00_CV_3P249378-8N.fm Page 1 Sunday, September 30, 2012 4:47 PM

INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM

Air Conditioners
Deutsch

MODELS
(Ceiling Suspended type)

Français

FXHQ32AVEB
FXHQ63AVEB
FXHQ100AVEB

Español

Italiano

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE HINWEISE VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AN EINEM LEICHT ZUGÄNGLICHEN ORT FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUF.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.
CONSERVEZ CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

ÅëëçíéêÜ

Nederlands

Portugues

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN
CONSERVE ESTE MANUAL PARA POSIBLES CONSULTAS FUTURAS.

Ðóññêèé

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE IN UN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Türkçe

ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΣΕ ΒΟΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZOGVULDIG DOOR VOORDAT MET DE INSTALLATIE WORDT BEGONNEN.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK OP EEN GESCHIKTE PLAATS
ONDER HANDBEREIK.
LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL NUM LOCAL DE FÁCIL ACESSO PARA CONSULTA.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ЛЕГКО ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ЕГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
MONTAJDAN ÖNCE BU YÖNERGELERÝ DÝKKATLÝCE OKUYUN.
DAHA SONRA BAKMAK ÜZERE BU KILAVUZU SAKLAYIN.
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Οι πρωτüτυπεò οδηγßεò εßναι στα αγγλικÜ. ¼λεò οι Üλλεò γλþσσεò εßναι ìεταφρÜσειò των πρωτüτυπων
οδηγιþν.

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑκολουθÞστε τιò παροýσεò “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”.
Αυτü το κλιìατιστικü ανÞκει στην κατηγορßα συσκευþν στιò οποßεò εφαρìüζεται η αρχÞ “συσκευÝò ìη
προσβÜσιìεò απü το ευρý κοινü”.
Η ìονÜδα αυτÞ εßναι προϊüν κατηγορßαò Α. Σε οικιακü περιβÜλλον αυτü το προϊüν ìπορεß να προκαλÝσει
ραδιοφωνικÝò παρεìβολÝò. Σε αυτÞ την περßπτωση ο χρÞστηò ìπορεß να υποχρεωθεß να λÜβει τα κατÜλληλα
ìÝτρα.
• Αυτü το εγχειρßδιο ταξινοìεß τιò προφυλÜξειò σε ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ενδεßξειò ΠΡΟΣΟΧΗ.
ΑκολουθÞστε üλεò τιò προφυλÜξειò παρακÜτω: Εßναι üλεò σηìαντικÝò για την ασφÜλειÜ σαò.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ.......Υποδεικνýει ìια δυνητικÜ επικßνδυνη κατÜσταση η οποßα, αν δεν
αποφευχθεß, ìπορεß να προκαλÝσει σοβαρü τραυìατισìü Þ θÜνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ ...................Υποδεικνýει ìια δυνητικÜ επικßνδυνη κατÜσταση η οποßα, αν δεν
αποφευχθεß, ìπορεß να προκαλÝσει ìικρü Þ ìÝτριο τραυìατισìü.
Μπορεß επßσηò να χρησιìοποιηθεß για να επισηìÜνει ìη ασφαλεßò πρακτικÝò.
• Αφοý ολοκληρωθεß η εγκατÜσταση, δοκιìÜστε το κλιìατιστικü και ελÝγξτε αν λειτουργεß κανονικÜ. ΠαρÝχετε
στο χρÞστη επαρκεßò οδηγßεò σχετικÜ ìε τη χρÞση και τον καθαρισìü τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò σýìφωνα ìε
το εγχειρßδιο λειτουργßαò.
ΖητÞστε απü το χρÞστη να φυλÜξει σε βολικü σηìεßο αυτü το εγχειρßδιο και το εγχειρßδιο λειτουργßαò για
ìελλοντικÞ αναφορÜ.
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ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
ΖητÞστε απü τον τοπικü εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ απü εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει
τιò εργασßεò εγκατÜστασηò.
Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
ΕκτελÝστε την εγκατÜσταση σýìφωνα ìε το παρüν εγχειρßδιο εγκατÜστασηò.
Οι εσφαλìÝνεò εργασßεò ενδÝχεται να προκαλÝσουν διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Αν διαρρÝει ψυκτικü, συìβουλευτεßτε τον προìηθευτÞ σαò για τρüπουò αντιìετþπισηò.
¼ταν η εσωτερικÞ ìονÜδα πρüκειται να εγκατασταθεß σε Ýνα ìικρü δωìÜτιο, εßναι απαραßτητο να λÜβετε τα
κατÜλληλα ìÝτρα þστε η ποσüτητα του ψυκτικοý που τυχüν διαρρÝει να ìην υπερβαßνει την οριακÞ
συγκÝντρωση ακüìη και üταν υπÜρχει διαρροÞ.
ÄιαφορετικÜ, ìπορεß να προκληθεß ατýχηìα εξαιτßαò τηò Ýλλειψηò οξυγüνου.
Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε χρησιìοποιÞσει ìüνο τα προδιαγραφüìενα παρελκüìενα και εξαρτÞìατα για τιò
εργασßεò εγκατÜστασηò.
Η ìη χρησιìοποßηση των προβλεπüìενων εξαρτηìÜτων, ìπορεß να προκαλÝσει πτþση του κλιìατιστικοý,
διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ, κλπ.
ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σε Ýνα θεìÝλιο που ìπορεß να αντÝξει το βÜροò του.
Η ανεπαρκÞò υποστÞριξη ìπορεß να οδηγÞσει σε πτþση του κλιìατιστικοý και να προκληθεß ζηìιÜ.
ΕπιπλÝον, ìπορεß να προκληθοýν κραδασìοß στιò εσωτερικÝò ìονÜδεò και δυσÜρεστοò θüρυβοò
λειτουργßαò.
ΕκτελÝστε τιò απαιτοýìενεò εργασßεò εγκατÜστασηò λαìβÜνονταò υπüψη τουò ισχυροýò ανÝìουò, τουò
τυφþνεò Þ τουò σεισìοýò.
Η ακατÜλληλη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει ατýχηìα üπωò πτþση του κλιìατιστικοý.
Βεβαιωθεßτε üτι üλεò οι ηλεκτρικÝò εργασßεò εκτελοýνται απü εξειδικευìÝνο προσωπικü, σýìφωνα ìε την
ισχýουσα νοìοθεσßα (σηìεßωση 1) και το παρüν εγχειρßδιο εγκατÜστασηò, χρησιìοποιþνταò Ýνα
ξεχωριστü κýκλωìα.
ΕπιπλÝον, ακüìη και αν το καλþδιο εßναι κοντü, χρησιìοποιÞστε καλþδιο που Ýχει επαρκÝò ìÞκοò και ποτÝ
ìην συνδÝετε επιπλÝον καλþδιο για να ìεγαλþσετε το ìÞκοò του καλωδßου.
Η ανεπαρκÞò ισχýò του κυκλþìατοò ηλεκτρικοý ρεýìατοò Þ η ακατÜλληλη ηλεκτρολογικÞ διÜταξη
ενδÝχεται να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
(σηìεßωση 1) η ισχýουσα νοìοθεσßα περιλαìβÜνει “üλεò τιò διεθνεßò, εθνικÝò και τοπικÝò οδηγßεò, νüìουò,
κανονισìοýò Þ/και τουò κþδικεò που εßναι σχετικοß και ισχýουν για Ýνα συγκεκριìÝνο προϊüν
Þ τοìÝα”.
Γειþστε το κλιìατιστικü.
Μην συνδÝσετε το καλþδιο γεßωσηò σε σωλÞνεò αερßου, υδραυλικοýò σωλÞνεò, αλεξικÝραυνα Þ σε
καλþδια γεßωσηò τηλεφþνου.
Η ακατÜλληλη γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò τη γη.
Σε αντßθετη περßπτωση, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα και πυρκαγιÜ.
ΑποσυνδÝστε την παροχÞ ρεýìατοò πριν πιÜσετε τα ηλεκτρικÜ εξαρτÞìατα.
Αν πιÜσετε Ýνα ηλεκτροφüρο τìÞìα ìπορεß να υποστεßτε ηλεκτροπληξßα.
Βεβαιωθεßτε üτι üλεò οι καλωδιþσειò εßναι ασφαλεßò, χρησιìοποιÞστε τιò προκαθορισìÝνεò καλωδιþσειò
και βεβαιωθεßτε üτι δεν εφαρìüζονται εξωτερικÝò δυνÜìειò στιò συνδÝσειò των ακροδεκτþν Þ τιò
καλωδιþσειò.
Ελλιπεßò συνδÝσειò Þ στερεþσειò ìπορεß να προκαλÝσουν υπερθÝρìανση Þ πυρκαγιÜ.
¼ταν εγκαθιστÜτε τα καλþδια ìεταξý τηò εσωτερικÞò και τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò, και το καλþδιο
τροφοδοσßαò, φροντßστε þστε οι καλωδιþσειò να εγκατασταθοýν τακτικÜ Ýτσι þστε να ìπορεßτε να
ασφαλßσετε καλÜ το κÜλυììα του κιβωτßου ελÝγχου.
ΕÜν το κÜλυììα του κιβωτßου ελÝγχου δεν εßναι στη θÝση του, ìπορεß προκληθεß πυρκαγιÜ, υπερθÝρìανση
των ακροδεκτþν, Þ ηλεκτροπληξßα.
Αν διαρρÝει ψυκτικü αÝριο κατÜ τη διÜρκεια τηò εγκατÜστασηò, αερßστε την περιοχÞ αìÝσωò.
Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü Ýρθει σε επαφÞ ìε φωτιÜ.
ΜετÜ την ολοκλÞρωση των εργασιþν εγκατÜστασηò, ελÝγξτε για διαρροÞ ψυκτικοý αερßου.
Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü αÝριο διαρρεýσει στο δωìÜτιο και Ýρθει σε επαφÞ ìε ìßα
εστßα φωτιÜò üπωò εßναι το αερüθερìο, η σüìπα Þ η κουζßνα.
Μην αγγßζετε ποτÝ απευθεßαò οποιαδÞποτε ψυκτικü υγρü που διαρρÝει. Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει σοβαρÜ
κρυοπαγÞìατα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τη διασφÜλιση καλÞò αποστρÜγγισηò εγκαταστÞστε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò σýìφωνα ìε το
εγχειρßδιο εγκατÜστασηò, και ìονþστε τιò σωληνþσειò για την αποφυγÞ συìπýκνωσηò.
Η λανθασìÝνη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, και να ìουσκÝψει τα
Ýπιπλα.
ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü, το καλþδιο τροφοδοσßαò, το καλþδιο του τηλεχειριστηρßου και το καλþδιο
ìετÜδοσηò σε απüσταση τουλÜχιστον 1 ìÝτρο απü τηλεορÜσειò Þ ραδιüφωνα για να ìην προκληθοýν
παρÜσιτα στην εικüνα Þ στον Þχο.
(ΑνÜλογα ìε την ισχý των ραδιοφωνικþν κυìÜτων, η απüσταση του 1 ìÝτρου ìπορεß να ìην εßναι επαρκÞò
για την εξÜλειψη θορýβου.)
ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα üσο το δυνατüν πιο ìακριÜ απü λαìπτÞρεò φθορισìοý.
ΕÜν εγκαταστÞσετε Ýνα κιτ ασýρìατου τηλεχειριστηρßου, η απüσταση ìετÜδοσηò σε δωìÜτιο üπου Ýχει
εγκατασταθεß ηλεκτρονικüò λαìπτÞραò φθορισìοý (ìε inverter Þ τýπου ταχεßαò εκκßνησηò) ìπορεß να εßναι
ìικρüτερη.
Μην εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü σε χþρουò üπωò:
1. Σε χþρουò ìε νÝφοò λαδιοý, σε χþρουò üπου Ýχει ψεκαστεß λÜδι Þ σε χþρουò ìε αντßστοιχουò ατìοýò,
üπωò στην κουζßνα για παρÜδειγìα.
Τα εξαρτÞìατα ρητßνηò ìπορεß να αλλοιωθοýν και να πÝσουν Þ ìπορεß να υπÜρξει διαρροÞ νεροý.
2. ¼που παρÜγονται διαβρωτικÜ αÝρια, üπωò θειþδη αÝρια.
Η διÜβρωση των σωληνþσεων χαλκοý Þ των συγκολληìÝνων τìηìÜτων ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ
ψυκτικοý.
3. Σε χþρουò üπου υπÜρχουν ìηχανÞìατα που εκπÝìπουν ηλεκτροìαγνητικÜ κýìατα.
Τα ηλεκτροìαγνητικÜ κýìατα ìποροýν να διαταρÜξουν το σýστηìα ελÝγχου, και να προκληθεß
δυσλειτουργßα του εξοπλισìοý.
4. ¼που υπÜρχει διαρροÞ εýφλεκτων αερßων, αιωροýìενα σωìατßδια Üνθρακα Þ εýφλεκτηò σκüνηò στον
αÝρα Þ εýφλεκτα, πτητικÜ αÝρια üπωò διαλυτικÜ Þ βενζßνη.
ΕÜν το αÝριο διαρρεýσει και παραìεßνει κοντÜ στο κλιìατιστικü, ìπορεß να προκληθεß ανÜφλεξη.
Το κλιìατιστικü δεν προορßζεται για χρÞση σε πιθανþò εκρηκτικÞ ατìüσφαιρα.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚατÜ την αποσυσκευασßα και την ìετακßνηση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò ìετÜ την αποσυσκευασßα, ìη
εφαρìüζετε δýναìη στη σωλÞνωση (ψυκτικοý υλικοý και αποστραγγßσεωò) και στα εξαρτÞìατα
ρητßνηò.
• Φροντßστε να ελÝγξετε απü πριν üτι το ψυκτικü ìÝσο που θα χρησιìοποιηθεß εßναι το R410A.
(Το σýστηìα δεν θα λειτουργÞσει σωστÜ αν χρησιìοποιηθεß λÜθοò ψυκτικü.)
• Για την εγκατÜσταση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò, συìβουλευτεßτε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που παρÝχεται
ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα.
• Μην πετÜτε τα εξαρτÞìατα Ýωò üτου ολοκληρþσετε την εγκατÜσταση.
• Αφοý ìεταφÝρετε την εσωτερικÞ ìονÜδα στο δωìÜτιο, για να αποφευχθοýν ζηìßεò στην εσωτερικÞ ìονÜδα,
πÜρτε ìÝτρα για την προστασßα τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò ìε τα υλικÜ συσκευασßαò.
(1) Καθορßστε τη διαδροìÞ που θα ακολουθÞσετε, για να ìεταφÝρετε την ìονÜδα στο δωìÜτιο.
(2) Μην αποσυσκευÜζετε την ìονÜδα ìÝχρι να την ìεταφÝρετε στη θÝση εγκατÜστασηò.
¼που η αποσυσκευασßα εßναι αναπüφευκτη, χρησιìοποιÞστε αρτÜνη απü ìαλακü υλικü Þ
προστατευτικÝò πλÜκεò üταν χρησιìοποιεßται σχοινß κατÜ την ανýψωση, þστε να αποφεýγονται ζηìιÝò
Þ γρατσουνιÝò στην εσωτερικÞ ìονÜδα.
• ΑφÞστε τον πελÜτη να λειτουργÞσει το κλιìατιστικü, χρησιìοποιþνταò το εγχειρßδιο χρÞσηò.
ΕξηγÞστε στον πελÜτη τον τρüπο λειτουργßαò του κλιìατιστικοý (ειδικÜ το τìÞìα που αναφÝρεται στον
καθαρισìü των φßλτρων αÝρα, τιò διαδικασßεò λειτουργßαò, και τη ρýθìιση τηò θερìοκρασßαò).
• Για την επιλογÞ τοποθεσßαò εγκατÜστασηò, χρησιìοποιÞστε το φýλλο του προτýπου εγκατÜστασηò ωò
σηìεßο αναφορÜò.
• Μην χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü σε αλìυρÜ περιβÜλλοντα, üπωò παρÜκτιεò περιοχÝò, οχÞìατα, πλοßα,
Þ σε χþρουò ìε συχνÞ διακýìανση τηò ηλεκτρικÞò τÜσηò, üπωò εργοστÜσια.
• ΑφαιρÝστε τυχüν στατικü ηλεκτρισìü απü το σþìα σαò üταν εκτελεßτε εργασßεò καλωδßωσηò και το
κÜλυììα του κιβωτßου ελÝγχου Ýχει αφαιρεθεß.
Τα ηλεκτρικÜ εξαρτÞìατα ìπορεß να υποστοýν ζηìιÜ.
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2-1 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕλÝγξτε αν τα παρακÜτω παρελκüìενα περιλαìβÜνονται ìαζß ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα.
¼νοìα

(1) ΣωλÞναò
αποστρÜγγισηò

(2) Μεταλλικüò
σφιγκτÞραò

Ποσüτητα

1 τεì..

1 τεì..

(3) ΡοδÝλα για το
Üγκιστρο
ανÜρτησηò
8 τεì.

(4) ΣφιγκτÞραò
7 τεì.

ΣχÞìα

¼νοìα
Ποσüτητα

ΣχÞìα

¼νοìα
Ποσüτητα

(5) Φýλλο πρüτυπου
σχεδßου
εγκατÜστασηò
1 φýλλο

Μονωτικü υλικü
συνδÝσìων

Υλικü
στεγανοποßησηò

(10) δακτýλιοò
ρητßνηò

1 απü το καθÝνα
(6) Για τιò
σωληνþσειò αερßου

1 απü το καθÝνα

1 τεì..

(7) Για τιò
σωληνþσειò υγρþν

(9) Μικρü

(11) ÄιÜταξη στερÝωσηò
καλωδßωσηò
2 τεì.

(8) ΜεγÜλο

(12) Βßδα διÜταξηò στερÝωσηò
καλωδßωσηò
2 τεì.
M4 Χ 12

ΣχÞìα

(ÄιÜφορα)
• Εγχειρßδιο
λειτουργßαò
• Εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò
• ÄÞλωση
συììüρφωσηò

2-2 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
• Γι ’αυτÞ την εσωτερικÞ ìονÜδα, απαιτεßται ξεχωριστü τηλεχειριστÞριο.
• ΥπÜρχουν 2 εßδη τηλεχειριστηρßου. Ενσýρìατο και ασýρìατο.
ΕγκαταστÞστε το τηλεχειριστÞριο στο σηìεßο που Ýχει εγκρßνει ο πελÜτηò.
ΑνατρÝξτε στον κατÜλογο για το ισχýον ìοντÝλο.
(ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που επισυνÜπτεται ìε το τηλεχειριστÞριο για το πþò να το
εγκαταστÞσετε.)

ΕλληνικÜ
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ÄΙΝΟΝΤΑΣ ΙÄΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡÙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΞΑΝΑ.
1. Στοιχεßα που πρÝπει να ελεγχθοýν ìετÜ την ολοκλÞρωση των εργασιþν εγκατÜστασηò
Στοιχεßα που πρÝπει να ελÝγξετε
Εßναι η εσωτερικÞ και η εξωτερικÞ ìονÜδα καλÜ
στερεωìÝνεò;
Ολοκληρþθηκαν οι εργασßεò εγκατÜστασηò τηò
εξωτερικÞò και τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò;
ΠραγìατοποιÞσατε δοκιìÞ διαρροÞò ìε τη δοκιìÞ πßεσηò
üπωò καθορßζεται στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò;
¸χουν ολοκληρωθεß πλÞρωò οι εργασßεò ìüνωσηò
σωλÞνωσηò ψυκτικοý και σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò;
Εκτελεßται οìαλÜ η ροÞ αποστρÜγγισηò;
Εßναι η τÜση τροφοδοσßαò ßδια ìε εκεßνη που αναφÝρεται
στην ετικÝτα κατασκευÞò του κλιìατιστικοý;
Εßστε βÝβαιοι üτι δεν εßναι σφÜλìα σωλÞνωσηò Þ
καλωδßωσηò Þ χαλαρÞ καλωδßωση;
Ολοκληρþθηκε η γεßωση;
Πληροýν τα ìεγÝθη των ηλεκτρικþν καλωδιþσεων τιò
προδιαγραφÝò;
ΦρÜζονται τα στüìια εισüδου/εξüδου τηò εσωτερικÞò Þ τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò απü εìπüδια;
(Αυτü ìπορεß να ìειþσει την απüδοση, λüγω τηò ìεßωσηò
τηò ταχýτηταò του ανεìιστÞρα Þ δυσλειτουργßα του
εξοπλισìοý.)
¸χετε καταγρÜψει το ìÞκοò σωλÞνωσηò του ψυκτικοý και
την ποσüτητα ψυκτικοý που προστÝθηκε;

Σε περßπτωση ελαττþìατοò

Σηìειþστε
στην κολüνα

Πτþση · κραδασìüò · θüρυβοò
Äεν λειτουργεß · εξÜντληση
Äεν ψýχει / Äεν θερìαßνει
ÄιαρροÞ νεροý
ÄιαρροÞ νεροý
Äεν λειτουργεß · εξÜντληση
Äεν λειτουργεß · εξÜντληση
Κßνδυνοò σε περßπτωση
διαρροÞò
Äεν λειτουργεß · εξÜντληση

Äεν ψýχει / Äεν θερìαßνει

Το ποσü πλÞρωσηò του
ψυκτικοý ìÝσου δεν εßναι σαφÝò

ΕλÝγξτε ξανÜ τα στοιχεßα στην ενüτητα “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”.
2. Στοιχεßα που πρÝπει να ελεγχθοýν κατÜ την παρÜδοση
Στοιχεßα που πρÝπει να ελÝγξετε

Σηìειþστε
στην κολüνα

ΠραγìατοποιÞσατε ρýθìιση πεδßου; (εÜν εßναι απαραßτητο)
Εßναι προσαρτηìÝνα το κÜλυììα του κιβωτßου ελÝγχου, το φßλτρο αÝρα και η γρßλια
αναρρüφησηò;
Βγαßνει κρýοò αÝραò κατÜ τη λειτουργßα ψýξηò και ζεστüò αÝραò κατÜ τη λειτουργßα
θÝρìανσηò; ΜÞπωò η εσωτερικÞ ìονÜδα κÜνει θüρυβο;
¸χετε χρησιìοποιÞσει το εγχειρßδιο χρÞσηò για να εξηγÞσετε στον πελÜτη τον τρüπο
λειτουργßαò του συστÞìατοò;
¸χετε εξηγÞσει τη λειτουργßα ψýξηò, θÝρìανσηò, πþò προγραììατßζονται οι λειτουργßεò
αφýγρανσηò και η αυτüìατη (ψýξη/ θÝρìανση), και Ýχετε παραδþσει το εγχειρßδιο χρÞσηò
στον πελÜτη;
¸χετε εξηγÞσει τη λειτουργßα θερìοστÜτη στη θÝση OFF, και τιò τιìÝò ταχýτηταò του ανεìιστÞρα
στον πελÜτη;
¸χετε παραδþσει το εγχειρßδιο λειτουργßαò και το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò στον πελÜτη;
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Σηìεßα επεξÞγησηò λειτουργßαò
Εκτüò απü τη γενικÞ χρÞση, και ìε δεδοìÝνο üτι τα στοιχεßα στο εγχειρßδιο λειτουργßαò ìε τιò
ενδεßξειò
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και
ΠΡΟΣΟΧΗ αναφÝρονται σε πιθανοýò σωìατικοýò
τραυìατισìοýò και υλικÝò ζηìιÝò, εßναι απαραßτητο να τιò εξηγÞσετε και επιπλÝον να ζητÞσετε απü
τον πελÜτη να τιò διαβÜσει.
Εßναι επßσηò απαραßτητο να εξηγÞσετε τιò ενδεßξειò“ÄΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ÄΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ” στον πελÜτη και να του ζητÞσετε να τιò διαβÜσει προσεκτικÜ.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚρατÞστε τιò αναρτÞσειò απü τιò 4 γωνßεò, προκειìÝνου να ìετακινÞσετε την εσωτερικÞ ìονÜδα üταν
την αποσυσκευÜζετε Þ αφοý Ýχει αποσυσκευαστεß, και ìην ασκεßτε πßεση στιò σωληνþσειò
(αποστρÜγγισηò και του ψυκτικοý υγροý ) και τα εξαρτÞìατα ρητßνηò.
(1) ΕπιλÝξτε τη θÝση εγκατÜστασηò που πληροß τιò ακüλουθεò συνθÞκεò και πÜρτε την Ýγκριση του
πελÜτη.
• ¼που ο κρýοò και ο ζεστüò αÝραò διαχÝονται οìοιüìορφα ìÝσα στο δωìÜτιο.
• ¼που δεν υπÜρχουν εìπüδια στην κυκλοφορßα του αÝρα.
• ¼που ìπορεß να εξασφαλιστεß αποστρÜγγιση.
• Σε σηìεßο üπου δεν Ýχει Ýντονη κλßση το ταβÜνι.
• Εκεß üπου υπÜρχει αρκετÞ αντοχÞ για να αντÝξει το βÜροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò. (ΕÜν η αντοχÞ εßναι
ανεπαρκÞò, η εσωτερικÞ ìονÜδα ìπορεß να δονεßται και να Ýρθει σε επαφÞ ìε την οροφÞ και να
δηìιουργÞσει δυσÜρεστο θüρυβο.)
• ¼που ìπορεß να εξασφαλιστεß αρκετüò κενüò χþροò για την εγκατÜσταση και το σÝρβιò. (Äεßτε την Εικ.
1 και Εικ. 2)
• ¼που το ìÞκοò του σωλÞνα ανÜìεσα στην εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι εντüò του
επιτρεπτοý ορßου. (ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει την εξωτερικÞ ìονÜδα.)
• ¼που δεν υπÜρχει κßνδυνοò διαρροÞò εýφλεκτου φυσικοý αερßου.

*30 Þ ðåñéóóüôåñï

*30 Þ ðåñéóóüôåñï

  
 

 

 

Εικ. 1


  
Εικ. 2

  
  

 
 
     

  
 

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Αν απαιτεßται επιπλÝον χþροò για το εξÜρτηìα *, λÜβετε υπüψη üτι το σÝρβιò διεξÜγεται ευκολüτερα üταν
υπÜρχει χþροò 200 χιλιοστÜ Þ περισσüτερο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα, το καλþδιο τροφοδοσßαò, το καλþδιο του
τηλεχειριστηρßου και το καλþδιο ìετÜδοσηò σε απüσταση τουλÜχιστον 1 ìÝτρο απü τηλεορÜσειò Þ
ραδιüφωνα για να ìην προκληθοýν παρÜσιτα στην εικüνα Þ στον Þχο. (ΑνÜλογα ìε την ισχý των
ραδιοφωνικþν κυìÜτων, η απüσταση του 1 ìÝτρου ìπορεß να ìην εßναι επαρκÞò για την εξÜλειψη θορýβου.)
• ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα üσο το δυνατüν πιο ìακριÜ απü λαìπτÞρεò φθορισìοý. ΕÜν
εγκαταστÞσετε Ýνα κιτ ασýρìατου τηλεχειριστηρßου, η απüσταση ìετÜδοσηò σε δωìÜτιο üπου Ýχει
εγκατασταθεß ηλεκτρονικüò λαìπτÞραò φθορισìοý (ìε inverter Þ τýπου ταχεßαò εκκßνησηò) ìπορεß να εßναι
ìικρüτερη.

ΕλληνικÜ
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(2) ΧρησιìοποιÞστε βßδεò ανÜρτησηò για την εγκατÜσταση.
ΕλÝγξτε αν το σηìεßο εγκατÜστασηò ìπορεß να αντÝξει το βÜροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò και, εφüσον εßναι
αναγκαßο, στερεþστε τη ìονÜδα ìε βßδεò αφοý ενισχýσετε την εγκατÜσταση ìε δοκοýò κ.λπ. (ΑνατρÝξτε
στο φýλλο πρüτυπηò εγκατÜστασηò (5) για τιò αποστÜσειò στÞριξηò.)
(3) ¾ψοò οροφÞò
ΑυτÞ η ìονÜδα ìπορεß να εγκατασταθεß Ýωò 4,3 ìÝτρα (για το ìοντÝλα 32 - 63, 3,5 ìÝτρα) απü την οροφÞ.

4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(1) ΕλÝγξτε τιò θÝσειò των ìπουλονιþν ανÜρτησηò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, των οπþν εξüδου τηò
σωλÞνωσηò, την οπÞ εξüδου τηò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò και την οπÞ εισüδου ηλεκτρικþν
καλωδιþσεων. (Äεßτε την Εικ. 3)

5

J

175

H

200

G

   

189

210

163

30

A    
B   
C
D

87

!  "   
 #  
$  φ%&
   ' 
 

E

260

    
  

  
   
  

    

 ,   
      '
 ,    
     '
 ,    
  ,    '
-    $. "&
   '   
 '

F

(  
Åéê. 3
)   * ++
¼νοìα ìοντÝλου (FXHQ-)
Τýποò 32
Τýποò 63
Τýποò 100

A
960
1270
1590

B
920
1230
1550

C
378
533
693

D
324
479
639

E
270
425
585

F
375
530
690

G
398
553
713

H
377
532
692

J
260
415
575

(2) Äιανοßξτε οπÝò για τιò βßδεò ανÜρτησηò, για το στüìιο εξüδου των σωληνþσεων, το στüìιο εξüδου
του σωλÞνα αποστρÜγγισηò και το στüìιο εισüδου των ηλεκτρικþν καλωδιþσεων.
• ΧρησιìοποιÞστε το φýλλο πρüτυπηò εγκατÜστασηò (5).
• Καθορßστε τα σηìεßα των βιδþν ανÜρτησηò, του στοìßου εξüδου τηò σωλÞνωσηò, του στοìßου εξüδου
του σωλÞνα αποστρÜγγισηò και του στοìßου εισüδου των ηλεκτρικþν καλωδιþσεων. Και διανοßξτε την
οπÞ.
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(3) ΑφαιρÝστε τα εξαρτÞìατα τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
1) ΑφαιρÝστε τη γρßλια αναρρüφησηò.
• Σýρετε τιò λαβÝò στερÝωσηò τηò γρßλιαò αναρρüφησηò (τýποò 32 : 2 θÝσειò για το καθÝνα, τýποò 63,
100: 3 θÝσειò για το καθÝνα) ìε κατεýθυνση προò τα πßσω (üπωò φαßνεται απü το βÝλοò) για να
ανοßξετε τη γρßλια αναρρüφησηò αρκετÜ. (Äεßτε την Εικ. 4)
• Με τη γρßλια αναρρüφησηò ανοικτÞ, κρατÞστε πατηìÝνο το κουìπß στο πßσω ìÝροò τηò γρßλιαò
αναρρüφησηò και ταυτüχρονα, τραβÞξτε προò τα εìπρüò τη γρßλια αναρρüφησηò για να την
αφαιρÝσετε. (Äεßτε την Εικ. 5)

ËáâÞ óôåñÝùóçò

Ãñßëéá
áíáññüöçóçò

Ðßóù ëáâÞ

Åéê. 4

Åéê. 5

2) ΑφαιρÝστε τον διακοσìητικü πλαϊνü πßνακα
(δεξιÜ, αριστερÜ).
• ΑφαιρÝστε τη βßδα στÞριξηò του
διακοσìητικοý πßνακα (ìßα για το καθÝνα), και
τραβÞξτε προò τα εìπρüò (κατεýθυνση του
βÝλουò) για να την αφαιρÝσετε. (Äεßτε την
Εικ. 6)
• ΒγÜλτε τα εξαρτÞìατα. (Äεßτε την Εικ. 6)
• Ανοßξτε ìια οπÞ στην επÜνω Þ στην κÜτω
επιφÜνεια του στοìßου εισüδου τηò
καλωδßωσηò, και εγκαταστÞστε το
συνοδευτικü δακτýλιο ρητßνηò (10).

   
  

  

  


 






Åéê. 6

      
     
      
     
   
  

3) ΑφαιρÝστε το Üγκιστρο ανÜρτησηò.
• Χαλαρþστε 2 βßδεò για την εγκατÜσταση του Üγκιστρου ανÜρτησηò και στιò δýο πλευρÝò (Μ8) (4
θÝσειò στα αριστερÜ και δεξιÜ) εντüò 10 χιλιοστþν. (Äεßτε την Εικ. 7 και Εικ. 8)
• ΑφαιρÝστε τη βßδα στÞριξηò του Üγκιστρου ανÜρτησηò στην πßσω πλευρÜ (Μ5), και τραβÞξτε το
Üγκιστρο ανÜρτησηò προò τα πßσω (στην κατεýθυνση του βÝλουò) για να το αφαιρÝσετε. (Äεßτε την
Εικ. 8)

Âßäá (Ì8)
Îåâßäùìá åíôüò 10mm
Εικ. 7

ΕλληνικÜ

ÅóùôåñéêÞ ìïíÜäá
¢ãêéóôñï áíÜñôçóçò

Âßäá óôåñÝùóçò Üãêéóôñïõ
áíÜñôçóçò (Ì5)
Êï÷ëßáò óôÞñéîçò
åãêáôÜóôáóçò (M8)
¢ãêéóôñï áíÜñôçóçò
×áëÜñùóç
Εικ. 8

8

06_EL_3P249378-8N.fm Page 9 Wednesday, October 10, 2012 1:36 PM

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφαιρεßτε την ταινßα (ìε το Üσπρο χρþìα) στην εξωτερικÞ πλευρÜ τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
ΕνδÝχεται να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
(4) ΕγκατÜσταση των βιδþν ανÜρτησηò.
• ΧρησιìοποιÞστε ìπουλüνια Μ8 Þ Μ10 για την ανÜρτηση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
• Ρυθìßστε εκ των προτÝρων το ìÞκοò τηò βßδαò ανÜρτησηò απü την οροφÞ. (Äεßτε την Εικ. 9)
• ΧρησιìοποιÞστε σýστηìα στερÝωσηò στην οπÞ για τα υπÜρχοντα ìπουλüνια και ενσωìατωìÝνα Ýνθετα
Þ ìπουλüνια αγκýρωσηò για νÝα ìπουλüνια, και στερεþστε την εσωτερικÞ ìονÜδα σταθερÜ στο κτßριο,
Ýτσι þστε αυτü να ìπορεß να αντÝξει τη ìÜζα τηò ìονÜδαò.
ΕπιπλÝον, ρυθìßστε την απüσταση απü την οροφÞ εκ των προτÝρων.

25-55 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕÜν η βßδα ανÜρτησηò εßναι πολý ìεγÜλη, ìπορεß να βλÜψει Þ να σπÜσει την εσωτερικÞ ìονÜδα Þ τα
προαιρετικÜ εξαρτÞìατα.

 
  
 

 

Εικ. 9
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Η προìÞθεια üλων των εξαρτηìÜτων στην Εικ. 9 πραγìατοποιεßται επιτüπου.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣÙΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ
〈〈Εßναι εýκολο να συνδÝσετε τα προαιρετικÜ εξαρτÞìατα πριν απü την εγκατÜσταση τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò. Äεßτε επßσηò το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει τα προαιρετικÜ εξαρτÞìατα.〉〉
Για την εγκατÜσταση, χρησιìοποιÞστε τα συνοδευτικÜ εξαρτÞìατα εγκατÜστασηò και τα
καθορισìÝνα εξαρτÞìατα.
(1) Στερεþστε το Üγκιστρο ανÜρτησηò στην βßδα ανÜρτησηò. (Äεßτε την Εικ. 10)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για λüγουò ασφαλεßαò, χρησιìοποιÞστε ροδÝλα για το Üγκιστρο ανÜρτησηò (3) (αξεσουÜρ) και στερεþστε
την χρησιìοποιþνταò διπλÜ παξιìÜδια.
(2) Σηκþστε την εσωτερικÞ ìονÜδα, τραβÞξτε τη απü το ìπροστινü ìÝροò και τοποθετÞστε τη βßδα
ανÜρτησηò (Μ8) στο εσωτερικü σταθερÜ για προσωρινÞ ανÜρτηση. (Äεßτε την Εικ. 11)
(3) Σφßξτε τιò βßδεò ανÜρτησηò που αφαιρÝθηκαν προηγουìÝνωò (Μ5) σε 2 σηìεßα και τοποθετÞστε
τιò üπωò Þταν πριν.
(Äεßτε την Εικ. 11)
Εßναι απαραßτητο να αποφýγετε την κακÞ ευθυγρÜììιση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
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(4) Σφßξτε τιò βßδεò ανÜρτησηò (Μ8) σε 4 σηìεßα καλÜ. (Äεßτε την Εικ. 11)


 
    
     
  
   
  

¢ãêéóôñï áíÜñôçóçò

ÔåìÜ÷éï
óýíäåóçò

Εικ. 10

ÐëÜêá åíßó÷õóçò
¼ôáí ìåôáöÝñåôå ôç ìïíÜäá, ìçí
óõãêñáôåßôå ôéò ðëÜêåò åíßó÷õóçò.

Âßäá åãêáôÜóôáóçò
Âßäá óôåñÝùóçò Üãêéóôñïõ áíÜñôçóçò
(Ì8)
Üãêéóôñïõ
áíÜñôçóçò (Ì5)
Εικ. 11

(5) ¼ταν κρεìÜτε την εσωτερικÞ ìονÜδα, χρησιìοποιÞστε επßπεδη επιφÜνεια για καλýτερη
αποστρÜγγιση και εγκαταστÞστε τη σε οριζüντια θÝση. Επßσηò, αν εßναι δυνατüν, εγκαταστÞστε
τη κατÜ τÝτοιο τρüπο Ýτσι þστε η σωλÞνωση αποστρÜγγισηò να εßναι λßγο πιο χαìηλÜ. (Äεßτε την
Εικ. 12)
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η τοποθÝτηση τηò ìονÜδαò σε αντßθετη γωνßα σε σχÝση ìε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìπορεß να
προκαλÝσει διαρροÞ νεροý.
• Μην τοποθετεßτε υλικÜ διαφορετικÜ απü τα καθορισìÝνα στο διÜκενο ανÜìεσα στο σηìεßο
ανÜρτησηò και τη ροδÝλα (3) ανÜρτησηò.
Αν οι ροδÝλεò δεν εßναι στη σωστÞ θÝση, οι βßδεò ανÜρτησηò ìπορεß να αποκολληθοýν απü το σηìεßο
ανÜρτησηò.

A

A.B
≤ 1˚

≤ 1˚

B
≤ 1˚
Εικ. 12
Α. ¼ταν ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò Ýχει κλßση προò τα δεξιÜ Þ προò τα δεξιÜ και προò τα πßσω.
ΤοποθετÞστε το επßπεδα, Þ δþστε κλßση ελαφρþò προò τα δεξιÜ Þ προò τα πßσω. (Εντüò 1°)
Β. ¼ταν ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò Ýχει κλßση προò τα αριστερÜ Þ προò τα αριστερÜ και προò τα
πßσω.
ΤοποθετÞστε το επßπεδα, Þ δþστε κλßση ελαφρþò προò τα αριστερÜ Þ προò τα πßσω. (Εντüò 1°)
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
Η εσωτερικÞ ìονÜδα πρÝπει να εγκατασταθεß ìε ασφÜλεια σε σηìεßο που να ìπορεß να αντÝξει το
βÜροò τηò.
ΕÜν δεν ìπορεß να αντÝξει το βÜροò τηò, η εσωτερικÞ ìονÜδα ìπορεß να πÝσει και να προκαλÝσει
τραυìατισìοýò.

ΕλληνικÜ
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6. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
• Για τη σωλÞνωση του ψυκτικοý των εξωτερικþν ìονÜδων, δεßτε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει
την εξωτερικÞ ìονÜδα.
• Μονþστε τιò σωληνþσειò του ψυκτικοý αερßου και του υγροý καλÜ. Αν δε φÝρουν ìüνωση, ìπορεß να
προκληθεß διαρροÞ νεροý. Για την σωλÞνωση του αερßου, χρησιìοποιÞστε ìονωτικü υλικü ìε αντοχÞ σε
θερìοκρασßεò τουλÜχιστον 120 ° C. Για χρÞση σε υψηλÞ υγρασßα, ενισχýστε το ìονωτικü υλικü των
σωληνþσεων του ψυκτικοý. Αν δεν ενισχυθεß, η επιφÜνεια του ìονωτικοý υλικοý ìπορεß να ιδρþσει.
• Πριν απü την εργασßα εγκατÜστασηò, βεβαιωθεßτε üτι το ψυκτικü ìÝσο εßναι R410A. (ΕÜν το ψυκτικü ìÝσο
δεν εßναι R410A, η λειτουργßα θα δεν εßναι φυσιολογικÞ.)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτü το κλιìατιστικü εßναι Ýνα αποκλειστικü ìοντÝλο για το νÝο ψυκτικü R410A. Βεβαιωθεßτε üτι
τηρεßτε τιò απαιτÞσειò που περιγρÜφονται παρακÜτω και εκτελÝστε τιò εργασßεò εγκατÜστασηò.
• ΧρησιìοποιÞστε ειδικοýò κüπτεò σωλÞνωσηò και εργαλεßα εκχεßλωσηò για το R410A.
• ¼ταν κÜνετε σýνδεση ìε χεßλοò, καλýψτε ìε αιθερικü Þ εστερικü Ýλαιο ìüνο την εσωτερικÞ
επιφÜνεια του χεßλουò.
• ΧρησιìοποιÞστε ìüνο τα ρακüρ που παρÝχονται ìε το κλιìατιστικü. Αν χρησιìοποιηθοýν Üλλα
ρακüρ, ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ ψυκτικοý.
• Για να αποφευχθεß η ìüλυνση Þ η εισαγωγÞ υγρασßαò στιò σωληνþσειò, ìπορεßτε να τιò κλεßσετε
ìε σýνθλιψη Þ να τιò περιτυλßξετε ìε ταινßα.
Μην αναìιγνýετε στο κýκλωìα ψýξηò ουσßεò διαφορετικÝò απü το καθορισìÝνο ψυκτικü ìÝσο
üπωò αÝρα.
ΕÜν διαρρεýσει ψυκτικü κατÜ τη διÜρκεια τηò εργασßαò, αερßστε το δωìÜτιο.
• ΑφαιρÝστε το στÞριγìα συσκευασßαò και παρÜδοσηò (πλÜκα ενßσχυσηò) πριν εκτελÝσετε την εργασßα
τοποθÝτησηò σωληνþσεων του ψυκτικοý ìÝσου. (Äεßτε την Εικ. 18)
• Το ψυκτικü Ýχει Þδη προστεθεß στην εξωτερικÞ ìονÜδα.
• ΚατÜ τη σýνδεση των σωληνþσεων ìε το κλιìατιστικü ìηχÜνηìα, φροντßστε να χρησιìοποιÞσετε κλειδß και
δυναìüκλειδο, üπωò φαßνεται στην Εικ. 13.
Για την διÜσταση του ρακüρ, δεßτε τον πßνακα 1.
• ¼ταν κÜνετε σýνδεση ìε χεßλοò, καλýψτε ìε αιθερικü Þ εστερικü Ýλαιο ìüνο την εσωτερικÞ επιφÜνεια του
χεßλουò. (Äεßτε την Εικ. 14)
Στη συνÝχεια, γυρßστε το ρακüρ ìε το χÝρι 3 ìε 4 φορÝò και βιδþστε το παξιìÜδι.


   

      
     
       


    

Εικ. 14

Εικ. 13
• Για τη σωστÞ ροπÞ σýσφιξηò, δεßτε τον Πßνακα 1.
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Πßνακα 1

φ 6,4

15,7 ± 1,5

8,9 ± 0,2

φ 9,5

36,3 ± 3,6

13,0 ± 0,2

φ 12,7

54,9 ± 5,4

16,4 ± 0,2

φ 15,9

68,6 ± 6,8

19,5 ± 0,2

ΣχÞìα ρακüρ

45˚±2˚

ÄιÜσταση για τη χρÞση
ρακüρ Α (mm)

R0,4-0,8

A

ΡοπÞ σýσφιγξηò (N·m)

90˚±2˚

ΜÝγεθοò σωλÞνα (mm)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφÞνετε να εισÝλθει λÜδι στη βßδα στερÝωσηò των πλαστικþν εξαρτηìÜτων.
ΕÜν εισÝλθει λÜδι, ìπορεß να αποδυναìþσει την αντοχÞ του βιδωìÝνου εξαρτÞìατοò.
Μη σφßγγετε τα ρακüρ πÜρα πολý.
ΕÜν κÜποιο ρακüρ εìφανßσει ρωγìÝò, το ψυκτικü ìÝσο ìπορεß να διαρρεýσει.
• Αν δεν υπÜρχει διαθÝσιìο δυναìüκλειδο, χρησιìοποιÞστε τον πßνακα 2 ωò πρακτικü κανüνα. ¼ταν
σφßγγετε üλο και περισσüτερο Ýνα ρακüρ ìε ìηχανικü κλειδß, υπÜρχει Ýνα σηìεßο στο οποßο η ροπÞ
σýσφιξηò αυξÜνεται απüτοìα. Σε αυτü το σηìεßο, σφßξτε το παξιìÜδι στη γωνßα που φαßνεται στον πßνακα
2. Αφοý ολοκληρþσετε την εργασßα, βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει διαρροÞ αερßου. Αν δεν σφßξετε το
παξιìÜδι σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò, ìπορεß να προκληθεß αργÞ διαρροÞ ψυκτικοý και να οδηγÞσει σε
δυσλειτουργßα (να ìην εκλýεται κρýοò Þ ζεστüò αÝραò ).
Πßνακα 2
ΜÝγεθοò σωλÞνα
(mm)
φ 6,4
φ 9,5
φ 12,7
φ 15,9

Γωνßα σýσφιξηò
60° – 90°
60° – 90°
30° – 60°
30° – 60°

Συνιστþìενο ìÞκοò βραχßονα του
χρησιìοποιοýìενου εργαλεßου
Περßπου 150 mm
Περßπου 200 mm
Περßπου 250 mm
Περßπου 300 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ìüνωση των σωληνþσεων του εξωτερικοý χþρου πρÝπει να γßνει ìÝχρι το σηìεßο σýνδεσηò
ìÝσα στο περßβληìα.
ΕÜν η σωλÞνωση εκτεθεß στην ατìüσφαιρα, ενδÝχεται να προκληθεß υγρασßα, Ýγκαυìα αν αγγιχτεß η
σωλÞνωση, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ αν η καλωδßωση αγγßξει τη σωλÞνωση.

ΕλληνικÜ
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• ΜετÜ τη δοκιìÞ στεγανüτηταò, ανατρÝξτε στην Εικ. 15, ìονþστε τιò συνδÝσειò των σωληνþσεων του
αερßου και του υγροý ìε το συνοδευτικü ìονωτικü υλικü των ενþσεων (6) και (7) για την αποφυγÞ τηò
Ýκθεσηò των σωληνþσεων.
Στη συνÝχεια, σφßξτε τα δýο Üκρα του ìονωτικοý υλικοý ìε το σφιγκτÞρα (4).
• Τυλßξτε το υλικü στεγανοποßησηò (Μικρü) (9) γýρω απü το ìονωτικü υλικü αρìοý (6) (τìÞìα ρακüρ
εκχεßλωσηò), ìüνο την πλευρÜ σωλÞνωσηò αερßων.
• Φροντßστε να φÝρετε προò τα πÜνω την Ýνωση του ìονωτικοý υλικοý αρìοý (6) και (7).
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(1) Για τουò σωλÞνεò πßσω
• ΑφαιρÝστε το πßσω κÜλυììα και συνδÝστε το σωλÞνα. (Äεßτε την Εικ. 16 και Εικ. 18)
(2) Για τουò σωλÞνεò πßσω
• Για τουò σωλÞνεò τηò επÜνω επιφÜνεια, θα απαιτηθεß Ýνα κιτ σωλÞνων σýνδεσηò σχÞìατοò L (προαιρετικü
εξÜρτηìα).
• ΑφαιρÝστε το κÜλυììα διεßσδυσηò επÜνω καπακιοý και χρησιìοποιÞστε κιτ σωλÞνωσηò σýνδεσηò
σχÞìατοò L (προαιρετικü εξÜρτηìα) για να πραγìατοποιÞσετε τη σωλÞνωση. (Äεßτε το Εικ. 16 και Εικ. 17)
(3) Για τουò σωλÞνεò στη δεξιÜ πλευρÜ
• ΑφαιρÝστε το στÞριγìα συσκευασßαò και παρÜδοσηò (πλÜκα ενßσχυσηò) στη δεξιÜ επιφÜνεια, και βÜλτε τη
βßδα πßσω στην αρχικÞ τηò θÝση στη ìονÜδα. (Äεßτε την Εικ. 18)
• Κüψτε την αποσπþìενη οπÞ στο διακοσìητικü πλαϊνü πßνακα (δεξιÜ), και συνδÝστε τουò σωλÞνεò. (Äεßτε
την Εικ. 18)
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• ΜετÜ την ολοκλÞρωση των σωληνþσεων, κüψτε το κÜλυììα διεßσδυσηò στο σχÞìα του σωλÞνα, και
εγκαταστÞστε το.
Επßσηò, για το κÜλυììα διεßσδυσηò του επÜνω πßνακα, üπωò Þταν πριν αφαιρεθεß, τοποθετÞστε το
καλþδιο του κινητÞρα τηò λεπßδαò ταλÜντευσηò και του θερìßστορ ìÝσα απü το σφιγκτÞρα του καλýììατοò
στον επÜνω πßνακα και στερεþστε τα. (Äεßτε την Εικ. 16 και Εικ. 19)
¼ταν το κÜνετε, κλεßστε τα κενÜ ανÜìεσα στο καπÜκι του σωλÞνα διεßσδυσηò και το σωλÞνα
χρησιìοποιþνταò στüκο για να ìη ìπει σκüνη στην εσωτερικÞ ìονÜδα.

      
      
 

   
           
Åéê. 19
• Πριν κÜνετε συγκüλληση χαλκοý στο σωλÞνα του ψυκτικοý υγροý, αφÞστε να διαρρεýσει Üζωτο ìÝσα στο
σωλÞνα του ψυκτικοý υγροý και αντικαταστÞστε τον αÝρα ìε Üζωτο. Στη συνÝχεια, κÜντε συγκüλληση
χαλκοý (ΣΗΜΕΙÙΣΗ 2) (Äεßτε την Εικ. 20) Αφοý τελειþσουν üλεò οι εργασßεò κÜντε συγκüλληση χαλκοý,
και πραγìατοποιÞστε σýνδεση ρακüρ στην εσωτερικÞ ìονÜδα.

 
  



  
 

 
 



  
Åéê. 20

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. Η σωστÞ πßεση για την ροÞ αζþτου στιò σωληνþσειò εßναι περßπου 0,02MPa. ΑυτÞ εßναι ìια πßεση που δßνει
πραγìατικÜ την αßσθηση του πολý κρýου και ìπορεß να ρυθìιστεß ìÝσω βαλβßδαò ìεßωσηò πßεσηò.
2. Μην χρησιìοποιεßτε συλλßπασìα κατÜ τη συγκüλληση των σωληνþσεων ψυκτικοý. ΧρησιìοποιÞστε το
πληρωτικü υλικü ìετÜλλων για συγκüλληση φωσφοροýχου χαλκοý (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/
795: ISO 3677) που δεν χρειÜζεται συλλßπασìα. (Αν χρησιìοποιηθεß χλωριωìÝνο ρευστü, οι σωληνþσειò
θα διαβρωθοýν, και επιπλÝον, αν παρακρατηθεß φθüριο, η ποιüτητα του λαδιοý ψýξηò θα υποβαθìιστεß
και το κýκλωìα του ψυκτικοý ìÝσου θα επηρεαστεß δυσìενþò.)
3. ¼ταν διεξÜγετε ìια δοκιìÞ διαρροÞò στουò σωλÞνεò του ψυκτικοý ìÝσου και στην εσωτερικÞ ìονÜδα ìετÜ
την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, επιβεβαιþστε τη σýνδεση τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò απü το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò στην ενüτητα για την πßεση δοκιìÞò.
ΑνατρÝξτε επßσηò το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò Þ την τεχνικÞ τεκìηρßωση των
σωληνþσεων του ψυκτικοý.
4. Σε περßπτωση ανεπÜρκειαò ψυκτικοý ìÝσου εξαιτßαò ìη Ýγκαιρηò αναπλÞρωσηò, ìπορεß να προκληθεß
δυσλειτουργßα üπωò ìη παραγωγÞ ψýξηò/θÝρìανσηò. Äεßτε επßσηò το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò Þ την τεχνικÞ τεκìηρßωση των σωληνþσεων του ψυκτικοý.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιìοποιεßτε αντιοξειδωτικü κατÜ τη συγκüλληση των σωληνþσεων ψυκτικοý.
Μπορεß να προκαλÝσει δυσλειτουργßα των εξαρτηìÜτων και απüφραξη των σωληνþσεων εξαιτßαò των
υπολειììÜτων.
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7. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
(1) ΠραγìατοποιÞστε τη διασωλÞνωση αποστρÜγγισηò.
• ΠραγìατοποιÞστε τη διασωλÞνωση αποστρÜγγισηò Ýτσι þστε να εßναι δυνατÞ η αποστρÜγγιση.
• Οι σωληνþσειò αποστρÜγγισηò ìποροýν να συνδεθοýν, ακολουθþνταò τιò παρακÜτω οδηγßεò: Για τη
δεξιÜ πßσω/δεξιÜ πλευρÜ, δεßτε την Εικ.18 στο “6. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”, και για την αριστερÞ πßσω/
αριστερÞ πλευρÜ, δεßτε την Εικ. 21.
• ¼ταν συνδÝετε τη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò τηò αριστερÞò πßσω/αριστερÞò πλευρÜò, αφαιρÝστε το
προστατευτικü δßχτυ. Στη συνÝχεια αφαιρÝστε το πþìα τηò υποδοχÞò αποστρÜγγισηò και το ìονωτικü
υλικü που εßναι τοποθετηìÝνο στην υποδοχÞ αποστρÜγγισηò τηò αριστερÞò πλευρÜò και εφαρìüστε τα
στην υποδοχÞ αποστρÜγγισηò τηò δεξιÜò πλευρÜò. ¼ταν το κÜνετε, τοποθετÞστε το πþìα τηò υποδοχÞò
αποστρÜγγισηò ολüκληρο ìÝσα για να αποφευχθεß τυχüν διαρροÞ νεροý.
ΜετÜ την εγκατÜσταση του σωλÞνα αποστρÜγγισηò (1) (εξÜρτηìα), τοποθετÞστε το προστατευτικü δßχτυ,
ακολουθþνταò αντßστροφα τα βÞìατα που χρησιìοποιÞσατε για να το αφαιρÝσετε. (Äεßτε το Εικ. 22)
• ΕπιλÝξτε διÜìετρο σωλÞνωσηò ßση Þ ìεγαλýτερη απü εκεßνη του σωλÞνα αποστρÜγγισηò (1) (εξÜρτηìα)
(σωλÞνωση βινυλοχλωριδßου, ονοìαστικÞ διÜìετροò 20 mm, εξωτερικÞ διÜìετροò 26 mm).
• ΕγκαταστÞστε Ýνα üσο το δυνατüν κοντü σωλÞνα ìε κλßση προò τα κÜτω 1/100 Þ ìεγαλýτερη
αποφεýγονταò πιθανÞ φραγÞ τηò ροÞò του αÝρα. (Äεßτε την Εικ. 23 και Εικ. 24)
(Μπορεß να προκαλÝσει ασυνÞθιστο Þχο üπωò Þχο ανÜδευσηò)

Ðßóù ðëåõñÜ (ëáìáñßíá)
Áðïóðþìåíá ôìÞìáôá

Óôüêïò Þ ìüíùóç
(ðñïìÞèåéá åðéôüðïõ)
ÁñéóôåñÞ ðëåõñÜ
ÓùëÞíáò áðïóôñÜããéóçò

ÁñéóôåñÞ ðßóù ðëåõñÜ
ÓùëÞíáò áðïóôñÜããéóçò

  
 

ÁñéóôåñÞ ðëåõñÜ
Áðïóýíäåóç ôìçìÜôùí Åéê. 21







Åéê. 22

1-1,5m






 
  



 
   
    
  
  
   



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν παρουσιαστεß στασιìüτητα στο σωλÞνα αποστρÜγγισηò, οι σωληνþσειò ìπορεß να φρÜξουν.
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• ΧρησιìοποιÞστε τον προσαρτηìÝνο σωλÞνα αποστρÜγγισηò (1) και το ìεταλλικü σφιγκτÞρα (2). Επßσηò,
τοποθετÞστε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò (1) στη ρßζα τηò υποδοχÞò αποστρÜγγισηò και σφßξτε ìε το
ìεταλλικü σφιγκτÞρα (2) στη ρßζα τηò υποδοχÞò αποστρÜγγισηò καλÜ.
(Äεßτε την Εικ. 25 και Εικ. 26)
(ΤοποθετÞστε το ìεταλλικü σφιγκτÞρα (2), Ýτσι þστε να εßναι περßπου 45°, üπωò φαßνεται στο Εικ. 26.)
(Μην συνδÝετε την υποδοχÞ αποστρÜγγισηò και το σωλÞνα αποστρÜγγισηò. Αν το κÜνετε, δεν θα ìπορεßτε
να κÜνετε επιθεωρÞσειò συντÞρησηò του εναλλÜκτη θερìüτηταò και Üλλων τìηìÜτων).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν χρησιìοποιηθεß παλιüò σωλÞναò αποστρÜγγισηò Þ γωνßα Þ σφιγκτÞραò, ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ
νεροý.
• Λυγßστε την Üκρη του ìεταλλικοý σφιγκτÞρα (2), Ýτσι þστε το υλικü στεγανοποßησηò να ìην προεξÝχει.
(Äεßτε την Εικ. 26)
• ¼ταν εφαρìüζετε ìüνωση, τυλßξτε το υλικü σφρÜγισηò (ΜεγÜλο) (8) που παρÝχεται, ξεκινþνταò απü τη
βÜση του ìεταλλικοý σφιγκτÞρα (2) και του εýκαìπτου σωλÞνα (1) στην κατεýθυνση του βÝλουò. (Äεßτε
την Εικ. 25 και Εικ. 26)

     
  
     
  
Åéê. 25
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• Μονþστε üλεò τιò εσωτερικÝò σωληνþσειò αποστρÜγγισηò.
• Μην παραìορφþνετε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò (1) ìÝσα στην εσωτερικÞ ìονÜδα. (Äεßτε την Εικ. 27)
(Μπορεß να προκληθεß ασυνÞθιστοò θüρυβοò, üπωò θüρυβοò ανÜδευσηò.)
(Αν ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò (1) παραìορφωθεß, ìπορεß να προκληθεß ζηìιÜ στη γρßλια αναρρüφησηò.)

Ìçí êÜìðôåôå ôï óùëÞíá

Åéê. 27
• ΕγκαταστÞστε στηρßγìατα σε απüσταση 1 Ýωò 1,5m, Ýτσι þστε να ìην παραìορφþνονται οι σωληνþσειò.
(Äεßτε την Εικ. 23)
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποτρÝψετε την εßσοδο σκüνηò στην εσωτερικÞ ìονÜδα, καλýψτε το κενü του σωλÞνα
αποστρÜγγισηò ìε στüκο Þ ìüνωση (προìÞθεια επιτüπου) Ýτσι þστε να ìην δηìιουργεßται διÜκενο.
¼ταν εφαρìüζετε στüκο στο σωλÞνα και στο καλþδιο του τηλεχειριστηρßου στην ßδια οπÞ, καλýψτε το
κενü ìεταξý του καλýììατοò και του σωλÞνα ìετÜ απü το 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕΙΣ
ολοκληρþθηκε.


 

< ΠΡΟΣΟΧΗ >
• Για να αποφευχθεß η εφαρìογÞ υπερβολικÞò δýναìηò στον προσαρτηìÝνο σωλÞνα αποστρÜγγισηò (1),
ìην τον λυγßζετε Þ τον στρßβετε. (Μπορεß να προκληθεß διαρροÞ νεροý.)
• ¼ταν εργÜζεστε στον κεντρικü σωλÞνα αποστρÜγγισηò, ακολουθÞστε τιò οδηγßεò στην Εικ. 28. Για τον
κεντρικü σωλÞνα αποστρÜγγισηò, επιλÝξτε το πÜχοò που ταιριÜζει στην εσωτερικÞ ìονÜδα που θα
συνδεθεß. (ΑνατρÝξτε στο τεχνικü Ýγγραφο)

!    "#   
$   %    
 # %


   
       
    
 
  
Åéê. 28

• Σýνδεση σωλÞνα αποστρÜγγισηò.
Μην συνδÝετε το σωλÞνωση αποστρÜγγισηò απευθεßαò στο σýστηìα αποχÝτευσηò επειδÞ ìυρßζει
αììωνßα. Η αììωνßα στο σýστηìα αποχÝτευσηò ìπορεß να περÜσει ìÝσα στο σωλÞνα αποστρÜγγισηò
και να διαβρþσει τον εναλλÜκτη θερìüτηταò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
• ΚατÜ την εγκατÜσταση του κιτ Üντλησηò (προαιρετικü εξÜρτηìα), ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο χρÞσηò στο
κιτ τηò αντλßαò.
(2) ΜετÜ την ολοκλÞρωση των σωληνþσεων, ελÝγξτε αν η αποστρÜγγιση λειτουργεß οìαλÜ.
• ΣταδιακÜ προσθÝστε 0,6 λßτρα νεροý για να ελÝγξετε τη ροÞ στη λεκÜνη αποστρÜγγισηò απü το στüìιο
εξüδου του αÝρα.
(Äεßτε την Εικ. 29)



 !


 

Åéê. 29


     
         

• ΜετÜ την την εργασßα στο σωλÞνα αποστρÜγγισηò, εγκαταστÞστε το στÞριγìα συσκευασßαò και
παρÜδοσηò (πλÜκα ενßσχυσηò), το οποßο εßχε αφαιρεθεß στην ενüτητα “6. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”.

ΕλληνικÜ
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Ùστüσο, δεν εßναι απαραßτητο να εγκαταστÞσετε το στÞριγìα συσκευασßαò και παρÜδοσηò στη δεξιÜ
πλευρÜ (πλÜκα ενßσχυσηò). (Äεßτε την Εικ. 30)



Åéê. 30

  
     
   

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕΙΣ
8-1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟÄΗΓΙΕΣ
• Βεβαιωθεßτε üτι üλεò οι ηλεκτρικÝò εργασßεò των καλωδιþσεων εκτελοýνται απü εξειδικευìÝνο προσωπικü,
σýìφωνα ìε την ισχýουσα νοìοθεσßα και το παρüν εγχειρßδιο εγκατÜστασηò, χρησιìοποιþνταò ξεχωριστü
κýκλωìα. Η ανεπαρκÞò ισχýò του κυκλþìατοò ηλεκτρικοý ρεýìατοò Þ η ακατÜλληλη ηλεκτρολογικÞ
διÜταξη ενδÝχεται να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò τη γη. Σε αντßθετη περßπτωση, ìπορεß να
προκληθεß ηλεκτροπληξßα και πυρκαγιÜ.
• Για εργασßεò ηλεκτρικþν καλωδιþσεων, συìβουλευτεßτε επßσηò το “ÄΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ” που
βρßσκεται στο κÜλυììα του κιβωτßου ελÝγχου.
• ΕκτελÝστε τιò καλωδιþσειò στιò εξωτερικÝò ìονÜδεò, τιò εσωτερικÝò ìονÜδεò και τα τηλεχειριστÞρια
σýìφωνα ìε το διÜγραììα καλωδιþσεων. ΕκτελÝστε την εγκατÜσταση στο καλþδιο του τηλεχειριστηρßου
σýìφωνα ìε το “εγχειρßδιο εγκατÜστασηò” του τηλεχειριστηρßου.
• ΠολλαπλÝò εσωτερικÝò ìονÜδεò συνδÝονται σε ìßα εξωτερικÞ ìονÜδα. ΟνοìÜστε τιò εσωτερικÝò ìονÜδεò
ìονÜδα-Α, ìονÜδα-Β ..... και οýτω καθεξÞò. ¼ταν αυτÝò οι εσωτερικÝò ìονÜδεò συνδεθοýν ενσýρìατα στην
εξωτερικÞ ìονÜδα και στη ìονÜδα BS, συνδÝστε πÜντα ενσýρìατα την εσωτερικÞ ìονÜδα στο τερìατικü ìε
το ßδιο σýìβολο στο ìπλοκ των ακροδεκτþν. Αν η καλωδßωση και η σωλÞνωση συνδεθοýν και λειτουργοýν
σε διαφορετικÝò εσωτερικÝò ìονÜδεò, αυτü θα προκαλÝσει δυσλειτουργßα.
• Σιγουρευτεßτε üτι γειþσατε το κλιìατιστικü.
Η τιìÞ τηò γεßωσηò θα πρÝπει να συìφωνεß ìε την ισχýουσα νοìοθεσßα.
• Μην συνδÝετε την καλωδßωση γεßωσηò σε σωλÞνωση αερßου Þ νεροý, αλεξικÝραυνο Þ καλωδßωση γεßωσηò
τηλεφþνου.
• Σωληνþσειò αερßου....... Μπορεß να προκληθεß ανÜφλεξη Þ Ýκρηξη στην περßπτωση που διαρρεýσει
αÝριο.
• Σωληνþσειò νεροý........ Οι σκληροß σωλÞνεò βινυλßου δεν εßναι αποτελεσìατικÜ ìÝσα γεßωσηò.
• ΑλεξικÝραυνο Þ γεßωση τηλεφωνικþν καλωδιþσεων ........... Το ηλεκτρικü ρεýìα ìπορεß να αυξηθεß
υπερβολικÜ εÜν πÝσει κεραυνüò.
• Μην βÜζετε σε λειτουργßα την τροφοδοσßα (κεντρικü διακüπτη, κεντρικü διακüπτη προστασßαò
υπερÝντασηò) ìÝχρι να τελειþσουν üλεò οι εργασßεò.
• ΕκτελÝστε την εγκατÜσταση στο καλþδιο του τηλεχειριστηρßου σýìφωνα ìε το “εγχειρßδιο εγκατÜστασηò”
του τηλεχειριστηρßου.
• Μην αγγßζετε το συγκρüτηìα τυπωìÝνου κυκλþìατοò. Μπορεß να προκληθεß δυσλειτουργßα.

8-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕσωτερικÞ ìονÜδα
ΜοντÝλο
FXHQ32AVEB
FXHQ63AVEB
FXHQ100AVEB

Hz

Volts

Εýροò τÜσηò

50

220-240

ΜÝγιστη 264
ΕλÜχιστη 198

Τροφοδοσßα
ρεýìατοò
MCA
MFA
0,8
16
0,8
16
1,6
16

ΜοτÝρ ανεìιστÞρα
kW
0,060
0,091
0,150

FLA
0,6
0,6
1,3

MCA: ΕλÜχιστη Ýνταση ρεýìατοò κυκλþìατοò (A);MFA: ΜÝγιστη Ýνταση ρεýìατοò ασφÜλειαò (Α)
kW: ΟνοìαστικÞ ισχýò κινητÞρα ανεìιστÞρα (kW);FLA: ¸νταση ρεýìατοò υπü πλÞρεò φορτßο (A)
19

ΕλληνικÜ

06_EL_3P249378-8N.fm Page 20 Wednesday, October 10, 2012 1:36 PM

8-3 ΠΡΟÄΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛÙÄΙÙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ
Καλþδιο τηλεχειριστηρßου
Καλωδιþσειò ìετÜδοσηò

Καλþδιο τροφοδοσßαò
ΜοντÝλο

ΑσφÜλειεò
τοìÝα

FXHQ32AVEB
FXHQ63AVEB
16A
FXHQ100AVEB

Καλþδιο

ΜÝγεθοò

Καλþδιο

Το ìÝγεθοò και
το ìÞκοò του
καλωδßου θα
H05VV-U3G
πρÝπει να
συììορφþνοντ
ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1)
αι ìε τουò
τοπικοýò
κανονισìοýò

Καλþδιο
βινυλßου ìε
οπλισìü Þ
καλþδιο (2
πυρÞνων)

ΜÝγεθοò

0,75-1,25mm

2

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 2)

Το ìÝγιστα ìÞκη των καλωδιþσεων του τηλεχειριστηρßου και τηò ìετÜδοσηò εßναι τα εξÞò:
(1) καλþδιο τηλεχειριστηρßου (εσωτερικÞ ìονÜδα - τηλεχειριστÞριο).... ΜÝγιστο 500m
(2) Καλωδιþσειò ìετÜδοσηò ..... Συνολικü ìÞκοò καλωδßωσηò 2000m
• ΕξωτερικÞ ìονÜδα - ΕσωτερικÞ ìονÜδα .. ΜÝγιστο 1000m
• ΕξωτερικÞ ìονÜδα - ìονÜδα BS .............. ΜÝγιστο 1000m
• ΜονÜδα BS - ΕσωτερικÞ ìονÜδα ............ ΜÝγιστο 1000m
• ΕσωτερικÞ ìονÜδα - ΕσωτερικÞ ìονÜδα . ΜÝγιστο 1000m
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. Εìφανßζεται ìüνο στην περßπτωση προστατευüìενηò σωλÞνωσηò. ΧρησιìοποιÞστε το H07RN-F σε
περßπτωση που δεν υπÜρχει προστασßα.
2. Καλþδιο βινυλßου ìε οπλισìü Þ καλþδιο (ΜονωτικÞ στρþση: 1 mm και Üνω)

8-4 ΜΕΘΟÄΟΣ ΣΥΝÄΕΣΗΣ ΚΑΛÙÄΙÙΣΗΣ
<<ΠροσοχÞ στιò καλωδιþσειò>>
• Οι εσωτερικÝò ìονÜδεò στο ßδιο σýστηìα ìποροýν να συνδεθοýν στην παροχÞ ηλεκτρικοý ρεýìατοò απü
Ýνα διακüπτη δÝσìηò. Ùστüσο, η επιλογÞ διακüπτη δÝσìηò, διακüπτη δÝσìηò προστασßαò υπερÝντασηò
και το ìÝγεθοò τηò καλωδßωσηò πρÝπει να συììορφþνονται ìε την ισχýουσα νοìοθεσßα.
• Για την σýνδεση στο ìπλοκ των ακροδεκτþν, χρησιìοποιÞστε τερìατικοýò δακτυλßουò ìε πτýχωση ìε
ìανßκι ìüνωσηò, Þ ìονþστε τιò καλωδιþσειò σωστÜ.

 
  



• Αν τα παραπÜνω δεν εßναι διαθÝσιìα, τηρÞστε τα παρακÜτω.
• Η χρÞση 2 καλωδßων ìετÜδοσηò διαφορετικοý ìεγÝθουò στο ìπλοκ των ακροδεκτþν δεν επιτρÝπεται.

Ç óýíäåóç 2 êáëùäßùí
ôïõ ßäéïõ ìåãÝèïõò
ðñÝðåé íá åêôåëåóôåß êáé
óôéò äýï ðëåõñÝò.

Ç óýíäåóç 2 êáëùäßùí
óå ìßá ðëåõñÜ
áðáãïñåýåôáé.

Ç óýíäåóç êáëùäßùí
äéáöïñåôéêïý ìåãÝèïõò
áðáãïñåýåôáé.

(Μπορεß να εìφανιστεß ασυνÞθιστη θÝρìανση αν τα καλþδια δεν Ýχουν σφιχτεß καλÜ.)
• ΧρησιìοποιÞστε τα απαιτοýìενα καλþδια, συνδÝστε τα ìε ασφÜλεια και στερεþστε τα, Ýτσι þστε οι
ακροδÝκτεò να ìην υπüκεινται σε εξωτερικÝò πιÝσειò.

ΕλληνικÜ
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• ΧρησιìοποιÞστε Ýνα κατÜλληλο κατσαβßδι για το σφßξιìο των βιδþν των ακροδεκτþν. ΕÜν
χρησιìοποιÞσετε λÜθοò κατσαβßδι, ìπορεß να προκληθεß ζηìιÜ στην κεφαλÞ τηò βßδαò και η σýσφιγξη δε θα
εßναι πετυχηìÝνη.
• Αν σφßξετε υπερβολικÜ Ýναν ακροδÝκτη, ìπορεß να καταστραφεß. Äεßτε τον πßνακα παρακÜτω για τιò τιìÝò
τηò ροπÞò σýσφιξηò των ακροδεκτþν.
ΡοπÞ σýσφιγξηò (N·m)
Μπλοκ ακροδεκτþν για καλþδιο τηλεχειριστηρßου

0,88±0,08

Μπλοκ ακροδεκτþν τροφοδοσßαò

1,47±0,14

ΑκροδÝκτηò γεßωσηò

1,69±0,25

• ΣυνδÝστε τα καλþδια Ýτσι þστε η Üκρη τηò γεßωσηò να εξÝχει απü το τìÞìα ìε τιò εγκοπÝò τηò ροδÝλαò
ασφÜλισηò. (Σε αντßθετη περßπτωση, η επαφÞ τηò γεßωσηò θα εßναι ανεπαρκÞò και η γεßωση ìπορεß να ìην
λειτουργÞσει.)
• Μην κÜνετε συγκüλληση üταν χρησιìοποιεßτε πλεγìÝνα καλþδια.

ÁêñïäÝêôçò ôýðïõ êùò
ÑïäÝëá êõðåëëÜêé

ÔìÞìá ìå åãêïðÞ
<Καλþδιο τροφοδοσßαò • γεßωση • τηλεχειριστÞριο • ìÝθοδοò σýνδεσηò καλωδßου ìετÜδοσηò >
(1) ΚρατÞστε το κιβþτιο ελÝγχου, χαλαρþστε τιò βßδεò στερÝωσηò (2 τεìÜχια) και αφαιρÝστε το κÜλυììα του
κιβωτßου ελÝγχου.
(2) Ανοßξτε την οπÞ αποìÜκρυνσηò και τοποθετÞστε τον αντιτριβικü δακτýλιο ρητßνηò (10) (αξεσουÜρ) στην
οπßσθια Þ Üνω πλευρÜ (λεπτü Ýλασìα).
(3) ΤραβÞξτε τη γραììÞ τροφοδοσßαò ìÝσα απü την τρýπα διεßσδυσηò και συνδÝστε τη στο ìπλοκ των
ακροδεκτþν τροφοδοσßαò (X2M, Äßπολα). ΣυνδÝστε το καλþδιο τηò γεßωσηò στον ακροδÝκτη γεßωσηò.
Στη συνÝχεια, συνδÝστε ìια δεσìßδα και στερεþστε την στο σýρìα του υποστηρßγìατοò (11) και στο
σφιγκτÞρα (4), Ýτσι þστε να ìην ασκεßται πßεση στο καλþδιο ìετÜδοσηò. (Äεßτε το Εικ. 32)
(4) ΤραβÞξτε το καλþδιο του τηλεχειριστηρßου και το καλþδιο του συστÞìατοò ìετÜδοσηò ìÝσω τηò τρýπαò
διεßσδυσηò, και συνδÝστε το καλþδιο του τηλεχειριστηρßου στα [Ρ1·Ρ2] και το σýρìα ìετÜδοσηò στα
[F1·F2] (χωρßò πολικüτητα). Στη συνÝχεια, συνδÝστε ìια δεσìßδα και στερεþστε την στο σýρìα του
υποστηρßγìατοò (11) και στο σφιγκτÞρα (4), Ýτσι þστε να ìην ασκεßται πßεση στο καλþδιο ìετÜδοσηò.
(Äεßτε το Εικ. 32)
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ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ¼ταν συνδÝετε τα καλþδια, διατÜξτε τα καλþδια ìε τη σωστÞ σειρÜ Ýτσι þστε το κÜλυììα του κιβωτßου
ελÝγχου να εßναι καλÜ στερεωìÝνο. ΕÜν το κÜλυììα του κιβωτßου ελÝγχου δεν εßναι τοποθετηìÝνο, τα
καλþδια ìπορεß να κινοýνται ελεýθερα Þ να στριìωχτοýν απü το κιβþτιο και το κÜλυììα και αυτü ìπορεß
να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• ¼ταν συνδÝετε καλþδια, ìην αγγßζετε την πλακÝτα τυπωìÝνου κυκλþìατοò. Μπορεß να προκληθεß βλÜβη.
• ΠοτÝ ìη συνδÝετε τα καλþδια τροφοδοσßαò στο ìπλοκ ακροδεκτþν του τηλεχειριστηρßου/των καλωδßων
του συστÞìατοò ìετÜδοσηò. Μπορεß να προκληθεß βλÜβη στο σýστηìα συνολικÜ.
• Μην συνδÝετε τo τηλεχειριστÞριο/καλþδια συστÞìατοò ìετÜδοσηò στο λÜθοò ìπλοκ ακροδεκτþν.
• Σε περßπτωση που το κÜλυììα διεßσδυσηò του σωλÞνα αποκοπεß και χρησιìοποιηθεß ωò οπÞ διεßσδυσηò
τηò καλωδßωσηò, αφοý ολοκληρþσετε τη σýνδεση των καλωδßων, επαναφÝρετε το κÜλυììα.
• Σφραγßστε το διÜκενο γýρω απü τιò καλωδιþσειò ìε στüκο και ìονωτικü υλικü (προìÞθεια επιτüπου).
(Αν εισÝλθουν Ýντοìα και ìικρÜ ζþα στην εσωτερικÞ ìονÜδα, ìπορεß να προκληθεß βραχυκýκλωìα στο
κιβþτιο ελÝγχου.)
• ΕÜν η καλωδßωση χαìηλÞò τÜσηò (καλωδßωση τηλεχειριστηρßου) και η καλωδßωση υψηλÞò τÜσηò
(καλωδßωση τροφοδοσßαò, καλωδßωση γεßωσηò) Ýρθουν στην εσωτερικÞ ìονÜδα απü τον ßδιο τüπο, ìπορεß
να επηρεÜσουν τον ηλεκτρικü θüρυβο (εξωτερικüò θüρυβοò) και να προκαλÝσουν δυσλειτουργßα Þ βλÜβη.
• ΚρατÞστε την απüσταση ìεταξý των καλωδßων χαìηλÞò τÜσηò (τα καλþδια του τηλεχειριστηρßου) και των
καλωδßων υψηλÞò τÜσηò (καλþδια τροφοδοσßαò, καλþδια γεßωσηò) 50 mm Þ ìεγαλýτερη σε οποιοδÞποτε
σηìεßο Ýξω απü την εσωτερικÞ ìονÜδα. ΕÜν και τα δýο καλþδια τοποθετηθοýν ìαζß, ìπορεß να
επηρεαστοýν απü τον ηλεκτρικü θüρυβο (εξωτερικü θüρυβο) και να προκληθεß δυσλειτουργßα Þ βλÜβη.
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8-5 ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙÙΣΗΣ
<< σýστηìα αριθ. 1: ¼ταν χρησιìοποιεßται Ýνα τηλεχειριστÞριο για 1 εσωτερικÞ ìονÜδα. >>

L N
IN/D

L N

L N

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

OUT/D

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

P1P2

P1P2

<< σýστηìα αριθ. 2: ΚατÜ τη διενÝργεια ελÝγχου οìÜδαò Þ ελÝγχου 2 τηλεχειριστηρßων. >>

L N
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

B

A
P1 P2

ΕλληνικÜ

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

P1 P2
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<< σýστηìα αριθ. 3: ¼ταν χρησιìοποιεßται ìονÜδα BS >>

L

N
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

L N P1P2 F1F2 T1T2

P1P2

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò τη γη.
Σε αντßθετη περßπτωση, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα και πυρκαγιÜ.

8-6 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ 2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 1 ΕΣÙΤΕΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΑÄΑΣ ΜΕ 2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ)
• Για τον Ýλεγχο ìε 2 τηλεχειριστÞρια, ορßστε Ýνα τηλεχειριστÞριο ωò κýριο και το Üλλο τηλεχειριστÞριο ωò
δευτερεýον.
<ΜÝθοδοò εναλλαγÞò απü το κýριο στο δευτερεýον και αντßστροφα>
Äεßτε το εγχειρßδιο λειτουργßαò που επισυνÜπτεται στο τηλεχειριστÞριο.
<ΜÝθοδοò καλωδßωσηò>
(1) ΑφαιρÝστε το κÜλυììα του κιβωτßου ελÝγχου σýìφωνα ìε τη ìÝθοδο σýνδεσηò των καλωδιþσεων.
(2) ΠραγìατοποιÞστε επιπρüσθετη καλωδßωση απü το τηλεχειριστÞριο 2 (Äευτερεýον) στουò ακροδÝκτεò
(P1, P2) για καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου στο ìπλοκ ακροδεκτþν (X1M) ìÝσα στο κιβþτιο ελÝγχου.
P1 P2
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< ΠΡΟΣΟΧΗ >
¼ταν χρησιìοποιεßτε τον οìαδικü Ýλεγχο και τα 2 τηλεχειριστÞρια ταυτüχρονα, συνδÝστε το τηλεχειριστÞριο 2
(Äευτερεýον) στην εσωτερικÞ ìονÜδα στο τÝλοò τηò διασταýρωσηò (ο ìεγαλýτεροò αριθìüò). (Äεßτε την Εικ.
34)

  

   

       !

    
 

 

    

Åéê. 34

8-7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• ¼ταν χρησιìοποιεßτε τον κεντρικü εξοπλισìü (üπωò το κεντρικü τηλεχειριστÞριο) για τον Ýλεγχο, απαιτεßται
να καθορßσετε τον αριθìü οìÜδαò στο τηλεχειριστÞριο.
Για λεπτοìÝρειεò, δεßτε το εγχειρßδιο που επισυνÜπτεται στον κεντρικü εξοπλισìü.
• ΣυνδÝστε τον κεντρικü εξοπλισìü στην εσωτερικÞ ìονÜδα που ελÝγχεται ìε το τηλεχειριστÞριο.

8-8 ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΥΠΟΧΡΕÙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
(1) ΜÝθοδοò καλωδßωσηò και προδιαγραφÝò
• Η λειτουργßα του τηλεχειριστηρßου εßναι διαθÝσιìη απü τη διαβßβαση τηò εξωτερικÞò εισüδου στιò τερìατικÝò
καταλÞξειò Τ1 Τ2 του ìπλοκ ακροδεκτþν του τηλεχειριστηρßου και τηò καλωδßωσηò τηò ìετÜδοσηò.

F2

T1

T2









ΠροδιαγραφÝò καλωδßου

ΘωρακισìÝνο καλþδιο βινυλßου Þ
καλþδιο 2 πυρÞνων

ΜÝγεθοò καλωδßωσηò

0,75-1,25mm

ΜÞκοò καλωδßωσηò

ΜÝγ. 100m

ΠροδιαγραφÝò εξωτερικÞò
επαφÞò

ΕπαφÞ η οποßα ìπορεß να αντÝξει και
να ξεπερÜσει το ελÜχιστο. φορτßο
DC15V • 1mA

2

(2) Ενεργοποßηση
• Η εßσοδοò A τηò ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ÄΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ εßναι üπωò φαßνεται στον πßνακα παρακÜτω.
Στην περßπτωση
Σε λειτουργßα ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ÄΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ εισÜγονταò A στη
ÄΙΑΚΟΠΗΣ
θÝση “ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ”
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Äεν επιτρÝπεται τηλεχειρισìüò)

ΕπιτρÝπεται τηλεχειρισìüò
εισÜγονταò A στη θÝση
“ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ”

Στην περßπτωση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Λειτουργßα εισÜγονταò A στη θÝση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ “ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ” → “ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ”
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ÄιακοπÞ εισÜγονταò A στη θÝση
“ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ” →
“ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ”

(3) Πþò να επιλÝξετε ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF Þ ON/OFF
• Για να επιλÝξετε ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Þ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, χρειÜζεται να γßνει ρýθìιση απü το τηλεχειριστÞριο.
(Συìβουλευτεßτε την ενüτητα 10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΕλληνικÜ
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9. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ • ÄΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ
Για την ασφαλÞ εγκατÜσταση ακολουθÞστε αντßστροφη σειρÜ απü εκεßνη τηò αφαßρεσηò του πßνακα
διακüσìησηò και τηò γρßλιαò αναρρüφησηò.
• ¼ταν εγκαθιστÜτε τη γρßλια αναρρüφησηò, κρεìÜστε την αλυσßδα τηò γρßλιαò, στο σηìεßο ανÜρτησηò τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò üπωò φαßνεται στην Εικ. 35.
ΠΡΟΣΟΧΗ
¼ταν κλεßνετε τη γρßλια αναρρüφησηò, η αλυσßδα ìπορεß να ìαγκþσει. Βεβαιωθεßτε üτι η αλυσßδα δεν
προεξÝχει απü το πλÜι τηò γρßλιαò αναρρüφησηò πριν την ασφαλßσετε.



 



 

 


  
  

 
  



Åéê. 35
10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
<<Συìβουλευτεßτε επßσηò τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.>>
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν απü την εκτÝλεση των ρυθìßσεων περιβÜλλοντοò, ελÝγξτε τα στοιχεßα που αναφÝρονται στο σηìεßο
2 “1. Στοιχεßα που πρÝπει να ελεγχθοýν ìετÜ την ολοκλÞρωση των εργασιþν εγκατÜστασηò” στην
σελßδα 5.
• ΕλÝγξτε αν Ýχουν ολοκληρωθεß üλεò οι εργασßεò εγκατÜστασηò και τοποθÝτησηò σωληνþσεων για το
κλιìατιστικü.
• ΕλÝγξτε αν το καπÜκι του κουτιοý ελÝγχου του κλιìατιστικοý εßναι κλειστü.
<ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞÙΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ>
<Αφοý ενεργοποιÞσετε την παροχÞ ρεýìατοò, εκτελÝστε τιò ρυθìßσειò εξωτερικοý περιβÜλλοντοò
απü το τηλεχειριστÞριο, σýìφωνα ìε το στÜδιο τηò εγκατÜστασηò.>
• ΕκτελÝστε τη ρýθìιση σε 3 σηìεßα, “Αρ. λειτουργßαò”, “Αρ. ΠΡÙΤΟΥ ΚÙÄΙΚΑ” και “Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΑ”.
Οι ρυθìßσειò που εìφανßζονται στο “
” στον πßνακα εßναι οι ρυθìßσειò κατÜ την αποστολÞ απü το
εργοστÜσιο.
• Οι ρυθìßσειò και η λειτουργßα εìφανßζονται στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò του τηλεχειριστηρßου.
(Σηìεßωση) Αν και η ρýθìιση του “Αρ. λειτουργßαò” εκτελεßται ωò ρýθìιση οìÜδαò, αν σκοπεýετε να
πραγìατοποιÞσετε ατοìικÝò ρυθìßσειò για κÜθε εσωτερικÞ ìονÜδα Þ αν χρειÜζεται επιβεβαßωση ìετÜ
απü κÜθε ρýθìιση, εκτελÝστε τιò ρυθìßσειò ìε τον “Αρ.λειτουργßαò ”που εìφανßζεται στην παρÝνθεση
( ).
• Σε περßπτωση τηλεχειριστηρßου για ìεταγωγÞ τηò εισüδου σε ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ OFF Þ σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON/
OFF.
[1] ΕισÝλθετε στη λειτουργßα ρýθìισηò πεδßου ìε το τηλεχειριστÞριο.
[2] ΕπιλÝξτε τη λειτουργßα αρ. “12”.
[3] ΘÝστε τον αρ. του ΠΡÙΤΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σε “1”.
[4-1] Για ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ OFF, θÝστε τον αρ. του ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σε “01”.
[4-2] Για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON/OFF, θÝστε τον αρ. του ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σε “02”.
(Εßναι ρυθìισìÝνοò σε ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ OFF κατÜ την αποστολÞ απü το εργοστÜσιο.)
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• ΖητÞστε απü τον πελÜτη να φυλÜξει σε Ýνα ìÝροò το εγχειρßδιο που συνοδεýει το τηλεχειριστÞριο και το
εγχειρßδιο λειτουργßαò.
• Μην αλλÜζετε τιò ρυθìßσειò σε τιìÝò διαφορετικÝò απü εκεßνεò που εìφανßζονται στον πßνακα.

10-1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΟΡΟΦΗΣ
• Ρυθìßστε τον ÄΕΥΤΕΡΟ ΚÙÄΙΚΟ σýìφωνα ìε το ýψοò τηò οροφÞò üπωò φαßνεται στον πßνακα 3.
(Ο ÄΕΥΤΕΡΟΣ ΚÙÄΙΚΟΣ Ýχει ρυθìιστεß στη θÝση “01”, üταν αποστÝλλεται απü το εργοστÜσιο.)
Πßνακα 3
¾ψοò οροφÞò (m)
Τýποò 32
ΚανονικÞ
ΨηλÞ οροφÞ

Τýποò 63

Τýποò 100

Αρ.
Λειτουργßαò

ΑΡ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

13 (23)

0

2,7 Þ λιγüτερο 2,7 Þ λιγüτερο 3,8 Þ λιγüτερο
2,7-3,5

2,7-3,5

3,8-4,3

ΑΡ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ
01
02

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
Μην ρυθìßζετε τον Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ στην τιìÞ “03”.

10-2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝÄΕΘΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
• Για τη ρýθìιση üταν τοποθετεßτε Ýνα προαιρετικü εξÜρτηìα, ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò του
προαιρετικοý εξαρτÞìατοò.

10-3 ¼ΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
• ¼ταν χρησιìοποιεßτε Ýνα ασýρìατο τηλεχειριστÞριο, εßναι απαραßτητο να ρυθìßσετε την διεýθυνση του
ασýρìατο τηλεχειριστηρßου.
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει το τηλεχειριστÞριο.

10-4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF
• Ρυθìßστε την ταχýτητα του ανεìιστÞρα ανÜλογα ìε το περιβÜλλον χρÞσηò ìετÜ απü συνεννüηση ìε τον
πελÜτη.
(ΚατÜ την αποστολÞ, ο Αρ. του ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ “02” χρησιìοποιεßται για τη ροÞ του αÝρα κατÜ τη
διÜρκεια τηò ψýξηò (θερìοστÜτηò στη θÝση OFF), και η Üλλη λειτουργßα χρησιìοποιεß την τιìÞ “01”.)
Πßνακα 4
Ρýθìιση
Ο ανεìιστÞραò λειτουργεß/
σταìατÜσει κατÜ το θερìü OFF
(Ψυξη · Θερìανση)

Λειτουργεß

Ταχýτητα ανεìιστÞρα κατÜ τη
διÜρκεια τηò ψýξηò
ΘερìοστÜτηò OFF

LL (ΕξαιρετικÜ
χαìηλÞ)

Ταχýτητα ανεìιστÞρα κατÜ τη
διÜρκεια τηò θÝρìανσηò
ΘερìοστÜτηò OFF

LL (ΕξαιρετικÜ
χαìηλÞ)

Αρ.
Λειτουργßαò

ΑΡ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

11 (21)

2

12 (22)

6

ÄιακοπÝò

01

Ρýθìιση

Ρýθìιση

ΑΡ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ
02
01
02

12 (22)

3

01
02

10-5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝÄΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
• Θα εìφανιστεß στο τηλεχειριστÞριο Ýνα ìÞνυìα που σαò ενηìερþνει üταν το φßλτρο αÝρα χρειÜζεται να
καθαριστεß.
• Ρυθìßστε τον Αρ του ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ που αναγρÜφεται στον Πßνακα 5, ανÜλογα ìε την ποσüτητα τηò
σκüνηò Þ τηò ρýπανσηò στο δωìÜτιο.
• Αν και η εσωτερικÞ ìονÜδα εßναι εξοπλισìÝνη ìε φßλτρο ìε ìεγÜλη διÜρκεια ζωÞò, εßναι απαραßτητο να
καθαρßζετε τακτικÜ το φßλτρο για να αποφευχθεß η απüφραξη. ΕξηγÞστε επßσηò τη ρýθìιση του χρüνου
στον πελÜτη.
• Τα διαστÞìατα ανÜìεσα στουò καθαρισìοýò του φßλτρου ìπορεß να ìειωθοýν ανÜλογα ìε το περιβÜλλον.
ΕλληνικÜ
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Πßνακα 5
¿ρεò διÜρκειαò
φßλτρου
Μüλυνση
(τýποò ìακρÜò
διαρκεßαò)
ΚανονικÞ
2500 þρεò περßπου
Περισσüτερο ìολυσìÝνο
1250 þρεò περßπου
Με Ýνδειξη
Χωρßò Ýνδειξη*

Αρ.
Λειτουργßαò

ΑΡ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ
0

10 (20)
3

ΑΡ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ
01
02
01
02

* ΕπιλÝξτε τη ρýθìιση “Καìßα Ýνδειξη” üταν εκτελεßτε καθαρισìü ανÜ τακτÜ διαστÞìατα και δεν υπÜρχει
ανÜγκη για υπενθýìιση.
<ÄοκιìαστικÞ λειτουργßα>
• ΜετÜ τον καθαρισìü τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò στο εσωτερικü και τηò γρßλιαò αναρρüφησηò, εκτελÝστε ìια
δοκιìαστικÞ λειτουργßα σýìφωνα ìε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει την εξωτερικÞ ìονÜδα.
• ¼ταν η λÜìπα λειτουργßαò του τηλεχειριστηρßου αναβοσβÞνει, αυτü σηìαßνει üτι κÜτι δεν εßναι φυσιολογικü.
ΕλÝγξτε τουò κωδικοýò βλÜβηò στο τηλεχειριστÞριο. Η σχÝση ìεταξý των κωδικþν δυσλειτουργßαò και των
πληροφοριþν που τουò περιγρÜφουν περιλαìβÜνεται στο εγχειρßδιο λειτουργßαò που συνοδεýει την
εξωτερικÞ ìονÜδα. Ιδιαßτερα, αν η Ýνδειξη εßναι ìßα απü τιò ενδεßξειò που αναγρÜφονται στον πßνακα 6,
ìπορεß να πρüκειται για σφÜλìα στην ηλεκτρικÞ καλωδßωση Þ να Ýχει αποσυνδεθεß το τροφοδοτικü.
ΕλÝγξτε ξανÜ τον πßνακα 6.
Πßνακα 6
Ενδεßξειò τηλεχειριστηρßου
Αν και ο κεντρικüò Ýλεγχοò δεν
Ýχει ενεργοποιηθεß, η λυχνßα
“
” εßναι σε λειτουργßα.

ΑνÜβει η Ýνδειξη “U4”
ΑνÜβει η Ýνδειξη “UH”

Äεν υπÜρχει Ýνδειξη.

ΛεπτοìÝρειεò
• Οι ακροδÝκτεò (Τ1 · Τ2) τηò λειτουργßαò ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ
ÄΙΑΚΟΠΗΣ στουò ακροδÝκτεò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò του
συστÞìατοò ìετÜδοσηò εßναι βραχυκυκλωìÝνοι.
• Το τροφοδοτικü τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò δεν εßναι συνδεδεìÝνο.
• Το τροφοδοτικü τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò δεν λειτουργεß.
• Η καλωδßωση τηò ìετÜδοσηò και το καλþδιο του τηλεχειριστηρßου
και οι καλωδιþσειò τηò ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ
ÄΙΑΚΟΠΗΣ εßναι λÜθοò συνδεδεìÝνεò.
• Η καλωδßωση του συστÞìατοò ìετÜδοσηò Ýχει αποσυνδεθεß.
• Η ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα προò την εσωτερικÞ ìονÜδα δεν
πραγìατοποιεßται.
• Η εργασßα ηλεκτρικÞò τροφοδüτησηò προò την εσωτερικÞ ìονÜδα
δεν Ýχει εκτελεστεß.
• Η καλωδßωση του συστÞìατοò ìετÜδοσηò και το καλþδιο του
τηλεχειριστηρßου και οι καλωδιþσειò τηò ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ÄΙΑΚΟΠΗΣ εßναι λÜθοò συνδεδεìÝνεò.
• Το καλþδιο του τηλεχειριστηρßου Ýχει αποσυνδεθεß.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò δοκιìαστικÞò λειτουργßαò ελÝγξτε τα στοιχεßα που αναφÝρονται στο σηìεßο 2
“2. Στοιχεßα που πρÝπει να ελεγχθοýν κατÜ την παρÜδοση” στην σελßδα 5.
ΕÜν οι εργασßεò στον εσωτερικü χþρο δεν Ýχουν ολοκληρωθεß üταν τελειþσετε ìε την δοκιìαστικÞ
λειτουργßα, για την προστασßα του συστÞìατοò, ζητÞστε απü τον πελÜτη να ìην λειτουργÞσει τη ìονÜδα
ìÝχρι να ολοκληρωθοýν οι εργασßεò στον εσωτερικü χþρο.
ΕÜν το σýστηìα λειτουργεß, το εσωτερικü των εσωτερικþν ìονÜδων ìπορεß να ìολυνθεß ìε ουσßεò που
δηìιουργÞθηκαν απü το βÜψιìο και τιò κüλλεò που χρησιìοποιÞθηκαν για τιò εργασßεò στο εσωτερικü
χþρο. Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει εκτüξευση νεροý και διαρροÞ.
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Για τον χειριστÞ που εκτελεß την δοκιìαστικÞ λειτουργßα
ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò δοκιìÞò λειτουργßαò, πριν την παρÜδοση του συστÞìατοò στον πελÜτη,
επιβεβαιþστε üτι το καπÜκι του κιβωτßου ελÝγχου, το φßλτρο αÝρα και το πÜνελ αναρροφÞσεωò εßναι στην
θÝση τουò.
ΕπιπλÝον, εξηγÞστε πþò λειτουργεß το τροφοδοτικü (θÝσειò ON/OFF) στον πελÜτη.

11. ÄΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
(Äεßτε το Εικ. 36)
1
3

5
7
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(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 6)
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
(ÄΕΙΚΤΗΣ/ΜΟΝΑÄΑ ΟΘΟΝΗΣ)
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ)
ΚΑΛÙÄΙÙΣΗ ΜΕΤΑÄΟΣΗΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΗΜΕΙÙΣΗ 2)
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ)

2

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 3)

4

ΕΙΣΑΓÙΓΗ ΑΠΟ ΕΞÙ (ΣΗΜΕΙÙΣΗ 7)

6

(ΣΗΜΕΙÙΣΗ 4)

8

ΚΙΒÙΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
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