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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
Ceiling suspended type

Français

FXHQ32MVE
FXHQ63MVE
FXHQ100MVE

Español

FXHQ32MAVE
FXHQ63MAVE
FXHQ100MAVE

Italiano

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.

ÅëëçíéêÜ

Nederlands

Portugues

Ðóññêèé

EN60335-2-40,

FXZQ20MVE, FXZQ25MVE, FXZQ32MVE, FXZQ40MVE, FXZQ50MVE
FXCQ20MVE, FXCQ25MVE, FXCQ32MVE, FXCQ40MVE, FXCQ50MVE, FXCQ63MVE, FXCQ80MVE, FXCQ125MVE
FXMQ40MVE, FXMQ50MVE, FXMQ63MVE, FXMQ80MVE, FXMQ100MVE, FXMQ125MVE, FXMQ200MVE, FXMQ250MVE
FXLQ20MVE, FXLQ25MVE, FXLQ32MVE, FXLQ40MVE, FXLQ50MVE, FXLQ63MVE
FXNQ20MVE, FXNQ25MVE, FXNQ32MVE, FXNQ40MVE, FXNQ50MVE, FXNQ63MVE
FXHQ32MVE, FXHQ63MVE, FXHQ100MVE
FXSQ20MVE, FXSQ25MVE, FXSQ32MVE, FXSQ40MVE, FXSQ50MVE, FXSQ63MVE, FXSQ80MVE, FXSQ100MVE, FXSQ125MVE
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Κλιìατιστικü ìε αναστροφÝα συστÞìατοò VRV
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλοýìε, διαβÜστε προσεκτικÜ αυτÜ τα “ΘΕΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” πριν εγκαταστÞσετε τον εξοπλισìü κλιìατισìοý
και βεβαιωθεßτε üτι θα γßνει σωστÞ η εγκατÜσταοη. ΜετÜ την
ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, βεβαιωθεßτε κατÜ την αρχικÞ
εκκßνηοη üτι η ìονÜδα λειτουργεß σωστÜ. Παρακαλοýìε, δþστε
οδηγßεò στον πελÜτη/στην πελÜτισσα για την λειτουργßα και τη
συντÞρηση τηò ìονÜδαò.
Επßσηò, πληροφορÞστε τουò πελÜτεò üτι θα πρÝπει να
φυλÜξουν 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”.
Προφýλαξη Ασφαλεßαò
Η ìονÜδα αυτÞ εßναι προϊüν τÜξηò Α. Σε οικιακü περιβÜλλον, το
προϊüν αυτü ενδÝχεται να προκαλÝσει παρεìβολÝò και στην
περßπτωση αυτÞ ο χρÞστηò ενδÝχεται να χρειαστεß να λÜβει
ανÜλογα ìÝτρα.
Σηìασßα των συìβüλων προειδοποßησηò και προσοχÞò
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ....... Αν παραλεßψετε να εφαρìüσετε τιò
πληροφορßεò ìιαò προειδοποßησηò,
ìπορεß να προκληθεß θÜνατοò Þ
σοβαρüò τραυìατισìüò.
ΠΡΟΣΟΧΗ ....................Αν δεν δοθεß προσοχÞ, ìπορεß να
προκληθεß τραυìατισìüò Þ βλÜβεò
στον εξοπλισìü.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΖητÞστε απü τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ απü το
εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει τιò εργασßεò
εγκατÜστασηò. Μην προσπαθÞσετε να εγκαταστÞσετε ìüνοò
σαò την συσκευÞ.
Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει
διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ
• ΕκτελÝστε τιò εργασßεò εγκατÜστασηò σýìφωνα ìε αυτÝò τιò
οδηγßεò εγκατÜστασηò.
Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει
διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

1

Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò

• 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.
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 διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα,
πυρκαγιÜ Þ πτþση τηò ìονÜδαò.
• 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.
Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει
πτþση τηò συσκευÞò και πρüκληση ατυχηìÜτων.
• Βεβαιωθεßτε üτι παρÝχεται Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα
ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò για αυτÞ τη ìονÜδα και üτι üλεò οι
ηλεκτρολογικÝò εργασßεò θα πραγìατοποιηθοýν απü
ειδικευìÝνο ηλεκτρολüγο σýìφωνα ìε την τοπικÞ νοìοθεσßα,
τουò κανονισìοýò και αυτÝò τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò.
Αν η ισχýò τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò εßναι ανεπαρκÞò Þ οι
ηλεκτρικÝò συνδÝσειò εßναι εσφαλìÝνεò, ìπορεß να προκληθεß
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Βεβαιωθεßτε üτι üλη η καλωδßωση Ýχει ασφαλιστεß, üτι Ýχουν
χρησιìοποιηθεß τα προδιαγραφüìενα καλþδια και üτι δεν
ασκοýνται εξωτερικÝò πιÝσειò στιò συνδÝσειò των
ακροδεκτþν Þ στα καλþδßα.
Τυχüν εσφαλìÝνεò συνδÝσειò Þ εσφαλìÝνη εγκατÜσταση
ìπορεß να προκαλÝσουν 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 ολοκληρωθοýν οι εργασßεò εγκατÜστασηò,
βεβαιωθεßτε üτι δεν διαρρÝει ψυκτικü αÝριο.
Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü αÝριο
διαρρÝει στο δωìÜτιο και Ýρθει σε επαφÞ ìε ìßα εστßα φωτιÜò
üπωò εßναι το αερüθερìο, η σüìπα Þ η κουζßνα.
• Πριν αγγßξετε τα ηλεκτρικÜ εξαρτÞìατα, θÝστε την ìονÜδα
εκτüò λειτουργßαò.
• Βεβαιωθεßτε να δηìιουργÞσετε γεßωση.
Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, συλλÝκτεò, Þ
τηλεφωνικÞ γεßωση.
Η ατελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ
πυρκαγιÜ.
Ρεýìα υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνοýò Þ Üλλεò πηγÝò
ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò
προò την γη.
Αν δεν εγκατασταθεß Ýνα διακüπτηò διαρροÞò προò την γη,
ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΕλληνικÜ
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Οταν ακολουθεßτε τιò οδηγßεò χρÞσηò αυτοý του εγχειριδßου
εγκατÜστασηò, εγκαταστÞστε την σωλÞνωση
αποστρÜγγισηò για να εξασφαλιστεß σωστÞ αποστρÜγγιση
και ìονþστε την σωλÞνωση για την αποφυγÞ δηìιουργßαò
συìπυκνþìατοò.
Τυχüν ακατÜλληλη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò ìπορεß να
προκαλÝσει διαρροÞ νεροý και βλÜβεò στην συσκευÞ.
• ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα, το
καλþδιο τροφοδοσßαò και τα καλþδια σýνδεσηò τουλÜχιστον
1 ìÝτρο ìακριÜ απü τηλεορÜσειò και ραδιüφωνα για να
αποφýγετε παρεìβολÝò στην εικüνα Þ θüρυβο.
(ΑνÜλογα και τα ραδιοκýìατα, η απüσταση 1 ìÝτρου ìπορεß
να εßναι εßναι αρκετÞ για την εξÜλειψη του θορýβου).
• Η απüσταση ìετÜδοσηò του κιτ του ασýρìατου
τηλεχειριστηρßου ìπορεß να εßναι ìικρüτερη απü την
αναìενüìενη σε δωìÜτια ìε ηλεκτρικÝò λÜìπεò
φθορισìοý(τýπου ìετατροπÝα Þ ταχεßαò εκκßνησηò).
ΚÜνετε την εγκατÜσταση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò üσο το
δυνατü ìακρýτερα απü ηλεκτρικÝò λÜìπεò φθορισìοý.
• Μην κÜνετε εγκατÜσταση τηò κλιìατιστικÞò συσκευÞò στιò
θÝσειò που αναφÝρονται παρακÜτω:
(a) üπου υπÜρχουν ορυκτÝλαια, σταγονßδια λαδιοý Þ ατìοß,
üπωò σε κουζßνεò.
Τα πλαστικÜ εξαρτÞìατα ìπορεß να καταστραφοýν Þ να
προκληθεß διαρροÞ νεροý.
(b) üπου παρÜγονται διαβρωτικÜ αÝρια, üπωò θειþδη αÝρια.
Οι διαβρωìÝνοι χαλκοσωλÞνεò Þ τα ορειχÜλκινα
οξειδωìÝνα εξαρτÞìατα ìπορεß να προκαλÝσουν
διαρροÞ ψυκτικοý.
(c) üπου υπÜρχουν ìηχανÞìατα που εκπÝìπουν
ηλεκτροìαγνητικÜ κýìατα
Τα ηλεκτροìαγνητικÜ κýìατα ìπορεß να
παρεìποδßσουν την σωστÞ λειτουργßα του συστÞìατοò
ελÝγχου και να προκαλÝσουν βλÜβη στην συσκευÞ.
(d) üπου υπÜρχει διαρροÞ εýφλεκτων αερßων, αιωροýìενα
σωìατßδια Üνθρακα Þ εýφλεκτηò σκüνηò στον αÝρα Þ
εýφλεκτα, πτητικÜ αÝρια üπωò διαλυτικÜ Þ βεωζßνη.
Η λειτουργßα τηò συσκευÞò στουò παραπÜνω χþρουò
ìπορεß να προκαλÝσει πυρκαγιÜ.

2.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• 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 στα πτερýγια ταλÜντωσηò,
τη σωλÞνωση ψυκτικοý, τη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò και
Üλλα τìÞìατα απü ρητßνη.
• 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.)
• ΠρÝπει να διατηρεßτε τα απαραßτητα παρελκüìενα για την
εγκατÜσταση ìÝχριò üτου να ολοκληρωθοýν οι εργασßεò
εγκατÜστασηò. Μην τα πετÜτε!
• Αποφασßστε για τη γραììÞ ìεταφορÜò.
• ΑφÞστε τη ìονÜδα ìÝσα στη συσκευασßα τηò üταν τη
ìετακινεßτε, ìÝχρι να φτÜσει στο χþρο εγκατÜστασηò.
ΧρησιìοποιÞστε σαìπÜνι Þ ìαλακü υλικü, üταν η
αποσυσκευασßα εßναι αναπüφευκτη, Þ προστατευτικÝò
πλÜκεò ìαζß ìε Ýνα σκοινß κατÜ την ανýψωση για να
αποφýγετε βλÜβεò Þ γρατσουνιÝò στη συσκευÞ.
• Οταν επιλÝγετε το χþρο εγκατÜστασηò, συìβουλευτεßτε το
χÜρτινο σχÝδιο.
• Για την εγκατÜσταση εξωτερικÞò ìονÜδαò, συìβουλευτεßτε το
εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που συνοδεýει την εξωτερικÞ ìονÜδα.
• Μην εγκαθιστÜτε Þ χειρßζεστε τη ìονÜδα στιò αßθουσεò που
αναφÝρονται παρακÜτω.

ΕλληνικÜ

• 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.)
• Εκεß üπου εßναι εκτεθιìÝνα σε εýφλεκτα αÝρια Þ που
υπÜρχουν εýφλεκτα πτητικÜ αÝρια, üπωò διαλýτεò Þ
βενζßνη. (ΕÜν κοντÜ στη ìονÜδα υπÜρχει αÝριο
ìπορεß να αναφλεχτεß.)
• 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.

2-1

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Βεβαιωθεßτε üτι θα διαβÜσετε αυτü το εγχειρßδιο προτοý
εγκαταστÞσετε την εσωτερικÞ ìονÜδα.
• Για την εγκατÜσταση απευθυνθεßτε στο κατÜστηìα αγορÜò Þ
σε εξειδικευìÝνο τεχνικü. Η λανθασìÝνη εγκατÜσταση
ìπορεß να οδηγÞσει σε διαρροÝò και, στη χειρüτερη
περßπτωση, σε ηλεκτροπληξßα και φωτιÜ.
• Να χρησιìοποιεßτε ìüνο τα εξαρτÞìατα που προìηθεýονται
ìε τη ìονÜδα Þ εξαρτÞìατα που διαθÝτουν τα απαιτοýìενα
τεχνικÜ χαρακτηριστικÜ. ¢λλου εßδουò ανταλλακτικÜ ìπορεß
να προκαλÝσουν την πτþση τηò ìονÜδαò απü τη θÝση τηò Þ
ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ Þ, στη χειρüτερη περßπτωση,
να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

2-2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βεβαιωθεßτε üτι τα παρακÜτω παρελκüìενα
περιλαìβÜνονται ìαζß ìε τη ìονÜδα.
Ονοìα

(1) ΣωλÞναò
αποστρÜγγισηò

(2) Μεταλλικüò
σφιγκτÞραò

Ποσüτητα

1 τεì.

1 τεì.

Ονοìα

(3) ΡοδÝλα για
βραχßονα ανÜρτησηò

(4) ΣφικτÞραò

Ποσüτητα

8 τεì.

6 τεì.

Ονοìα

(5) ΧÜρτινο σχÝδιο για
εγκατÜσταση

Μονωτικü υλικü για
τοποθÝτηση

Ποσüτητα

1 τεì.

ΣχÞìα

ΣχÞìα

Απü 1 Ýκαστο
(6) Για σωλÞνα αερßου

ΣχÞìα

(7) Για σωλÞνα υγροý

2
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Ονοìα

Στεγανοποιητικü υλικü

Ποσüτητα

Απü 1 Ýκαστο
(8) ΜεγÜλο

ΣχÞìα

2-3

b. Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε την στιγìÞ τηò παρÜδοσηò
ÄιαβÜστε επßσηò τιò “ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”
(Αλλα)
• Οδηγßεò λειτουργßαò
• Οδηγßεò εγκατÜστασηò

(9) Μικρü

c. ΕπεξηγηìατικÜ σηìεßα για τιò λειτουργßεò

• ΥπÜρχουν δýο τýποι τηλεχειριστηρßων: ενσýρìατοι και ασýρìατοι.
ΕπιλÝξτε Ýνα τηλεχειριστÞριο σýìφωνα ìε την απαßτηση του πελÜτη
και εγκαταστÞστε το στην κατÜλληλη θÝση.
ΤηλεχειριστÞριο
Με καλþδιο
Τýποò ìε αντλßα θÝρìανσηò
Τýποò ìüνο ψýξηò

• Αν επιθυìεßτε να χρησιìοποιÞσετε συσκευÞ τηλεχειρισìοý
που δεν αναφÝρεται στην παραπÜνω λßστα, επιλÝξτε ìια
κατÜλληλη συσκευÞ τηλεχειρισìοý αφοý συìβουλευτεßτε
καταλüγουò και τεχνικÜ υλικÜ.

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
Αν δεν γßνει σωστÜ, τι πρüκειται
να συìβεß

Η εσωτερικÞ Þ η εξωτερικÞ
ìονÜδα εßναι στερεÜ
τοποθετηìÝνεò;

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

ΤÝλειωσε η δοκιìÞ διαρροÞò
αερßου;

Μπορεß να Ýχει σαν αποτÝλεσìα
ανεπαρκÞ ψýξη.

Εχει ìονωθεß πλÞρωò η
ìονÜδα;

Το συìπýκνωìα νεροý ìπορεß
να στÜζει.

ΡÝει οìαλÜ η αποστρÜγγιση;

Το συìπýκνωìα νεροý ìπορεß
να στÜζει.

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;

Επικßνδυνο για ηλεκτρικÞ
διαρροÞ.

Εßναι το ìÝγεθοò καλωδιþσεων Μπορεß να προκληθεß βλÜβη στη
ìονÜδα Þ να καοýν τα
σýìφωνο προò τιò
εξαρτÞìατα.
προδιαγραφÝò;
ΥπÜρχει κÜτι που βουλþνει την
Μπορεß να Ýχει σαν αποτÝλεσìα
Ýξοδο Þ την εßσοδο του αÝρα
στην εσωτερικÞ Þ την εξωτερικÞ ανεπαρκÞ ψýξη.
ìονÜδα;
Εχετε σηìειþσει το ìÞκοò
σωληνþσεων ψυκτικοý και την
συìπληρωìατικÞ φüρτιση ìε
ψυκτικü;

3

Το φορτßο ψυκτικοý στο
σýστηìα δεν εßναι καθαρü.

Τα εßδη ìε τιò ενδεßξειò
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και
ΠΡΟΣΟΧΗ στιò οδηγßεò χρÞσηò εßναι τα εßδη που αναφÝρουν
πιθανü τραυìατισìü και βλÜβη του υλικοý ìαζß ìε τιò γενικÝò
οδηγßεò χρÞσηò του προϊüντοò. ΕποìÝνωò, εßναι απαραßτητο
να εξηγÞσετε πλÞρωò το περιεχüìενο των οδηγιþν χρÞσηò
και να ζητÞσετε απü τουò πελÜτεò σαò να διαβÜσουν τιò
οδηγßεò χρÞσηò.

2-4

ΣΗΜΕΙÙΣΗ

Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε

ΕλÝγξτε

Äþσατε εξηγÞσειò σχετικÜ ìε τιò λειτουργßεò üταν δεßξατε τιò
οδηγßεò χρÞσηò στον πελÜτη/στην πελÜτισσα σαò;
Παραδþσατε τιò οδηγßεò χρÞσειò στον πελÜτη/στην πελÜτισσα
σαò;

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χωρßò καλþδιο

Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε

ΕλÝγξτε

ΣΗΜΕΙÙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βεβαιωθεßτε üτι δþσατε στουò πελÜτεò τιò απαραßτητεò οδηγßεò
σχετικÜ ìε τη σωστÞ λειτουργßα τηò ìονÜδαò (ειδικüτερα, για τον
καθαρισìü των φßλτρων, το χειρισìü των διαφüρων λειτουργιþν
και τη ρýθìιση τηò θερìοκρασßαò) αφÞνονταò στουò ßδιουò να
εκτελοýν τιò λειτουργßεò κοιτÜζονταò στο εγχειρßδιο.

3.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(1) ΕπιλÝξτε Ýνα χþρο εγκατÜστασηò üπου
ικανοποιοýνται οι παρακÜτω συνθÞκεò και τον οποßο
θα εγκρßνει ο πελÜτηò.
• Στον επÜνω χþρο τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò üπου δεν
υπÜρχει πιθανüτητα να στÜξει νερü απü το σωλÞνα
ψυκτικοý, απü το σωλÞνα αποστρÜγγισηò, απü το
σωλÞνα νεροý, κλπ.
• Οπου εξασφαλßζεται Üριστη κατανοìÞ του αÝρα.
• Οπου τßποτα δεν εìποδßζει τη διÝλευση του αÝρα.
• Οπου το συìπýκνωìα ìπορεß να αποστραγγßζεται
σωστÜ.
• ΕÜν τα υποστηρßγìατα δεν εßναι αρκετÜ δυνατÜ για να
στηρßξουν το βÜροò τηò ìονÜδαò, η ìονÜδα ìπορεß να
πÝσει και να προκαλÝσει σοβαρü τραυìατισìü.
• 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. (Äεßτε την Εικ. 1)
ΕÜν ìπορεß να εξασφαλιστεß ìεγαλýτερο διÜκενο*, αφÞστε
200 mm Þ περισσüτερο ανÜìεσα στη ìονÜδα και στα γýρω
αντικεßìενα για ευκολüτερη συντÞρηση και επισκευÞ.
• Οπου η σωλÞνωση ìεταξý εσωτερικÞò και εξωτερικÞò
ìονÜδαò εßναι δυνατÞ ìÝσα στα επιτρεπτÜ üρια.
(Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò).
ΠΡΟΣΟΧΗ
• 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).

ΕλληνικÜ
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4.
*≥30

*≥30

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(1) ΣχετικÝò θÝσειò εσωτερικÞò ìονÜδαò, ìπουλονιοý
ανÜρτησηò, τρýπαò σωλÞνα, τρýπαò σωλÞνα
αποστρÜγγισηò και θÝση τρýπαò ηλεκτρικοý
καλωδßου. (Äεßτε την Εικ. 2)
G

160

135

F

Ðñüóèéá Üðïøç

Áðáéôïýìåíïò
÷þñïò
ãéá óÝñâéò

ÅéóáãùãÞ áÝñá

≥300

Ýîïäïò áÝñá

2500 Þ ðéï øçëÜ
áðü ôï ðÜôùìá
Ôñýðá óùëÞíá óôçí áñéóôåñÞ ðëåõñÜ

Ãéá åãêáôÜóôáóç
óå øçëü óçìåßï

Áðüöñáîç
ÐÜôùìá

Ðßóù ôñýðá äéáóùëÞíùóçò (φ100)
A (Äéáêïóìçôéêü êáðÜêé)

(ìÞêïò:mm)

B (Aðüóôáóç oðþíìðoõëoíéþí áíÜñôçóçò)

185

85

210

¢ðïøç øåõäïñïöÞò

260

ëoíéþí áíÜñôçóçò)

(3) ΧρησιìοποιÞστε ìπουλüνια ανÜρτησηò (στριφüνια)
για την εγκατÜοταση. Βεβαιωθεßτε üτι η οροφÞ εßναι
αρκετÜ ανθεκτικÞ για να αντÝξει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Αν υπÜρχει κÜποιοò κßνδυνοò, ενισχýστε την οροφÞ
προτοý εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα.
(Η κλßση τηò εγκατÜστασηò σηìειþνεται πÜνω στο χÜρτινο
σχÝδιο εγκατÜστασηò. Συìβουλευτεßτε το και ελÝγξτε τα
σηìεßα που χρειÜζονται ενßσχυση.)

E
B (Aðüóôáóç oðþíìðoõ-

(2) ΑυτÞ η εσωτερικÞ ìονÜδα ìπορεß να τοποθετηθεß σε
οροφÝò ýψουò Ýωò 3,5 m. Ùστüσο, εÜν η οροφÞ Ýχει
ýψοò ìεγαλýτερο απü 2,7 m, το τηλεχειριστÞριο
πρÝπει να ρυθìιστεß επß τüπου.
(Äεßτε την “11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ” στη σελßδα 13)

D

160

C

. 1

680 (Äéáêïóìçôéêü êáðÜêé)

Åéê

Ôñýðá óùëÞíá
áðïóôñÜããéóçò
óôçí åðÜíù
ðëåõñÜ
Ôñýðá óùëÞíá
áðïóôñÜããéóçò
óôçí åðÜíù ðëåõñÜ

Ýîïäïò áÝñá
Ìðïõëüíé
áíÜñôçóçò (×4)

Åéê

Ôñýðá õãñïý óôçí
åðÜíù ðëåõñÜ
. 2

ΜοντÝλο

(ìÞêïò:mm)

A

B

C

D

E

F

G

FXHQ32M(A)VE

960

920

390

375

310

400

375

FXHQ63M(A)VE

1160

1120

490

475

410

500

475

FXHQ100M(A)VE

1400

1360

610

595

530

620

595

(2) ΚÜντε την τρýπα του ìπουλονιοý ανÜρτησηò, την
τρýπα τηò σωλÞνωσηò και την τρýπα του σωλÞνα
αποστρÜγγισηò.
• ΧρησιìοποιÞστε το χÜρτινο περßγραììα (πατρüν) για την
εγκατÜσταση και για τιò θÝσειò üπου θα ανοßξετε τιò
τρýπεò.
• Σηìειþστε τιò θÝσειò για το ìπουλüνι ανÜρτησηò, την
τρýπα τηò σωλÞνωσηò, την τρýπα του σωλÞνα
αποστρÜγγισηò και την τρýπα του ηλεκτρικοý καλωδßου
και ανοßξτε τιò τρýπεò.
(3) ΑφαιρÝστε τα εξαρτÞìατα απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.
1) ΑφαιρÝστε τη γρßλια αναρρüφησηò.
• Σýρατε τα κοìβßα στερÝωσηò τηò γρßλιαò αναρρüφησηò
(2 πλευρÝò) προò τα πßσω (κατεýθυνση βÝλουò) και
ανοßξτε εντελþò τη γρßλια αναρρüφησηò.
(Äεßτε την Εικ. 3)
• ΑφÞστε τη γρßλια αναρρüφησηò ανοιχτÞ. Κρατþνταò το
κοìβßο στην πßσω πλευρÜ τηò γρßλιαò αναρρüφησηò,
τραβÞξτε προò τα εìπρüò για να την αφαιρÝσετε.
(Äεßτε την Εικ. 4)

ΕλληνικÜ
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4) ΤοποθετÞστε το ìπουλüνι ανÜρτησηò. (ΧρησιìοποιÞστε
ìπουλüνια ανÜρτησηò ìεγÝθουò W3/8 Þ M8-M10)
• ΑρχικÜ ρυθìßστε την απüσταση απü τη ìονÜδα στην
πλÜκα οροφÞò. (Äεßτε την Εικ. 8)
ÐëÜêá ïñïöÞò

Åéê. 3
25 - 55

Áãêýñùóç

Ìðïõëüíé áíÜñôçóçò
øåõäïñïöÞ

Åéê. 8

(ìÞêïò:mm)

Ãéá õðÜñ÷ïõóåò ïñïöÝò, ÷ñçóéìïðïéÞóôå Ýíá Üãêéóôñï ïðÞò, Ýíá
âõèéóìÝíï Ýíèåôï, Ýíá âõèéóìÝíï Üãêéóôñï Þ Üëëï åîÜñôçìá áðü
ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ ãéá íá åíéó÷ýóåôå ôçí ïñïöÞ þóôå íá óõãêñáôÞóåé
ôï âÜñïò ôçò ìïíÜäáò. Ðñéí ðñï÷ùñÞóåôå ðáñáêÜôù, ñõèìßóôå ôï
äéÜêåíï áðü ôçí ïñïöÞ.

Åéê. 4

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ¼λα τα παραπÜνω ìÝρη προìηθεýονται κατÜ τüπον.

2) ΑποσυνδÝστε τουò πßνακεò επÝνδυσηò (αριστερÜ και δεξιÜ).
• ΒγÜλτε τη βßδα στερÝωσηò του πλευρικοý καπακιοý 1)
και τραβÞξτε το προò τα εìπρüò (κατεýθυνση βÝλουò)
για να το αφαιρÝσετε. (Äεßτε την Εικ. 5)
• ΤραβÞξτε Ýξω τα αξεσουÜρ
ÅîáñôÞìáôá
Âßäá óôåñÝùóçò
äéáêïóìçôéêïý
êáðáêéïý (M4)

Åéê. 5

Äéáêïóìçôéêü êáðÜêé

3) ΑφαιρÝστε το γÜντζο.
• Ξεσφßξτε τα δýο ìπουλüνια (M8) ρýθìισηò του γÜντζου
(2 σε κÜθε πλευρÜ) στην κÜθε πλευρÜ για λιγüτερο απü
10 mm. (Äεßτε την Εικ. 6 και 7)
• ΒγÜλτε τα δýο ìπουλüνια στερÝωσηò του γÜντζου (M5)
στην πßσω πλευρÜ. ΑφαιρÝστε το γÜντζο τραβþνταò
προò τα πßσω. (Äεßτε την Εικ. 7)

ÅóùôåñéêÞ ìïíÜäá

ÌÝãéóôï åêôåèåéìÝíï
íÞìá 10 mm

ÃÜíôæïò

Åéê. 6

5.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣÙΤΕΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΛΑΣ

Η εγκατÜσταση των προαιρετικþν εξαρτηìÜτων εßναι πιο
εýκολη üταν γßνει πριν απü την εγκατÜσταση τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò.
Οσο για τα εξαρτÞìατα που θα χρησιìοποιηθοýν για τιò
εργασßεò εγκατÜστασηò, βεβαιωθεßτε üτι θα χρησιìοποιÞσετε τα
παρεχüìενα παρελκüìενα και τα προδιαγραφüìενα
εξαρτÞìατα που Ýχουν καθοριστεß απü την εταιρßα ìαò.
(1) Ασφαλßστε τουò γÜντζουò στουò κοχλιωτοýò
δακτýλιουò. (Äεßτε την Εικ. 9)
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Για να βεβαιωθεßτε üτι Ýχουν ασφαλιστεß καλÜ,
χρησιìοποιÞστε τιò προìηθευüìενεò ροδÝλεò και σφßξτε ìε
διπλü παξιìÜδι.
(2) Σηκþστε το κυρßωò σþìα τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò,
βÜλτε το ìπουλüνι (M8) για το γÜντζο στο τìÞìα
προσÜρτησηò του γÜντζου ενþ θα σýρετε το σþìα
προò τα εìπρüò. (Äεßτε την Εικ. 10)
(3) Σφßξτε καλÜ τα ìπουλüνια των γÜντζων (M8) στα
σηìεßα του δαπÝδου, αριστερÜ και δεξιÜ.
(Äεßτε την Εικ. 10)
(4) ΑντικαταστÞστε τιò βßδεò για τουò γÜντζουò, που εßχαν
αφαιρεθεß (M5) σε 2 θÝσειò, αριστερÜ και δεξιÜ. Αυτü
εßναι αναγκαßο για να προληφθεß οποιαδÞποτε
παρÝκκλιση εìπρüò Þ πßσω του κυρßωò σþìατοò τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò. (Äεßτε την Εικ. 10)
ÐáîéìÜäé (áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

Âßäá óôåñÝùóçò
ãÜíôæïõ áíÜñôçóçò
(Ì5)

ÑïäÝëåò (3) (áîåóïõÜñ)

Äéðëü ðáîéìÜäé
Ìðïõëüíé ñýèìéóçò

Åéê. 9

ãÜíôæïõ (M8)

ÃÜíôæïò

ÃÜíôæïò

Åéê. 7
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ÃÜíôæïò

ÅîÜñôçìá
ðñïóÜñôçóçò
Ìðïõëüíé ñýèìéóçò
ãÜíôæïõ (M8)

Åéê. 10

Âßäá óôåñÝùóçò ã
Üíôæïõ áíÜñôçóçò
(Ì5)

(5) ¼ταν κÜνετε την ανÜρτηση του κυρßωò σþìατοò τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò, να χρησιìοποιεßτε Ýνα αλφÜδι Þ
Ýναν πλαστικü διαφανÞ σωλÞνα ìε νερü þστε να εßστε
σßγουροι üτι o σωλÞναò αποστρÜγγισηò εßναι
τοποθετηìÝνοò σε επßπεδη θÝση Þ ìε ελαφριÜ κλßση
για να εξασφαλßζεται η κατÜλληλη αποστρÜγγιση.
(Äεßτε την Εικ. 11)

〈 Επßσηò, στιò περιπτþσειò üπου ηξ θερìοκρασßα και η
υγρασßα τìηìÜτων των σωλÞνων ψυκτικοý ìπορεß να
ξεπερÜσουν τουò 30 °C Þ Σ.Υ.80%, ενισχýστε τη ìüνωση
του ψυκτικοý (20 mm Þ ìεγαλýτερου πÜχουò). Μπορεß να
δηìιουργηθεß συìπýκνωìα στην επιφÜνεια του ìονωτικοý
υλικοý.〉〉
〈 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.〉〉
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΧρησιìοποιÞστε σωληνοκüφτη και ρακüρ κατÜλληλα
για τον τýπο του ψυκτικοý.
• Επικαλýψτε ìε λÜδι εστÝρα Þ αιθÝρα τα τìÞìατα ìε
ρακüρ πριν απü τη σýνδεση.
• Για να αποτρÝψετε την εßσοδο σκüνηò, υγρασßαò Þ
Üλλων ξÝνων σωìÜτων στο σωλÞνα, βουλþστε τον Þ
καλýψτε τον 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.

A

≤ 1°

(1) Στην περßπτωση διασωλÞνωσηò απü την πßσω
πλευρÜ
• ΒγÜλτε το πßσω καπÜκι για τη διασωλÞνωση.
(Äεßτε την Εικ. 12, 14)

B

≤ 1°

≤ 1°

A.B

Åéê. 11
A. ¼ταν ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò Ýχει κλßση προò τα
δεξιÜ Þ προò τα δεξιÜ και πßσω.
ΤοποθετÞστε τον σε επßπεδη θÝση Þ δþστε του ìßα
ελαφριÜ κλßση δεξιÜ Þ προò τα πßσω. (Ýωò 1°.)

(2) Στην περßπτωση διασωλÞνωσηò απü την επÜνω
πλευρÜ
• Στην περßπτωση διασωλÞνωσηò απü την επÜνω πλευρÜ,
απαιτεßται το προαιρετικü κιτ διασωλÞνωσηò L-shape (σε
σχÞìα L).
• ΑφαιρÝστε το καπÜκι τηò εξüδου οροφÞò και
χρησιìοποιÞστε το προαιρετικü κιτ διασωλÞνωσηò
L-shape (σε σχÞìα L.) (Äεßτε την Εικ.12, 13)
(3) Στην περßπτωση διασωλÞνωσηò απü τη δεξιÜ πλευρÜ
• Κüψτε το γλωσσßδι στον πßνακα επÝνδυσηò (ÄεξιÜ) και
πραγìατοποιÞστε τη σωλÞνωση. (Äεßτε την Εικ. 14)

ÐëÜêá êïñõöÞò

ÔìÞìá êïðÞò

B. ¼ταν ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò Ýχει κλßση προò τα
αριστερÜ Þ προò τα αριστερÜ και πßσω.
ΤοποθετÞστε τον σε επßπεδη θÝση Þ δþστε του ìßα
ελαφριÜ κλßση αριστερÜ Þ προò τα πßσω. (Ýωò 1°.)

Ðßóù êáðÜêé åéóáãùãÞò

ΠΡΟΣΟΧΗ

ÅðÜíù êáðÜêé åéóáãùãÞò

Η τοποθÝτηση τηò ìονÜδαò ìε γωνßα αντßθετη απü το
σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ

6.

ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

Åéê. 12

ÔìÞìá êïðÞò

〈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.)

¼ôáí ôïðïèåôåßôå ôç óùëÞíùóç
ãõñéóìÝíç ðñïò ôá åðÜíù,
áðáéôåßôáé ôï êéô äéáêëÜäùóçò
óùëÞíùóçò óå ó÷Þìá L
(ÐñïáéñåôéêÜ åîáñôÞìáôá)

Åéê. 13

ΕλληνικÜ
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ÄéáóùëÞíùóç
øõêôéêïý ðñïò ôçí
ðßóù ðëåõñÜ

ÄéáóùëÞíùóç
øõêôéêïý ðñïò

ÄéáóùëÞíùóç

ôç äåîéÜ ðëåõñÜ

øõêôéêïý ðñïò
äåîéÜ ðßóù ðëåõñÜ
ÓùëÞíáò
áðïóôñÜããéóçò
óôç äåîéÜ ðëåõñÜ
Áðïóðþìåíï ôìÞìá äéáêïóìçôéêïý
êáðáêéïý (äåîéÜ)
Ìüíï åÜí ôïðïèåôåßôå ôï óùëÞíá áðïóôñÜããéóçò

Åéê. 14

ðñïò ôá äåîéÜ, ìüíï ôüôå êüøôå áõôü ôï ôìÞìá.

ÔìÞìá óöéîßìáôïò óôï åðÜíù
êáðÜêé åéóáãùãÞò
ÓöéêôÞñáò
ÃñáììÞ êáëùäßïõ
çëåêôñéêÞò âáëâßäáò

Áðáãùãüò èåñìéêÞò
áíôßóôáóçò
Áðáãùãüò
èåñìéêÞò
áíôßóôáóçò
Áðáãùãüò ìïôÝñ
ôáëÜíôùóçò
Åéê.15

• ¼ταν ολοκληρωθεß η διασωλÞνωση, κüψτε το βγαλìÝνο
καπÜκι εισαγωγÞò στο σχÞìα του σωλÞνα ìε Ýνα ψαλßδι και
κÜντε τη σýνδεση. Πριν αφαιρÝσετε το επÜνω καπÜκι
εισüδου, ασφαλßστε τουò αγωγοýò του ìοτÝρ ταλÜντωσηò και
τηò θερìικÞò αντßστασηò περνþνταò τουò ìÝσα απü τη
γαντζωτÞ πλευρÜ στο επÜνω καπÜκι εισüδου.
(Äεßτε την Εικ. 12, 15)
• ΕÜν γßνει κÜτι τÝτοιο, ìπλοκÜρετε τα κενÜ ανÜìεσα στο
καπÜκι εισüδου των σωλÞνων και στουò σωλÞνεò ìε ìαστßχη
για να εìποδßσετε την εισχþρηση σκüνηò στην εσωτερικÞ
ìονÜδα.
• Η εξωτερικÞ ìονÜδα γεìßζει ìε ψυκτικü.
• ΚατÜ τη σýνδεση των σωλÞνων προò/απü τη ìονÜδα
βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε Ýνα περικοχλιοστρüφειο και
Ýνα εργαλεßο ρýθìισηò ροπÞò στρÝψηò ìαζß.
(Äεßτε την Εικ. 16)
• Για τιò διαστÜσειò τηò εκχεßλωσηò του ρακüρ, ανατρÝξτε στον
Πßνακα 1.
• ¼ταν συνδÝετε το ρακüρ, επικαλýψτε το κωνικü τìÞìα (τüσο
ìÝσα üσο και Ýξω) ìε λÜδι εστÝρα Þ αιθÝρα, περιστρÝψτε
τρειò Þ τÝσσεριò φορÝò πρþτα και στη συνÝχεια βιδþστε.
(Äεßτε την Εικ. 17)

ΧρησιìοποιÞστε την “Πßνακα 2” ωò αναφορÜ εÜν δεν εßναι
διαθÝσιìο Ýνα εργαλεßο ρýθìισηò ροπÞò στρÝψηò.
Αφοý ολοκληρωθεß η εργασßα βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει διαρροÞ
αερßου. Ενþ θα σφßγγετε το ρακüρ (εκχεßλωση) ìε το δυναìοìετρικü
κλειδß, η ροπÞ ξαφνικÜ θα αυξηθεß. Απü αυτÞ τη θÝση, σφßξτε το
ρακüρ ìε τη γωνßα που υποδεικνýεται στην “Πßνακα 2”.
• Βεβαιωθεßτε üτι κÜνατε τιò εργασßεò ìüνωσηò στο τìÞìα
σýνδεσηò των σωλÞνων αφοý πρþτα κÜνετε Ýλεγχο
διαρροÞò αερßου, ìελετþνταò την παρακÜτω εικüνα και
χρησιìοποιþνταò τα προìηθευüìενα θερìοìονωτικÜ υλικÜ
για την προσαρìογÞ (6) και (7). (Σφßξτε και τα δýο Üκρα ìε
τουò σφιγκτÞρεò (4) (αξεσουÜρ).) (Äεßτε την Εικ. 18)
• Περιτυλßξτε το επßθεìα στεγανοποßησηò (9) (αξεσουÜρ) ìüνο
γýρω απü τη ìüνωση για τιò συνδÝσειò στην πλευρÜ τηò
σωλÞνωσηò αερßου.(Äεßτε την Εικ. 19)
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.
Ìüíùóç ãéá óùëÞíá áåñßïõ (6) (áîåóïõÜñ)
Ìéêñü åðßèåìá óôåãáíïðïßçóçò
Ìüíùóç ãéá ôïðéêÞ
óùëÞíùóç
(ÅîÜñôçìá ðïõ èá
ðñïìçèåõôåßôå
áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)
(ÌÝ÷ñé ôï ôìÞìá åê÷åßëùóçò)

(9) (áîåóïõÜñ)
Ðåñéôõëßîôå áðü êÜôù
ðñïò ôá åðÜíù
Ñáêüñ (åê÷åßëùóç)

ÓùëÞíùóç

Ñáêüñ (åê÷åßëùóç)

áåñßïõ

Åéê. 19

ÓùëÞíùóç õãñïý

Ìüíùóç ãéá ôïõò
óùëÞíåò ôïõ ôïðéêïý

Ìüíùóç ãéá óùëÞíá

ÓöéêôÞñáò (4)

äéêôýïõ (ÅîÜñôçìá

õãñïý (7) (áîåóïõÜñ)

(áîåóïõÜñ) (× 4)

ðïõ èá ðñïìçèåõôåßôå
áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

ÓõíäÝóôå óôçí êÜôù ðëåõñÜ

Åéê. 18

(Ôüóï ãéá óùëÞíùóç áåñßïõ
üóï êáé ãéá óùëÞíùóç õãñïý)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ñïðüêëåéäï
Êëåéäß
Óýíäåóç óùëÞíá
Ñáêüñ
ËÜäé åóôÝñá Þ áéèÝñá

• Μην αφÞνετε το λÜδι να πÝσει επÜνω στιò βÜσειò των βιδþν
στο καπÜκι του ερìαρßου.
Το λÜδι ενδÝχεται να ìειþσει τη δýναìη των βÜσεων των
βιδþν.
• Τυχüν υπερβολικü σφßξιìο ενδÝχεται να προκαλÝσει βλÜβη
στο ρακüρ και διαρροÞ ψυκτικοý.

Åéê. 16

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.)

Åéê. 17
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• 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 τελειþσετε, συνδÝστε την εσωτερικÞ ìονÜδα ìε
σýνδεση ρακüρ Þ φλÜντζαò.
• Το Üζωτο θα πρÝπει να ρυθìιστεß στα 0,02 MPa ìε ìειωτÞρα
πιÝσεωò σε περßπτωση συγκüλλησηò κατÜ την τοποθÝτηση
αζþτου ìÝσα στιò σωληνþσειò.

ÄéáóùëÞíùóç
øõêôéêïý

Âáëâßäá
ÔìÞìá ðñïò Ðñïóôáôåõôéêü åêôüíùóçò
óõãêüëëçóç åðßèåìá
×åéñïâáëâßäá
¢æùôï

7.

ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΠροσαρτÞστε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò üπωò φαßνεται
παρακÜτω και λÜβετε ìÝτρα προφýλαξηò απü το συìπýκνωìα.
Η λανθασìÝνη προσÜρτηση των σωλÞνων ìπορεß να οδηγÞσει
σε διαρροÞ και ενδεχοìÝνωò να βραχοýν τα Ýπιπλα και Üλλα
αντικεßìενα.
(1) ΠερÜστε Ýξω το σωλÞνα αποστρÜγγισηò
• Για την αποστρÜγγιση, προσαρτÞστε τουò σωλÞνεò ìε
τρüπο þστε να αποστραγγßζουν κατÜλληλα.
• Η κατεýθυνση τηò εξüδου του σωλÞνα αποστρÜγγισηò
ìπορεß να επιλεχθεß απü δεξιÜ πßσω, δεξιÜ, αριστερÜ
πßσω και αριστερÜ. Äεßτε “ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ” για
δεξιÜ πßσω και δεξιÜ, βλ. Εικ. 20 για αριστερÞ πßσω και
αριστερÞ κατεýθυνση.

ÓùëÞíáò

Áöáéñïýìåíï ôìÞìá

áðïóôñÜããéóçò

(ìåôáëëéêÞ ðëÜêá)

ãõñéóìÝíïò ðñïò

ðßóù ðëåõñÜò

ôá ðßóù
êáé áñéóôåñÜ

¢æùôï

Áöáéñïýìåíï ôìÞìá
áñéóôåñïý

ΣΗΜΕΙÙΣΗ

äéáêïóìçôéêïý

Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε τα ρακüρ (εκχεßλωση) που
προìηθεýονται ìε το κýριο σþìα.
• Äεßτε τον Πßνακα 1 παρακÜτω για να καθορßσετε την
κατÜλληλη ροπÞ σýσφιξηò.
Πßνακα 1

8,7 – 9,1

φ 9,5
(3/8”)

32,7 – 39,9N·m

12,8 – 13,2

φ 12,7
(1/4”)

49,5 – 60,3N·m

16,2 – 16,6

φ 15,9
(5/8”)

61,8 – 75,4N·m

19,3 – 19,7

0

14,2 – 17,2N·m

R0,4-0,8

0

90 ±2

A

φ 6,4
(1/4”)

Εκχεßλωση

0

ÄιÜσταση Α
ìοýφαò(mm)

45 ±2

ΡοπÞ σýσφιξηò

0

ΜÝγεθοò
σωλÞνα

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.
Μüλιò τελειþσετε, βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει διαρροÞ
αερßου.
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 6,4 (1/4”)

60 Ýωò 90 ìοßρεò

Περßπου 150 mm

φ 9,5 (3/8”)

60 Ýωò 90 ìοßρεò

Περßπου 200 mm

φ 12,7 (1/2”)

30 Ýωò 60 ìοßρεò

Περßπου 250 mm

φ 15,9 (5/8”)

30 Ýωò 60 ìοßρεò

Περßπου 300 mm

ΕλληνικÜ

êáðáêéïý
ÓùëÞíáò áðïóôñÜããéóçò
ãõñéóìÝíïò ðñïò ôá áñéóôåñÜ

Åéê. 20
• Για την Ýξοδο του αριστεροý σωλÞνα αποστρÜγγισηò,
αφαιρÝστε τη λαστιχÝνια τÜπα σφρÜγισηò και τη ìüνωση
απü το Üνοιγìα σýνδεσηò του σωλÞνα αποστρÜγγισηò
στην αριστερÞ πλευρÜ τηò ìονÜδαò και βÜλτε την στην
δεξιÜ πλευρÜ.
• ΕισÜγετε το λαστιχÝνιο παρÝìβληìα ìε ασφÜλεια ìÝχρι τη
βÜση για να αποφýγετε διαρροÞ νεροý.
• Η διÜìετροò του σωλÞνα αποστρÜγγισηò πρÝπει να εßναι
ìεγαλýτερη Þ ßση ìε τη διÜìετρο του σωλÞνα σýνδεσηò.
(σωλÞναò βινυλßου, ìÝγεθοò σωλÞνα: 20 mm, εξωτερικü
ìÝγεθοò: 26 mm)
• ÄιατÞρÞστε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò κοντü και ìε κλßση
προò τα κÜτω σε βαθìü τουλÜχιστον 1-100 για να
αποφýγετε τη δηìιουργßα αεροθυλÜκων. (Äεßτε την Εικ. 21)
• ΧρησιìοποιÞστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò
(1) και τον ìεταλλικü σφικτÞρα (2).
ΤοποθετÞστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò στο
χιτþνιο αποστρÜγγισηò ìÝχρι την γκρι ταινßα.
(Äεßτε την Εικ. 22)
Σφßξτε το ìεταλλικüò σφιγκτÞραò ìÝχρι που η κεφαλÞ τηò
βßδαò να εßναι λιγüτερο απü 4 mm απü τον εýκαìπτο
σωλÞνα. (Äεßτε την Εικ. 23)
(ΠροσÝξτε τη διεýθυνση τηò εγκατÜστασηò.
ΕγκαταστÞστε οýτωò þστε ο ìεταλλικüò σφιγκτÞραò να
ìην Ýρχεται σε επαφÞ ìε τη γρßλια πρüσληψηò.)
• Τυλßξτε το πλαßσιο στεγανοποßησηò (8) (αξεσουÜρ) γýρω
απü το σφιγκτÞρα και τον εýκαìπτο σωλÞνα
αποστρÜγγισηò για ìüνωση. (Äεßτε την Εικ. 23)
• Καìßα αναδßπλωση εýκαìπτου σωλÞνα αποστρÜγγισηò
ìÝσα στην εσωτερικÞ ìονÜδα. (Äεßτε την Εικ. 24)
(ΕÜν υπÜρχει αναδßπλωση στον εýκαìπτο σωλÞναò
αποστρÜγγισηò, ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στη γρßλια
εισαγωγÞò.)
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(¼ôáí ãßíåôáé óýíäåóç ôïõ åýêáìðôïõ óùëÞíá áðïóôñÜããéóçò)

Óùóôï
Äþóôå
êáôùöåñéêÞ
êëßóç

Ëáèïó
Åéê. 24
Ëáèïó

Ìç óçêþíåôå

Âåâáéùèåßôå üôé äåí
õðÜñ÷ïõí áíáäéðëþóåéò

Âåâáéùèåßôå üôé äåí
âñßóêïíôáé óôï íåñü

(2) Βεβαιωθεßτε üτι γßνεται οìαλÞ αποστρÜγγιση ìετÜ τη
διασωλÞνωση.
• ΠροσθÝστε 0,6 λßτρα νεροý στο δοχεßο αποστρÜγγισηò
απü το στüìιο εξüδου του αÝρα για την επιβεβαßωση τηò
αποστρÜγγισηò. (Äεßτε την Εικ. 25)

Ýîïäïò áÝñá

ÖïñçôÞ áíôëßá

Åéê. 21
Ìåôáëëéêüò óöéãêôÞñáò (2)

Äï÷åßï

(áîåóïõÜñ)

Åéê. 25

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ðåñéï÷Þ
ðñïóôáôåõôéêÞò

ÓùëÞíáò áðïóôñÜããéóçò

Åéê. 22

ôáéíßáò

(áîåóïõÜñ)

Óôåãáíïðïéçôéêü

(1)

Ìåôáëëéêüò

õëéêü (8)

óöéãêôÞñáò (2)

(áîåóïõÜñ)

(áîåóïõÜñ)
Óôåãáíïðïéçôéêü
õëéêü (8)

• ΣυνδÝσειò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò
Μη συνδÝετε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò απευθεßαò στουò
σωλÞνεò αποστρÜγγισηò που ìυρßζουν αììωνßα. Η αììωνßα
ìπορεß να εισχωρÞσει στην εσωτερικÞ ìονÜδα ìÝσα απü το
σωλÞνα αποστρÜγγισηò και να διαβρþσει τον εναλλακτÞ
θερìüτητοò.
• Μην ξεχνÜτε üτι η συσσþρευση νεροý στο σωλÞνα
αποστρÜγγισηò θα προκαλÝσει το φραγìü του σωλÞνα
αυτοý.

(áîåóïõÜñ)

8.

Ìåôáëëéêüò

≤4

≤4

(ìÞêïò:mm)

óöéãêôÞñáò (2)
(áîåóïõÜñ)
< ÃõñéóìÝíïò ðßóù

äåîéÜ Þ äåîéÜ >

< ÃõñéóìÝíïò ðßóù

Åéê. 23

áñéóôåñÜ Þ áñéóôåñÜ>

ΣΗΜΕΙÙΣΗ

≥100 mm

• Για να εßστε σßγουροι üτι δεν θα εφαρìοστεß υπερβολικÞ
πßεση στον προìηθευüìενο εýκαìπτο σωλÞνα
αποστρÜγγισηò (1), ìην τον λυγßζεται οýτε να τον στρßβετε
κατÜ την εγκατÜσταση. (Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει
διαρροÞ.)
• ΕÜν πρÝπει να συγκλßνετε πολλαπλοýò σωλÞνεò
αποστρÜγγισηò, κÜντε την εγκατÜσταση σýìφωνα ìε την
διαδικασßα που υποδεικνýεται παρακÜτω.

Óýíäåóç óå ó÷Þìá Ô ãéá óõãêëßíïíôåò 
óùëÞíåò áðïóôñÜããéóçò
Äþóôå êëßóç ðñïò ôá êÜôù 
óå âáèìü ôïõëÜ÷éóôïí 1/100
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ
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 “ΣχεδιÜγραììα
συνδεσìολογßαò” 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.
• Το σýστηìα αυτü αποτελεßται απü πολλÝò εσωτερικÝò
ìονÜδεò. ΣηìαδÝψτε κÜθε εσωτερικÞ ìονÜδα ωò ìονÜδα A,
ìονÜδα B..., και βεβαιωθεßτε üτι η σýνδεση του πλακιδßου
ακροδεκτþν στην εξωτερικÞ ìονÜδα και στη ìονÜδα BS
γßνονται σωστÜ. Στην περßπτωση που η σýνδεση των
καλωδßων και των σωλÞνων ανÜìεσα στην εξωτερικÞ
ìονÜδα και σε ìßα εσωτερικÞ ìονÜδα δεν εßναι σωστÞ,
ìπορεß να προκληθεß δυσλειτουργßα του συστÞìατοò.
• ΠρÝπει να εγκατασταθεß Ýναò διακüπτηò κυκλþìατοò ικανüò
να διακüψει την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα ολοκλÞρου του
συστÞìατοò.

ΕπιλÝξτε συγκλßνοντεò σωλÞνεò αποστρÜγγισηò των οποßων το
διαìÝτρηìα εßναι το κατÜλληλο για την ικανüτητα τηò ìονÜδαò.

9
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• 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 νεροý: υπÜρχει κßνδυνοò να εκραγοýν και εÜν
υπÜρχει διαρροÞ αερßου να προκληθεß φωτιÜ.
• ΣωλÞνεò αποστρÜγγισηò: 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.

8-2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜονÜδεò
ΜοντÝλο

Hz

ΤÜση

ΠεριοχÞ
τÜσηò

FXHQ32M(A)VE
FXHQ63M(A)VE

50

220240

ΜÝγ. 264
ΕλÜχ. 198

FXHQ100M(A)VE
FXHQ32M(A)VE
FXHQ63M(A)VE

60

220

ΜÝγ. 242
ΕλÜχ. 198

FXHQ100M(A)VE

ΗλεκτρικÞ
τροφοδοσßα

ΜοτÝρ
ανεìιστÞρα

MCA MFA

kW

FLA

0,8

15

0,062

0,6

0,8

15

0,062

0,6

0,9

15

0,130

0,7

0,9

15

0,062

0,7

0,9

15

0,062

0,7

1,3

15

0,130

1,0

9.
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ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙΑΚΗΣ
ΣΥΝÄΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠÙΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ
ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΠÙΣ ΝΑ ΣΥΝÄΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕΙΣ

〈 ΜÝθοδοò σýνδεσηò καλωδßων ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò,
ìονÜδων και σýνδεση καλωδßων συσκευÞò
τηλεχειρισìοý〉〉 (Äεßτε την Εικ. 26)
• Καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò
ΚρατÞστε το καπÜκι του κουτιοý των ηλεκτρικþν ìερþν και
χαλαρþστε τιò βßδεò αγκýρωσηò (2 τεì.), Ýπειτα αφαιρÝστε
το καπÜκι του κουτιοý των ηλεκτρικþν ìερþν.
Ευθυγραììßστε τη φÜση και συνδÝστε το καλþδιο στην
πλακÝτα ακροδεκτþν τροφοδοσßαò (6Ρ) στο εσωτερικü του
κουτιοý των ηλεκτρικþν ìερþν. Αφοý γßνει αυτü,
χρησιìοποιÞστε το προìηθευüìενο υλικü (4) για να
συνδÝσετε το καλþδιο γεßωσηò, ìαζß ìε το καλþδιο γεßωσηò,
στο σηìεßο αγκýρωσηò. (Äεßτε την Εικ. 27)
• Καλωδßωση τηλεχειριστηρßου και ìετÜδοσηò
ΚρατÞστε το καπÜκι του κουτιοý των ηλεκτρικþν ìερþν και
χαλαρþστε τιò βßδεò αγκýρωσηò (2 τεì.), Ýπειτα αφαιρÝστε
το καπÜκι του κουτιοý των ηλεκτρικþν ìερþν. ΣυνδÝστε τα
καλþδια στην πλακÝτα ακροδεκτþν τροφοδοσßαò (6Ρ) στο
εσωτερικü του κουτιοý των ηλεκτρικþν ìερþν. ΜετÜ τη
σýνδεση, χρησιìοποιÞστε τουò συνοδευτικοýò σφιγκτÞρεò
(4) για να δεσìεýσετε το καλþδιο τηò συσκευÞò
τηλεχειρισìοý, ìαζß ìε το καλþδιο ìετÜδοσηò, στο ìπουλüνι
αγκýρωσηò.(Äεßτε την Εικ. 27)

MCA: ΕλÜχ. Κýκλωìα ΑìπÝρ (A);
MFA: ΜÝγ. ΑσφÜλεια ΑìπÝρ (A)
kW: ΟνοìαστικÞ ισχýò ìοτÝρ ανεìιστÞρα (kW);
FLA: ΠλÞρεò φορτßο ΑìπÝρ (A)
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΛÙÄΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΜοντÝλο

Καλωδßωση
τηλεχειριστηρßου
Καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò
Καλωδßωση
ìετÜδοσηò
ΤοπικÝò
ασφÜλειεò Καλþδιο

FXHQ32M(A)VE

FXHQ63M(A)VE

FXHQ100M(A)VE

15A

ÄιατοìÞ

Καλþδιο ÄιατοìÞ

Το ìÝγεθοò των
καλωδßων
πρÝπει να
Καλþδιο ìε 0,75 H05VV- ανταποκρßνεται
περßβληìα 1,25
στουò
U3G
(2 δßκλωνο) mm2
εφαρìüσιìουò
τοπικοýò
κωδικοýò.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. Το επιτρεπüìενο ìÞκοò του καλωδßου ìετÜδοσηò ανÜìεσα

στιò εσωτερικÝò/εξωτερικÝò ìονÜδεò και ανÜìεσα στην
εσωτερικÞ ìονÜδα και στο τηλεχειριστÞριο εßναι το
παρακÜτω.
(1) ΕξωτερικÞ ìονÜδα – ΕσωτερικÞ ìονÜδα:
ΜÝγ. 1000 m (Συνολικü ìÞκοò καλωδßωσηò: 2000 m)
(2) ΕσωτερικÞ ìονÜδα – ΤηλεχειριστÞριο:
ΜÝγ. 500 m

ΕλληνικÜ
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[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]

ÐëáêÝôá áêñïäåêôþí
ÐëáêÝôá áêñïäåêôþí
ãéá ôï ôçëå÷åéñéóôÞñéï (6P) ôñïöïäïóßáò (2P)
Êéâþôéï
çëåêôñéêþí
åîáñôçìÜôùí

Êáðáêéïý
ôïõ êïõôéïý
äéáêïðôþí

ÁêñïäÝêôçò
ãåßùóçò

Âßäá óôåñÝùóçò
êáðáêéïý
ôïõ êïõôéïý
äéáêïðôþí (2P)

ÐëÜêá
çëåêôñéêïý
äéáãñÜììáôïò
óõíäåóìïëïãßáò

Äåßôå ôçí Åéê. 27

ÊáðÜêé
ïðßóèéáò
äéÜôñçóçò
Êáëùäßùóç
ãåßùóçò (*)
(Êáëùäßùóç
÷þñïõ 
åãêáôÜóôáóçò)
Êáëùäßùóç
çëåêôñéêÞò 
ôñïöïäïóßáò (*)
(Êáëùäßùóç ÷þñïõ 
åãêáôÜóôáóçò)
Êáëùäßùóç
ôçëå÷åéñéóôçñßïõ
êáé ìåôÜäïóçò (*)
(Êáëùäßùóç ÷þñïõ
åãêáôÜóôáóçò)

êáëþäéï 
çëåêôñéêÞò 
ôñïöïäïóßáò
L

N

ÇëåêôñéêÞ ôñïöïäïóßá
Ðùò íá óõíäÝóåôå ôïí ôåñìáôéêü
ðßíáêá çëåêôñéêÞò ôñïöïäïóßáò (2P)
Äåôéêü ÓöéêôÞñáò (4) (áîåóïõÜñ)
Êáëùäßùóç
Êáëùäßùóç ãåßùóçò
çëåêôñéêÞò 
ôñïöïäïóßáò
Áöïý áóöáëßóåôå ôï õëéêü
óöéîßìáôïò óôï ãÜíôæï,
ÓöéêôÞñáò (4)
êüøôå êÜèå êïììÜôé ðïõ
(áîåóïõÜñ)
ðåñéóåýåé.
Êáëùäßùóç ôçëå÷åéñéóôçñßïõ 
Äåôéêü
êáé ìåôÜäïóçò

Åéê. 26

Åéê. 27

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Φροντßστε να προσαρìüσετε το ìονωτικü υλικü Þ τον στüκο
(κατÜ τüπον προìÞθεια) στην οπÞ τηò καλωδßωσηò για την
αποτροπÞ παρεßσφρησηò νεροý καθþò και τυχüν εντüìων Þ
Üλλων ìικρþν πλασìÜτων απü Ýξω. ΕιδÜλλωò ενδÝχεται να
παρουσιαστεß βραχυκýκλωìα στο εσωτερικü του κουτιοý
των ηλεκτρικþν ìερþν.
• ΚατÜ τη στερÝωση των σωλÞνων, βεβαιωθεßτε üτι η πßεση
που εφαρìüζεται στιò συνδÝσειò των σωλÞνων γßνεται
χρησιìοποιþνταò το προìηθευüìενο υλικü στερÝωσηò þστε
οι συνδÝσειò να γßνουν σωστÜ. Επßσηò, üταν κÜνετε τη
σýνδεση των καλωδßων, βεβαιωθεßτε üτι το καπÜκι του
κυτßου ελÝγχου χωρÜει Üνετα τακτοποιþνταò τα καλþδια
καλÜ και συνδÝονταò στερεÜ το καπÜκι του κυτßου ελÝγχου.
¼ταν τοποθετεßτε το καπÜκι του κυτßου ελÝγχου, βεβαιωθεßτε
üτι δεν Ýχουν πιαστεß καλþδια στιò Üκρεò. ΠερÜστε την
καλωδßωση ìÝσα απü τουò αγωγοýò διÝλευσηò για να ìην
καταστραφοýν.
• Βεβαιωθεßτε üτι η καλωδßωση τηò συσκευÞò τηλεχειρισìοý, η
καλωδßωση ανÜìεσα στιò ìονÜδεò και οι υπüλοιπεò
ηλεκτρικÝò καλωδιþσειò δεν περνÜνε απü το ßδιο σηìεßο
εξωτερικÜ τηò ìονÜδαò, διαχωρßζονταò αυτÝò κατÜ
τουλÜχιστον 50mm, διαφορετικÜ οι ηλεκτρικÝò διαταραχÝò
(εξωτερικÜ ηλεκτροστατικÜ φορτßα) ìπορεß να προκαλÝσουν
σφÜλìατα λειτουργßαò Þ βλÜβη.

11

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%)

Ðñïóáñìüóôå ìïíùôéêü ÷éôþíéï

Óôñïããõëüò áêñïäÝêôçò

Çëåêôñéêü êáëþäéï

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
ΠλακÝτα ακροδεκτþν για το
τηλεχειριστÞριο (6P)

ÄιατοìÞ ΡοπÞ σýσφιξηò
M3,5

0,79 – 0,97N·m

ΠλακÝτα ακροδεκτþν τροφοδοσßαò (2Ρ)

M4

1,18 – 1,44N·m

ΑκροδÝκτηò γεßωσηò

M4

1,44 – 1,94N·m

3. Μην συνδÝετε καλþδια διαφορετικοý ìεγÝθουò στον ßδιο
ακροδÝκτη γεßωσηò. Τυχüν χαλαρÝò συνδÝσειò θα θÝσουν
σε κßνδυνο την προστασßα τηò συσκευÞò.
4. Στο εξωτερικü τηò ìονÜδαò, διατηρÞστε την καλωδßωση
ìετÜδοσηò σε απüσταση τουλÜχιστον 50mm απü την
καλωδßωση τροφοδοσßαò. 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. ÄιευθετÞστε την καλωδßωση οýτωò þστε να
ìην παρεìποδßζεται Üλλοò εξοπλισìüò και να ìην ανοßξει
απρüσìενα το καπÜκι του πßνακα ηλεκτρικþν ìερþν.
Φροντßστε το καπÜκι να κλεßνει ερìητικÜ. Η ατελÞò σýνδεση
ìπορεß να προκαλÝσει υπερθÝρìανση και, στη χειρüτερη
περßπτωση, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΕλληνικÜ
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9-2

ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ

• Προσαρìüστε την καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò κÜθε
ìονÜδαò ìε Ýνα διακüπτη και ìßα ασφÜλεια üπωò φαßνεται
στο διÜγραììα.
ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3 συστÞìατα)

3. ¼ταν συìπεριλαìβÜνεται και η ìονÜδα επιλογÝα
κλÜδου

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá

220-240V
50Hz L N
Þ

Êáëùäßùóç
çëåêôñéêÞò
ôñïöïäïóßáò

ÇëåêôñéêÞ ôñïöïäïóßá

äéáêüðôçò

ÁóöÜëåéá

ÌïíÜäá ðéëïãÝá
êëÜäïõ (Ìüíï ãéá
óõóôÞìáôá
áíÜêôçóçò
èñìüôçôáò)

Control box

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

60Hz

220-240V
L N

50Hz

ÌïíÜäá
ðéëïãÝá
êëÜäïõ

220V

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

Þ

60Hz

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá
220-240V

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá

50Hz

50Hz

50Hz

OUT/D

No. 1
Óýóôçìá

60Hz

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

L

N

220V

L

P1 P2

220V

L

220V

N

60Hz

60Hz

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

Çðéï êáôùöåñéêÞ
åóùôåñéêÞìïíÜäá

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

ÅóùôåñéêÞ
ìïíÜäá C

ÅóùôåñéêÞ
ìïíÜäá B

ÅóùôåñéêÞ
ìïíÜäá A

N

60Hz

LN

Þ

Þ

Þ

Control box

220-240V

220-240V

220-240V

ÅîùôåñéêÞ ìïíÜäá
IN/D

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

Ç ðéï
êáôùöåñéêÞ
åóùôåñéêÞ
ìïíÜäá

P1 P2

• ¼ταν γßνεται χρÞση οìαδικοý ελÝγχου θα πρÝπει να
καθοριστεß η διεýθυνση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò. Η
διεýθυνση ρυθìßζεται αυτüìατα üταν ενεργοποιεßται η ισχýò.

1. ¼ταν χρησιìοποιεßτε 1 τηλεχειριστÞριο για
1 εσωτερικÞ ìονÜδα. (ΚανονικÞ λειτουργßα)

F1 F2 F1 F2

Control box

ΣΗΜΕΙÙΣΗ

Ôçëå÷åéñéóôÞñéï

N

ÌïíÜäá
ðéëïãÝá
êëÜäïõ

P1 P2

ÅóùôåñéêÞ ìïíÜäá

220V L

No. 3

Óýóôçìá

220V

ÅóùôåñéêÞ
ìïíÜäá A

Äéáêüðôçò

Þ

Control box

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá

Êáëùäßùóç
ìåôÜäïóçò

Ãåíéêüò

50Hz

ÅîùôåñéêÞ ìïíÜäá

P1 P2

P1 P2

P1 P2

2. Για οìαδικü Ýλεγχο Þ χρÞση 2 τηλεχειριστηρßων

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]
1. ¸ναò ìüνο διακüπτηò ìπορεß να χρησιìοποιηθεß για
παροχÞ ισχýοò στιò ìονÜδεò του ßδιου συστÞìατοò.
Ùστüσο, οι διακüπτεò διακλÜδωσηò και οι διακüπτεò
ασφαλεßαò διακλÜδωσηò πρÝπει να επιλÝγονται ìε ìεγÜλη
προσοχÞ.
2. Μην γειþνεται τον εξοπλισìü σε σωλÞνεò αερßου, σωλÞνεò
νεροý Þ αλεξικÝραυνα Þ τηλεφωνικÜ καλþδια. Η
ακατÜλληλη γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα.

9-3

Ελεγχοò ìÝσω 2 τηλεχειριστηρßων
(ΕλÝγχονταò 1 εσωτερικÞ ìονÜδα ìÝσω 2
τηλεχειριστηρßων)

• Οταν χρησιìοποιεßτε 2 τηλεχειριστÞρια, το Ýνα θα πρÝπει να
ρυθìιστεß σαν “ΚΕΝΤΡΙΚΟ” και το Üλλο σαν
“ÄΕΥΤΕΡΕΥΟΝ”.
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ/ÄΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
(1) ΤοποθετÞστε Ýνα κατσαβßδι
στην υποδοχÞ ανÜìεσα στο
επÜνω και στο κÜτω τìÞìα τηò συσκευÞò τηλεχειρισìοý και
πιÝζονταò απü τα 2 σηìεßα, ανοßξτε το επÜνω τìÞìα. Η
πλακÝτα PC του τηλεχειριστηρßου εßναι τοποθετηìÝνη στο
Üνω ìÝροò του τηλεχειριστηρßου.

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá

220-240V

50Hz L N
Þ

220V
60Hz

Áíù ôìÞìá ôïõ

ÅîùôåñéêÞ ìïíÜäá

ÅóùôåñéêÞ ìïíÜäá A

ôçëå÷åéñéóôçñßïõ

Control box
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

No. 2

Ç ðéï
êáôùöåñéêÞ
åóùôåñéêÞ
ìïíÜäá

Óýóôçìá
ÅóùôåñéêÞ ìïíÜäá B
LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

ÅóùôåñéêÞ ìïíÜäá C

LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

ÊÜôù ôìÞìá ôïõ
ôçëå÷åéñéóôçñßïõ

LN P1 P2 F1 F2 T1 T2
ÔïðïèåôÞóôå ôï êáôóáâßäé åäþ êáé áíïßîôå ðñïóåêôéêÜ
ôï Üíù ôìÞìá ôïõ ôçëå÷åéñéóôçñßïõ.

P1 P2

Ãéá ÷ñÞóç ìå 2 ôçëå÷åéñéóôÞñéá

P1 P2

P1 P2

Åéê. 28

ΕλληνικÜ
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(2) Γυρßστε το διακüπτη εναλλαγÞò ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ/
ÄΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ που βρßσκεται πÜνω στην πλακÝτα PC
του ενüò απü τα δýο τηλεχειριστÞρια στη θÝση “S” . (ΑφÞστε
το διακüπτη του Üλλου τηλεχειριστηρßου στη θÝση “M” .)

ÐëáêÝôá ÑC ôïõ
ôçëå÷åéñéóôçñßïõ

S
M

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣÙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
(ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ)

(1) ΠροδιαγραφÝò καλωδßου και πωò να
πραγìατοποιÞσετε την καλωδßωση.
• ΣυνδÝστε την εßσοδο απü τον εξωτερικü χþρο στουò
ακροδÝκτεò Τ1 και Τ2 τηò πλακÝταò ακροδεκτþν τηò
συσκευÞò τηλεχειρισìοý.

ÅÎÁÍÁÃÊÁÓÌÅÍÇ ÄÉÁÊÏÐÇ

F2 T1

• Για κεντρικü Ýλεγχο, εßναι απαραßτητο να προσδιορßσετε τον
Αρ. οìÜδαò. Για περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò συìβουλευτεßτε
το εγχειρßδιο κÜθε προαιρετικοý ελεγκτÞ για κεντρικü Ýλεγχο.

ΤοποθετÞστε το πλευρικü καπÜκι και τη γρßλια αναρρüφησηò
σωστÜ ìε την αντßθετη σειρÜ που τα αφαιρÝσατε.

11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜÝθοδοò σýνδεσηò (ΒλÝπε “ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ
ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ”)
(3) ΑφαιρÝστε το καπÜκι του πßνακα ηλεκτρικþν ìερþν.
(4) ΠροσθÝστε το τηλεχειριστÞριο 2 (υπηρÝτηò) στην
πλακÝτα ακροδεκτþν τηò συσκευÞò τηλεχειρισìοý (P1,
P2) στον πßνακα ηλεκτρικþν ìερþν. (Äεν υπÜρχει
πολικüτητα.) (Äεßτε τα Εικ. 28 και 8-3.)

9-4

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΙΛΙΑΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

(ÅñãïóôáóéáêÞ S
ñýèìéóç)
M
Áí ïé åñãïóôáóéáêÝò
ñõèìßóåéò äåí Ý÷ïõí
ðåéñá÷ôåß, ôüôå ðñÝðåé
íá áëëÜîåé ç ñýèìéóç
ìüíï ïå Ýíá 
ôçëå÷åéñéóôÞñéï.

9-5

T2

Φροντßστε τα καπακιοý του κουτιοý διακοπτþν να εßναι
κλειστÜ στιò εσωτερικÝò και τιò εξωτερικÝò ìονÜδεò.
Οι ρυθìßσειò στο χþρο τηò εγκατÜστασηò πρÝπει να
γßνουν ìε το τηλεχειριστÞριο σýìψωνα ìε τιò συνθÞκεò τηò
εγκατÜστασηò.
• Η ρýθìιση ìπορεß να γßνει αλλÜζονταò τον “Αρ. Λειτουργßαò”,
τον “Αρ. ΠΡÙΤΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” και τον “Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ”.
• Για τη ρýθìιση και λειτουργßα, συìβουλευτεßτε την
“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ” στο
εγχειρßδιο εγκατÜστασηò του τηλεχειριστηρßου.

11-1 Ρýθìιση ýψουò οροφÞò
• ΕπιλÝξτε τον αριθìü του Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ που
αντιστοιχεß στο ýψοò τηò οροφÞò.
(ΑνατρÝξτε στον Πßνακα 3)
(Ο Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ Ýχει τοποθετηθεß απü το
εργοστÜσιο στο “01” για ýψοò οροφÞò λιγüτερο απü 2,7 m.)
Πßνακα 3
γψοò οροφÞò (m)
2,7 Þ λιγüτερο
2,7- 3,5

Åßóïäïò Á
Καλþδιο ìε ìονωτικÞ επÝνδυση απü βινýλιο Þ
ΠροδιαγραφÝò καλωδßου
κοινü καλþδιο (2 σýρìατα)
ΜÝγεθοò

2

0,75 - 1,25 mm

ΜÞκοò

ΜÝγ. 100 m

Εξωτερικüò ακροδÝκτηò

ΕπαφÞ που ìπορεß να εξασφαλßσει το ελÜχιστο
εφαρìοζüìενο φορτßο 15V DC, 1 mA.

(2) Ενεργοποßηση
• Ο παρακÜτω πßνακαò εξηγεß την ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/
ΕΚΤΟΣ σχετικÜ ìε την εßσοδο Α.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ

Η εßσοδοò “ENTOΣ” διακüπτει τη
λειτουργßα (Αδýνατη ìÝσω του
τηλεχειριστηρßου).

Εßσοδοò ΕΚΤΟΣ → ΕΝΤΟΣ θÝτει
ΕΝΤΟΣ λειτουργßαò τη ìονÜδα.

Η εßσοδοò ΕΚΤΟΣ επιτρÝπει τον
Ýλεγχο ìÝσω του τηλεχειριστηρßου.

Εßσοδοò ENTOΣ → ΕΚΤΟΣ θÝτει
EKTOΣ λειτουργßαò τη ìονÜδα.

(3) Πωò να επιλÝξετε την ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
• ΣυνδÝστε την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα και κατüπιν
χρησιìοποιÞστε το τηλεχειριστÞριο για να επιλÝξετε τη
λειτουργßα.
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Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

13 (23)

0

Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ
01
02

11-2 Ρýθìιση Ýνδειξηò φßλτρου αÝρα
• Τα τηλεχειριστÞρια διαθÝτουν ενδεßξειò φßλτρου αÝρα σε
οθüνη υγρþν κρυστÜλλων üπου εìφανßζεται ο χρüνοò για το
καθÜρισìα των φßλτρων αÝρα.
• ΑλλÜξτε τον Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ σýìφωνα ìε τον
παρακÜτω Πßνακα 4, ανÜλογα ìε την ποσüτητα σκüνηò Þ
βροìιÜò στο δωìÜτιο.
(Ο Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ ρυθìßζεται απü το εργοστÜσιο
στο “01” για ìüλυνση φßλτρου αÝρα - ìικρÞ.)
Πßνακα 4

Ρýθìιση
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ

Αρ.
Λειτουργßαò

ΧρονικÜ
διαστÞìατα
Αρ.
Αρ.
εìφÜνισηò
Αρ.
ΠΡÙΤΟΥ ÄΕΥΤΕΡΟΥ
Ýνδειξηò φßλτρου
Λειτουργßαò
ΚÙÄΙΚΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ
αÝρα (τýποò
ìεγÜληò
διÜρκειαò)

Μüλυνση
φßλτρου αÝρα
- ìικρÞ

Περßπου 2500
þρεò

Μüλυνση
φßλτρου αÝρα
- ìεγÜλη

Περßπου 1250
þρεò

01
10 (20)

0
02
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Οταν χρησιìοποιεßτε τηλεχειριστÞριο χωρßò καλþδιο
• Οταν χρησιìοποιεßτε τηλεχειριστÞριο χωρßò καλþδιο, εßναι
απαραßτητη η ρýθìιση διεýθυνσηò του τηλεχειριστηρßου
χωρßò καλþδιο. Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò
που παρÝχονται ìε το τηλεχειριστÞριο χωρßò καλþδιο για τιò
οδηγßεò ρýθìισηò.

Áñ.
ÄÅÕÔÅÑÏÕ
ÊÙÄÉÊÏÕ
Áñ.
Ëåéôïõñãßáò

Áñ.
ÐÑÙÔÏÕ

ÔÑÏÐÏÓ

ÊÙÄÉÊÏÕ

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ
SETTING

ÑÕÈÌÉÓÇÓ
ÓÔÏÍ ÔÏÐÏ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ

• Ρυθìßστε το τηλεχειριστÞριο στον τρüπο λειτουργßαò
ρýθìισηò στο χþρο εγκατÜστασηò. Για περισσüτερεò
λεπτοìÝρειεò συìβουλευτεßτε το “ΠÙΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ
ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”, στο εγχειρßδιο του
τηλεχειριστηρßου.
• Απü τον τρüπο λειτουργßαò ρýθìισηò στο χþρο
εγκατÜστασηò, επιλÝξτε τον τρüπο λειτουργßαò Αρ. 12,
κατüπιν ρυθìßστε τον 1ο κωδικü Αρ. (διακüπτη) στο “1”.
Κατüπιν ρυθìßστε το δεýτερο κωδικü Αρ. (θÝση) στο Αρ.
“01” για ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
και “02” για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ.
(ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ εßναι η
εργοστασιακÞ ρýθìιση)

ΕλληνικÜ

12. ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò.
• Η λυχνßα λειτουργßαò του τηλεχειριστηρßου αναβοσβÞνει üταν
συìβεß κÜποιο σφÜλìα. ΕλÝγξτε τον κωδικü σφÜλìατοò στην
οθüνη υγρþν κρυστÜλλων για να εντοπßσετε το σηìεßο τηò
βλÜβηò. Μßα επεξÞγηση των κωδικþν βλαβþν και των
αντßστοιχων προβληìÜτων παρÝχεται οτιò
“ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΕΙΣ” Þ οτιò οδηγßεò
λειτουργßαò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
ΕÜν εìφανßζεται Ýνα απü τα στοιχεßα στον Πßνακα 5, ìπορεß
να υπÜρχει πρüβληìα ìε την καλωδßωση Þ την ισχý, ελÝγξτε
ξανÜ τιò συνδÝσειò των καλωδßων.
Πßνακα 5
Οθüνη
τηλεχειριστηρßου
Η ενδειξη
“ΣυγκεντρωτικÞ
Äιαχεßριση” ανÜβει

Περιεχüìενα
• Βραχυκýκλωìα στουò ακροδÝκτεò
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ (T1,
T2).

“U4” αναììÝνο
“UH” αναììÝνο

• Η ισχýò στην εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι
κλειστÞ.
• Η εξωτερικÞ ìονÜδα δεν Ýχει συνδεθεß
για ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα.
• ΛανθασìÝνη σýνδεση τηò
καλωδßωσηò ìετÜδοσηò και/Þ τηò
καλωδßωσηò ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
ÄΙΑΚΟΠΗ.

Καìßα Ýνδειξη

• Η ισχýò στην εσωτερικÞ ìονÜδα εßναι
κλειστÞ.
• Η εσωτερικÞ ìονÜδα δεν Ýχει συνδεθεß
για ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα.
• ΛανθασìÝνη σýνδεση τηò
καλωδßωσηò του τηλεχειριστηρßου, τηò
καλωδßωσηò ìετÜδοσηò και/Þ τηò
καλωδßωσησ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
ÄΙΑΚΟΠΗ.
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50Hz

60Hz

ÇËÅÊÔÑÉÊÇ
ÔÑÏÖÏÄÏÓÉÁ
220-240V 220V

ÓÇÌÅÉÙÓÇ-5
ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÁÐÏ ÅÎÙ
ÓÇÌÅÉÙÓÇ-3
ÊÁËÙÄÉÙÓÇ ÌÅÔÁÏÓÇÓ
ÔÇËÅ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÐÑÏÓÁÑÌÏÃÅÁÓ ÊÁËÙÄÉÙÓÇÓ
(ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏ ÅÎÁÑÔÇÌÁ)

ÓÇÌÅÉÙÓÇ-6

ÓÇÌÅÉÙÓÇ-4
ÄÅÊÔÇÓ/ÏÈÏÍÇ ÌÏÍÁÄÁ
(ÁÓÕÑÌÁÔÏ ÔÇËÅ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ)

ÄÉÁÃÑÁÌÌÁ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁÓ

FXHQ32 • 63 • 100MAVE, FXHQ32 • 63 • 100MVE

ÊÉÂÙÔÉÏ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ
ÓÇÌÅÉÙÓEIÓ)
1.
: ÐËÁÊÅÔÁ ÁÊÑÏÄÅÊÔÙÍ,
,
: ÓÕÍÄÅÔÇÑÁÓ,
: ÓÕÍÄÅÔÇÑÁÓ ÅÎÙÔÅÑÉÊÇÓ
2.
: ÊÁËÙÄÉÙÓÇ ×ÙÑÏÕ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ
3. ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÐÏÕ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÔÅ ÊÅÍÔÑÉÊÏ ÔÇËÅ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ, ÓÕÍÄÅÓÔÅ ÔÏ ÓÔÇ ÌÏÍÁÄÁ ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÅÓ ÏÄÇÃÉÅÓ
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ.
4. X23A ÓÕÍÄÅÅÔÁÉ ÏÔÁÍ ÃÉÍÅÔÁÉ ×ÑÇÓÇ ÔÏÕ ÔÇËÅ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏÕ.
5. ÏÔÁÍ ÓÕÍÄÅÅÔÅ ÔÁ ÊÁËÙÄÉÁ ÅÉÓÏÄÏÕ ÁÐÏ ÅÎÙ, Ç ÂÅÂÉÁÓÌÅÍÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÅËÅÃ×ÏÕ OFF ¹ ON/OFF ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÅÐÉËÅ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÔÏ
ÔÇËÅ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ ÃÉÁ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ, ÁÍÁÔÑÅÎÔÅ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÐÏÕ ÐÑÏÌÇÈÅÕÅÔÁÉ ÌÅ ÔÇ ÌÏÍÁÄÁ.
6. ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÇÓ ÁÍÔËÉÁÓ ÁÐÏÓÔÑÁÃÃÉÓÇÓ, ÁÖÁÉÑÅÓÔÅ ÔÏÍ ÓÕÍÄÅÔÇÑÁ ÂÑÁ×ÕÊÕÊËÙÌÁÔÏÓ ÔÙÍ X8Á ÊÁÉ ÅÊÔÅËÅÓÔÅ ÔÇÍ
ÅÐÉÐÑÏÓÈÅÔÇ ÊÁËÙÄÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÄÉÁÊÏÐÔÇ ÑÏÇÓ ÊÁÉ ÔÇÍ ÁÍÔËÉÁ ÁÐÏÓÔÑÁÃÃÉÓÇÓ.
7. ÔÁ ÓÕÌÂÏËÁ ÅÌÖÁÍÉÆÏÍÔÁÉ ÙÓ ÅÎÇÓ:
(PNK: ÑÏÆ WHT: ËÅÕÊÏ YLW: ÊÉÔÑÉÍÏ ORG: ÐÏÑÔÏÊÁËÉ BLU: ÌÐËÅ BLK: ÌÁÕÑÏ RED: KOKKINO)
8. ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÔÅ ÌÏÍÏ ×ÁËÊÉÍÏÕÓ ÁÃÙÃÏÕÓ.

ÄÅÊÔÇÓ /ÌÏÍÁÄÁ ÏÈÏÍÇÓ (ÐÑÏÌÇÈÅÕÅÔÁÉ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÏÍÁÄÁ
ÌÅ ÔÏ ÁÓÕÑÌÁÔÏ ÔÇËÅ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ)
ÐËÁÊÅÔÁ ÔÕÐÙÌÅÍÏÕ ÊÕÊËÙÌÁÔÏÓ
A2P ÐËÁÊÅÔÁ ÔÕÐÙÌÅÍÏÕ ÊÕÊËÙÌÁÔÏÓ
C1R ÐÊÍÙÔÇÓ (M1F)
A3P ÐËÁÊÅÔÁ ÔÕÐÙÌÅÍÏÕ ÊÕÊËÙÌÁÔÏÓ
F1U ÁÓÖÁËÅÉÁ ( B , 5A, 250V)
HAP ËÕ×ÍÉÁ (KOKKINO) (ÐÁÑÁÊÏËÏÕÈÇÓÇ BS1 ÊÏÕÌÐÉ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ/ÄÉÁÊÏÐÇÓ
(ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ/ÄÉÁÊÏÐÔÇÓ)
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ ÐÑÁÓÉÍÇ)
KAR ÌÁÃÍÇÔÉÊÏÓ ÇËÅÊÔÑÏÍÏÌÏÓ (M1S) H1P ËÕ×ÍÉÁ (KOKKINO)
(ÅÍÅÑÃÏÐÏÉÇÌÅÍÏ ÊÏÊÊÉÍÏ)
KPR ÌÁÃÍÇÔÉÊÏÓ ÇËÅÊÔÑÏÍÏÌÏÓ (M1Ñ)
M1F ÌÏÔÅÑ (ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁ) H2P ËÕ×ÍÉÁ (KOKKINO)
(×ÑÏÍÏÄÉÁÊÏÐÔÇÓ-ÐÑÁÓÉÍÏ)
M1S ÌÏÔÅÑ (ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÐÔÅÑÕÃÉÙÍ)
Q1M ÈÅÑÌÉÊÏÓ ÄÉÁÊÏÐÔÇÅ (ÌÅÓÁ ÓÅ Ì1F) H3P ËÕ×ÍÉÁ (KOKKINO)
(ÓÇÌÁ ÖÉËÔÑÏÕ-KOKKINÇ)
R1T ÈÅÑÌÉÊÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ (AÅPAÓ)
R2T ÈÅÑÌÉÊÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ (ÕÃÑÏ ÓÐÅÉÑÁÓ) H4P ËÕ×ÍÉÁ (KOKKINO)
(ÁÐÏØÕÎÇ - ÐÏÑÔÏÊÁËÉ)
R3T ÈÅÑÌÉÊÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ (ÁÅÑÉÏ ÓÐÅÉÑÁÓ)
SS1 ÄÉÁÊÏÐÔÇÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ
S1Q ÄÉÁÊÏÐÔÇÓ ÐÅÑÉÏÑÉÓÌÏÕ
(ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ/ÄÅÕÔÅÑÅÕÏÍÔÏÓ
(ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÐÔÅÑÕÃÉÙÌ)
T1R ÌETAÓXHMATIÓTHÓ(220-240V/22V) SS2 ÄÉÁÊÏÐÔÇÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ
(ÑÕÈÌÉÓÇ ÁÓÕÑÌÁÔÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ)
X1M ÐËÁÊÅÔÁ ÁÊÑÏÄÅÊÔÙÍ (ÉÓ×ÕÓ)
ÐÑÏÓÁÑÌÏÃÅÁÓ ÊÁËÙÄÉÙÓÇÓ
X2M ÐËÁÊÅÔÁ ÁÊÑÏÄÅÊÔÙÍ (EËEÃXOÓ)
Y1E ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÂÁËÂÉÄÁ ÄÉÁÓÔÏËÇÓ X8A ÓÕÍÄÅÔÇÑÁÓ (ÄIAKOÐTHÓ ME ÐËÙTHPA)
PC ÊÕÊËÙÌÁ EËEÃXOY ÖAÓÇÓ X18A ÓÕÍÄÅÔÇÑÁÓ (ÐÑÏÓÁÑÌÏÃÅÁÓ
ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ÊÁËÙÄÉÙÓÇÓ ÃÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ)
M1P ÌÏÔÅÑ (ÁÍÔËÉÁÓ ÁÐÏÓÔÑÁÃÃÉÓÇÓ)

ÊAËÙÄIAKO
THËEXEIPIÓTHPIO X23A ÓÕÍÄÅÔÇÑÁÓ (ÁÓÕÑÌÁÔÏ
ÔÇËÅ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ)
R1T ÈÅÑÌÉÊÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ (AÅPAÓ)
SS1 ÄÉÁÊÏÐÔÇÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ 
(ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ/ÄÅÕÔÅÑÅÕÏÍÔÏÓ)

A1P
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13. ÄΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝÄΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Εικ. 29
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