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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
Ceiling-mounted Duct type

FXMQ40MVE
FXMQ50MVE
FXMQ63MVE
FXMQ80MVE

FXMQ100MVE
FXMQ125MVE
FXMQ200MVE
FXMQ250MVE

Français

FXMQ40MAVE
FXMQ50MAVE
FXMQ63MAVE
FXMQ80MAVE

FXMQ100MAVE
FXMQ125MAVE
FXMQ200MAVE
FXMQ250MAVE

FXMQ200MAV7
FXMQ250MAV7

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.
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.
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 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.
ÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌ ÌÎÍÒÀÆÀ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎ ÎÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ Ñ ÄÀÍÍÛÌÈ
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈßÌÈ. ÑÎÕÐÀÍÈÒÅ ÄÀÍÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ Â ÌÅÑÒÅ, ÓÄÎÁÍÎÌ ÄËß
ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÁÓÄÓÙÅÌ.

ÅëëçíéêÜ

Nederlands

Portugues

Ðóññêèé

EN60335-2-40,

FXZQ20MVE, FXZQ25MVE, FXZQ32MVE, FXZQ40MVE, FXZQ50MVE
FXCQ20MVE, FXCQ25MVE, FXCQ32MVE, FXCQ40MVE, FXCQ50MVE, FXCQ63MVE, FXCQ80MVE, FXCQ125MVE
FXMQ40MVE, FXMQ50MVE, FXMQ63MVE, FXMQ80MVE, FXMQ100MVE, FXMQ125MVE, FXMQ200MVE, FXMQ250MVE
FXLQ20MVE, FXLQ25MVE, FXLQ32MVE, FXLQ40MVE, FXLQ50MVE, FXLQ63MVE
FXNQ20MVE, FXNQ25MVE, FXNQ32MVE, FXNQ40MVE, FXNQ50MVE, FXNQ63MVE
FXHQ32MVE, FXHQ63MVE, FXHQ100MVE
FXSQ20MVE, FXSQ25MVE, FXSQ32MVE, FXSQ40MVE, FXSQ50MVE, FXSQ63MVE, FXSQ80MVE, FXSQ100MVE, FXSQ125MVE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Shinri Sada
Manager Quality Control Department
1st of May 2009

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery Safety 98/37/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

FXKQ25MVE, FXKQ32MVE, FXKQ40MVE, FXKQ63MVE
FXAQ20MVE, FXAQ25MVE, FXAQ32MVE, FXAQ40MVE, FXAQ50MVE, FXAQ63MVE
FXUQ71MV1, FXUQ100MV1, FXUQ125MV1
BEVQ71MVE, BEVQ100MVE, BEVQ125MVE
FXMQ125MFV1, FXMQ200MFV1, FXMQ250MFV1
FXAQ20MHV1, FXAQ25MHV1, FXAQ32MHV1, FXAQ40MHV1, FXAQ50MHV1
BEVQ50MVE

0305020101

TÜV Rheinlard EPS B.V.

DAIKIN.TCF.022E1/10-2007

FXHQ32MAVE, FXHQ63MAVE, FXHQ100MAVE
FXKQ25MAVE, FXKQ32MAVE, FXKQ40MAVE, FXKQ63MAVE
FXAQ20MAVE, FXAQ25MAVE, FXAQ32MAVE, FXAQ40MAVE
FXAQ50MAVE, FXAQ63MAVE
FXUQ71MAV1, FXUQ100MAV1, FXUQ125MAV1
BEVQ71MAVE, BEVQ100MAVE, BEVQ125MAVE

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

FXLQ20MHV1, FXLQ25MHV1, FXLQ32MHV1, FXLQ40MHV1, FXLQ50MHV1,
FXMQ40MAVE, FXMQ50MAVE, FXMQ63MAVE, FXMQ80MAVE
FXMQ100MAVE, FXMQ125MAVE, FXMQ200MAVE, FXMQ250MAVE
FXLQ20MAVE, FXLQ25MAVE, FXLQ32MAVE, FXLQ40MAVE
FXLQ50MAVE, FXLQ63MAVE
FXNQ20MAVE, FXNQ25MAVE, FXNQ32MAVE, FXNQ40MAVE
FXNQ50MAVE, FXNQ63MAVE
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Κλιµατιστικό µε αναστροφέα συστήµατος VRV
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ακολουθήστε τις παρούσες “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”.
Αυτό το κλιµατιστικό ανήκει στην κατηγορία συσκευών στις
οποίες εφαρµόζεται η αρχή “συσκευές µη προσβάσιµες από το
ευρύ κοινό”.
Η µονάδα αυτή είναι προϊόν κατηγορίας Α. Σε οικιακό
περιβάλλον αυτό το προϊόν µπορεί να προκαλέσει
ραδιοφωνικές παρεµβολές. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης
µπορεί να υποχρεωθεί να λάβει τα κατάλληλα µέτρα.
Αυτό το εγχειρίδιο ταξινοµεί τις προφυλάξεις σε
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και ενδείξεις ΠΡΟΣΟΧΗ.
Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις παρακάτω: Είναι όλες
σηµαντικές για την ασφάλειά σας.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ .... Υποδεικνύει µια δυνητικά
επικίνδυνη κατάσταση η οποία,
αν δεν αποφευχθεί, µπορεί να
προκαλέσει σοβαρό
τραυµατισµό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ ................. Υποδεικνύει µια δυνητικά
επικίνδυνη κατάσταση η οποία,
αν δεν αποφευχθεί, µπορεί να
προκαλέσει µικρό ή µέτριο
τραυµατισµό.
Μπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί για να επισηµάνει
µη ασφαλείς πρακτικές.
• Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, δοκιµάστε το
κλιµατιστικό και ελέγξτε εάν λειτουργεί κανονικά. Παρέχετε
στο χρήστη επαρκείς οδηγίες σχετικά µε τη χρήση και τον
καθαρισµό της εσωτερικής µονάδας σύµφωνα µε το
Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Ζητήστε από το χρήστη να φυλάξει
σε βολικό σηµείο αυτό το εγχειρίδιο και το εγχειρίδιο
λειτουργίας για µελλοντική αναφορά.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Ζητήστε από τον τοπικό εµπορικό σας αντιπρόσωπο ή από
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες
εγκατάστασης.
Οι εσφαλµένες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή
νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ελληνικά

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

• Εκτελέστε την εγκατάσταση σύµφωνα µε το παρόν εγχειρίδιο
εγκατάστασης.
Οι εσφαλµένες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή
νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Αν διαρρέει ψυκτικό, συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας
για τρόπους αντιµετώπισης.
Όταν η εσωτερική µονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε ένα
µικρό δωµάτιο, είναι απαραίτητο να λάβετε τα κατάλληλα
µέτρα ώστε η ποσότητα του ψυκτικού που τυχόν διαρρέει να
µην υπερβαίνει την οριακή συγκέντρωση ακόµη και όταν
υπάρχει διαρροή.
∆ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί ατύχηµα εξαιτίας της
έλλειψης οξυγόνου.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιµοποιήσει µόνο τα
προδιαγραφόµενα παρελκόµενα και εξαρτήµατα για τις
εργασίες εγκατάστασης.
Η µη χρησιµοποίηση των προβλεπόµενων εξαρτηµάτων,
µπορεί να προκαλέσει πτώση του κλιµατιστικού, διαρροή
νερού, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, κλπ.
• Εγκαταστήστε το κλιµατιστικό σε ένα θεµέλιο που µπορεί να
αντέξει το βάρος του.
Η ανεπαρκής υποστήριξη µπορεί να οδηγήσει σε πτώση του
κλιµατιστικού και να προκληθεί ζηµιά.
Επιπλέον, µπορεί να προκληθούν κραδασµοί στις
εσωτερικές µονάδες και δυσάρεστος θόρυβος λειτουργίας.
• Εκτελέστε τις απαιτούµενες εργασίες εγκατάστασης
λαµβάνοντας υπόψη τους ισχυρούς ανέµους, τους τυφώνες
ή τους σεισµούς. Η ακατάλληλη εγκατάσταση µπορεί να
προκαλέσει ατύχηµα όπως πτώση του κλιµατιστικού.
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές εργασίες εκτελούνται από
εξειδικευµένο προσωπικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία (σηµείωση 1) και το παρόν εγχειρίδιο
εγκατάστασης, χρησιµοποιώντας ένα ξεχωριστό κύκλωµα.
Επιπλέον, ακόµη και αν το καλώδιο είναι κοντό,
χρησιµοποιήστε καλώδιο που έχει επαρκές µήκος και ποτέ
µην συνδέετε επιπλέον καλώδιο για να µεγαλώσετε το µήκος
του καλωδίου.
Η ανεπαρκής ισχύς του κυκλώµατος ηλεκτρικού ρεύµατος ή
η ακατάλληλη ηλεκτρολογική διάταξη ενδέχεται να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
(σηµείωση 1) η ισχύουσα νοµοθεσία περιλαµβάνει “όλες τις
διεθνείς, εθνικές και τοπικές οδηγίες, νόµους,
κανονισµούς ή/και τους κώδικες που είναι
σχετικοί και ισχύουν για ένα συγκεκριµένο
προϊόν ή τοµέα”.
• Γειώστε το κλιµατιστικό.
Μην συνδέετε την καλωδίωση γείωσης σε σωλήνωση αερίου
ή νερού, αλεξικέραυνο ή καλωδίωση γείωσης τηλεφώνου.
Η ακατάλληλη γείωση µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.
Μία ηλεκτρική εκκένωση υψηλής έντασης από κεραυνό ή
άλλες πηγές µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο κλιµατιστικό.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ένα διακόπτη
κυκλώµατος διαρροής µε γείωση.
Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία
και πυρκαγιά.
• Αποσυνδέστε την παροχή ρεύµατος πριν πιάσετε τα
ηλεκτρικά εξαρτήµατα.
Αν πιάσετε ένα ηλεκτροφόρο τµήµα µπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι καλωδιώσεις είναι ασφαλείς,
χρησιµοποιώντας τα καθορισµένα καλώδια και
διασφαλίζοντας ότι εξωτερικές δυνάµεις δεν δρουν πάνω
στις συνδέσεις τερµατικών ή στην καλωδίωση.
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•

•

•

•

Ατελής σύνδεση ή στερέωση µπορεί να προκαλέσει
υπερθέρµανση ή πυρκαγιά.
Κατά την εργασία καλωδίωσης µεταξύ των εσωτερικών και
εξωτερικών µονάδων και την καλωδίωση παροχής ισχύος,
σχηµατίστε την καλωδίωση κατάλληλα, έτσι ώστε το κάλυµµα
κιβωτίου ελέγχου να µπορεί να στερεωθεί µε ασφάλεια.
Αν το κάλυµµα κιβωτίου ελέγχου δεν βρίσκεται στη θέση του,
µπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση των τερµατικών,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αν διαρρέει ψυκτικό αέριο κατά τη διάρκεια της
εγκατάστασης, αερίστε την περιοχή αµέσως.
Μπορεί να παραχθούν τοξικά αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε
επαφή µε φωτιά.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης, ελέγξτε
για διαρροή ψυκτικού αερίου.
Μπορεί να παραχθούν τοξικά αέρια αν το ψυκτικό αέριο
διαρρεύσει στο δωµάτιο και έρθει σε επαφή µε µία εστία
φωτιάς όπως είναι το αερόθερµο, η σόµπα ή η κουζίνα.
Μην αγγίζετε ποτέ απευθείας οποιαδήποτε ψυκτικό υγρό
που διαρρέει. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σοβαρά
κρυοπαγήµατα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Για τη διασφάλιση καλής αποστράγγισης εγκαταστήστε το
σωλήνα αποστράγγισης σύµφωνα µε το εγχειρίδιο
εγκατάστασης, και µονώστε τις σωληνώσεις για την αποφυγή
συµπύκνωσης.
Η λανθασµένη σωλήνωση αποστράγγισης µπορεί να
προκαλέσει διαρροή νερού, και να µουσκέψει τα έπιπλα.
• Εγκαταστήστε το κλιµατιστικό, το καλώδιο τροφοδοσίας, το
καλώδιο του τηλεχειριστηρίου και το καλώδιο µετάδοσης σε
απόσταση τουλάχιστον 1 µέτρο από τηλεοράσεις ή
ραδιόφωνα για να µην προκληθούν παράσιτα στην εικόνα ή
στον ήχο.
(Ανάλογα µε την ισχύ των ραδιοφωνικών κυµάτων, η
απόσταση του 1 µέτρου µπορεί να µην είναι επαρκής για την
εξάλειψη θορύβου.)
• Εγκαταστήστε την εσωτερική µονάδα όσο το δυνατόν πιο
µακριά από λαµπτήρες φθορισµού.
Εάν εγκαταστήσετε ένα κιτ ασύρµατου τηλεχειριστηρίου, η
απόσταση µετάδοσης σε δωµάτιο όπου έχει εγκατασταθεί
ηλεκτρονικός λαµπτήρας φθορισµού (µε inverter ή τύπου
ταχείας εκκίνησης) µπορεί να είναι µικρότερη.
• Μην εγκαταστήσετε το κλιµατιστικό σε χώρους όπως:
1. Όπου υπάρχει νέφος ελαίου, ψεκασµός λαδιού ή ατµός
για παράδειγµα µία κουζίνα.
Τα εξαρτήµατα ρητίνης µπορεί να αλλοιωθούν και να
πέσουν ή µπορεί να υπάρξει διαρροή νερού.
2. Όπου παράγονται διαβρωτικά αέρια, όπως θειώδη αέρια.
Η διάβρωση των σωληνώσεων χαλκού ή των
συγκολληµένων τµηµάτων µπορεί να προκαλέσει
διαρροή ψυκτικού.
3. Όπου υπάρχουν µηχανήµατα που εκπέµπουν
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα.
Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µπορεί να διαταράξουν το
σύστηµα ελέγχου και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της
συσκευής.
4. Όπου υπάρχει διαρροή εύφλεκτων αερίων, αιωρούµενα
σωµατίδια άνθρακα ή εύφλεκτης σκόνης στον αέρα ή
όπου γίνεται χρήση εύφλεκτων, πτητικών αερίων όπως
διαλυτικά µπογιάς ή βενζίνη.
Εάν το αέριο διαρρεύσει και παραµείνει κοντά στο
κλιµατιστικό, µπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.
• Το κλιµατιστικό δεν προορίζεται για χρήση σε πιθανώς
εκρηκτική ατµόσφαιρα.
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Κατά τη µεταφορά της µονάδας, όταν τη βγάζετε από το
χαρτονένιο κουτί, φροντίστε να την σηκώνετε
κρατώντας την από τα πτερύγια ανύψωσης χωρίς να
ασκείτε πίεση σε άλλα τµήµατα, ειδικά στη σωλήνωση
ψυκτικού, τη σωλήνωση αποστράγγισης και άλλα
τµήµατα από ρητίνη.
• Να ελέγξετε τον τύπο του ψυκτικού R410Α που θα
χρησιµοποιηθεί πριν από την εγκατάσταση της µονάδας. (Η
χρήση λάθος ψυκτικού θα αποτρέψει τη σωστή λειτουργία
της µονάδας.)
• Τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την εγκατάσταση πρέπει
να παραµείνουν υπό τη δική σας επίβλεψη µέχρι το πέρας
των εργασιών εγκατάστασης. Μην τα πετάξετε!
• Αποφασίστε για τη γραµµή µεταφοράς.
• Αφήστε τη µονάδα µέσα στη συσκευασία της όταν τη
µετακινείτε, µέχρι να φτάσει στο χώρο εγκατάστασης.
Χρησιµοποιήστε σαµπάνι ή µαλακό υλικό, όταν η
αποσυσκευασία είναι αναπόφευκτη, ή προστατευτικές
πλάκες µαζί µε ένα σκοινί κατά την ανύψωση για να
αποφύγετε βλάβες ή γρατσουνιές στη συσκευή.
• Όταν µετακινείτε τη µονάδα κατά τη διάρκεια ή µετά το
άνοιγµά της, να την κρατάτε από τους γάντζους
(× 4). Μην εφαρµόζετε δύναµη στους σωλήνες ψυκτικού,
στους σωλήνες αποστράγγισης ή στα πλαστικά εξαρτήµατα.
• Για την εγκατάσταση εξωτερικής µονάδας, συµβουλευτείτε το
εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει την εξωτερική
µονάδα.
• Μην εγκαθιστάτε ή χειρίζεστε τη µονάδα στις αίθουσες που
αναφέρονται παρακάτω.
• Γεµάτα µε ορυκτέλαιο ή µε ατµούς λαδιού ή µε
πιτσιλιές όπως στις κουζίνες. (Τα πλαστικά
εξαρτήµατα µπορεί να φθαρούν, κάτι που µπορεί να
προκαλέσει την πτώση της µονάδας από τη θέση της
ή να οδηγήσει σε διαρροή.)
• Σε χώρους όπου υπάρχει διαβρωτικό αέριο όπως το
θειούχο αέριο.(Οι χαλκοσωλήνες και τα σηµεία
συγκόλλησης µπορεί να διαβρωθούν, κάτι που
µπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ψυκτικού.)
• Οταν εκτίθενται σε εύφλεκτα αέρια και όταν
χρησιµοποιούνται πτητικά εύφλεκτα αέρια όπως
διαλυτικά ή βενζίνη. (Βενζίνη πλησίον της συσκευής
µπορεί να αναφλεγεί.)
• Οπου µηχανήµατα µπορεί να δηµιουργήσουν
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. (Το σύστηµα ελέγχου
µπορεί να παρουσιάσει βλάβες.)
• Οπου ο αέρας περιέχει υψηλά επίπεδα άλατος όπως
κοντά σε παραλίες και όπου η τάση παρουσιάζει
µεγάλες διακυµάνσεις όπως σε εργοστάσια. Επίσης
σε οχήµατα ή σκάφη.
• Η µονάδα αυτή, εσωτερική και εξωτερική, είναι κατάλληλη για
εγκατάσταση σε εµπορικό και ελαφρώς βιοµηχανικό
περιβάλλον.
Εάν εγκατασταθεί ως οικιακή συσκευή µπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές.

2-1

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προτού
εγκαταστήσετε την εσωτερική µονάδα.
• Για την εγκατάσταση απευθυνθείτε στο κατάστηµα αγοράς ή
σε εξειδικευµένο τεχνικό. Η λανθασµένη εγκατάσταση
µπορεί να οδηγήσει σε διαρροές και, στη χειρότερη
περίπτωση, σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
• Να χρησιµοποιείτε µόνο τα εξαρτήµατα που προµηθεύονται
µε τη µονάδα ή εξαρτήµατα που διαθέτουν τα απαιτούµενα
τεχνικά χαρακτηριστικά. Άλλου είδους ανταλλακτικά µπορεί
να προκαλέσουν την πτώση της µονάδας από τη θέση της ή

Ελληνικά

06_EL_3P258319-6F.fm Page 3 Tuesday, June 3, 2014 11:45 AM

µπορεί να προκληθεί διαρροή ή, στη χειρότερη περίπτωση,
να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετήσετε ένα φίλτρο αέρα
(προµήθεια από την τοπική αγορά) στο άνοιγµα
αναρρόφησης του αέρα για αποφυγή διαρροής νερού, κλπ.

2-2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω παρελκόµενα
περιλαµβάνονται µαζί µε τη µονάδα.
〈FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE〉
Ονοµα

a. Είδη που πρέπει να ελέγξετε µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών
Είδη που πρέπει να ελέγξετε

Αν δεν γίνει σωστά, τι
πρόκειται να συµβεί

Η εσωτερική ή η εξωτερική
µονάδα είναι στερεά
τοποθετηµένες;

Η µονάδα µπορεί να πέσει, να
δηµιουργεί κραδασµούς ή
θόρυβο.

Σωλήνας
Μεταλλικός
Μονωτικό υλικό
αποστράγγσφιγκτήρας
για τοποθέτηση
ισης

Στεγανοποιητικό
υλικό

Τέλειωσε η δοκιµή διαρροής
αερίου;

Μπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα ανεπαρκή ψύξη.

1 από το καθένα

1 από το καθένα

Εχει µονωθεί πλήρως η
µονάδα;

Το συµπύκνωµα νερού µπορεί
να στάζει.

Ρέει οµαλά η αποστράγγιση;

Το συµπύκνωµα νερού µπορεί
να στάζει.

Η τάση ηλεκτρικής
τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε
αυτήν που σηµειώνεται στην
πινακίδα στοιχείων;

Μπορεί να προκληθεί βλάβη
στη µονάδα ή να καούν τα
εξαρτήµατα.

Είναι σωστές οι καλωδιώσεις
και οι σωληνώσεις;

Μπορεί να προκληθεί βλάβη
στη µονάδα ή να καούν τα
εξαρτήµατα.

Εχει γειωθεί µε ασφάλεια η
µονάδα;

Επικίνδυνο για ηλεκτρική
διαρροή.

Ποσότητα

1 τεµ.

1 τεµ.

για σωλήνα
υγρού

Σχήµα

Μεγάλο

Μικρό

για σωλήνα
αερίου
Ονοµα

∆ΩΣΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙ∆Η
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Σφικτήρας Βίδες για φλάντζες αεραγωγών

Ποσότητα

6 τεµ.

Σχήµα

Οπως περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα

FXMQ40506380M(A)VE 16
FXMQ100125M(A)VE
28

(Αλλα)
• Εγχειρίδιο
λειτουργίας
• Εγχειρίδιο
εγκατάστασης
• Ροδέλες
(8 τεµ.)

〈FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7〉
Παρεχόµενη (Αλλα)
σωλήνωση (1) • Εγχειρίδιο λειτουργίας
• Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Ποσότητα
1 σετ
• Βίδες για σύνδεση φλαντζών (M5)
(40 τεµ.)
• Μονωτικό υλικό (για βραχίονα) (2 τεµ.)
• Ροδέλες (8 τεµ.)
• Σφικτήρες (2 τεµ.)
Σχήµα
• Μπουλόνι µε εξαγωνική κεφαλή για φλάντζα
σωλήνα (Μ10) (2 τεµ.)
• Ροδέλλες γκρόβερ για φλάντζα σωλήνα
(Μ10) (2 τεµ.)

Ελέγξτε

Είναι το µέγεθος καλωδιώσεων Μπορεί να προκληθεί βλάβη
σύµφωνο προς τις
στη µονάδα ή να καούν τα
προδιαγραφές;
εξαρτήµατα.
Υπάρχει κάτι που βουλώνει την
έξοδο ή την είσοδο του αέρα
Μπορεί να έχει σαν
στην εσωτερική ή την
αποτέλεσµα ανεπαρκή ψύξη.
εξωτερική µονάδα;
Εχετε σηµειώσει το µήκος
σωληνώσεων ψυκτικού και την Το φορτίο ψυκτικού στο
συµπληρωµατική φόρτιση µε
σύστηµα δεν είναι καθαρό.
ψυκτικό;

Ονοµα

2-3

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

• Υπάρχουν δύο τύποι τηλεχειριστηρίων: ενσύρµατοι και
ασύρµατοι. Επιλέξτε ένα τηλεχειριστήριο σύµφωνα µε την
απαίτηση του πελάτη και εγκαταστήστε το στην κατάλληλη
θέση.

Είδη που πρέπει να ελέγξετε

Τηλεχειριστήριο
Με καλώδιο
Τύπος αντλίας θερµότητας
Τύπος µόνο ψύξης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ελέγξτε

Έχετε χρησιµοποιήσει το εγχειρίδιο χρήσης για να εξηγήσετε
στον πελάτη τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος;
Έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο λειτουργίας και το
εγχειρίδιο εγκατάστασης στον πελάτη;

c. Επεξηγηµατικά σηµεία για τις λειτουργίες
Τα είδη µε τις ενδείξεις ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ στις
οδηγίες λειτουργίας είναι τα είδη που αναφέρουν πιθανό
τραυµατισµό και βλάβη του υλικού µαζί µε τις γενικές οδηγίες
χρήσης του προϊόντος. Εποµένως, είναι απαραίτητο να εξηγήσετε
πλήρως το περιεχόµενο των οδηγιών χρήσης και να ζητήσετε από
τους πελάτες σας να διαβάσουν τις οδηγίες λειτουργίας.

2-4

Πίνακα 1

Χωρίς καλώδιο

b. Είδη που πρέπει να ελέγξετε την στιγµή της παράδοσης
∆ιαβάστε επίσης τις “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• Βεβαιωθείτε ότι δώσατε στους πελάτες τις απαραίτητες
οδηγίες σχετικά µε τη σωστή λειτουργία της µονάδας
(ειδικότερα, για τον καθαρισµό των φίλτρων, το χειρισµό των
διαφόρων λειτουργιών και τη ρύθµιση της θερµοκρασίας)
αφήνοντας στους ίδιους να εκτελούν τις λειτουργίες
κοιτάζοντας στο εγχειρίδιο.

• Εάν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο που
δεν αναφέρεται στον Πίνακα 1, επιλέξτε το κατάλληλο
τηλεχειριστήριο αφού συµβουλευτείτε τον κατάλογο και τα
τεχνικά στοιχεία.

Ελληνικά
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(1) Επιλέξτε ένα χώρο εγκατάστασης όπου ικανοποιούνται οι
παρακάτω συνθήκες και τον οποίο έχει εγκρίνει ο πελάτης.
• Στον επάνω χώρο (συµπεριλαµβανοµένου του πίσω
τµήµατος της οροφής) της εσωτερικής µονάδας όπου δεν
υπάρχει πιθανότητα να στάξει νερό από το σωλήνα
ψυκτικού, από το σωλήνα αποστράγγισης, από το
σωλήνα νερού, κλπ.
• Οπου εξασφαλίζεται άριστη κατανοµή του αέρα.
• Οπου τίποτα δεν εµποδίζει τη διέλευση του αέρα.
• Οπου το συµπύκνωµα µπορεί να αποστραγγίζεται
σωστά.
• Εάν τα υποστηρίγµατα δεν είναι αρκετά δυνατά για να
στηρίξουν το βάρος της µονάδας, η µονάδα µπορεί να
πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό.
• Οπου η ψευδοροφή δεν έχει αισθητή κλίοη.
• Οπου δεν υπάρχει κίνδυνος για διαρροή εύφλεκτων
αερίων.
• Οπου µπορεί να εξασφαλιστεί αρκετός κενός χώρος για
συντήρηση και σέρβις. (∆είτε την Εικ. 1)
• Οπου η σωλήνωση µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής
µονάδας είναι δυνατή µέσα στα επιτρεπτά όρια.
(Συµβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης της
εξωτερικής µονάδας.)
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εγκαταστήστε τις εσωτερικές και τις εξωτερικές µονάδες, την
καλωδίωση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και τα συνδετικά
καλώδια σε απόσταση τουλάχιστον 1 µέτρου από
τηλεοράσεις και ραδιόφωνα προκειµένου να αποφευχθεί η
παρεµβολή στην εικόνα ή τα παράσιτα.
(Ανάλογα και τα ραδιοκύµατα, η απόσταση 1 µέτρου µπορεί
να είναι είναι αρκετή για την εξάλειψη του θορύβου.)

4

FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE
. 450

Τοποθετήστε επιπλέον θερµοµονωτικό υλικό στο σώµα της
µονάδας εάν πιστεύετε ότι η σχετική υγρασία στην οροφή
υπερβαίνει το 80 %. Ως θερµοµονωτικό υλικό, χρησιµοποιήστε
υαλοβάµβακα, αφρό πολυαιθυλενίου ή παρόµοιο υλικό πάχους
10 mm ή περισσότερο.

(2) Χρησιµοποιήστε µπουλόνια ανάρτησης (στριφόνια)
για την εγκατάοταση. Βεβαιωθείτε ότι η οροφή είναι
αρκετά ανθεκτική για να αντέξει το βάρος της µονάδας.
Αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ενισχύστε την οροφή
προτού εγκαταστήσετε τη µονάδα.

A

 

A
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4.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

    
  

   
#!  
  
            !"

(1) Σχετικές θέσεις της εσωτερικής µονάδας και του
µπουλονιού ανάρτησης. (∆είτε την Εικ. 2)

5.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Όταν η εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτηµάτων γίνεται
πριν από την εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας η
διαδικασία είναι πιο εύκολη.
Οσο για τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες
εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι θα χρησιµοποιήσετε τα παρεχόµενα
παρελκόµενα και τα προδιαγραφόµενα εξαρτήµατα που έχουν
καθοριστεί από την εταιρία µας.
(1) Στερεώστε τους βραχίονες ανάρτησης στο µπουλόνι
ανάρτησης. Σφίξτε το πάνω και το κάτω παξιµάδι
τοποθετώντας ροδέλες.

Ç ðñïìÞèåéá ôïõ åîáñôÞìáôïò ðñÝðåé
íá ãßíåé áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ
ÑïäÝëåò (áîåóïõÜñ)

Óößîôå áðü ôï ðÜíù êáé ôï
êÜôù ìÝñïò (Äéðëü ðáîéìÜäé)

(2) Τοποθετήστε ένα αεραγωγό από καµβά στην έξοδο του
αέρα και στην είσοδο του αέρα ώστε οι κραδασµοί από το
µηχάνηµα να µην µεταδίδονται στον αγωγό ή στην οροφή.
Πρέπει να τοποθετήσετε επίσης ηχοαπορροφητικό υλικό
στο εσωτερικό του αγωγού και ελαστικό µονωτικό υλικό για
τις δονήσεις στα µπουλόνια ανάρτησης.
(3) Τοποθετήστε τα µπουλόνια ανάρτησης.
(Χρησιµοποιήστε µπουλόνια διαµέτρου 10 mm.)
• Εγκαταστήστε τον εξοπλισµό όπου οι κατασκευές είναι
αρκετά ανθεκτικές για το βάρος του εξοπλισµού.
Χρησιµοποιήστε χωνευτά παρεµβύσµατα ή µπουλόνια
αγκύρωσης σε νέα κτίρια και χωνευτά αγκύρια σε παλαιά
κτίρια.

Ελληνικά

(2) Ρυθµίστε το ύψος της µονάδας.
(3) Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα είναι οριζόντια.
• Ευθυγραµµίστε τη

µονάδα µε ένα
αλφάδι όταν την
εγκαθιστάτε. Αν η
µονάδα δεν είναι
)
)
οριζόντια, µπορεί
να προκληθούν

 
διαρροές νερού.
    
• Οταν
  
ευθυγραµµίζετε τη
µονάδα, ελέγξτε
     
και τις τέσσερις
  !
γωνίες µε ένα
*
    
αλφάδι ή µε ένα
  
σωλήνα βινύλιου
που περιέχει νερό.
(Βλέπε το σχήµα
*
στα δεξιά.)

 



 

(4) Σφίξτε τα παξιµάδια
στο πάνω µέρος.
(5) Μονώστε τους δυο γάντζους ανάρτησης στην πλευρά
εκροής µε το µονωτικό παράβληµα. (× 2) Μονώστε τα άκρα
έτσι ώστε η επιφάνεια και τα άκρα του βραχίονα ανάρτησης να
µην φαίνονται. (FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η τοποθέτηση της µονάδας µε γωνία αντίθετη από το
σωλήνα αποστράγγισης µπορεί να προκαλέσει διαρροή

5
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6.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

〈Για τη σωλήνωση του ψυκτικού υγρού των εξωτερικών
µονάδων, βλέπε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που
συνοδεύει την εξωτερική µονάδα.〉
〈Κάντε τις εργασίες ηχοµόνωσης και στις δύο πλευρές των
σωληνώσεων αερίου και υγρού. Σε αντίθετη περίπτωση,
µερικές φορές µπορεί να παρουσιαστεί διαρροή νερού.〉
(Όταν χρησιµοποιείτε αντλία θερµότητος, η θερµοκρασία των
σωλήνων αερίου µπορεί να φτάσει τους
120 °C περίπου, κατά συνέπεια χρησιµοποιήστε µόνωση
επαρκώς ανθεκτική.)
〈Επίσης, στις περιπτώσεις όπου ηξ θερµοκρασία και η
υγρασία τµηµάτων των σωλήνων ψυκτικού µπορεί να
ξεπεράσουν τους 30 °C ή Σ.Υ.80%, ενισχύστε τη µόνωση
του ψυκτικού (20 mm ή µεγαλύτερου πάχους). Μπορεί να
δηµιουργηθεί συµπύκνωµα στην επιφάνεια του µονωτικού
υλικού.〉
〈Προτού εγκαταστήσετε τις σωληνώσεις του ψυκτικού,
ελέγξτε τον τύπο του ψυκτικού που χρησιµοποιείται. ∆εν
εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία εάν οι τύποι ψυκτικού
δεν είναι οι ίδιοι.〉
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Χρησιµοποιήστε σωληνοκόφτη και ρακόρ κατάλληλα
για τον τύπο του ψυκτικού.
• Επικαλύψτε µε λάδι εστέρα ή αιθέρα τα τµήµατα µε
ρακόρ πριν από τη σύνδεση.
• Για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης, υγρασίας ή
άλλων ξένων σωµάτων στο σωλήνα, βουλώστε τον ή
καλύψτε τον µε ταινία.
• Μην επιτρέψετε την πρόσµειξη µέσα στο κύκλωµα
ψυκτικού άλλου στοιχείου πέραν του προκαθορισµένου
ψυκτικού, όπως αέρα κλπ. Εάν παρουσιαστεί διαρροή
ψυκτικού αερίου ενώ η µονάδα λειτουργεί, αερίστε το
χώρο καλά αµέσως.
• Η εξωτερική µονάδα είναι ήδη γεµάτη µε ψυκτικό υγρό.
• Κατά τη σύνδεση των σωλήνων προς/από τη µονάδα
βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε ένα γαλλικό κλειδί και ένα
δυναµοµετρικό κλειδί µαζί, όπως φαίνεται στην εικόνα.
• Για να αποφύγετε το ράγισµα του ρακόρ εκχείλωσης και
τυχόν διαρροές αερίου, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε
ταυτόχρονα κλειδί και ροπόκλειδο, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχεδιάγραµµα, κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση
σωλήνων από/προς τη µονάδα.
• Για τις διαστάσεις της εκχείλωσης του ρακόρ, ανατρέξτε στον
Πίνακα 2.
• Όταν συνδέετε το ρακόρ, επικαλύψτε το κωνικό τµήµα (τόσο
µέσα όσο και έξω) µε λάδι εστέρα ή αιθέρα, περιστρέψτε
τρεις ή τέσσερις φορές πρώτα και στη συνέχεια βιδώστε.
• Συµβουλευτείτε τον παρακάτω Πίνακα 2 µε τις τιµές ροπής
σύσφιξης.
• Αερίστε αν υπάρξει διαρροή ψυκτικού αερίου όταν εκτελείτε
την εργασία.

ËÜäé åóôÝñá Þ áéèÝñá



  

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τυχόν υπερβολικό σφίξιµο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη
στο ρακόρ και διαρροή ψυκτικού.
Χρησιµοποιήστε την “ Πίνακα 3 ” ως αναφορά εάν δεν είναι
διαθέσιµο ένα εργαλείο ρύθµισης ροπής στρέψης. Αφού
ολοκληρωθεί η εργασία βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή
αερίου. Ενώ θα σφίγγετε το ρακόρ (εκχείλωση) µε το
δυναµοµετρικό κλειδί, η ροπή ξαφνικά θα αυξηθεί. Από αυτή τη
θέση, σφίξτε το ρακόρ µε τη γωνία που υποδεικνύεται στην
“ Πίνακα 3 ”.
• Αφού ελέγξετε τη σύνδεση σωλήνα για διαρροή αερίου,
βεβαιωθείτε ότι έχετε µονώσει τη σωλήνωση υγρού και
αερίου, ανατρέχοντας στην παρακάτω εικόνα.
• Περιτυλίξτε το επίθεµα στεγανοποίησης µόνο γύρω από τη
µόνωση για τις συνδέσεις στην πλευρά της σωλήνωσης αερίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι µονώσατε όλους τους σωλήνες του τοπικού
δικτύου σε όλο τους το µήκος µέχρι το σηµείο σύνδεσης των
σωλήνων στην εσωτερική µονάδα. Οι ακάλυπτοι σωλήνες
µπορεί να προκαλέσουν τη δηµιουργία συµπυκνώµατος ή
εγκαύµατα εάν κάποιος τους αγγίξει.

    
 
   

  ×
   
  

    
  

  

   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πίνακα 2
Ροπή σύσφιξης

∆ιάσταση Α ∆ιαµόρφωση κωνικού κολλάρoυ
µούφας (mm)
(εκχείλωση)

φ 6,4
(1/4”)

14,2 – 17,2 N·m

8,7 – 9,1

φ 9,5
(3/8”)

32,7 – 39,9 N·m

12,8 – 13,2

φ 12,7
(1/2”)

49,5 – 60,3 N·m

16,2 – 16,6

φ 15,9
(5/8”)

61,8 – 75,4 N·m

19,3 – 19,7

A

0

0

0

90 ±2
45 ±2

0

Μέγεθος
σωλήνα

6

Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε τα ρακόρ
(εκχείλωση) που προµηθεύονται µε το κύριο σώµα.

R0,4-0,8

• Η παρεχόµενη σωλήνωση είναι απαραίτητη για τη σύνδεση
των σωλήνων αερίου της µονάδας FXMQ200 · 250M(A)VE,
MAV7. Χρησιµοποιήστε την παρεχόµενη σωλήνωση
ανάλογα µε το µέγεθος των σωλήνων που πρόκειται να
συνδεθούν.
Όταν συνδέετε την προµηθευόµενη σωλήνωση,
χρησιµοποιήστε την προµηθευόµενη φλάντζα σωλήνα, τα
εξαγωνικά µπουλόνια (2) και τις ροδέλλες γκρόβερ (2).
• Συνδέστε τις σωληνώσεις ψυκτικού και τις διακλαδώσεις
σύµφωνα µε τα εγχειρίδια εγκατάστασης που παρέχονται µε
την εσωτερική µονάδα.

Ελληνικά
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Εσωτερικές µονάδες
που θα συνδεθούν

∆ιάµετρος σωλήνα αερίου

∆ιάµετρος
σωλήνα υγρού

FXMQ200M(A)VE,
MAV7

φ19,1
Χρησιµοποιήστε την
παρεχόµενη σωλήνωση.

φ9,5

FXMQ250M(A)VE,
MAV7

φ22,2
Χρησιµοποιήστε την
παρεχόµενη σωλήνωση.

φ9,5

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

〈〈Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης όπως φαίνεται
παρακάτω και λάβετε µέτρα κατά της δηµιουργίας
συµπυκνώµατος. Ακατάλληλη τοποθέτηση των
σωληνώσεων µπορεί να προκαλέσει διαρροές µε
αποτέλεσµα να βραχούν τα έπιπλα και τα υπάρχοντά σας.〉〉
〈〈Μονώστε τον ελαστικό σωλήνα αποστράγγισης στο
εσωτερικό του κτιρίου.〉〉
(1) Περάστε έξω το σωλήνα αποστράγγισης

• Πριν τη συγκόλληση της επιτόπιας σωλήνωσης ψυκτικού, θα
πρέπει να αφαιρεθεί ο αέρας από τις σωληνώσεις µε φύσηµα
αερίου αζώτου. Αν η συγκόλλησή σας γίνει χωρίς φύσηµα
αερίου αζώτου, µεγάλη ποσότητα λεπτού στρώµατος
οξείδωσης αναπτύσσεται στο εσωτερικό της σωλήνωσης,
και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστηµα.
• Ξεκινήστε τη διαδικασία συγκόλλησης της σωλήνωσης του
ψυκτικού, µόνο αφού έχετε αντικαταστήσει το άζωτο ή κατά
την εισαγωγή του αζώτου στη σωλήνωση του ψυκτικού.
Αφού τελειώσετε, συνδέστε την εσωτερική µονάδα µε
σύνδεση ρακόρ ή φλάντζας.
• Το άζωτο θα πρέπει να ρυθµιστεί στα 0,02 MPa µε µειωτήρα
πιέσεως σε περίπτωση συγκόλλησης κατά την τοποθέτηση
αζώτου µέσα στις σωληνώσεις.

  
  

  
  


FXMQ40-125M(A)VE


 
  
  
 
     
   

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ∆ΟΘΕΊ ΠΡΟΣΟΧΉ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΎ.
Κατά τη συγκόλληση των σωλήνων ψυκτικού µη
χρησιµοποιείτε ευτηκτικό. Εποµένως, χρησιµοποιήστε το
φωσφορικό χαλκό (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795:
ISO 3677), ως µέταλλο πλήρωσης για τη συγκόλληση γιατί
δεν απαιτεί ευτηκτικό.
(Το ευτηκτικό έχει εξαιρετικά επικίνδυνη επίδραση στα
συστήµατα των σωληνώσεων ψυκτικού. Για παράδειγµα, αν
χρησιµοποιηθεί ευτηκτικό µε χλωριούχα βάση, θα προκληθεί
διάβρωση των σωλήνων ή, ειδικότερα, εάν το ευτηκτικό
περιέχει φθόριο, θα καταστρέψει το ψυκτικό λάδι.)

 


7.

• ∆ιατηρήστε το µήκος των σωλήνων όσο το δυνατό
µικρότερο και δώστε τους µία κλίσης προς τα κάτω ώστε
να µην παγιδεύεται αέρας στο εσωτερικό τους.
• ∆ιατηρήστε το µέγεθος των σωλήνων ίσο µε ή
µεγαλύτερο από αυτό του σωλήνα σύνδεσης (Σωλήνας
βινύλιου ονοµαστικής διαµέτρου 25 mm και εξωτερικής
διαµέτρου 32 mm.)
• Χρησιµοποιήστε τον παρεχόµενο σωλήνα
αποστράγγισης και τον σφικτήρα.
Σφίξτε γερά τον σφικτήρα.
• Μονώστε το µέταλλο σύσφιγξης µε το µεταλλικό πλαίσιο.

  
  

 




     

Καθώς σφίγγετε το εκχειλωµένο παξιµάδι µε το κλειδί, υπάρχει
ένα σηµείο στο οποίο η ροπή σύσφιγξης ξαφνικά µεγαλώνει.
Από εκείνη τη θέση, συνεχίστε να σφίγγετε περαιτέρω το
παξιµάδι σύµφωνα µε τη γωνία που φαίνεται παρακάτω:
Πίνακα 3
Μέγεθος
σωλήνα

Γωνία περαιτέρω
σύσφιγξης

Συνιστώµενο µήκος βραχίονα
του εργαλείου

φ 6,4 (1/4”)

60 έως 90 µοίρες

Περίπου 150 mm

φ 9,5 (3/8”)

60 έως 90 µοίρες

Περίπου 200 mm

φ 12,7 (1/2”)

30 έως 60 µοίρες

Περίπου 250 mm

φ 15,9 (5/8”)

30 έως 60 µοίρες

Περίπου 300 mm

Ελληνικά

  
   
 
 

∆εν συνιστάται εκτός από επείγουσα κατάσταση
Πρέπει να χρησιµοποιήσετε κλειδί σύσφιγξης αλλά εάν είναι
απαραίτητο να εγκαταστήσετε τη µονάδα χωρίς κλειδί
σύσφιγξης, µπορείτε να ακολουθήσετε τη µέθοδο
εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω.
Μόλις τελειώσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
διαρροή αερίου.

  
  



  
   

• Μέσα στη µονάδα υπάρχει αρνητική πίεση σχετικά
µε την ατµοσφαιρική πίεση όταν η µονάδα
λειτουργεί, για αυτό βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετήσετε
µία παγίδα αποστράγγισης στην έξοδο της
αποστράγγισης. (Βλέπε το σχήµα)
• Για να µη συγκεντρωθούν ξένα σώµατα στο
εσωτερικό της σωλήνωσης, πρέπει να αποφύγετε
τις γωνίες όσο είναι δυνατό και να εξασφαλίσετε ότι η
παγίδα θα µπορεί να καθαρίζεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν πρέπει να συγκλίνετε πολλαπλούς σωλήνες
αποστράγγισης, κάντε την εγκατάσταση σύµφωνα µε την
διαδικασία που υποδεικνύεται παρακάτω. (Τοποθετήστε µία
παγίδα αποστράγγισης σε κάθε εσωτερική µονάδα.)

7
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FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7
• ∆εν απαιτείται η εγκατάσταση παγίδας αποστράγγισης.
• Η διάµετρος του σωλήνα είναι η ίδια µε αυτή του σωλήνα
σύνδεσης (PS1B) και πρέπει να διατηρηθεί ίση µε ή
µεγαλύτερη από αυτή του σωλήνα σύνδεσης.
(2) Οταν τελειώσουν οι εργασίες σύνδεσης των σωληνώσεων
βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση ρέει οµαλά.

• Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες αερίου ή
νερού, αλεξικέραυνα ή σε τηλεφωνικά καλώδια γείωσης.
• Σωλήνες νερού: υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν και εάν
υπάρχει διαρροή αερίου να προκληθεί φωτιά.
• Σωλήνες αποστράγγισης: δεν είναι δυνατή η γείωση εάν
χρησιµοποιούνται σωλήνες από χοντρό πλαστικό.
• Τηλεφωνικά καλώδια και αλεξικέραυνα: η ισχύς εδάφους
µπορεί να αυξηθεί υπερβολικά εάν χτυπηθεί από
κεραυνό.

8-2

Ηλεκτρική
τροφοδοσία

Μοτέρ
ανεµιστήρα

MCA

MFA

kW

FLA

1,3

15

0,100

1,0

1,5

15

0,160

1,2

2,5

15

0,270

2,0

3,8

15

0,430

3,0

FXMQ200M(A)VE

8,1

15

0,380×2

6,5

FXMQ250M(A)VE

9,0

15

0,380×2

7,2

8,1

15

0,380×2

6,5

9,0

15

0,380×2

7,2

1,4

15

0,100

1,1

1,6

15

0,160

1,3

3,0

15

0,270

2,4

Μονάδες

FXMQ40-125M(A)VE
• Προσθέστε περίπου 1 λίτρο νερού αργά από το στόµιο
εισόδου του αέρα και ελέγξτε τη ροή αποστράγγισης.
FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7
• Ανοίξτε τη δίοδο τροφοδοσίας νερού, προσθέστε
περίπου 1 λίτρο νερού αργά µέσα στο δοχείο
αποστράγγισης και ελέγξτε τη ροή αποστράγγισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Συνδέσεις σωλήνωσης αποστράγγισης
Μη συνδέετε το σωλήνα αποστράγγισης απευθείας στους
σωλήνες αποστράγγισης που µυρίζουν αµµωνία. Η αµµωνία
µπορεί να εισχωρήσει στην εσωτερική µονάδα µέσα από το
σωλήνα αποστράγγισης και να διαβρώσει τον εναλλακτή
θερµότητος.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο

8-1

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

• Ολα τα εξαρτήµατα και τα υλικά που προµηθεύεστε από το
εµπόριο και οι ηλεκτρικές εργασίες θα πρέπει να
συµµορφώνονται µε τους τοπικούς κανονισµούς.
• Χρησιµοποιείτε µόνο χάλκινα καλώδια.
• Για τις ηλεκτρικές συνδέσεις, δείτε επίσης το “Σχεδιάγραµµα
συνδεσµολογίας” που έχει αναρτηθεί στο καπάκι του
Τερµατικού κιβωτίου.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνδεση του
τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
που προµηθεύεται µε το τηλεχειριστήριο.
• Ολες οι καλωδιώσεις θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν από
ειδικευµένο ηλεκτρολόγο.
• Το σύστηµα αυτό αποτελείται από πολλές εσωτερικές µονάδες.
Σηµαδέψτε κάθε εσωτερική µονάδα ως µονάδα A, µονάδα B...,
και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του πλακιδίου ακροδεκτών στην
εξωτερική µονάδα και στη µονάδα BS γίνονται σωστά. Στην
περίπτωση που η σύνδεση των καλωδίων και των σωλήνων
ανάµεσα στην εξωτερική µονάδα και σε µία εσωτερική µονάδα
δεν είναι σωστή, µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του
συστήµατος.
• Ένας ασφαλειοδιακόπτης ή άλλα µέσα για την αποσύνδεση,
που διαθέτουν διαχωριστικό επαφής σε όλους τους πόλους,
πρέπει να ενσωµατώνονται στη σταθερή καλωδίωση
σύµφωνα µε τη σχετική τοπική και εθνική νοµοθεσία.
Σηµειώστε ότι η λειτουργία θα ξεκινήσει αυτόµατα εάν η
ηλεκτρική τροφοδοσία διακοπεί και επανασυνδεθεί και πάλι.
• Συµβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται µε
την εξωτερική µονάδα για το µέγεθος καλωδίου της
ηλεκτρικής τροφοδοσίας που συνδέεται µε την εξωτερική
µονάδα, την ικανότητα του διακόπτη κυκλώµατος και τον
διακόπτη και τις οδηγίες καλωδιώσεων.
• Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε το κλιµατιστικό.

8

Τάση

Περιοχή
τάσης

FXMQ40 · 50 ·
63M(A)VE
FXMQ80M(A)VE
FXMQ100M(A)VE

220240

50

FXMQ125M(A)VE

FXMQ200MAV7
FXMQ250MAV7

50

220

Μέγ. 264
Ελάχ. 198

Μέγ. 242
Ελάχ. 198

FXMQ40 · 50 ·
63M(A)VE
FXMQ80M(A)VE
FXMQ100M(A)VE

8.

Hz

60

220

FXMQ125M(A)VE

Μέγ. 242
Ελάχ. 198

4,4

15

0,430

3,5

FXMQ200M(A)VE

9,0

15

0,380×2

7,2

FXMQ250M(A)VE

10,1

15

0,380×2

8,1

MCA: Ελάχ. Κύκλωµα Αµπέρ (A);
MFA: Μέγ. Ασφάλεια Αµπέρ (A)
kW: Ονοµαστική ισχύς µοτέρ ανεµιστήρα (kW);
FLA: Πλήρες φορτίο Αµπέρ (A)

8-3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Καλωδίωση ηλεκτρικής
τροφοδοσίας
Μοντέλο

Τοπικές
ασφάλειες Καλώδιο

∆ιατοµή

Καλωδίωση
τηλεχειριστήριου
Καλωδίωση µετάδοσης
Καλώδιο

∆ιατοµή

FXMQ40 · 50 ·
63M(A)VE
FXMQ80M(A)VE
FXMQ100M(A)VE
FXMQ125M(A)VE
FXMQ200M(A)VE,
MAV7

15A

Το µέγεθος
καλωδίου
πρέπει να
Καλώδιο µε
H05VV- είναι
περίβληµα
U3G
σύµφωνο
(2 δίκλωνο)
µε τους
τοπικούς
κώδικες.

0,751,25
2

mm

FXMQ250M(A)VE,
MAV7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Το επιτρεπόµενο µήκος του καλωδίου µετάδοσης ανάµεσα
στις εσωτερικές/εξωτερικές µονάδες και ανάµεσα στην
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εσωτερική µονάδα και στο τηλεχειριστήριο είναι το
παρακάτω.
(1) Εξωτερική µονάδα – Εσωτερική µονάδα:
Μέγ. 1000 m (Συνολικό µήκος καλωδίωσης: 2000 m)
(2) Εσωτερική µονάδα – Τηλεχειριστήριο:
Μέγ. 500 m

9.

9-1

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ
ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ

(Αφαιρέστε το Κάλυµµα του πίνακα ελέγχου και το καλώδιο
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.)
FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE
   p e  


  (*)
(   
  )

 
( )

    (*)
(
     )
 (*)
("     )

  
p
e  

Ελληνικά

T2
T1
F2

Πλακέτα
ακροδεκτών για
το
τηλεχειριστήριο

F1

Καλωδίωση
μετάδοσης

P2
P1

Η προμήθεια
του καλωδίου
πρέπει να
γίνεται από
την τοπική
αγορά

X2M
Καλωδίωση
τηλεχειριστήριου

Σφικτήρας
(αξεσουάρ)

 
  
    (*)
(   
  )

! 
 


FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE
Πλακέτα
ακροδεκτών
Καλωδίωση
X1M
παροχής
ηλεκτρικής
ισχύος
τροφοδοσίας,
καλωδίωση
γείωσης

FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7
Πλακέτα
Πλακέτα
ακροδεκτών για
ακροδεκτών
Καλωδίωση
το
παροχής ισχύος
τηλεχειριστήριου
τηλεχειριστήριο

X2M

Καλωδίωση
μετάδοσης

X1M

Σφικτήρας (αξεσουάρ)
Καλωδίωση ηλεκτρικής
τροφοδοσίας και
καλωδίωση γείωσης

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Φροντίστε να προσαρµόσετε το µονωτικό υλικό ή τον στόκο
(κατά τόπον προµήθεια) στην οπή της καλωδίωσης για την
αποτροπή παρείσφρησης νερού καθώς και τυχόν εντόµων ή
άλλων µικρών πλασµάτων από έξω. Ειδάλλως ενδέχεται να
παρουσιαστεί βραχυκύκλωµα στο εσωτερικό του κουτιού του
πίνακα ελέγχου.
• Κατά τη στερέωση των σωλήνων, βεβαιωθείτε ότι η πίεση
που εφαρµόζεται στις συνδέσεις των σωλήνων γίνεται
χρησιµοποιώντας το προµηθευόµενο υλικό στερέωσης ώστε
οι συνδέσεις να γίνουν σωστά. Επίσης, κατά τη σύνδεση των
καλωδίων, βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα του πίνακα ελέγχου
προσαρµόζει άνετα τοποθετώντας τα καλώδια προσεκτικά
και κλείνοντας το κάλυµµα του πίνακα ελέγχου καλά. Κατά
την τοποθέτηση του κάλυµµατος του πίνακα ελέγχου,
βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί καλώδια στις άκρες.
Περάστε την καλωδίωση µέσα από τους αγωγούς διέλευσης
για να µην καταστραφούν.
• Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση της συσκευής τηλεχειρισµού, η
καλωδίωση ανάµεσα στις µονάδες και οι υπόλοιπες
ηλεκτρικές καλωδιώσεις δεν περνάνε από το ίδιο σηµείο
εξωτερικά της µονάδας, διαχωρίζοντας αυτές κατά
τουλάχιστον 50mm, διαφορετικά οι ηλεκτρικές διαταραχές
(εξωτερικά ηλεκτροστατικά φορτία) µπορεί να προκαλέσουν
σφάλµατα λειτουργίας ή βλάβη.

9
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9-2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]
1. Χρησιµοποιήστε δακτυλιοειδείς ακροδέκτες µε κυλινδρική
βάση για τη σύνδεση των καλωδίων στην πλακέτα
ακροδεκτών της τροφοδοσίας.
Εάν δεν είναι διαθέσιµοι, κατά την καλωδίωση τηρήστε τα
παρακάτω.
• Μην συνδέετε καλώδια διαφορετικού µεγέθους στον ίδιο
ακροδέκτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
(Η χαλαρότητα στη σύνδεση µπορεί να προκαλέσει
υπερθέρµανση.)
• Χρησιµοποιήστε το προβλεπόµενο ηλεκτρικό καλώδιο.
Συνδέστε το καλώδιο καλά στον ακροδέκτη. Ασφαλίστε το
καλώδιο χωρίς να εφαρµόζετε µεγάλη δύναµη στον
ακροδέκτη. (Ροπή στρέψης: 131 N · cm ± 10%)

• Προσαρµόστε την καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας κάθε
µονάδας µε ένα διακόπτη και µία ασφάλεια όπως φαίνεται
στο διάγραµµα.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3 ΣΥΣΗΜΑΤΑ)

   

 



      
  
  
  

" #

$  

'         (6P)
'    & 

* 



% &  

M3,5

0,79 – 0,97 N·m

40 – 125 (2P)

M4

1,18 – 1,44 N·m

200·250 (3P)

M4

1,18 – 1,44 N·m

40 – 125

M4

1,44 – 1,94 N·m

200 · 250

M5

3,02 – 4,08 N·m

3. Μην συνδέετε καλώδια διαφορετικού µεγέθους στον ίδιο
ακροδέκτη γείωσης. Τυχόν χαλαρές συνδέσεις θα θέσουν
σε κίνδυνο την προστασία της συσκευής.
4. Στο εξωτερικό της µονάδας, διατηρήστε την καλωδίωση
µετάδοσης σε απόσταση τουλάχιστον 50mm από την
καλωδίωση τροφοδοσίας. Ο εξοπλισµός µπορεί να
παρουσιάσει πρόβληµα στη λειτουργία του αν υποβληθεί
σε ηλεκτρικό (εξωτερικό) θόρυβο.
5. Για την καλωδίωση του τηλεχειριστηρίου συµβουλευτείτε το
“ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ”.
6. Ποτέ µη συνδέετε την καλωδίωση ηλεκτρικής
τροφοδοσίας στην πλακέτα ακροδεκτών για την
καλωδίωση της συσκευής τηλεχειρισµού. Ένα τέτοιο
σφάλµα µπορεί να καταστρέψει ολόκληρο το σύστηµα.
7. Χρησιµοποιήστε µόνο το προβλεπόµενο καλώδιο και σφίξτε
καλά τα καλώδια στους ακροδέκτες. Βεβαιωθείτε ότι τα
καλώδια δεν µεταδίδουν εξωτερικές δυνάµεις στους
ακροδέκτες. ∆ιευθετήστε την καλωδίωση ούτως ώστε να
µην παρεµποδίζεται άλλος εξοπλισµός και να µην ανοίξει
απρόσµενα το κάλυµµα του πίνακα ελέγχου. Φροντίστε το
καπάκι να κλείνει ερµητικά. Η ατελής σύνδεση µπορεί να
προκαλέσει υπερθέρµανση και, στη χειρότερη περίπτωση,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
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2. Ροπή στρέψης για τις βίδες των τερµατικών.
• Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε
τις βίδες του τερµατικού. Αν το κατσαβίδι έχει πολύ µικρή
λεπίδα, η κεφαλή της βίδας ενδέχεται να υποστεί βλάβη,
και η βίδα δε θα σφιχτεί κατάλληλα.
• Αν οι τερµατικές βίδες σφιχτούν πολύ γερά, ενδέχεται να
υποστούν βλάβη οι βίδες.
• ∆είτε τον πίνακα παρακάτω για τη ροπή στρέψης στις
τερµατικές βίδες.




  


  
 

   
 
1. Όταν χρησιµοποιείτε 1 τηλεχειριστήριο για 1 εσωτερική
µονάδα. (Κανονική λειτουργία)
+ 
   
220-240V
1
50Hz

220V L N
1
60Hz

   
'    
IN/D OUT/D
F 1 F2 F1 F 2

L

No. 1


LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

+ 
   
220-240V
1
50Hz

220V
N
1
60Hz

LN

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

+ 
   
220-240V
1
50Hz

220V
1
60Hz
+ &  
   

L N

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

 
  C

 
  B

 
  A

+ 
   
220-240V
1
50Hz

220V
1
60Hz

P1 P2

P1 P2

P1 P2

2. Για οµαδικό έλεγχο ή χρήση 2 τηλεχειριστηρίων
+ 
: $     &    
   
       #
220-240V
  &    #    .
   
1
+   - # #
'    
50Hz L N
 &      .

No. 2
220V
+&

1
 
60Hz
 
    C
    B
 
    A
IN/D OUT/D
F 1 F2 F1 F2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

P1 P2

 . 3

P1 P2

/    2
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3. Όταν συµπεριλαµβάνεται και η µονάδα επιλογέα
κλάδου
+ 
   
220-240V
1
L
50Hz

220V
1
60Hz

   
'    

N

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

No. 3


 
&  
 
'    
OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

L N

+ 
   
220-240V
1
50Hz

220V
1
60Hz

 
&  
 

(2) Γυρίστε το διακόπτη εναλλαγής ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ/
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα PC
του ενός από τα δύο τηλεχειριστήρια στη θέση “S” .
(Αφήστε το διακόπτη του άλλου τηλεχειριστηρίου στη θέση
“M” .)

'    
OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2







S
M
   


 
  A

L N

P 1 P 2 F 1 F2 T1 T 2

P1 P2

L N

P 1 P 2 F 1 F2 T 1 T 2

+&
 
 
 

P1 P2

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]
1. Ένας µόνο διακόπτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
παροχή ισχύος στις µονάδες του ίδιου συστήµατος.
Ωστόσο, οι διακόπτες διακλάδωσης και οι διακόπτες
ασφαλείας διακλάδωσης πρέπει να επιλέγονται µε µεγάλη
προσοχή.
2. Μην γειώνεται τον εξοπλισµό σε σωλήνες αερίου, σωλήνες
νερού ή αλεξικέραυνα ή τηλεφωνικά καλώδια. Η
ακατάλληλη γείωση µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

9-3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ 2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
(Ελέγχοντας 1 εσωτερική µονάδα µέσω 2
τηλεχειριστηρίων)

Μέθοδος σύνδεσης (Βλέπε “ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ”)
(3) Αφαιρέστε το κάλυµµα του πίνακα ελέγχου.
(4) Προσθέστε το τηλεχειριστήριο 2 (υπηρέτης) στην
πλακέτα ακροδεκτών για τη συσκευή τηλεχειρισµού
(P1, P2) στον πίνακα ελέγχου. (∆εν υπάρχει
πολικότητα.) (∆είτε τα Εικ. 3 και 8-3.)

9-4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
(ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ)

(1) Προδιαγραφές καλωδίου και πως να πραγµατοποιήσετε
την καλωδίωση.
• Συνδέστε την είσοδο από τον εξωτερικό χώρο στους
ακροδέκτες Τ1 και Τ2 της πλακέτας ακροδεκτών της
συσκευής τηλεχειρισµού.

• Οταν χρησιµοποιείτε 2 τηλεχειριστήρια, το ένα πρέπει να
ρυθµιστεί στη θέση “ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ” και το άλλο στο
“∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ”.
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ/∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
(1) Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην υποδοχή ανάµεσα στο
επάνω και στο κάτω τµήµα της συσκευής τηλεχειρισµού και
πιέζοντας από τα 2 σηµεία, ανοίξτε το επάνω τµήµα.
Η πλακέτα PC του τηλεχειριστηρίου είναι τοποθετηµένη στο
άνω µέρος του τηλεχειριστηρίου.
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Προδιαγραφές
καλωδίου

Καλώδιο µε µονωτική επένδυση από βινύλιο ή
κοινό καλώδιο (2 σύρµατα)

Μέγεθος

0,75 - 1,25 mm

Μήκος

Μέγ. 100 m

Εξωτερικός
ακροδέκτης

Επαφή που µπορεί να εξασφαλίσει το ελάχιστο
εφαρµοζόµενο φορτίο 15V DC, 1 mA.

2

(2) Ενεργοποίηση
• Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί την ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/
ΕΚΤΟΣ σχετικά µε την είσοδο Α.
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ

Λειτουργία ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ

Η είσοδος “ENTOΣ” διακόπτει τη
λειτουργία (Αδύνατη µέσω του
τηλεχειριστηρίου).

Είσοδος ΕΚΤΟΣ → ΕΝΤΟΣ
θέτει ΕΝΤΟΣ λειτουργίας τη
µονάδα.

Η είσοδος ΕΚΤΟΣ επιτρέπει τον
έλεγχο µέσω του τηλεχειριστηρίου.

Είσοδος ENTOΣ → ΕΚΤΟΣ
θέτει EKTOΣ λειτουργίας τη
µονάδα.

11
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(3) Πως να επιλέξετε την ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
• Συνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και κατόπιν χρησιµοποιήστε
το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία.

9-5 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Για κεντρικό έλεγχο, είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε τον
Αρ. οµάδας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες συµβουλευτείτε
το εγχειρίδιο κάθε προαιρετικού ελεγκτή για κεντρικό έλεγχο.

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Φροντίστε τα καπάκια των κουτιών ακροδεκτών να είναι
κλειστά στις εσωτερικές και τις εξωτερικές µονάδες.
Οι ρυθµίσεις στο χώρο της εγκατάστασης πρέπει να γίνουν
µε το τηλεχειριστήριο σύµψωνα µε τις συνθήκες της
εγκατάστασης.
• Η ρύθµιση µπορεί να γίνει αλλάζοντας τον “Αρ. Λειτουργίας”,
τον “Αρ. ΠΡΩΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ” και τον “Αρ. ∆ΕΥΤΕΡΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟΥ”.
• Για τη ρύθµιση και λειτουργία, συµβουλευτείτε την
“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ” στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.

11. ∆ΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Συµβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης της εξωτερικής µονάδας.
• Η λυχνία λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει όταν
συµβεί κάποιο σφάλµα. Ελέγξτε τον κωδικό σφάλµατος στην
οθόνη υγρών κρυστάλλων για να εντοπίσετε το σηµείο της
βλάβης. Μία επεξήγηση των κωδικών βλαβών και των
αντίστοιχων προβληµάτων παρέχεται οτις
“ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΕΙΣ” ή οτις οδηγίες
λειτουργίας της εξωτερικής µονάδας.
Εάν εµφανίζεται ένα από τα στοιχεία στον Πίνακα 4, µπορεί
να υπάρχει πρόβληµα µε την καλωδίωση ή την ισχύ, ελέγξτε
ξανά τις συνδέσεις των καλωδίων.
Πίνακα 4
Οθόνη τηλεχειριστηρίου

Περιεχόµενα

Η ενδειξη “Συγκεντρωτική
∆ιαχείριση” ανάβει

• Βραχυκύκλωµα στους
ακροδέκτες ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
∆ΙΑΚΟΠΗ (T1, T2).

“U4” αναµµένο
“UH” αναµµένο

• Η ισχύς στην εξωτερική µονάδα
είναι κλειστή.
• Η εξωτερική µονάδα δεν έχει
συνδεθεί για ηλεκτρική
τροφοδοσία.
• Λανθασµένη σύνδεση της
καλωδίωσης µετάδοσης και/ή της
καλωδίωσης ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
∆ΙΑΚΟΠΗ.

Καµία ένδειξη

• Η ισχύς στην εσωτερική µονάδα
είναι κλειστή.
• Η εσωτερική µονάδα δεν έχει
συνδεθεί για ηλεκτρική
τροφοδοσία.
• Λανθασµένη σύνδεση της
καλωδίωσης του
τηλεχειριστηρίου, της
καλωδίωσης µετάδοσης και/ή της
καλωδίωσησ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
∆ΙΑΚΟΠΗ.

Áñ.
ÄÅÕÔÅÑÏÕ
ÊÙÄÉÊÏÕ
Áñ.
Ëåéôïõñãßáò
SETTING

Áñ. ÐÑÙÔÏÕ
ÊÙÄÉÊÏÕ

ÔÑÏÐÏÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÑÕÈÌÉÓÇÓ
ÓÔÏÍ ÔÏÐÏ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ

• Ρυθµίστε το τηλεχειριστήριο στον τρόπο λειτουργίας
ρύθµισης στο χώρο εγκατάστασης. Για περισσότερες
λεπτοµέρειες συµβουλευτείτε το “ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”, στο εγχειρίδιο του
τηλεχειριστηρίου.
• Από τον τρόπο λειτουργίας ρύθµισης στο χώρο
εγκατάστασης, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Αρ. 12,
κατόπιν ρυθµίστε τον 1ο κωδικό Αρ. (διακόπτη) στο “1”.
Κατόπιν ρυθµίστε το δεύτερο κωδικό Αρ. (θέση) στο Αρ.
“01” για ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
και “02” για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ.
(ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι η
εργοστασιακή ρύθµιση)
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12. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
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1~ 220-240V 50Hz
1~ 220V 60Hz
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