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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Air Conditioners
Deutsch

MODELS
BEV unit

Français

BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Nederlands

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Portugues

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER ALGUNA
DUDA.

Ðóññêèé

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
MONTAJDAN ÖNCE BU TALÝMATLARI DÝKKATLÝ BÝR BÝÇÝMDE OKUYUN.
GELECEKTE BAÞVURMAK ÜZERE BU ELKÝTABINI KOLAY ULAÞABÝLECEÐÝNÝZ BÝR YERDE
MUHAFAZA EDÝN.
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Κλιìατιστικü ìε σýστηìα VRV
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1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλοýìε, διαβÜστε προσεκτικÜ αυτÜ τα “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” πριν εγκαταστÞσετε την
ìονÜδα κλιìατισìοý και βεβαιωθεßτε üτι θα γßνει σωστÞ η εγκατÜσταση. ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò
εγκατÜστασηò, κÜνετε ìια δοκιìαστικÞ λειτουργßα για να ελÝγξετε λÜθη και εξηγÞστε στον πελÜτη/στην
πελÜτισσα πþò να λειτουργÞσει και φροντßσει το κλιìατιστικü ìε την βοÞθεια του εγχειριδßου λειτουργßαò.
ΖητÞστε απü τον πελÜτη/την πελÜτισσα να φυλÜξει το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò ìαζß ìε το εγχειρßδιο
λειτουργßαò για ìελλοντικÞ αναφορÜ.
Αυτü το κλιìατιστικü ανÞκει στην κατηγορßα συσκευþν στιò οποßεò εφαρìüζεται η αρχÞ “συσκευÝò
ìη προσβÜσιìεò απü το ευρý κοινü”.
Η ìονÜδα αυτÞ εßναι προϊüν τÜξηò Α. Σε οικιακü περιβÜλλον, το προϊüν αυτü ενδÝχεται να προκαλÝσει
παρεìβολÝò και στην περßπτωση αυτÞ ο χρÞστηò ενδÝχεται να χρειαστεß να λÜβει ανÜλογα ìÝτρα.
Σηìασßα των επισηìÜνσεων ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ...... Αν παραλεßψετε να ακολουθÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να
προκληθεß τραυìατισìüò ατüìων Þ θÜνατοò.
ΠΡΟΣΟΧΗ .................. Αν παραλεßψετε να ακολουθÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να
προκληθεß τραυìατισìüò ατüìων ο οποßοò ìπορεß να εßναι σοβαρüò ανÜλογα ìε
τιò καταστÜσειò.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΖητÞστε απü τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ απü εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει την
εργασßα εγκατÜστασηò.
Μην προσπαθÞσετε να εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü ìüνοò σαò. Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß
να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò σε αυτü το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò.
ΛανθασìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Συìβουλευθεßτε τον τοπικü εìπορικü σαò αντιπρüσωπο για το τι θα κÜνετε σε περßπτωση διαρροÞò
ψυκτικοý.
¼ταν το κλιìατιστικü εγκατασταθεß σε Ýνα ìικρü δωìÜτιο, εßναι απαραßτητο να πÜρετε τα κατÜλληλα ìÝτρα
Ýτσι þστε η οποιαδÞποτε ποσüτητα διαρροÞò ψυκτικοý να ìην υπερβαßνει το üριο συγκÝντρωση σε
περßπτωση διαρροÞò. Αλλιþò, αυτü ενδÝχεται να οδηγÞσει σε ατýχηìα λüγω εξÜντλησηò οξυγüνου.
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• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε χρησιìοποιÞσει ìüνο τα προδιαγραφüìενα παρελκüìενα και εξαρτÞìατα για την
εργασßα εγκατÜστασηò.
Αν δεν χρησιìοποιÞσετε τα προδιαγραφüìενα εξαρτÞìατα, ìπορεß να προκληθεß πτþση τηò ìονÜδαò,
διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• ΤοποθετÞστε το κλιìατιστικü σε βÜση αρκετÜ ανθεκτικÞ þστε να αντÝχει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Μια ανεπαρκÞò στÞριξη ενδεχοìÝνωò να προκαλÝσει την πτþση τηò ìονÜδαò και τραυìατισìü.
• ΕκτελÝστε την εργασßα εγκατÜστασηò αφοý λÜβετε υπüψη σαò δυνατοýò ανÝìουò, τυφþνεò Þ σεισìοýò.
ΠαρÜληψη αυτοý κατÜ την εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει πτþση τηò ìονÜδαò και πρüκληση
ατυχηìÜτων.
• Βεβαιωθεßτε üτι παρÝχεται Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò για αυτÞ τη ìονÜδα και üτι
üλεò οι ηλεκτρολογικÝò εργασßεò θα πραγìατοποιηθοýν απü ειδικευìÝνο ηλεκτρολüγο σýìφωνα ìε την
τοπικÞ νοìοθεσßα, τουò κανονισìοýò και αυτÝò τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò.
Αν η ισχýò τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò εßναι ανεπαρκÞò Þ οι ηλεκτρικÝò συνδÝσειò εßναι εσφαλìÝνεò,
ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Βεβαιωθεßτε üτι üλη η καλωδßωση Ýχει προστατευθεß, üτι Ýχουν χρησιìοποιηθεß τα προδιαγραφüìενα
καλþδια και üτι δεν ασκεßται καìßα πßεση στιò συνδÝσειò των ακροδεκτþν Þ στα καλþδια.
Τυχüν εσφαλìÝνεò συνδÝσειò Þ εσφαλìÝνη προστασßα των καλωδßων ìπορεß να προκαλÝσει βαθìιαßα
αýξηση θερìοκρασßαò Þ πυρκαγιÜ.
• ΚατÜ την καλωδßωση τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και την σýνδεση τηò καλωδßωσηò ìεταξý τηò εσωτερικÞò
και εξωτερικÞò ìονÜδαò, τοποθετÞστε τα καλþδια Ýτσι þστε να στερεωθεß σωστÜ το καπÜκι του EL.
COMPO. BOX.
Τυχüν εσφαλìÝνη τοποθÝτηση του καπακιοý του EL. COMPO. BOX ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα,
πυρκαγιÜ Þ υπερθÝρìανση των ακροδεκτþν.
• Αν διαρρεýσει ψυκτικü αÝριο κατÜ τη διÜρκεια τηò εγκατÜστασηò, αερßστε την περιοχÞ αìÝσωò.
Μπορεß να παραχθεß τοξικü αÝριο αν το ψυκτικü αÝριο Ýρθει σε επαφÞ ìε φωτιÜ.
• ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, ελÝγξτε για διαρροÞ ψυκτικοý αερßου.
Μπορεß να παραχθεß τοξικü αÝριο αν το ψυκτικü αÝριο διαρρεýσει στο δωìÜτιο και Ýρθει σε επαφÞ ìε ìια
πηγÞ φωτιÜò üπωò το αερüθερìο, η σüìπα Þ η κουζßνα.
• Βεβαιωθεßτε üτι απενεργοποιÞσατε τη ìονÜδα πριν αγγßξετε οποιαδÞποτε ηλεκτρικÜ ìÝρη.
• Μην αγγßξτε απ’ ευθεßαò το ψυκτικü που Ýχει διαρρεýσει απü σωλÞνεò ψυκτικοý Þ Üλλεò περιοχÝò, επειδÞ
υπÜρχει κßνδυνοò κρυοπαγÞìατοò.
• Βεβαιωθεßτε üτι γειþσατε το κλιìατιστικü.
Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, αγωγü αλεξικÝραυνου, Þ τηλεφωνικÞ γεßωση.
ΠληììελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Ρεýìα υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνü 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
• ΕγκαταστÞστε τιò ìονÜδεò BEV, το καλþδιο τροφοδοσßαò και τα καλþδια σýνδεσηò τουλÜχιστον 1 ìÝτρο
ìακριÜ απü τηλεορÜσειò και ραδιüφωνα για να αποφýγετε παρεìβολÝò στην εικüνα και θüρυβο.
(ΑνÜλογα ìε την δýναìη εισερχüìενου σÞìατοò, η απüσταση 1 ìÝτρου ßσωò να ìην εßναι αρκετÞ για την
εξÜλειψη του θορýβου.)
• Η απüσταση ìετÜδοσηò του τηλεχειριστηρßου (κιτ ασýρìατου) ìπορεß να εßναι ìικρüτερη απü την
αναìενüìενη σε δωìÜτια ìε ηλεκτρικÝò λÜìπεò φθορισìοý (τýπου ìετατροπÝα Þ ταχεßαò εκκßνησηò).
ΕγκαταστÞστε τη ìονÜδα BEV üσο το δυνατüν πιο ìακριÜ απü λαìπτÞρεò φθορισìοý.
• Μην κÜνετε εγκατÜσταση του κλιìατιστικοý στιò θÝσειò που αναφÝρονται παρακÜτω:
1. ¼που υπÜρχει υψηλÞ συγκÝντρωση σταγονιδßων Þ ατìοý ορυκτελαßου (π.χ. κουζßνα).
Τα πλαστικÜ εξαρτÞìατα θα διαβρωθοýν Þ ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ νεροý.
2. ¼που παρÜγεται διαβρωτικü αÝριο, üπωò θειþδη αÝριο.
ÄιαβρωìÝνοι χαλκοσωλÞνεò Þ οριχÜλκινα οξειδωìÝνα εξαρτÞìατα ìπορεß να προκαλÝσουν διαρροÞ
ψυκτικοý.
3. ¼που υπÜρχουν ìηχανÞìατα που εκπÝìπουν ηλεκτροìαγνητικÞ ακτινοβολßα.
Η ηλεκτροìαγνητικÞ ακτινοβολßα ενδÝχεται να διαταρÜξει την λειτουργßα του συστÞìατοò ελÝγχου και να
οδηγÞσει σε δυσλειτουργßα τηò ìονÜδαò.
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4. Σε χþρο üπου υπÜρχει ενδεχüìενο διαρροÞò εýφλεκτων αερßων, üπου υπÜρχουν αιωρÞìατα απü
ανθρακονÞìατα Þ αναφλÝξιìη σκüνη, Þ üπου γßνεται χρÞση πτητικþν εýφλεκτων υλικþν üπωò διαλýτηò
ìπογιÜò Þ βενζßνηò.
Η λειτουργßα τηò ìονÜδαò στουò παραπÜνω χþρουò ìπορεß να προκαλÝσει πυρκαγιÜ.
5. Μην χρησιìοποιεßτε σε περιοχÝò üπου η ατìüσφαιρα περιÝχει υψηλÜ επßπεδα Üλατοò, üπωò κατÜ ìÞκοò
θαλÜσσιων ακτþν, σε εργοστÜσια Þ σε Üλλεò περιοχÝò ìε σηìαντικÝò διακυìÜνσειò τÜσηò, Þ σε οχÞìατα
και σκÜφη.
Αν κÜνετε κÜτι τÝτοιο, ìπορεß να προκýψει κÜποια δυσλειτουργßα.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2-1 ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
1. Αυτü το προϊüν χρησιìοποιεß το ψυκτικü R744 (CO2).
ΜÝγιστη προσοχÞ απαιτεßται για τον χειρισìü του ψυκτικοý R744, και αυστηρÜ ìÝτρα πρÝπει να ληφθοýν
για να κρατηθοýν ακαθαρσßεò (συìπεριλαìβανοìÝνου του ορυκτελαßου και Üλλων τýπων πετρελαßων
καθþò επßσηò και υγρασßαò) εκτüò συστÞìατοò. Βεβαιωθεßτε üτι ακολουθÞσατε τιò οδηγßεò στο
“7. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”.
2. Η κατασκευαστικÞ πßεση εßναι 12,3 MPa (4,0 MPa για το R410A). ΕποìÝνωò, τα ακüλουθα συìβατικÜ
ìÝρη δεν ìποροýν να χρησιìοποιηθοýν.
• ΣωλÞνεò σýνδεσηò
ΣωλÞνεò ìε ενισχυìÝνα τοιχþìατα απαιτοýνται. Αναφερθεßτε στο “7. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ” για τιò
προδιαγραφÝò των σωλÞνων.
• ΣυνδÝσειò ρακüρ
Μη διαθÝσιìεò. ΕκτελÝστε συνδÝσειò συγκüλλησηò.
• Ενþσειò συγκüλλησηò σωλÞνα
ΣωλÞνεò ìε ìÝγιστη διÜìετρο 12,7 mm ............ ΚÜνετε συνδÝσειò συγκüλλησηò ìε επεξεργασßα
εκχεßλωσηò χιτωνßου.
ΣωλÞνεò ìε διÜìετρο 15,9 mm......................... ΧρησιìοποιÞστε τιò υποδοχÝò που πωλοýνται ωò
προαιρετικÜ εξαρτÞìατα.
• Γωνßεò
ΧρησιìοποιÞστε προϊüντα που πωλοýνται ωò προαιρετικÜ εξαρτÞìατα.
• ¼ργανα εγκατÜστασηò που πρÝπει να αντÝχουν υψηλÝò πιÝσειò, üπωò σωλÞνεò πλÞρωσηò και
ìετρητÝò πßεσηò
ΧρησιìοποιÞστε üργανα ανθεκτικÜ σε πßεση που να αντÝχουν σε πßεση 12,3 MPa κατ’ ελÜχιστων.
3. Η εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι αποκλειστικÞ ìονÜδα για το R 744. Τα ακüλουθα ìοντÝλα εσωτερικÞò ìονÜδαò
εßναι δυνατüν να συνδεθοýν.
(Μην συνδÝστε Üλλα ìοντÝλα εσωτερικÞò ìονÜδαò, γιατß σε αντßθετη περßπτωση θα προκýψει εσωτερικÞ
ρÞξη σωλÞνωσηò.)

2-2 ΣΥΝÄΥΑΣΜ¼Σ
ΤοποθετÞστε ìια ìονÜδα BEV üπωò φαßνεται στον πιο κÜτω πßνακα.
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ΜονÜδα BEV

BEVN32AV1

BEVN50AV1

BEVN125AV1

ΕσωτερικÞ ìονÜδα

FXSN20AV1
FXSN25AV1
FXSN32AV1

FXSN40AV1
FXSN50AV1

FXSN63AV1
FXSN100AV1
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2-3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Βεβαιωθεßτε üτι τα παρακÜτω εξαρτÞìατα συνοδεýουν τη ìονÜδα σαò.
Ονοìα

ΣφιγκτÞραò

Ποσüτητα

10 τεì.

(3) Μονωτικü υλικü για τοποθÝτηση

(4) Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò

2 τεì.

1 τεì.

Για σωλÞνωση υγροý × 2
(ΕΞ. Ä. φ35)
(1) 6 κοντÜ κοììÜτια

(5) ΕτικÝτα προσοχÞ
1 τεì.

ΣχÞìα
(2) 4 ìακριÜ κοììÜτια

ΕπικολλÞστε την στο καπÜκι του EL.
COMPO. BOX τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò ìετÜ απü την εγκατÜσταση.

2-4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
• ÄÙΣΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤÙ ΕΙÄΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
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.

¸χει ολοκληρωθεß η ìüνωση; (ΣωλÞνωση ψυκτικοý)

ÄιαρροÞ νεροý Þ Ýγκαυìα.

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;

Κßνδυνοò ηλεκτροπληξßαò σε ηλεκτρικÞ διαρροÞ.

Εßναι το ìÝγεθοò καλωδιþσεων σýìφωνο προò τιò προδιαγραφÝò;

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

Εχετε σηìειþσει το ìÞκοò σωληνþσεων ψυκτικοý και την
συìπληρωìατικÞ φüρτιση ìε ψυκτικü;

Το φορτßο ψυκτικοý στο σýστηìα δεν εßναι καθαρü.

ΕλÝγξτε

Επßσηò επανεξετÜζεστε τα “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”.

3. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μην πετÜξετε τα παρελκüìενα που απαιτοýνται για την εργασßα εγκατÜστασηò ìÝχρι την
ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò του προϊüντοò.
ΜεταφÝρτε το προϊüν στη θÝση τηò εγκατÜστασηò χωρßò να το ανοßξετε. Äþστε προσοχÞ για να ìην
καταστρÝψτε τιò ìονÜδεò εÜν εßναι απαραßτητο να τιò ανοßξετε εκ των προτÝρων.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
〈〈ΚατÜ τη ìεταφορÜ τηò ìονÜδαò, üταν τη βγÜζετε απü το χαρτονÝνιο κουτß, φροντßστε να την
σηκþνετε κρατþνταò την απü τα τÝσσερα πτερýγια ανýψωσηò χωρßò να ασκεßτε πßεση σε Üλλα
τìÞìατα, ειδικÜ τη σωλÞνωση ψυκτικοý.
¼ταν θα ξεπερÜσει τουò 30°C και RΗ 80% στην οροφÞ Þ εÜν δροσερüò αÝραò διοχετευτεß στην οροφÞ,
απαιτεßται πρüσθετη ìüνωση (ΠÜχοò 10 mm Þ ìεγαλýτερο απü υαλοβÜìβακα Þ πολυαιθυλÝνιο).〉〉

ΕλληνικÜ
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(1) ΕπιλÝξτε Ýνα χþρο εγκατÜστασηò üπου ικανοποιοýνται οι παρακÜτω συνθÞκεò και τον οποßο θα
εγκρßνει ο πελÜτηò.
• ΕγκαταστÞστε το προϊüν σε κτÞρια που χρησιìοποιοýν γυψοσανßδεò (ìε πÜχοò 9,5mm Þ περισσüτερο)
σαν υλικÜ οροφÞò γιατß το προϊüν παρÜγει Þχο ρÝοντοò ψυκτικοý. Σαò συστÞνουìε να εγκαταστÞσετε το
προϊüν ìακριÜ απü χþρουò Þ δωìÜτια üπου ο Þχοò θα ìποροýσε να προκαλÝσει ενüχληση.
Αναφερθεßτε στο ακüλουθο σχÝδιο για να επιλÝξετε τον κατÜλληλο χþρο για την εγκατÜσταση.
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• Σε εσωτερικοýò χþρουò, θÝσειò που δεν εκτßθενται στη βροχÞ Þ το Üìεσο φωò του Þλιου, θÝσειò ìε λßγη
σκüνη, Þ θÝσειò ìε ìια περιβαλλοντικÞ θερìοκρασßα 60°C Þ λιγüτερο.
• Ποιο σηìεßο ìπορεß να δεχτεß το βÜροò τηò ìονÜδαò BEV.
• 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.
• Που το συνολικü ìÞκοò των σωληνþσεων τηò εσωτερικÞò και εξωτερικÞò ìονÜδαò εßναι κÜτω απü το
επιτρεπüìενο ìÞκοò τηò σωλÞνωσηò.
(Για τη “7-4. ΣΥΝÄΕΣΕΙΣ ΣÙΛΗΝÙΣΗΣ” δεßτε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που παρÝχεται ìε την
εξωτερικÞ ìονÜδα.)
• ΘÝσειò üπου ìπορεß να ανοιχτεß ìια οπÞ συντÞρησηò. (Äεßτε την Εικ. 1)
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〈〈Χþροò εγκατÜστασηò〉〉
ΕγκαταστÞστε το Ýτσι þστε το καπÜκι του EL. COMPO. BOX να βλÝπει προò τα κÜτω.

Åéê. 1

"< ==

(2) Αφοý εξεταστεß εÜν το σηìεßο που θα τοποθετηθεß η ìονÜδα ìπορεß να στηρßξει το βÜροò τηò, εÜν
φαßνεται να εßναι επικßνδυνο, εγκαταστÞστε τη ìονÜδα αφοý πρþτα ενισχýσετε το σηìεßο αυτü ìε
πλÜκεò, διαδοκßδεò, κλπ.
(3) Αποφýγετε οποιαδÞποτε επαφÞ ìε την επιφÜνεια τηò οροφÞò, καθþò αυτü ενδÝχεται να
προκαλÝσει θüρυβο και κραδασìü.
[ΠΡΟΣΟΧΗ]
• ΕγκαταστÞστε τιò εσωτερικÝò και εξωτερικÝò ìονÜδεò, την καλωδßωση τροφοδοσßαò και την καλωδßωση
τηλεχειριστηρßου τουλÜχιστον 1 ìÝτρο ìακριÜ απü τηλεορÜσειò και ραδιüφωνα για να αποφýγετε
παρεìβολÝò στην εικüνα Þ θüρυβο.
(ΑνÜλογα και τα ραδιοκýìατα, η απüσταση 1 ìÝτρου ìπορεß να εßναι εßναι αρκετÞ για την εξÜλειψη του
θορýβου.)

5
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〈〈ΘÝση κüλλησηò του υλικοý ìüνωσηò θερìüτηταò〉〉
ΚολλÞστε το υλικü ìüνωσηò θερìüτηταò στη θÝση που υποδεικνýεται ìε το

.

200
 

5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(1) ΕλÝγξτε τιò σχετικÝò τοποθεσßεò τηò οπÞò οροφÞò, τηò ìονÜδαò και των ìπουλονιþν ανÜρτησηò.
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(2) Ανοßξτε τιò οπÝò των κοχλιωτþν δακτυλßων Þ Üλλεò οπÝò για να περÜσουν οι σωλÞνεò και τα καλþδια Ýξω
απü τη ìονÜδα.
• ΕπιλÝξτε τιò θÝσειò για τιò πιο πÜνω οπÝò, ανοßξτε τεò και στη συνÝχεια τοποθετÞστε τη σωλÞνωση
(ψýξη) και την καλωδßωση (συìπεριλαìβÜνονταò την καλωδßωση τροφοδοσßαò ρεýìατοò και την
καλωδßωση ìετÜδοσηò) ìÝχρι τιò συνδÝσειò των σωλÞνων και των καλωδßων στη ìονÜδα. (Äεßτε
“7.ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ” και “8. ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ” για λεπτοìÝρειεò.)
• ºσωò χρειαστεß να ενισχýσετε την οροφÞ για να διατηρηθεß επßπεδη και για να προληφθοýν οι
κραδασìοß. Για λεπτοìÝρειεò συìβουλευτεßτε αρχιτÝκτονα Þ ìαραγκü.
(3) ΤοποθετÞστε τα ìπουλüνια ανÜρτησηò. (ΧρησιìοποιÞστε ìπουλüνια ανÜρτησηò M8.)
• Σε περßπτωση ψευδοροφÞò, χρησιìοποιÞστε φυτευτÜ Üγκιστρα. Σε αντßθετη περßπτωση,
χρησιìοποιÞστε εντοιχιζüìενεò προσθÞκεò Þ εντοιχιζüìενα ìπουλüνια για να εξασφαλßσετε την
υποστÞριξη του βÜρουò τηò ìονÜδαò. Ρυθìßστε την απüσταση προò την οροφÞ εκ των προτÝρων.

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑÄΑΣ BEV
• Να χρησιìοποιεßτε τα κατÜλληλα αξεσουÜρ και ανταλλακτικÜ κατÜ την εγκατÜσταση.
(1) ΕγκαταστÞστε προσωρινÜ τη ìονÜδα BEV.
• ΤοποθετÞστε τα εξαρτÞìατα ανÜρτησηò στα
ìπουλüνια ανÜρτησηò. Στερεþστε τα εξαρτÞìατα
ανÜρτησηò στην οκρυφÞ και στην κÜτω πλευρÜ ìε
παξιìÜδια (M8, προìÞθεια τοπικÜ) και ροδÝλεò (M8:
ΕξωτερικÞ διÜìετροò 24 Ýωò 28 mm) (προìÞθεια
τοπικÜ).

 
  

(2) Ρυθìßστε το ýψοò τηò κεντρικÞò ìονÜδαò ìε το παξιìÜδι.
(3) ΕλÝγξτε üτι η κεντρικÞ ìονÜδα Ýχει εγκατασταθεß σε
οριζüντια στÜθìη.

 
  
! "! 
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(4) Σφßξτε το παξιìÜδι και πÜνω και κÜτω για να στερεωθεß γερÜ.
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7. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
〈Στουò εργολÜβουò εργασιþν σωλÞνωσηò〉
Μην χρησιìοποιεßτε διαλυτικü κατÜ την συγκüλληση και την σýνδεση των σωλÞνων ψυκτικοý.
ΧρησιìοποιÞστε κρÜìα συγκüλλησηò φωσφüρου χαλκοý (ΒCuP-2), το οποßο δεν απαιτεß διαλυτικü.
(Äιαλυτικü ìε βÜση το χλþριο προκαλεß διÜβρωση τηò σωλÞνωσηò. ΕπιπλÝον, εÜν περιλαìβÜνεται φθορßδιο,
το διαλυτικü θα Ýχει δοσìÝνα επßδραση στη γραììÞ σωλÞνωσηò ψυκτικοý, π.χ. την διÜβρωση του
ìηχανüλαδου κατÜψυξηò.)

7-1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣÙΛΗΝÙΝ
• Αναφερθεßτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò για την εσωτερικÞ ìονÜδα και αποφασßστε σχετικÜ ìε το ìÝγεθοò
κÜθε σωλÞνα και επιλÝξτε Ýνα κατÜλληλο σετ διακλÜδωσηò ψυκτικοý.
• ΧρησιìοποιÞστε τον ακüλουθο τýπο σωλÞνα ψυκτικοý.
Υλικü: ΧÜλκινοò σωλÞναò φωσφορικÞò αποξεßδωσηò Üνευ ραφÞò (C1220T-1/2H Þ C1220T-H)
ΠÜχοò τοιχþìατοò σωλÞνα: Προϊüν ìε αντοχÞ τα 12,3MPa
〈Παραδεßγìατα πÜχουò τοιχþìατοò σωλÞνα〉

(ìÞκοò: mm)

ΜÝγεθοò σωλÞνα
(εσωτερικÞ διÜìετροò)

Ποιüτητα υλικοý

ΕλÜχιστο πÜχοò τοιχþìατοò

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε σωλÞνεò ìε καθαρÝò εξωτερικÝò και εσωτερικÝò επιφÜνειεò χωρßò
ìολυσìατικοýò παρÜγοντεò, üπωò σουλφßδια, οξεßδια, σκüνη, θραýσìα, λÜδι και λßποò, και υγρασßα.
Εßναι επιθυìητü το λÜδι πρüσφυσηò στο σýστηìα σωλÞνωσηò να ìην υπερβαßνει τα 30 mg ανÜ 10 m.
• ΕκτελÝστε την εργασßα σωλÞνωσηò ìÝσα στα üρια του ìÝγιστου επιτρεπτοý ìÞκουò, επιτρεπüìενηò
διαφορÜò στο ýψοò, και του επιτρεπüìενου ìÞκουò ìετÜ τιò διακλαδþσειò που διευκρινßζονται στο “7-6
ÄΙΑÄΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝÄΕΣΗΣ ΣÙΛΗΝÙΣΗΣ”.

7-2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σιγουρευθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε εξειδικευìÝνα εργαλεßα Ýτσι þστε το κλιìατιστικü να διατηρÞσει
την κατÜλληλη αντßσταση πßεσηò και η ìüλυνση απü ακαθαρσßεò να αποτραπεß.
Συìβατüτητα ìε συìβατικÜ εργαλεßα (Üλλα ψυκτικÜ)
Ονοìα

Συìβατüτητα

ΠαρατηρÞσειò

Σωληνοκüπτηò

• ΧρησιìοποιÞστε Ýναν κüπτη κατÜλληλο για το πÜχοò σωλÞνωσηò.

ΠÝνσα σωλÞνα

• ΧρησιìοποιÞστε ìια διαφορετικÞ γωνßα που πωλεßται ωò προαιρετικü εξÜρτηìα εÜν
η ακτßνα καìπýληò πρÝπει να ìειωθεß.
• ΧρησιìοποιÞστε ìια διαφορετικÞ γωνßα που πωλεßται ωò προαιρετικü εξÜρτηìα για
τα τìÞìατα καìπýληò των σωλÞνων ìε διÜìετρο 15,9mm.

ÄιευρυντÞò
(εργαλεßο διεýρυνσηò
σωλÞνων)

• ΧρησιìοποιÞστε ìια διαφορετικÞ υποδοχÞ που πωλεßται ωò προαιρετικü εξÜρτηìα
για σωλÞνεò ìε διÜìετρο 15,9mm, εντοýτοιò, λüγω τηò δυσκολßαò στην επÝκτασÞ
τουò.

7-3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣÙΛΗΝÙΣΗΣ
ΚατÜ τη διÜρκεια τηò περιüδου εργασßαò εγκατÜστασηò, εκτελÝστε την προστασßα τηò σωλÞνωσηò σýìφωνα
ìε τον Πßνακα 1 για να αποτραπεß η εßσοδοò υγρασßαò, σκüνηò, και βρωìιÜò.
Πßνακα 1
Χþροò
ΕξωτερικÜ
ΕσωτερικÜ

7

Περßοδοò εργασßαò

ΜÝθοδοò προστασßαò

ΤουλÜχιστον Ýναò ìÞναò

Τσßìπηìα

Λιγüτερο απü Ýνα ìÞνα
Χωρßò περιορισìü

Τσßìπηìα Þ κÜλυììα ìε ταινßα

ΕλληνικÜ
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Äþστε τη ìÝγιστη δυνατÞ προσοχÞ στην εßσοδο σκüνηò και βρωìιÜò στην περßπτωση σωλÞνωσηò ìÝσω
οπþν διεßσδυσηò σε τοßχουò Þ üταν βγÜζετε τιò Üκρεò τηò σωλÞνωσηò προò τα Ýξω.

7-4 ΣΥΝÄΕΣΕΙΣ ΣÙΛΗΝÙΣΗΣ
• Σιγουρευθεßτε üτι εκτελÝσατε αντικατÜσταση αζþτου και εξαÝρωση αζþτου κατÜ την διÜρκεια τηò
συγκüλλησηò. (Äεßτε την Εικ. 2)
Μια ìεγÜλη ποσüτητα ταινßαò οξεßδωσηò θα παραχθεß στην εσωτερικÞ επιφÜνεια τηò σωλÞνωσηò εÜν η
συγκüλληση εκτελεßται χωρßò αντικατÜσταση αζþτου Þ εξαÝρωση αζþτου, δßνονταò κατÜ συνÝπεια ìια
δυσìενÞ επιρροÞ σε ποικßλεò βαλβßδεò και τον συìπιεστÞ στο σýστηìα ψυκτικοý και εìποδßζονταò την
κανονικÞ λειτουργßα του κλιìατιστικοý.
• ΚατÜ την διÜρκεια τηò συγκüλλησηò ìε το Üζωτο να Ýχει εφαρìοστεß, χρησιìοποιÞστε ìια βαλβßδα ìεßωσηò
2
και ρυθìßστε την πßεση του αζþτου σε 0,02 MPa (περßπου 0,2 kg/cm ) Þ λιγüτερο, üταν αισθανθεßτε στο
πρüσωπο υποψßα αÝρα.
   



   




   



Åéê. 2



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚατÜ τη συγκüλληση των αρìþν των σωλÞνων ìη χρησιìοποιεßτε αντι-οξειδωτικü. Τα υπολεßììατα
ìποροýν να φρÜξουν τουò σωλÞνεò και να σπÜσουν τον εξοπλισìü.
Σýνδεση σωλÞνωσηò
• Προστατεýστε το τìÞìα Α ìε Ýνα υγρü ýφασìα κατÜ την διÜρκεια τηò συγκüλλησηò Ýτσι þστε η
θερìοκρασßα του τìÞìατοò Α να ìην υπερβεß τουò 80°C.



     

 


ΕλληνικÜ
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7-5 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝÙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
• ΜετÜ απü την επιθεþρηση διαρροÞò αερßου των ενþσεων σωλÞνωσηò, αναφερθεßτε στην Εικ. 3
και Εικ. 4 και εκτελÝστε εργασßα ìüνωσηò θερìüτηταò στιò ενþσειò.
• ΧρησιìοποιÞστε ìüνωση για την προσαρìογÞ (3) για να εκτελÝστε την εργασßα ìüνωσηò θερìüτηταò.
(Äεßτε την Εικ. 3) Το υλικü ìüνωσηò θερìüτηταò παρÝχεται στουò σωλÞνεò υγροý και αερßου, αντßστοιχα.
• Βεβαιωθεßτε üτι ρυθìßσατε τη ραφÞ τηò ìüνωσηò για την προσαρìογÞ (3) προò τα πÜνω.
ΧρησιìοποιÞστε Ýναν σφιγκτÞρα (2) για να σφßγξετε και τιò δýο Üκρεò τηò ìüνωσηò για την προσαρìογÞ.
(Äεßτε την Εικ. 4)




    
  

   
    
   



    
  







   
    
   

     
     

     
     

Åéê. 3

             
 

   

   (2)   
       !   "
          #
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Åéê. 4
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7-6 ÄΙΑÄΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝÄΕΣΗΣ ΣÙΛΗΝÙΣΗΣ
(1) ΠαρÜδειγìα σýνδεσηò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
• Μüνο ìßα εσωτερικÞ ìονÜδα ìπορεß να συνδεθεß σε κÜθε ìονÜδα BEV.
   








 $


   

     
  ! 
 " " "
 "   
 
#

   

 
  

A

  




B

  





  


   


15m

   
 
  




15m 
  

(2) ΘÝση εγκατÜστασηò τηò ìονÜδαò BEV
• ΤοποθετÞστε τη ìονÜδα BEV ìÝσα στα üρια των 15 m Þ διαφορÜò ýψουò ανÜìεσα στιò εσωτερικÝò
ìονÜδεò.




  


(3) Επιτρεπüìενο ìÞκοò ìετÜ το διαχωρισìü (πραγìατικü ìÞκοò σωλÞνωσηò)
A+B≤40m (ìÞκοò απü τον πρþτο σωλÞνα διακλÜδωσηò Ýωò την εσωτερικÞ ìονÜδα)
B≤15m (ìÞκοò απü τη ìονÜδα BEV ìÝχρι την εσωτερικÞ ìονÜδα)

8. ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
8-1 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 την εργασßα ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò, αναφερθεßτε στο “ÄΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝÄΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ” που εßναι
κολληìÝνο στο καπÜκι του EL. COMPO. BOX.
• 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.
• Μßα ìονÜδα BEV συνδÝεται σε ìßα εσωτερικÞ ìονÜδα. ΣηìαδÝψτε κÜθε εσωτερικÞ ìονÜδα και ìονÜδα BEV
ωò ìονÜδα A, ìονÜδα B…, και βεβαιωθεßτε üτι η σýνδεση του πλακιδßου ακροδεκτþν στην εξωτερικÞ ìονÜδα
και στη ìονÜδα BEV ταιριÜζουν κανονικÜ. Αν η καλωδßωση και η σωλÞνωση ανÜìεσα στην εξωτερικÞ και την
εσωτερικÞ ìονÜδα και τη ìονÜδα BEV δεν ταιριÜζουν, ìπορεß να προκληθεß δυσλειτουργßα του συστÞìατοò.
• ΠρÝπει να εγκατασταθεß Ýναò διακüπτηò κυκλþìατοò ικανüò να διακüψει την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα
ολοκλÞρου του συστÞìατοò.
• 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.
• Μην συνδÝστε το καλþδιο γεßωσηò ìε σωλÞνεò αερßου και νεροý, αλεξικÝραυνα, Þ καλþδια γεßωσηò
τηλεφþνου.
• 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.
• Καλþδια γεßωσηò τηλεφþνου Þ αλεξικÝραυνα: ìπορεß να δηìιουργÞσουν αφýσικη υψηλÞ ηλεκτρικÞ
δυναìικÞ στο Ýδαφοò κατÜ τη διÜρκεια καταιγßδαò κεραυνþν.
ΕλληνικÜ
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(1) Ηλεκτρικα χαρακτηριστικα
ΜοντÝλο
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

ΜονÜδεò

ΗλεκτρικÞ τροφοδοσßα

Hz

ΤÜση

ΕλÜχ.

ΜÝγ.

MCA

MFA

50

230

207

253

0,1

15

MCA: ΕλÜχ. Κýκλωìα ΑìπÝρ (A);

MFA: ΜÝγ. ΑσφÜλεια ΑìπÝρ (A)

ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ
• Ο παραπÜνω Πßνακαò Ηλεκτρικþν Χαρακτηριστικþν αναφÝρεται ìüνο στη ìονÜδα BEV.
• Για περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò δεßτε τα τεχνικÜ Ýντυπα.
(2) ΠροδιαγραφÝò για καλþδια που προìηθεýονται τοπικÜ
Καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßα

Καλωδßωση ìετÜδοσηò

ΜοντÝλο
Καλþδιο
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

*H05VV

ÄιατοìÞ
Το ìÝγεθοò πρÝπει να συììορφþνεται
ìε τουò τοπικοýò κωδικοýò.

Καλþδιο

ÄιατοìÞ

Πλαστικü σχοινß ìε περßβληìα Þ καλþδιο
(2 σýρìατα) (ΣΗΜΕΙÙΣΗ 2)

0,75 - 1,25 mm2

*ΧρησιìοποιÞστε καλþδια τýπου H07RN-F üταν δεν χρησιìοποιοýνται προστατευìÝνοι σωλÞνεò.
ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ
1. ΕπιλÝξτε το ειδικü ìÝγεθοò ηλεκτρικοý καλωδßου για τη γραììÞ ισχýοò σýìφωνα ìε τα πρüτυπα τηò
Χþραò και τηò περιοχÞò σαò.
2. Οι προδιαγραφÝò για την τοπικÞ καλωδßωση εßναι σýìφωνεò ìε τον IEC60245.
3. ΜονωìÝνο πÜχοò: 1 mm Þ περισσüτερο
4. Το επιτρεπüìενο ìÞκοò τηò καλωδßωσηò ìετÜδοσηò πρÝπει να συììορφþνεται ìε τα παρακÜτω.
ΑνÜìεσα στην εξωτερικÞ ìονÜδα, τη ìονÜδα BEV και στην εσωτερικÞ ìονÜδα:ΜÝγ. 1000 m
(Συνολικü ìÞκοò
καλωδßωσηò: 2000 m)
ΑνÜìεσα στη ìονÜδα BEV και τηλεχειριστÞριο: ΜÝγ. 500 m
5. ΜÝχρι 16 κλÜδοι εßναι δυνατοß για την καλωδßωση ìονÜδαò-προò-ìονÜδα. Καìßα διακλÜδωση δεν
επιτρÝπεται ìετÜ απü διακλÜδωση.

11
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8-2 ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙÙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
¸να παρÜδειγìα καλωδßωσηò ìονοý συστÞìατοò φαßνεται εδþ.
• ΣυνδÝστε τουò ακροδÝκτεò F1 και F2 (τα εσωτερικÜ-προò-εξωτερικÜ τερìατικÜ) στο κιβþτιο διακüπτων τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò ìε τουò ακροδÝκτεò F1 και F2 (για την εξωτερικÞ πλευρÜ ) τηò πρþτηò ìονÜδαò BEV
1.

$/
EL.
COMPO.
BOX 2

Ìçí áíïßîôå ôï êáðÜêé ôïõ EL. COMPO. BOX 2
(óôçí áñéóôåñÞ ðëåõñÜ), ôï ïðïßï äåí áããßæåôáé
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åñãáóßáò åãêáôÜóôáóçò.
EL. COMPO. BOX 1
A5P

A1P

A B C

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Ìçí óõíäÝóôå ôéò
êáëùäéþóåéò çëåêôñéêÞò
$/ ôñïöïäïóßáò ìå êáíÝíá
ôñüðï.

F1 F2

 

F1 F2

+& 
,

-  ,, 0, - &1 2-(3 -
&&4  5   , && -,(-6
  !"# $% 
&&  *+&
,
'(
&& '(
400V

B

B

7&1  (+   
0-  ,(  +,
(+ 8 -'1+ 8 &
( 9-&-&5,4

16V

230V

F1 F2

 +)-

*+)-
& ,
& ,

) *+& , - 
- -, .-&&/

ABC

×ñçóéìïðïéÞóôå êáëùäéþóåéò ìåôÜäïóçò
äýï-áãùãþí (÷ùñßò ðïëéêüôçôá).
F1 F2

F1 F2

 +)-

*+)-
& ,
& ,

 

F1 F2

+& 
,




B
16V

+& 16V
,

 
 !"# $% 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
  
  
ΧρησιìοποιÞστε ακροδÝκτεò ìε δακτυλιοειδÞ σιαγþνα για

 
καλþδια σýνδεσηò ìε τον πßνακα ακροδεκτþν τροφοδοσßαò.

ΕÜν αυτοß δεν εßναι διαθÝσιìοι, παρατηρÞστε τα ακüλουθα
 



σηìεßα κατÜ την καλωδßωση.
  
• Μην επιστρþνεστε στριφτÜ καλþδια ìε
 
 


κασσιτεροκüλληση.
   

    
  
  
  
• Μην συνδÝστε καλþδια του διαφορετικοý ìετρητÞ ìε τον
 
 
 
ßδιο ακροδÝκτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò. (ΧαλÜρωση στη
σýνδεση ìπορεß να προκαλÝσει την υπερθÝρìανση.)
• ΚατÜ την σýνδεση των καλωδßων του ßδιου ìετρητÞ,
συνδÝστε τουò σýìφωνα ìε τη δεξß εικüνα.
• ΧρησιìοποιÞστε το διευκρινισìÝνο ηλεκτρικü καλþδιο.
ΣυνδÝστε το καλþδιο ασφαλþò ìε τον ακροδÝκτη.
ΤοποθετÞστε το καλþδιο ασφαλþò χωρßò εφαρìογÞ τηò υπερβολικÞò δýναìηò στον ακροδÝκτη.
• ΧρησιìοποιÞστε κατÜλληλο κατσαβßδι για να σφßξετε τιò βßδεò του ακροδÝκτη. ¸να κατσαβßδι ìε ìικρü
κεφÜλι θα καταστρÝψει το κεφÜλι και κατÜλληλο σφßξιìο θα εßναι αδýνατο.
• Υπερβολικü σφßξιìο των βιδþν ακροδεκτþν ìπορεß να τιò σπÜσει.

ΕλληνικÜ
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〈ΠροφυλÜξειò για γεßωση συνδÝσεων ακροδÝκτη〉
Βεβαιωθεßτε üτι συνδÝσατε το καλþδιο γεßωσηò Ýτσι þστε η κωνικÞ
ροδÝλα να βγει απü το κοììÝνο τìÞìα.
(Αλλιþò, η λειτουργßα τηò γεßωσηò ìπορεß να χαθεß λüγω τηò ανεπαρκοýò
επαφÞò του καλωδßου γεßωσηò.)
ΡοπÞ σýσφιξηò (N·m)
ΠλακÝτα ακροδεκτþν τηλεχειριστηρßου/
καλωδßωσηò ìετÜδοσηò (Μ3,5)

0,79~0,97

ΠλακÝτα ακροδεκτþν τροφοδοσßαò (Μ4)

1,18~1,44

Καλþδιο γεßωσηò (Μ4)

1,44~1,94

 
   
    


  

• Η καλωδßωση ìετÜδοσηò ìπορεß να διακλαδωθεß σε 16 γραììÝò. Οι διακλαδωìÝνεò γραììÝò δεν ìποροýν
να διακλαδωθοýν περαιτÝρω. (Äεßτε την Εικ. 5)
  


  

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Åéê. 5

• Μην συνδÝστε 200 V στην πλακÝτα ακροδεκτþν καλωδßωσηò ìετÜδοσηò ìε κανÝνα τρüπο.
Αλλιþò, το üλο σýστηìα θα πÜθει ζηìιÜ.
• Βεβαιωθεßτε üτι τηρÞσατε τα ακüλουθα üρια, αλλιþò κÜποιο λÜθοò ìετÜδοσηò ìπορεß να προκýψει.
• ΜÞκοò καλωδßωσηò: 1000 m ΜÝγ.
• Συνολικü ìÞκοò καλωδßωσηò: 2000 m ΜÝγ.
• Αριθìüò διακλαδþσεων: 16 ΜÝγ.
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8-3 ΣΥΝÄΕΣΗ ΚΑΛÙÄΙÙΣΗΣ
• ΕκτελÝστε τιò συνδÝσειò καλωδßωσηò ìετÜ την ολοκλÞρωση τηò εργασßαò σωλÞνωσηò ψυκτικοý.
• ΕλÝγξτε εÜν üλεò οι γραììÝò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò εßναι χωρßò ρεýìα.
• Χαλαρþστε τιò δýο βßδεò του EL. COMPO. BOX, αφαιρÝστε το καπÜκι, και συνδÝστε κÜθε καλþδιο üπωò
φαßνεται στην Εικ. 6.
• ¼ταν ολοκληρωθεß üλη η εργασßα καλωδßωσηò, τοποθετÞστε και ασφαλßστε το καπÜκι του EL. COMPO.
BOX.

TO IN/D TO OUT/D
UNIT
UNIT
F1 F2 F1 F2

X1A

L
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%#"#$ &!$  %#"#$ !'#! &(  &(

 
('!$ )

%#"#$ %! $"
%#"#$ &!$ 

-& %
$

,* %
$
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 &(

 
('!$ )
%#"#$ %!
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Åéê. 6

• Καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και καλþδιο γεßωσηò
ΣυνδÝστε τα καλþδια ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò ìε τουò ακροδÝκτεò L και Ν τηò πλακÝταò ακροδÝκτη
ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò (X1M).
ΣυνδÝστε το καλþδιο γεßωσηò ìε το ακροδÝκτη γεßωσηò. Εκεßνη τη στιγìÞ, τραβÞξτε τα καλþδια ηλεκτρικÞò
τροφοδοσßαò στον εξοπλισìü ìαζß ìε το καλþδιο γεßωσηò ìÝσω τηò οπÞò καλωδßωσηò, τυλßξτε και
στερεþστε τα καλþδια καλÜ ìε το αξεσουÜρ σφιγκτÞρα (1).

ΕλληνικÜ
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• Καλωδßωση ìετÜδοσηò
ΑφαιρÝστε τα καπÜκι του EL. COMPO. BOX, και συνδÝστε τα καλþδια ìετÜδοσηò ìε τουò ακροδÝκτεò
καλωδßωσηò (F1 και F2 στην εσωτερικÞ πλευρÜ και F1 και F2 στην εξωτερικÞ πλευρÜ). Σε αυτÞ τη
περßπτωση, τραβÞξτε τα καλþδια ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò στον εξοπλισìü ìαζß ìε το καλþδιο γεßωσηò
ìÝσω τηò οπÞò καλωδßωσηò, τυλßξτε και στερεþστε τα καλþδια ασφαλþò ìε το αξεσουÜρ σφιγκτÞρα (1).
[ΠΡΟΣΟΧΗ]
• Μην συνδÝστε τη καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò ìε τουò ακροδÝκτεò F1 και F2 τηò πλακÝταò
ακροδεκτþν καλωδßωσηò ìετÜδοσηò ìε κανÝνα τρüπο.
Αλλιþò, το üλο σýστηìα ìπορεß να πÜθει ζηìιÜ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΧρησιìοποιÞστε το αξεσουÜρ σφιγκτÞρα (1) κατÜ την στερÝωση κÜθε καλωδßου Ýτσι þστε το καλþδιο να
στερεþνεται ìε ασφÜλεια και καìßα πßεση να ìην υποβÜλλεται στη πλακÝτα σýνδεσηò καλωδßωσηò. ΚατÜ
την καλωδßωση, τοποθετÞστε τα καλþδια τακτοποιηìÝνα Ýτσι þστε το καπÜκι του EL. COMPO. BOX δεν
θα προεξÝχει, και τοποθετÞστε το καπÜκι ìε ασφÜλεια.
ΚατÜ την τοποθÝτηση του καπακιοý του EL. COMPO. BOX , δþστε την ìεγαλýτερη δυνατÞ προσοχÞ Ýτσι
þστε τα καλþδια να ìην πιαστοýν ìεταξý του καπακιοý του EL. COMPO. BOX.
• ΜετÜ την σýνδεση των καλωδßων, σφραγßστε το τìÞìα εξαγωγÞò καλωδßωσηò ìε στüκο Þ υλικü ìüνωσηò
θερìüτηταò (προìÞθεια τοπικÜ) Ýτσι þστε να ìην υπÜρχει κανÝνα Üνοιγìα για να αποτρÝψετε την εßσοδο
ìικρþν ζþων απ’ Ýξω.
ΕÜν Ýντοìα Þ ìικρÜ ζþα εισÝλθουν, ìπορεß να προκληθεß βραχυκýκλωìα στο EL. COMPO. BOX.
• Χωρßστε τα καλþδια χαìηλÞò τÜσηò (καλωδßωσηò ìετÜδοσηò) τουλÜχιστον 50 mm απü τα καλþδια
υψηλÞò τÜσηò συìπεριλαìβανοìÝνων καλωδßων ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και γεßωσηò του εξωτερικοý
εξοπλισìοý Ýτσι þστε να ìην συνδεθοýν ìε καλþδιο ìÝσω του ßδιου χþρου. ÄιαφορετικÜ, τα καλþδια
ìετÜδοσηò θα λÜβουν ηλεκτρικü θüρυβο (εξωτερικü θüρυβο), το üποιο θα Ýχει συνÝπεια σφÜλìατα και
βλÜβεò στο κλιìατιστικü.

9. ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(1) ΕλÝγξτε üτι το καπÜκι του EL. COMPO. BOX εßναι κλειστü ìετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò των
εσωτερικþν, BEV, και εξωτερικþν ìονÜδων.
(2) Αναφερθεßτε στα εγχειρßδια εγκατÜστασηò που παρÝχονται στιò εσωτερικÝò και εξωτερικÝò ìονÜδεò για τη
δοκιìαστικÞ λειτουργßα του κλιìατιστικοý.
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