00_CV_3P164392-3E.fm Page 1 Wednesday, May 17, 2006 10:36 AM

INSTALLATION
MANUAL
R410A Split Series
Installation manual
R410A Split series
Installationsanleitung
Split-Baureihe R410A

Deutsch

Manuel d’installation
Série split R410A

Français

Montagehandleiding
R410A Split-systeem
Manual de instalación
Serie Split R410A
Manuale d’installazione
Serie Multiambienti R410A

Models
4MXS68E2V1B
4MXS68E3V1B

Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
διαιροýìενηò σειρÜò R410A

4MKS75E2V1B
4MKS75E3V1B

English

Manual de Instalação
Série split R410A
Рóêоводство по монтажó
Серия R410A с раздельной óстановêой
Montaj kýlavuzlarý
R410A Split serisi

Nederlands

Español

Italiano

ΕλληνικÜ

Portugues

Рóссêий

Türkçe

07_EL_3P164392-3E.fm Page 1 Wednesday, May 24, 2006 5:13 PM

Μετρα ασφαλειασ
• ÄιαβÜστε αυτÜ τα ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ìε προσοχÞ για την εξασφÜλιση τηò σωστÞò εγκατÜστασηò.
• Αυτü το εγχειρßδιο κατατÜσσει τα ìÝτρα ασφαλεßαò στιò κατηγορßεò ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.

Βεβαιωθεßτε να ακολουθÞσετε üλα τα παρακÜτω ìÝτρα ασφαλεßαò: εßναι üλα σηìαντικÜ για την εξασφÜλιση τηò ασφÜλειαò.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ....Η ìη τÞρηση κÜποιου στοιχεßου που αναφÝρεται στην ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ εßναι πολý
πιθανü να προκαλÝσει τιò θλιβερÝò συνÝπειεò του θανÜτου Þ του σοβαροý τραυìατισìοý.
ΠΡΟΣΟΧΗ ..........Η ìη τÞρηση κÜποιου στοιχεßου που αναφÝρεται στην ΠΡΟΣΟΧΗ ìπορεß να προκαλÝσει
σε ορισìÝνεò περιπτþσειò θλιβερÝò συνÝπειεò.
• Τα παρακÜτω σýìβολα ασφαλεßαò χρησιìοποιοýνται σε αυτü το εγχειρßδιο:
Βεβαιωθεßτε να τηρÞσετε αυτÞ την οδηγßα.

Βεβαιωθεßτε να δηìιουργÞσετε γεßωση.

ΠοτÝ να ìην επιχειρÞσετε.

ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, κÜνετε δοκιìÞ στη ìονÜδα για να ελÝγξετε αν υπÜρχουν λÜθη στην εγκατÜσταση. Äþστε
στον χρÞστη επαρκεßò οδηγßεò που αφοροýν τη χρÞση και τον καθαρισìü τηò ìονÜδαò σýìφωνα ìε το Εγχειρßδιο Λειτουργßαò.

•

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Η εγκατÜσταση πρÝπει να γßνει απü τον αντιπρüσωπο Þ κÜποιο Üλλο επαγγελìατßα.
Η ακατÜλληλη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò που δßνονται σε αυτü το εγχειρßδιο.
Η ατελÞò εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• Σιγουρευτεßτε να χρησιìοποιÞσετε τα παρεχüìενα Þ τα υποδεικνυüìενα εξαρτÞìατα εγκατÜστασηò.
Η χρÞση Üλλων εξαρτηìÜτων ìπορεß να προκαλÝσει την καταστροφÞ τηò ìονÜδαò, διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• ΤοποθετÞστε το κλιìατιστικü σε στερεÞ βÜση που ìπορεß να σηκþσει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Η ακατÜλληλη βÜση Þ η ατελÞò εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τραυìατισìü στην περßπτωση που η ìονÜδα πÝσει κÜτω απü τη βÜση.

• Η ηλεκτρικÞ εργασßα πρÝπει να γßνει σýìφωνα ìε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò και ìε τουò εθνικοýò κανüνεò ηλεκτρικÞò
καλωδßωσηò Þ τη συνÞθη πρακτικÞ. Η ìη επαρκÞò χωρητικüτητα και η ατελÞò εργασßα στα ηλεκτρικÜ ìπορεß να προκαλÝσουν ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.
• Βεβαιωθεßτε να χρησιìοποιÞσετε Ýνα ξεχωριστü ηλεκτρικü κýκλωìα. ΠοτÝ ìην χρησιìοποιÞσετε ìια ηλεκτρικÞ παροχÞ κοινÞ ìε Üλλη συσκευÞ.
• Για καλωδßωση, χρησιìοποιÞστε καλþδιο αρκετÜ ìεγÜλο þστε να καλýψει ολüκληρη την απüσταση χωρßò Üλλη ενδιÜìεση
σýνδεση. Μην χρησιìοποιÞσετε καλþδιο επÝκτασηò. Μην βÜλετε Üλλα φορτßα πÜνω στην παροχÞ ρεýìατοò, χρησιìοποιÞστε
Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα ρεýìατοò. (Αν δεν το κÜνετε αυτü ìπορεß να προκληθεß ασυνÞθιστη θÝρìανση, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ).
• ΧρησιìοποιÞστε τουò υποδεικνυüìενουò τýπουò καλωδßων για τιò ηλεκτρικÝò συνδÝσειò ανÜìεσα στην εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα. Ενþστε σταθερÜ
τα αλληλοσυνδεüìενα καλþδια Ýτσι þστε τα Üκρα τουò να ìην υπüκεινται σε εξωτερικÝò πιÝσειò. Οι ατελεßò συνδÝσειò Þ η σýσφιγξη ìπορεß να προκαλÝσουν την υπερθÝρìανση των Üκρων Þ φωτιÜ.

• ΜετÜ την Ýνωση των αλληλοσυνδεüìενων καλωδßων και του καλωδßου παροχÞò ρεýìατοò σιγουρευτεßτε να διαìορφþσετε τα
καλþδια Ýτσι þστε να ìην ασκοýν υπερβολικÞ δýναìη στα ηλεκτρικÜ καλýììατα Þ στουò πßνακεò. ΕγκαταστÞστε τα καλýììατα
πÜνω απü τα καλþδια. Η ατελÞò εγκατÜσταση των καλυììÜτων ìπορεß να προκαλÝσει υπερθÝρìανση των Üκρων των καλωδßων, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.
• Αν το ψυκτικü διαρρεýσει Ýξω κατÜ τη διÜρκεια τηò εργασßαò εγκατÜστασηò, αερßστε το δωìÜτιο.
(Το ψυκτικü παρÜγει Ýνα τοξικü αÝριο αν εκτεθεß στιò φλüγεò.)

• ΜετÜ το τÝλοò τηò εγκατÜστασηò, ελÝγξετε για να βεβαιωθεßτε üτι το ψυκτικü δεν διαρρÝει Ýξω.
(Το ψυκτικü παρÜγει Ýνα τοξικü αÝριο αν εκτεθεß στιò φλüγεò.)

• ΚατÜ την εγκατÜσταση Þ την ìετατüπιση του συστÞìατοò, βεβαιωθεßτε να κρατÞσετε το κýκλωìα του ψυκτικοý
ελεýθερο απü Üλλα στοιχεßα, εκτüò απü το υποδεικνυüìενο ψυκτικü (R410A), üπωò ο αÝραò. (Η οποιαδÞποτε παρουσßα
αÝρα Þ Üλλων ξÝνων στοιχεßων στο κýκλωìα του ψυκτικοý προκαλεß ανþìαλη αýξηση τηò πßεσηò Þ διÜρρηξη, προκαλþνταò το τραυìατισìü.)

• ΚατÜ τη διαδικασßα εκκÝνωσηò, σταìατÞστε τον συìπιεστÞ προτοý αφαιρÝσετε τη σωλÞνωση φρÝον.
Αν κατÜ την εκκÝνωση ο συìπιεστÞò λειτουργεß ακüìα και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ, θα απορροφηθεß αÝραò κατÜ την αφαßρεση
τηò σωλÞνωσηò φρÝον, ìε αποτÝλεσìα ανωìαλßα στην πßεση του κýκλου ψýξηò, η οποßα θα οδηγÞσει σε θραýση Þ ακüìα και σε τραυìατισìü.

• ΚατÜ την εγκατÜσταση, συνδÝστε γερÜ τη σωλÞνωση φρÝον προτοý θÝσετε σε λειτουργßα τον συìπιεστÞ.
Αν κατÜ την εκκÝνωση ο συìπιεστÞò δεν Ýχει συνδεθεß και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ, θα απορροφηθεß αÝραò üσο λειτουργεß
ο συìπιεστÞò, ìε αποτÝλεσìα ανωìαλßα στην πßεση του κýκλου ψýξηò, η οποßα θα οδηγÞσει σε θραýση Þ ακüìα και σε τραυìατισìü.

• Βεβαιωθεßτε να δηìιουργÞσετε γεßωση. Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, συλλÝκτεò, Þ τηλεφωνικÞ γεßωση.
Η ατελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ. Ρεýìα υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνοýò Þ Üλλεò πηγÝò ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò την γη.
Αν δεν εγκατασταθεß Ýνα διακüπτηò διαρροÞò προò την γη, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü σε ìÝροò üπου υπÜρχει κßνδυνοò Ýκθεσηò σε διαρρÝον εýφλεκτο αÝριο.
Αν το αÝριο διαρρεýσει και συγκεντρωθεß γýρω απü τη ìονÜδα, ìπορεß να προκαλÝσει φωτιÜ.

• ΕγκαταστÞσετε ìια σωλÞνα σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò αυτοý του εγχειριδßου.
Η ακατÜλληλη σωλÞνωση ìπορεß να προκαλÝσει πληììýρα.

• Σηìεßωση για την εγκατÜσταση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò. (Μüνο για το ìοντÝλο ìε αντλßα θερìüτητοò.)

Σε περιοχÝò üπου η εξωτερικÞ θερìοκρασßα πÝφτει κÜτω Þ ακριβþò στο σηìεßο ψýξηò για ìερικÝò ìÝρεò, η αποστρÜγγιση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò ìπορεß
να παγþσει. Σ’αυτÞν την περßπτωση συνιστÜται η εγκατÜσταση ενüò ηλεκτρικοý θερìαντÞρα για την προστασßα τηò αποστρÜγγισηò απü το πÜγωìα.

• Σφßξτε το ρακüρ σýìφωνα ìε την υποδεικνυüìενη ìÝθοδο, üπωò για παρÜδειγìα ìε δυναìοìετιρκü κλειδß σýσφιξηò.
ΕÜν σφßξετε το ρακüρ πολý δυνατÜ, ìε τον καιρü ìπορεß να σπÜσει και να προκαλÝσει διαρροÞ ψυκτικοý υγροý.

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε λÜβει επαρκÞ ìÝτρα þστε να ìην εßναι δυνατü να χρησιìοποιηθεß η εξωτερικÞ ìονÜδα απü ìικρÜ ζþα ωò φωλιÜ.

ΕÜν Ýλθουν ìικρÜ ζþα σε επαφÞ ìε ηλεκτροφüρα τìÞìατα, ìποροýν να προκαλÝσουν βλÜβεò, καπνü Þ φωτιÜ. ΖητÞστε απü τον πελÜτη να διατηρÞσει καθαρü το χþρο γýρω απü τη ìονÜδα.

1

■ΕλληνικÜ
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ΤìÞìατα
ΤìÞìατα που παραδßδονται ìε τη ìονÜδα εξωτερικοý χþρου:
(B) Βýσìα απορροÞò

(A) Οδηγßεò εγκατÜστασηò

1

1

ΥπÜρχει στο κÜτω ìÝροò τηò συσκευασßαò.
(D) ΘÞκη για βßδεò (Για την στερÝωση των ταινιþν
αγκýρωσηò των ηλεκτρικþν καλωδßων)

(C) ΠροσαρìογÝαò

1

ΥπÜρχει στο κÜτω ìÝροò τηò συσκευασßαò.
(4MXS68∗, 4MKS75∗)

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

2

07_EL_3P164392-3E.fm Page 3 Wednesday, May 24, 2006 5:13 PM

Σχεδιαγραììατα εγκαταστασηò τησ
εσωτερικηò/εξωτερικηò ìοναδαò
Για την εγκατÜσταση των εσωτερικþν ìονÜδων, ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει τιò ìονÜδεò.
(Το σχεδιÜγραììα δεßχνει ìια εσωτερικÞ ìονÜδα τοποθετηìÝνη σε τοßχο.)

ΠΡΟΣΟΧΗ
1) 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 “7 Εργασßεò σωλÞνωσηò ψυκτικοý” στη σελßδα 8 για λεπτοìÝρειεò.
2) Τýποò ìε αντλßα θερìüτηταò: Εßναι αδýνατο να συνδεθεß η εσωτερικÞ ìονÜδα ìüνο σε 1 χþρο. ΠρÝπει να συνδÝσετε τουλÜχιστον
2 χþρουò.
Τýποò ìüνο ψýξηò:
Εßναι δυνατü να συνδεθεß η εσωτερικÞ ìονÜδα ìüνο σε 1 χþρο.
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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:
Τýποò ìε αντλßα θερìüτητοò: 4MXS68∗ – ¸ωò 11,0kW
Τýποò ìüνο ψýξηò:
4MKS75∗ – ¸ωò 13,5kW
4MXS68∗

Ìáóôüò

A

20 , 25 , 35

B
C
D

4MKS75∗
20 , 25 , 35

20 , 25 , 35

20 , 25 , 35

#

#

#

#

#

#

20 , 25 , 35 , 50

20 , 25 , 35 , 50 , 60

#

▲

#

#

20 , 25 , 35 , 50 , 60

▲

▲

■

■

20 , 25 , 35 , 50 , 60 , 71

: ×ñçóéìïðïéÞóôå ôïí ðñïóáñìïãÝá ãéá ôç óýíäåóç ôùí óùëÞíùí.
#

: ×ñçóéìïðïéÞóôå ôïõò ðñïóáñìïãåßò 2 êáé 4

▲

: ×ñçóéìïðïéÞóôå ôïõò ðñïóáñìïãåßò 5 êáé 6

■

: ×ñçóéìïðïéÞóôå ôïõò ðñïóáñìïãåßò 1 êáé 3

ÁíáôñÝîôå óôï ×ñÞóç óõóôïëþí óôç óåëßäá 10 ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò áñéèìïýò ôïõ ìåéùôÞñá êáé ôç ìïñöÞ ôïõò.

Προφυλαξειò Κατα Την Εγκατασταση



• 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 20mm 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 1200mm Þ
λιγüτερο.

  
 

      

   
 

 

 


  

  
    
 
    

 

    
 

        
    
    

    

 
 

ΕπιλογÞ θÝσηò για την εγκατÜσταση
των εσωτερικþν ìονÜδων
• 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.)
Κατηγορßα ισχýοò ìονÜδαò εξωτερικοý χþρου
ΣωλÞνεò προò κÜθε ìονÜδα εσωτερικοý χþρου

ìÝγ. 25m

Συνολικü ìÞκοò σωλÞνων ìεταξý των ìονÜδων

ìÝγ. 60m

  
   

 
 


 
 

  
 


  


 






  

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

5

4MXS68, 4MKS75

  




   
  

  

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

■ΕλληνικÜ
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Εργασßεò σωλÞνωσηò ψυκτικοý
1.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ
1) ¼ταν κÜνετε την εγκατÜσταση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò, ανατρÝξτε στο “Υποδεßξειò για την επιλογÞ τηò τοποθεσßαò” και
στο “Σχεδιαγραììατα εγκαταστασηò τησ εσωτερικηò/εξωτερικηò ìοναδαò”.
2) ΕÜν πρÝπει να κÜνετε αποστρÜγγιση, ακολουθÞστε τιò παρακÜτω διαδικασßεò.

2.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
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

Åíþ ðéÝæåôå

Åëáóôéêüò óùëÞíáò
(äéáèÝóéìïò óôï åìðüñéï,
åóùô. äéÜì. 16÷ëóô.)

ΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
1) Ευθυγραììßστε τα κÝντρα και των δýο εκχειλþσεων και σφßξτε τα παξιìÜδια εκχεßλωσηò ìε 3 ωò 4 περιστροφÝò ìε το χÝρι.
ΜετÜ σφßξτε τα πλÞρωò ìε τα κλειδιÜ ροπÞò.
• ΧρησιìοποιÞστε κλειδιÜ ροπÞò üταν σφßγγετε τα παξιìÜδια εκχεßλωσηò για την αποφυγÞ τηò καταστροφÞò των
παξιìαδιþν εκχεßλωσηò και την διαφυγÞ αερßου.
 .
4 53 .6 2 7. 5
8 .
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2) Για την πρüληψη αποφυγÞò αερßου, βÜλτε ìηχανικü λÜδι ψýξηò στην εσωτερικÞ αλλÜ και στην εξωτερικÞ επιφÜνεια τηò
εκχεßλωσηò. (Για τη ìονÜδα R410A χρησιìοποιÞστε ψυκτικü λÜδι)

■ΕλληνικÜ
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Εργασßεò σωλÞνωσηò ψυκτικοý
4.

ΕγκατÜσταση εσωτερικþν ìονÜδων
1) ¼ταν ολοκληρωθεß η σýνδεση των σωλÞνων, πρÝπει να βγει ο αÝραò και να γßνει Ýλεγχοò διαρροÞò αερßου.

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.
ΧρησιìοποιÞστε ìια αντλßα κενοý αποκλειστικÜ για το R410A. Η χρÞση τηò ßδιαò αντλßαò κενοý για διαφορετικÜ ψυκτικÜ
ìπορεß να προκαλÝσει βλÜβη στην αντλßα κενοý Þ στη ìονÜδα.

• Αν χρησιìοποιÞσετε επιπρüσθετο ψυκτικü, εκτελÝστε την εξαÝρωση των ψυκτικþν σωλÞνων και τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
χρησιìοποιþνταò ìια αντλßα κενοý, και ìετÜ φορτþστε επιπρüσθετο ψυκτικü.
• 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 τη ìπροστινÞ πλευρÜ (πÜνω στην οποßα υπÜρχει σπεßρωìα) του σωλÞνα φüρτισηò (ο οποßοò βγαßνει απü τον
πολλαπλü ìετρητÞ) ìε την εßσοδο τηò βαλβßδαò διακοπÞò αερßου.

2) Ανοßξτε πλÞρωò τη βαλβßδα χαìηλÞò πßεσηò του πολλαπλοý ìετρητÞ (Lo) και κλεßστε τελεßωò τη βαλβßδα τηò υψηλÞò πßεσηò
(Hi). (Η βαλβßδα υψηλÞò πßεσηò στο εξÞò δεν απαιτεß καìιÜ χρÞση)

3) ΕφαρìογÞ Üντλησηò κενοý. ΕλÝγξτε þστε o ìετρητÞò πßεσηò τηò Ýνωσηò να δεßχνει –0,1MPa (–76cmHg). ΣυνιστÜται
εκκÝνωση τουλÜχιστον κÜθε 1 þρα .

4) Κλεßστε τη βαλβßδα χαìηλÞò πßεσηò (Lo) του πολλαπλοý ìετρητÞ και σταìατÞστε 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 2-4.)

5) ΑφαιρÝστε τα καλýììατα απü τη βαλβßδα διακοπÞò υγροý και απü τη βαλβßδα διακοπÞò αÝρα.

6) ΠεριστρÝψτε το ìοχλü τηò βαλβßδαò διακοπÞò υγροý κατÜ 90 ìοßρεò αριστερüστροφα ìε Ýνα εξÜγωνο κλειδß για να ανοßξετε τη
βαλβßδα.
Κλεßστε την ìετÜ απü 5 δευτερüλεπτα και ελÝγξετε για διαρροÞ αερßου.
Χρησιìοποιþνταò σαπουνüνερο, ελÝγξτε για διαρροÞ αερßου απü τιò εκχειλþσειò τηò εσωτερικÞò και τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò
και τουò ìοχλοýò των βαλβßδων.
ΜετÜ την ολοκλÞρωση του ελÝγχου, σκουπßστε üλο το σαπουνüνερο.

7) ΑποσυνδÝστε το σωλÞνα φüρτισηò απü την εßσοδο τηò βαλβßδαò διακοπÞò αερßου, ìετÜ ανοßξτε πλÞρωò τιò βαλβßδεò
διακοπÞò υγροý και αερßου.
(Μην επιχειρÞσετε να περιστρÝψετε το ìοχλü τηò βαλβßδαò πÝρα απü το τÝρìα του.)

8) Σφßξτε τα καπÜκια των βαλβßδων και τιò εισüδουò των βαλβßδων διακοπÞò αερßου και υγροý ìε Ýνα κλειδß ροπÞò στην
ενδεδειγìÝνη ροπÞ. ΒλÝπε “3 ΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ” στη σελßδα 6 για λεπτοìÝρειεò.

7

■ΕλληνικÜ
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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
1) ΕÜν το συνολικü ìÞκοò των σωλÞνων σε üλουò τουò χþρουò υπερβαßνει τιò ενδεßξειò που αναφÝρονται παρακÜτω,
προσθÝστε 20g ψυκτικοý (R410A) επιπλÝον για κÜθε ìÝτρο σωλÞνωσηò.
ΚλÜση παροχÞò εξωτερικÞò ìονÜδαò

4MXS68

Συνολικü ìÞκοò σωλÞνωσηò για üλουò τουò χþρουò

30m

■ Για ψýξη ìüνο

• Το ìοντÝλο ìüνο ψýξηò (4MKS75) δεν απαιτεß φüρτωση. Äεν εßναι αναγκαßο να γεìßσετε ìε ψυκτικü.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρüλο üτι η βαλβßδα διακοπÞò ìπορεß να εßναι καλÜ κλεισìÝνη, το ψυκτικü ìπορεß να διαρρεýσει.Μην αφÞνετε το ρακüρ
βγαλìÝνο για ìεγÜλο χρονικü διÜστηìα.

7.

Εργασßεò σωλÞνωσηò ψυκτικοý
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. (Η ακτßνα θα πρÝπει να εßναι 30 ìε 40εκ. Þ ìεγαλýτερη.)

        
    
     
        
      !

ΕπιλογÞ του Χαλκοý και των υλικþν ΘερìικÞò Μüνωσηò
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:
 

ΜÝγεθοò σωλÞνα

Μüνωση σωλÞνα

Εξ. διÜì.: 6,4mm / πÜχοò: 0,8mm
Εξ. διÜì.: 9,5mm, 12,7mm / πÜχοò: 0,8mm
Εξ. διÜì.: 15,9mm / πÜχοò: 1,0mm

Εσ. διÜì.: 8–10mm / πÜχοò: 10mm ελÜχ.
Εσ. διÜì.: 12–15mm / πÜχοò: 13mm ελÜχ.
Εσ. διÜì.: 16–20mm / πÜχοò: 13mm ελÜχ.

3) ΧρησιìοποιÞστε ξεχωριστÝò σωλÞνεò ìüνωσηò για τιò σωληνþσειò του αερßου και
του υγροý ψυκτικοý.

■ΕλληνικÜ
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Εργασßεò σωλÞνωσηò ψυκτικοý
8.

ΕΚΧΕΙΛÙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΗΣ
ΣÙΛΗΝΑΣ
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.

9
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ΧρÞση συστολþν


φ
→ φ



φ
→ φ

 



φ
→ φ





φ
→ φ

φ
→ φ

 



φ
→ φ

  

ΧρησιìοποιÞστε τηò συστολÝò που παραδßδονται ìε τη ìονÜδα üπωò περιγρÜφεται παρακÜτω.
1) Σýνδεση σωλÞνα φ12,7 ìε το ìαστü σýνδεσηò σωλÞνα αερßου για φ15,9:





   
     φ

    ! "
#  $ %
2) Σýνδεση σωλÞνα φ9,5 ìε το ìαστü σýνδεσηò σωλÞνα αερßου για φ15,9:







    φ

3) Σýνδεση σωλÞνα φ9,5 ìε το ìαστü σýνδεσηò σωλÞνα αερßου για φ12,7:







• 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.

■ΕλληνικÜ

    φ

ΡοπÞ σýσφιξηò περικοχλßου ρακüρ
Περικüχλιο ρακüρ
για φ9,5

32,7–39,9N·m
(333–407kgf·cm)

Περικüχλιο ρακüρ
για φ12,7

49,5–60,3N·m
(505–615kgf·cm)

Περικüχλιο ρακüρ
για φ15,9

61,8–75,4N·m
(630–769kgf·cm)

10
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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 καλýììατα των βαλβßδων διακοπÞò υγροý και
αερßου.
2) ΕκτελÝστε τη λειτουργßα εξαναγκασìÝνηò ψýξηò.
3) ΜετÜ απü πÝντε Ýωò δÝκα λεπτÜ, κλεßστε τη βαλβßδα
διακοπÞò υγροý ìε Ýνα κλειδß Αλεν.
4) ΜετÜ απü δýο Ýωò τρßα λεπτÜ, κλεßστε τη βαλβßδα διακοπÞò
αερßου και σταìατÞσετε τη λειτουργßα εξαναγκασìÝνηò ψýξηò.

1.

 

 
  

   



 
 

ΕξαναγκασìÝνη λειτουργßα
1) ΒÜλτε το διακüπτη Τρüπου Λειτουργßαò (SW2) στο “ΨΥΞΗ”.
2) ΠιÝστε το διακüπτη ΕξαναγκασìÝνηò Λειτουργßαò (SW1) για να αρχßσει η εξαναγκασìÝνη ψýξη. ΠιÝστε το διακüπτη
ΕξαναγκασìÝνηò Λειτουργßαò (SW1) ξανÜ για να σταìατÞσει η εξαναγκασìÝνη ψýξη.
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Kαλωδßωση
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
1) Μη χρησιìοποιεßτε διÜτρητα, πιεζοìετρικÜ καλþδια, επεκτÜσειò Þ σταυροειδεßò συνδÝσειò γιατß ìπορεß να προκαλÝσουν
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 3mm στα διÜκενα των σηìεßων επαφÞò.
• Μην ανοßγετε (ΟΝ) το διακüπτη ασφαλεßαò ìÝχρι να ολοκληρωθοýν üλεò οι εργασßεò.
1) ΒγÜλτε τη ìüνωση απü το καλþδιο
ÌïíÜäá åîùôåñéêïý ÷þñïõ
×þñïò
×þñïò
Á
B
(20mm).
2) ΣυνδÝστε τα καλþδια σýνδεσηò ìεταξý
τηò εσωτερικÞò και τηò εξωτερικÞò
×þñïò
×þñïò
D
C
Âåâáéùèåßôå üôé üëåò ïé êáëùäéþóåéò
ìονÜδαò ìε τρüπο þστε οι αριθìοß των
åßíáé áðïëýôùò óùóôÝò.
ακροδεκτþν να αντιστοιχοýν. Σφßξτε τιò
Äéáêüðôçò äéáññïÞò
Äéáêüðôçò
ôïõ êõêëþìáôïò ãåßùóçò
áóöáëåßáò
βßδεò των ακροδεκτþν καλÜ.
ÌïíÜäá
åóùôåñéêïý
Óôï ÷þñï D
Για το σφßξιìο των βιδþν συνιστοýìε Ýνα
÷þñïõ
Óôï ÷þñï C
κατσαβßδι ìε επßπεδη ìýτη.
H05VV
Οι βßδεò προìηθεýονται ìαζß ìε την
×þñïò Á
Óôï ÷þñï B
πλακÝτα ακροδεκτþν.

50Hz
220-240V

ÅÜí ôï ìÞêïò åíüò êáëùäßïõ óýíäåóçò åßíáé 10m Þ
ðåñéóóüôåñï, ÷ñçóéìïðïéÞóôå êáëþäéï 2,0mm.


¼ôáí óõíäÝåôå ôá êáëþäéá óýíäåóçò óôçí
ðëáêÝôá áêñïäåêôþí ìå êáëþäéï ìïíïý íÞìáôïò,
ðñÝðåé íá ëõãßæåôå ôçí Üêñç ôïõ.
ÐñïâëÞìáôá ìå ôçí åñãáóßá ìðïñåß íá
ðñïêáëÝóïõí õðåñâïëéêÞ èÝñìáíóç êáé
ðõñêáãéÝò.

ÔáêôïðïéÞóôå ôá
êáëþäéá ìå ôñüðï þóôå
íá ìçí áíáóçêþíåôáé ç
âïçèçôéêÞ èõñßäá Þ
Üëëá ôìÞìáôá ôçò
êáôáóêåõÞò.

×ñçóéìïðïéÞóôå ôá
êáôÜëëçëá êáëþäéá êáé
óõíäÝóôå ôá ìå áóöÜëåéá.

Áóöáëßóôå êáëÜ ôçí êáëùäßùóç äéáêëÜäùóçò ìå 
 , üðùò öáßíåôáé óôçí
åéêüíá.
Óôåñåþóôå êáëÜ, ìå ôñüðï þóôå íá ìçí åöáñìüæåôáé
åîùôåñéêÞ ðßåóç óôïõò áêñïäÝêôåò.
3) ΤραβÞξτε το καλþδιο για να βεβαιωθεßτε üτι δεν αποσυνδÝεται. Στη συνÝχεια στερεþστε το καλþδιο ìε Ýνα σφικτÞρα.

■ΕλληνικÜ
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Kαλωδßωση
Για το 4MXS και το 4MKS, ακολουθÞστε την παρακÜτω διαδικασßα για τη σýνδεση των καλωδßων.
(¼ταν συνδÝετε 3 Þ περισσüτερουò χþρουò)

(A)

(B)

ÊáðÜêé

(C)

(D)

(E)

1) ΑφαιρÝστε το καπÜκι συντÞρησηò και πρÝπει να εßναι üπωò φαßνεται στην Εικüνα (A).
Πρþτα πιÝστε προò τα επÜνω το καπÜκι üπωò φαßνεται στην Εικüνα (Β) και ìετÜ συνδÝστε το χþρο C, D (Εικüνα (C)).
Βεβεβαιωθεßτε üτι συνδÝετε απü το χþρο C, D.
2) ΜετÜ τη σýνδεση των χþρων C και D, αντικαταστÞστε το καπÜκι (Εικüνα (D)).
3) ΣυνδÝστε τουò χþρουò Α, Β και τα καλþδια ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò (Εικüνα (E)).
4) ΚατÜ τη σýνδεση των καλωδßων τηò παροχÞò ισχýοò στα δωìÜτια Α και Β, οδηγÞστε τα καλþδια οýτωò þστε να ìην ασκεßται
καìßα δýναìη πÜνω στο καπÜκι, ειδÜλλωò αυτü ενδÝχεται να παραìορφωθεß (ΣχÞìα (Ε)).

■ ΓΕΙÙΣΗ

Το κλιìατιστικü αυτü πρÝπει να Ýχει γεßωση.
Τηρεßτε για τη γεßωση τιò τοπικÝò προδιαγραφÝò για ηλεκτρικÝò εγκαταστÜσειò.

13
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ΕπιλογÞ Χþρου Προτεραιüτηταò
• Για τη χρÞση τηò Ρýθìισηò Χþρου Προτεραιüτηταò, πρÝπει να γßνουν οι αρχικÝò ρυθìßσειò üταν γßνεται η εγκατÜσταση τηò
ìονÜδαò.
ΕξηγÞστε την Ρýθìιση Χþρου Προτεραιüτηταò στον πελÜτη, Ýτσι üπωò περιγρÜφεται παραπÜνω και επιβεβαιþστε üτι ο πελÜτηò
επιθυìεß να χρησιìοποιÞσει την Προτεραιüτητα Χþρου.
(Η ρýθìιση στο σαλüνι και στο λßβινγκ ρουì εßναι η πιο εýχρηστη λýση.)

1.

ΣχετικÜ ìε την ΕπιλογÞ Χþρου Προτεραιüτηταò

    

Η εσωτερικÞ ìονÜδα στην οποßα εφαρìüζεται η ΕπιλογÞ Χþρου Προτεραιüτηταò
Ýχει προτεραιüτητα στι ακüλουθεò περιπτþσειò.

1-1. Προτεραιüτητα Τρüπου Λειτουργßαò
Ο τρüποò λειτουργßαò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò που ρυθìßζεται για Χþρο
Προτεραιüτηταò, Ýχει προτεραιüτητα. ΕÜν η επιλεγìÝνη εσωτερικÞ ìονÜδα
λειτουργεß, üλεò οι Üλλεò ìονÜδεò δεν λειτουργοýν και ìπαßνουν σε
λειτουργßα αναìονÞò, σýìφωνα ìε τον τρüπο λειτουργßαò τηò επιλεγìÝνηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò.

1-2. Προτεραιüτητα κατÜ τη λειτουργßα υψηλÞò ισχýοò


   
 


ΕÜν η εσωτερικÞ ìονÜδα που Ýχει ρυθìιστεß για την ΕπιλογÞ Χþρου
Προτεραιüτηταò λειτουργεß σε υψηλÞ ισχý, η απüδοση των Üλλων
εσωτερικþν ìονÜδων ìειþνεται. Η ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα δßνει
προτεραιüτητα στην εσωτερικÞ ìονÜδα που Ýχει ρυθìιστεß στην ΕπιλογÞ
Χþρου Προτεραιüτηταò

1-3. Προτεραιüτητα αθüρυβηò λειτουργßαò
ΕÜν ρυθìßσετε την εσωτερικÞ ìονÜδα στην αθüρυβη λειτουργßα, η εξωτερικÞ
ìονÜδα θα λειτουργεß αθüρυβα.

Äιαδικασßα ρýθìισηò
Σýρατε το διακüπτη στην πλευρÜ ΑΝΟΙΧΤΟ για το διακüπτη που αντιστοιχεß στη σωλÞνωση που εßναι συνδεδεìÝνη στην
προò ρýθìιση εσωτερικÞ ìονÜδα. (Στην εικüνα παρακÜτω, εßναι ο χþροò Α)
Αφοý ολοκληρωθοýν οι ρυθìßσειò, επαναφÝρατε την ισχý.
Βεβεβαιωθεßτε üτι κÜνατε ρýθìιση ìüνο για Ýνα χþρο

■ΕλληνικÜ
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Ρýθìιση αθüρυβηò νυχτερινÞò
λειτουργßαò
• ΕÜν πρüκειται να χρησιìοποιηθεß η Αθüρυβη ΝυχτερινÞ Λειτουργßα, πρÝπει να γßνει
αρχικÞ ρýθìιση κατÜ την εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò.
ΕξηγÞστε στον πελÜτη την Αθüρυβη ΝυχτερινÞ Λειτουργßα, üπωò περιγρÜφεται
παρακÜτω και βεβαιωθεßτε üτι ο πελÜτηò θÝλει Þ δεν θÝλει να την χρησιìοποιÞσει.

  !" #

ΣχετικÜ ìε την Αθüρυβη ΝυχτερινÞ Λειτουργßα
Η Αθüρυβη ΝυχτερινÞ Λειτουργßα ìειþνει το θüρυβο λειτουργßαò τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò κατÜ τη διÜρκεια τηò νýχταò. Η λειτουργßα αυτÞ εßναι χρÞσιìη στον πελÜτη
εÜν ενδιαφÝρεται για τιò επιπτþσειò του θορýβου λειτουργßαò για τουò γεßτονεò.
Ùστüσο, üταν ενεργοποιηθεß η αθüρυβη νυχτερινÞ λειτουργßα, η απüδοση ψýξηò/
θÝρìανσηò θα εξοικονοìηθεß.

Äιαδικασßα ρýθìισηò
ΑφαιρÝστε το διακüπτη εξωτερικÞò τροφοδοσßαò.
Αφοý ολοκληρωθοýν οι ρυθìßσειò, επαναφÝρατε την ισχý.



    
  

ΣΗΜΕΙÙΣΗ:
ΤοποθετÞστε τον βγαλìÝνο διακüπτη ìε τον τρüπο που περιγρÜφεται παρακÜτω.
Αυτüò ο διακüπτηò θα χρησιìεýσει ìετÜ για την απενεργοποßηση αυτÞò τηò
ρýθìισηò.



   

     

ΕìπλοκÞ λειτουργßαò ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ <S15>
(Μüνο αντλßεò θερìüτηταò)
• ΧρησιìοποιÞστε το βýσìα S15 για να ρυθìßστε τη ìονÜδα να λειτουργεß ìüνο ìε ψýξη
Þ ìüνο ìε θÝρìανση.
Ρýθìιση ìüνο θÝρìανση (H): Βραχυκυκλþστε τουò ακτροδÝκτεò 1 και 3 του βýσìατοò
<S15>
Ρýθìιση ìüνο ψýξη (C): Βραχυκυκλþστε τα πιν 3 και 5 του βýσìατοò <S15>
Για το περßβληìα και τα πιν του βýσìατοò ισχýουν οι εξÞò προδιαγραφÝò:
Προϊüντα UST Περßβληìα: VHR-5N
Πιν:
SVH-21T-1,1
ΕπισηìÜνεται üτι η αναγκαστικÞ λειτουργßα εßναι δυνατÞ και στη λειτουργßα ΨΥΞΗ /
ΘΕΡΜΑΝΣΗ.
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ÄοκιìÞ και τελικüò Ýλεγχοò
• Πριν ξεκινÞσετε τη δοκιìÞ λειτουργßαò, ìετρÞστε την τÜση στην κýρια πλευρÜ του διακüπτη ασφαλεßαò. ΕλÝγξτε εÜν εßναι 220-240V.
• ΕλÝγξτε εÜν üλεò οι βαλβßδεò διακοπÞò υγροý και αερßου εßναι ανοιχτÝò.
• ΕλÝγξτε þστε η σωλÞνωση και η καλωδßωση να αντιστοιχοýν. Ο Ýλεγχοò για σφÜλìα καλωδßωσηò ìπορεß να χρησιìοποιηθεß για
καλωδιþσειò κÜτω απü το Ýδαφοò και Üλλεò συνδÝσειò στιò οποßεò δεν ìπορεß να γßνει Üìεσοò Ýλεγχοò.

1.

¸λεγχοò λανθασìÝνηò σýνδεσηò
• Το προϊüν αυτü ìπορεß να κÜνει αυτüìατη διüρθωση του σφÜλìατοò
    
καλωδßωσηò.
• ΠιÝστε το “διακüπτη ελÝγχου λανθασìÝνηò σýνδεσηò καλωδßων” στην
τυπωìÝνη πλακÝτα ελÝγχου λειτουργßαò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
Ùστüσο, ο διακüπτηò ελÝγχου λανθασìÝνηò σýνδεσηò καλωδßων δεν θα
λειτουργÞσει για Ýνα λεπτü ìετÜ απü το Üνοιγìα του διακüπτη
ασφαλεßαò Þ σε συνÜρτηση ìε την κατÜσταση του εξωτερικοý αÝρα
(ΒλÝπε ΣΗΜΕΙÙΣΗ 2). Περßπου 10-15 λεπτÜ ìετÜ την πßεση του
διακüπτη, τα σφÜλìατα τηò καλωδßωσηò σýνδεσηò θα διορθωθοýν.



 
  

Ïé ëõ÷íßåò ôïõ âïçèçôéêïý åëÝã÷ïõ äåß÷íïõí åÜí åßíáé Þ ü÷é äõíáôÞ ç
äéüñèùóç, üðùò öáßíåôáé óôïí ðáñáêÜôù ðßíáêá. Ãéá ëåðôïìÝñåéåò
ó÷åôéêÜ ìå ôï ðþò ìðïñåßôå íá äéáâÜóåôå ôçí ïèüíç, áíáôñÝîôå óôïí
ïäçãü óõíôÞñçóçò.
ΕÜν δεν ìπορεß να γßνει αυτüìατη διüρθωση, ελÝγξτε την καλωδßωση και τη
σωλÞνωση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò ìε τον συνÞθη τρüπο.
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ΣΗΜΕΙÙΣΗ:
1) Για 2 δωìÜτια, τα LED 3 και 4 δεν ανÜβουν και για 3 δωìÜτια το LED 4 δεν ανÜβει.
2) ΕÜν η εξωτερικÞ θερìοκρασßα εßναι 5°C Þ λιγüτερο , η λειτουργßα ελÝγχου λανθασìÝνηò καλωδßωσηò δεν θα
λειτουργÞσει.
3) Αφοý ολοκληρωθεß η λειτουργßα ελÝγχου σφÜλìατοò καλωδßωσηò, η ενδεικτικÞ λυχνßα (LED) θα συνεχßσει να ανÜβει
ìÝχρι την εκκßνηση τηò κανονικÞò λειτουργßαò. Aυτü δεν εßναι ασυνÞθιστο.
4) ΑκολουθÞστε τιò διαδικασßεò διÜγνωσηò του προϊüντοò. (ΕλÝγξτε την πλακÝτα ονüìατοò στην κÜτω πλευρÜ τηò
βαλβßδαò διακοπÞò)

■ΕλληνικÜ
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ÄοκιìÞ και τελικüò Ýλεγχοò
2.

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 20°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.

3.

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

Εßναι η ρýθìιση χþρου προτεραιüτηταò επιλεγìÝνη για 2 Þ
περισσüτερουò χþρουò;

Η ρýθìιση του χþρου προτεραιüτηταò
δεν θα λειτουργÞσει.

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.
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