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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
BEV unit

BEVQ71MVE
BEVQ100MVE
BEVQ125MVE

Français

BEVQ71MAVE
BEVQ100MAVE
BEVQ125MAVE

Español

Italiano

ΕλληνικÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.
PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
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.

Nederlands

Portugues

Русский

EN60335-2-40,

FXZQ20MVE, FXZQ25MVE, FXZQ32MVE, FXZQ40MVE, FXZQ50MVE
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Κλιìατιστικü ìε αναστροφÝα
συστÞìατοò VRV

Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
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1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλοýìε διαβÜστε προσεκτικÜ αυτοýò τουò “ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” πριν εγκαταστÞσετε αυτÞ τη
ìονÜδα κλιìατισìοý και φροντßστε να γßνει σωστÜ η εγκατÜσταση. ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò,
κÜντε ìια δοκιìαστικÞ λειτουργßα þστε να ελÝγξετε για τα ελαττþìατα και εξηγÞστε στον πελÜτη/στην
πελÜτισσα πþò να χειρßζεται την κλιìατιστικÞ συσκευÞ και να την φροντßζει 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 ”.
Το σýστηìα VRV εßναι Ýνα προϊüν ΚλÜσηò 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 ανακοινþσεων ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΟΧΗΣ.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ... Αν παραλεßψετε να ακολουθÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να προκληθεß
ατοìικüò τραυìατισìüò Þ απþλεια ζωÞò.
ΠΡΟΣΟΧΗ ............ Αν παραλεßψετε να τηρÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να προκληθεß ζηìιÜ
σε εξοπλισìü Þ ατοìικüò τραυìατισìüò, ο οποßοò να εßναι σοβαρüò ανÜλογα ìε τιò
περιστÜσειò.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΖητÞστε απü τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ απü εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει τιò
εργασßεò εγκατÜστασηò.
Μην προσπαθÞσετε να εγκαταστÞσετε ìüνοò σαò την κλιìατιστικÞ συσκευÞ. Τυχüν εσφαλìÝνη
εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• ΕγκαταστÞστε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò σ’ αυτü το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò.
Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• ΚατÜ την εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò σε ìικρü xþρο, λÜβετε ìÝτρα προφýλαξηò þστε, σε περßπτωση
διαρροÞò, η συγκÝντρωση ψυκτικοý να ìην ξεπερÜσει το επιτρεπüìενο üριο ασφαλεßαò.
ΕλληνικÜ
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ΕπικοινωνÞστε ìε το κατÜστηìα üπου κÜνατε την αγορÜ για περισσüτερεò πληροφορßεò. Η υπερβολικÞ
ποσüτητα ψυκτικοý σε κλειστü χþρο ìπορεß να επιφÝρει ανεπÜρκεια οξυγüνου.
Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε χρησιìοποιÞσει ìüνο τα προδιαγραφüìενα παρελκüìενα και εξαρτÞìατα για τιò
εργασßεò εγκατÜστασηò.
Αν δεν χρησιìοποιÞσετε τα προδιαγραφüìενα εξαρτÞìατα, ìπορεß να προκληθεß πτþση τηò ìονÜδαò,
διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
ΤοποθετÞστε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ σε βÜση αρκετÜ ανθεκτικÞ þστε να αντÝχει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Αν η βÜση δεν εßναι αρκετÜ ανθεκτικÞ, ìπορεß να προκληθεß πτþση τηò συσκευÞò και τραυìατισìüò.
ΕκτελÝστε τιò εργασßεò εγκατÜστασηò αφοý λÜβετε υπüψη σαò δυνατοýò ανÝìουò, τυφþνεò Þ σεισìοýò.
Αν παραλεßψετε να το κÜνετε αυτü κατÜ την εργασßα εγκατÜστασηò, ìπορεß να προκληθεß πτþση τηò
συσκευÞò και ατυχÞìατα.
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.
Σιγουρευτεßτε üτι γειþσατε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ.
Μη γειþνετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, αλεξικÝραυνο, Þ καλþδιο τηλεφωνικÞò γεßωσηò. ΑκατÜλληλη
γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Μßα ηλεκτρικÞ εκκÝνωση υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνü Þ Üλλεò πηγÝò ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο
κλιìατιστικü.
Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò την γη.
Αν δεν εγκατασταθεß Ýνα διακüπτηò διαρροÞò προò την γη, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Σιγουρευτεßτε üτι απενεργοποιÞσατε την συσκευÞ πριν αγγßξετε κÜποιο ηλεκτρικü εξÜρτηìα.
Βεβαιωθεßτε üτι üλεò οι καλωδιþσειò εßναι ασφαλεßò, üτι χρησιìοποιοýνται οι καλωδιþσειò των
προδιαγραφþν, και üτι δεν υπÜρχει κανÝνα τÝντωìα στιò συνδÝσειò των ακροδεκτþν Þ τα καλþδια.
Τυχüν εσφαλìÝνεò συνδÝσειò Þ ασφÜλιση καλωδßων ìποροýν να προκαλÝσουν ανÜπτυξη ασυνÞθουò
θερìοκρασßαò Þ πυρκαγιÜ.
ΚατÜ την καλωδßωση τηò παροχÞò ισχýοò και τη σýνδεση των καλωδßων τηò συσκευÞò τηλεχειρισìοý και
τηò ìετÜδοσηò, τοποθετÞστε τα καλþδια οýτωò þστε το κÜλυììα του πßνακα των ηλεκτρικþν ìερþν να
ìπορεß να κλεßσει ìε ασφÜλεια.
ΕσφαλìÝνη τοποθÝτηση του καλýììατοò του κυτßου ελÝγχου, ενδÝχεται να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα,
πυρκαγιÜ Þ υπερθÝρìανση των τερìατικþν.
Αν διαρρÝει ψυκτικü αÝριο κατÜ τη διÜρκεια τηò εγκατÜστασηò, εξαερßστε την περιοχÞ αìÝσωò.
Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü αÝριο Ýρθει σε επαφÞ ìε φωτιÜ.
Αφοý ολοκληρωθεß η εγκατÜσταση, ελÝγξτε για διαρροÞ ψυκτικοý αεριοý.
Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü αÝριο διαρρεýσει στο δωìÜτιο και Ýρθει σε επαφÞ ìε ìßα
εστßα φωτιÜò üπωò εßναι το αερüθερìο, η σüìπα Þ η κουζßνα.
Μην αγγßξτε ìε γυìνÜ χÝρια το ψυκτικü που Ýχει διαρρεýσει απü τουò σωλÞνεò ψυκτικοý Þ Üλλεò
περιοχÝò, γιατß υπÜρχει κßνδυνοò κρυοπαγÞìατοò.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕγκαταστÞστε τη ìονÜδα BEV, το καλþδιο τροφοδοσßαò και τα καλþδια σýνδεσηò τουλÜχιστον 1 ìÝτρο ìακριÜ
απü τηλεορÜσειò Þ ραδιüφωνα για να αποφýγετε διαταραχÝò στην εικüνα και θüρυβο.
(ΑνÜλογα ìε την ισχý του σÞìατοò εισüδου, η απüσταση του 1 ìÝτρου ìπορεß να ìην εßναι επαρκÞò για την
εξÜλειψη θορýβου.)
Η απüσταση ìετÜδοσηò του κιτ του ασýρìατου τηλεχειριστηρßου ìπορεß να εßναι ìικρüτερη απü την
αναìενüìενη σε δωìÜτια ìε ηλεκτρονικÝò λÜìπεò φθορισìοý (τýπου ìετατροπÝα Þ ταχεßαò εκκßνησηò).
ΕγκαταστÞστε τη ìονÜδα BEV üσο πιο ìακριÜ ìπορεßτε απü λαìπτÞρεò φθορßου.
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.
Μην κÜνετε εγκατÜσταση τηò κλιìατιστικÞò συσκευÞò στιò θÝσειò που αναφÝρονται παρακÜτω:
1. ¼που υπÜρχει ìια υψηλÞ συγκÝντρωση σταγονιδßων ορυκτελαßου Þ ατìοý (π.χ. κουζßνα).
Τα πλαστικÜ εξαρτÞìατα ìποροýν να καταστραφοýν, εξαρτÞìατα ìποροýν να πÝσουν και να
προκληθεß διαρροÞ νεροý.
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2. ¼που παρÜγονται διαβρωτικÜ αÝρια, üπωò θειþδη αÝρια.
Οι διαβρωìÝνοι χαλκοσωλÞνεò Þ τα ορειχÜλκινα οξειδωìÝνα εξαρτÞìατα ìπορεß να προκαλÝσουν
διαρροÞ ψυκτικοý.
3. ¼που υπÜρχουν ìηχανÞìατα που εκπÝìπουν ηλεκτροìαγνητικÞ ακτινοβολßα.
Η ηλεκτροìαγνητικÞ ακτινοβολßα ìπορεß να παρεìποδßσουν την σωστÞ λειτουργßα του συστÞìατοò
ελÝγχου και να προκαλÝσουν βλÜβη στην ìονÜδα.
4. ¼που υπÜρχει διαρροÞ εýφλεκτων αερßων, αιωροýìενα σωìατßδια Üνθρακα Þ εýφλεκτηò σκüνηò στον
αÝρα Þ εýφλεκτα, πτητικÜ αÝρια üπωò διαλυτικÜ ìπογιÜò Þ βενζßνη.
Η λειτουργßα τηò συσκευÞò 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.
• Η ìονÜδα BEV δεν προορßζεται για χρÞση σε πιθανþò εκρηκτικÞ ατìüσφαιρα.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• ¼ταν ìετακινεßτε τη ìονÜδα κατÜ την εξαγωγÞ απü το κιβþτιο, βεβαιωθεßτε üτι την πιÜνετε απü δýο
κρßκουò ανýψωσηò χωρßò να εξασκεßτε πßεση σε Üλλα σηìεßα και ειδικüτερα στη σωλÞνωση
ψυκτικοý.
• Βεβαιωθεßτε üτι ελÝγξατε τον τýπο του ψυκτικοý R410Α που θα χρησιìοποιηθεß πριν κÜνετε την εγκατÜσταση
τηò ìονÜδαò. (Η χρÞση λανθασìÝνου ψυκτικοý θα εìποδßσει τη σωστÞ λειτουργßα τηò ìονÜδαò.)
• Η ìονÜδα σýνδεσηò επονοìαζüìενη BEV εßναι ìßα ìονÜδα ìε ηλεκτρονικÞ βαλβßδα διαστολÞò που
επιτρÝπει τη σýνδεση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò ìε το σýστηìα VRV.
• Η ìονÜδα BEV ìπορεß να συνδεθεß ìüνο στα ìοντÝλα που αναφÝρονται στον παρακÜτω πßνακα. Μην
προσπαθÞσετε να τη συνδÝσετε σε Üλλα ìοντÝλα.
ΕσωτερικÞ ìονÜδα
Τýποò ΑναρτηìÝνηò ΚασÝταò ΟροφÞò

• Äεßτε τα εσþκλειστα εγχειρßδια εγκατÜστασηò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò VRV και τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
οροφÞò τýπου κασÝταò για λεπτοìÝρειεò.
• Για την εσωτερικÞ ìονÜδα τη συνδεδεìÝνη στη ìονÜδα BEV, η ψýξη/θÝρìανση δεν ìπορεß να αντιìετατεθεß
ìε το τηλεχειριστÞριο.
• ¼ταν το σýστηìα για ψýξη/θερìανση συνδεθεß στη ìονÜδα BS, παρÝχεται δικαßωìα επιλογÞò ψýξηò/
θÝρìανσηò.
• ¼ταν για üλεò τιò εσωτερικÝò ìονÜδεò χρησιìοποιοýνται εσωτερικÝò ìονÜδεò οροφÞò τýπου κασÝταò και η
ìονÜδα BEV, για να ενεργοποιηθεß η εναλλαγÞ ψýξηò/θÝρìανσηò εßναι απαραßτητοò Ýναò ξεχωριστüò
“ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ψýξηò/θÝρìανσηò”.

2-1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Μην εγκαθιστÜτε Þ χειρßζεστε τη ìονÜδα στιò αßθουσεò που αναφÝρονται παρακÜτω.
• ΓεìÜτα ìε ορυκτÝλαιο Þ ìε ατìοýò λαδιοý Þ ìε πιτσιλιÝò üπωò στιò κουζßνεò. (Τα πλαστικÜ εξαρτÞìατα
ìπορεß να φθαροýν, κÜτι που ìπορεß να προκαλÝσει την πτþση τηò ìονÜδαò απü τη θÝση τηò Þ να
οδηγÞσει σε διαρροÞ.)
• Σε χþρουò üπου υπÜρχει διαβρωτικü αÝριο üπωò το θειοýχο αÝριο.(Οι χαλκοσωλÞνεò και τα σηìεßα
συγκüλλησηò ìπορεß να διαβρωθοýν, κÜτι που ìπορεß να οδηγÞσει σε διαρροÞ ψυκτικοý.)
• Οταν εκτßθενται σε εýφλεκτα αÝρια και üταν χρησιìοποιοýνται πτητικÜ εýφλεκτα αÝρια üπωò διαλυτικÜ
Þ βενζßνη. (Βενζßνη πλησßον τηò συσκευÞò ìπορεß να αναφλεγεß.)
• Οπου ìηχανÞìατα ìπορεß να δηìιουργÞσουν ηλεκτροìαγνητικÜ κýìατα. (Το σýστηìα ελÝγχου ìπορεß
να παρουσιÜσει βλÜβεò.)
• Οπου ο αÝραò περιÝχει υψηλÜ επßπεδα Üλατοò üπωò κοντÜ σε παραλßεò και üπου η τÜση παρουσιÜζει
ìεγÜλεò διακυìÜνσειò üπωò σε εργοστÜσια.
Επßσηò σε οχÞìατα Þ σκÜφη.
• Η ìονÜδα αυτÞ, εσωτερικÞ και εξωτερικÞ, εßναι κατÜλληλη για εγκατÜσταση σε εìπορικü και ελαφρþò
βιοìηχανικü περιβÜλλον. ΕÜν εγκατασταθεß ωò οικιακÞ συσκευÞ ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροìαγνητικÝò
διαταραχÝò.

ΕλληνικÜ
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2-2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Βεβαιωθεßτε üτι τα παρακÜτω εξαρτÞìατα συνοδεýουν τη ìονÜδα σαò.
Ονοìα

ΣφιγκτÞραò

Ποσüτητα

9 τεì.

Μονωτικü υλικü για
τοποθÝτηση

Στεγανοποιητικü υλικü

3 τεì.

3 τεì.

(3) Για σωλÞνωση υγροý × 2

(5)

(4) Για σωλÞνωση αερßου × 1

(6)

(7)

ΣωλÞνεò σýνδεσηò
σωλÞνων αερßου
1 τεì.

(1) 3 κοντÜ κοììÜτια
Μικρü × 2

ΣχÞìα
(2) 6 ìακριÜ κοììÜτια

×1
Ονοìα

(8) Οδηγßεò εγκατÜστασηò

(9) Πλακßδιο ονüìατοò

Ποσüτητα

1 τεì.

1 τεì.

ΣχÞìα

2-3 ΣΥΝÄΥΑΣΜ¼Σ
• ΣυνδÝστε ìια ìονÜδα BEV ìε την ßδια απüδοση στην εσωτερικÞ ìονÜδα.
ΜονÜδα BEV

BEVQ71M(A)VE

BEVQ100M(A)VE

BEVQ125M(A)VE

ΕσωτερικÞ ìονÜδα

FXUQ71M(A)V1

FXUQ100M(A)V1

FXUQ125M(A)V1

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

Αν δεν γßνει σωστÜ, τι πρüκειται να συìβεß

¸χουν τοποθετηθεß στερεÜ η εσωτερικÞ, η εξωτερικÞ και
η ìονÜδα BEV;

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

ΤÝλειωσε η δοκιìÞ διαρροÞò αερßου;

Μπορεß να Ýχει σαν αποτÝλεσìα ανεπαρκÞ ψýξη.

Εχει ìονωθεß πλÞρωò η ìονÜδα;

ΕνδÝχεται να στÜξει υγρασßα.

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 εÜν υπÜρχει διαρροÞ ηλεκτρικοý ρεýìατοò.

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

3. 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).〉〉
(1) ΕπιλÝξτε Ýνα χþρο εγκατÜστασηò üπου ικανοποιοýνται οι παρακÜτω συνθÞκεò και τον οποßο θα
εγκρßνει ο πελÜτηò.
• 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.

4
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• Που το συνολικü ìÞκοò των σωληνþσεων τηò εσωτερικÞò και εξωτερικÞò ìονÜδαò εßναι κÜτω απü το
επιτρεπüìενο ìÞκοò τηò σωλÞνωσηò.
(Για τη “6. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ” δεßτε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που παρÝχεται ìε την εξωτερικÞ
ìονÜδα.)
• ΘÝσειò üπου ìπορεß να ανοιχτεß ìια οπÞ συντÞρησηò. (Äεßτε την Εικ. 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) ΕγκαταστÞστε τη σωλÞνωση σýνδεσηò των σωληνþσεων αερßου (7) üχι ìακρýτερα απü 250 mm
απü την οπÞ για τη θερìικÞ αντßσταση στη ìονÜδα. (ΑνατρÝξτε στο “8-1 ΠÙΣ ΝΑ ΣΥΝÄΕΣΕΤΕ ΤΙΣ
ΚΑΛÙÄΙÙΣΕΙΣ”)
(4) Αποφýγετε οποιαδÞποτε επαφÞ ìε την επιφÜνεια τηò οροφÞò, καθþò αυτü ενδÝχεται να
προκαλÝσει θüρυβο και κραδασìü.
[ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ]
• ΕγκαταστÞστε τιò εσωτερικÝò και τιò εξωτερικÝò ìονÜδεò, την καλωδßωση τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και τα
συνδετικÜ καλþδια σε απüσταση τουλÜχιστον 1 ìÝτρου απü τηλεορÜσειò και ραδιüφωνα προκειìÝνου να
αποφευχθεß η παρεìβολÞ στην εικüνα Þ τα παρÜσιτα.
(ΑνÜλογα και τα ραδιοκýìατα, η απüσταση 1 ìÝτρου ìπορεß να εßναι εßναι αρκετÞ για την εξÜλειψη του θορýβου.)




 

〈〈¼ταν γßνεται ανÜρτηση τηò ìονÜδαò απü την οροφÞ〉〉
ΕγκαταστÞστε Ýτσι þστε το καπÜκι του πßνακα ελÝγχου να βλÝπει προò τα κÜτω.
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〈〈¼ταν η εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò γßνεται στον τοßχο〉〉
Βεβαιωθεßτε üτι η Ýξοδοò τηò καλωδßωσηò εßναι γυρισìÝνη προò τα κÜτω και σε καìßα Üλλη κατεýθυνση.
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4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
〈〈¼ταν γßνεται ανÜρτηση τηò ìονÜδαò απü την οροφÞ〉〉
(1) ΕλÝγξτε τιò σχετικÝò τοποθεσßεò τηò οπÞò οροφÞò, τηò ìονÜδαò και των ìπουλονιþν ανÜρτησηò.
% # # &

 
 
  

   

 
      

'# 
 
 
 
   
 !  "     
#      #$
 mm

Åéê. 4

Åéê. 3
(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
“6.ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ” και “7. 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
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〈〈¼ταν η εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò γßνεται στον τοßχο〉〉
(1) ΕλÝγξτε τιò σχετικÝò τοποθεσßεò τηò οπÞò οροφÞò, τηò ìονÜδαò και των ìπουλονιþν ανÜρτησηò.
182

287

37

(ìÞêïò:mm)

Åéê. 5

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑÄΑΣ BEV
• Να χρησιìοποιεßτε τα κατÜλληλα αξεσουÜρ και ανταλλακτικÜ κατÜ την εγκατÜσταση.

 

 
  
10-15mm

〈〈¼ταν γßνεται ανÜρτηση τηò ìονÜδαò απü την οροφÞ〉〉
(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.
(4) Σφßξτε το παξιìÜδι και πÜνω και κÜτω για να στερεωθεß γερÜ.

   
    

〈〈¼ταν η εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò γßνεται στον τοßχο〉〉
(1) ΤοποθετÞστε τα εξαρτÞìατα ανÜρτησηò ìε τιò βßδεò εγκατÜστασειò
(4 τìχ.)
(2) ΧρησιìοποιÞστε βßδεò M4.


    
    BEV
   

Åéê. 6

 

  
    

  BEV

6. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

Åéê. 7

〈Äεßχνει τη ìÝθοδο διασωλÞνωσηò ανÜìεσα στην εξωτερικÞ ìονÜδα, τη ìονÜδα BEV και την
εσωτερικÞ ìονÜδα. ΕπιλÝξτε το ìÝγεθοò των σωλÞνων και το κιτ διακλÜδωσηò του ψυκτικοý ανÜλογα
ìε τον τρüπο διασωλÞωσηò.〉
〈Για τη σωλÞνωση του ψυκτικοý υγροý των εξωτερικþν ìονÜδων, βλÝπε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
που συνοδεýει την εξωτερικÞ ìονÜδα.〉
〈ΚÜντε τιò εργασßεò ηχοìüνωσηò και στιò δýο πλευρÝò των σωληνþσεων αερßου και υγροý. Σε
αντßθετη περßπτωση, ìερικÝò φορÝò ìπορεß να παρουσιαστεß διαρροÞ νεροý.〉
〈¼ταν χρησιìοποιεßτε αντλßα θερìüτητοò, η θερìοκρασßα των σωλÞνων αερßου ìπορεß να φτÜσει
τουò 120 °C περßπου, κατÜ συνÝπεια χρησιìοποιÞστε ìüνωση επαρκþò ανθεκτικÞ.〉
〈Βελτιþστε τη ìüνωση τηò σωλÞνωσηò φρÝον ανÜλογα ìε το περιβÜλλον τηò εγκατÜστασηò.
Αν η ìüνωση εßναι ανεπαρκÞò, ενδÝχεται να σχηìατιστεß εξßδρωση στην επιφÜνεια τηò ìüνωσηò.〉
〈Προτοý εγκαταστÞσετε τιò σωληνþσειò του ψυκτικοý, ελÝγξτε τον τýπο του ψυκτικοý που
χρησιìοποιεßται. Äεν εξασφαλßζεται η σωστÞ λειτουργßα εÜν οι τýποι ψυκτικοý δεν εßναι οι ßδιοι.〉
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•
•
•
•

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΧρησιìοποιÞστε Ýναν κüφτη σωλÞνων και φτιÜξτε Ýνα κωνικü κολλÜρο ανÜλογα ìε τον τýπο του
ψυκτικοý υγροý.
Επικαλýψτε ìε λÜδι εστÝρα Þ αιθÝρα το κωνικü τìÞìα πριν απü τη σýνδεση.
Για να αποφýγετε την εισαγωγÞ σκüνηò, υγρασßαò Þ Üλλων ξÝνων ουσιþν στο εσωτερικü του
σωλÞνα, στενÝψτε την Üκρη του σωλÞνα Þ καλýψτε την ìε ταινßα.
Μην επιτρÝψετε την πρüσìειξη ìÝσα στο κýκλωìα ψυκτικοý Üλλου στοιχεßου πÝραν του
προκαθορισìÝνου ψυκτικοý, üπωò αÝρα κλπ. ΕÜν παρουσιαστεß διαρροÞ ψυκτικοý αερßου ενþ η
ìονÜδα λειτουργεß, αερßστε το χþρο καλÜ αìÝσωò.

• Η εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι Þδη γεìÜτη ìε ψυκτικü υγρü.
• Για τη σωλÞνωση και διακλÜδωση ψυκτικοý, ακολουθÞστε τη “διαδικασßα σýνδεσηò σωλÞνωσηò”.
• Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε ìαζß Ýνα περικοχλιοστρüφιο και Ýνα δυναìοìετρικü κλειδß, üπωò φαßνεται
στο σχÝδιο, üταν συνδÝετε Þ αποσυνδÝετε σωλÞνεò απü/προò τη ìονÜδα.
• Äεßτε τον Πßνακα 1 για τιò διαστÜσειò του ρακüρ.
• ΚατÜ τη σýνδεση του ρακüρ, επικαλýψτε το κωνικü κολλÜρο (εκχεßλωση), ìÝσα και Ýξω ìε λÜδι αιθÝρα Þ
εστÝρα και αρχικÜ σφßξτε ìε το χÝρι για 3 Þ 4 στροφÝò πριν το σφßξτε εντελþò.
• Äεßτε τον Πßνακα 1 για να καθορßσετε την κατÜλληλη ροπÞ σýσφιξηò.
Πßνακα 1

φ 9,5 (3/8”)

32,7 – 39,9N · m

12,8 – 13,2

φ 15,9 (5/8”)

61,8 – 75,4N · m

19,3 – 19,7

Äιαìüρφωση κωνικοý κολλÜρoυ
(εκχεßλωση)

45˚±2˚

ÄιÜσταση Α ìοýφαò (mm)

R0,4-0,8

A

ΡοπÞ σýσφιξηò

90˚±2˚

ΜÝγεθοò
σωλÞνα

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

 
ËÜäé åóôÝñá Þ áéèÝñá
    
  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τυχüν υπερβολικü σφßξιìο ενδÝχεται να προκαλÝσει βλÜβη στο ρακüρ και διαρροÞ ψυκτικοý.
Äεν συνιστÜται εκτüò απü επεßγουσα κατÜσταση
ΠρÝπει να χρησιìοποιÞσετε κλειδß σýσφιγξηò αλλÜ εÜν εßναι απαραßτητο να εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα χωρßò
κλειδß σýσφιγξηò, ìπορεßτε να ακολουθÞσετε τη ìÝθοδο εγκατÜστασηò που περιγρÜφεται παρακÜτω.
Καθþò σφßγγετε το εκχειλωìÝνο παξιìÜδι ìε το κλειδß, υπÜρχει Ýνα σηìεßο στο οποßο η ροπÞ σýσφιγξηò
ξαφνικÜ ìεγαλþνει. Απü εκεßνη τη θÝση, συνεχßστε να σφßγγετε περαιτÝρω το παξιìÜδι σýìφωνα ìε τη
γωνßα που φαßνεται παρακÜτω:
Πßνακα 2
ΜÝγεθοò σωλÞνα

Γωνßα περαιτÝρω σýσφιγξηò

Συνιστþìενο ìÞκοò βραχßονα του εργαλεßου

φ 9,5 (3/8”)

60 Ýωò 90 ìοßρεò

Περßπου 200mm

φ 15,9 (5/8”)

30 Ýωò 60 ìοßρεò

Περßπου 300mm

Μüλιò τελειþσετε, βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει διαρροÞ αερßου.

8
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• Βεβαιωθεßτε üτι κÜνατε τιò εργασßεò θερìοìüνωσηò στο τìÞìα σýνδεσηò των σωλÞνων αφοý πρþτα
κÜνετε Ýλεγχο διαρροÞò αερßου, ìελετþνταò την παρακÜτω εικüνα.
• Τυλßξτε τη mονωτικü υλικü για τοποθÝτηση (3) (4) γýρω απü τη ìüνωση για τουò αρìοýò στην πλευρÜ τηò
σωλÞνωσηò υγροý και την πλευρÜ σωλÞνωσηò αερßου. (Äεßτε την Εικ. 9, 10)
• ΚατÜ την εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò στην οροφÞ, βεβαιωθεßτε üτι η σýνδεση ìεταξý των mονωτικü υλικü
για τοποθÝτηση (3) και (4) ειναι γυρισìÝνη προò τα επÜνω. (Σφßξτε και τα δýο Üκρα ìε τουò σφιγκτÞρεò (2).)
(Οι Εικ. 9, 10 δεßχνουν την περßπτωση εγκατÜστασηò σε τοßχο.)
• Περιτυλßξτε το παρεχüìενο στεγανοποιητικü υλικü (5) (6) γýρω απü τη mονωτικü υλικü για τοποθÝτηση (3)
(4). (Äεßτε την Εικ. 8)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθεßτε üτι ìονþσατε üλουò τουò σωλÞνεò του τοπικοý δικτýου σε üλο τουò το ìÞκοò ìÝχρι το σηìεßο
σýνδεσηò των σωλÞνων στην εσωτερικÞ ìονÜδα. Οι ακÜλυπτοι σωλÞνεò ìπορεß να προκαλÝσουν τη
δηìιουργßα συìπυκνþìατοò Þ εγκαýìατα εÜν κÜποιοò τουò αγγßξει.
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Åéê. 9

   
Åéê. 10

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

ΕλληνικÜ
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Åéê. 11

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚατÜ τη συγκüλληση των αρìþν των σωλÞνων ìη χρησιìοποιεßτε αντι-οξειδωτικü. Τα υπολεßììατα
ìποροýν να φρÜξουν τουò σωλÞνεò και να σπÜσουν τον εξοπλισìü.
Äιαδικασßα σýνδεσηò σωλÞνωσηò
• Φροντßστε το ìÞκοò τηò σωλÞνωσηò ψυκτικοý ανÜìεσα στη ìονÜδα BEV και την εσωτερικÞ ìονÜδα να ìην
υπερβαßνει τα 5m και üτι η διαφορÜ ýψουò να εßναι τουλÜχιστον 4m.
(1) ΠαρÜδειγìα σýνδεσηò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
• Μüνο ìßα εσωτερικÞ ìονÜδα ìπορεß να συνδεθεß σε κÜθε ìονÜδα BEV.
   








Åéê. 12
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(2) ÄιαφορÜ ýψουò ìεταξý των εσωτερικþν ìονÜδων
• ΤοποθετÞστε τη ìονÜδα BEV ìÝσα στα üρια των 15 m Þ διαφορÜò ýψουò ανÜìεσα στιò εσωτερικÝò ìονÜδεò.
• Βεβαιωθεßτε üτι η διαφορÜ ýψουò ανÜìεσα στη ìονÜδα BEV και στην εσωτερικÞ ìονÜδα δεν εßναι
ìεγαλýτερη απü 4 m.

 




C

Åéê. 13

(3) Επιτρεπüìενο ìÞκοò ìετÜ το διαχωρισìü (πραγìατικü ìÞκοò σωλÞνωσηò)
B+C ≤35 m (ìÞκοò απü τον πρþτο σωλÞνα διακλÜδωσηò Ýωò την εσωτερικÞ ìονÜδα)
(4) Ποσüτητα πρüσθετου ψυκτικοý
¼ταν κÜνετε τη ìÝτρηση τηò ποσüτηταò του προò γÝìιση πρüσθετου ψυκτικοý, πρÝπει να υπολογßζετε και
το ìÞκοò των σωλÞνων υγροý ανÜìεσα στη ìονÜδα BEV και στην εσωτερικÞ ìονÜδα.
Πρüσθετη ποσüτητα γÝìισηò = a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p+q
ΑνατρÝξτε επßσηò στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που προìηθεýεται ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα.

  !
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Åéê. 14
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7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
7-1 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 τιò ηλεκτρικÝò συνδÝσειò, δεßτε επßσηò το “ÄΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝÄΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ” που Ýχει αναρτηθεß στο
καπÜκι του Τερìατικοý κιβωτßου.
• Για λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε τη σýνδεση του τηλεχειριστηρßου, ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που
προìηθεýεται ìε το τηλεχειριστÞριο.
• Ολεò οι καλωδιþσειò θα πρÝπει να πραγìατοποιηθοýν απü ειδικευìÝνο ηλεκτρολüγο.
• 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 BS 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.
• Μη συνδÝετε το καλþδιο γεßωσηò σε σωλÞνεò αερßου Þ νεροý, αλεξικÝραυνα Þ σε τηλεφωνικÜ καλþδια
γεßωσηò.
• ΣωλÞνεò αερßου: υπÜρχει κßνδυνοò να εκραγοýν και εÜν υπÜρχει διαρροÞ αερßου να προκληθεß φωτιÜ.
• ΣωλÞνεò νεροý: δεν εßναι δυνατÞ η γεßωση εÜν χρησιìοποιοýνται σωλÞνεò απü χοντρü πλαστικü.
• ΤηλεφωνικÜ καλþδια και αλεξικÝραυνα: η ισχýò εδÜφουò ìπορεß να αυξηθεß υπερβολικÜ εÜν χτυπηθεß
απü κεραυνü.

7-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜονÜδεò
ΜοντÝλο

Hz

ΗλεκτρικÞ τροφοδοσßα
ΤÜση

ΠεριοχÞ τÜσηò

220-240

ΜÝγ. 264
ΕλÜχ. 198

FXUQ71M(A)V1+BEVQ71M(A)VE
50

FXUQ100M(A)V1+BEVQ100M(A)VE
FXUQ125M(A)V1+BEVQ125M(A)VE

MCA: ΕλÜχ. Κýκλωìα ΑìπÝρ (A);
KW: ΟνοìαστικÞ ισχýò ìοτÝρ ανεìιστÞρα (kW);

ΜοτÝρ ανεìιστÞρα

MCA

MFA

KW

FLA

0,8

15

0,045

0,6

1,3

15

0,090

1,0

MFA: ΜÝγ. ΑσφÜλεια ΑìπÝρ (A)
FLA: Ampere ìε πλÞρεò φορτßο (A)

ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ
• Ο παραπÜνω Πßνακαò Ηλεκτρικþν Χαρακτηριστικþν αναφÝρεται ìüνο στη ìονÜδα BEV.
• Για περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò δεßτε τα τεχνικÜ Ýντυπα.

7-3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛÙÄΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßα
ΜοντÝλο

BEVQ71 · 100 · 125M(A)VE

ΕλληνικÜ

ΤοπικÝò
ασφÜλειεò

15A

Καλþδιο

H05VV-U3G

ÄιατοìÞ

Το ìÝγεθοò πρÝπει να
συììορφþνεται ìε τουò
τοπικοýò κωδικοýò.

Καλωδßωση ìετÜδοσηò
Καλþδιο

ÄιατοìÞ

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

0,75 - 1,25 mm2
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ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ
1. ΕπιλÝξτε το ειδικü ìÝγεθοò ηλεκτρικοý καλωδßου για τη γραììÞ ισχýοò σýìφωνα ìε τα πρüτυπα τηò
Χþραò και τηò περιοχÞò σαò.
2. Το επιτρεπüìενο ìÞκοò τηò καλωδßωσηò ìετÜδοσηò πρÝπει να συììορφþνεται ìε τα παρακÜτω.
ΜÝγ. 1000 m
ΑνÜìεσα στην εξωτερικÞ ìονÜδα και τη ìονÜδα BEV:
(Συνολικü ìÞκοò καλωδßωσηò: 2000 m)
ΑνÜìεσα στη ìονÜδα BEV και στην εσωτερικÞ ìονÜδα:ΜÝγ. 500 m
ΜÝγ. διακλαδþσειò Αριθ. διακλαδþσεων:
16
3. ΠÜχοò ìüνωσηò:
1 mm Þ περισσüτερο
4. Για τη σýνδεση των καλωδßων απü ìονÜδα σε ìονÜδα ìποροýν να γßνουν ìÝχρι 16 διακλαδþσειò. ΜετÜ
την πρþτη διακλÜδωση δεν επιτρÝπεται δÝυτερη. (Äεßτε την Εικ. 15)
Äåõôåñåýïõóá
äéáêëÜäùóç

ÄéáêëÜäùóç
F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Åéê. 15

8. ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙΑΚΗΣ ΣΥΝÄΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠÙΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
8-1 ΠÙΣ ΝΑ ΣΥΝÄΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕΙΣ
• ΣυνδÝστε τη σωλÞνωση ìüνο αφοý τελειþσετε τιò εργασßεò ìε τη σωλÞνωση ψυκτικοý.
• Βεβαιωθεßτε πρþτα üτι η τροφοδοσßα ρεýìατοò εßναι κλειστÞ προò τη ìονÜδα.
• ¼πωò φαßνεται στην Εικ. 16, ξεσφßξτε τιò δýο βßδεò στο καπÜκι του κιβωτßου ηλεκτρικþν εξαρτηìÜτων,
αφαιρÝστε το και κÜντε τιò συνδÝσειò των καλωδßων.
• Αφοý ολοκληρþσετε τιò συνδÝσειò των καλωδßων, τοποθετÞστε το καπÜκι του κουτιοý ηλεκτρικþν
εξαρτηìÜτων και στερεþστε το ìε τιò βßδεò.
Ùστüσο, αν ακολουθεßτε το κεφÜλαιο “8-4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ”, ολοκληρþστε üσα αναφÝρονται και
στη συνÝχεια τοποθετÞστε το καπÜκι στο κουτß ηλεκτρικþν εξαρτηìÜτων και στερεþστε το ìε τιò βßδεò.

8-2 ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΣÙΛΗΝÙΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
• ΣυνδÝστε ìε (X5A) στο A1P.
• ΣυνδÝστε το σýρìα του καλωδßου του θερìßστορ του σωλÞνα αερßου ìε το καλþδιο διακλÜδωσηò
(ìετÜδοση) χρησιìοποιþνταò το προìηθευüìενο εξÜρτηìα σýσφιξηò.
• Βεβαιωθεßτε üτι ο αγωγüò του θερìßστορ του σωλÞνα αερßου που προεξÝχει απü τη ìονÜδα δεν
βρßσκεται υπü τÜση.
• Καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò
• Καλþδιο γεßωσηò
ΣυνδÝστε την καλωδßωση στουò ακροδÝκτεò R (L) και S (N) στην πλακÝτα ακροδεκτþν τροφοδοσßαò (X1M).
Επßσηò, συνδÝστε το καλþδιο τηò γεßωσηò στον ακροδÝκτη τηò γεßωσηò. ΠερÜστε τα καλþδια και το
καλþδιο τηò γεßωσηò ìÝσα στη ìονÜδα ìÝσα απü την οπÞ περÜσìατοò τηò καλωδßωσηò, και στερεþστε τα
ìαζß γερÜ χρησιìοποιþνταò το συνοδευτικü σφιγκτÞρα (1).
• Καλωδßωση ìεταξý ìονÜδων τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
ΣυνδÝστε την καλωδßωση στουò ακροδÝκτεò 1, 2 και 3 στην πλακÝτα ακροδεκτþν τροφοδοσßαò (X1M).
ΠερÜστε τα καλþδια ìÝσα στη ìονÜδα ìÝσα απü την οπÞ περÜσìατοò τηò καλωδßωσηò, και στερεþστε τα
γερÜ χρησιìοποιþνταò τον συνοδευτικü σφιγκτÞρα (1).
• Καλωδßωση ìετÜδοσηò
ΣυνδÝστε τα καλþδια στουò ακροδÝκτεò F1 και F2 στην πλακÝτα ακροδεκτþν ìετÜδοσηò (X2M). ΠερÜστε
τα ìÝσα στη ìονÜδα απü την οπÞ περÜσìατοò καλωδßωσηò, και στερεþστε γερÜ το ìολυβδüσυρìα τηò
θερìικÞò αντßστασηò τηò σωλÞνωσηò αερßου και την καλωδßωση ìετÜδοσηò χρησιìοποιþνταò το
συνοδευτικü σφιγκτÞρα (1).
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Åéê. 16

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]
• ΠοτÝ ìη συνδÝετε την καλωδßωση τροφοδοσßαò στην πλακÝτα ακροδεκτþν ìετÜδοσηò (F1, F2), γιατß αυτü
ενδÝχεται να καταστρÝψει üλο το σýστηìα.

•

•
•

•

ΠΡΟΣΟΧΗ
¼ταν συνδÝετε τιò καλωδιþσειò, να χρησιìοποιεßτε το προìηθευüìενο υλικü σýνδεσηò για να προλαìβÜνετε να
εφαρìοστεß υπερβολικÞ εξωτερικÞ πßεση στιò συνδÝσειò των καλωδιþσεων και σφßξτε καλÜ. ΚατÜ την εργασßα
τηò καλωδßωσηò, βεβαιωθεßτε üτι αυτÞ εßναι τακτοποιηìÝνη και δεν εìποδßζει το καπÜκι του πßνακα ηλεκτρικþν
ìερþν, ìετÜ κλεßστε γερÜ το καπÜκι.
¼ταν τοποθετεßτε το καπÜκι του πßνακα ηλεκτρικþν ìερþν, φροντßστε να ìην πιαστοýν τυχüν καλþδια.
Με την ολοκλÞρωση των συνδÝσεων τηò καλωδßωσηò, γεìßστε τα τυχüν κενÜ στιò οπÝò περÜσìατοò ìε
στüκο Þ ìüνωση (προìÞθεια κατÜ τüπον) για να αποτρÝψετε την εßσοδο ìικρþν ζþων και εντüìων στη
ìονÜδα. (ΕÜν περÜσουν ìÝσα, ìπορεß να προκαλÝσουν βραχυκýκλωìα στο κιβþτιο ηλεκτρικþν
εξαρτηìÜτων.)
¸ξω απü τη συσκευÞ, διαχωρßστε τα καλþδια χαìηλÞò τÜσηò (καλωδßωση ìολýβδου τηò θερìικÞò
αντßστασηò τηò σωλÞνωσηò αερßου, καλωδßωση ìετÜδοσηò) και τα καλþδια υψηλÞò τÜσηò (καλωδßωση
ισχýοò, ìεταξý των ìονÜδων, γεßωση και Üλλα καλþδια τροφοδοσßαò) τουλÜχιστον 50 mm þστε να ìην
περνοýν απü το ßδιο σηìεßο ìαζß. Η εγγýτητα ενδÝχεται να προκαλÝσει ηλεκτρικÞ παρεìβολÞ,
δυσλειτουργßεò και βλÜβη.

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]
1. ΧρησιìοποιÞστε δακτυλιοειδεßò ακροδÝκτεò ìε κυλινδρικÞ βÜση για τη σýνδεση των καλωδßων στην
πλακÝτα ακροδεκτþν τηò τροφοδοσßαò.
ΕÜν δεν εßναι διαθÝσιìοι, κατÜ την καλωδßωση τηρÞστε τα παρακÜτω.
• Μην συνδÝετε καλþδια διαφορετικοý ìεγÝθουò στον ßδιο ακροδÝκτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò.
(Η χαλαρüτητα στη σýνδεση ìπορεß να προκαλÝσει υπερθÝρìανση.)
• ΧρησιìοποιÞστε το προβλεπüìενο ηλεκτρικü καλþδιο. ΣυνδÝστε το καλþδιο καλÜ στον ακροδÝκτη.
Ασφαλßστε το καλþδιο χωρßò να εφαρìüζετε ìεγÜλη δýναìη στον ακροδÝκτη. (ΡοπÞ στρÝψηò: 131 N ·
cm ± 10%)
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2. ΡοπÞ στρÝψηò για τιò βßδεò των τερìατικþν
• ΧρησιìοποιÞστε το κατÜλληλο κατσαβßδι για να σφßξετε τιò βßδεò του τερìατικοý. Αν το κατσαβßδι Ýχει
πολý ìικρÞ λεπßδα, η κεφαλÞ τηò βßδαò ενδÝχεται να υποστεß βλÜβη, και η βßδα δε θα σφιχτεß κατÜλληλα.
• Αν οι τερìατικÝò βßδεò σφιχτοýν πολý γερÜ, ενδÝχεται να υποστοýν βλÜβη οι βßδεò.
• Äεßτε τον πßνακα παρακÜτω για τη ροπÞ στρÝψηò στιò τερìατικÝò βßδεò.
Τερìατικü

ÄιατοìÞ

ΡοπÞ σýσφιξηò

M3,5

0,79 – 0,97N·m

ΠλακÝτα ακροδεκτþν (6P) καλωδßωσηò τροφοδοσßαò
και ìεταξý ìονÜδων

M4

1,18 – 1,44N·m

ΑκροδÝκτηò γεßωσηò

M4

1,44 – 1,94N·m

ΠλακÝτα ακροδεκτþν ìετÜδοσηò (2P)

3. Μην συνδÝετε καλþδια διαφορετικοý ìεγÝθουò στον ßδιο ακροδÝκτη γεßωσηò. Τυχüν χαλαρÝò συνδÝσειò
θα θÝσουν σε κßνδυνο την προστασßα τηò συσκευÞò.
4. ¸ξω απü τη ìονÜδα, διατηρÞστε τα καλþδια χαìηλÞò τÜσηò (καλþδιο θερìßστορ στο σωλÞνα αερßου,
καλωδßωση ìετÜδοσηò) σε απüσταση τουλÜχιστον 50 mm απü τα καλþδια υψηλÞò τÜσηò (καλωδßωση
τροφοδοσßαò, καλωδßωση εσωτερικÜ στιò ìονÜδεò, καλþδιο γεßωσηò και Üλλα καλþδια τροφοδοαßαò). Ο
εξοπλισìüò ìπορεß να παρουσιÜσει πρüβληìα στη λειτουργßα του αν υποβληθεß σε ηλεκτρικü (εξωτερικü)
θüρυβο.
5. Για την καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου συìβουλευτεßτε το “ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ”.
6. ΠοτÝ ìη συνδÝετε την καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò στην πλακÝτα ακροδεκτþν για την
καλωδßωση τηò συσκευÞò τηλεχειρισìοý. ¸να τÝτοιο σφÜλìα ìπορεß να καταστρÝψει ολüκληρο
το σýστηìα.
7. ΧρησιìοποιÞστε ìüνο το προβλεπüìενο καλþδιο και σφßξτε καλÜ τα καλþδια στουò ακροδÝκτεò.
Βεβαιωθεßτε üτι τα καλþδια δεν ìεταδßδουν εξωτερικÝò δυνÜìειò στουò ακροδÝκτεò. ΤακτοποιÞστε τα
καλþδια ìε τÜξη και ìε τρüπο þστε να ìην εìποδßζουν τιò Üλλεò ìονÜδεò, üπωò για παρÜδειγìα να
ανοßξουν το καπÜκι του κουτιοý ελÝγχου. Φροντßστε το καπÜκι να κλεßνει ερìητικÜ. Η ατελÞò σýνδεση
ìπορεß να προκαλÝσει υπερθÝρìανση και, στη χειρüτερη περßπτωση, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

8-3 ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
• Προσαρìüστε την καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò κÜθε ìονÜδαò ìε Ýνα διακüπτη και ìßα ασφÜλεια
üπωò φαßνεται στο διÜγραììα.
ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3 συστÞìατα)
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1. ¼ταν χρησιìοποιεßτε 1 τηλεχειριστÞριο για 1 εσωτερικÞ ìονÜδα. (ΚανονικÞ λειτουργßα)
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Åéê. 18

<ΠροσοχÞ>
Äεν υπÜρχει δυνατüτητα οìαδικοý ελÝγχου ανÜìεσα στιò ìονÜδεò τýπου αναρτηìÝνηò κασÝταò οροφÞò και
τιò συνÞθειò εσωτερικÝò ìονÜδεò VRV.
2. Για οìαδικü Ýλεγχο Þ χρÞση 2 τηλεχειριστηρßων
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3. ¼ταν συìπεριλαìβÜνεται και η ìονÜδα επιλογÝα κλÜδου
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Åéê. 20

8-4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ
1. Αφοý ολοκληρωθεß η εργασßα σωλÞνωσηò, κÜντε, ανÜλογα ìε τιò ανÜγκεò, τιò παρακÜτω ρυθìßσειò.
(1) ¼ταν συνδÝετε τη ìονÜδα BEV στη ìονÜδα BS στο ανεξÜρτητο σýστηìα
θÝρìανσηò/ψýξηò, περιστρÝψτε το SS1 του A1P στο M (Κεντρικü) ìüνο για ìßα
M S
απü τιò ìονÜδεò BEV που συνδÝονται ìε το τηλεχειριστÞριο στο οποßο η αλλαγÞ
Åéê. 21
θÝρìανση/ψýξη εßναι δυνατÞ. (Äεßτε την Εικ. 21)
(2) Μüνο για συστÞìατα ìονÜδων BEV
ΧρειÜζεται ο ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ Ψýξηò/θÝρìανσηò.
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει τον ΕΠΙΛΟΓΕΑ Ψýξηò/θÝρìανσηò για
λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε τη ρýθìισÞ του.
2. Αφοý ολοκληρωθοýν üλεò οι εργασßεò σωλÞνωσηò, βιδþστε το καπÜκι του πßνακα ηλεκτρικþν ìερþν για
να κλεßσει χρησιìοποιþνταò τιò βßδεò τοποθÝτησηò.

9. ΠÙΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙÄΑ
ΕπικολλÞστε το προìηθευüìενο πλακßδιο ονüìατοò (9) δßπλα απü το πλακßδιο ονüìατοò του ìηχανÞìατοò
στην εσωτερικÞ ìονÜδα.

10. ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Φροντßστε το καπÜκι του πßνακα ηλεκτρικþν ìερþν να εßναι κλειστü στιò εσωτερικÝò, τιò BEV και τιò
εξωτερικÝò ìονÜδεò.
Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
• Η λυχνßα λειτουργßαò τηò συσκευÞò τηλεχειρισìοý θα αναβοσβÞσει üταν εìφανιστεß δυσλειτουργßα. ΕλÝγξτε
τον κωδικü δυσλειτουργßαò στην οθüνη υγρþν κρυστÜλλων για να αναγνωρßσετε το σηìεßο του
προβλÞìατοò. Η επεξÞγηση των κωδικþν δυσλειτουργßαò και των αντßστοιχων προβληìÜτων δßνεται στην
ενüτητα “ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ” τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
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11. ÄΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝÄΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
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