜìεσα στην
εσωτερικÞ και εξωτερικÞ ìονÜδα
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 5)

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1 Στην περßπτωση ενσýρìατου τηλεχειριστηρßου, πιÝστε
το κουìπß ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗΣ/ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στο τηλεχειριστÞριο, το “
” αρχßζει να
αναβοσβÞνει.
2 ΚρατÞστε πατηìÝνο το κουìπß ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/
ÄΙΑΚΟΠΗΣ 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.
3 ΑνÜλογα ìε το ìοντÝλο Þ ìε τιò συνθÞκεò, ìπορεß να
εκτελεστεß σβÞσιìο ανÜγκηò.
4 ΕÜν το HBP(H2P) εßναι κλειστü, η διακλÜδωση
καλωδßωσηò ανÜìεσα στιò εσωτερικÝò και εξωτερικÝò
ìονÜδεò ìπορεß να εßναι λÜθοò συνδεδεìÝνη Þ να Ýχει
πÜθει ζηìιÜ. Πριν κÜνετε οποιοδÞποτε απü τα βÞìατα
διÜγνωσηò που αναφÝρονται παραπÜνω, ελÝγξτε τη
διακλÜδωση καλωδßωσηò.
ΕÜν το HBP(H2P) εßναι σβηστü σε Ýναν αναστροφÝα,
υπÜρχει η πιθανüτητα ìßα ασφÜλεια τηò πλακÝταò
τυπωìÝνου κυκλþìατοò στην εξωτερικÞ ìοναδα να εßναι
καììÝνη.
5 Äιακüψτε την ισχý και περιìÝνετε για 5 δευτερüλεπτα Þ
παραπÜνω. Ανοßξτε την ισχý ξανÜ για να δεßτε Ýαν η
δßοδοò φωτοεκποìπÞò (LED) εßναι στην ßδια κατÜσταση.

ΜοτÝρ εσωτερικοý ανεìιστÞρα υπερφορτωìÝνο, ìε
υπερβολικÞ τÜση Þ κλειστü

A7

Äεν ìπορεß να ελεγχθεß ìüνο η κατεýθυνση ροÞò του
αÝρα.

AF

ΥγροποιητÞò ελαττωìατικüò

AH

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 (εξωτερικÞ ìονÜδα)

E3

ΑσυνÞθιστη υψηλÞ πßεση (εξωτερικÞ ìονÜδα)

E4

ΑσυνÞθιστη χαìηλÞ πßεση (εξωτερικÞ ìονÜδα)

E5

Äυσλειτουργßα ìηχανισìοý κλεισßìατοò του ìοτÝρ
συìπιεστÞ (εξωτερικÞ ìονÜδα)

E6

Κλεßδωìα κινητÞρα αεροσυìπιεστÞ απü επßρευìα
(εξωτερικÞ)

E7

Äυσλειτουργßα ìηχανισìοý κλεισßìατοò ìοτÝρ
εξωτερικοý ανεìιστÞρα
Στιγìιαßα δυσλειτουργßα υπερÝντασηò ìοτÝρ
εξωτερικοý ανεìιστÞρα (εξωτερικÞ ìονÜδα)

E9

ΗλεκτρονικÞ βαλβßδα διαστολÞò ελαττωìατικÞ
(εξωτερικÞ ìονÜδα)

EA

Äυσλειτουργßα διακüπτη θÝρìανσηò/ ψýξηò
(εξωτερικÞ)

F3

ΑσυνÞθιστη θερìοκρασßα σωλÞνα εκκÝνωσηò
(εξωτερικÞ ìονÜδα)

H3

Äιακüπτηò υψηλÞò πßεσηò ελαττωìατικüò (εξωτερικÞ ìονÜδα)

H4

Äιακüπτηò χαìηλÞò πßεσηò ελαττωìατικüò (εξωτερικÞ ìονÜδα)

H7

ΣÞìα δυσλειτουργßαò θÝσηò ìοτÝρ εξωτερικοý
ανεìιστÞρα (εξωτερικÞ ìονÜδα)

H9

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

• Οι λευκοß χαρακτÞρεò σε ìαýρο φüντο δεßχνουν
δυσλειτουργßεò που δεν θα προκαλÝσουν την εìφÜνιση του
“
” στην οθüνη και παρüλο üτι το σýστηìα θα συνεχßσει να
λειτουργεß, πρÝπει να γßνει Ýλεγχοò και να επισκευαστεß.
• ΑνÜλογα ìε τον τýπο εσωτερικÞò Þ εξωτερικÞò ìονÜδαò, ο
κωδικüò δυσλειτουργßαò ìπορεß να εìφανιστεß Þ üχι.

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)

Κωδικüò

J5

ΘερìικÞ αντßσταση σωλÞνα αναρρüφησηò
ελαττωìατικÞ (εξωτερικÞ ìονÜδα)

J6

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

12-3 Κωδικüò δυσλειτουργßαò

Äυσλειτουργßα-ΠαρατηρÞσειò

A1

ΕσωτερικÞ πλακÝτα τυπωìÝνου κυκλþìατοò
εσωτερικÞò ìονÜδαò ελαττωìατικÞ

A3

ΣτÜθìη νεροý αποστρÜγγισηò ασυνÞθιστη

18

ΕλληνικÜ

06_EL_3P249378-5G.fm Page 19 Friday, January 20, 2012 9:12 PM

J7

ΕλαττωìατικÞ θερìικÞ αντßσταση εξωτερικοý
εναλλÜκτη θερìüτηταò/θερìοκρασßαò εξαÝρωσηò
(εξωτερικÞ ìονÜδα)
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

J8

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

J9

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

JA

Ελαττωìατικüò αισθητÞραò πßεσηò σωλÞνα
εκκÝνωσηò

JC

Ελαττωìατικüò αισθητÞραò πßεσηò σωλÞνα
αναρρüφησηò

L1
L3
L4

LC

UC

ΥπÝρθεση διεýθυνσηò κεντρικοý ελÝγχου

ΕλαττωìατικÞ Üεργοò θερìικÞ αντßσταση (εξωτερικÞ
ìονÜδα)

UE

ΣφÜλìα ìετÜδοσηò (ΕσωτερικÞ ìονÜδα – Κεντρικü
χειριστÞριο)

ΥπερθÝρìανση ανεìιστÞρα διÜχυσηò θερìüτηταò
(εξωτερικÞ ìονÜδα)

UJ

ΕξÜρτηìα ìετÜδοσηò σφÜλìατοò εξοπλισìοý
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)

Πιθανü ελÜττωìα γεßωσηò Þ βραχυκýκλωìα στο
ìοτÝρ του συìπιεστÞ
ΠιθανÞ ηλεκτρικÞ υπερφüρτωση στο συìπιεστÞ Þ
διακοπÞ στο ìοτÝρ του συìπιεστÞ
Πρüληψη ìπουκþìατοò (εξωτερικÞ ìονÜδα)
ΣυìπιεστÞò πιθανþò κλειστüò
Äυσλειτουργßα ìετÜδοσηò ανÜìεσα στουò
αναστροφεßòτων ìονÜδων εξωτερικοý ελÝγχου
(εξωτερικÞ ìονÜδα)

P1

ΑνοιχτÞ-φÜση (εξωτερικÞ ìονÜδα)

P3

Äυσλειτουργßα αισθητÞρα θερìοκρασßαò πλακÝταò P
(εξωτερικÞ ìονÜδα)

P4

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

P6

ΑισθητÞραò συνεχοýò ρεýìατοò εξüδου
δυσλειτουργßαò συστÞìατοò (εξωτερικÞ ìονÜδα)
ΑκατÜλληλη ρýθìιση τýπου (εξωτερικÞ ìονÜδα)

PJ

U0

Τα στοιχεßα χωρητικüτηταò Ýχουν ρυθìιστεß
λανθασìÝνα. ¹ τßποτα δεν Ýχει προγραììατιστεß στο
εσωτερικü κýκλωìα δεδοìÝνων.
ΑσυνÞθιστη θερìοκρασßα σωλÞνα αναρρüφησηò
(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)
Αντßστροφη φÜση

U1

U2

ΑντιστρÝψτε δýο φÜσειò απü τα καλþδια L1, L2 και
L3.
Äυσλειτουργßα στο βολτÜζ τηò πηγÞò ισχýοò
(εξωτερικÞ ìονÜδα)
ΠεριλαìβÜνει το ελÜττωìα στο K1M. (ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)
ΣφÜλìα ìετÜδοσηò (εσωτερικÞ ìονÜδα - εξωτερικÞ ìονÜδα)

U4
UF

ΛανθασìÝνη ρýθìιση για πολλαπλü σýστηìα

ΣφÜλìα αναστροφÝα (εξωτερικÞ ìονÜδα)

ΗλεκτρικÞ θÝρìανση (εξωτερικÞ ìονÜδα)

L9

Äυσλειτουργßα ìετÜδοσηò ανÜìεσα στο κýριο και στο
δευτερεýον τηλεχειριστÞριο. (Äυσλειτουργßα στο
δευτερεýον τηλεχειριστÞριο.)
ΛανθασìÝνη ρýθìιση του διακüπτη επιλογÞò του
πολλαπλοý συστÞìατοò. (ΒλÝπε SS2 στην πλακÝτα
τυπωìÝνου κυκλþìατοò τηò κýριαò ìονÜδαò.)

ΕλÜττωìα ψýξηò του αναστροφÝα

L8

U8

Η ìετÜδοση ανÜìεσα στην εσωτερικÞ ìονÜδα και το
τηλεχειριστÞριο δεν γßνεται σωστÜ.

UA

Στιγìιαßα υπερÝνταση (εξωτερικÞ ìονÜδα)
L5

U5

ΣφÜλìα ìετÜδοσηò (ΕσωτερικÞ ìονÜδα ΤηλεχειριστÞριο)

ΛÜθοò σýνδεση ανÜìεσα στην εσωτερικÞ και στην
εξωτερικÞ ìονÜδα Þ δυσλειτουργßα τηò πλακÝταò
κυκλþìατοò που εßναι τοποθετηìÝνη στην εσωτερικÞ και
εξωτερικÞ ìονÜδα. εξωτερικÞ ìονÜδα.
ΕÜν εìφανιστεß η Ýνδειξη UF η σýνδεση των καλωδßων
ανÜìεσα στην εσωτερικÞ και στην εξωτερικÞ ìονÜδα δεν
Ýχει γßνει καλÜ. ΑποσυνδÝστε αìÝσωò την παροχÞ
ρεýìατοò και διορθþστε την καλωδßωση. (Ο συìπιεστÞò και
ο ανεìιστÞραò που υπÜρχουν στην εξωτερικÞ ìονÜδα
ìπορεß να αρχßσουν να λειτουργοýν ανεξÜρτητα απü τη
λειτουργßα του τηλεχειριστηρßου.)

ΕλληνικÜ

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1 ΑνÜλογα ìε το ìοντÝλο Þ ìε τιò συνθÞκεò, ìπορεß να
εκτελεστεß σβÞσιìο ανÜγκηò.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΑνατρÝξτε στην ενüτητα “2. Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε την
στιγìÞ τηò παρÜδοσηò” στη σελßδα 3 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.

13. ÄΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝÄΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
(Äεßτε την Εικ. 38, 39, 40)
1
3

ΠΡΟΣ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ
ΜΟΝΑÄΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
ΚΑΛÙÄΙÙΣΗΣ

2
4

5

ÄΕΙΚΤΗΣ/ΜΟΝΑÄΑ
ΟΘΟΝΗΣ

6

7

ΕΣÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ)

8

9

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

10

11 ΣΗΜΕΙÙΣΗ) 9

12

13 ΣΗΜΕΙÙΣΗ) 7
15 ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

14

ΣΗΜΕΙÙΣΗ) 4
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤÙΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ
(ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ)
ΣΗΜΕΙÙΣΗ) 6
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