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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS

Français

Wall-mounted type

FXAQ15PAV1
FXAQ20PAV1
FXAQ25PAV1
FXAQ32PAV1
FXAQ40PAV1
FXAQ50PAV1
FXAQ63PAV1

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

Nederlands

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.
MONTAJDAN ÖNCE BU TALÝMATLARI DÝKKATLÝ BÝR BÝÇÝMDE OKUYUN.
GELECEKTE BAÞVURMAK ÜZERE BU ELKÝTABINI KOLAY ULAÞABÝLECEÐÝNÝZ BÝR YERDE
MUHAFAZA EDÝN.
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Κλιìατιστικü ìε αναστροφÝα
συστÞìατοò VRV

Εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò
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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 δοκιìÞ λειτουργßαò 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 ανÞκει στην κατηγορßα συσκευþν στιò οποßεò εφαρìüζεται η αρχÞ “συσκευÝò ìη
προσβÜσιìεò απü το ευρý κοινü”.
Η ìονÜδα αυτÞ εßναι προϊüν τÜξηò Α. Σε οικιακü περιβÜλλον, το προϊüν αυτü ενδÝχεται να προκαλÝσει
παρεìβολÝò και στην περßπτωση αυτÞ ο χρÞστηò ενδÝχεται να χρειαστεß να λÜβει ανÜλογα ìÝτρα.
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.
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• 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.)
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• 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.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μην εφαρìüζετε πßεση στα εξαρτÞìατα απü ρητßνη üταν ανοßγετε τη ìονÜδα Þ üταν την ìετακινεßτε
ìετÜ το Üνοιγìα.
Φροντßστε να ελÝγξετε τον τýπο ψυκτικοý R410A που θα χρησιìοποιηθεß πριν ξεκινÞσετε
οποιαδÞποτε εργασßα. (Η χρÞση εσφαλìÝνου ψυκτικοý θα εìποδßσει την κανονικÞ λειτουργßα τηò
ìονÜδαò.)
• ¼ταν ανοßγετε τη ìονÜδα Þ τη ìετακινεßτε αφοý την ανοßξετε, φροντßστε να τη σηκþσετε κρατþνταò την απü
τα Üγκιστρα ανýψωσηò χωρßò να ασκÞσετε πßεση σε Üλλα ìÝρη, ειδικÜ στη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò, και
Üλλα εξαρτÞìατα απü ρητßνη.
• Αποφασßστε για τη γραììÞ ìεταφορÜò.
• ΑφÞστε τη ìονÜδα στη συσκευασßα τηò κατÜ τη ìεταφορÜ, ìÝχρι να φτÜσει στο χþρο εγκατÜστασηò.
ΧρησιìοποιÞστε Ýναν ιìÜντα απü ìαλακü υλικü, üταν δεν ìπορεß να αποφευχθεß η αφαßρεση απü τη
συσκευασßα Þ προστατευτικÝò πλÜκεò ìαζß ìε Ýνα σχοινß κατÜ την ανýψωση, για να αποφευχθεß η
πρüκληση βλÜβηò Þ γρατζουνιþν στη ìονÜδα.
• Πιο συγκεκριìÝνα, ìην ανοßξετε τη συσκευασßα (πÜνω) που προστατεýει το κουτß ελÝγχου πριν
αναρτÞσετε τη ìονÜδα.
• Για τα στοιχεßα που δεν περιγρÜφονται σ'αυτü το εγχειρßδιο, ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò τηò
εξωτερικÞò 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.
• ΚατÜ την επιλογÞ του σηìεßου εγκατÜστασηò, ανατρÝξτε στο υπüδειγìα εγκατÜστασηò.
• Η ìονÜδα αυτÞ, εσωτερικÞ και εξωτερικÞ, εßναι κατÜλληλη για εγκατÜσταση σε εìπορικü και ελαφρþò
βιοìηχανικü περιβÜλλον. ΕÜν εγκατασταθεß ωò οικιακÞ συσκευÞ ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροìαγνητικÝò
διαταραχÝò.
• Για την εγκατÜσταση απευθυνθεßτε στο κατÜστηìα αγορÜò Þ σε εξειδικευìÝνο τεχνικü. Η λανθασìÝνη
εγκατÜσταση ìπορεß να οδηγÞσει σε διαρροÝò και, στη χειρüτερη περßπτωση, σε ηλεκτροπληξßα και φωτιÜ.
• Να χρησιìοποιεßτε ìüνο τα εξαρτÞìατα που προìηθεýονται ìε τη ìονÜδα Þ εξαρτÞìατα που διαθÝτουν τα
απαιτοýìενα τεχνικÜ χαρακτηριστικÜ. ¢λλου εßδουò ανταλλακτικÜ ìπορεß να προκαλÝσουν την πτþση τηò
ìονÜδαò απü τη θÝση τηò Þ ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ Þ, στη χειρüτερη περßπτωση, να προκληθεß
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• 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 φθαροýν, κÜτι που ìπορεß να προκαλÝσει την πτþση τηò ìονÜδαò απü τη
θÝση τηò Þ να οδηγÞσει σε διαρροÞ.)
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• Σε χþρουò üπου υπÜρχει διαβρωτικü αÝριο üπωò το θειοýχο αÝριο. (Οι χαλκοσωλÞνεò και τα
σηìεßα συγκüλλησηò ìπορεß να διαβρωθοýν, κÜτι που ìπορεß να οδηγÞσει σε διαρροÞ
ψυκτικοý.)
• Οπου χρησιìοποιοýνται πτητικÜ εýφλεκτα αÝρια üπωò διαλυτικÜ Þ βενζßνη.
• Οταν εκτßθενται σε εýφλεκτα αÝρια και üταν χρησιìοποιοýνται πτητικÜ εýφλεκτα αÝρια üπωò
διαλυτικÜ Þ βενζßνη. (Βενζßνη πλησßον τηò συσκευÞò ìπορεß να αναφλεγεß.)
• 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
ΕλÝγξτε εÜν τα παρακÜτω εξαρτÞìατα συνοδεýουν τη ìονÜδα.
Ονοìα

(1) ΚαπÜκι
εγκατÜστασηò

Ποσüτητα

1 σετ

(3) ΧÜρτινο
σχÝδιο για
εγκατÜσταση

(2) Βßδεò σýνδεσηò για το
καπÜκι εγκατÜστασηò
8 τεì. → FXAQ15,20,25,32 τýπου
9 τεì. → FXAQ40,50,63 τýπου

1 τεì.

(4) ΜονωτικÞ
ταινßα
1 τεì.

ΣχÞìα
M4 × 25L
Ονοìα
Ποσüτητα

(5) ΣφιγκτÞραò
1 ìεγÜλοò 3 ìικροß

(6) Βßδεò στερÝωσηò
2 τεì.

ΣχÞìα

(Αλλα)
• Εγχειρßδιο
λειτουργßαò
• Εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò

M4 × 12L

2-3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• ΥπÜρχουν δýο τýποι τηλεχειριστηρßων: ενσýρìατοι και ασýρìατοι. ΕπιλÝξτε Ýνα τηλεχειριστÞριο σýìφωνα
ìε την απαßτηση του πελÜτη και εγκαταστÞστε το στην κατÜλληλη θÝση.
Τýποò τηλεχειριστηρßου
Με καλþδιο
Χωρßò καλþδιο

Τýποò αντλßαò θερìüτηταò
Τýποò ìüνο ψýξηò

ΜοντÝλο
BRC1C517 · *BRC1D52 · *BRC1E51A7
BRC7E618
BRC7E619

* ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει το τηλεχειριστÞριο.
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Αν ο πελÜτηò επιθυìεß να χρησιìοποιÞσει Ýνα τηλεχειριστÞριο που δεν σηìειþνεται παραπÜνω, επιλÝξτε
Ýνα κατÜλληλο τηλεχειριστÞριο αφοý συìβουλευτεßτε τουò καταλüγουò και την τεχνικÞ βιβλιογραφßα.

ΕλληνικÜ
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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
Η εσωτερικÞ και η εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι
στερεÜ τοποθετηìÝνεò;
Εßναι πλÞρωò εγκατεστηìÝνη η εξωτερικÞ
ìονÜδα;
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;
¸χει 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;

Αν δεν γßνει σωστÜ, τι πρüκειται να συìβεß
Οι ìονÜδεò ενδÝχεται να πÝσουν, να
πÜλλονται Þ να βγÜζουν θüρυβο.
Μπορεß να προκληθεß βλÜβη στη ìονÜδα Þ
να καοýν τα εξαρτÞìατα.
Μπορεß να Ýχει σαν αποτÝλεσìα ανεπαρκÞ
ψýξη.
Το συìπýκνωìα νεροý ìπορεß να στÜζει.
Το συìπýκνωìα νεροý ìπορεß να στÜζει.

ΕλÝγξτε

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.

b. ΕξαρτÞìατα που πρÝπει να ελεγχθοýν κατÜ την παρÜδοση
ÄιαβÜστε επßσηò τιò “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”
Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε
Εßναι συνδεδεìÝνο το κÜλυììα του κουτιοý ελÝγχου, το φßλτρο αÝρα και η γρßλια
αναρρüφησηò;
ΕξηγÞσατε τιò λειτουργßεò κατÜ την επßδειξη του εγχειριδßου οδηγιþν στον πελÜτη;
Παραδþσατε το εγχειρßδιο οδηγιþν στον πελÜτη;

ΕλÝγξτε

c. Στοιχεßα για επεξÞγηση των λειτουργιþν
Τα στοιχεßα ìε τιò ενδεßξειò
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και
ΠΡΟΣΟΧΗ στο εγχειρßδιο οδηγιþν εßναι
στοιχεßα για τα οποßα υπÜρχει πιθανüτητα σωìατικοý τραυìατισìοý και υλικþν ζηìιþν, εκτüò βÝβαια απü
τη γενικÞ φθορÜ του προϊüντοò. ΚατÜ τον ßδιο τρüπο, εßναι αναγκαßο να εξηγÞσετε πλÞρωò τα
περιγραφüìενα περιεχüìενα και ζητÞστε απü τουò πελÜτεò σαò να διαβÜσουν το εγχειρßδιο οδηγιþν.

2-4 ΣΗΜΕΙÙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
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.
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3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(1) ΕπιλÝξτε Ýνα σηìεßο εγκατÜστασηò που να ικανοποιεß τιò παρακÜτω συνθÞκεò και σýìφωνα ìε
την Ýγκριση του πελÜτη.
• Στον επÜνω χþρο (συìπεριλαìβανοìÝνηò τηò πßσω πλευρÜò τηò οροφÞò) τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò εκεß
üπου δεν υπÜρχει πιθανüτητα να στÜξει νερü απü το σωλÞνα ψυκτικοý, του σωλÞνα αποστρÜγγισηò,
του σωλÞνα νεροý, κλπ.
• Εκεß üπου ο τοßχοò εßναι αρκετÜ ανθεκτικüò για να αντÝξει το βÜροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
• Οπου ìπορεß να εξασφαλιστεß αρκετüò κενüò χþροò για συντÞρηση και σÝρβιò. (Äεßτε την Εικ. 1 και Εικ. 2)
• Εκεß üπου ìπορεß να εξασφαλιστεß η τÝλεια διÜχυση του αÝρα.
• Οπου τßποτα δεν εìποδßζει τη διÝλευση του αÝρα.
• Οπου το συìπýκνωìα ìπορεß να αποστραγγßζεται σωστÜ.
• Σε σηìεßο üπου ο τοßχοò δεν εßναι πολý κεκλιìÝνοò.
• Εκεß üπου δεν εκτßθεται σε εýφλεκτα αÝρια.
• ¼που ο σωλÞναò ανÜìεσα τιò εσωτερικÝò και τιò εξωτερικÝò ìονÜδεò δßνει τη δυνατüτητα εντüò του
επιτρεπτοý ορßου. (Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.)
• ΕγκαταστÞστε τιò εσωτερικÝò και τιò εξωτερικÝò ìονÜδεò, το καλþδιο ισχýοò και την καλωδßωση
ìετÜδοσηò, τουλÜχιστον 1 m απü συσκευÝò τηλεüρασηò και ραδιοφþνου, για να αποτραποýν οι
παρεìβολÝò στην εικüνα και τα παρÜσιτα. (ΑνÜλογα ìε τον τýπο και την πηγÞ των ηλεκτρικþν κυìÜτων,
τα παρÜσιτα ìπορεß να γßνουν αισθητÜ ακüìα και σε απüσταση ìεγαλýτερη απü 1 ìÝτρο.)
• ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα τουλÜχιστον 2,5 ìÝτρα πÜνω απü το πÜτωìα. Οταν αναπüφευκτα
χρειαστεß να το τοποθετÞσετε χαìηλüτερα, λÜβετε τα απαραßτητα ìÝτρα Ýτσι þστε τα κρατÜτε τα χÝρια
ìακριÜ απü την εßσοδο του αÝρα.
• ¼που ο ψυχρüò (θερìüò) αÝραò απλþνεται σε üλον τον χþρο του δωìατßου.






 

≥ 50

≥ 30

≥ 90

≥ 50

  

Åéê. 1


≤ 120

≥ 2500 

  
     
  




Åéê. 2

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η εσωτερικÞ και εξωτερικÞ ìονÜδα και τα καλþδια τροφοδοσßαò και του τηλεχειριστηρßου πρÝπει να
εγκατασταθοýν τουλÜχιστον 1 ìÝτρο ìακριÜ απü τηλεορÜσειò Þ ραδιüφωνα. ¸τσι αποφεýγετε παρεìβολÝò
στη λÞψη τηò εικüναò Þ του Þχου. (Μπορεß να προκληθοýν παρεìβολÝò ακüìη και σε απüσταση του 1
ìÝτρου ανÜλογα ìε την ποιüτητα τηò λÞψηò.)
• Αν γßνεται εγκατÜσταση του ασýρìατου κιτ, η απüσταση του σÞìατοò που αποστÝλλεται απü το
τηλεχειριστÞριο ìπορεß να εßναι πιο κοντÜ αν υπÜρχουν λαìπτÞρεò φθορισìοý ηλεκτρονικÞò ανÜφλεξηò
(üπωò τýπου αναστροφÝα Þ γρÞγορηò εκκßνησηò, κλπ.) στο χþρο. Η εσωτερικÞ ìονÜδα πρÝπει να
εγκαθßσταται üσο το δυνατüν πιο ìακριÜ απü λαìπτÞρεò φθορισìοý.

ΕλληνικÜ
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(2) ΕξετÜστε εÜν ο χþροò üπου θα εγκατασταθεß η ìονÜδα ìπορεß να στηρßξει πλÞρωò το βÜροò τηò
ìονÜδαò και, εÜν εßναι αναγκαßο, πριν κÜνετε την εγκατÜσταση, ενισχýστε τα δοκÜρια, κλπ.
Επßσηò, πριν απü την εγκατÜσταση, ενισχýστε το χþρο για να αποφýγετε την παραγωγÞ
κραδασìþν και θορýβου.
(Την απüσταση εγκατÜστασηò ìπορεßτε να τη βρεßτε στο σχεδιÜγραììα εγκατÜστασηò (3).
ΑνατρÝξτε σε αυτü üταν πιστεýετε üτι υπÜρχει ανÜγκη ενßσχυσηò του χþρου.)
(3) Η εσωτερικÞ ìονÜδα ενδÝχεται να ìην εßναι απευθεßαò συνδεδεìÝνη στον τοßχο. ΧρησιìοποιÞστε
το συνδεδεìÝνο καπÜκι εγκατÜστασηò (1) προτοý εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣÙΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ
• Να χρησιìοποιεßτε τα κατÜλληλα αξεσουÜρ και ανταλλακτικÜ κατÜ την εγκατÜσταση.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΚÜντε την εγκατÜσταση ìε τρüπο þστε η ìονÜδα να ìην κλßνει οýτε στη ìßα οýτε στην Üλλη πλευρÜ, οýτε
ìπροστÜ.
• ΚατÜ την ανýψωση, ìην πιÜνετε τη ìονÜδα απü τα πτερýγια. (Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στα
οριζüντια πτερýγια.)
(1) Ανοßξτε την οπÞ τηò σωλÞνωσηò.
• Ο σωλÞναò ψυκτικοý και ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò ìποροýν να τραβηχτοýν Ýξω απü 6 κατευθýνσειò:
αριστερÜ, κÜτω αριστερÜ, πßσω αριστερÜ, δεξιÜ, κÜτω δεξιÜ, και πßσω δεξιÜ. (Äεßτε την Εικ. 3)
• Χρησιìοποιþνταò το σχεδιÜγραììα εγκατÜστασηò (3), επιλÝξτε το σηìεßο απü üπου θα περÜσετε τη
σωλÞνωση και ανοßξτε ìια οπÞ (φ80) στον τοßχο. Ανοßξτε την τρýπα ìε τρüπο þστε ο σωλÞναò
αποστρÜγγισηò να Ýχει κλßση προò τα κÜτω. (Äεßτε “ 6. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ”)
(2) ΑφαιρÝστε το καπÜκι εγκατÜστασηò (1) απü τη ìονÜδα και τοποθετÞστε το στον τοßχο.
(Το καπÜκι εγκατÜστασηò συνδÝεται προσωρινÜ στη ìονÜδα ìε βßδεò. (Σε περßπτωση τýπου 15-32))
(Äεßτε την Εικ. 3)
(a) ΕλÝγξτε τη θÝση για την οπÞ χρησιìοποιþνταò το προìηθευüìενο σχεδιÜγραììα εγκατÜστασηò (3).
• ΕπιλÝξτε ìια θÝση üπου να υπÜρχουν τουλÜχιστον 90 mm χþρου ανÜìεσα στην οροφÞ και στην κýρια ìονÜδα.
(b) ΤοποθετÞστε το καπÜκι εγκατÜστασηò (1) σε προσωρινÞ θÝση ασφαλεßαò στο σχεδιÜγραììα
εγκατÜστασηò (3) και ìε Ýνα αλφÜδι βεβαιωθεßτε üτι ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò εßναι Þ επßπεδοò Þ
ελαφρþò κεκλιìÝνοò προò τα κÜτω.
(c) Στερεþστε το καπÜκι εγκατÜστασηò (1) στον τοßχο χρησιìοποιþνταò βßδεò Þ ìπουλüνια.
• ΕÜν χρησιìοποιÞσετε τιò βßδεò σýνδεσηò για το καπÜκι εγκατÜστασηò (2), χρησιìοποιÞστε
τουλÜχιστον 4 βßδεò σε κÜθε πλευρÜ (συνολικÜ 8 βßδεò (τýπου 15-32), 9screws (τýπου 40-63))
τηò συνιστþìενηò θÝσηò τοποθÝτησηò του τÜκου στο σχεδιÜγραììα εγκατÜστασηò (3).
• ΕÜν σκοπεýετε να χρησιìοποιÞσετε ìπουλüνια, χρησιìοποιÞστε Ýνα ìπουλüνι M8 - M10 σε κÜθε
πλευρÜ (συνολικÜ 2 ìπουλüνια).
• ΕÜν η τοποθÝτηση γßνει σε σκυρüδεìα, χρησιìοποιÞστε τα διαθÝσιìα στο εìπüριο ìπουλüνια
θεìελßωσηò (M8 - M10).

7
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(3) ΕÜν επιλÝξετε την αριστερÞ, κÜτω αριστερÞ, δεξιÜ Þ κÜτω δεξιÜ θÝση για τη σωλÞνωση, κüψτε την
οπÞ που υπÜρχει για τη σωλÞνωση στην πρüσθια γρßλια. (Äεßτε την Εικ. 4)

     
   
     !"
&  '
%

Åéê. 3

 (  % 
  '
)   '
%  *

&  '
  '
%
&   %
#$    %
#$  %
#$   %


Åéê. 4

(4) ΑφαιρÝστε το εìπρüσθιο καπÜκι και τα καπÜκι υπηρεσßαò. (Äεßτε την Εικ. 5)
< Πþò θα βγÜλετε το εìπρüσθιο καπÜκι και το καπÜκι υπηρεσßαò >
(1) Ανοßξτε το εìπρüσθιο καπÜκι ìÝχρι το σηìεßο που σταìατÜει.
(2) ΠιÝστε τουò Üξονεò στιò δýο πλευρÝò του εìπρüσθιου καπακιοý προò το κÝντρο τηò κýριαò ìονÜδαò
και αφαιρÝστε το. (Μπορεßτε επßσηò να το βγÜλετε σýρονταò το εìπρüσθιο καπÜκι αριστερÜ Þ δεξιÜ και
τραβþνταò προò τα εìπρüò.)
(3) ΒγÜλτε τη βßδα απü το καπÜκι υπηρεσßεò και τραβÞξτε τη χειρολαβÞ προò τα εìπρüò.





  
  





 
  





Åéê. 5

(5) ΤοποθετÞστε το σωλÞναò προò την κατεýθυνση απü την οποßα θα περÜσει Ýξω.

  
 

Για την δεξιÜ, κÜτω δεξιÜ και πßσω δεξιÜ σωλÞνωση
(Äεßτε την Εικ. 6)
• Τυλßξτε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò και τουò
σωλÞνεò ψυκτικοý ìαζß ìε ìονωτικÞ ταινßα (4) ìε τρüπο þστε ο
εýκαìπτοò σωλÞναò αποστρÜγγισηò να βρßσκεται κÜτω απü
τουò σωλÞνεò ψυκτικοý.
Για την αριστερÞ, κÜτω αριστερÞ και αριστερÞ πßσω
σωλÞνωση
• ΑφαιρÝστε την εìπρüσθια γρßλια. (Äεßτε την Εικ. 7)

ΕλληνικÜ
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< Πþò θα ανοßξετε την πρüσθια γρßλια >
¼ταν στερεþνετε την εσωτερικÞ ìονÜδα ìε βßδεò Þ üταν τοποθετεßτε ΠροαιρετικÜ ΕξαρτÞìατα (ασýρìατο
τηλεχειριστÞριο, προσαρìογÝα πλακÝταò τυπωìÝνου κυκλþìατοò, κλπ.), αφαιρÝστε την εìπρüσθια
γρßλια ìε τον τρüπου που περιγρÜφεται παρακÜτω.
(1) ΑφαιρÝστε το εìπρüσθιο καπÜκι.
(2) ΑφαιρÝστε τιò βßδεò (2 θÝσειò στην περßπτωση του τýπου FXAQ15,20,25,32 /3 θÝσειò στην περßπτωση
του τýπου FXAQ40,50,63) στερεþνονταò την εìπρüσθια γρßλια.
(3) ΑφαιρÝστε τα γλωσσÜκια (3 θÝσειò) που στερεþνουν την πρüσθια γρßλια πιÝζονταò προò την
κατεýθυνση που δεßχνουν τα βÝλη.
(4) Αφοý βεβαιωθεßτε üτι δεν πιÜνετε τα οριζüντια πτερýγια, αφαιρÝστε την πρüσθια γρßλια τραβþνταò
προò την κατεýθυνση του βÝλουò.

  

(3)

(3)

 

   
 

(3)


 

 
(2)

(2)

  

(2)

(4)

Åéê. 7

          !"#$%#$&'(
• ΒγÜλτε την τÜπα αποστρÜγγισηò, το σωλÞνα ìüνωσηò και τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò απü
το δοχεßο αποστρÜγγισηò και αντικαταστÞστε. (Äεßτε την Εικ. 8)
• ΣυνδÝστε πρþτα τουò τοπικοýò σωλÞνεò ψυκτικοý, προσαρìüζονταò στα σηìÜδια του σωλÞνα υγροý
και αερßου που εßναι χαραγìÝνα στο καπÜκι εγκατÜστασηò (1).
< ΑντικατÜσταση του εýκαìπτου σωλÞνα αποστρÜγγισηò τηò τÜπαò αποστρÜγγισηò >
(1) ΑφαιρÝστε την τÜπα αποστρÜγγισηò και το σωλÞνα ìüνωσηò.
(2) ΑφαιρÝστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò και αντικαταστÞστε στην αριστερÞ πλευρÜ.
(3) ΑντικαταστÞστε την τÜπα αποστρÜγγισηò και το σωλÞνα ìüνωσηò στη δεξιÜ πλευρÜ.

  
' !   
 ( 


Åéê. 8

9

  
                 
   ! "!     #
!  $     %&&
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(6) Γαντζþστε την εσωτερικÞ ìονÜδα στο καπÜκι εγκατÜστασηò. (Äεßτε την Εικ. 9)
• ΕÜν σ’αυτü το σηìεßο τηò διαδικασßαò τοποθετÞσετε υλικü αποìüνωσηò ανÜìεσα στον τοßχο και στην
εσωτερικÞ ìονÜδα, η δουλειÜ θα γßνει πιο Ýυκολη.
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*          
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' ) ' $   
Åéê. 9
Για δεξιü, κÜτω δεξιü και πßσω δεξιü σωλÞνα
• ΠερÜστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò και τουò σωλÞνεò ψυκτικοý στον τοßχο.
(7) ΠερÜστε την καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò, την καλωδßωση ìετÜδοσηò, την καλωδßωση
γεßωσηò και την καλωδßωση τηλεχειριστηρßου ìÝσα απü τον οδηγü καλωδßων ìÝσα απü την πßσω
πλευρÜ τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò ìÝχρι την εìπρüσθια πλευρÜ.
(8) ΣυνδÝστε τη σωλÞνωση. (ΒλÝπε “5. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ” και την Εικ. 10.)

"#   #
 # !
  $ 
 
  

 
!! 
"#
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!    

Åéê. 10

"# #
 #   

  $ 
A %  !   &
            
      
              

• Για να αποφýγετε την επßδραση του θορýβου απü την γραììÞ τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò στην
καλωδßωση ìετÜδοσηò και στην καλωδßωση τηλεχειριστηρßου, οι καλωδιþσειò αυτÝò πρÝπει να
τοποθετηθοýν üσο τον δυνατü πιο ìακριÜ απü την καλωδßωση τροφοδοσßαò/ γεßωσηò. ÄιατηρÞστε την
καλωδßωση τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò ìαζß ìε την καλωδßωση γεßωσηò, üπωò φαßνεται στην εικüνα.
ÄιατηρÞστε τιò καλωδιþσειò ìετÜδοσηò και τηλεχειριστηρßου ìαζß και κατÜ την δροìολüγησÞ τουò
διατηρÞστε αρκετÞ απüσταση απü τιò καλωδιþσειò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò/γεßωσηò (δηλαδÞ, απü την
Üλλη πλευρÜ τηò καλωδßωσηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò/γεßωσηò). Στη συνÝχεια, στερεþστε τιò
καλωδιþσειò πÜνω στον σωλÞνα ψυκτικοý.
• ΣτεγανοποιÞστε την οπÞ τηò σωλÞνωσηò ìε ìαστßχη πλÞρωσηò.

ΕλληνικÜ
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(9) ΠιÝστε και τα δýο κÜτω Üκρα τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò και ìε τα δýο χÝρια και γαντζþστε το
γλωσσÜκι στην πßσω πλευρÜ τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò στο καπÜκι εγκατÜστασηò (1). (Äεßτε την
Εικ. 9)
• Στο σηìεßο αυτü βγÜλτε το υλικü αποìüνωσηò που τοποθετÞσατε στο βÞìα (6).
• Βεβαιωθεßτε üτι η καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò, η καλωδßωση ìετÜδοσηò, η καλωδßωση γεßωσηò
και η καλωδßωση τηλεχειριστηρßου δεν Ýχουν πιαστεß στην εσωτερικÞ ìονÜδα.

■ ¼ταν βιδþνετε την εσωτερικÞ ìονÜδα
• ΑφαιρÝστε την εìπρüσθια γρßλια. (Äεßτε την Εικ. 7)

   
  

• Στερεþστε την εσωτερικÞ ìονÜδα στο καπÜκι εγκατÜστασηò (1) ìε
τιò βßδεò στερÝωσηò (6). (Äεßτε την Εικ. 11)

  
  
  
M4 × 12L

Åéê. 11

  

5. 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.

Μην αναìεßξετε αÝρα Þ Üλλο αÝριο ìε το ενδεδειγìÝνο ψυκτικü ìÝσα στον κýκλο ψýξηò.
Αερßστε το δωìÜτιο αν υπÜρξει διαρροÞ ψυκτικοý αερßου κατÜ τη διÜρκεια των εργασιþν.
Η εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι Þδη γεìÜτη ìε ψυκτικü υγρü.
ΧρησιìοποιÞστε σωλÞνεò κρÜìατοò χαλκοý χωρßò ραφÝò.(ISO 1337)

11
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• ΚατÜ τη σýνδεση των σωλÞνων προò/απü τη ìονÜδα βεβαιωθεßτε üτι
χρησιìοποιεßτε Ýνα περικοχλιοστρüφειο και Ýνα εργαλεßο ρýθìισηò
ροπÞò στρÝψηò ìαζß, üπωò φαßνεται στο σχÝδιο. (Äεßτε την Εικ. 12)
• ΑνατρÝξτε στον “Πßνακα 1” για τιò διαστÜσειò των διαστηìÜτων του ρακüρ.
• ¼ταν συνδÝετε το ρακüρ, επικαλýψτε το κωνικü κολλÜρo (ìÝσα και
Ýξω) ìε λÜδι εστÝρα Þ αιθÝρα, περιστρÝψτε τρειò, τÝσσεριò φορÝò
πρþτα και στη συνÝχεια βιδþστε το. (Äεßτε την Εικ. 13)
• ΚρατÞστε üλα τα εξαρτÞìατα απü ρητßνη üπου τοποθετοýνται
βßδεò (π.χ. πλÜκεò πρÝσαò σωλÞνωσηò) ìακριÜ απü λÜδι.
Αν λερωθοýν ìε λÜδι, η δýναìη των εξαρτηìÜτων απü ρητßνη üπου
τοποθετοýνται βßδεò ìπορεß να ìειωθεß.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το υπερβολικü σφßξιìο ìπορεß να προκαλÝσει το σπÜσιìο του
ρακüρ Þ διαρροÞ ψυκτικοý.



 

    
  
 
Åéê. 12
  
 
 
 

Åéê. 13
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ΧρησιìοποιÞστε το ρακüρ που περιλαìβÜνεται ìε το κýριο σþìα τηò ìονÜδαò.
Πßνακα 1

φ 6,4 (1/4”)

14,2 – 17,2

8,7 – 9,1

φ 9,5 (3/8”)

32,7 – 39,9

12,8 – 13,2

φ 12,7 (1/2”)

49,5 – 60,3

16,2 – 16,6

φ 15,9 (5/8”)

61,8 – 75,4

19,3 – 19,7

Κωνικü κολλÜρο
45 0±2 0

ÄιαστÜσειò κωνικοý κολλÜρου
A (mm)

R0,4-0,8
A

ΡοπÞ σýσφιξηò
(N·m)

900±20

ΜÝγεθοò
σωλÞνα

• ΑνατρÝξτε στον Πßνακα 1 για να καθορßσετε τη σωστÞ ροπÞ σýσφιγξηò.
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 2
ΜÝγεθοò σωλÞνα
φ 6,4 (1/4”)
φ 9,5 (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

Μüλιò τελειþσετε, βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει διαρροÞ αερßου.

ΕλληνικÜ
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤÙΝ ΣÙΛΗΝÙΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
“Μη χρησιìοποιÞστε συλλßπασìα üταν κÜνετε την συγκüλληση τηò σωλÞνωσηò του ψυκτικοý ìÝσου.
ΧρησιìοποιÞστε το πληρωτικü υλικü ìετÜλλων για συγκüλληση φωσφοροýχου χαλκοý (BCuP-2: JIS Z 3264/
B-Cu93P-710/795: ISO 3677) που δεν χρειÜζεται συλλßπασìα.”
(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 τοπικÞò σωλÞνωσηò ψυκτικοý, φυσÞξτε αÝριο αζþτου στη σωλÞνωση για την
αποβολÞ αÝρα απü τη σωλÞνωση.
Αν η συγκüλληση γßνει χωρßò το φýσηìα του αερßου αζþτου, θα δηìιουργηθεß ìια ìεγÜλη επικÜλυψη
οξειδßου στο εσωτερικü τηò σωλÞνωσηò, που ìπορεß να προκαλÝσει δυσλειτουργßα του συστÞìατοò.
• ΚατÜ τη συγκüλληση τηò σωλÞνωσηò ψυκτικοý, ξεκινÞστε τη συγκüλληση ìüνο αφοý κÜνετε την
αντικατÜσταση αζþτου Þ ενþ διοχετεýετε Üζωτο στη σωλÞνωση ψυκτικοý. Αφοý γßνει αυτü, συνδÝστε την
εσωτερικÞ ìονÜδα ìε ìια σýνδεση ìε ρακüρ Þ 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. 14)



 

 
  

  
     






Åéê. 14

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.
• Αφοý κÜνετε Ýλεγχο για διαρροÝò αερßου, ìονþστε τιò συνδÝσειò των σωλÞνων χρησιìοποιþνταò
πρüσθετη ìüνωση σωλÞνων και ìονωτικÞ ταινßα. (4). Η ìονωτικÞ ταινßα (4) πρÝπει να τυλßγεται απü το
σηìεßο τηò γωνßαò σε σχÞìα L ìÝχρι ìÝσα στην εσωτερικÞ ìονÜδα. (Äεßτε την Εικ. 15)
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Åéê. 15

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.

13
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6. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
(1) ΤοποθετÞστε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò. (Äεßτε την Εικ. 16)
• Ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò πρÝπει να εßναι κοντüò και ìε κατωφερικÞ κλßση και πρÝπει να εìποδßζει το
σχηìατισìü αεροθυλÜκων.
• ΚατÜ την εκτÝλεση των εργασιþν αποστρÜγγισηò, δþστε προσοχÞ στα σηìεßα τηò Εικ. 16.
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Åéê. 16
• ¼ταν επεκτεßνετε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò, να χρησιìοποιεßτε τιò επεκτÜσειò
αποστρÜγγισηò που διατßθενται στο εìπüριο και να ìονþνετε την προÝκταση του σωλÞνα
αποστρÜγγισηò που βρßσκεται στον εσωτερικü χþρο. (Äεßτε την Εικ. 17)



 
 
   
   
 
 
   
Åéê. 17
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• Βεβαιωθεßτε üτι η διÜìετροò τηò σωλÞνωσηò εßναι η ßδια ìε τη σωλÞνωση (σκληρü βινυλχλωρßδιο,
ονοìαστικÞ διÜìετροò 13mm) Þ ìεγαλýτερη.
• ¼ταν συνδÝετε απευθεßαò Ýνα σýνδεσìο σωλÞνα βινυλχλωριδßου (ονοìαστικÞ διÜìετροò 13mm) στον
εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò που εßναι συνδεδεìÝνοò στην εσωτερικÞ ìοναδα (π.χ. για κρυφÞ
σωλÞνωση, etc.), να χρησιìοποιεßτε Ýνα σýνδεσìο σωλÞνων βινιλχλωριδßου απü αυτοýò που
κυκλοφοροýν στο εìπüριο (ονοìαστικÞ διÜìετροò 13mm). (Äεßτε την Εικ. 18)


 
               
         
    
   
   !""#
   !""#
Åéê. 18
(2) Βεβαιωθεßτε üτι η αποστρÜγγιση
λειτουργεß κανονικÜ.
• Αφοý ολοκληρωθεß η εργασßα
αποστρÜγγισηò, κÜντε Ýναν Ýλεγχο
ανοßγονταò το εìπρüσθιο καπÜκι,
αφαιρþνταò το φßλτρο, ρßχνονταò
νερü ìÝσα στο δοχεßο αποστρÜγγισηò
για να βεβαιωθεßτε üτι το νερü βγαßνει
κανονικÜ απü τον εýκαìπτο σωλÞνα
αποστρÜγγισηò. (Äεßτε την Εικ. 19)


 


Åéê. 19
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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.
• Μην ξεχνÜτε üτι η συσσþρευση νεροý στο σωλÞνα αποστρÜγγισηò θα προκαλÝσει το φραγìü του σωλÞνα
αυτοý.

7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
7-1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟÄΗΓΙΕΣ
• ¼λα τα εξαρτÞìατα που προìηθεýεστε απü την τοπικÞ αγορÜ καθþò και οι ηλεκτρολογικÝò εργασßεò
πρÝπει να συììορφþνονται ìε τουò τοπικοýò κþδικεò.
• Χρησιìοποιεßτε ìüνο χÜλκινα καλþδια.
• Για τιò ηλεκτρικÝò συνδÝσειò, δεßτε επßσηò το “ÄΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝÄΕΣΜΟΟΓΙΑΣ” που υπÜρχει στο κýριο
σþìα τηò ìονÜδαò.
• Για λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε την καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου, ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
που προìηθεýεται ìε το τηλεχειριστÞριο.
• Ολεò οι καλωδιþσειò θα πρÝπει να πραγìατοποιηθοýν απü ειδικευìÝνο ηλεκτρολüγο.
• Το σýστηìα αυτü αποτελεßται απü πολλÝò εσωτερικÝò ìονÜδεò. ΣηìαδÝψτε κÜθε εσωτερικÞ ìονÜδα ωò
ìονÜδα A, ìονÜδα B…, και βεβαιωθεßτε üτι η σýνδεση του πλακιδßου ακροδεκτþν στην εξωτερικÞ ìονÜδα
και στη ìονÜδα BS Ýχουν γßνει σωστÜ. Στην περßπτωση που η σýνδεση των καλωδßων και των σωλÞνων
ανÜìεσα στην εξωτερικÞ ìονÜδα και σε ìßα εσωτερικÞ ìονÜδα δεν εßναι σωστÞ, ìπορεß να προκληθεß
δυσλειτουργßα του συστÞìατοò.
• ΠρÝπει να εγκαταστÞσετε Ýνα αυτüìατο διακüπτη κυκλþìατοò, ικανü να διακüπτει την τροφοδοσßα
ρεýìατοò ολüκληρου του συστÞìατοò.
• ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που προìηθεýεται ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα για το ìÝγεθοò του
καλωδßου ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò που συνδÝεται στην εξωτερικÞ ìονÜδα, την ικανüτητα του διακüπτη
κυκλþìατοò καθþò και τιò οδηγßεò καλωδßωσηò.
• Να γειþνετε 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.
• ΤηλεφωνικÜ καλþδια γεßωσηò Þ αλεξικÝραυνα: ìπορεß να προκληθεß υπερβολικÜ υψηλÞ ηλεκτρικÞ
εκκÝνωση στη γη κατÜ τη διÜρκεια θýελλαò ìε κεραυνοýò.

7-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜονÜδεò
ΜοντÝλο
FXAQ15PAV1
FXAQ20PAV1
FXAQ25PAV1
FXAQ32PAV1
FXAQ40PAV1
FXAQ50PAV1
FXAQ63PAV1

Hz

ΤÜση

ΠεριοχÞ τÜσηò

50

220 - 240

ΜÝγ. 264
EλÜχ. 198

MCA: EλÜχ. Κýκλωìα ΑìπÝρ (A);
kW: ΟνοìαστικÞ ισχýò ìοτÝρ ανεìιστÞρα (kW);

15

ΗλεκτρικÞ
τροφοδοσßα
MCA
MFA
0,3
16
0,3
16
0,4
16
0,4
16
0,4
16
0,5
16
0,6
16

ΜοτÝρ ανεìιστÞρα
kW
0,040
0,040
0,040
0,040
0,043
0,043
0,043

FLA
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5

MFA: ΜÝγ. ΑσφÜλεια ΑìπÝρ (A)
FLA: ΠλÞρεò φορτßο ΑìπÝρ (A)
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7-3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛÙÄΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò
ΜοντÝλο

FXAQ15PAV1
FXAQ20PAV1
FXAQ25PAV1
FXAQ32PAV1
FXAQ40PAV1
FXAQ50PAV1
FXAQ63PAV1

ΤοπικÝò
ασφÜλειεò

16A

Καλωδßωση τηλεχειριστηρßου
Καλωδßωση ìετÜδοσηò

Καλþδιο

ÄιατοìÞ

Καλþδιο

H05VV - U3G

Το ìÝγεθοò και το
ìÞκοò του
καλωδßου πρÝπει
να πληροýν τουò
τοπικοýò
κþδικεò.

Καλþδιο
βινυλßου ìε
οπλισìü Þ
καλþδιο
(2 δßκλωνο)

ÄιατοìÞ

0,75 - 1,25 mm2

Τα επιτρεπüìενα ìÞκη των καλωδßων ìετÜδοσηò και των καλωδßων τηλεχειριστηρßου εßναι τα παρακÜτω.
(1) ΕξωτερικÞ ìονÜδα – ΕσωτερικÞ ìονÜδα: ΜÝγ. 1000 ìÝτρα (ΜÝγ. ìÞκοò καλωδßωσηò: 2000 ìÝτρα)
(2) ΕσωτερικÞ ìονÜδα – ΤηλεχειριστÞριο:
ΜÝγ. 500 ìÝτρα
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. Εìφανßζεται ìüνο στην περßπτωση προστατευìÝνων σωλÞνων. ΧρησιìοποιÞστε H07RN-F σε περßπτωση
που δεν υπÜρχει προστασßα.
2. Καλþδιο βινυλßου ìε οπλισìü Þ καλþδιο (ΠÜχοò ìüνωσηò: 1 χιλ. Þ περισσüτερο)
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΤοποθετÞστε τα καλþδια και στερεþστε γερÜ Ýνα καπÜκι þστε το καπÜκι να ìην κουνιÝται κατÜ τη διÜρκεια
των εργασιþν καλωδßωσηò.
• Μην πιÜσετε ìε το εξÜρτηìα σýσφιξηò την καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου και την καλωδßωση ìετÜδοσηò
ìαζß ìε την καλωδßωση τροφοδοσßαò. ΕνδÝχεται, να προκληθεß δυσλειτουργßα.
• Η καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου και η καλωδßωση ìετÜδοσηò πρÝπει να βρßσκονται τουλÜχιστον 50 χιλ.
ìακριÜ απü την καλωδßωση τροφοδοσßαò. Αν δεν τηρÞσετε αυτÞν την οδηγßα ìπορεß να προκληθεß
δυσλειτουργßα λüγω ηλεκτρικοý θορýβου.

8. ΣΥΝÄΕΣΗ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΣΥΝÄΕΣΗΣ ΚΑΛÙÄΙÙΝ
8-1 ΣΥΝÄΕΣΗ ΚΑΛÙÄΙÙΝ

ΜÝθοδοò σýνδεσηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò, ìονÜδων και σýνδεση καλωδßων τηλεχειριστηρßου
• Καλωδßωση τροφοδοσßαò και καλþδιο γεßωσηò
Ξεβιδþστε και αφαιρÝστε το καπÜκι συντÞρησηò.
ΣυνδÝστε την καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και την καλωδßωση γεßωσηò στην πλακÝτα ακροδεκτþν
τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò (3P).
¼ταν κÜνετε αυτÞν την εργασßα, δÝστε την καλωδßωση παροχÞò ισχýοò και το καλþδιο γεßωσηò
χρησιìοποιþνταò το προìηθευüìενο εξÜρτηìα σýσφιξηò (ìικρü) (5) και στη συνÝχεια ασφαλßστε καλÜ
χρησιìοποιþνταò το εξÜρτηìα σýσφιξηò (ìικρü) (5) σýìφωνα ìε το σχÞìα.
(Äεßτε την Εικ. 21)
• Καλωδßων ìετÜδοσηò και των καλωδßων τηλεχειριστηρßου
Ξεβιδþστε και αφαιρÝστε το καπÜκι συντÞρησηò.
ΣυνδÝστε την καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου και την καλωδßωση ìετÜδοσηò στην πλακÝτα ακροδεκτþν (6P).
¼ταν κÜνετε αυτÞν την εργασßα, δÝστε την καλωδßωση τηò συσκευÞò τηλεχειρισìοý και την καλωδßωση
ìετÜδοσηò χρησιìοποιþνταò το προìηθευüìενο εξÜρτηìα σýσφιξηò (ìικρü) (5) και στη συνÝχεια
ασφαλßστε καλÜ χρησιìοποιþνταò το εξÜρτηìα σýσφιξηò (ìικρü) (5) σýìφωνα ìε το σχÞìα.
(Äεßτε την Εικ. 21)
• Φροντßστε να το συνδÝσετε για την αποφυγÞ εισροÞò νεροý καθþò και τυχüν εντüìων Þ Üλλων ìικρþν
πλασìÜτων απü Ýξω. ÄιαφορετικÜ, ìπορεß να προκληθεß βραχυκýκλωìα στο εσωτερικü του κουτιοý
ελÝγχου.

ΕλληνικÜ
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[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]
Τηρεßτε τιò σηìειþσειò που αναφÝρονται παρακÜτω üταν συνδÝετε τιò καλωδιþσειò στην πλακÝτα
ακροδεκτþν τροφοδοσßαò και την πλακÝτα ακροδεκτþν για το τηλεχειριστÞριο.
ΡοπÞ σýσφιγξηò για τιò πλακÝτεò ακροδεκτþν
• 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.

ΠλακÝτα ακροδεκτþν για το τηλεχειριστÞριο (6P)
ΠλακÝτα ακροδεκτþν (3P) παροχÞò ισχýοò και
γεßωσηò

ÄιατοìÞ
M3,5

ΡοπÞ σýσφιξηò (N·m)
0,79 - 0,97

M4

1,18 - 1,44

Αν δεν υπÜρχει καìßα διαθÝσιìη, ακολουθÞστε τιò παρακÜτω οδηγßεò.
Μη συνδÝετε καλþδια διαφορετικοý διαìετρÞìατοò στον ßδιο ακροδÝκτη γεßωσηò.

 
   
   
   
  
    
    
   

 
  
  



Αν η σýνδεση εßναι χαλαρÞ ìπορεß να ìειωθεß η προστασßα.
ΠροφυλÜξειò κατÜ τη σýνδεση των καλωδßων τροφοδοσßαò
ΧρησιìοποιÞστε Ýναν ακροδÝκτη ìε δακτυλιοειδεßò σιαγüνεò για τη σýνδεση στην πλακÝτα ακροδεκτþν
τροφοδοσßαò. Σε περßπτωση που δεν ìπορεß να χρησιìοποιηθεß για αναπüφευκτουò λüγουò, ακολουθÞστε τιò
παρακÜτω οδηγßεò.
Φροντßστε να καθαρßσετε το περßβληìα τηò καλωδßωσηò τροφοδοσßαò πÜνω απü 40 χιλ. (Äεßτε την Εικ. 20)

   

  

Åéê. 20















     
  





• Για την καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου, ανατρÝξτε στο “ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ” που συνοδεýει το τηλεχειριστÞριο.
• Μη συνδÝετε ποτÝ την καλωδßωση τροφοδοσßαò ρεýìατοò στην πλακÝτα ακροδεκτþν του
τηλεχειριστηρßου. ¸να τÝτοιο σφÜλìα ìπορεß να καταστρÝψει üλο το σýστηìα.

17
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• ΧρησιìοποιÞστε ìüνο το προβλεπüìενο καλþδιο και συνδÝστε γερÜ τα καλþδια στουò ακροδÝκτεò.
Φροντßστε τα καλþδια να ìην ασκοýν εξωτερικÞ πßεση στουò ακροδÝκτεò. ΚρατÞστε την καλωδßωση σε
σειρÜ þστε να ìην εìποδßζει Üλλο εξοπλισìü üπωò το Üνοιγìα του καλýììατοò του κουτιοý ελÝγχου.
Φροντßστε το κÜλυììα να κλεßνει γερÜ. Οι ìη ολοκληρωìÝνεò συνδÝσειò ìπορεß να προκαλÝσουν
υπερθÝρìανση και, στην χειρüτερη περßπτωση, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Φροντßστε να προσαρìüσετε το ìονωτικü υλικü και τον στüκο (κατÜ τüπον προìÞθεια) στην οπÞ τηò
καλωδßωσηò για την αποτροπÞ παρεßσφρησηò νεροý καθþò και τυχüν εντüìων Þ Üλλων ìικρþν
πλασìÜτων απü Ýξω. ΕιδÜλλωò ενδÝχεται να παρουσιαστεß βραχυκýκλωìα στο εσωτερικü του κουτιοý
των ηλεκτρικþν ìερþν.
• ¼ταν πιÜνετε τα καλþδια στο σφιγκτÞρα, για να ìην εφαρìοστεß υπερβολικÞ πßεση στιò συνδÝσειò των
καλωδßων, να χρησιìοποιεßτε το προìηθευüìενο υλικü σýσφιξηò. Επßσηò, üταν κÜνετε τη σýνδεση των
καλωδßων, να βεβαιþνεστε üτι το καπÜκι του κουτιοý ακροδεκτþν προσαρìüζει χωρßò πßεση
τακτοποιþνταò τα καλþδια καλÜ και συνδÝονταò σταθερÜ το καπÜκι του κουτιοý ακροδεκτþν. ¼ταν
τοποθετεßτε το καπÜκι του κουτιοý ακροδεκτþν, να βεβαιþνεστε üτι δεν Ýχουν πιαστεß καλþδια στιò Üκρεò.
ΠερÜστε τα καλþδια ìÝσα απü τιò ειδικÝò οπÝò þστε να ìην προκληθεß ζηìιÜ.
• Βεβαιωθεßτε üτι η καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου, το καλþδιο ìετÜδοσηò, η καλωδßωση ανÜìεσα στιò
ìονÜδεò και Üλλεò ηλεκτρικÝò καλωδιþσειò δεν περνÜνε απü το ßδιο σηìεßο εξωτερικÜ του ìηχανÞìατοò,
διαχωρßζονταò κατÜ τουλÜχιστον 50mm, διαφορετικÜ οι ηλεκτρικÝò διαταραχÝò (εξωτερικÜ ηλεκτροστατικÜ
φορτßα) ìπορεß να προκαλÝσουν σφÜλìατα λειτουργßαò Þ βλÜβη.
• ΧρησιìοποιÞστε ìüνο το προβλεπüìενο καλþδιο και σφßξτε καλÜ τα καλþδια στουò ακροδÝκτεò.
Βεβαιωθεßτε üτι τα καλþδια δεν ìεταδßδουν εξωτερικÝò δυνÜìειò στουò ακροδÝκτεò. ΤακτοποιÞστε τιò
συνδÝσειò ìε τÜξη και ìε τρüπο þστε να ìην εìποδßζουν τα Üλλα εξαρτÞìατα üπωò το σπÜσιìο του
καπακιοý. Βεβαιωθεßτε üτι το καπÜκι κλεßνει καλÜ. Η ατελÞò σýνδεση ìπορεß να προκαλÝσει υπερθÝρìανση
και, στη χειρüτερη περßπτωση, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΕλληνικÜ
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8-2 ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
• Προσαρìüστε την καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò κÜθε ìονÜδαò ìε Ýνα διακüπτη και ìßα ασφÜλεια
üπωò φαßνεται στο διÜγραììα.
ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3 συστÞìατα)
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Åéê.
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1. ¼ταν χρησιìοποιεßτε 1 τηλεχειριστÞριο για 1 εσωτερικÞ ìονÜδα. (ΚανονικÞ λειτουργßα)
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  B
P1 P2
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2. Για οìαδικü Ýλεγχο Þ χρÞση 2 τηλεχειριστηρßων
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  Åéê. 24
3. ¼ταν συìπεριλαìβÜνεται και η ìονÜδα επιλογÝα κλÜδου
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Åéê. 25

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]
1. ¼λη η καλωδßωση ìετÜδοσηò εκτüò απü τα καλþδια του τηλεχειριστηρßου Ýχουν πüλουò και πρÝπει να
ταιριÜζουν ìε το σýìβολο του ακροδÝκτη.
2. ¸ναò ìüνο διακüπτηò ìπορεß να χρησιìοποιηθεß για παροχÞ ισχýοò στιò ìονÜδεò του ßδιου συστÞìατοò.
Ùστüσο, οι διακüπτεò διακλÜδωσηò και οι διακüπτεò ασφαλεßαò διακλÜδωσηò πρÝπει να επιλÝγονται ìε
ìεγÜλη προσοχÞ.
3. Μην γειþνετε τον εξοπλισìü σε σωλÞνεò αερßου, σωλÞνεò νεροý Þ αλεξικÝραυνα Þ τηλεφωνικÜ καλþδια
γεßωσηò.
Η ακατÜλληλη γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα.

ΕλληνικÜ
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8-3 ΕΛEΓXOZ M¸ΣÙ 2 THΛEXEIPIΣTHPºÙN (ΕΛ¸ΓXONTAZ 1 EΣÙTEPIK¹ MON¢ÄA
M¸ΣÙ 2 THΛEXEIPIΣTHPºÙN)
• Οταν χρησιìοποιεßτε 2 τηλεχειριστÞρια, το Ýνα θα πρÝπει να ρυθìιστεß σαν “ΚΕΝΤΡΙΚΟ” και το Üλλο σαν
“ÄΕΥΤΕΡΕΥΟΝ”.
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ/ÄΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
(1) ΤοποθετÞστε Ýνα κατσαβßδι
στην υποδοχÞ ανÜìεσα
στο επÜνω και στο κÜτω τìÞìα του τηλεχειριστηρßου και
πιÝζονταò απü τα δýο σηìεßα, ανοßξτε το επÜνω τìÞìα.
Η πλακÝτα PC του τηλεχειριστηρßου εßναι τοποθετηìÝνη
στο Üνω ìÝροò του τηλεχειριστηρßου.
(Äεßτε την Εικ. 26)

  
   

     
     
     
(2) Γυρßστε το διακüπτη εναλλαγÞò κεντρικου/
δευτερευοντοò 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. 27)
ΜÝθοδοò σýνδεσηò καλωδßων
(ΒλÝπε “7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ”)
(3) ΒγÜλτε το καπÜκι υπηρεσßαò.

   

Εικ. 26

S
M

     S
        M
    !    
"#   ! 
    $

(4) ΠροσθÝστε το τηλεχειριστÞριο 2 (υπηρÝτηò) στην
πλακÝτα ακροδεκτþν (6P) του τηλεχειριστηρßου
(P1, P2) στο κουτß ελÝγχου. (Äεν Ýχει πολικüτητα.)
(Äεßτε την Εικ. 24 και την ενüτητα 7-3 για το ìÝγεθοò τηò καλωδßωσηò.)

  
   

  
   

Εικ. 27

8-4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣÙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ)
(1) ΠροδιαγραφÝò καλωδßου και πωò να πραγìατοποιÞσετε την καλωδßωση
• ΣυνδÝστε την εßσοδο απü το εξωτερικü στουò ακροδÝκτεò Τ1 και Τ2 τηò πλακÝταò ακροδεκτþν (6P) για
το τηλεχειριστÞριο.

 
F2

T1

  

21

T2

  

Åéê. 28

ΠροδιαγραφÝò
καλωδßου

Καλþδιο ìε ìονωτικÞ επÝνδυση απü βινýλιο
Þ κοινü καλþδιο (2 σýρìατα)

ΜÝγεθοò

0,75 - 1,25 mm2
ΜÝγ. 100 m
ΕπαφÞ που ìπορεß να εξασφαλßσει το
ελÜχιστο εφαρìοζüìενο φορτßο 15V DC, 1 mA.

ΜÞκοò
Εξωτερικüò
ακροδÝκτηò

ΕλληνικÜ
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(2) Ενεργοποßηση
• Ο παρακÜτω πßνακαò εξηγεß την ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ σχετικÜ ìε την εßσοδο Α.
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ

Η εßσοδοò “ENTOΣ” διακüπτει τη λειτουργßα (Αδýνατη ìÝσω του
τηλεχειριστηρßου).

Εßσοδοò ΕΚΤΟΣ → ΕΝΤΟΣ θÝτει
ΕΝΤΟΣ λειτουργßαò τη ìονÜδα.

Η εßσοδοò ΕΚΤΟΣ επιτρÝπει τον Ýλεγχο ìÝσω του τηλεχειριστηρßου.

Εßσοδοò ENTOΣ → ΕΚΤΟΣ θÝτει
EKTOΣ λειτουργßαò τη ìονÜδα.

(3) Πþò θα επιλÝξετε ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ και ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
• ΣυνδÝστε την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα και κατüπιν χρησιìοποιÞστε το τηλεχειριστÞριο για να επιλÝξετε τη
λειτουργßα.

8-5 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Για κεντρικü Ýλεγχο, εßναι απαραßτητο να προσδιορßσετε τον Αρ. οìÜδαò. Για περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò
συìβουλευτεßτε το εγχειρßδιο κÜθε προαιρετικοý ελεγκτÞ για κεντρικü Ýλεγχο.

9. ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚατÜ τη διεξαγωγÞ τοπικþν ρυθìßσεων Þ δοκιìÞò λειτουργßαò χωρßò την τοποθÝτηση του
διακοσìητικοý καλýììατοò, ìην ακουìπÞσετε την αντλßα αποστρÜγγισηò. ΕνδÝχεται να
προκληθεß ηλεκτροπληξßα.
(1) Φροντßστε το καπÜκι του κουτιοý ακροδεκτþν να εßναι κλειστü στιò εσωτερικÝò και τιò εξωτερικÝò
ìονÜδεò.
(2) Οι τοπικÝò ρυθìßσειò πρÝπει να γßνονται απü το τηλεχειριστÞριο και ανÜλογα ìε τιò συνθÞκεò
εγκατÜστασηò.
• Η ρýθìιση ìπορεß να γßνει αλλÜζονταò τον “Αρ. Λειτουργßαò”, τον “Αρ. ΠΡÙΤΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” και τον “Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ”.
• Οι “ΤοπικÝò Ρυθìßσειò” που περιλαìβÜνονται στο τηλεχειριστÞριο αναφÝρουν τη σειρÜ των ρυθìßσεων και
τη ìÝθοδο λειτουργßαò.
*Η ρυθìιση γßνεται σε üλεò τιò ìονÜδεò τηò οìÜδαò. Για να κÜνετε τη ρýθìιση για κÜθε ìßα εσωτερικÞ
ìονÜδα Þ για να ελÝγξετε τη ρýθìιση, χρησιìοποιÞστε τα νοýìερα του τρüπου λειτουργßαò (ìε “2” στο
επÜνω ψηφßο) σε παρÝνθεση ( ).

9-1 Ρ¾ΘMIΣH THZ ¸NÄEIΞHZ TOY ΦºΛTPOY A¸PA
• Τα τηλεχειριστÞρια εßναι εξοπλισìÝνα ìε οθüνη υγρþν κρυστÜλλων του φßλτρου αÝρα για να εìφανßζουν
την Ýνδειξη χρüνου για καθαρισìü των φßλτρων αÝρα.
• ΑλλÜξτε τον Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ. , σýìφωνα ìε τον Πßνακα 3 ανÜλογα ìε την ποσüτητα τηò βρωìιÜò
Þ σκüνηò στο δωìÜτιο.
(Ο Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το εργοστÜσιο στο “01” για ìüλυνση φßλτρου αÝρα-φωò.)
Πßνακα 3
Ρýθìιση
ΜικρÞ Μüλυνση
φßλτρου αÝρα
ΜεγÜλη Μüλυνση
φßλτρου αÝρα

ΕλληνικÜ

ΧρονικÞ περßοδοò που
Αρ.
εìφανßζεται η Ýνδειξη για
Λειτουργßαò
καθαρισìü των φßλτρων αÝρα

Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

200 þρεò περßπου

01
10 (20)

100 þρεò περßπου

Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

0
02
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9-2 Ρ¾ΘMIΣH TP¼ΠOY ΛEITOYPΓºAZ A¾ΞHΣHZ THZ PO¹Z TOY A¸PA
• Μπορεßτε να αυξÞσετε την ρýθìιση ροÞò του αÝρα (ΥΨΗΛΗ και ΧΑΜΗΛΗ) üταν Ýχει εγκατασταθεß η
συσκευÞ. ΑλλÜξτε τον Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ, üπωò φαßνεται στον Πßνακα 4 ανÜλογα ìε τιò ανÜγκεò σαò.
(Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το εργοστÜσιο στο “01” για ΣτÜνταρ.)
Πßνακα 4
Ρýθìισ
ΚανονικÞ
ΜικρÞ αýξηση
Αýξηση

Αρ. Λειτουργßαò

Αρ. ΠΡÙΤΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ

13 (23)

0

Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ
01
02
03

〈Οταν χρησιìοποιÞτε ασýρìατα τηλεχειριστÞριαρ〉
• Οταν χρησιìοποιÞτε ασýρìατα τηλεχειριστÞρια, εßναι απαραßτητη η ρýθìιση διεýθυνσηò του ασýρìατου
τηλεχειριστηρßου. Συìβουλευτεßτε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που παρÝχεται ìε το ασýρìατο
τηλεχειριστÞριο για τιò οδηγßεò ρýθìισηò.
• Ρυθìßστε το τηλεχειριστÞριο στον τρüπο
  
  
λειτουργßαò ρýθìισηò στο χþρο εγκατÜστασηò. Για
περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò συìβουλευτεßτε το
“ΠÙΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΣΤΟ ΧÙΡΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”, στο εγχειρßδιο του
τηλεχειριστηρßου.
• Απü τον τρüπο λειτουργßαò ρýθìισηò στο χþρο
εγκατÜστασηò, επιλÝξτε τον τρüπο λειτουργßαò Αρ.
SETTING
12, κατüπιν ρυθìßστε τον 1ο κωδικü Αρ. (διακüπτη)
στο “1”. Κατüπιν ρυθìßστε το δεýτερο κωδικü Αρ.
(θÝση) στο Αρ. “01” για ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
  
  
ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και “02” για

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ.
Åéê. 29
(ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
εßναι η εργοστασιακÞ ρýθìιση) (Äεßτε την Εικ. 29)

23
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10. ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Φροντßστε το καπÜκι του κουτιοý ακροδεκτþν να εßναι κλειστü στιò εσωτερικÝò και τιò εξωτερικÝò ìονÜδεò.
Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
• Η λυχνßα λειτουργßαò του τηλεχειριστηρßου αναβοσβÞνει üταν συìβεß κÜποιο σφÜλìα. ΕλÝγξτε τον κωδικü
σφÜλìατοò στην οθüνη υγρþν κρυστÜλλων για να εντοπßσετε το σηìεßο τηò βλÜβηò. Μια επεξÞγηση των
κωδικþν βλαβþν και των αντßστοιχων προβληìÜτων παρÝχεται στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò Þ στο εγχειρßδιο ΣÝρβιò.
ΕÜν εìφανßζεται Ýνα απü τα στοιχεßα στον Πßνακα 5, ìπορεß να υπÜρχει πρüβληìα ìε την καλωδßωση Þ την
ισχý, ελÝγξτε ξανÜ τιò συνδÝσειò των καλωδßων.
Πßνακα 5
Οθüνη τηλεχειριστηρßου
Η ενδειξη “

“U4” αναììÝνο
“UH” αναììÝνο

Καìßα Ýνδειξη

” ανÜβει

Περιεχüìενα
• Βραχυκýκλωìα στουò ακροδÝκτεò ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
ÄΙΑΚΟΠΗ (T1, T2).
• Η ισχýò στην εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι κλειστÞ.
• Η εξωτερικÞ ìονÜδα δεν Ýχει συνδεθεß για ηλεκτρικÞ
τροφοδοσßα.
• ΛανθασìÝνη σýνδεση τηò καλωδßωσηò ìετÜδοσηò και/Þ τηò
καλωδßωσηò ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ.
• ¸χει κοπεß η καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου.
• Η ισχýò στην εσωτερικÞ ìονÜδα εßναι κλειστÞ.
• Η εσωτερικÞ ìονÜδα δεν Ýχει συνδεθεß για ηλεκτρικÞ
τροφοδοσßα.
• ΛανθασìÝνη σýνδεση τηò καλωδßωσηò του τηλεχειριστηρßου,
τηò καλωδßωσηò ìετÜδοσηò και/Þ τηò καλωδßωσησ
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ.
• ¸χει κοπεß η καλωδßωση διακλÜδωσηò.

• Για την προστασßα τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, ενηìερþστε τον πελÜτη να ìη λειτουργÞσει το κλιìατιστικü
ìÝχρι να ολοκληρωθοýν οι εσωτερικÝò εργασßεò αν δεν Ýχουν ολοκληρωθεß στο τÝλοò τηò δοκιìαστικÞò
λειτουργßαò.
(Αν λειτουργÞσει το κλιìατιστικü, οι ουσßεò που εκλýονται απü τη ìπογιÜ, τιò κüλλεò κλπ. ìπορεß να
ìολýνουν την εσωτερικÞ ìονÜδα και να προκαλÝσουν πιτσßλισìα Þ διαρροÞ νεροý.)
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μüλιò ολοκληρωθεß η δοκιìαστικÞ λειτουργßα, ελÝγξτε τα στοιχεßα που παρατßθενται στην ενüτητα “b.
ΕξαρτÞìατα που πρÝπει να ελεγχθοýν κατÜ την παρÜδοση”.
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