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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
Ceiling-mounted Duct type

FXMQ20PVE
FXMQ25PVE
FXMQ32PVE

FXMQ40PVE
FXMQ50PVE
FXMQ63PVE

Français

FXMQ80PVE
FXMQ100PVE
FXMQ125PVE

FXMQ140PVE
Español

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.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.......................................... 1
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..................................... 2
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ...................... 4
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ........ 5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣÙΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ ............. 6
ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ .............................................. 6
ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ.................................... 8
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΑΓÙΓÙΝ ............................................... 10
ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕÙΝ ..................... 10
ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙΑΚΗΣ ΣΥΝÄΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΠÙΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ............. 11
11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ........... 14
12. ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ................................................ 16
13. ÄΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝÄΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ............................... 17

1.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλοýìε, διαβÜστε προσεκτικÜ αυτÝò τιò “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” πριν εγκαταστÞσετε τον εξοπλισìü κλιìατιστικοý
και βεβαιωθεßτε üτι θα γßνει σωστÞ η εγκατÜσταση.
ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, κÜντε ìια
δοκιìαστικÞ λειτουργßα þστε να ελÝγξετε για τα ελαττþìατα και
εξηγÞστε στον πελÜτη/στην πελÜτισσα πþò να χειρßζεται την
κλιìατιστικÞ συσκευÞ και να την φροντßζει ìε την βοÞθεια του
εγχειριδßου λειτουργßαò. ΖητÞστε απü τον πελÜτη/την πελÜτισσα
να φυλÜξει το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò ìαζß ìε το εγχειρßδιο
λειτουργßαò για ìελλοντικÞ αναφορÜ.
Αυτü το κλιìατιστικü ανÞκει στην κατηγορßα συσκευþν
στιò οποßεò εφαρìüζεται η αρχÞ “συσκευÝò ìη
προσβÜσιìεò απü το ευρý κοινü”.
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 ανακοινþσεων ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗΣ και
ΠΡΟΣΟΧΗΣ.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ......Αν παραλεßψετε να ακολουθÞσετε
αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß
να προκληθεß ατοìικüò
τραυìατισìüò Þ απþλεια ζωÞò.
ΠΡΟΣΟΧΗ ..................Αν παραλεßψετε να τηρÞσετε αυτÝò
τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να
προκληθεß ζηìιÜ σε εξοπλισìü Þ
ατοìικüò τραυìατισìüò, ο οποßοò
να εßναι σοβαρüò ανÜλογα ìε τιò
περιστÜσειò.

ΕλληνικÜ

Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΖητÞστε απü τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ απü
εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει τιò εργασßεò
εγκατÜστασηò.
Μην προσπαθÞσετε να εγκαταστÞσετε ìüνοò σαò την
κλιìατιστικÞ συσκευÞ. Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση
ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ
πυρκαγιÜ.
• ΕγκαταστÞστε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ σýìφωνα ìε τιò
οδηγßεò σ’ αυτü το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò.
Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει
διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Συìβουλευθεßτε τον τοπικü Ýìπορü σαò σχετικÜ ìε το τι να
κÜνετε σε περßπτωση διαρροÞò ψυκτικοý. ¼ταν το
κλιìατιστικü πρüκειται να εγκατασταθεß σε Ýνα ìικρü
δωìÜτιο, εßναι απαραßτητο να πÜρετε τα κατÜλληλα ìÝτρα
Ýτσι þστε η ποσüτητα οποιασδÞποτε διαρροÞò ψυκτικοý να
ìην υπερβαßνει το üριο συγκÝντρωσηò σε περßπτωση
διαρροÞò. Αλλιþò, αυτü ìπορεß να προκαλÝσει ατýχηìα
λüγω τηò ìεßωσηò του οξυγüνου.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε χρησιìοποιÞσει ìüνο τα
προδιαγραφüìενα παρελκüìενα και εξαρτÞìατα για τιò
εργασßεò εγκατÜστασηò.
Αν δεν χρησιìοποιÞσετε τα προδιαγραφüìενα εξαρτÞìατα,
ìπορεß να προκληθεß πτþση τηò ìονÜδαò, διαρροÞ νεροý,
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• ΤοποθετÞστε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ σε βÜση αρκετÜ
ανθεκτικÞ þστε να αντÝχει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Αν η βÜση δεν εßναι αρκετÜ ανθεκτικÞ, ìπορεß να προκληθεß
πτþση τηò συσκευÞò και τραυìατισìüò.
• ΕκτελÝστε τιò εργασßεò εγκατÜστασηò αφοý λÜβετε υπüψη
σαò δυνατοýò ανÝìουò, τυφþνεò Þ σεισìοýò.
Αν παραλεßψετε να το κÜνετε αυτü κατÜ την εργασßα
εγκατÜστασηò, ìπορεß να προκληθεß πτþση τηò συσκευÞò
και ατυχÞìατα.
• Βεβαιωθεßτε üτι παρÝχεται Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα
ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò για αυτÞ τη ìονÜδα και üτι üλεò οι
ηλεκτρολογικÝò εργασßεò θα πραγìατοποιηθοýν απü
ειδικευìÝνο ηλεκτρολüγο σýìφωνα ìε την τοπικÞ νοìοθεσßα,
τουò κανονισìοýò και αυτÝò τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò.
Αν η ισχýò τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò εßναι ανεπαρκÞò Þ οι
ηλεκτρικÝò συνδÝσειò εßναι εσφαλìÝνεò, ìπορεß να προκληθεß
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Βεβαιωθεßτε üτι üλεò οι καλωδιþσειò εßναι ασφαλεßò, üτι
χρησιìοποιοýνται οι καλωδιþσειò των προδιαγραφþν, και
üτι δεν υπÜρχει κανÝνα τÝντωìα στιò συνδÝσειò των
ακροδεκτþν Þ τα καλþδια.
Τυχüν εσφαλìÝνεò συνδÝσειò Þ ασφÜλιση καλωδßων
ìποροýν να προκαλÝσουν ανÜπτυξη ασυνÞθουò
θερìοκρασßαò Þ πυρκαγιÜ.
• ΚατÜ την καλωδßωση τηò παροχÞò ηλεκτρικοý ρεýìατοò και
την σýνδεση των καλωδßων τηλεχειριστηρßου και ìετÜδοσηò
τοποθετÞστε τα καλþδια Ýτσι þστε να κλειστεß ìε ασφÜλεια
το κÜλυììα του κυτßου ηλεκτρικþν εξαρτηìÜτων.
ΛανθασìÝνη τοποθÝτηση του καλýììατοò του κυτßου
ηλεκτρικþν εξαρτηìÜτων ìπορεß να προκαλÝσει
ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ Þ υπερθÝρìανση των
ακροδεκτþν.
• 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.
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• Αφοý ολοκληρωθεß η εγκατÜσταση, ελÝγξτε για διαρροÞ
ψυκτικοý αεριοý.
Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü αÝριο
διαρρεýσει στο δωìÜτιο και Ýρθει σε επαφÞ ìε ìßα εστßα φωτιÜò
üπωò εßναι το αερüθερìο, η σüìπα Þ η κουζßνα.
• Σιγουρευτεßτε üτι απενεργοποιÞσατε την συσκευÞ πριν
αγγßξετε κÜποιο ηλεκτρικü εξÜρτηìα.
• Σιγουρευτεßτε üτι γειþσατε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ.
Μη γειþνετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, αλεξικÝραυνο,
Þ καλþδιο τηλεφωνικÞò γεßωσηò. ΑκατÜλληλη γεßωση ìπορεß
να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Μßα ηλεκτρικÞ εκκÝνωση υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνü Þ
Üλλεò πηγÝò ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò
προò την γη.
Αν δεν εγκατασταθεß Ýνα διακüπτηò διαρροÞò προò την γη,
ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßεò Þ πυρκαγιÜ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ¼ταν 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
συìπýκνωσηò.
ΑκατÜλληλη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò ìπορεß να
προκαλÝσει εσωτερικÞ διαρροÞ νεροý και βλÜβεò στην
συσκευÞ.
• ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα, το
καλþδιο ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και τα καλþδια σýνδεσηò
σε απüσταση τουλÜχιστο 1 ìÝτρο απü τηλεορÜσειò Þ
ραδιüφωνα για να ìην προκληθοýν παρÜσιτα στην εικüνα Þ
στον Þχο.
(ΑνÜλογα ìε την ισχý του σÞìατοò εισüδου, η απüσταση του
1 ìÝτρου ìπορεß να ìην εßναι επαρκÞò για την εξÜλειψη
θορýβου.)
• Η απüσταση ìετÜδοσηò του κιτ του ασýρìατου
τηλεχειριστηρßου ìπορεß να εßναι ìικρüτερη απü την
αναìενüìενη σε δωìÜτια ìε ηλεκτρονικÝò λÜìπεò
φθορισìοý (τýπου ìετατροπÝα Þ ταχεßαò εκκßνησηò).
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:
1. ¼που υπÜρχει ìια υψηλÞ συγκÝντρωση σταγονιδßων
ορυκτελαßου Þ ατìοý (π.χ. κουζßνα).
Τα πλαστικÜ εξαρτÞìατα ìποροýν να καταστραφοýν,
εξαρτÞìατα ìποροýν να πÝσουν και να προκληθεß
διαρροÞ νεροý.
2. ¼που παρÜγονται διαβρωτικÜ αÝρια, üπωò θειþδη αÝρια.
Οι διαβρωìÝνοι χαλκοσωλÞνεò Þ τα ορειχÜλκινα
οξειδωìÝνα εξαρτÞìατα ìπορεß να προκαλÝσουν διαρροÞ
ψυκτικοý.
3. ¼που υπÜρχουν ìηχανÞìατα που εκπÝìπουν
ηλεκτροìαγνητικÞ ακτινοβολßα.
Η ηλεκτροìαγνητικÞ ακτινοβολßα ìπορεß να
παρεìποδßσουν την σωστÞ λειτουργßα του συστÞìατοò
ελÝγχου και να προκαλÝσουν βλÜβη στην ìονÜδα.
4. ¼που υπÜρχει διαρροÞ εýφλεκτων αερßων, αιωροýìενα
σωìατßδια Üνθρακα Þ εýφλεκτηò σκüνηò στον αÝρα Þ
εýφλεκτα, πτητικÜ αÝρια üπωò διαλυτικÜ ìπογιÜò Þ
βενζßνη.
Η λειτουργßα τηò συσκευÞò στουò παραπÜνω χþρουò
ìπορεß να προκαλÝσει πυρκαγιÜ.
• Το κλιìατιστικü δεν προορßζεται για χρÞση σε πιθανþò
εκρηκτικÞ ατìüσφαιρα.
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• ΚατÜ την ìεταφορÜ τηò ìονÜδαò, üταν τη βγÜζετε απü
το χαρτονÝνιο κουτß, φροντßστε να την σηκþνετε
κρατþνταò την απü τα πτερýγια ανýψωσηò χωρßò να
ασκεßτε πßεση σε Üλλα τìÞìατα, ειδικÜ στη σωλÞνωση
ψυκτικοý, τιò φλÜντζεò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò και
Üλλα τìÞìατα απü ρητßνη.
• Να ελÝγξετε τον τýπο του ψυκτικοý R410Α που θα
χρησιìοποιηθεß πριν απü την εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò.
(Η χρÞση λÜθοò ψυκτικοý θα αποτρÝψει τη σωστÞ λειτουργßα
τηò ìονÜδαò.)
• Τα εξαρτÞìατα που απαιτοýνται για την εγκατÜσταση πρÝπει
να παραìεßνουν υπü τη δικÞ σαò επßβλεψη ìÝχρι το πÝραò
των εργασιþν εγκατÜστασηò. Μην τα πετÜξετε!
• 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.
• ¼ταν ìετακινεßτε τη ìονÜδα κατÜ τη διÜρκεια Þ ìετÜ το
ÜνοιγìÜ τηò, να την κρατÜτε απü τουò γÜντζουò (× 4). Μην
εφαρìüζετε δýναìη στουò σωλÞνεò ψυκτικοý, στουò
φλÜντζεò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò Þ στα πλαστικÜ
εξαρτÞìατα.
• 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.
• ΓεìÜτα ìε ορυκτÝλαιο Þ ìε ατìοýò λαδιοý Þ ìε
πιτσιλιÝò üπωò στιò κουζßνεò. (Τα πλαστικÜ
εξαρτÞìατα ìπορεß να φθαροýν, κÜτι που ìπορεß να
προκαλÝσει την πτþση τηò ìονÜδαò απü τη θÝση τηò
Þ να οδηγÞσει σε διαρροÞ.)
• Σε χþρουò üπου υπÜρχει διαβρωτικü αÝριο üπωò το
θειοýχο αÝριο. (Οι χαλκοσωλÞνεò και τα σηìεßα
συγκüλλησηò ìπορεß να διαβρωθοýν, κÜτι που
ìπορεß να οδηγÞσει σε διαρροÞ ψυκτικοý.)
• Οταν εκτßθενται σε εýφλεκτα αÝρια και üταν
χρησιìοποιοýνται πτητικÜ εýφλεκτα αÝρια üπωò
διαλυτικÜ Þ βενζßνη. (Βενζßνη πλησßον τηò συσκευÞò
ìπορεß να αναφλεγεß.)
• Οπου ìηχανÞìατα ìπορεß να δηìιουργÞσουν
ηλεκτροìαγνητικÜ κýìατα. (Το σýστηìα ελÝγχου
ìπορεß να παρουσιÜσει βλÜβεò.)
• Οπου ο αÝραò περιÝχει υψηλÜ επßπεδα Üλατοò üπωò
κοντÜ σε παραλßεò και üπου η τÜση παρουσιÜζει
ìεγÜλεò διακυìÜνσειò üπωò σε εργοστÜσια. Επßσηò
σε οχÞìατα Þ σκÜφη.
• Η ìονÜδα αυτÞ, εσωτερικÞ και εξωτερικÞ, εßναι κατÜλληλη για
εγκατÜσταση σε εìπορικü και ελαφρþò βιοìηχανικü
περιβÜλλον.
ΕÜν εγκατασταθεß ωò οικιακÞ συσκευÞ ìπορεß να προκαλÝσει
ηλεκτροìαγνητικÝò διαταραχÝò.

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.

ΕλληνικÜ
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• 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.
• Βεβαιωθεßτε üτι θα τοποθετÞσετε Ýνα φßλτρο αÝρα
(προìÞθεια απü την τοπικÞ αγορÜ) στο Üνοιγìα
αναρρüφησηò του αÝρα για αποφυγÞ διαρροÞò νεροý, κλπ.

2-2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ονοìα

ΡοδÝλα (11)

Βραχßοναò
στÞριξηò
καλωδßου
(12)

Ποσüτητα

8 τεì.

2 τεì.

ΕλÝγξτε üτι τα ακüλουθα εξαρτÞìατα σαò Ýχουν παραδοθεß στην
σωστÞ ποσüτητα το καθÝνα.
Αναφερθεßτε στο Εικ. 1 σε αυτÞν την σελßδα.
[ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ]
Τα εξαρτÞìατα εßναι απαραßτητα για την εγκατÜσταση του
κλιìατιστικοý. Βεβαιωθεßτε üτι εßναι διαθÝσιìα Ýωò üτου
ολοκληρωθοýν οι εργασßεò εγκατÜστασηò.

  

2 τεì.

M4×8

ΣχÞìα

2-3

Βßδα
στÞριξηò
καλωδßου
(13)

(Αλλα)
• Εγχειρßδιο
λειτουργßαò
• Εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

• ΥπÜρχουν δýο τýποι τηλεχειριστηρßων: ενσýρìατοι και
ασýρìατοι. ΕπιλÝξτε Ýνα τηλεχειριστÞριο σýìφωνα ìε την
απαßτηση του πελÜτη και εγκαταστÞστε το στην κατÜλληλη
θÝση.
Πßνακα 1
ΤηλεχειριστÞριο
Με καλþδιο
Χωρßò καλþδιο

Τýποò αντλßαò θερìüτηταò
Τýποò ìüνο ψýξηò

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ΕÜν επιθυìεßτε να χρησιìοποιÞσετε Ýνα τηλεχειριστÞριο που
δεν αναφÝρεται στον Πßνακα 1, επιλÝξτε το κατÜλληλο
τηλεχειριστÞριο αφοý συìβουλευτεßτε τον κατÜλογο και τα
τεχνικÜ στοιχεßα.

    
   

Ονοìα

Ποσüτητα

Åéê. 1

Μεταλλικüò
ΣωλÞναò
σφιγκτÞραò αποστρÜγγισηò
(1)
(2)
1 τεì.

1 τεì.

Βßδεò για
φλÜντζεò
αεραγωγþν (3)

Μονωτικü
υλικü για
τοποθÝτηση

Οπωò
περιγρÜφεται
στον παρακÜτω
πßνακα

1 απü το
καθÝνα

Ëåðôü

×
 
 
 
 

 
 

ΣχÞìα

για σωλÞνα
υγροý (4)



Ðá÷ý


για σωλÞνα
αερßου (5)

Ονοìα

Στεγανοποιητικü
υλικü

ΣφικτÞραò
(8)

ΡοδÝλα
στÞριξηò
βÜσηò (9)

Στεγανωτικü
υλικü
καλωδßου
(10)

Ποσüτητα

–

9 τεì.

4 τεì.

2 τεì.

ΣχÞìα

1 τεì.
ΜεγÜλο
(Σκοýρο γκρß)
(6)
Μικρü
(Γκρß)
2 τεì.
ΜÝτριο
(Σκοýρο γκρß)
(7)

ΕλληνικÜ

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

Αν δεν γßνει σωστÜ, τι
πρüκειται να συìβεß

Η εσωτερικÞ Þ η εξωτερικÞ
ìονÜδα εßναι στερεÜ
τοποθετηìÝνεò;

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

Ολοκληρþθηκε η
εγκατÜσταση τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò;

Μπορεß να Ýχει σαν
αποτÝλεσìα ανεπαρκÞ
ψýξη.

ΕλÝγξτε

ΤÝλειωσε η δοκιìÞ διαρροÞò Äεν λειτουργεß η ψýξη Þ η
αερßου;
θÝρìανση.
Εχει ìονωθεß πλÞρωò η
ìονÜδα; (Σωληνþσειò
ψυκτικοý υγροý,
σωληνþσειò
αποστρÜγγισηò και
αεραγωγüò)

Το συìπýκνωìα νεροý
ìπορεß να στÜζει.

ΡÝει οìαλÜ η
αποστρÜγγιση;

Το συìπýκνωìα νεροý
ìπορεß να στÜζει.

Συìφωνεß η τÜση τηò
παροχÞò ηλεκτρικοý
ρεýìατοò ìε την Ýνδειξη
που αναγρÜφεται στην
ετικÝτα πÜνω στην κυρßωò
ìονÜδα;

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.

Εßναι σωστÜ γειωìÝνο το
κλιìατιστικü;

Επικßνδυνο σε περßπτωση
διαρροÞò ρεýìατοò.

Εßναι το ìÝγεθοò
καλωδιþσεων σýìφωνο
προò τιò προδιαγραφÝò;

Μπορεß να προκληθεß
βλÜβη στη ìονÜδα Þ να
καοýν τα εξαρτÞìατα.
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Το φορτßο ψυκτικοý στο
σýστηìα δεν εßναι καθαρü.

Ελεγξατε ìÞπωò κÜποιεò
βßδεò απü τιò ενþσειò των
ηλεκτρικþν καλωδιþσεων
Ýχουν λασκÜρει;

Ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

ÄιαβÜστε επßσηò τιò “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”.
b. Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε την στιγìÞ τηò παρÜδοσηò
Εßδη που πρÝπει να ελÝγξετε

ΕλÝγξτε

Εßστε βÝβαιοι üτι το κÜλυììα του κυτßου ηλεκτρικþν
εξαρτηìÜτων, το φßλτρο αÝρα, η γρßλια εισαγωγÞò αÝρα
και η γρßλια εξüδου αÝρα Ýχουν συναρìολογηθεß σωστÜ;
Äþσατε εξηγÞσειò σχετικÜ ìε τιò λειτουργßεò üταν δεßξατε
τιò οδηγßεò χρÞσηò στον πελÜτη/στην πελÜτισσα σαò;
Παραδþσατε το εγχειρßδιο λειτουργßαò ìαζß ìε το
εγχειρßδιο εγκατÜστασηò στον πελÜτη;
ΕξηγÞσατε στον πελÜτη τιò ìεθüδουò χειρισìοý και
καθαρισìοý εξαρτηìÜτων απü την τοπικÞ αγορÜ (π.χ.,
του φßλτρου αÝρα, τηò γρßλιαò εισαγωγÞò αÝρα και τηò
γρßλιαò εξüδου αÝρα);
Παραδþσατε τυχüν εγχειρßδιο οδηγιþν σχετικþν ìε τα
εξαρτÞìατα που διατßθενται στο εìπüριο στον πελÜτη;

c. ΕπεξηγηìατικÜ σηìεßα για τιò λειτουργßεò
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.

• 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.)
• Σε περßπτωση εγκατÜστασηò ασýρìατου τηλεχειριστηρßου, η
ακτßνα λειτουργßαò του ασýρìατου τηλεχειριστηρßου ìπορεß
να ελαττωθεß αν ο χþροò Ýχει φθορßζοντα φωτισìü
ηλεκτρονικοý τýπου (λ.χ., Ýναν αντιστροφÝα Þ λαìπτÞρα
φθορισìοý ταχεßαò πυρÜκτωσηò).
ÄιατηρÞστε την ìεγαλýτερη δυνατÞ απüσταση ìεταξý του
δÝκτη και του λαìπτÞρα φθορισìοý.
(2) ΧρησιìοποιÞστε κοχλßεò αναρτÞσηò για να εγκαταστÞσετε
την εσωτερικÞ ìονÜδα. ΕλÝγξτε üτι το σηìεßο εγκατÜστασηò
ìπορεß να αντÝξει το βÜροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
Στερεþστε τουò κοχλßεò αναρτÞσεωò ìε τιò κατÜλληλεò
δοκοýò, αν χρειÜζεται.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

' % )-
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ΠΡΟΣΟΧΗ

3.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

〈ΚρατÞστε τουò βραχßονεò ανÜρτησηò σε περßπτωση
ìετακßνησηò των εσωτερικþν και εξωτερικþν ìονÜδων
κατÜ Þ ìετÜ το Üνοιγìα τηò συσκευασßαò. Μην ασκεßτε
υπερβολικÞ πßεση πÜνω σε Üλλα εξαρτÞìατα, üπωò στιò
σωληνþσειò ψυκτικοý υγροý, στιò σωληνþσειò
αποστρÜγγισηò και ιδιαßτερα στιò φλÜντζεò.〉
〈ΠροσθÝστε θερìοìονωτικü υλικü στην εσωτερικÞ ìονÜδα
αν η θερìοκρασßα πÜνω απü την οροφÞ ενδÝχεται να
υπερβεß τουò 30°C και η σχετικÞ υγρασßα το 80%.〉
〈Βεβαιωθεßτε üτι το θερìοìονωτικü υλικü εßναι απü
υαλοβÜìβακα Þ αφρü πολυαιθυλενßου, εßναι πÜχουò
τουλÜχιστον 10 mm και υπÜχει επαρκÞò χþροò για να
τοποθετηθεß στο Üνοιγìα τηò οροφÞò.〉
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• 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.
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Εχετε σηìειþσει το ìÞκοò
σωληνþσεων ψυκτικοý και
την συìπληρωìατικÞ
φüρτιση ìε ψυκτικü;

6         %

Äεν λειτουργεß η ψýξη Þ η
θÝρìανση.

@)A ' % B)-

¸χετε ρυθìßσει την
εξωτερικÞ στατικÞ πßεση;

(1) ΕπιλÝξτε Ýνα χþρο εγκατÜστασηò üπου ικανοποιοýνται οι
παρακÜτω συνθÞκεò και τον οποßο Ýχει εγκρßνει ο πελÜτηò.
• ¸να ìÝροò üπου δροσερüò (θερìüò) Ýραò διοχετεýεται
σε ολüκληρο το δωìÜτιο.
• 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. 2-1)
• Οπου η σωλÞνωση ìεταξý εσωτερικÞò και εξωτερικÞò
ìονÜδαò εßναι δυνατÞ ìÝσα στα επιτρεπτÜ üρια.
(Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò.)

' % )>--

Äεν λειτουργεß η ψýξη Þ η
θÝρìανση.

' % <--

ΥπÜρχει κÜτι που βουλþνει
την Ýξοδο Þ την εßσοδο του
αÝρα στην εσωτερικÞ Þ την
εξωτερικÞ ìονÜδα;
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Åéê. 2-1
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ðåñßðôùóç 2, 3
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(1) ΕλÝγξτε την θÝση του ανοßγìατοò οροφÞò σε σχÝση ìε τουò
κοχλßεò αναρτÞσεωò τηò ìονÜδαò.
• Για την συντÞρηση, επιθεþρηση και Üλλεò εργασßεò
επισκευÞò του κυτßου ελÝγχου και τηò αντλßαò
αποστρÜγγισηò, κατασκευÜστε Ýνα απü τα κÜτωθι
σηìεßα επισκευÞò.
1. Ανοιγìα επιθεþρησηò 1 (450 × 450) για το κυτßο
ελÝγχου και Ýναν χþρο τουλÜχιστον 300 mm για το
κÜτω ìÝροò τηò ìονÜδαò. (Äεßτε την Εικ. 2-2)
2. Ανοιγìα επιθεþρησηò 1 (450 × 450) για το κυτßο
ελÝγχου και ανοιγìα επιθεþρησηò 2 για το κÜτω
ìÝροò τηò ìονÜδαò (βλÝπε αξονικÞ προβολÞ A-1).
(Äεßτε την Εικ. 2-3)
3. Ανοιγìα επιθεþρησηò 3 για το κÜτω ìÝροò τηò
ìονÜδαò και το κÜτω ìÝροò του κυτßου ελÝγχου
(βλÝπε αξονικÞ προβολÞ A-2). (Äεßτε την Εικ. 2-3)
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(2) ΣυνδÝστε τουò αεραγωγοýò απο καραβ στα στüìια
εισαγωγÞò και εξüδου αÝρα Ýτσι þστε οι κραδασìοß του
κλιìατιστικοý να ìην ìεταδßδονται στον αεραγωγü Þ στην
οροφÞ. Εφαρìüστε ηχοìονωτικü υλικü στο εσωτερικü
τοßχωìα του αεραγωγοý και αντικραδασìικÞ ìüνωση απü
καουτσοýκ στουò κοχλßεò ανÜρτησηò (συìβουλευθεßτε το
8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΑΓÙΓÙΝ).
(3) Ανοßξτε οπÝò εγκατÜστασηò (αν υπÜρχει Þδη οροφÞ).
• Ανοßξτε τιò οπÝò εγκατÜστασηò στην οροφÞ.
ΤοποθετÞστε τον σωλÞνα ψυκτικοý υγροý, τον σωλÞνα
αποστρÜγγισηò, το καλþδιο παροχÞò ηλεκτρικοý
ρεýìατοò, τα καλþδια ìετÜδοσηò, και τα καλþδια του
τηλεχειριστηρßου για την θýρα σýνδεσηò των σωλÞνων
και καλωδßων τηò ìονÜδαò.
Σε περßπτωση εγκατÜστασηò ασýρìατου
τηλεχειριστηρßου, συìβουλευθεßτε το εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò που παρÝχεται ìαζß ìε το ασýρìατο
τηλεχειριστÞριο.
Αναφερθεßτε στο 6. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ, στο
7. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ, και στο
10. ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙΑΚΗΣ ΣΥΝÄΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΠÙΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.
• Το πλαßσιο τηò οροφÞò ßσωò χρειαστεß ενßσχυση
προκειìÝνου να διατηρηθεß η οροφÞ οριζüντια και να
αποφευχθοýν κραδασìοß στην οροφÞ ìετÜ την διÜνοιξη
των οπþν εγκατÜστασηò. Για περισσüτερεò
λεπτοìÝρειεò, συìβουλευθεßτε τον ìηχανικü Þ τον
εργολÜβο τοθ κτιρßου σαò.
(4) ΤοποθετÞστε τουò κοχλßεò ανÜρτησηò. Βεβαιωθεßτε üτι οι
κοχλßεò ανÜρτησηò Ýχουν ìÝγεθοò M10.
• ΧρησιìοποιÞστε Üγκιστρα οπÞò αν υπÜρχουν Þδη
κοχλßεò ανÜρτησηò, ειδÜλλωò, χρησιìοποιÞστε
ενσωìατωìÝνα Ýνθετα και ìπουλüνια αγκýρωσηò που
θα κρατÞσουν το βÜροò τηò ìονÜδαò. Ρυθìßστε απü
πριν την απüσταση απü την οροφÞ.

5
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(4) ΑφαιρÝστε τιò πλακÝτεò στÞριξηò ροδÝλαò που εßχαν
τοποθετηθεß για να ìην πÝσουν οι ροδÝλεò των βραχιüνων
ανÜρτησηò, σφßξτε τα παξιìÜδια στο πÜνω ìÝροò και
στερεþστε καλÜ την ìονÜδα.

    
  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣÙΤΕΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΑÄΑΣ

〈ºσωò εßναι ευκολüτερο να εγκαταστÞσετε εξαρτÞìατα
(που πωλοýνται χωριστÜ) προτοý εγκαταστÞσετε την
εσωτερικÞ ìονÜδα. Συìβουλευθεßτε τα εγχειρßδια
εγκατÜστασηò που παρÝχονται επßσηò ìε τα εξαρτÞìατα.〉
Βεβαιωθεßτε üτι θα χρησιìοποιÞσετε τα εξαρτÞìατα και
κοììÜτια που περιγρÜφονται κατÜ τιò εργασßεò εγκατÜστασηò.
(1) ΕγκαταστÞστε προσωρινÜ την εσωτερικÞ ìονÜδα.
• ΣυνδÝστε τουò βραχßονεò ανÜρτησηò ìε τουò κοχλßεò
ανÜρτησηò. Βεβαιωθεßτε üτι θα χρησιìοποιÞσετε και θα
σφßξετε το παξιìÜδι και τη ροδÝλα (11) για κÜθε βραχßονα
ανÜρτησηò και στο πÜνω και στο κÜτω ìÝροò του
βραχßονα. (Äεßτε την Εικ. 3) Εκεß, ìπορεß να αποφευχθεß
το να πÝσει η ροδÝλα απü τον βραχßονα ανÜρτησηò (11) αν
χρησιìοποιηθεß η πλακÝτα στÞριξηò ροδÝλαò (9).
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΧρησιìοποιÞστε το αλφÜδι και ελÝγξτε üτι η ìονÜδα Ýχει
τοποθετηθεß εντελþò οριζüντια. (4-οδηγßεò)
• Σε περßπτωση που χρησιìοποιÞσετε σωλÞνα βινυλßου αντß
για αλφÜδι , φÝρτε και τιò δýο Üκρεò του σωλÞνα βινυλßου
πολý κοντÜ στο κÜτω ìÝροò τηò ìονÜδαò για να ρυθìßσετε
την ισοστÜθìιση.
Αν η ìονÜδα Ýχει εγκατασταθεß στραβÜ και, συγκεκριìÝνα, ìε
την ìεριÜ του σωλÞνα αποστρÜγγισηò ψηλüτερα, ο
διακüπτηò πλωτÞρα δεν θα λειτουργÞσει κανονικÜ και
ìπορεß να παρουσιαστεß διαρροÞ νεροý.

6.

ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

〈¼σον αφορÜ την σωλÞνωση ψυκτικοý υγροý τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò, συìβουλευθεßτε το εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò που παρÝχεται ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα.〉
〈Θερìοìονþστε τιò σωληνþσειò αερßων, καθþò επßσηò
και τιò σωληνþσειò υγρþν, ειδÜλλωò ìπορεß να προκληθεß
διαρροÞ νεροý.〉
〈ΧρησιìοποιÞστε ìονωτικü υλικü ανθεκτικü σε
θερìοκρασßεò 120°C.〉
〈Ενισχýστε το ìονωτικü υλικü στον σωλÞνα ψυκτικοý
υγροý αν η θερìοκρασßα του περιβÜλλοντοò εßναι υψηλÞ,
ειδÜλλωò ìπορεß να εìφανιστεß συγκÝντρωση υδρατìþν
στην επιφÜνεια του ìονωτικοý υλικοý.〉
〈Βεβαιωθεßτε üτι το ψυκτικü υγρü εßναι R410A πριν
αρχßσετε την εργασßα στον σωλÞνα ψυκτικοý υγροý. Αν το
ψυκτικü υγρü εßναι διαφορετικü, το κλιìατιστικü δεν θα
λειτουργÞσει κανονικÜ.〉
ΠΡΟΣΟΧΗ

  

ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΚατÜ την διÜρκεια των εργασιþν εγκατÜστασηò,
σκληρýνετε το στüìιο εισαγωγÞò αÝρα και προστατÝψτε
το επιρητινωìÝνο δοχεßο αποστρÜγγισηò τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò απü ξÝνα σωìÜτα, üπωò
πιτσιλßσìατα συγκüλλησηò.
Αλλοιþò, ìπορεß να υπÜρξει διαρροÞ νεροý λüγω κÜποιαò
ζηìιÜò, π.χ. απü διÜνοιξη οπÞò, στο επιρητινωìÝνο δοχεßο
αποστρÜγγισηò.

Αυτü το ìοντÝλο χρησιìοποιεß ìüνον νÝου τýπου ψυκτικü
υγρü (R410A). Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε τα υλικÜ στην δεξιÜ
πλευρÜ τηò ìονÜδαò και αρχßστε τιò εργασßεò
εγκατÜστασηò.
• ΧρησιìοποιÞστε Ýναν ειδικÜ σχεδιασìÝνο κüπτη
σωλÞνων και εργαλεßο αναχεßλωσηò για το R410A.
• ¼ταν συνδÝετε την χοÜνη, επαλεßψτε ìüνο την
εσωτερικÞ επιφÜνεια τηò χοÜνηò ìε αιθÝριο Ýλαιο Þ
Ýλαιο εστÝρα.
• Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε το ρακüρ που
παρÝχεται ìε την ìονÜδα. (Μην χρησιìοποιÞσετε
διαφορετικü ρακüρ (üπωò ρακüρ τýπου-1), ειδÜλλωò
ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ ψυκτικοý υγροý.)
• ΣκλÞρýνατε τον σωλÞνα συσφßγγονταò τον Þ
τυλßγονταò τον ìε ìονωτικÞ ταινßα þστε να αποφευχθεß
η εßσοδοò βρωìιÜò, σκüνηò Þ υγρασßαò στον σωλÞνα.

(2) ΚÜνετε τιò απαραßτητεò ρυθìßσειò þστε η ìονÜδα να
βρßσκεται στην σωστÞ θÝση.
(3) ΕλÝγξτε την ισοστÜθìιση τηò ìονÜδαò.

6
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε για τον κýκλο ψýξηò το
συγκεκριìÝνο ψυκτικü υγρü και ìην ìολýνετε το
ψυκτικü υγρü ìε ÜÝρα.
• Αερßστε τον χþρο σε περßπτωση διαρροÞò ψυκτικοý
υγροý κατÜ τιò εργασßεò εγκατÜστασηò.
(1) ΣυνδÝστε τον σωλÞνα.
• Γεìßστε την εξωτερικÞ ìονÜδα ìε ψυκτικü υγρü.
• ¼ταν συνδÝετε Þ αποσυνδÝετε σωλÞνεò τηò ìονÜδαò,
βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε δýο γαλλικÜ κλειδιÜ
και δýο δυναìοìετρικÜ κλειδιÜ σýσφιγξηò.
(Äεßτε την Εικ. 4)



Πßνακα 3
ΜÝγεθοò
σωλÞνα

Γωνßα περαιτÝρω
σýσφιγξηò

Συνιστþìενο ìÞκοò βραχßονα
του εργαλεßου

φ 6,4

60 Ýωò 90 ìοßρεò

Περßπου 150 mm

φ 9,5

60 Ýωò 90 ìοßρεò

Περßπου 200 mm

φ 12,7

30 Ýωò 60 ìοßρεò

Περßπου 250 mm

φ 15,9

30 Ýωò 60 ìοßρεò

Περßπου 300 mm

(2) ΜετÜ την ολοκλÞρωση των εργασιþν εγκατÜστασηò,
ελÝγξτε üτι δεν υπÜρχει διαρροÞ αερßων.
(3) Αναφερθεßτε στην εικüνα στο δεξß ìÝροò τηò σελßδαò και
βεβαιωθεßτε üτι θερìοìονþσατε τιò ενþσειò των σωλÞνων αφοý
κÜνετε Ýλεγχο για διαρροÞ αερßου. (Äεßτε την Εικ. 6)





• Αν δεν υπÜρχουν δυναìοìετρικÜ κλειδιÜ σýσφιγξηò
διαθÝσιìα, αναφερθεßτε στον Πßνακα 3 ωò πρüτυπο.
¼ταν σφßξετε το ρακüρ ìε το κλειδß , η πßεση του
δυναìοìετρικοý κλειδιοý σýσφιγξηò θα πρÝπει να
αυξηθεß απüτοìα. Σφßξτε το ρακüρ κι Üλλο για να
πετýχετε την αντßστοιχη/ κατÜλληλη γωνßα üπωò
φαßνεται στον Πßνακα 3.

  

 

Åéê. 4
• Συìβουλευθεßτε τον Πßνακα 2 για τιò διαστÜσειò τηò
χοÜνηò.
• ΧρησιìοποιÞστε το ρακüρ που παρÝχεται ìε την
ìονÜδα.
• Επαλεßψτε ìüνο την εσωτερικÞ επιφÜνεια τηò
χοÜνηò ìε αιθÝριο Ýλαιο Þ Ýλαιο εστÝρα και βιδþστε
το ρακüρ περιστρÝφονταò το τρειò Þ τÝσσερειò φορÝò
πρþτα ìε το χÝρι ενþ το σενδÝετε. (Äεßτε την Εικ. 5)
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Åéê. 5

!  

• Αναφερθεßτε στον Πßνακα 2 for the αντßστοιχο κλειδß
σýσφιγξηò.

!  

Πßνακα 2
ΡοπÞ σýσφιξηò

φ 6,4

14,2 – 17,2N·m

8,7 – 9,1

φ 9,5

32,7 – 39,9N·m

12,8 – 13,2

φ 12,7

49,5 – 60,3N·m

16,2 – 16,6

φ 15,9

61,8 – 75,4N·m

19,3 – 19,7

Äιαìüρφωση κωνικοý
κολλÜρoυ (εκχεßλωση)

 
 

0

R0,4-0,8

A

0

0

90 ±2
45 ±2

0

ΜÝγεθοò
σωλÞνα

ÄιÜσταση Α
ìοýφαò
(mm)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην σφßξετε υπερβολικÜ το ρακüρ.
Αν το κÜνετε το ρακüρ ìπορεß να σπÜσει και να προκληθεß
διαρροÞ ψυκτικοý υγροý.
• Βεβαιωθεßτε üτι üλα τα σηìεßα γýρω απü τη χοÜνη δεν
Ýχουν καθüλου λÜδι.
Το δοχεßο αποστρÜγγισηò και το επιρητινωìÝνο τìÞìα
ìπορεß να καταστραφοýν αν Ýρθουν σε επαφÞ ìε λÜδι.

ΕλληνικÜ
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• ΧρησιìοποιÞστε το ìονωτικü υλικü τοποθÝτησηò (4) και
(5) που παρÝχεται ìε τουò σωλÞνεò υγρþν και αερßων,
αντιστοßχωò, και θερìοìονþστε.
(Σφßξτε και τιò δýο Üκρεò του ìονωτικοý (4) και (5) για
κÜθε Ýνωση ìε τον σφιγκτÞρα (8).)

7
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• Βεβαιωθεßτε üτι η Ýνωση του ìονωτικοý τοποθÝτησηò
του (4) και (5) για την Ýνωση σωλÞνων υγροý και αερßου
βλÝπει προò τα πÜνω.
• Τυλßξτε το ìÝτριο στεγανωτικü υλικü (7) γýρω απü την
ìüνωση (4) και (5) για την Ýνωση (στο σηìεßο του ρακüρ).
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Βεβαιωθεßτε üτι θερìοìονþσατε τουò σωλÞνεò τοπικοý
δικτýου ìÝχρι την Ýνωση των σωλÞνων.
Αν ο σωλÞναò εκτεθεß, ìπορεß να προκληθεß συγκÝντρωση
υδρατìþν. ΕπιπλÝον, ìπορεß να προκληθοýν εγκαýìατα αν
το ανθρþπινο σþìα Ýρθει σε επαφÞ ìε τον σωλÞνα.
• ΚÜνετε αντικατÜσταση αζþτου Þ προσθÝστε Üζωτο στον
σωλÞνα ψυκτικοý υγροý (δεßτε ΣΗΜΕΙÙΣΗ 1) σε
περßπτωση χÜραξηò του σωλÞνα ψυκτικοý υγροý (δεßτε
ΣΗΜΕΙÙΣΗ 2). ΜετÜ συνδÝστε την χοÜνη τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò. (Äεßτε την Εικ. 7)

 


  
  

• Σιγουρευθεßτε üτι ο σωλÞναò εßναι αρκετÜ κοντüò ìε
κλßση προò τα κÜτω τουλÜχιστον 1/100 και üτι δεν
σχηìατßζεται πουθενÜ θýλακαò αÝρα. Äεν απαιτεßται
σιφþνι αποστρÜγγισηò.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• O σωλÞναò αποστρÜγγισηò θα αποφραχθεß ìε νερü και
ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ νεροý αν συσωρευτεß νερü
στον σωλÞνα αποστρÜγγισηò.
• ΕκτελÝστε εργασßεò στο σωλÞνα αποστρÜγγισηò αν η
κλßση εßναι ανεπαρκÞò.
• ΤοποθετÞστε Ýνα προσÜρτηìα στÞριξηò ανα
διαστÞìατα 1 εωò 1,5 m για να αποφευχθεß
οποιαδÞποτε απüκλιση του σωλÞνα.

  
  

 


Åéê. 7



ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην χρησιìοποιÞσετε αντιοξειδωτικÜ την þρα χÜραξηò
του σωλÞνα.
Ο σωλÞναò ìπορεß να βουλþσει απü κατÜλοιπα
αντιοξειδωτικοý και κÜποια τìÞìατα να ìην λειτουργÞσουν
σωστÜ.

Âñá÷ßïíáò óôÞñéîçò

1 - 1,5 m

ÊáôçöïñéêÞ êëßóç ôïõëÜ÷éóôïí 1/100

• Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε τον σωλÞνα
αποστρÜγγισηò (2) και τον ìεταλικü συσφιγκτÞρα (1).
Να εισαχθεß ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò (2) βαθειÜ
εντüò τηò βÜσηò υποδοχÞò του σωλÞνα. Ασφαλßστε
καλÜ τον ìεταλικü σφιγκτÞρα (1) ìÝσα στο
στερεωìÝνο ìε κορδÝλα τìÞìα στο εìπρüσθιο
ìÝροò υποδοχÞò του σωλÞνα.
Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε σφßξει την βßδα του ìεταλικοý
συσφιγκτÞρα (1) εωò üτου το περιθþριο του
σπειρþìατοò τηò βßδαò ìειωθεß στα 4 mm Þ λιγþτερο.
 

    



• ¼σον αφορÜ τη διακλÜδωση του σωλÞνα ψυκτικοý υγροý Þ
του ßδιου του υγροý, αναφερθεßτε στο εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò που παρÝχεται ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα.

7.

ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

(1) Εργασßεò στουò σωλÞνεò

αποστρÜγγισηò.
 
Βεβαιωθεßτε üτι ο
 
σωλÞναò εγγυÜται σωστÞ
 
αποστρÜγγιση.
    
• Βεβαιωθεßτε üτι η
      
διÜìετροò του σωλÞνα,
εξαιροýìενου του
ανοδικοý τìÞìατοò, εßναι ßση Þ ìεγαλýτερη απü την
διÜìετρο του σωλÞνα σýνδεσηò (σωλÞναò χλωριοýχου
βινυλßου ìε εξωτερικÞ διÜìετρο 32 mm και ονοìαστικÞ
εσωτερικÞ διÜìετρο 25 mm).

8

  
 

   


ΣΗΜΕΙÙΣΗ
Βεβαιωθεßτε üτι ακολουθοýνται οι παρακÜτω οδηγßεò.
• Μην συνδÝετε τον σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìε αγωγü
αποχÝτευσηò ο οποßοò Ýχει την οσìÞ αììωνßαò.
Η αììωνßα εντüò του αγωγοý ìπορεß να διαπερÜσει
ìÝσω του σωλÞνα αποστρÜγγισηò και να διαβρþσει τον
εναλλÜκτη θερìüτηταò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
• Μην λυγßζετε Þ στριφογυρßζετε τον σωλÞνα
αποστρÜγγισηò (2) για να ìην προκαλÝσετε πßεση επß
του υλικοý του. (ΚÜτι τÝτοιο ενδÝχεται να προκαλÝσει
διαρροÞ νεροý.)
• ΑκολουθÞστε την διαδικασßα που απεικονßζεται στην
εικüνα που ακολουθεß για να εκτελÝσετε εργασßεò στουò
σωλÞνεò αποστρÜγγισηò.
  !" ##

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. ΚατÜ τη χÜραξη, ρυθìßστε την πßεση του αζþτου στα
0,02MPa περßπου (παρüìοια ìε την πßεση ìßαò αýραò
που αγγßζει το ìÜγουλο) ìε ìßα βαλβßδα αποσυìπßεσηò.
2. Μην χρησιìοποιÞσετε υλικü καθαρισìοý κατÜ τη þρα τηò
χÜραξηò και σýνδεσηò του σωλÞνα ψυκτικοý υγροý.
Χρησιìοποιεßστε Ýνα κρÜìα χαλκοý φωσφüρου (BCuP-2:
JIS Z 3264/BCu 93P-710/795: ISO3677), το οποßο δεν
απαιτεß υλικü καθαρισìοý, για την χÜραξη.
(Το υλικü καθαρισìοý επιδρÜ επιζÞìια στον σωλÞνα
ψυκτικοý υγροý. ΥλικÜ καθαρισìοý ìε βÜση την χλωρßνη
θα προκαλÝσουν διÜβρωση του σωλÞνα. ΕπιπλÝον, αν το
υλικü καθαρισìοý περιÝχει φθüριο θα καταστρÝψει τα
λÜδια στο ψυκτικü υγρü.)
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• ΕπιλÝξτε την διÜìετρο του σωλÞνα αποστρÜγγισηò Ýτσι
þστε να ταιριÜζει ìε τιò διαστÜσειò των εξαρτηìÜτων
που συνδÝονται ìε αυτüν (δεßτε την σελßδα ìε τα σχÝδια
των εξαρτηìÜτων).
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(2) ΕλÝγξατε αν υπÜρχει οìαλÞ αποστρÜγγιση του σωλÞνα
ìετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò των σωληνþσεων.
[Πριν απü την εκτÝλεση εργασιþν επß των ηλεκτρικþν]
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εργασßεò που Ýχουν σχÝση ìε την ηλεκτρικÞ
καλωδßωση (συìπεριλαìβανοìÝνηò και τηò γεßωσηò)
πρÝπει να γßνονται ìüνο απü εξουσιοδοτηìÝνο
ηλεκτρολüγο.
• Αν εξουσιοδοτηìÝνοò ηλεκτρολüγοò δεν εßναι
διαθÝσιìοò, ακολουθÞστε τα βÞìατα 3 και 4 ìετÜ την
ολοκλÞρωση τηò δοκιìαστικÞò λειτουργßαò του
κλιìατιστικοý.
1. ΑφαιρÝστε το κÜλυìα του κυτßου ελÝγχου και συνδÝστε τα
ìονοφασικÜ ελεκτρικÜ καλþδια ìε τουò ακροδÝκτεò L
και N του τερìατικοý τìÞìατοò και το καλþδιο
γεßωσηò ìε τον ακροδÝκτη γεßωσηò.
Καλωδιþστε σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò στο 10-1 ΣΥΝÄΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΓΕΙÙΣΗ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΚΑΛÙÄΙΑ ΜΕΤΑÄΟΣΗΣ στο 10. ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ
ΚΑΛÙÄΙΑΚΗΣ ΣΥΝÄΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠÙΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ
ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Για να ìην προκληθεß τÜση στιò συνδÝσειò των καλωδßων,
κÜντε την σýνδεση ασφαλÞ ìε τουò σφιγκτÞρεò σýνδεσηò
που σαò παρÝχονται (8) και περιγρÜφονται στο 3 του
10-1 ΣΥΝÄΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΓΕΙÙΣΗ,
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛÙÄΙΑ ΜΕΤΑÄΟΣΗΣ.

3. ΠροσθÝστε σταδιακÜ περßπου Ýνα λßτρο νεροý στον
κÜδο αποστρÜγγισηò χρησιìοποιþνταò την εßσοδο
ýδατοò που βρßσκεται στο κÜτω ìÝροò τηò υποδοχÞò του
αποστραγγιστÞρα Þ τηò εξüδου. Βεβαιωθεßτε üτι καììßα
ποσüτητα νεροý δεν Ýρχεται σε επαφÞ ìε την αντλßα
αποστρÜγγισηò.
4. Η αντλßα αποστρÜγγισηò τßθεται σε λειτουργßα üταν το
κλιìατιστικü εßναι σε λειτουργßα. Βεβαιωθεßτε üτι η αντλßα
αποστραγγßζει το νερü ìε οìαλÞ ροÞ. (Η αντλßα
αποστρÜγγισηò σταìατÜει αυτüìατα σε 10 λεπτÜ.)
Η αποστρÜγγιση ìπορεß να ελεγθεß ìÝσω τηò αλλαγÞò
επιπÝδου του νεροý στο δοχεßο αποστρÜγγισηò απü την
εßσοδο του νεροý.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγßζετε την αντλßα αποστρÜγγιòηò.
Αλλοιþò, ìπορεß να δεχθεßτε ηλεκτρικÞ εκκÝνωση.
• Μην εφαρìüζετε εξωτερικÞ πßεση στον διακüπτη
πλωτÞρα.
Αλλοιþò, το αποτÝλεσìα ìπορεß να εßναι αποτυχßα.
5. ΜετÜ την ολοκλÞρωση του ελÝγχου αποστρÜγγισηò,
κλεßστε την παροχÞ ρεýìατοò και αποσυνδÝστε την
γραììÞ ρεýìατοò.
6. ΤοποθετÞστε το κÜλυìα του κυτßου ελÝγχου στην πρþτη
του θÝση.
[ΜετÜ τιò εργασßεò επß των ηλεκτρικþν]
• ΜετÜ απü την ολοκλÞρωση των 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΑΓÙΓÙΝ
προσθÝστε σταδιακÜ περßπου Ýνα λßτρο νεροý στον κÜδο
αποστρÜγγισηò χρησιìοποιþνταò την εßσοδο ýδατοò που
βρßσκεται στο κÜτω ìÝροò τηò υποδοχÞò του
αποστραγγιστÞρα, και βεβαιωθεßτε üτι το νερü
αποστραγγßζεται üταν το κλιìατιστικü εßναι σε λειτουργßα
ψýξηò σýìφωνα ìε το 11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και 12. ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Βεβαιωθεßτε üτι δεν Ýρχεται νερü σε επαφÞ ìε τα ηλεκτρικÜ
συστÞìατα τηò αντλßαò αποστρÜγγισηò και Üλλων
εξαρτηìÜτων.
(3) Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε θερìοìονþσει τα ακüλουθα
τìÞìατα, αλλοιþò ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ νεροý
λüγω συγκÝντρωσηò υγρασßαò.
• ΣωλÞνεò αποστρÜγγισηò εσωτερικοý χþρου
• ΥποδοχÞ αποστρÜγγισηò
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2. Βεβαιωθεßτε üτι το κÜλυìα του κυτßου ελÝγχου εßναι
κλειστü πριν να θÝσετε το κλιìατιστικü σε λειτουργßα.

ΕλληνικÜ

9

06_EL_3PN06583-7N.fm Page 10 Saturday, February 28, 2009 3:48 PM

• Με την ολοκλÞρωση του ελÝγχου αποστρÜγγισηò,
αναφερθεßτε στιò εικüνεò που ακολουθοýν και
χρησιìοποιεßστε το ìεγÜλο στεγανοποιητικü υλικü που
σαò παρÝχεται (6) και θερìοìονþστε τον ìεταλλικü
συσφιγκτÞρα (1) και τον σωλÞνα στρÜγγισηò (2).

    
    

      !
 

• Τυλßξτε ταινßα αλουìινßου γýρω απü την φλÜντζα και και τον
αρìü του αεραγωγοý για να αποφευχθεß διαρροÞ αÝρα.
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8.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΑΓÙΓÙΝ

Äþστε την ìεγαλýτερη δυνατÞ προσοχÞ στα ακüλουθα
σηìεßα και εκτελÝστε εργασßεò επß του αεραγωγοý.
• Βεβαιωθεßτε üτι ο αεραγωγüò δεν υπερβαßνει την περιοχÞ
διαλογÞò εξωτερικþν στατικþν πιÝσεων επß τηò ìονÜδαò.
(Αναφερθεßτε στο φýλλο τεχνικþν συìβουλþν για την
περιοχÞ διαλογÞò. ΚÜθε ìοντÝλο Ýχει τη δικÞ του περιοχÞ
διαλογÞò εξωτερικþν στατικþν πιÝσεων.)
• Προσαρìüστε Ýνα αεραγωγü απü καραβüπανο και στην
Ýξοδο και στη εßσοδο αÝρα Ýτσι þστε οι κραδασìοß του
ìηχανÞìατοò να ìην ìεταφÝρονται στον αεραγωγü Þ στην
οροφÞ.
ΧρησιìοποιÞστε Ýνα ηχοìονωτικü υλικü για την εσωτερικÞ
επßστρωση του αεραγωγοý και καλýψτε τουò κοχλßεò
ανÜρτισηò ìε αντικραδασìικü ìονωτικü απü καουτσοýκ.
• ΚατÜ την συγκüλληση του αεραγωγοý, εκτελÝστε την
διαδικασßα σκλÞρυνσηò Ýτσι þστε τα πιτσιλßσìατα να ìην
Ýρθουν σε επαφÞ ìε το δοχεßο αποστρÜγγισηò του φßλτρου.
• Αν ο ìεταλλικüò αεραγωγüò περνÜει ìÝσα απü κÜποιο ü Þ
συρìατινο πλÝγìα Þ ìεταλλικÞ πλÜκα, ìÝροò Üλληò ξýλινηò
κατασκευÞò, αποìονþστε ηλεκτρικÜ τον αεραγωγü απü τον
τοßχο.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε θερìοìονþσει τον αεραγωγü για την
αποφυγÞ συγκÝντρωσηò υγρασßò (Υλικü: ΥαλοβÜìβακαò Þ
αφρüò στυρενßου πÜχουò 25 mm)
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε συνδÝσει το φßλτρο αÝροò στην εßσοδο
αÝροò τηò ìονÜδαò Þ το ανÜλογο εξÜρτηìα του εìπορßου
στον αεραγωγü απü την ìεριÜ αναρρüφησηò αÝρα.
(Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε επιλÝξει φßλτρο αÝροò ìε δυνατüτητα
συλλογÞò σκüνηò σε ποσοστü ìÜζαò 50%.)
• ΕξηγÞστε την λειτουργßα και ìεθüδουò καθαρισìοý των
εξαρτηìÜτων που Ýχετε προìηθευτεß απü το εìπüριο (δλδ.
Το φßλτρο αÝρα, την εßσοδο αÝρα, την γρßλλια εισüδου αÝρα
και την Ýξοδο αÝρα) στον πελÜτη.
• ΤοποθετÞστε την γρßλια εξüδου αÝρα στην εσωτερικÞ
ìονÜδα για να αποφýγετε ρεýìατα αÝρα και ìε τρüπο που να
ìην Ýρχεται σε κατ’ευθεßαν επαφÞ ìε ανθρþπουò.
• Το κλιìατιστικü Ýχει σαν λειτουργßα να προσαρìüζει τον
ανεìιστÞρα στην ονοìαστικÞ ταχýτητα αυτüìατα.
(11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
ΕποìÝνωò ìην χρησιìοποιεßτε ανισχυτικοýò ανεìιστÞρεò σε
ενδιÜìεσα σηìεßα του αεραγωγοý.
ΜÝθοδοò σýνδεσηò αεραγωγþν ìε την εßσοδο αÝρα και τιò
πλευρÝò εξüδου.
• ΣυνδÝστε τον αεραγωγü που προìηθευτÞκατε απü το
εìπüριο σε αντιστοιχßα ìε την εσωτερικÞ πλευρÜ τηò
φλÜντζαò.
• ΣυνδÝστε την φλÜντζα και την ìονÜδα ìε την συνδετικÞ βßδα
τηò φλÜντζαò (3).
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣυνδÝστε την φλÜντζα στην ìονÜδα ìε την βßδα σýνδεσηò
φλÜντζαò (3) ασχÝτωò αν ο αεραγωγüò εßναι συνδεδεìÝνοò στην
πλευρÜ εισαγωγÞò αÝρα.

9.
9-1

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 “ÄιÜγραììα
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.
• 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.
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9-2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜονÜδεò
ΜοντÝλο

Hz ΤÜση

ΠεριοχÞ
τÜσηò

ΣΗΜΕΙÙΣΗ

ΗλεκτρικÞ
τροφοδοσßα

ΜοτÝρ
ανεìιστÞρα

MCA MFA

kW

FLA

1. Äεßχνει ìüνο σε περßπτωση προστατευìÝνων σωλÞνων.
ΧρησιìοποιÞστε το H07RN-F σε περßπτωση χωρßò
προστασßα.
2. Καλþδιο ìε ìονωτικÞ επÝνδυση απü βινýλιο Þ κοινü
καλþδιο (ΠÜχοò ìüνωσηò: 1 mm Þ περισσüτερο)

FXMQ20PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ25PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ32PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ40PVE

1,4

16

0,140

1,1

1,6

16

0,350

1,3

1,8

16

0,350

1,4

FXMQ80PVE

2,3

16

0,350

1,8

FXMQ100PVE

2,9

16

0,350

2,3

(ΑφαιρÝστε το καπÜκι του κυτßου ελÝγχου και συνδÝστε üλα τα
καλþδια.)

FXMQ125PVE

3,4

16

0,350

2,7

(1) ΑφαιρÝστε το καπÜκι του κυτßου ελÝγχου.

FXMQ140PVE

3,4

16

0,350

2,7

FXMQ20PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ25PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ32PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ40PVE

1,4

16

0,140

1,1

1,6

16

0,350

1,3

1,8

16

0,350

1,4

FXMQ80PVE

2,3

16

0,350

1,8

FXMQ100PVE

2,9

16

0,350

2,3

FXMQ125PVE

3,4

16

0,350

2,7

FXMQ140PVE

3,4

16

0,350

2,7

FXMQ50PVE
FXMQ63PVE

FXMQ50PVE
FXMQ63PVE

50

60

220240

220

ΜÝγ. 264
ΕλÜχ. 198

ΜÝγ. 242
ΕλÜχ. 198

MCA: ΕλÜχ. Κýκλωìα ΑìπÝρ (A); MFA: ΜÝγ. ΑσφÜλεια ΑìπÝρ (A)
kW: ΟνοìαστικÞ ισχýò ìοτÝρ ανεìιστÞρα (kW); FLA: ΠλÞρεò φορτßο ΑìπÝρ (A)

9-3

10. ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΚΑΛÙÄΙΑΚΗΣ
ΣΥΝÄΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠÙΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ
ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
10-1 ΣΥΝÄΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΓΕΙÙΣΗ,
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛÙÄΙΑ
ΜΕΤΑÄΟΣΗΣ


  
(2) ΠερÜστε τα καλþδια του κυτßου ελÝγχου ìÝσα απü το
στüìιο εισαγωγÞò καλωδßων στο πλÜι του κυτßου ελÝγχου.

    
  
   
 
      
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΛÙÄΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Καλωδßωση ηλεκτρικÞò
τροφοδοσßαò
ΜοντÝλο

ΤοπικÝò
ασφÜλειεò Καλþδιο ÄιατοìÞ

Καλωδßωση τηλεχειριστÞριου
Καλωδßωση ìετÜδοσηò
Καλþδιο

ÄιατοìÞ

FXMQ20PVE

      
 
  
 
    

FXMQ25PVE
FXMQ32PVE
FXMQ40PVE
FXMQ50PVE
FXMQ63PVE
FXMQ80PVE
FXMQ100PVE

16A

Το
ìÝγεθοò
καλωδßου
Καλþδιο ìε
πρÝπει
0,75 H05VVπερßβληìα
να εßναι
2
U3G
1,25
mm
σýìφωνο (2 δßκλωνο)
ìε τουò
τοπικοýò
κþδικεò.

FXMQ125PVE
FXMQ140PVE

Ανεκτü ìÞκοò τηò καλωδßωσηò ìετÜδοσηò και τηò καλωδßωσηò
τηλεχειριστηρßου εßναι ωò εξÞò.
(1) ΕξωτερικÞ ìονÜδα - ΕσωτερικÞ ìονÜδα:
MÝγ. 1000 m (Συνολικüò ìÞκοò καλωδßωσηò: 2000 m)
(2) ΕξωτερικÞ ìονÜδα – ΤηλεχειριστÞριο:
MÝγ. 500 m
ΕλληνικÜ

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην τοποθετÞσετε τα καλþδια τηλεχειριστηρßου Þ
ìετÜδοσηò δßπλα στα καλþδια παροχÞò ρεýìατοò Þ σε Üλλα
ηλεκτρικÜ καλþδια που βρßσκονται στην ßδια διαδροìÞ.
ΑφÞστε ìßα απüσταση τουλÜχιστον 50 mm ìεταξý των
καλþδιων τηλεχειριστηρßου και ìετÜδοσηò και των καλωδßων
παροχÞò ρεýìατοò Þ Üλλων ηλεκτρικþν καλωδßων, αλλιþò
ìπορεß να προκληθοýν δυσλειτουργßεò Þ διακοπÝò λüγω
εξωτερικþν ηλεκτρικþν θορýβων οι οποßοι ìπορεß να
δηìιουργÞσουν παρεìβολÝò στα καλþδια τηλεχειριστηρßου
και ìετÜδοσηò.
• Για την εγκατÜσταση και καλωδßωση του τηλεχειριστηρßου,
αναφερθεßτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που παρÝχεται ìε
το τηλεχειριστÞριο.
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• Για την καλωδßωση τηò παροχÞò ρεýìατοò, αναφερθεßτε
επßσηò στο διÜγραììα καλωδßωσηò.
• Βεβαιωθεßτε üτι συνδÝσατε σωστÜ τα καλþδια
τηλεχειριστηρßου και ìετÜδοσηò στο σωστü κυτßο διανοìÞò.
(3) Ακολουθεßστε τιò κÜτωθι οδηγßεò και τοποθετÞστε τα
καλþδια στο κυτßο ελÝγχου.

(     
 0  *
    -& 
/!       
 & 
+      
-   
.) '!
+   &  
.) '!

 
+    '   1'&
   
,  '!
     
+         
,  '!
    
 & 

(5) ΣυνδÝστε τον παρεχüìενο βραχßονα στερÝωσηò καλωδßων
(12) χρησιìοποιþνταò την βßδα στÞριξηò καλωδßων (13).
Στερεþστε κÜθε καλþδιο ìε τον παρεχüìενο σφιγκτÞρα (8).

  
     
    
  
  
  

!   "   

          
        
[ΠροφυλÜξειò κατÜ την καλωδßωση τηò παροχÞò ρεýìατοò]

2  4 5

    
    
     
3 !

ÁÐÁÃÏÑÅÕÌÅÍÏÓ
         
    
P1 P2 F1 F2 T 1 T2

+    '  
()      '  
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     *    
+      
(       
,   !
-&  /!  0 
      
*   
       &       !
"#$     
#   %   &    
# '    
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

Κüψτε και τοποθετεßστε τα καλþδια προσεκτικÜ και
εφαρìüστε το καπÜκι του κυτßου ελÝγχου στερεþνονταò το.
Μπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ αν κÜποια
καλþδια πιαστοýν στο καπÜκι του κυτßου ελÝγχου Þ το
σπρþξουν προò τα πÜνω.
(4) Τοποθετεßστε το καπÜκι του κυτßου ελÝγχου, και τυλßξτε το
στεγανωτικü υλικü καλωδßων (Μικρü) (10) γýρω τουò þστε
να τα εìποδßσει να βγουν απü κÜποια τρýπα.

  
  

• ΣυνδÝστε στρογγυλοýò ακροδÝκτεò παρεχüìενουò ìαζß ìε
ìονωτικÜ καλýììατα στο κυτßο διανοìÞò/παροχÞò
ηλεκτρικοý ρεýìατοò.

      

        

   

Βεβαιωθεßτε üτι ακολουθεßτε τιò οδηγßεò που δßδονται
παρακÜτω αν δεν ìποροýν να χρησιìοποιηθοýν οι
συγκεκριìÝνοι ακροδÝκτεò.
ΕιδÜλλωò, ìπορεß να προκληθεß υπερθÝρìανση ωò
αποτÝλεσìα τηò χαλÜρωσηò των καλωδßων.

 
  
 

  
    
    

  
  
   
  

• Αν χρησιìοποιοýνται πολýκλωνα καλþδια, ìην
συγκολλÞσετε την ìπροστινÞ Üκρη των καλωδßων.
• ΣυνδÝστε τα κατÜλληλα καλþδια σφιχτÜ και στερεþστε τα Ýτσι
þστε να ìην ασκεßται εξωτερικÞ δýναìη στουò ακροδÝκτεò.
• ΧρησιìοποιÞστε το κατÜλληλο κατσαβßδι για να σφßξετε τιò
βßδεò του ακροδÝκτη. Μπορεß να προκληθεß ζηìιÜ στιò
κεφαλÝò των βιδþν αν το κατσαβßδι εßναι πολý ìικρü και οι
βßδεò του ακροδÝκτη δεν θα σφßξουν κανονικÜ.
• Μην σφßξετε τιò βßδεò του ακροδÝκτη υπερβολικÜ, ειδÜλλωò
ìπορεß να προκληθεß ζηìιÜ στιò κεφαλÝò των βιδþν.
• Αναφερθεßτε στον κÜτωθι πßνακα για τιò απαιτοýìενεò τιìÝò
ροπÞò στρÝψηò των βιδþν των ακροδεκτþν.
ΡοπÞ στρÝψηò (N·m)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αφοý γßνουν üλεò οι συνδÝσειò καλωδßωσηò, γεìßστε
οποιαδÞποτε κενÜ στιò οπÝò ìε στüκο Þ ìüνωση
(προìηθεýεται τοπικÜ) για να αποτρÝψετε ìικρÜ ζωýφια και
Ýντοìα να ìπουν στη ìονÜδα απü Ýξω. (ΕÜν κÜποια ìπουν,
θα ìποροýσαν να προκαλÝσουν βραχυκυκλþìατα στο κυτßο
ελÝγχου.)

Κυτßο διανοìÞò για το τηλεχειριστÞριο
και τα καλþδια ìετÜδοσηò

0,80 - 0,96

Κυτßο διανοìÞò για την παροχÞ ρεýìατοò

1,18 - 1,44

10-2 ΠΑΡΑÄΕΙΓΜΑ ΣΥΝÄΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
ΕγκαταστÞστε Ýναν διακüπτη απþλειαò γεßωσηò.
Η εγκατÜσταση ενüò διακüπτη απþλειαò γεßωσηò εßναι
απαραßτητη για την αποφυγÞ ηλεκτροπληξßαò Þ πυρκαγιÜò.

12
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Σýστηìα Αρ. 1: ¼ταν χρησιìοποιεßτε 1 τηλεχειριστÞριο για
1 εσωτερικÞ ìονÜδα
   
   
   
 
 
 
  ! " #
  ! " #
  ! " #



*
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$  #
L N

L N
IN/D

L N
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L N P1 P2 F1 F2 T1 T2



 

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2



P1 P2

%&'
( )

P1 P2

%&'
( )

1. Αν δεν απαιτεßται διακüπτηò απþλειαò γεßωσηò,
εγκαταστÞστε Ýναν αποζεýκτη Þ Ýνα διακüπτη φορτßου ìε
ασφÜλεια για την καλωδßωση. Αν απαιτεßται διακüπτηò
απþλειαò γεßωσηò, βεβαιωθεßτε üτι ο διακüπτηò απþλειαò
γεßωσηò εßναι σχεδιασìÝνοò να προστατεýει το κλιìατιστικü
απü σφÜλìατα γεßωσηò, υπερφορτþσειò και
βραχυκυκλþìατα.
2. Τα καλþδια του τηλεχειριστηρßου (P1 και P2) και τα καλþδια
ìετÜδοσηò (F1 και F2) εßναι ουδÝτερα üσον αφορÜ την
πολικüτητÜ τουò.

10-3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣÙ 2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙÙΝ
(ΕλÝγχονταò 1 εσωτερικÞ ìονÜδα ìÝσω 2
τηλεχειριστηρßων)
• Ορßστε Ýνα απü τα τηλεχειριστÞρια ωò κýριο και το Üλλο ωò
δευτερεýον στην περßπτωση τηλεχειρισìοý ìε δýο
τηλεχειριστÞρια.

  



 

P1 P2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]

%&'
( )

Σýστηìα Αρ. 2: Για οìαδικü Ýλεγχο Þ χρÞση 2
τηλεχειριστηρßων
$ 
& #
'( )*+ ,,(-,.( /

 # 12
0( )*+ ,,(/  
 
      

     
L N

    

! "   

    #

ΜετÜβαση απü Κýριο/Äευτερεýον
(1) ΕισÜγετε Ýνα
κατσαβßδι στο κενü ανÜìεσα στιò
αυλακþσειò του κÜτω και του πÜνω καλýììατοò για να
αφαιρÝσετε το πÜνω κÜλυììα. (2 αυλακþσειò) (Το
τηλεχειριστÞριο PCB εßναι συνδεδεìÝνο ìε το πÜνω ìÝροò
του καλýììατοò.)

  
   

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2
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1
  3
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%
$

$  


P1 P2
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P1 P2

% %
$
6   ,


(2) ΒÜλτε τον διακüπτη επιλογÞò ìεταξý κýριου και
δευτερεýοντοò στην θÝση Äευτερεýον στο Ýνα απü τα
τηλεχειριστÞρια PCB. (ΑφÞστε τον διακüπτη στο Üλλο
τηλεχειριστÞριο PCB στην θÝση Κýριο.)

Σýστηìα Αρ. 3: ¼ταν συìπεριλαìβÜνεται και η ìονÜδα BS

   

  ! " #


$ &'(
$
%  #
L

(ÅñãïóôáóéáêÞ ñýèìéóç)




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

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

S
M

ÐëáêÝôá ÑC ôïõ
ôçëå÷åéñéóôçñßïõ
S
M

10-4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣÙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
(ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ)
L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

&(  $ )
P1 P2

(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.


 
ΕλληνικÜ
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F2

  
T1

T2

 
ΠροδιαγραφÝò
καλωδßου

Καλþδιο ìε ìονωτικÞ επÝνδυση απü βινýλιο Þ
κοινü καλþδιο (2 σýρìατα)

ΜÝγεθοò

0,75 - 1,25 mm

2

ΜÞκοò

ΜÝγ. 100 m

Εξωτερικüò
ακροδÝκτηò

ΕπαφÞ που ìπορεß να εξασφαλßσει το ελÜχιστο
εφαρìοζüìενο φορτßο 15V DC, 10 mA.

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

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.

Áñ.
ÄÅÕÔÅÑÏÕ
ÊÙÄÉÊÏÕ
Áñ. ÐÑÙÔÏÕ
ÊÙÄÉÊÏÕ

Áñ.
Ëåéôïõñãßáò
SETTING

ÔÑÏÐÏÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÑÕÈÌÉÓÇÓ
ÓÔÏÍ ÔÏÐÏ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ
• Ρυθìßστε το τηλεχειριστÞριο στον “ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”. Για περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò
συìβουλευτεßτε το “ΠÙΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΣΤΟ ΧÙΡΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”, στο εγχειρßδιο του τηλεχειριστηρßου.
• ¼ταν εßναι στον “ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”, επιλÝξτε τον “Αρ.
Λειτουργßαò 12”, κατüπιν ρυθìßστε τον “Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ” στο “1”. Κατüπιν ρυθìßστε τον “Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ” στο “01” για ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ÄΙΑΚΟΠΗ και
“02” για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ (ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
ÄΙΑΚΟΠΗ στην εργοστασιακÞ ρýθìιση).
Χρησιìοποιþνταò Ασýρìατο ΤηλεχειριστÞριο
Καθορßστε την διεýθυνση του ασýρìατου τηλεχειριστηρßου πριν
την χρÞση του ασýρìατου τηλεχειριστηρßου.
ΣχετικÜ ìε τον τρüπο την διεýθυνση του τηλεχειριστηρßου,
ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò που παρÝχεται ìε το
ασýρìατο τηλεχειριστÞριο.

(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.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ

10-5 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ρυθìßσειò για ΠροαιρετικÜ ΕξαρτÞìατα
• Σε περßπτωση σýνδεσηò προαιρετικþν εξαρτηìÜτων,
ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò που παρÝχεται ìε τα
προαιρετικÜ εξαρτÞìατα και κÜνετε τιò απαραßτητεò
ρυθìßσειò.

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

11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Πριν την δοκιìÞ λειτουργßαò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò üπωò
εξηγεßται στο 12. ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, βεβαιωθεßτε να
κÜνετε τιò ακüλουθεò ρυθìßσειò στο χþρο τηò εγκατÜστασηò
üπωò εξηγεßται στο 11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧÙΡΟ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Φροντßστε τα καπÜκια των κουτιþν ακροδεκτþν 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.

14

• “Αρ. Λειτουργßαò” ρυθìßζεται ανÜ οìÜδα. Παρ’ üλα αυτÜ, για
να κÜνετε την ρýθìιση ανÜ ìονÜδα δωìατßου Þ για να
ελÝγξετε την ρýθìιση που κÜνατε, ρυθìßζεστε τον αριθìü
αντßστοιχηò λειτουργßαò στη παρÝνθεση.

2. Ρυθìßσειò τηò ΕξωτερικÞò ΣτατικÞò Πßεσηò
ΚÜνετε ρυθìßσειò ìε Ýναν απü τουò τρüπουò (a) Þ (b) üπωò
εξηγεßται παρακÜτω. (Το FXMQ140PVE δεν ìπορεß να
επιλÝξει τη ìÝθοδο (a). ΕπιλÝξτε τη ìÝθοδο (b).)
(a) ΧρησιìοποιÞστε την λειτουργßα αυτüìατηò ρýθìισηò
ροÞò αÝρα για να κÜνετε ρυθìßσειò.
Αυτüìατη ρýθìιση ροÞò αÝρα: Ο üγκοò του αÝρα που Ýχει
εξαχθεß ρυθìßζεται αυτüìατα σýìφωνα ìε την
καθορισìÝνη ποσüτητα.
(1) ΕλÝγξτε εÜν η καλωδßωση παροχÞò ρεýìατοò στο
κλιìατιστικü Ýχει ολοκληρωθεß ìαζß ìε την
εγκατÜσταση των αεραγωγþν. ΕÜν ìια πεταλοýδα
Ýχει εγκατασταθεß στο σýστηìα κλιìατιστικοý,
σιγουρευτεßτε üτι η πεταλοýδα εßναι ανοιχτÞ.
ΕπιπλÝον, ελÝγξτε üτι το φßλτρο αÝρα ωò διαθÝσιìο
στην αγορÜ Ýχει προσαρìοστεß στη ìετÜβαση αÝρα
απü την πλευρÜ αναρρüφησηò.
(2) ΕÜν υπÜρχουν πολλοß Ýξοδοι και εßσοδοι αÝρα,
ρυθìßστε τιò ρυθìιστικÝò βαλβßδεò Ýτσι þστε το
ποσοστü ροÞò αÝρα κÜθε εξüδου και εισüδου να
αντιστοιχεß ìε το προσχεδιασìÝνο ποσοστü ροÞò
αÝρα. Σε αυτÞν την περßπτωση, λειτουργÞστε το
κλιìατιστικü στην “λειτουργßα ανεìιστÞρα”. Για να
αλλÜξετε το ποσοστü ροÞò αÝρα, πιÝστε και ρυθìßστε
το κουìπß ρýθìισηò ροÞò αÝρα του τηλεχειριστηρßου
στο HH, H, Þ L.

ΕλληνικÜ
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(3) ΚÜνετε τιò ρυθìßσειò για την αυτüìατη ρýθìιση ροÞò
αÝρα. Αφοý ρυθìßστε το κλιìατιστικü στην
“λειτουργßα ανεìιστÞρα”, σταìατÞστε το, ìεταβεßτε
στον “ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”, επιλÝξτε τον “Αρ.
Λειτουργßαò 21”, (11 στη περßπτωση ρýθìισηò
οìÜδαò), επιλÝξτε τη ρýθìιση “Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ” στο 7, και επιλÝξτε τη ρýθìιση “Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” στο 03. ΕπιστρÝψτε στην
κανονικÞ λειτουργßα αφοý κÜνατε αυτÝò τιò
ρυθìßσειò, και πιÝστε το κουìπß ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ. Στη συνÝχεια η λυχνßα λειτουργßαò
θα ανÜψει και το κλιìατιστικü θα ìπει στη λειτουργßα
ανεìιστÞρα για την αυτüìατη ρýθìιση ροÞò αÝρα.
Μην ρυθìßστε τιò ρυθìιστικÝò βαλβßδεò των εξüδων Þ
εισüδων αερισìοý κατÜ τη διÜρκεια τηò αυτüìατηò
ρýθìισηò του κλιìατιστικοý. Αφοý το κλιìατιστικü
λειτουργÞσει περßπου για Ýνα Ýωò οκτþ λεπτÜ, το
κλιìατιστικü θα τελειþσει τη ρýθìιση ροÞò αÝρα
αυτüìατα, η λυχνßα λειτουργßαò θα σβÞσει, και το
κλιìατιστικü θα σταìατÞσει.
Πßνακα 4
Αρ. Λειτουργßαò

Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

Περιεχüìενα
ρýθìισηò

11 (21)

7

Ρýθìιση ροÞò
αÝρα

Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ
01

02

OFF

ΟλοκλÞρωση
ρýθìισηò ροÞò
αÝρα

03
¸ναρξη ρýθìισηò
ροÞò αÝρα

(4) Αφοý σταìατÞσει το κλιìατιστικü να λειτουργεß,
ελÝγξτε εÜν ο “Αρ. Λειτουργßαò 21” ìε βÜση
εσωτερικþν ìονÜδων που το 02 Ýχει ρυθìιστεß για τον
“Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” στον Πßνακα 4. ΕÜν το
κλιìατιστικü δεν σταìατÞσει αυτüìατα την λειτουργßα
του Þ ο “Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” δεν εßναι στο 02,
επαναλÜβετε τα βÞìατα απü το (3). ΕÜν η εξωτερικÞ
ìονÜδα δεν Ýχει ενεργοποιηθεß, θα εìφανιστεß το U4 Þ
το UH üπωò εξηγεßται στον Πßνακα 8. ΑυτÞ η Ýνδειξη
δεν εßναι προβληìατικÞ, επειδÞ αυτÞ η λειτουργßα
ορßζεται για την εσωτερικÞ ìονÜδα. Συνεχßστε τη
ρýθìιση τηò λειτουργßαò. ΜετÜ απü την ρýθìιση
αυτÞò τηò λειτουργßαò, βεβαιωθεßτε να ανÜψετε την
εξωτερικÞ ìονÜδα πριν απü τη δοκιìÞ λειτουργßαò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò. ΕÜν οποιοδÞποτε Üλλο λÜθοò
εìφανιστεß, αναφερθεßτε στον Πßνακα 8 και το
εγχειρßδιο λειτουργßαò που παρÝχεται ìε την
εξωτερικÞ ìονÜδα και ελÝγξτε το ελαττωìατικü σηìεßο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΕÜν υπÜρχει οποιαδÞποτε αλλαγÞ ìετÜ απü τη ρýθìιση
ροÞò αÝρα στιò γραììÝò αερισìοý (π.χ., ο αεραγωγüò και η
Ýξοδοò αερισìοý), βεβαιωθεßτε να ξανακÜνετε την αυτüìατη
ρýθìιση ροÞò αÝρα.
• Συìβουλευθεßτε τον αντιπρüσωπο σαò τηò Daikin εÜν
υπÜρχει οποιαδÞποτε αλλαγÞ στιò γραììÝò αερισìοý (π.χ.,
τον αεραγωγü και την Ýξοδο αερισìοý) αφοý τελειþσει η
δοκιìÞ λειτουργßαò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò Þ το κλιìατιστικü
ìετακινεßται σε ìια Üλλη θÝση.

ΕλληνικÜ

(b) ΕπιλÝξτε ΕξωτερικÞ ΣτατικÞ Πßεση ìε τον Τηλεχειριστηρßου.
ΕλÝγξτε εÜν το 01 (OFF) Ýχει ρυθìιστεß για τον “Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” στον “Αρ. Λειτουργßαò 21” για
την ρýθìιση ροÞò αÝρα ìε βÜση εσωτερικþν ìονÜδων
στον Πßνακα 4. Ο Αρ. ΘÝσηò Ýχει ρυθìιστεß στο 01 (OFF)
ìε εργοστασιακÞ ρýθìιση. ΑλλÜξτε τον “Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ” üπωò φαßνεται στον Πßνακα 5 σýìφωνα ìε
την εξωτερικÞ στατικÞ πßεση του αεραγωγοý που θα
συνδεθεß.
(1) Ο “Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” Ýχει ρυθìιστεß στο 07
(ìε την εξωτερικÞ στατικÞ πßεση 100 Pa) ìε
εργοστασιακÞ ρýθìιση. (FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100
· 125 · 140PVE)
Ο “Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” Ýχει ρυθìιστεß στο 02
(ìε την εξωτερικÞ στατικÞ πßεση 50 Pa) ìε
εργοστασιακÞ ρýθìιση. (FXMQ20 · 25 · 32PVE)
*1 Τα FXMQ50 · 63 · 80 · 100 · 125PVE δεν ìποροýν
να ρυθìιστοýν στο 30 Pa.
*2 Το FXMQ40PVE δεν ìπορεß να καθοριστεß στο
180 Þ 200 Pa.
*3 Το FXMQ20 · 25 · 32PVE δεν ìπορεß να
καθοριστεß στο 110-200 Pa.
*4 Το FXMQ140PVE δεν ìπορεß να καθοριστεß στα
30 Pa και 150-200 Pa.
Πßνακα 5
ΕξωτερικÞ
ΣτατικÞ Πßεση

Αρ.
Λειτουργßαò

Αρ. ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

30Pa (*1)(*4)

01

50Pa

02

60Pa

03

70Pa

04

80Pa

05

90Pa

06

100Pa

07

110Pa (*3)
120Pa (*3)

08
13 (23)

06

09

130Pa (*3)

10

140Pa (*3)

11

150Pa (*3)(*4)

12

160Pa (*3)(*4)

13

180Pa
(*2)(*3)(*4)

14

200Pa
(*2)(*3)(*4)

15

ΠΡΟΣΟΧΗ
Να θυìÜστε üτι ìια Ýλλειψη ποσüτηταò ροÞò αÝρα Þ διαρροÞ
νεροý θα προκληθεß üταν το κλιìατιστικü λειτουργÞσει εκτüò τηò
καθορισìÝνηò περιοχÞò ποσüτηταò ροÞò αÝρα εÜν η εξωτερικÞ
στατικÞ πßεση καθοριστεß λανθασìÝνα.
3. Ρυθìßσειò ¸νδειξηò Φßλτρου
• Το τηλεχειριστÞριο παρÝχεται ìε Ýνα LCD που αναφÝρει
τον χρüνο καθαρισìοý φßλτρου αÝρα.
• ΕÜν το κλιìατιστικü χρησιìοποιεßται σε χþρο ìε
υπερβολικÞ σκüνη, αλλÜξτε τον “Αρ. ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ” üπωò φαßνεται στον Πßνακα 6. Ο “Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ ΚÙÄΙΚΟΥ” Ýχει ρυθìιστεß στο 01 (πρüτυπα)
ìε εργοστασιακÞ ρýθìιση.
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Πßνακα 6
ΒροìιÜ
Πρüτυπο
ΥπερβολικÞ
σκüνη

Πßνακα 8
¿ρα για
Ýνδειξη

Αρ.
Λειτουργßαò

Περßπου
2500 þρεò
Περßπου
125 þρεò

Αρ.
ΠΡÙΤΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

Αρ.
ÄΕΥΤΕΡΟΥ
ΚÙÄΙΚΟΥ

Οθüνη τηλεχειριστηρßου
Η ενδειξη “

” ανÜβει

01
10 (20)

3

* ΕπιλÝξτε “Καìßα Ýνδειξη” στιò συνθÞκεò στιò οποßεò η
Ýνδειξη καθαρισìοý δεν απαιτεßται, üπωò ο χρüνοò τηò
κανονικÞò συντÞρησηò.

“U4” αναììÝνο
“UH” αναììÝνο

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.

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 εξωτερικÞò ìονÜδαò.
ΕÜν εìφανßζεται Ýνα απü τα στοιχεßα στον Πßνακα 8, ìπορεß
να υπÜρχει πρüβληìα ìε την καλωδßωση Þ την ισχý, ελÝγξτε
ξανÜ τιò συνδÝσειò των καλωδßων.
Πßνακα 7

16

¸νδειξη τηλεχειριστηρßου

Περιεχüìενα

“A8” φωτισìÝνο

ΣφÜλìα στη τÜση παροχÞò
ρεýìατοò στην εσωτερικÞ ìονÜδα.

“C1” φωτισìÝνο

Οδηγüò ανεìιστÞρα PCB τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò ↔ σφÜλìα
ìετÜδοσηò εσωτερικοý ελÝγχου
PCB.

“C6” φωτισìÝνο

ΛÜθοò συνδυασìüò του οδηγοý
ανεìιστÞρα PCB τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò Þ σφÜλìα ρýθìισηò σε
τýπο ελÝγχου PCB.

“U3” φωτισìÝνο

Η δοκιìÞ λειτουργßαò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò δεν Ýχει
τελειþσει.

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

0
02

Καìßα Ýνδειξη (*)

Περιεχüìενα

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕÜν η εργασßα εσωτερικÞò τελικÞò επεξεργασßαò συνεχßζεται ìε
την ολοκλÞρωση τηò δοκιìÞò λειτουργßαò του κλιìατιστικοý,
εξηγÞστε στον πελÜτη σαò να ìην ενεργοποιÞσει το
κλιìατιστικü Ýωò üτου η εργασßα εσωτερικÞò τελικÞò
επεξεργασßαò ολοκληρωθεß για την προστασßα του
κλιìατιστικοý.
Αλλιþò, ουσßεò που θα παραχθοýν απü τα υλικÜ εσωτερικÞò
τελικÞò επεξεργασßαò, üπωò ìπογιÜ και συγκολλητικÜ,
ìποροýν να επηρεÜσουν το κλιìατιστικü.

ΕλληνικÜ
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