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Μετρα Ασφαλειαò
• Οι προφυλÜξειò που περιγρÜφονται εδþ χαρακτηρßζονται ωò ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιÝχουν
σηìαντικÝò πληροφορßεò σχετικÜ ìε την ασφÜλεια. Σιγουρευτεßτε üτι ακολουθεßτε üλεò τιò προφυλÜξειò χωρßò παρÜληψη.
• Σηìασßα των ειδοποιÞσεων ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ .........ΠαρÜλειψη να ακολουθÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να προκαλÝσει ατοìικü τραυìατισìü Þ απþλεια ζωÞò.
ΠΡΟΣΟΧΗ................ΠαρÜλειψη να τηρÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ σε περιουσιακü
στοιχεßο Þ ατοìικü τραυìατισìü, ο οποßοò να εßναι σοβαρüò ανÜλογα ìε τιò περιστÜσειò.

• Τα σÞìατα ασφαλεßαò που εìφανßζονται σε αυτü το εγχειρßδιο Ýχουν τιò ακüλουθεò Ýννοιεò:
Σιγουρευτεßτε üτι ακολουθεßτε τιò οδηγßεò.

Σιγουρευτεßτε üτι εγκαταστÞσετε γεßωση.

ΠοτÝ ìη το προσπαθÞσετε.

• ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, κÜνετε ìια δοκιìαστικÞ λειτουργßα για να ελÝγξετε αν υπÜρχουν λÜθη και
εξηγÞστε στον πελÜτη πþò να λειτουργÞσει και φροντßσει το κλιìατιστικü ìε την βοÞθεια του εγχειρßδιου λειτουργßαò.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΖητÞστε απü τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει εργασßα εγκατÜστασηò.
Μην προσπαθÞστε να εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü ìüνοι σαò. Τυχüν εσφαλìÝνη εργασßα εγκατÜστασηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò σε αυτü το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò.
Τυχüν εσφαλìÝνη εργασßα εγκατÜστασηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Σιγουρευθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε ìüνο τα υποδεικνυüìενα εξαρτÞìατα και ìÝρη για την εργασßα εγκατÜστασηò.
ΠαρÜλειψη να χρησιìοποιÞσετε τα υποδεικνυüìενα ìÝρη ìπορεß να προκαλÝσει πτþση τηò ìονÜδαò, διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σε κÜποια βÜση αρκετÜ ισχυρÞ þστε να αντÝχει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Μια βÜση ανεπαρκοýò ισχýοò ìπορεß να προκαλÝσει πτþση τηò συσκευÞò και τραυìατισìü.

• Η ηλεκτρικÞ εργασßα πρÝπει να εκτελεßται σýìφωνα ìε τη σχετικÝò τοπικÝò και εθνικÝò νοìοθεσßεò και ìε τιò οδηγßεò σε
αυτü το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò. Σιγουρευθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε ξεχωριστÞ γραììÞ παροχÞò ρεýìατοò και ìüνο.
Η ìη επαρκÞò χωρητικüτητα κυκλþìατοò ισχýοò και εσφαλìÝνη εργασßα ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• ΧρησιìοποιÞστε Ýνα καλþδιο κατÜλληλου ìÞκουò.
Μην χρησιìοποιÞστε καλþδια ìε συνδÝσειò Þ Ýνα καλþδιο επÝκτασηò, γιατß αυτü ìπορεß να προκαλÝσει υπερθÝρìανση, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Σιγουρευτεßτε üτι üλη η καλωδßωση Ýχει σταθεροποιηθεß στη θÝση τηò, τα υποδεικνυüìενα καλþδια
χρησιìοποιοýνται, και üτι δεν υπÜρχει καìßα πßεση στιò συνδÝσειò ακροδεκτþν Þ τα καλþδια.
ΕσφαλìÝνεò συνδÝσειò Þ εσφαλìÝνη σταθεροποßηση των καλωδßων ìπορεß να προκαλÝσει ασυνÞθιστη υπερθÝρìανση Þ πυρκαγιÜ.

• ΚατÜ την καλωδßωση παροχÞò ρεýìατοò και τη σýνδεση τηò καλωδßωσηò ìεταξý των εσωτερικþν και εξωτερικþν
ìονÜδων, τοποθετÞστε τα καλþδια Ýτσι þστε το κÜλυììα του κιβωτßου ελÝγχου να ìπορεß να στερεωθεß ìε ασφÜλεια.
Η εσφαλìÝνη τοποθÝτηση του καλýììατοò κιβωτßου ελÝγχου ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ Þ υπερθÝρìανση των ακροδεκτþν.

• Αν διαρρεýσει ψυκτικü αÝριο κατÜ τη διÜρκεια τηò εργασßαò εγκατÜστασηò, αερßστε την περιοχÞ αìÝσωò.
Τοξικü αÝριο ìπορεß να παραχθεß εÜν το ψυκτικü Ýρθει σε επαφÞ ìε φλüγα.

• ΜετÜ απü την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, ελÝγξτε για διαρροÞ ψυκτικοý αερßου. Τοξικü αÝριο ìπορεß να παραχθεß εÜν
το ψυκτικü αÝριο διαρρεýσει στο δωìÜτιο και Ýρθει σε επαφÞ ìε κÜποια πηγÞ θερìüτηταò, üπωò θερìÜστρα ìε ανεìιστÞρα, σüìπα Þ κουζßνα.

• ΚατÜ την εγκατÜσταση Þ ìεταφορÜ του κλιìατιστικοý, βεβαιωθεßτε üτι ρÝει το κýκλωìα ψυκτικοý για να
σιγουρευτεßτε üτι εßναι ελεýθερο αÝροò, και χρησιìοποιÞστε ìüνο το υποδεικνυüìενο ψυκτικü (R410A).
Η παρουσßα αÝρα Þ Üλλου ξÝνου αντικειìÝνου στο κýκλωìα ψυκτικοý προκαλεß ασυνÞθιστη αýξηση πßεσηò, η οποßα ßσωò οδηγÞσει σε ζηìιÜ στην συσκευÞ και ακüìη και σε τραυìατισìü.

• ΚατÜ την εγκατÜσταση, στερεþστε ìε ασφÜλεια τη σωλÞνωση ψυκτικοý πριν λειτουργÞσετε τον συìπιεστÞ.
Αν ο συìπιεστÞò δεν Ýχει στερεωθεß και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ üταν ο συìπιεστÞò εßναι ενεργοποιηìÝνοò, θα απορροφηθεß αÝραò
δηìιουργþνταò ασυνÞθιστη πßεση στο κýκλωìα ψυκτικοý, το οποßο ßσωò οδηγÞσει σε ζηìιÜ στην συσκευÞ και ακüìη και σε τραυìατισìü.

• ΚατÜ την εκκÝνωση, σταìατÞστε τον συìπιεστÞ πριν αφαιρÝσετε τη σωλÞνωση ψυκτικοý. Αν ο συìπιεστÞò ακüìα λειτουργεß και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ κατÜ τη διÜρκεια
εκκÝνωσηò, θα απορροφηθεß αÝραò üταν η σωλÞνωση ψυκτικοý αφαιρεßται, δηìιουργþνταò ασυνÞθιστη πßεση στο κýκλωìα ψυκτικοý, το οποßο ßσωò οδηγÞσει σε ζηìιÜ στην συσκευÞ και ακüìη και σε τραυìατισìü.

• Βεβαιωθεßτε üτι γειþσατε το κλιìατιστικü. Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, αλεξικÝραυνου Þ τηλεφωνικÞò
γεßωσηò. ΑκατÜλληλη γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα.

• Βεβαιωθεßτε να εγκαταστÞσετε Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò την γη.
ΕÜν δεν εγκατασταθεß Ýναò διακüπτηò διαρροÞò προò την γη, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη εγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σε κÜποιο ìÝροò üπου υπÜρχει κßνδυνοò διαρροÞò εýφλεκτου αερßου.
Σε περßπτωση διαρροÞò αερßου, η συγκÝντρωση του αερßου κοντÜ στο κλιìατιστικü ìπορεß να προκαλÝσει πυρκαγιÜ.

• Ενþ ακολουθεßτε τιò οδηγßεò αυτοý του εγχειρßδιου εγκατÜστασηò, εγκαταστÞστε σωλÞνα αποστρÜγγισηò για να
εξασφαλßσετε κατÜλληλη αποστρÜγγιση και ìονþστε την σωλÞνωση για να αποτρÝψετε συìπýκνωση.
ΑκατÜλληλη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý στο εσωτερικü και ζηìιÜ σε περιουσιακü στοιχεßο.

• Σφßξτε το ρακüρ σýìφωνα ìε την υποδεικνυüìενη ìÝθοδο, üπωò ìε κλειδß καστÜνιαò.
ΕÜν το ρακüρ εßναι πολý σφικτü, ìπορεß να σπÜσει ìετÜ απü την παρατεταìÝνη χρÞση, προκαλþνταò διαρροÞ ψυκτικοý.

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε λÜβει επαρκÞ ìÝτρα þστε να ìην εßναι δυνατü να χρησιìοποιηθεß η εξωτερικÞ ìονÜδα απü
ìικρÜ ζþα ωò καταφýγιο. ΕÜν Ýλθουν ìικρÜ ζþα σε επαφÞ ìε τα ηλεκτροφüρα εξαρτÞìατα, ìποροýν να προκαλÝσουν βλÜβεò, καπνü Þ
φωτÜ. ΚαθοδηγÞστε απü τον πελÜτη να διατηρεß καθαρü το χþρο γýρω απü την ìονÜδα.

1

■ΕλληνικÜ
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ΤìÞìατα
ΤìÞìατα που παραδßδονται ìε τη ìονÜδα εξωτερικοý χþρου:
Οδηγßεò εγκατÜστασηò

ΕτικÝτα φüρτισηò ψυκτικοý

1

1

ΥπÜρχει στο κÜτω ìÝροò τηò συσκευασßαò.

ΥπÜρχει στο κÜτω ìÝροò τηò συσκευασßαò.

Βýσìα απορροÞò (ΜοντÝλα θερìαντικÞò αντλßαò)

Πολýγλωσση ετικÝτα φθοριοýχων αερßων θερìοκηπßου

1

1

ΥπÜρχει στο κÜτω ìÝροò τηò συσκευασßαò.

ΥπÜρχει στο κÜτω ìÝροò τηò συσκευασßαò.

ΘÞκη για βßδεò (Για στερÝωση του συγκρατητÞρα καλωδßου)

ΠροσαρìογÝαò (Μüνο κλÜση 50)

1

ΥπÜρχει στο κÜτω ìÝροò τηò συσκευασßαò.

1

ΥπÜρχει στο κÜτω ìÝροò τηò συσκευασßαò.

Υποδεßξειò για την ΕπιλογÞ τηò
Τοποθεσßαò
1) ΕπιλÝξτε Ýνα ìÝροò που να εßναι αρκετÜ σταθερü για να αντÝχει το βÜροò και τουò κραδασìοýò τηò ìονÜδαò, üπου δε θα
ενισχýεται ο θüρυβοò λειτουργßαò.
2) ΕπιλÝξτε Ýνα ìÝροò üπου ο ζεστüò αÝραò που βγαßνει απü τη ìονÜδα Þ ο θüρυβοò λειτουργßαò δε θα ενοχλοýν τουò γεßτονεò.
3) Αποφεýγετε ìÝρη κοντÜ σε κρεβατοκÜìαρεò κτλ., οýτωò þστε να ìην ενοχλεß ο θüρυβοò λειτουργßαò.
4) ΠρÝπει να υπÜρχει επαρκÞò χþροò για τη ìεταφορÜ τηò ìονÜδαò προò και απü το ìÝροò εγκατÜστασηò.
5) ΠρÝπει να υπÜρχει επαρκÞò χþροò για την κυκλοφορßα του αÝροò χωρßò εìπüδια γýρω απü την εισαγωγÞ και εξαγωγÞ του αÝρα.
6) Στο ìÝροò εγκατÜστασηò δεν πρÝπει να υπÜρχει πιθανüτητα διαρροÞò εýφλεκτου αερßου κοντÜ στη ìονÜδα.
7) ΕγκαταστÞσετε τιò ìονÜδεò, τα καλþδια τροφοδοσßαò και τα καλþδια εσωτερικÞò και εξωτερικÞò ìονÜδαò σε απüσταση
τουλÜχιστον 3 ìÝτρα ìακριÜ απü τηλεορÜσειò και ραδιüφωνα. ¸τσι αποφεýγετε παρεìβολÝò στην εικüνα Þ τον Þχο. (Οι θüρυβοι
ìπορεß να δηìιουργηθοýν ακüìη και ìε ìεγαλýτερη απüσταση απü 3 ìÝτρα, ανÜλογα ìε την κατÜσταση των ραδιοκυìÜτων.)
8) Σε παραθαλÜσσιεò περιοχÝò Þ περιοχÝò ìε αιωροýìενα Üλατα Þ θεεικÜ αÝρια στην ατìüσφαιρα, η διÜβρωση ìπορεß να
ìειþσει τη ζωÞ του κλιìατιστικοý.
9) Εφ’ üσον απü τη ìονÜδα εξωτερικοý χþρου στÜζει νερü, ìην τοποθετÞσετε κÜτω απü αυτÞν οτιδÞποτε δεν κÜνει να βραχεß.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ:
δεν ìπορεß να εγκατασταθεß ìε ανÜρτηση στην οροφÞ Þ διαδοχικÜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οταν το κλιìατιστικü λειτουργεß σε χαìηλÞ εξωτερικÞ θερìοκρασßα
περιβÜλλοντοò, βεβαιωθεßτε üτι ακολουθεßτε τιò οδηγßεò που
περιγρÜφονται παρακÜτω.
     
1) Για να αποφýγετε την Ýκθεση στον αÝρα, τοποθετÞστε την
      
εξωτερικÞ ìονÜδα ìε την πλευρÜ αναρρüφησηò προò τον τοßχο.
2) ΠοτÝ ìην τοποθετεßτε την εξωτερικÞ ìονÜδα σε σηìεßο üπου η
    
πλευρÜ αναρρüφησηò εßναι Üìεσα εκτεθηìÝνη στον αÝρα.
       
3) Για να αποφýγετε την Ýκθεση στον αÝρα, τοποθετÞστε Ýνα
     
προστατευτικü Ýλασìα στην πλευρÜ εξαγωγÞò τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò.
4) Σε περιοχÝò ìε ìεγÜλεò χιονοπτþσειò επιλÝξτε Ýνα χþρο εγκατÜστασηò üπου το χιüνι δεν επηρεÜζει τη λειτουργßα τηò ìονÜδαò.

■ΕλληνικÜ
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Σχεδιαγραììατα Εγκαταστασηò τηò
Εσωτερικηò/Εξωτερικηò Μοναδαò
Για την εγκατÜσταση των εσωτερικþν ìονÜδων, ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει τιò ìονÜδεò.
(Το σχεδιÜγραììα δεßχνει ìια εσωτερικÞ ìονÜδα τοποθετηìÝνη σε τοßχο.)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προφýλαξη Μη συνδÝετε την κρυφÞ δικλÜδωση σωλÞνων και την εξωτερικÞ ìονÜδα üταν κÜνετε τη σýνδεση ìüνο των
σωληνωσεων και´δεν συνδÝετε την εσωτερικÞ ìονÜδα ìε σκοπü να συνδÝσετε ìια Üλλη εσωτερικÞ ìονÜδα αργüτερα.
Φροντßστε þστε να ìην εισχωρÞσουν ακαθαρσßεò Þ υγρασßα στιò πλευρÝò τηò κρυφÞò διακλÜδωσηò σωλÞνωσηò.
ΒλÝπε “ΠροφυλÜξειò για την ΤοποθÝτηση των Σωληνþσεων Ψυκτικοý” στη σελßδα 9 για λεπτοìÝρειεò.
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ΕγκατÜσταση
• ΕγκαταστÞσετε τη ìονÜδα σε οριζüντια θÝση.
• Η ìονÜδα ìπορεß να εγκατασταθεß κατευθεßαν στο σκυρüδεìα τηò βερÜνταò Þ σε σταθερü ìÝροò ìε καλÞ απορροÞ νεροý.
• ΕÜν οι κραδασìοß ìπορεß να ìεταδοθοýν στο κτßριο, χρησιìοποιÞστε Ýνα λαστιχÝνιο πατÜκι (απü το εìπüριο).

1.

Σηìεßα σýνδεσηò (ìαστüò σýνδεσηò)
ΕγκαταστÞστε τη ìονÜδα εσωτερικοý χþρου σýìφωνα ìε τον παρακÜτω πßνακα που δεßχνει τη σχÝση ìεταξý τηò κατηγορßαò
ισχýοòτηò ìονÜδαò εσωτερικοý χþρου και τον αντßστοιχο ìαστü.
¼λεò οι κατηγορßεò ισχýοò ìονÜδων εσωτερικοý χþρου ìποροýν να συνδεθοýν ìε τη ìονÜδα αυτÞ:

2AMX40F∗
2AMX40G∗
2MXS40G∗
2MKS40G∗
2MXS40H∗
2MKS40H∗

2AMX50F∗
2AMX50G∗
2MXS50G∗
2MKS50G∗
2MXS50H∗
2MKS50H∗

¸ùò 6,0kW

¸ùò 8,5kW

2AMX40G∗
2MXS40G∗
2MXS40H∗

2AMX50G∗
2MXS50G∗
2MXS50H∗

Ìáóôüò

2AMX40F∗

2AMX50F∗

A

20 , 25 , 35

20 , 25 , 35

20 , 25 , 35

20 , 25 , 35 , 42

B

20 , 25 , 35

20 , 25 , 35 , 50

20 , 25 , 35

20 , 25 , 35 , 42 , 50

2MKS40G∗
2MKS40H∗

2MKS50G∗
2MKS50H∗

: ×ñçóéìïðïéÞóôå ôïí ðñïóáñìïãÝá ãéá ôç óýíäåóç ôùí óùëÞíùí.
ÁíáôñÝîôå óôï ×ñÞóç Óõóôïëþí ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò áñéèìïýò ôïõ ìåéùôÞñá êáé ôç ìïñöÞ ôïõò.

ΧρÞση Συστολþν


φ→ φ

 



φ→ φ

 

ΧρησιìοποιÞστε τηò συστολÝò που παραδßδονται ìε τη ìονÜδα üπωò περιγρÜφεται παρακÜτω.
• Σýνδεση σωλÞνα φ9,5 ìε το ìαστü σýνδεσηò σωλÞνα αερßου για φ12,7:

"   

   
 !







       

!

    φ

• ¼ταν χρησιìοποιεßτε την ανωτÝρω σýνδεση ìε συστολÝò, προσÝξτε να ìην σφßξετε υπερβολικÜ το περικüχλιο,
διαφορετικÜ ο ìικρüτεροò σωλÞναò ìπορεß να πÜθει βλÜβη. (περßπου 2/3–1 φορÜ τηò φυσιολογικÞò ροπÞò)
• Απλþστε λßγο λÜδι ψυκτικοý στο ìαστü σýνδεσηò τηò ìονÜδαò εξωτερικοý χþρου.
• ΧρησιìοποιÞστε κατÜλληλο κλειδß για να αποφεýγετε βλÜβεò στο σπεßρωìα
σýνδεσηò λüγω υπερβολικοý σφιξßìατοò του περικοχλßου ρακüρ.

ΡοπÞ σýσφιξηò περικοχλßου
ρακüρ
Περικüχλιο
ρακüρ
για φ12,7

49,5–60,3N·m
(505–615kgf·cm)

Προφυλαξειò Κατα Την Εγκατασταση
20

• ΕλÝγξτε τη σταθερüτητα και το επßπεδο τηò βÜσηò τοποθÝτησηò þστε η ìονÜδα να ìην προκαλεß κραδασìοýò Þ θüρυβο ìετÜ την εγκατÜσταση.
• Σýìφωνα ìε το σχεδιÜγραììα θεìελßωσηò στην, στερεþστε τη ìονÜδα ìε ìπουλüνια θεìελßωσηò.
(ΠροετοιìÜστε τÝσσερα σετ απü ìπουλüνια θεìελßωσηò, παξιìÜδια και ροδÝλεò Μ8 Þ Μ10 τα üποια διατßθενται üλα στην αγορÜ.)
• Η καλýτερη λýση εßναι να βιδωθοýν τα ìπουλüνια θεìελßωσηò ìÝχρι να ìεßνουν Ýξω 20χιλ. απü την επιφÜνεια τηò θεìελßωσηò.

■ΕλληνικÜ
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Οδηγßεò ΕγκατÜστασηò ΕξωτερικÞò
ΜονÜδαò
• Οταν κÜποιοò τοßχοò Þ Üλλα εìπüδια βρßσκονται ìπροστÜ στη ροÞ αÝρα τηò εισüδου Þ τηò εξüδου τηò ìονÜδαò, ακολουθÞστε τιò
παρακÜτω οδηγßεò εγκατÜστασηò.
• Για κÜθε Ýνα απü τα παρακÜτω δεßγìατα εγκατÜστασηò, το ýψοò του τοßχου στην πλευρÜ εξüδου πρÝπει να εßναι 1200χιλ. Þ
λιγüτερο.

  
 

      

   
 

 

 


  

  
    
 
    

 

    
 

        
    
    

    

 
 

ΕπιλογÞ ΘÝσηò για την ΕγκατÜσταση
των Εσωτερικþν ΜονÜδων
• Το ìÝγιστο επιτρεπüìενο ìÞκοò των σωλÞνων ψýξηò και η ìÝγιστη επιτρεπüìενη διαφορÜ ýψουò ανÜìεσα στιò εξωτερικÝò και
στιò εσωτερικÝò ìονÜδεò ανÜφερονται παρακÜτω.
(¼σο πιο ìικρÞ εßναι η σωλÞνωση ψýξηò, τüσο ìεγαλýτερη εßναι η απüδοση. ΣυνδÝστε ìε τρüπο þστε να εßναι κατÜ το δυνατüν
κοντýτερη η σωλÞνωση. Το ελÜχιστο επιτρεπüìενο ìÞκοò σε κÜθε χþρο εßναι 3m.)
ΣωλÞνεò προò κÜθε ìονÜδα εσωτερικοý χþρου

ìÝγ. 20m

Συνολικü ìÞκοò σωλÞνων ìεταξý των ìονÜδων

ìÝγ. 30m

  
   

 
 

  
 


  


 






  

¼ταν η ìονÜδα εξωτερικοý χþρου Ýχει εγκατασταθεß σε
υψηλüτερη θÝση απü τη ìονÜδα εσωτερικοý χþρου.

5


 
 

  




   
  

  

¼ταν η ìονÜδα εξωτερικοý χþρου Ýχει εγκατασταθεß ìε Üλλον τρüπο.
(Πιο χαìηλÜ απü ìια Þ περισσüτερεò ìονÜδεò εσωτερικοý χþρου.)

■ΕλληνικÜ

07_EL_3P210724-1C.fm Page 6 Saturday, August 28, 2010 4:15 PM

Εργασßεò ΣωλÞνωσηò Ψυκτικοý
1.

Εγκατασταση τηò εξωτερικηò ìοναδαò
1) ΚατÜ την εγκατÜσταση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò, συìβουλευτεßτε τιò “Υποδεßξειò για την ΕπιλογÞ τηò Τοποθεσßαò” στη
σελßδα 2 και τα “Σχεδιαγραììατα Εγκαταστασηò τηò Εσωτερικηò/Εξωτερικηò Μοναδαò” στη σελßδα 3.
2) ΕÜν πρÝπει να κÜνετε αποστρÜγγιση, ακολουθÞστε τιò παρακÜτω διαδικασßεò.

2.

Εργασια αποστραγγισηò (Για αντλßα θÝρìανσηò ìüνο)
1) Για την αποστρÜγγιση χρησιìοποιÞστε την οπÞ αποστρÜγγισηò.
2) Αν η Ýξοδοò τηò αποστρÜγγισηò εßναι καλυììÝνη απü τη βÜση
στερÝωσηò Þ απü την επιφÜνεια του δαπÝδου, τοποθετÞστε
επιπρüσθετεò βÜσειò ýψουò τουλÜχιστον 30χιλ. κÜτω απü τα πüδια
τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
3) Στιò ψυχρÝò περιοχÝò ìην χρησιìοποιÞσετε σωλÞνα αποστρÜγγισηò
στην εξωτερικÞ ìονÜδα. (ÄιαφορετικÜ, το νερü τηò αποστρÜγγισηò
ìπορεß να παγþσει, ελαττþνονταò την απüδοση τηò θÝρìανσηò.)

3.

ÏðÞ áðïóôñÜããéóçò íåñïý
ÊÜôù ðëáßóéï
ÏðÞ
áðïóôñÜããéóçò
Åëáóôéêüò óùëÞíáò
(äéáèÝóéìïò óôï åìðüñéï,
åóùô. äéÜì. 16÷éë.)

Σωληνωση ψυκτικου
ΠΡΟΣΟΧΗ

1) ΧρησιìοποιÞστε το ρακüρ που εßναι στερεωìÝνο στη κεντρικÞ ìονÜδα. (Για να αποφýγουìε σκÜσιìο του ρακüρ ìε την φθορÜ
του χρüνο.)
2) Για να αποφýγετε την διαφυγÞ αερßου, βÜλτε λÜδι ψýξηò ìüνο στην εσωτερικÞ επιφÜνεια τηò εκχεßλωσηò (ΧρησιìοποιÞστε
λÜδι ψýξηò για το R410A ).
3) ΧρησιìοποιÞστε κλειδιÜ ροπÞò üταν σφßγγετε τα ρακüρ για την αποφυγÞ τηò καταστροφÞò του ρακüρ και την διαφυγÞ αερßου.
Ευθυγραììßστε τα κÝντρα και των δýο εκχειλþσεων και σφßξτε τα ρακüρ ìε 3 Þ 4 περιστροφÝò ìε το χÝρι. ΜετÜ σφßξτε τα
πλÞρωò ìε τα κλειδιÜ ροπÞò.

9:.2 .- ;
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72    .1 +
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Εργασßεò ΣωλÞνωσηò Ψυκτικοý
4.

ΕγκατÜσταση εσωτερικþν ìονÜδων
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

1)
2)
3)
4)

Μην αναìεßξετε καìιÜ Üλλη ουσßα εκτüò απü το ενδεδειγìÝνο ψυκτικü (R410A) ìÝσα στον κýκλο ψýξηò.
Σε περßπτωση διαρροÞò ψυκτικοý αερßου, αερßστε το δωìÜτιο το συντοìüτερο και περισσüτερο δυνατü.
Το R410A, üπωò και τα Üλλα ψυκτικÜ, θα πρÝπει πÜντα να συλλÝγεται και να ìην διοχετεýεται απευθεßαò στο περιβÜλλον.
Φροντßστε να ελÝγξετε για διαρροÝò αερßου.

• Φροντßστε να πραγìατοποιÞσετε εκκÝνωση αÝρα για üλουò τουò χþρουò συγχρüνωò.
• Φροντßστε να χρησιìοποιÞσετε τα ειδικÜ εργαλεßα για το R410A (ìετρητÞò πολλαπλÞò, εýκαìπτοò σωλÞναò φüρτωσηò, αντλßα
κενοý, προσαρìογÝαò αντλßαò, κλπ.).
• ΧρησιìοποιÞστε Ýνα εξÜγωνο κλειδß (4χιλ.) για το χειρισìü τηò ρÜβδου τηò βαλβßδαò διακοπÞò.
• Ολεò οι συνδÝσειò των ψυκτικþν σωλÞνων θα πρÝπει να σφιχτοýν ìε Ýνα κλειδß ροπÞò στην ενδεδειγìÝνη ροπÞ σφιξßìατοò.
1) ΣυνδÝστε τιò προεξοχÝò του εýκαìπτου σωλÞνα πλÞρωσηò (την πλευρÜ για την πßεση του πεßρου) για τη χαìηλÞ και την
υψηλÞ πßεση στον πολλαπλü ìετρητÞ τηò διüδου λειτουργßαò τηò βαλβßδαò αποìüνωσηò του αερßου για τουò χþρουò Α και Β.

2) Ανοßξτε πλÞρωò τη βαλβßδα χαìηλÞò πßεσηò (Lo) και τη βαλβßδα υψηλÞò πßεσηò (Hi) του ìετρητÞ πολλαπλÞò.

3) Εφαρìüστε κενü ìε την αντλßα για 20 λεπτÜ Þ περισσüτερο. ΕλÝγξτε þστε o ìετρητÞò πßεσηò τηò Ýνωσηò να δεßχνει –0,1MPa (–76cmHg).

4) ΜετÜ τον Ýλεγχο του κενοý, κλεßστε τιò βαλβßδεò χαìηλÞò και υψηλÞò πßεσηò στον πολλαπλü ìετρητÞ και διακüψτε την αντλßα
κενοý. (ΑφÞστε το üπωò εßναι για 4-5 λεπτÜ και βεβαιωθεßτε üτι η βελüνα του ìετρητÞ σýνδεσηò δεν πηγαßνει πßσω. ) ΕÜν
πηγαßνει πßσω, αυτü ìπορεß να δεßχνει üτι υπÜρχει υγρασßα Þ διαρροÞ απü τα εξαρτÞìατα σýνδεσηò.
ΜετÜ την επιθεþρηση üλων των συνδÝσεων και τη χαλÜρωση και το ξανασφßξιìο των βιδþν, επαναλÜβετε τα βÞìατα 2) → 3) → 4).

5) ΑφαιρÝστε τα καπÜκια των βαλβßδων στιò βαλβßδεò αποìüνωσηò υγροý και αερßου στουò σωλÞνεò για τουò χþρουò Α και Β.

6) Ανοßξτε τα ωστÞρια των βαλβßδων στιò βαλβßδεò αποìüνωσηò υγροý για τουò χþρουò Α και Β περιστρÝφονταò τα κατÜ 90°
στην αντßστροφη φορÜ απü αυτÞν των δεικτþν του ρολογιοý ìε τη βοÞθεια ενüò εξαγωνικοý κλειδιοý.
Κλεßστε τα 5 δευτερüλεπτα αργüτερα και ελÝγξτε για τυχüν διαρροÝò αερßου.
Αφοý ελÝγξετε για διαρροÝò αερßου, ελÝγξτε τιò περιοχÝò γýρω απü τα ρακüρ στην εσωτερικÞ ìονÜδα, και τιò περιοχÝò γýρω
απü τα ρακüρ και τα ωστÞρια των βαλβßδων στην εξωτερικÞ ìονÜδα χρησιìοποιþνταò σαπουνüνερο.
Σκουπßστε καλÜ ìετÜ την ολοκλÞρωση του ελÝγχου.

7) ΑφαιρÝστε τον εýκαìπτο σωλÞνα πλÞρωσηò απü τιò διüδουò λειτουργßαò τηò βαλβßδαò αποìüνωσηò αερßου στουò σωλÞνεò για τουò
χþρουò Α και Β και ανοßξτε πλÞρωò τιò βαλβßδεò αποìüνωσηò υγροý και αερßου στουò σωλÞνεò για τουò χþρουò Α και Β.
(ΣταìατÞστε τα ωστÞρια των βαλβßδων στο απþτερο σηìεßο που πηγαßνουν και ìην επιχειρÞσετε να τα στρÝψετε περαιτÝρω.)

8) ΧρησιìοποιÞστε Ýνα κλειδß ροπÞò για να σφßξετε τα καπÜκια των βαλβßδων και τα καπÜκια των διüδων λειτουργßαò στιò
βαλβßδεò αποìüνωσηò υγροý και αερßου στουò σωλÞνεò για τουò χþρουò Α και Β προò την επιλεγìÝνη ροπÞ στρÝψηò.
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5.

Επαναγεìιση ψυκτικου

ΕλÝγξτε τον τýπο ψυκτικοý που πρÝπει να χρησιìοποιηθεß στην πλÜκα ονοìασßαò τηò συσκευÞò.
ΠροφυλÜξειò κατÜ την προσθÞκη R410A
Γεìßστε απü το σωλÞνα υγροý σε υγρÞ ìορφÞ.
Πρüκειται για Ýνα ìßγìα ψυκτικοý και γι’αυτü η προσθÞκη του σε αÝρια ìορφÞ ìπορεß να ìεταβÜλλει τη σýστασÞ του, εìπδßζονταò
την κανονικÞ λειτουργßα.
1) Πριν γεìßσετε, ελÝγξτε εÜν η φιÜλη διαθÝτει σιφüνι Þ üχι. (Θα πρÝπει να υπÜρχει ìια Ýνδειξη παρüìοια ìε το “προìηθεýεται ìε
σιφüνι γÝìισηò υγροý”.)

           



     
     
           
           
          

 



   
  
  

2) ΧρησιìοποιÞστε τα εργαλεßα ειδικÜ για το R410A þστε να εξασφαλιστεß η απαιτοýìενη πßεση και να προληφθεß η εισαγωγÞ
ξÝνων αντικειìÝνων.

6.

ΠλÞρωση ìε ψυκτικü
• ΕÜν το συνολικü ìÞκοò των σωλÞνων σε üλουò τουò χþρουò υπερβαßνει τα 20m, προσθÝστε Üλλα 20g ψυκτικοý (R410A)
ακüìα για κÜθε επιπλÝον ìÝτρο σωλÞνωσηò.



   

 

     

& "       '$   $    
*     '  )
&    "  !
+,-.!/
"#
.!/ +,- 0    $    

     ( )

   
               
n !  "          "
n #  $     "  $    "  
n ! % #        "
1   
  $$   $    .))  
      2 2    /)
 "          "  

  
  

$

   "  $   

"  
      "

   '$   $      
   ( 
   
 '   '    "
  


ΣΗΜΕΙÙΣΗ:

Η εφαρìογÞ σε εθνικü επßπεδο του κανονισìοý τηò EE σχετικÜ ìε ορισìÝνα φθοριοýχα αÝρια θερìοκηπßου ενδÝχεται να
επιβÜλλει την αναγραφÞ τηò σχετικÞò επßσηìηò γλþσσαò του κρÜτουò επÜνω στη ìονÜδα. Γι’ αυτü το σκοπü, ìαζß ìε τη
ìονÜδα παρÝχεται ìια πρüσθετη πολýγλωσση ετικÝτα φθοριοýχων αερßων θερìοκηπßου.
Οι οδηγßεò τοποθÝτησηò απεικονßζονται στο πßσω ìÝροò αυτÞò τηò ετικÝταò.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1) Παρüλο üτι η βαλβßδα διακοπÞò ìπορεß να εßναι καλÜ κλεισìÝνη, το ψυκτικü ìπορεß να διαρρεýσει. Μην αφÞνετε το ρακüρ
βγαλìÝνο για ìεγÜλο χρονικü διÜστηìα.
2) Μην υπερχειλßσετε ìε ψυκτικü. ¸τσι θα σπÜσει ο συìπιεστÞò.

■ΕλληνικÜ

8

07_EL_3P210724-1C.fm Page 9 Saturday, August 28, 2010 4:15 PM

Εργασßεò ΣωλÞνωσηò Ψυκτικοý
ΠροφυλÜξειò για την ΤοποθÝτηση των
Σωληνþσεων Ψυκτικοý



"    
    !
"
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• Σηìεßα προσοχÞò κατÜ το χειρισìü τηò σωλÞναò
1) ΠροστατÝψτε το ανοικτü Üκρο τηò σωλÞναò απü τη σκüνη και την
υγρασßα.
2) Ολα τα λυγßσìατα των σωλÞνων θα πρÝπει να γßνονται üσο το δυνατüν
προσεκτικüτερα. ΧρησιìοποιÞστε Ýνα εργαλεßο λυγßσìατοò σωλÞνων
για το λýγισìα.

• ΕπιλογÞ του χαλκοý και των υλικþν θερìικÞò ìüνωσηò
Οταν κÜνετε χρÞση χαλκοσωλÞνων και εξαρτηìÜτων του εìπορßου, ακολουθÞσετε τα παρακÜτω:
1) Υλικü ìüνωσηò: Αφρüò πολυαιθυλενßου
Ταχýτητα ìετÜδοσηò θερìüτηταò: 0,041 ìÝχρι 0,052W/mK (0,035 ìÝχρι 0,045kcal/mh°C)
Η θερìοκρασßα τηò επιφÜνειαò τηò σωλÞναò του ψυκτικοý αερßου φτÜνει τουò 110°C ìεγ.
ÄιαλÝξτε υλικÜ για τη θερìοìüνωση που αντÝχουν σε αυτÞ τη θερìοκρασßα.
2) Βεβαιωθεßτε να ìονþσετε την σωλÞνωση αÝρα αλλÜ και τη σωλÞνωση υγροý και να
    
παρÜσχετε τιò ακüλουθεò διαστÜσειò ìüνωσηò:
 

ΕωλÞναò αερßου
Εξ. διÜì.
9,5mm

Εξ. διÜì.
12,7mm

ΣωλÞναò
υγροý

Μüνωση
σωλÞνα
αερßου

Μüνωση
σωλÞνα
υγροý

Εξ. διÜì.
6,4mm

Εσ. διÜì.
12-15mm

Εσ. διÜì.
8-10mm

ΠÜχοò
13mm ελÜχ.

ΠÜχοò
10mm ελÜχ.

ΕλÜχιστη ακτßνα καìπýληò
30mm Þ
περισσüτερο

40mm Þ
περισσüτερο





  
 


  
  
    


   

30mm Þ
περισσüτερο

ΠÜχοò 0,8mm (C1220T-O)
3) ΧρησιìοποιÞστε ξεχωριστÝò σωλÞνεò ìüνωσηò για τιò σωληνþσειò του αερßου και του υγροý ψυκτικοý.

• Εκχειλωση του ακρου τηò σωληναò
1) Κüψτε το Üκρο τηò σωλÞναò ìε Ýνα κüπτη
σωλÞναò.
2) ΑφαιρÝστε τα ρινßσìατα ìε την επιφÜνεια κοπÞò να
βλÝπει προò τα κÜτω Ýτσι þστε τα ρινßσìατα να
ìην ìποýν ìÝσα στη σωλÞνα.
3) ΒÜλτε το παξιìÜδι εκχεßλωσηò πÜνω στη σωλÞνα.
4) Εκχειλþστε τη σωλÞνα.
5) ΕλÝγξτε üτι η εκχεßλωση Ýχει γßνει κατÜλληλα.
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ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
1) Μη χρησιìοποιεßτε ορυκτÝλαιο για το κωνικü κολλÜρo (χειλÜκι).
2) Εìποδßστε την εßσοδο ορυκτελαßου στο σýστηìα γιατß αυτü ìπορεß να ìειþσει τη διÜρκεια ζωÞò των ìονÜδων.
3) ΠοτÝ ìη χρησιìοποιεßτε διασωλÞνωση που Ýχει Þδη χρησιìοποιηθεß σε προηγοýìενεò εγκαταστÜσειò.
ΧρησιìοποιÞστε ìüνο τα εξαρτÞìατα που προìηθεýονται ìε τη ìονÜδα.
4) ΠοτÝ ìην τοποθετεßτε ξηραντÞρα στη ìονÜδα R410A Ýτσι þστε να εξασφαλιστεß η διÜρκειÜ τηò στο χρüνο.
5) Το ξηραντικü προϊüν ìπορεß να προκαλÝσει οξεßδωση και να καταστρÝψει το σýστηìα.
6) Η ατελÞò εκχεßλωση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ ψυκτικοý.
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Λειτουργια Εκκενωσηò Αντλιαò
Για να προστατευθεß το περιβÜλλον, βεβαιωθεßτε üτι η Üντληση γßνεται κατÜ τη ìετατüπιση Þ την απüρριψη
τηò ìονÜδαò.
1) ΑφαιρÝστε τα καπÜκια των βαλβßδων στιò βαλβßδεò αποìüνωσηò υγροý και αερßου
στουò σωλÞνεò για τουò χþρουò Α και Β.
2) ΘÝστε τη ìονÜδα σε λειτουργßα εξαναγκασìÝνηò ψýξηò. (Äεßτε την εικüνα παρακÜτω.)
3) ΜετÜ απü 5 ìε 10 λεπτÜ, κλεßστε τιò βαλβßδεò αποìüνωσηò υγροý στουò χþρουò Α
και Β ìε τη βοÞθεια εξαγωνικοý κλειδιοý.
4) ΜετÜ απü 2 ìε 3 λεπτÜ, διακüψτε την εξαναγκασìÝνη λειτουργßα ψýξηò, üσο το
δυνατüν γρηγορüτερα, αφοý πρþτα κλεßσουν οι βαλβßδεò αποìüνωσηò αερßου στουò
σωλÞνεò για τουò χþρουò Α και Β.
5) ΑπενεργοποιÞστε τον διακüπτη ισχýοò.



 

 
 
 



  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΘÝστε σε λειτουργßα το κλιìατιστικü για να δροσιστοýν και τα δýο δωìÜτια Α και Β üταν κÜνετε την εκκÝνωση.

1.

ΕξαναγκασìÝνη λειτουργßα ψýξηò
1-1. ΧρÞση του πλÞκτρου εκκßνησηò/ διακοπÞò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
1) ΠιÝστε το πλÞκτρο εκκßνησηò/ διακοπÞò στην εσωτερικÞ ìονÜδα στον χþρο Α Þ Β για 5 συνεχüìενα δευτερüλεπτα.
Οι ìονÜδεò και στουò δýο χþρουò θα ενεργοποιηθοýν.
2) Η εξαναγκασìÝνη λειτουργßα ψýξηò θα τερìατιστεß ìετÜ απü 15 λεπτÜ περßπου και η ìονÜδα θα τερìατιστεß
αυτüìατα. ΠιÝστε το πλÞκτρο εκκßνησηò/ διακοπÞò στην εσωτερικÞ ìονÜδα για να εξαναγκÜσετε τη διακοπÞ τηò
λειτουργßαò.
3) ΧρησιìοποιÞστε τη ìÝθοδο αυτÞ για να εξαναγκÜσετε τη λειτουργßα ψýξηò üταν η εξωτερικÞ θερìοκρασßα
εßναι 10°C Þ ìικρüτερη.

1-2. Με τη βοÞθεια του ασýρìατου τηλεχειριστηρßου.
1) ΕπιλÝξτε τη λειτουργßα ψýξηò και πιÝστε το πλÞκτρο εκκßνησηò/ διακοπÞò. (Η ìονÜδα θα ξεκινÞσει.)
2) ΠιÝστε το πλÞκτρο
τηò θερìοκρασßαò, το πλÞκτρο
, και το πλÞκτρο “τρüπου λειτουργßαò” συγχρüνωò.
3) ΠιÝστε το πλÞκτρο “τρüπου λειτουργßαò” δεýτερη φορÜ.
(Θα εìφανιστεß η Ýνδειξη και η ìονÜδα θα περÜσει στη δοκιìÞ λειτουργßαò.)
4) Η δοκιìÞ λειτουργßαò θα τερìατιστεß ìετÜ απü 30 λεπτÜ περßπου και η ìονÜδα θα τερìατιστεß αυτüìατα. ΠιÝστε το
πλÞκτρο εκκßνησηò/ διακοπÞò για να εξαναγκÜσετε τη διακοπÞ τηò δοκιìÞò λειτουργßαò.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν η εξωτερικÞ θερìοκρασßα εßναι 10°C Þ ìικρüτερη, ενδÝχεται να ενεργοποιηθεß η συσκευÞ ασφαλεßαò και να αποτρÝψει τη
λειτουργßα. Σε αυτÞν την περßπτωση, θερìÜνετε τη θερìικÞ αντßσταση για την εξωτερικÞ θερìοκρασßα τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò
ìÝχρι τουò 10°C Þ παραπÜνω. Η λειτουργßα θα ξεκινÞσει.

■ΕλληνικÜ
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Kαλωδßωση
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
1) Μη χρησιìοποιεßτε ηλεκτρικÜ καλþδια ìε διακλαδþσειò, πολýκλωνα καλþδια, (ΠΡΟΣΟΧΗ 1)), προεκτÜσειò καλωδßων Þ
συνδÝσειò ìε πολýìπριζα, γιατß ενδÝχεται να παρουσιÜσουν υπερθÝρìανση, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
2) Μη χρησιìοποιεßτε στο εσωτερικü του προϊüντοò ηλεκτρικÜ ìÝρη απü την τοπικÞ αγορÜ. (Μη διακλαδþσετε την τροφοδοσßα για
την αντλßα αποστρÜγγισηò, κ.λπ. απü την πλακÝτα ακροδεκτþν.) ΕνδÝχεται, τüτε, να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
3) Φροντßστε να εγκαταστÞσετε Ýναν ανιχνευτÞ διαρροÞò γεßωσηò. (¸ναν που ìπορεß να χειρßζεται υψηλÝò αρìονικÝò συχνüτητεò.)
(Σε αυτÞ τη ìονÜδα χρησιìοποιεßται εναλλÜκτηò, και γι’ αυτü πρÝπει να υπÜρχει ανιχνευτÞò διαρροÞò γεßωσηò ικανüò να
χειρßζεται αρìονικÝò, þστε να αποφεýγεται η δυσλειτουργßα του ßδιου του ανιχνευτÞ.)
4) ΧρησιìοποιÞστε Ýνα διακüπτη τýπου αποσýνδεσηò üλων των πüλων ìε τουλÜχιστον 3χιλ. στα διÜκενα των σηìεßων επαφÞò.
5) Μην συνδÝεται το καλþδιο ισχýοò ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα. ΕνδÝχεται να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγßα.
• Μην ανοßγετε (ΟΝ) το διακüπτη ασφαλεßαò ìÝχρι να ολοκληρωθοýν üλεò οι εργασßεò.
1) ΒγÜλτε τη ìüνωση απü το καλþδιο (20χιλ.).


2) ΣυνδÝστε τα καλþδια σýνδεσηò ìεταξý τηò εσωτερικÞò και
 
τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò ìε τρüπο þστε οι αριθìοß των
!
ακροδεκτþν να αντιστοιχοýν. Σφßξτε τιò βßδεò των

ακροδεκτþν καλÜ.
Για το σφßξιìο των βιδþν συνιστοýìε Ýνα κατσαβßδι ìε
 
επßπεδη ìýτη.
Οι βßδεò προìηθεýονται ìαζß ìε την πλακÝτα ακροδεκτþν.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
1) Στην περßπτωση που η χρÞση καλωδßων ìε διακλαδþσειò εßναι
αναπüφευκτη, ìην παραλεßψετε να τοποθετÞσετε τουò ακροδÝκτεò ìε
τουò δακτýλιουò στα Üκρα.
ΤοποθετÞστε τουò ακροδÝκτη ìε δακτυλιοειδεßò σιαγüνεò στα
καλþδια Ýωò το καλυììÝνο τìÞìα και στερεþστε τα σε αυτÞ τη θÝση.
2) ¼ταν συνδÝετε τα καλþδια σýνδεσηò στην
πλακÝτα ακροδεκτþν ìε καλþδιο ìονοý
νÞìατοò, πρÝπει να λυγßζετε την Üκρη του.
ΠροβλÞìατα ìε την εργασßα ìπορεß να
προκαλÝσουν υπερβολικÞ θÝρìανση και
πυρκαγιÝò.

OK

    
   

 
   

¢÷ñçóôï

OK

¢÷ñçóôï

3) ΤραβÞξτε το καλþδιο για να βεβαιωθεßτε üτι δεν αποσυνδÝεται. Στη συνÝχεια στερεþστε το καλþδιο ìε Ýνα σφικτÞρα.
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Ρýθìιση Περιορισìοý ΜÝγιστηò
Εισερχüìενηò Ισχýοò
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
ΠÜντα να απενεργοποιεßτε τον διακüπτη παροχÞò ισχýοò πριν απü την εκκßνηση.
• Ο Περιορισìüò ΜÝγιστηò Εισερχüìενηò Ισχýοò πρÝπει να ρυθìιστεß κατÜ την εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò.
• Η λειτουργßα αυτÞ περιορßζει την εισερχüìενη ισχý τηò ìονÜδαò στα 1700W.
• Συνßσταται για τοποθεσßεò ìε διακüπτεò χαìηλÞò-απüδοσηò.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η λειτουργßα αυτÞ εßναι ìüνο για το 2ΜΚS40 και το 2MKS50.
• Ρυθìßστε ωò ακολοýθωò.
1) ΑφαιρÝστε τιò δýο βßδεò στο πλÜι και την πλÜκα στην κορυφÞ τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
2) ΑφαιρÝστε ìßα βßδαò απü το καπÜκι του ηλεκτρικοý κουτιοý επÜνω.
3) ΑφαιρÝστε το Üνω κÜλυììα του ηλεκτρικοý πßνακα σýροντÜò το, προσÝχονταò να ìη λυγßσετε το Üγκιστρο του ηλεκτρικοý πßνακα.
4) ΑφαιρÝστε το το καπÜκι απü το κÜτω ηλεκτρικü κουτß.
5) Κüψτε το βýσìα (J4) απü την εσωτερικÞ πλευρÜ του PCB.
6) ΕπαναλÜβατε τα βÞìατα 4), 3), 2), και 1). Βεβαιωθεßτε üτι üλα τα εξαρτÞìατα εßναι καλÜ στερεωìÝνα üταν το κÜνετε αυτü.

   
  

 

  
  
  

 
   

  
  
  

    
!   
 !  

' ! -  
 *    *
, % 

.$ *
/ ! 

"#$      
    
   !  $ % 

PCB

J3
J4
J5
PCB

&'!(  
)* + 

ΠΡΟΣΟΧΗ
• ¼ταν αφαιρεßτε το καπÜκι του επÜνω ηλεκτρικοý κουτιοý, δþστε προσοχÞ να ìην λυγßσει ο γÜντζοò.
• ¼ταν περιστρÝφετε το καπÜκι του κÜτω ηλεκτρικοý κουτιοý, γυρßστε την εγκοπÞ στην πλευρÜ τηò βαλβßδαò αναστολÞò.
• ¼ταν περιστρÝφετε το καπÜκι του επÜνω ηλεκτρικοý κουτιοý, δþστε προσοχÞ να ìην πιαστεß το καλþδιο του ìοτÝρ του
ανεìιστÞρα.

■ΕλληνικÜ
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Ρýθìιση Απαγüρευσηò ΟικονοìικÞò
Λειτουργßαò
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
ΠÜντα να απενεργοποιεßτε τον διακüπτη παροχÞò ισχýοò πριν απü την εκκßνηση.
• Η ρýθìιση αυτÞ απενεργοποιεß τον Ýλεγχο του σÞìατοò εισüδου απü το τηλεχειριστÞριο.
• ΧρησιìοποιÞστε αυτÞ τη ρýθìιση üταν θÝλετε να ìπλοκÜρετε τη λÞψη των χειριστηρßων εισüδου (ψýξη/θÝρìανση) απü τα
τηλεχειριστÞρια των εσωτερικþν ìονÜδων.
• Ρυθìßστε ωò ακολοýθωò.
1) ΑφαιρÝστε τιò δýο βßδεò στο πλÜι και την πλÜκα στην κορυφÞ τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
2) ΑφαιρÝστε ìßα βßδαò απü το καπÜκι του ηλεκτρικοý κουτιοý επÜνω.
3) ΑφαιρÝστε το Üνω κÜλυììα του ηλεκτρικοý πßνακα σýροντÜò το, προσÝχονταò να ìη λυγßσετε το Üγκιστρο του ηλεκτρικοý πßνακα.
4) ΑφαιρÝστε το το καπÜκι απü το κÜτω ηλεκτρικü κουτß.
5) Κüψτε το βýσìα (J3) απü την εσωτερικÞ πλευρÜ του PCB.
6) ΕπαναλÜβατε τα βÞìατα 4), 3), 2), και 1). Βεβαιωθεßτε üτι üλα τα εξαρτÞìατα εßναι καλÜ στερεωìÝνα üταν το κÜνετε αυτü.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• ¼ταν αφαιρεßτε το καπÜκι του επÜνω ηλεκτρικοý κουτιοý, δþστε προσοχÞ να ìην λυγßσει ο γÜντζοò.
• ¼ταν περιστρÝφετε το καπÜκι του κÜτω ηλεκτρικοý κουτιοý, γυρßστε την εγκοπÞ στην πλευρÜ τηò βαλβßδαò αναστολÞò.
• ¼ταν περιστρÝφετε το καπÜκι του επÜνω ηλεκτρικοý κουτιοý, δþστε προσοχÞ να ìην πιαστεß το καλþδιο του ìοτÝρ του
ανεìιστÞρα.
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ÄοκιìÞ και Τελικüò ¸λεγχοò
• Πριν ξεκινÞσετε τη δοκιìÞ λειτουργßαò, ìετρÞστε την τÜση στην κýρια πλευρÜ του διακüπτη ασφαλεßαò.
• ΕλÝγξτε εÜν üλεò οι βαλβßδεò διακοπÞò υγροý και αερßου εßναι ανοιχτÝò.
• ΕλÝγξτε þστε η σωλÞνωση και η καλωδßωση να αντιστοιχοýν.

1.

ÄοκιìÞ και τελικüò Ýλεγχοò
1) Για να ελÝγξετε την ψýξη, επιλÝξτε τη χαìηλüτερη θερìοκρασßα. Για να ελÝγξετε τη θÝρìανση, επιλÝξτε την υψηλüτερη
θερìοκρασßα. (ΑνÜλογα ìε τη θερìοκρασßα του χþρου, ìπορεß να εßναι δυνατÞ ìüνο η θÝρìανση Þ η ψýξη (üχι üìωò και οι
δýο).)
2) ¼ταν σταìατÞσει η ìονÜδα, δεν θα επανεκκινηθεß (θÝρìανση Þ ψýξη) για περßπου 3 λεπτÜ.
3) ΚατÜ τη διÜρκεια δοκιìÞò λειτουργßαò, πρþτα ελÝγξτε τη λειτουργßα κÜθε ìονÜδαò ξεχωριστÜ. Στη συνÝχεια ελÝγξτε και την
ταυτüχρονη λειτουργßα των εσωτερικþν ìονÜδων.
ΕλÝγξτε τη λειτουργßα θÝρìανσηò και τη λειτουργßα ψýξηò.
4) Αφοý αφÞσετε τη ìονÜδα να λειτουργÞσει για περßπου 20 λεπτÜ, ìετρÞστε τιò θερìοκρασßεò στο στüìιο εισüδου και
εξüδου τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò. ΕÜν οι τιìÝò των ìετρÞσεων εßναι ìεγαλýτερεò απü αυτÝò που αναφÝρονται παρακÜτω,
τüτε εßναι κανονικÝò.
ÄιαφορÜ θερìοκρασßαò
ìεταξý στοìßου εισüδου
και στοìßου εξüδου.

Ψýξη

ΘÝρìανση

Περßπου 8°C

Περßπου 15°C

(¼ταν λειτουργεß σε Ýνα δωìÜτιο)
5) ΚατÜ τη διÜρκεια λειτουργßαò ψýξηò, ìπορεß να δηìιουργηθεß παγοò στη βαλβßδα διακοπÞò του αερßου Þ σε Üλλα σηìεßα.
Aυτü δεν εßναι ασυνÞθιστο.
6) ΛειτουργÞστε τιò εσωτερικÝò ìονÜδεò σýìφωνα ìε üτι αναφÝρεται στο προìηθευüìενο εγχειρßδιο λειτουργßαò. ΕλÝγξτε αν
λειτουργοýν κανονικÜ.

2.

Στοιχεßα που πρÝπει να ελÝγξετε
Στοιχεßο προò Ýλεγχο

Επιπτþσειò σφÜλìατοò

¸χουν εγκατασταθεß ìε ασφÜλεια οι εσωτερικÝò ìονÜδεò;

Πτþση, κραδασìοß, θüρυβοò

¸χει γßνει Ýλεγχοò διαρροÞò αερßου;

¼χι ψýξη, üχι θÝρìανση

¸χει γßνει πλÞρηò θερìοìüνωση (σωλÞνεò αερßου, σωλÞνεò
υγροý, εσωτερικÜ τìÞìατα τηò επÝκτασηò του σωλÞνα
αποστρÜγγισηò);

ÄιαρροÞ νεροý

Εßναι η αποστρÜγγιση ασφαλÞò;

ÄιαρροÞ νεροý

Εßναι οι συνδÝσειò των καλωδßων εδÜφουò ασφαλεßò;

Κßνδυνοò σε περßπτωση σφÜλìατοò
πλαισßου

Εßναι συνδεδεìÝνα σωστÜ τα ηλεκτρικÜ καλþδια;

¼χι ψýξη, üχι θÝρìανση

Αντιστοιχοýν τα καλþδια στιò προδιαγραφÝò;

ΣφÜλìα λειτουργßαò, κÜψιìο

Εßναι τα στüìια εισüδου/εξüδου των εσωτερικþν και εξωτερικþν
ìονÜδων ελεýθερα απü εìφρÜξειò;
Εßναι οι βαλβßδεò διακοπÞò ανοιχτÝò;

¼χι ψýξη, üχι θÝρìανση

Τα σÞìατα αντιστοιχοýν (χþροò Α, χþροò Β) στην καλωδßωση
και στη σωλÞνωση κÜθε εσωτερικÞò ìονÜδαò;

¼χι ψýξη, üχι θÝρìανση

Ελεγχοò

■ ΠΡΟΣΟΧΗ
1) ΖητÞστε απü τον πελÜτη να λειτουργÞσει τη ìονÜδα διαβÜζονταò το εγχειρßδιο που συνοδεýει την εσωτερικÞ ìονÜδα.
ΣυìβουλÝψτε τον πελÜτη σχετικÜ ìε τη σωστÞ λειτουργßα (ιδιαßτερα üσον αφορÜ τον καθαρισìü των φßλτρων, τιò διαδικασßεò
λειτουργßαò και τη ρýθìιση τηò θερìοκρασßαò).
2) Ακüìα και üταν δεν λειτουργεß, το κλιìατιστικü καταναλþνει ηλεκτρικü ρεýìα. ΕÜν ο πελÜτηò δεν πρüκειται να χρησιìοποιÞσει
τη ìονÜδα αìÝσωò ìετÜ την εγκατÜσταση, κλεßστε το διακüπτη, θÝση ΚΛΕΙΣΤΟ, για να ìη γßνεται σπατÜλη ενÝργειαò.
3) ΕÜν προστÝθηκε επιπλÝον ψυκτικü λüγω ìεγÜλου ìÞκουò σωλÞνων, γρÜψτε την ποσüτητα που προστÝθηκε στην πλακÝτα
που υπÜρχει στην πßσω πλευρÜ του καπακιοý τηò βαλβßδαò διακοπÞò.

■ΕλληνικÜ
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