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1.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑκολουθÞστε τιò παροýσεò “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”.
Αυτü το κλιìατιστικü ανÞκει στην κατηγορßα συσκευþν στιò
οποßεò εφαρìüζεται η αρχÞ “συσκευÝò ìη προσβÜσιìεò απü το
ευρý κοινü”.
Η ìονÜδα αυτÞ εßναι προϊüν κατηγορßαò Α. Σε οικιακü
περιβÜλλον αυτü το προϊüν ìπορεß να προκαλÝσει
ραδιοφωνικÝò παρεìβολÝò. Σε αυτÞ την περßπτωση ο χρÞστηò
ìπορεß να υποχρεωθεß να λÜβει τα κατÜλληλα ìÝτρα.
Αυτü το εγχειρßδιο ταξινοìεß τιò προφυλÜξειò σε
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ενδεßξειò ΠΡΟΣΟΧΗ.
ΑκολουθÞστε üλεò τιò προφυλÜξειò παρακÜτω: Εßναι üλεò
σηìαντικÝò για την ασφÜλειÜ σαò.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ .....Υποδεικνýει ìια δυνητικÜ
επικßνδυνη κατÜσταση η οποßα,
αν δεν αποφευχθεß, ìπορεß να
προκαλÝσει σοβαρü
τραυìατισìü Þ θÜνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ .................Υποδεικνýει ìια δυνητικÜ
επικßνδυνη κατÜσταση η οποßα,
αν δεν αποφευχθεß, ìπορεß να
προκαλÝσει ìικρü Þ ìÝτριο
τραυìατισìü.
Μπορεß επßσηò να
χρησιìοποιηθεß για να επισηìÜνει
ìη ασφαλεßò πρακτικÝò.
• Αφοý ολοκληρωθεß η εγκατÜσταση, δοκιìÜστε το
κλιìατιστικü και ελÝγξτε εÜν λειτουργεß κανονικÜ. ΠαρÝχετε
στο χρÞστη επαρκεßò οδηγßεò σχετικÜ ìε τη χρÞση και τον
καθαρισìü τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò σýìφωνα ìε το
Εγχειρßδιο Λειτουργßαò. ΖητÞστε απü το χρÞστη να φυλÜξει
σε βολικü σηìεßο αυτü το εγχειρßδιο και το εγχειρßδιο
λειτουργßαò για ìελλοντικÞ αναφορÜ.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΖητÞστε απü τον τοπικü εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ απü
εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει τιò εργασßεò
εγκατÜστασηò.
Οι εσφαλìÝνεò εργασßεò ενδÝχεται να προκαλÝσουν διαρροÞ
νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

1

Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò

• ΕκτελÝστε την εγκατÜσταση σýìφωνα ìε το παρüν εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò.
Οι εσφαλìÝνεò εργασßεò ενδÝχεται να προκαλÝσουν διαρροÞ
νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Αν διαρρÝει ψυκτικü, συìβουλευτεßτε τον προìηθευτÞ σαò
για τρüπουò αντιìετþπισηò.
¼ταν η εσωτερικÞ ìονÜδα πρüκειται να εγκατασταθεß σε Ýνα
ìικρü δωìÜτιο, εßναι απαραßτητο να λÜβετε τα κατÜλληλα
ìÝτρα þστε η ποσüτητα του ψυκτικοý που τυχüν διαρρÝει να
ìην υπερβαßνει την οριακÞ συγκÝντρωση ακüìη και üταν
υπÜρχει διαρροÞ.
ÄιαφορετικÜ, ìπορεß να προκληθεß ατýχηìα εξαιτßαò τηò
Ýλλειψηò οξυγüνου.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε χρησιìοποιÞσει ìüνο τα
προδιαγραφüìενα παρελκüìενα και εξαρτÞìατα για τιò
εργασßεò εγκατÜστασηò.
Η ìη χρησιìοποßηση των προβλεπüìενων εξαρτηìÜτων,
ìπορεß να προκαλÝσει πτþση του κλιìατιστικοý, διαρροÞ
νεροý, ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ, κλπ.
• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σε Ýνα θεìÝλιο που ìπορεß να
αντÝξει το βÜροò του.
Η ανεπαρκÞò υποστÞριξη ìπορεß να οδηγÞσει σε πτþση του
κλιìατιστικοý και να προκληθεß ζηìιÜ.
ΕπιπλÝον, ìπορεß να προκληθοýν κραδασìοß στιò
εσωτερικÝò ìονÜδεò και δυσÜρεστοò θüρυβοò λειτουργßαò.
• ΕκτελÝστε τιò απαιτοýìενεò εργασßεò εγκατÜστασηò
λαìβÜνονταò υπüψη τουò ισχυροýò ανÝìουò, τουò τυφþνεò
Þ τουò σεισìοýò. Η ακατÜλληλη εγκατÜσταση ìπορεß να
προκαλÝσει ατýχηìα üπωò πτþση του κλιìατιστικοý.
• Βεβαιωθεßτε üτι üλεò οι ηλεκτρικÝò εργασßεò εκτελοýνται απü
εξειδικευìÝνο προσωπικü, σýìφωνα ìε την ισχýουσα
νοìοθεσßα (σηìεßωση 1) και το παρüν εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò, χρησιìοποιþνταò Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα.
ΕπιπλÝον, ακüìη και αν το καλþδιο εßναι κοντü,
χρησιìοποιÞστε καλþδιο που Ýχει επαρκÝò ìÞκοò και ποτÝ
ìην συνδÝετε επιπλÝον καλþδιο για να ìεγαλþσετε το ìÞκοò
του καλωδßου.
Η ανεπαρκÞò ισχýò του κυκλþìατοò ηλεκτρικοý ρεýìατοò Þ
η ακατÜλληλη ηλεκτρολογικÞ διÜταξη ενδÝχεται να
προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
(σηìεßωση 1) η ισχýουσα νοìοθεσßα περιλαìβÜνει “üλεò τιò
διεθνεßò, εθνικÝò και τοπικÝò οδηγßεò, νüìουò,
κανονισìοýò Þ/και τουò κþδικεò που εßναι
σχετικοß και ισχýουν για Ýνα συγκεκριìÝνο
προϊüν Þ τοìÝα”.
• Γειþστε το κλιìατιστικü.
Μην συνδÝετε την καλωδßωση γεßωσηò σε σωλÞνωση αερßου
Þ νεροý, αλεξικÝραυνο Þ καλωδßωση γεßωσηò τηλεφþνου.
Η ακατÜλληλη γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα
Þ πυρκαγιÜ.
Μßα ηλεκτρικÞ εκκÝνωση υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνü Þ
Üλλεò πηγÝò ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη
κυκλþìατοò διαρροÞò ìε γεßωση.
Σε αντßθετη περßπτωση, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα
και πυρκαγιÜ.
• ΑποσυνδÝστε την παροχÞ ρεýìατοò πριν πιÜσετε τα
ηλεκτρικÜ εξαρτÞìατα.
Αν πιÜσετε Ýνα ηλεκτροφüρο τìÞìα ìπορεß να υποστεßτε
ηλεκτροπληξßα.
• Βεβαιωθεßτε üτι üλεò οι καλωδιþσειò εßναι ασφαλεßò,
χρησιìοποιþνταò τα καθορισìÝνα καλþδια και
διασφαλßζονταò üτι εξωτερικÝò δυνÜìειò δεν δρουν πÜνω
στιò συνδÝσειò τερìατικþν Þ στην καλωδßωση.

ΕλληνικÜ
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•

•

•

•

ΑτελÞò σýνδεση Þ στερÝωση ìπορεß να προκαλÝσει
υπερθÝρìανση Þ πυρκαγιÜ.
ΚατÜ την εργασßα καλωδßωσηò ìεταξý των εσωτερικþν και
εξωτερικþν ìονÜδων και την καλωδßωση παροχÞò ισχýοò,
σχηìατßστε την καλωδßωση κατÜλληλα, Ýτσι þστε το
κÜλυììα κιβωτßου ελÝγχου να ìπορεß να στερεωθεß ìε
ασφÜλεια.
Αν το κÜλυììα κιβωτßου ελÝγχου δεν βρßσκεται στη θÝση του,
ìπορεß να προκληθεß υπερθÝρìανση των τερìατικþν,
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.
ΜετÜ την ολοκλÞρωση των εργασιþν εγκατÜστασηò, ελÝγξτε
για διαρροÞ ψυκτικοý αερßου.
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 ποτÝ απευθεßαò οποιαδÞποτε ψυκτικü υγρü
που διαρρÝει. Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει σοβαρÜ
κρυοπαγÞìατα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Για τη διασφÜλιση καλÞò αποστρÜγγισηò εγκαταστÞστε το
σωλÞνα αποστρÜγγισηò σýìφωνα ìε το εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò, και ìονþστε τιò σωληνþσειò για την
αποφυγÞ συìπýκνωσηò.
Η λανθασìÝνη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò ìπορεß να
προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, και να ìουσκÝψει τα Ýπιπλα.
• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü, το καλþδιο τροφοδοσßαò, το
καλþδιο του τηλεχειριστηρßου και το καλþδιο ìετÜδοσηò σε
απüσταση τουλÜχιστον 1 ìÝτρο απü τηλεορÜσειò Þ
ραδιüφωνα για να ìην προκληθοýν παρÜσιτα στην εικüνα Þ
στον Þχο.
(ΑνÜλογα ìε την ισχý των ραδιοφωνικþν κυìÜτων, η
απüσταση του 1 ìÝτρου ìπορεß να ìην εßναι επαρκÞò για την
εξÜλειψη θορýβου.)
• ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα üσο το δυνατüν πιο
ìακριÜ απü λαìπτÞρεò φθορισìοý.
ΕÜν εγκαταστÞσετε Ýνα κιτ ασýρìατου τηλεχειριστηρßου, η
απüσταση ìετÜδοσηò σε δωìÜτιο üπου Ýχει εγκατασταθεß
ηλεκτρονικüò λαìπτÞραò φθορισìοý (ìε inverter Þ τýπου
ταχεßαò εκκßνησηò) ìπορεß να εßναι ìικρüτερη.
• Μην εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü σε χþρουò üπωò:
1. ¼που υπÜρχει νÝφοò ελαßου, ψεκασìüò λαδιοý Þ ατìüò
για παρÜδειγìα ìßα κουζßνα.
Τα εξαρτÞìατα ρητßνηò ìπορεß να αλλοιωθοýν και να
πÝσουν Þ ìπορεß να υπÜρξει διαρροÞ νεροý.
2. ¼που παρÜγονται διαβρωτικÜ αÝρια, üπωò θειþδη αÝρια.
Η διÜβρωση των σωληνþσεων χαλκοý Þ των
συγκολληìÝνων τìηìÜτων ìπορεß να προκαλÝσει
διαρροÞ ψυκτικοý.
3. ¼που υπÜρχουν ìηχανÞìατα που εκπÝìπουν
ηλεκτροìαγνητικÜ κýìατα.
Τα ηλεκτροìαγνητικÜ κýìατα ìπορεß να διαταρÜξουν το
σýστηìα ελÝγχου και να προκαλÝσουν δυσλειτουργßα τηò
συσκευÞò.
4. ¼που υπÜρχει διαρροÞ εýφλεκτων αερßων, αιωροýìενα
σωìατßδια Üνθρακα Þ εýφλεκτηò σκüνηò στον αÝρα Þ
üπου γßνεται χρÞση εýφλεκτων, πτητικþν αερßων üπωò
διαλυτικÜ ìπογιÜò Þ βενζßνη.
ΕÜν το αÝριο διαρρεýσει και παραìεßνει κοντÜ στο
κλιìατιστικü, ìπορεß να προκληθεß ανÜφλεξη.
• Το κλιìατιστικü δεν προορßζεται για χρÞση σε πιθανþò
εκρηκτικÞ ατìüσφαιρα.

ΕλληνικÜ

2.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• ΚατÜ τη ìεταφορÜ τηò ìονÜδαò, üταν τη βγÜζετε απü το
χαρτονÝνιο κουτß, φροντßστε να την σηκþνετε
κρατþνταò την απü τα πτερýγια ανýψωσηò χωρßò να
ασκεßτε πßεση σε Üλλα τìÞìατα, ειδικÜ στη σωλÞνωση
ψυκτικοý, τη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò και Üλλα
τìÞìατα απü ρητßνη.
• Να ελÝγξετε τον τýπο του ψυκτικοý R410Α που θα
χρησιìοποιηθεß πριν απü την εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò. (Η
χρÞση λÜθοò ψυκτικοý θα αποτρÝψει τη σωστÞ λειτουργßα
τηò ìονÜδαò.)
• Τα εξαρτÞìατα που απαιτοýνται για την εγκατÜσταση πρÝπει
να παραìεßνουν υπü τη δικÞ σαò επßβλεψη ìÝχρι το πÝραò
των εργασιþν εγκατÜστασηò. Μην τα πετÜξετε!
• Αποφασßστε για τη γραììÞ ìεταφορÜò.
• ΑφÞστε τη ìονÜδα ìÝσα στη συσκευασßα τηò üταν τη
ìετακινεßτε, ìÝχρι να φτÜσει στο χþρο εγκατÜστασηò.
ΧρησιìοποιÞστε σαìπÜνι Þ ìαλακü υλικü, üταν η
αποσυσκευασßα εßναι αναπüφευκτη, Þ προστατευτικÝò
πλÜκεò ìαζß ìε Ýνα σκοινß κατÜ την ανýψωση για να
αποφýγετε βλÜβεò Þ γρατσουνιÝò στη συσκευÞ.
• ¼ταν ìετακινεßτε τη ìονÜδα κατÜ τη διÜρκεια Þ ìετÜ το
ÜνοιγìÜ τηò, να την κρατÜτε απü τουò γÜντζουò
(× 4). Μην εφαρìüζετε δýναìη στουò σωλÞνεò ψυκτικοý,
στουò σωλÞνεò αποστρÜγγισηò Þ στα πλαστικÜ εξαρτÞìατα.
• Για την εγκατÜσταση εξωτερικÞò ìονÜδαò, συìβουλευτεßτε το
εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει την εξωτερικÞ
ìονÜδα.
• 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.)
• 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.)
• 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.
• 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.

2-1

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Βεβαιωθεßτε üτι θα διαβÜσετε αυτü το εγχειρßδιο προτοý
εγκαταστÞσετε την εσωτερικÞ ìονÜδα.
• 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 Þ 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

2
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ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ Þ, στη χειρüτερη περßπτωση,
να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Βεβαιωθεßτε üτι θα τοποθετÞσετε Ýνα φßλτρο αÝρα
(προìÞθεια απü την τοπικÞ αγορÜ) στο Üνοιγìα
αναρρüφησηò του αÝρα για αποφυγÞ διαρροÞò νεροý, κλπ.

2-2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βεβαιωθεßτε üτι τα παρακÜτω παρελκüìενα
περιλαìβÜνονται ìαζß ìε τη ìονÜδα.
Παρεχüìενη (Αλλα)
σωλÞνωση (1) • Εγχειρßδιο λειτουργßαò
• Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
Ποσüτητα
1 σετ
• Βßδεò για σýνδεση φλαντζþν (M5)
(40 τεì.)
• Μονωτικü υλικü (για βραχßονα) (2 τεì.)
• ΡοδÝλεò (8 τεì.)
• ΣφικτÞρεò (3 τεì.)
ΣχÞìα
• Μπουλüνι ìε εξαγωνικÞ κεφαλÞ για
φλÜντζα σωλÞνα (Μ10) (2 τεì.)
• ΡοδÝλλεò γκρüβερ για φλÜντζα σωλÞνα
(Μ10) (2 τεì.)
Ονοìα

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.
Πßνακα 1

Χωρßò καλþδιο

BRC1E52
Τýποò αντλßαò θερìüτηταò

BRC4C65

Τýποò ìüνο ψýξηò

BRC4C66

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ΕÜν επιθυìεßτε να χρησιìοποιÞσετε Ýνα τηλεχειριστÞριο που
δεν αναφÝρεται στον Πßνακα 1, επιλÝξτε το κατÜλληλο
τηλεχειριστÞριο αφοý συìβουλευτεßτε τον κατÜλογο και τα
τεχνικÜ στοιχεßα.

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

Αν δεν γßνει σωστÜ, τι
πρüκειται να συìβεß.

Η εσωτερικÞ Þ η εξωτερικÞ
ìονÜδα εßναι στερεÜ
τοποθετηìÝνεò;

Η ìονÜδα ìπορεß να πÝσει, να
δηìιουργεß κραδασìοýò Þ
θüρυβο.

ΤÝλειωσε η δοκιìÞ διαρροÞò
αερßου;

Μπορεß να Ýχει σαν
αποτÝλεσìα ανεπαρκÞ ψýξη.

Εχει ìονωθεß πλÞρωò η
ìονÜδα;

Το συìπýκνωìα νεροý ìπορεß
να στÜζει.

ΡÝει οìαλÜ η αποστρÜγγιση;

Το συìπýκνωìα νεροý ìπορεß
να στÜζει.

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

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

Εßναι σωστÝò οι καλωδιþσειò
και οι σωληνþσειò;

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

Εχει γειωθεß ìε ασφÜλεια η
ìονÜδα;

Επικßνδυνο για ηλεκτρικÞ
διαρροÞ.

3

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

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

ΕλÝγξτε

ΕλÝγξτε

¸χετε χρησιìοποιÞσει το εγχειρßδιο χρÞσηò για να εξηγÞσετε
στον πελÜτη τον τρüπο λειτουργßαò του συστÞìατοò;
¸χετε παραδþσει το εγχειρßδιο λειτουργßαò και το
εγχειρßδιο εγκατÜστασηò στον πελÜτη;

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

2-4

ΤηλεχειριστÞριο
Με καλþδιο

Εßναι το ìÝγεθοò καλωδιþσεων Μπορεß να προκληθεß βλÜβη
σýìφωνο προò τιò
στη ìονÜδα Þ να καοýν τα
προδιαγραφÝò;
εξαρτÞìατα.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

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

3.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤοποθετÞστε επιπλÝον θερìοìονωτικü υλικü στο σþìα τηò
ìονÜδαò εÜν πιστεýετε üτι η σχετικÞ υγρασßα στην οροφÞ
υπερβαßνει το 80 %. Ùò θερìοìονωτικü υλικü, χρησιìοποιÞστε
υαλοβÜìβακα, αφρü πολυαιθυλενßου Þ παρüìοιο υλικü πÜχουò
10 mm Þ περισσüτερο.
(1) ΕπιλÝξτε Ýνα χþρο εγκατÜστασηò üπου ικανοποιοýνται οι
παρακÜτω συνθÞκεò και τον οποßο Ýχει εγκρßνει ο πελÜτηò.
• Στον επÜνω χþρο (συìπεριλαìβανοìÝνου του πßσω
τìÞìατοò τηò οροφÞò) τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò üπου δεν
υπÜρχει πιθανüτητα να στÜξει νερü απü το σωλÞνα
ψυκτικοý, απü το σωλÞνα αποστρÜγγισηò, απü το
σωλÞνα νεροý, κλπ.
• Οπου εξασφαλßζεται Üριστη κατανοìÞ του αÝρα.
• Οπου τßποτα δεν εìποδßζει τη διÝλευση του αÝρα.
• Οπου το συìπýκνωìα ìπορεß να αποστραγγßζεται
σωστÜ.
• ΕÜν τα υποστηρßγìατα δεν εßναι αρκετÜ δυνατÜ για να
στηρßξουν το βÜροò τηò ìονÜδαò, η ìονÜδα ìπορεß να
πÝσει και να προκαλÝσει σοβαρü τραυìατισìü.
• Οπου η ψευδοροφÞ δεν Ýχει αισθητÞ κλßοη.
• Οπου δεν υπÜρχει κßνδυνοò για διαρροÞ εýφλεκτων
αερßων.
• Οπου ìπορεß να εξασφαλιστεß αρκετüò κενüò χþροò για
συντÞρηση και σÝρβιò. (Äεßτε την Εικ. 1)
• Οπου η σωλÞνωση ìεταξý εσωτερικÞò και εξωτερικÞò
ìονÜδαò εßναι δυνατÞ ìÝσα στα επιτρεπτÜ üρια.
(Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò.)

ΕλληνικÜ
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΕγκαταστÞστε τιò εσωτερικÝò και τιò εξωτερικÝò ìονÜδεò, την
καλωδßωση τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και τα συνδετικÜ
καλþδια σε απüσταση τουλÜχιστον 1 ìÝτρου απü
τηλεορÜσειò και ραδιüφωνα προκειìÝνου να αποφευχθεß η
παρεìβολÞ στην εικüνα Þ τα παρÜσιτα.
(ΑνÜλογα και τα ραδιοκýìατα, η απüσταση 1 ìÝτρου ìπορεß
να εßναι εßναι αρκετÞ για την εξÜλειψη του θορýβου.)

470

.
50

(2) ΧρησιìοποιÞστε ìπουλüνια ανÜρτησηò (στριφüνια)
για την εγκατÜοταση. Βεβαιωθεßτε üτι η οροφÞ εßναι
αρκετÜ ανθεκτικÞ για να αντÝξει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Αν υπÜρχει κÜποιοò κßνδυνοò, ενισχýστε την οροφÞ
προτοý εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα.

. 650

( 

. 1

4.



5.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣÙΤΕΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΑÄΑΣ

¼ταν η εγκατÜσταση προαιρετικþν εξαρτηìÜτων γßνεται
πριν απü την εγκατÜσταση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò η
διαδικασßα εßναι πιο εýκολη.
Οσο για τα εξαρτÞìατα που θα χρησιìοποιηθοýν για τιò εργασßεò
εγκατÜστασηò, βεβαιωθεßτε üτι θα χρησιìοποιÞσετε τα παρεχüìενα
παρελκüìενα και τα προδιαγραφüìενα εξαρτÞìατα που Ýχουν
καθοριστεß απü την εταιρßα ìαò.
(1) Στερεþστε τουò βραχßονεò ανÜρτησηò στο ìπουλüνι
ανÜρτησηò. Σφßξτε το πÜνω και το κÜτω παξιìÜδι
τοποθετþνταò ροδÝλεò.

Ç ðñïìÞèåéá ôïõ åîáñôÞìáôïò ðñÝðåé
íá ãßíåé áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ

  )

(

:mm)

ÑïäÝëåò (ÁîåóïõÜñ)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Óößîôå áðü ôï ðÜíù êáé ôï
êÜôù ìÝñïò (Äéðëü ðáîéìÜäé)

(1) ΣχετικÝò θÝσειò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò και του
ìπουλονιοý ανÜρτησηò. (Äεßτε την Εικ. 2)

. 2

(2) ΤοποθετÞστε Ýνα αεραγωγü απü καìβÜ στην Ýξοδο του
αÝρα και στην εßσοδο του αÝρα þστε οι κραδασìοß απü το
ìηχÜνηìα να ìην ìεταδßδονται στον αγωγü Þ στην οροφÞ.
ΠρÝπει να τοποθετÞσετε επßσηò ηχοαπορροφητικü υλικü
στο εσωτερικü του αγωγοý και ελαστικü ìονωτικü υλικü για
τιò δονÞσειò στα ìπουλüνια ανÜρτησηò.
(3) ΤοποθετÞστε τα ìπουλüνια ανÜρτησηò.
(ΧρησιìοποιÞστε ìπουλüνια διαìÝτρου 10 mm.)
• ΕγκαταστÞστε τον εξοπλισìü üπου οι κατασκευÝò εßναι
αρκετÜ ανθεκτικÝò για το βÜροò του εξοπλισìοý.
ΧρησιìοποιÞστε χωνευτÜ παρεìβýσìατα Þ ìπουλüνια
αγκýρωσηò σε νÝα κτßρια και χωνευτÜ αγκýρια σε παλαιÜ
κτßρια.

ΕλληνικÜ

(2) Ρυθìßστε το ýψοò τηò ìονÜδαò.
(3) Βεβαιωθεßτε üτι η ìονÜδα εßναι οριζüντια.
• Ευθυγραììßστε τη

ìονÜδα ìε Ýνα
αλφÜδι üταν την
εγκαθιστÜτε. Αν η
ìονÜδα δεν εßναι
A
οριζüντια, ìπορεß
να προκληθοýν
A

 
διαρροÝò νεροý.
    
• Οταν
  
ευθυγραììßζετε τη
ìονÜδα, ελÝγξτε
   
και τιò τÝσσεριò
 
γωνßεò ìε Ýνα
B
    
αλφÜδι Þ ìε Ýνα
  
σωλÞνα βινýλιου
που περιÝχει νερü.
(ΒλÝπε το σχÞìα
B
στα δεξιÜ.)

 



 

(4) Σφßξτε τα παξιìÜδια
στο πÜνω ìÝροò.
(5) Μονþστε τουò δýο γÜντζουò ανÜρτησηò στην πλευρÜ εκροÞò
ìε το ìονωτικü υλικü. (× 2) Μονþστε τα Üκρα Ýτσι þστε η
επιφÜνεια και τα Üκρα του βραχßονα ανÜρτησηò να ìην
φαßνονται.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η τοποθÝτηση τηò ìονÜδαò ìε γωνßα αντßθετη απü το
σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ.

4
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6.

ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙÙΣΗ

〈Για τη σωλÞνωση του ψυκτικοý υγροý των εξωτερικþν
ìονÜδων, βλÝπε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που
συνοδεýει την εξωτερικÞ ìονÜδα.〉
〈ΚÜντε τιò εργασßεò ηχοìüνωσηò και στιò δýο πλευρÝò των
σωληνþσεων αερßου και υγροý. Σε αντßθετη περßπτωση,
ìερικÝò φορÝò ìπορεß να παρουσιαστεß διαρροÞ νεροý.〉
(¼ταν χρησιìοποιεßτε αντλßα θερìüτητοò, η θερìοκρασßα των
σωλÞνων αερßου ìπορεß να φτÜσει τουò
120 °C περßπου, κατÜ συνÝπεια χρησιìοποιÞστε ìüνωση
επαρκþò ανθεκτικÞ.)
〈Επßσηò, στιò περιπτþσειò üπου ηξ 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
δηìιουργηθεß 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 οι ßδιοι.〉

Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε τα ρακüρ
(εκχεßλωση) που προìηθεýονται ìε το κýριο σþìα.

  

    



  

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΧρησιìοποιÞστε σωληνοκüφτη και ρακüρ κατÜλληλα
για τον τýπο του ψυκτικοý.
• Επικαλýψτε ìε λÜδι εστÝρα Þ αιθÝρα εσωτερικÜ τα
τìÞìατα ìε ρακüρ πριν απü τη σýνδεση.
• Για να αποτρÝψετε την εßσοδο σκüνηò, υγρασßαò Þ
Üλλων ξÝνων σωìÜτων στο σωλÞνα, βουλþστε τον Þ
καλýψτε τον ìε ταινßα.
• Μην επιτρÝψετε την πρüσìειξη ìÝσα στο κýκλωìα
ψυκτικοý Üλλου στοιχεßου πÝραν του προκαθορισìÝνου
ψυκτικοý, üπωò αÝρα κλπ. ΕÜν παρουσιαστεß διαρροÞ
ψυκτικοý αερßου ενþ η ìονÜδα λειτουργεß, αερßστε το
χþρο καλÜ αìÝσωò.
• Η εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι Þδη γεìÜτη ìε ψυκτικü υγρü.
• ΚατÜ τη σýνδεση των σωλÞνων προò/απü τη ìονÜδα
βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε Ýνα γαλλικü κλειδß και Ýνα
δυναìοìετρικü κλειδß ìαζß, üπωò φαßνεται στην εικüνα.
• Για να αποφýγετε το ρÜγισìα του ρακüρ εκχεßλωσηò και
τυχüν διαρροÝò αερßου, βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε
ταυτüχρονα κλειδß και ροπüκλειδο, üπωò φαßνεται στο
παρακÜτω σχεδιÜγραììα, κατÜ τη σýνδεση και αποσýνδεση
σωλÞνων απü/προò τη ìονÜδα.
• Για τιò διαστÜσειò τηò εκχεßλωσηò του ρακüρ, ανατρÝξτε στον
Πßνακα 2.
• ¼ταν συνδÝετε το ρακüρ, επικαλýψτε το κωνικü τìÞìα
(εσωτερικÜ ìüνο) ìε λÜδι εστÝρα Þ αιθÝρα, περιστρÝψτε 3 Þ 4
φορÝò πρþτα και στη συνÝχεια βιδþστε.
• Συìβουλευτεßτε τον παρακÜτω Πßνακα 2 ìε τιò τιìÝò ροπÞò
σýσφιξηò.
• Αερßστε αν υπÜρξει διαρροÞ ψυκτικοý αερßου üταν εκτελεßτε
την εργασßα.

Τυχüν υπερβολικü σφßξιìο ενδÝχεται να προκαλÝσει βλÜβη
στο ρακüρ και διαρροÞ ψυκτικοý.
ΧρησιìοποιÞστε την “ Πßνακα 3 ” ωò αναφορÜ εÜν δεν εßναι
διαθÝσιìο Ýνα εργαλεßο ρýθìισηò ροπÞò στρÝψηò. Αφοý
ολοκληρωθεß η εργασßα βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει διαρροÞ
αερßου. Ενþ θα σφßγγετε το ρακüρ (εκχεßλωση) ìε το
δυναìοìετρικü κλειδß, η ροπÞ ξαφνικÜ θα αυξηθεß. Απü αυτÞ τη
θÝση, σφßξτε το ρακüρ ìε τη γωνßα που υποδεικνýεται στην
“ Πßνακα 3 ”.
Η ροπÞ στρÝψηò των εξαγωνικþν ìπουλονιþν (ΑξεσουÜρ) για
τη σýνδεση του προìηθευüìενου σωλÞνα (ΑξεσουÜρ) στη
ìονÜδα εßναι 21,5 – 28,9 N·m.
• Αφοý ελÝγξετε τη σýνδεση σωλÞνα για διαρροÞ αερßου,
βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε ìονþσει τη σωλÞνωση υγροý και
αερßου, ανατρÝχονταò στην παρακÜτω εικüνα.
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.

Πßνακα 2
ΡοπÞ σýσφιξηò

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

5

ÄιÜσταση Α Äιαìüρφωση κωνικοý κολλÜρoυ
ìοýφαò (mm)
(εκχεßλωση)

A

0

0

0

90 ±2
45 ±2

0

ΜÝγεθοò
σωλÞνα

R0,4-0,8
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ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Η επισυναπτüìενη σωλÞνωση εßναι απαραßτητη για σýνδεση
σωλÞνωσηò ψυκτικοý.
¼ταν συνδÝετε την προìηθευüìενη σωλÞνωση,
χρησιìοποιÞστε την προìηθευüìενη φλÜντζα σωλÞνα, τα
εξαγωνικÜ ìπουλüνια (2) και τιò ροδÝλλεò γκρüβερ (2).
• ΣυνδÝστε τιò σωληνþσειò ψυκτικοý και τιò διακλαδþσειò
σýìφωνα ìε τα εγχειρßδια εγκατÜστασηò που παρÝχονται ìε
την εσωτερικÞ ìονÜδα.

Μüλιò τελειþσετε, βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει
διαρροÞ αερßου.
Καθþò σφßγγετε το εκχειλωìÝνο παξιìÜδι ìε το κλειδß, υπÜρχει
Ýνα σηìεßο στο οποßο η ροπÞ σýσφιγξηò ξαφνικÜ ìεγαλþνει.
Απü εκεßνη τη θÝση, συνεχßστε να σφßγγετε περαιτÝρω το
παξιìÜδι σýìφωνα ìε τη γωνßα που φαßνεται παρακÜτω:
Πßνακα 3
ΜÝγεθοò
σωλÞνα

Γωνßα περαιτÝρω
σýσφιγξηò

Συνιστþìενο ìÞκοò βραχßονα
του εργαλεßου

ΕσωτερικÝò ìονÜδεò
που θα συνδεθοýν

ÄιÜìετροò
σωλÞνα υγροý

φ 6,4 (1/4”)

60 Ýωò 90 ìοßρεò

Περßπου 150 mm

ÄιÜìετροò σωλÞνα αερßου

φ 9,5 (3/8”)

60 Ýωò 90 ìοßρεò

Περßπου 200 mm

φ19,1
ΧρησιìοποιÞστε την
παρεχüìενη σωλÞνωση.

φ 12,7 (1/2”)

30 Ýωò 60 ìοßρεò

Περßπου 250 mm

FXMQ200MBVE

φ9,5

φ 15,9 (5/8”)

30 Ýωò 60 ìοßρεò

Περßπου 300 mm

FXMQ250MBVE

φ22,2
ΧρησιìοποιÞστε την
παρεχüìενη σωλÞνωση.

φ9,5

ΠΡ¸ΠΕΙ ΝΑ ÄΟΘΕº ΠΡΟΣΟΧ¹ ΚΑΤ¢ ΤΗ ΣΥΓΚ¼ΛΛΗΣΗ
ΤÙΝ ΣÙΛΗΝ¿ΣΕÙΝ ΨΥΚΤΙΚΟ¾
ΚατÜ τη συγκüλληση των σωλÞνων ψυκτικοý ìη
χρησιìοποιεßτε ευτηκτικü. ΕποìÝνωò, χρησιìοποιÞστε το
φωσφορικü χαλκü (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795:
ISO 3677), ωò ìÝταλλο πλÞρωσηò για τη συγκüλληση γιατß
δεν απαιτεß ευτηκτικü.
(Το ευτηκτικü Ýχει εξαιρετικÜ επικßνδυνη επßδραση στα
συστÞìατα των σωληνþσεων ψυκτικοý. Για παρÜδειγìα, αν
χρησιìοποιηθεß ευτηκτικü ìε χλωριοýχα βÜση, θα προκληθεß
διÜβρωση των σωλÞνων Þ, ειδικüτερα, εÜν το ευτηκτικü
περιÝχει φθüριο, θα καταστρÝψει το ψυκτικü λÜδι.)
• Πριν τη συγκüλληση τηò επιτüπιαò σωλÞνωσηò ψυκτικοý, θα
πρÝπει να αφαιρεθεß ο αÝραò απü τιò σωληνþσειò ìε φýσηìα
αερßου αζþτου.
Αν η συγκüλλησÞ σαò γßνει χωρßò φýσηìα αερßου αζþτου,
ìεγÜλη ποσüτητα λεπτοý στρþìατοò οξεßδωσηò
αναπτýσσεται στο εσωτερικü τηò σωλÞνωσηò, και ενδÝχεται
να προκληθεß δυσλειτουργßα στο σýστηìα.
• ΞεκινÞστε τη διαδικασßα συγκüλλησηò τηò σωλÞνωσηò του
ψυκτικοý, ìüνο αφοý Ýχετε αντικαταστÞσει το Üζωτο Þ κατÜ
την εισαγωγÞ του αζþτου στη σωλÞνωση του ψυκτικοý.
Αφοý τελειþσετε, συνδÝστε την εσωτερικÞ ìονÜδα ìε
σýνδεση ρακüρ Þ φλÜντζαò.
• Το Üζωτο θα πρÝπει να ρυθìιστεß στα 0,02 MPa ìε ìειωτÞρα
πιÝσεωò σε περßπτωση συγκüλλησηò κατÜ την τοποθÝτηση
αζþτου ìÝσα στιò σωληνþσειò.

 


  
  

  
  

 



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.

ΕλληνικÜ

ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΤοποθετÞστε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò üπωò φαßνεται
παρακÜτω και λÜβετε ìÝτρα κατÜ τηò δηìιουργßαò
συìπυκνþìατοò. ΑκατÜλληλη τοποθÝτηση των
σωληνþσεων ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÝò ìε
αποτÝλεσìα να βραχοýν τα Ýπιπλα και τα υπÜρχοντÜ σαò.
Μονþστε τον ελαστικü σωλÞνα αποστρÜγγισηò στο
εσωτερικü του κτιρßου.
(1) ΠερÜστε Ýξω το σωλÞνα αποστρÜγγισηò.
• Äεν απαιτεßται η εγκατÜσταση παγßδαò αποστρÜγγισηò.
• Ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò πρÝπει να εßναι κοντüò ìε
κατωφερικÞ κλßση ìικρüτερη απü 1/100 και πρÝπει να
εìποδßζει το σχηìατισìü θυλÜκων αÝρα.
• Η διÜìετροò του σωλÞνα εßναι η ßδια ìε αυτÞ του σωλÞνα
σýνδεσηò (PS1B) και πρÝπει να διατηρηθεß ßση ìε Þ
ìεγαλýτερη απü αυτÞ του σωλÞνα σýνδεσηò.
• ΕÜν πρÝπει να συγκλßνετε πολλαπλοýò σωλÞνεò
αποστρÜγγισηò, κÜντε την εγκατÜσταση σýìφωνα ìε την
διαδικασßα που υποδεικνýεται παρακÜτω. (ΕπιλÝξτε Ýνα
κεντρικü σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìε κατÜλληλο πÜχοò
για τιò ìονÜδεò στιò οποßεò θα συνδεθεß.)



  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

7.

           
    

(2) Οταν τελειþσουν οι εργασßεò σýνδεσηò των σωληνþσεων
βεβαιωθεßτε üτι η αποστρÜγγιση ρÝει οìαλÜ.
• Ανοßξτε τη δßοδο τροφοδοσßαò νεροý, προσθÝστε περßπου 1
λßτρο νεροý αργÜ ìÝσα στο δοχεßο αποστρÜγγισηò και
ελÝγξτε τη ροÞ αποστρÜγγισηò.
Η συσσþρευση του νεροý αποστρÜγγισηò ενδÝχεται να
προκαλÝσει το ìποýκωìα των σωλÞνων.
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8-3

ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΣυνδÝσειò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò
Μη συνδÝετε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò απευθεßαò στουò
σωλÞνεò αποστρÜγγισηò που ìυρßζουν αììωνßα. Η αììωνßα
ìπορεß να εισχωρÞσει στην εσωτερικÞ ìονÜδα ìÝσα απü το
σωλÞνα αποστρÜγγισηò και να διαβρþσει τον εναλλακτÞ
θερìüτητοò.

8.
8-1

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ

Καλωδßωση ηλεκτρικÞò
τροφοδοσßαò

ΜοντÝλο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜονÜδεò
ΜοντÝλο

FXMQ200MBVE
FXMQ250MBVE

Hz

ΤÜση

ΠεριοχÞ
τÜσηò

50

220240

ΜÝγ. 264
ΕλÜχ. 198

ΗλεκτρικÞ
τροφοδοσßα

ΜοτÝρ
ανεìιστÞρα

MCA

MFA

kW

FLA

10,3

16

1,100

4,3

10,3

16

1,100

5,6

Καλωδßωση τηλεχειριστÞριου
Καλωδßωση ìετÜδοσηò

Καλþδιο

ÄιατοìÞ

H05VVU3G

Το ìÝγεθοò
καλωδßου
πρÝπει να εßναι
σýìφωνο ìε
τουò τοπικοýò
κþδικεò.

FXMQ200MBVE

FXMQ250MBVE

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟÄΗΓΙΕΣ

• Ολα τα εξαρτÞìατα και τα υλικÜ που προìηθεýεστε απü το
εìπüριο και οι ηλεκτρικÝò εργασßεò θα πρÝπει να
συììορφþνονται ìε τουò τοπικοýò κανονισìοýò.
• Χρησιìοποιεßτε ìüνο χÜλκινα καλþδια.
• Για τιò ηλεκτρικÝò συνδÝσειò, δεßτε επßσηò το “ΣχεδιÜγραììα
συνδεσìολογßαò” που Ýχει αναρτηθεß στο καπÜκι του
Τερìατικοý κιβωτßου.
• Για λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε τη σýνδεση του
τηλεχειριστηρßου, ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
που προìηθεýεται ìε το τηλεχειριστÞριο.
• Ολεò οι καλωδιþσειò θα πρÝπει να πραγìατοποιηθοýν απü
ειδικευìÝνο ηλεκτρολüγο.
• 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 γßνονται 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.
• ¸ναò ασφαλειοδιακüπτηò Þ Üλλα ìÝσα για την αποσýνδεση,
που διαθÝτουν διαχωριστικü επαφÞò σε üλουò τουò πüλουò,
πρÝπει να ενσωìατþνονται στη σταθερÞ καλωδßωση
σýìφωνα ìε τη σχετικÞ τοπικÞ και εθνικÞ νοìοθεσßα.
Σηìειþστε üτι η λειτουργßα θα ξεκινÞσει αυτüìατα εÜν η
ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα διακοπεß και επανασυνδεθεß και πÜλι.
• Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò που παρÝχονται
ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα για το ìÝγεθοò καλωδßου τηò
ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò που συνδÝεται ìε την εξωτερικÞ
ìονÜδα, την ικανüτητα του διακüπτη κυκλþìατοò και τον
διακüπτη και τιò οδηγßεò καλωδιþσεων.
• Βεβαιωθεßτε üτι γειþσατε το κλιìατιστικü.
• Μη συνδÝετε το καλþδιο γεßωσηò σε σωλÞνεò αερßου Þ
νεροý, αλεξικÝραυνα Þ σε τηλεφωνικÜ καλþδια γεßωσηò.
• ΣωλÞνεò αερßου: υπÜρχει κßνδυνοò να εκραγοýν και εÜν
υπÜρχει διαρροÞ αερßου να προκληθεß φωτιÜ.
• ΣωλÞνεò νεροý: δεν εßναι δυνατÞ η γεßωση εÜν
χρησιìοποιοýνται σωλÞνεò απü χοντρü πλαστικü.
• ΤηλεφωνικÜ καλþδια και αλεξικÝραυνα: η ισχýò εδÜφουò
ìπορεß να αυξηθεß υπερβολικÜ εÜν χτυπηθεß απü
κεραυνü.

8-2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΛÙÄΙÙΣΗ ΠΕÄΙΟΥ

Καλþδιο

ÄιατοìÞ

Καλþδιο ìε
περßβληìα
(2 δßκλωνο)

0,75-1,25
2

mm

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. Το επιτρεπüìενο ìÞκοò του καλωδßου ìετÜδοσηò ανÜìεσα
στιò εσωτερικÝò/εξωτερικÝò ìονÜδεò και ανÜìεσα στην
εσωτερικÞ ìονÜδα και στο τηλεχειριστÞριο εßναι το
παρακÜτω.
(1) ΕξωτερικÞ ìονÜδα – ΕσωτερικÞ ìονÜδα:
ΜÝγ. 1000 m (Συνολικü ìÞκοò καλωδßωσηò: 2000 m)
(2) ΕσωτερικÞ ìονÜδα – ΤηλεχειριστÞριο:
ΜÝγ. 500 m

9.

9-1

ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙΑΚΗΣ
ΣΥΝÄΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠÙΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ
ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΠÙΣ ΝΑ ΣΥΝÄΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕΙΣ

(ΑφαιρÝστε το ΚÜλυììα του πßνακα ελÝγχου και το καλþδιο
üπωò φαßνεται στο παρακÜτω σχÞìα.)
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X27A

X1M
X2M
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MCA: ΕλÜχ. Κýκλωìα ΑìπÝρ (A);
MFA: ΜÝγ. ΑσφÜλεια ΑìπÝρ (A)
kW: ΟνοìαστικÞ ισχýò ìοτÝρ ανεìιστÞρα (kW);
FLA: ΠλÞρεò φορτßο ΑìπÝρ (A)
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Φροντßστε να προσαρìüσετε το ìονωτικü υλικü Þ 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 του
πßνακα ελÝγχου.
• ΚατÜ τη στερÝωση των σωλÞνων, βεβαιωθεßτε üτι η πßεση
που εφαρìüζεται στιò συνδÝσειò των σωλÞνων γßνεται
χρησιìοποιþνταò το προìηθευüìενο υλικü στερÝωσηò þστε
οι συνδÝσειò να γßνουν σωστÜ. Επßσηò, κατÜ τη σýνδεση των
καλωδßων, βεβαιωθεßτε üτι το κÜλυììα του πßνακα ελÝγχου
προσαρìüζει Üνετα τοποθετþνταò τα καλþδια προσεκτικÜ
και κλεßνονταò το κÜλυììα του πßνακα ελÝγχου καλÜ. ΚατÜ
την τοποθÝτηση του κÜλυììατοò του πßνακα ελÝγχου,
βεβαιωθεßτε üτι δεν Ýχουν πιαστεß καλþδια στιò Üκρεò.
ΠερÜστε την καλωδßωση ìÝσα απü τουò αγωγοýò διÝλευσηò
για να ìην καταστραφοýν.
• Βεβαιωθεßτε üτι η καλωδßωση τηò συσκευÞò τηλεχειρισìοý, η
καλωδßωση ανÜìεσα στιò ìονÜδεò και οι υπüλοιπεò
ηλεκτρικÝò καλωδιþσειò δεν περνÜνε απü το ßδιο σηìεßο
εξωτερικÜ τηò ìονÜδαò, διαχωρßζονταò αυτÝò κατÜ
τουλÜχιστον 50mm, διαφορετικÜ οι ηλεκτρικÝò διαταραχÝò
(εξωτερικÜ ηλεκτροστατικÜ φορτßα) ìπορεß να προκαλÝσουν
σφÜλìατα λειτουργßαò Þ βλÜβη.
[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]

4. Στο εξωτερικü τηò ìονÜδαò, διατηρÞστε την καλωδßωση
ìετÜδοσηò σε απüσταση τουλÜχιστον 50mm απü την
καλωδßωση τροφοδοσßαò. Ο εξοπλισìüò ìπορεß να
παρουσιÜσει πρüβληìα στη λειτουργßα του αν υποβληθεß
σε ηλεκτρικü (εξωτερικü) θüρυβο.
5. Για την καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου συìβουλευτεßτε το
“ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ”.
6. ΠοτÝ ìη συνδÝετε την καλωδßωση ηλεκτρικÞò
τροφοδοσßαò στην πλακÝτα ακροδεκτþν για την
καλωδßωση τηò συσκευÞò τηλεχειρισìοý. ¸να τÝτοιο
σφÜλìα ìπορεß να καταστρÝψει ολüκληρο το σýστηìα.
7. ΧρησιìοποιÞστε ìüνο το προβλεπüìενο καλþδιο και σφßξτε
καλÜ τα καλþδια στουò ακροδÝκτεò. Βεβαιωθεßτε üτι τα
καλþδια δεν ìεταδßδουν εξωτερικÝò δυνÜìειò στουò
ακροδÝκτεò. ÄιευθετÞστε την καλωδßωση οýτωò þστε να
ìην παρεìποδßζεται Üλλοò εξοπλισìüò και να ìην ανοßξει
απρüσìενα το κÜλυììα του πßνακα ελÝγχου. Φροντßστε το
καπÜκι να κλεßνει ερìητικÜ. Η ατελÞò σýνδεση ìπορεß να
προκαλÝσει υπερθÝρìανση και, στη χειρüτερη περßπτωση,
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

9-2 ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
• Προσαρìüστε την καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò κÜθε
ìονÜδαò ìε Ýνα διακüπτη και ìßα ασφÜλεια üπωò φαßνεται
στο διÜγραììα.
ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3 ΣΥΣΗΜΑΤΑ)

1. ΧρησιìοποιÞστε δακτυλιοειδεßò ακροδÝκτεò ìε
κυλινδρικÞ βÜση για τη σýνδεση των καλωδßων στην
πλακÝτα ακροδεκτþν τηò τροφοδοσßαò.
ΕÜν δεν εßναι διαθÝσιìοι, κατÜ την καλωδßωση τηρÞστε
τα παρακÜτω.
• Μην συνδÝετε καλþδια διαφορετικοý ìεγÝθουò στον ßδιο
ακροδÝκτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò.
(Η χαλαρüτητα στη σýνδεση ìπορεß να προκαλÝσει
υπερθÝρìανση.)
• ΧρησιìοποιÞστε το προβλεπüìενο ηλεκτρικü καλþδιο.
ΣυνδÝστε το καλþδιο καλÜ στον ακροδÝκτη. Ασφαλßστε το
καλþδιο χωρßò να εφαρìüζετε ìεγÜλη δýναìη στον
ακροδÝκτη.
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2. ΡοπÞ στρÝψηò για τιò βßδεò των τερìατικþν.
• ΧρησιìοποιÞστε το κατÜλληλο κατσαβßδι για να σφßξετε
τιò βßδεò του τερìατικοý. Αν το κατσαβßδι Ýχει πολý ìικρÞ
λεπßδα, η κεφαλÞ τηò βßδαò ενδÝχεται να υποστεß βλÜβη,
και η βßδα δε θα σφιχτεß κατÜλληλα.
• Αν οι τερìατικÝò βßδεò σφιχτοýν πολý γερÜ, ενδÝχεται να
υποστοýν βλÜβη οι βßδεò.
• ΑνατρÝξτε στον Πßνακα 4 για τη ροπÞ στρÝψηò για τιò
βßδεò των τερìατικþν.

 
1. ¼ταν χρησιìοποιεßτε 1 τηλεχειριστÞριο για 1
εσωτερικÞ ìονÜδα. (ΚανονικÞ λειτουργßα)
' 
  # 
220-240V
1
50Hz L N

!%   #
"  
IN/D OUT/D
F 1 F 2 F1 F2

L

' 
  # 
220-240V
1
50Hz
N

L N

' 
  # 
220-240V
1
50Hz

L N

' 
  # 
220-240V
1
50Hz

No. 1
&

'  % 
%   #

Πßνακα 4
 
" 

#       (6P)

" 

#  

$

# %

 

 

  !

M3,5

0,79 – 0,97 N·m

M4

1,18 – 1,44 N·m

M5

3,02 – 4,08 N·m

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

% 
 # C

% 
 # B

% 
 # A

LN

P1 P2

P1 P2

P 1 P2

3. Μην συνδÝετε καλþδια διαφορετικοý ìεγÝθουò στον ßδιο
ακροδÝκτη γεßωσηò. Τυχüν χαλαρÝò συνδÝσειò θα θÝσουν
σε κßνδυνο την προστασßα τηò συσκευÞò.
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2. Για οìαδικü Ýλεγχο Þ χρÞση 2 τηλεχειριστηρßων

< ΜÝθοδοò καλωδßωσηò >

' 
  # 
220-240V
1
50Hz L N

(1)ΑφαιρÝστε το καπÜκι του κιβωτßου ελÝγχου.

&%:      #  
#   %   # 
     #    .
!%   #
' #   *  
"  
       # .
No. 2
' 
&
% 
% 
%   # C
%   # B
 #
%   # A
IN/D OUT/D
F 1 F 2 F 1 F2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

(2)ΠραγìατοποιÞστε επιπρüσθετη καλωδßωση απü το
τηλεχειριστÞριο 2 (Βοηθητικü) στουò ακροδÝκτεò (P1·P2)
για καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου στο ìπλοκ
ακροδεκτþν (X1M) ìÝσα στο κιβþτιο ελÝγχου.

       
       
!  "  

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

+    2
  

. 3

3. ¼ταν συìπεριλαìβÜνεται και η ìονÜδα επιλογÝα
κλÜδου
' 
  # 
220-240V
1
L
50Hz

!%   #
"  

N

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

No. 3
&

- #
 
# 

L N

' 
  # 
220-240V
1
50Hz

- #
 
# 

"  

"  

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

#  $ 
% 
9-4

% 
 # A

L N

P 1 P 2 F 1 F 2 T1 T2

P1 P2

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

' 
% 
% 
 #

P1 P2

ΕΞÙΤΕΡΙΚΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
(ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ)

(1) ΠροδιαγραφÝò καλωδßου και πωò να πραγìατοποιÞσετε
την καλωδßωση
• ΣυνδÝστε την εßσοδο απü τον εξωτερικü χþρο στουò
ακροδÝκτεò Τ1 και Τ2 τηò πλακÝταò ακροδεκτþν τηò
συσκευÞò τηλεχειρισìοý.

  

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]
1. ¸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.
2. Μην γειþνεται τον εξοπλισìü σε σωλÞνεò αερßου, σωλÞνεò
νεροý Þ αλεξικÝραυνα Þ τηλεφωνικÜ καλþδια. Η
ακατÜλληλη γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα.

9-3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣÙ 2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙÙΝ
(ΕλÝγχονταò 1 εσωτερικÞ ìονÜδα ìÝσω 2
τηλεχειριστηρßων)

• Για τον Ýλεγχο ìε 2 τηλεχειριστÞρια, ορßστε Ýνα
τηλεχειριστÞριο ωò κýριο και το Üλλο τηλεχειριστÞριο ωò
δευτερεýον.
< ΜÝθοδοò εναλλαγÞò απü το κýριο στο δευτερεýον και
αντßστροφα >
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει το
τηλεχειριστÞριο.

9

#  $
& ' "

.

  

6 6
 

ΠροδιαγραφÝò
καλωδßου

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

ΜÝγεθοò

0,75 - 1,25 mm

ΜÞκοò

ΜÝγ. 100 m

Εξωτερικüò
ακροδÝκτηò

ΕπαφÞ που ìπορεß να εξασφαλßσει το ελÜχιστο
εφαρìοζüìενο φορτßο 15V DC, 1 mA.

2

(2) Ενεργοποßηση
• Ο πßνακαò 5 εξηγεß την ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ και ΕΝΤΟΣ/
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ σχετικÜ ìε την εßσοδο Α.
Πßνακα 5
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓºΑ 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.

ΕλληνικÜ
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(3) Πωò να επιλÝξετε την ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
• ΣυνδÝστε την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα και κατüπιν χρησιìοποιÞστε
το τηλεχειριστÞριο για να επιλÝξετε τη λειτουργßα.

9-5 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Για κεντρικü Ýλεγχο, εßναι απαραßτητο να προσδιορßσετε τον
Αρ. οìÜδαò. Για περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò συìβουλευτεßτε
το εγχειρßδιο κÜθε προαιρετικοý ελεγκτÞ για κεντρικü Ýλεγχο.

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αφοý ενεργοποιÞσετε την τροφοδοσßα ρεýìατοò,
εκτελÝστε τιò ρυθìßσειò εξωτερικοý περιβÜλλοντοò απü το
τηλεχειριστÞριο, σýìφωνα ìε το στÜδιο τηò
εγκατÜστασηò.
• ΕκτελÝστε τη ρýθìιση σε 3 σηìεßα, “Αρ. Λειτουργßαò”, “Αρ.
ΠΡÙΤΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” και “Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ”.
Οι ρυθìßσειò που εìφανßζονται ìε “
” στον πßνακα
δηλþνουν αυτÝò κατÜ την αποστολÞ απü το εργοστÜσιο.
• Η ìÝθοδοò τηò διαδικασßαò ρýθìισηò και λειτουργßαò
εìφανßζεται στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει το
τηλεχειριστÞριο.
(Σηìεßωση) Αν και η ρýθìιση του “Αρ. Λειτουργßαò” εκτελεßται
ωò ρýθìιση οìÜδαò, αν σκοπεýετε να
πραγìατοποιÞσετε ατοìικÝò ρυθìßσειò για κÜθε
εσωτερικÞ ìονÜδα Þ αν χρειÜζεται επιβεβαßωση
ìετÜ απü κÜθε ρýθìιση, εκτελÝστε τιò ρυθìßσειò
ìε τον Αρ.Λειτουργßαò που εìφανßζεται στην
παρÝνθεση ( ).
• Σε περßπτωση τηλεχειριστηρßου για ìεταγωγÞ τηò εισüδου σε
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ Þ σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/
ΕΚΤΟΣ.
[1] ΕισÝλθετε στη λειτουργßα ρýθìισηò πεδßου ìε το
τηλεχειριστÞριο.
[2] ΕπιλÝξτε τη Λειτουργßαò αρ. “12”.
[3] ΘÝστε τον αρ. του Αρ. ΠΡÙΤΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σε “1”.
[4-1] Για ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ, θÝστε τον Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σε “01”.
[4-2] Για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ, θÝστε τον Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σε “02”.
(¸χει ρυθìιστεß στη θÝση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ÄΙΑΚΟΠΗΣ üταν αποστÝλλεται απü το
εργοστÜσιο.)
• ΖητÞστε απü τον πελÜτη σαò να κρατÞσει τιò οδηγßεò
προσαρτηìÝνεò στο τηλεχειριστÞριο ìαζß ìε το εγχειρßδιο
λειτουργßαò.
• Μην εκτελÝσετε ρýθìιση Üλλη απü αυτÞ που εìφανßζεται
στον πßνακα.

11. ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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. Μßα επεξÞγηση των κωδικþν βλαβþν και των
αντßστοιχων προβληìÜτων παρÝχεται οτιò
“ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΕΙΣ” Þ οτιò οδηγßεò
λειτουργßαò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
ΕÜν εìφανßζεται Ýνα απü τα στοιχεßα στον Πßνακα 7, ìπορεß
να υπÜρχει πρüβληìα ìε την καλωδßωση Þ την ισχý, ελÝγξτε
ξανÜ τιò συνδÝσειò των καλωδßων.
Πßνακα 7
Οθüνη τηλεχειριστηρßου

Περιεχüìενα

Η ενδειξη “ΣυγκεντρωτικÞ
Äιαχεßριση” ανÜβει

• Βραχυκýκλωìα στουò
ακροδÝκτεò ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
ÄΙΑΚΟΠΗ (T1, T2).

“U4” αναììÝνο
“UH” αναììÝνο

• 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.

Καìßα Ýνδειξη

• 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.

Ρυθìßσειò εξωτερικÞò στατικÞò πßεσηò (E.S.P)
ΑλλÜξτε τον “Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” üπωò φαßνεται στον
Πßνακα 6 σýìφωνα ìε την εξωτερικÞ στατικÞ πßεση του
αεραγωγοý που θα συνδεθεß.
Πßνακα 6
Ρýθìιση

Αρ.
Λειτουργßαò

Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

Βασικü E.S.P

13 (23)

6

1

Υψηλü E.S.P

13 (23)

6

2
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