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[Heat pump system]
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ΣηìαντικÝò πληροφορßεò που αφοροýν το
ψυκτικü υγρü που χρησιìοποιεßται
Το συγκεκριìÝνο προϊüν περιÝχει φθοριοýχα αÝρια θερìοκηπßου που
καλýπτονται απü το πρωτüκολλο του Κιüτο. Μην εκλýετε αÝρια στην
ατìüσφαιρα.
Τýποò ψυκτικοý υγροý: R410A
(1)

GWP :
(1)

1975

GWP = δυναìικü θÝρìανσηò του πλανÞτη

ΠÜνω στην πινακßδα πλÞρωσηò ψυκτικοý που παρÝχεται ìε το
προϊüν, συìπληρþστε ìε ανεξßτηλο ìελÜνι:


➀ την εργοστασιακÞ πλÞρωση του προϊüντοò ìε ψυκτικü υγρü



➁ την πρüσθετη ποσüτητα ψυκτικοý υγροý που πληρþθηκε
στον χþρο εγκατÜστασηò



➀+➁ την συνολικÞ πλÞρωση ψυκτικοý υγροý

ΕλληνικÜ

Κλιìατιστικü ìε σýστηìα VRVWIII

Εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò

Η συìπληρωìÝνη πινακßδα πρÝπει να τοποθετηθεß κοντÜ στην θýρα
πλÞρωσηò του προϊüντοò (δηλ. επÜνω στο εσωτερικü κÜλυììα
επισκευÞò).
4

1

εργοστασιακÞ πλÞρωση
του προϊüντοò ìε ψυκτικü
υγρü:ανατρÝξτε στην
(2)
πινακßδα τηò ìονÜδαò

2

πρüσθετη ποσüτητα
ψυκτικοý υγροý που
πληρþθηκε στον χþρο
εγκατÜστασηò

3

συνολικÞ πλÞρωση
ψυκτικοý υγροý

4

ΠεριÝχει φθοριοýχα αÝρια
θερìοκηπßου που
καλýπτονται απü το
πρωτüκολλο του Κιüτο

1
2

3
6

5

5

εξωτερικÞ ìονÜδα

6

φιÜλη ìεταφορÜò
ψυκτικοý υγροý και
σωλÞναò πλÞρωσηò

(2)

Σε περßπτωση πολλαπλþν εξωτερικþν συστηìÜτων, πρÝπει να
επικολλÜται 1 ìüνο πινακßδα, που θα αναφÝρει την συνολικÞ
πλÞρωση ψυκτικοý υγροý απü το εργοστÜσιο üλων των εξωτερικþν
ìονÜδων που συνδÝονται στο ψυκτικü σýστηìα.

1.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλοýìε διαβÜστε προσεκτικÜ αυτοýò τουò “ΘΕΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” πριν εγκαταστÞσετε αυτÞ τη ìονÜδα κλιìατισìοý και
φροντßστε να γßνει σωστÜ η εγκατÜσταση.
ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, κÜντε ìια δοκιìαστικÞ
λειτουργßα þστε να ελÝγξετε για τα ελαττþìατα και εξηγÞστε στον
πελÜτη/στην πελÜτισσα πþò να χειρßζεται την κλιìατιστικÞ συσκευÞ
και να την φροντßζει ìε την βοÞθεια του εγχειριδßου λειτουργßαò.
ΖητÞστε απü τον πελÜτη/την πελÜτισσα να φυλÜξει το εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò ìαζß ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò για ìελλοντικÞ
αναφορÜ.
Αυτü το κλιìατιστικü ανÞκει στην κατηγορßα συσκευþν στιò
οποßεò εφαρìüζεται η αρχÞ “συσκευÝò ìη προσβÜσιìεò απü το
ευρý κοινü”.

〈Προφýλαξη Ασφαλεßαò〉

Το σýστηìα VRV εßναι Ýνα προϊüν ΚλÜσηò Α. Σε οικιακü περιβÜλλον, το
προϊüν αυτü ενδÝχεται να προκαλÝσει παρεìβολÝò και στην περßπτωση
αυτÞ ο χρÞστηò ενδÝχεται να χρειαστεß να λÜβει ανÜλογα ìÝτρα.
Σηìασßα των ανακοινþσεων ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΟΧΗΣ.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ...Αν παραλεßψετε να ακολουθÞσετε αυτÝò
τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να προκληθεß
ατοìικüò τραυìατισìüò Þ απþλεια ζωÞò.
ΠΡΟΣΟΧΗ ............... Αν παραλεßψετε να τηρÞσετε αυτÝò τιò
οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να προκληθεß
ζηìιÜ σε εξοπλισìü Þ ατοìικüò
τραυìατισìüò, ο οποßοò να εßναι
σοβαρüò ανÜλογα ìε τιò περιστÜσειò.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΖητÞστε απü τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ απü
εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει τιò εργασßεò
εγκατÜστασηò.
Μην προσπαθÞσετε να εγκαταστÞσετε ìüνοò σαò την
κλιìατιστικÞ συσκευÞ. Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß
να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• ΕγκαταστÞστε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò
σ’ αυτü το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò.
Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ
νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• ΚατÜ την εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò σε ìικρü xþρο, λÜβετε ìÝτρα
προφýλαξηò þστε, σε περßπτωση διαρροÞò, η συγκÝντρωση
ψυκτικοý να ìην ξεπερÜσει το επιτρεπüìενο üριο ασφαλεßαò.
ΕπικοινωνÞστε ìε το κατÜστηìα üπου κÜνατε την αγορÜ για
περισσüτερεò πληροφορßεò. Η υπερβολικÞ ποσüτητα ψυκτικοý
σε κλειστü χþρο ìπορεß να επιφÝρει ανεπÜρκεια οξυγüνου.

1
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• 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.
• ¼ταν κÜνετε την καλωδßωση τηò τροφοδοσßαò και τη σýνδεση τηò
καλωδßωσηò του τηλεχειριστηρßου και τηò ìετÜδοσηò,
τοποθετÞστε τα καλþδια Ýτσι þστε το καπÜκι του κουτιοý ελÝγχου
να ìπορεß να στερεωθεß καλÜ.
Αν το καπÜκι του κουτιοý ελÝγχου δεν τοποθετηθεß καλÜ, ìπορεß
να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ Þ υπερθÝρìανση των
ακροδεκτþν.
• Αν διαρρÝει ψυκτικü αÝριο κατÜ τη διÜρκεια τηò εγκατÜστασηò,
εξαερßστε την περιοχÞ αìÝσωò.
Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü αÝριο Ýρθει σε
επαφÞ ìε φωτιÜ.
• Αφοý ολοκληρωθεß η εγκατÜσταση, ελÝγξτε για διαρροÞ ψυκτικοý
αεριοý.
Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü αÝριο
διαρρεýσει στο δωìÜτιο και Ýρθει σε επαφÞ ìε ìßα εστßα φωτιÜò
üπωò εßναι το αερüθερìο, η σüìπα Þ η κουζßνα.
• Σιγουρευτεßτε üτι απενεργοποιÞσατε την συσκευÞ πριν αγγßξετε
κÜποιο ηλεκτρικü εξÜρτηìα.
• Μην αγγßξτε ìε γυìνÜ χÝρια το ψυκτικü που Ýχει διαρρεýσει απü
τουò σωλÞνεò ψυκτικοý Þ Üλλεò περιοχÝò, γιατß υπÜρχει κßνδυνοò
κρυοπαγÞìατοò.
• Μην επιτρÝψτε σε παιδιÜ να ανÝβουν στην εξωτερικÞ ìονÜδα και
αποφýγετε να τοποθετÞσετε αντικεßìενα πÜνω τηò.
Τραυìατισìüò ìπορεß να προκληθεß εÜν η ìονÜδα δεν χÜσει τη
σταθερüτητÜ τηò και πÝσει.
• Σιγουρευτεßτε üτι γειþσατε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ.
Μη γειþνετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, αλεξικÝραυνο, Þ
καλþδιο τηλεφωνικÞò γεßωσηò. ΑκατÜλληλη γεßωση ìπορεß να
προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Μßα ηλεκτρικÞ εκκÝνωση υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνü Þ Üλλεò
πηγÝò ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò
την γη.
Αν δεν εγκατασταθεß Ýνα διακüπτηò διαρροÞò προò την γη,
ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
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.)
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• 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.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε λÜβει επαρκÞ ìÝτρα þστε να ìην εßναι δυνατü
να χρησιìοποιηθεß η εξωτερικÞ ìονÜδα απü ìικρÜ ζþα ωò φωλιÜ.
ΕÜν Ýλθουν ìικρÜ ζþα σε επαφÞ ìε ηλεκτροφüρα τìÞìατα,
ìποροýν να προκαλÝσουν βλÜβεò, καπνü Þ φωτιÜ. ΖητÞστε απü
τον πελÜτη να διατηρÞσει καθαρü το χþρο γýρω απü τη ìονÜδα.
• ΕγκαταστÞστε σε χþρο ìηχανþν που δεν Ýχει υγρασßα.
Η ìονÜδα Ýχει σχεδιαστεß για εσωτερικÞ χρÞση.
• 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.
ΑνÜγκεò διÜθεσηò
Αποσυναρìολüγηση τηò ìονÜδαò, επεξεργασßα του ψυκτικοý, του
λαδιοý και Üλλων τìηìÜτων πρÝπει να εκτελεßται σýìφωνα ìε τη
σχετικÞ τοπικÞ και εθνικÞ νοìοθεσßα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το ψυκτικü R410A απαιτεß üτι αυστηρÝò προφυλÜξειò
παßρνονται για την διατÞρηση συστÞìατοò καθαροý, στεγανοý
και ερìητικÜ σφραγισìÝνου.
A.Καθαρü και στεγνü
ΑυστηρÜ ìÝτρα πρÝπει να λαìβÜνονται για να προστατευθεß το
σýστηìα απü Ýκθεση σε ρýπουò (συìπεριλαìβανοìÝνου του
λαδιοý SUNISO και Üλλων ορυκτελαßων καθþò επßσηò και τηò
υγρασßαò) .
B.ΕρìητικÜ σφραγισìÝνο
Το R410A δεν περιÝχει καθüλου χλþριο, δεν καταστρÝφει το
στρþìα του üζοντοò και Ýτσι δεν ìειþνει την γÞινη προστασßα
ενÜντια στην επιβλαβÞ υπεριþδη ακτινοβολßα. Το R410A θα
συìβÜλει ìüνο ελÜχιστα στο φαινüìενο του θερìοκηπßου εÜν
απελευθερωθεß στην ατìüσφαιρα. ΕποìÝνωò, η ερìητικÞ
σφρÜγιση εßναι ιδιαßτερα σηìαντικÞ στην εγκατÜσταση. ÄιαβÜστε
προσεκτικÜ το κεφÜλαιο “ÄΙΑΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ” και
ακολουθÞστε αυστηρÜ τιò σωστÝò διαδικασßεò.
ΕπειδÞ η σχεδιαστικÞ πßεση εßναι 4,0 MPa Þ 40 bar (για τιò
ìονÜδεò R407C: 3,3 MPa Þ 33 bar), το πÜχοò των σωλÞνων
πρÝπει να εßναι ìεγαλýτερο απü προηγοýìενοι. Αφοý το R410A
εßναι Ýνα ìικτü ψυκτικü, η απαραßτητη πρüσθετη ψυκτικοý
πρÝπει να πληρωθεß στην υγρÞ κατÜστασÞ του. (ΕÜν το
σýστηìα πληρþνεται ìε το ψυκτικü στην αεριþδη κατÜστασÞ
του, λüγω αλλαγÞò σýνθεσηò, το σýστηìα δεν θα λειτουργÞσει
κανονικÜ.) Η εσωτερικÞ ìονÜδα σχεδιÜζεται για χρÞση του
R410A. Äεßτε τον κατÜλογο για τα ìοντÝλα εσωτερικþν
ìονÜδων που ìποροýν να συνδεθοýν. (Η κανονικÞ λειτουργßα
δεν εßναι δυνατÞ στην περßπτωση σýνδεσηò ìονÜδων που
σχεδιÜστηκαν αρχικÜ για Üλλα ψυκτικÜ.)

ΕλληνικÜ
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2.

ΕΙΣΑΓÙΓΗ

2-3 Προìηθευüìενα στÜνταρ αξεσουÜρ

Το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò αναφÝρεται στο σýστηìα ανÜκτησηò
θερìüτηταò VRV τηò Daikin σειρÜ RWEYQ-P. Οι ìονÜδεò αυτÝò
Ýχουν σχεδιαστεß για εξωτερικÞ εγκατÜσταση και χρησιìοποιοýνται
για ψýξη και εφαρìογÝò ìε αντλßα θερìüτηταò.

• Βεβαιωθεßτε üτι περιλαìβÜνονται τα παρακÜτω βοηθητικÜ
εξαρτÞìατα. (ΕλÝγξτε το, αφαιρþνταò το ìπροστινü φÜτνωìα.)

Οι ìονÜδεò RWEYQ-P ìποροýν να συνδυαστοýν ìε τη Daikin VRV
σειρÜ των εσωτερικþν ìονÜδων για σκοποýò κλιìατισìοý.
Το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò περιγρÜφει τιò διαδικασßεò για το
Üνοιγìα τηò συσκευασßαò, την εγκατÜσταση και τη σýνδεση των
ìονÜδων RWEYQ-P. Η εγκατÜσταση των εσωτερικþν ìονÜδων δεν
περιγρÜφεται σ’αυτü το εγχειρßδιο. Για την εγκατÜσταση αυτþν των
ìονÜδων σαò παραπÝìπουìε στο αντßστοιχο εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò.

Ποσüτητα

2-1 Συνδυασìüò
Οι εσωτερικÝò ìονÜδεò ìποροýν να εγκατασταθοýν στην ακüλουθη
διÜταξη.
• ΠÜντα να χρησιìοποιεßτε τιò κατÜλληλεò εσωτερικÝò
ìονÜδεò που εßναι συìβατÝò ìε το R410A. Για να ìÜθετε ποια
ìοντÝλα εσωτερικþν ìονÜδων εßναι συìβατÜ ìε το R410A,
δεßτε τουò καταλüγουò προϊüντων.
• ΣυνολικÞ χωρητικüτητα των εσωτερικþν ìονÜδων
〈ΕξωτερικÞ ìονÜδα〉
〈Συνολικüò δεßκτηò χωρητικüτηταò των εσωτερικþν ìονÜδων〉
RWEYQ8PY1 .............................100 ~ 260
RWEYQ10PY1 ...........................125 ~ 325
RWEYQ16PY1 ...........................200 ~ 520
RWEYQ18PY1 ...........................225 ~ 585
RWEYQ20PY1 ...........................250 ~ 650
RWEYQ24PY1 ...........................300 ~ 780
RWEYQ26PY1 ...........................325 ~ 845
RWEYQ28PY1 ...........................350 ~ 910
RWEYQ30PY1 ...........................375 ~ 975

2-2 ΣτÜνταρ üριο λειτουργßαò
Στα ìεγÝθη που αναγρÜφονται πιο κÜτω θεωροýνται δεδοìÝνεò οι
εξÞò συνθÞκεò λειτουργßαò για την εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ
ìονÜδα:
Ισοδýναìο ìÞκοò σωλÞνα .................................................. 7,5m
ÄιαφορÜ επιπÝδου ................................................................. 0m
Ψýξη
ΘÝρìανση
A
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15

15
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30

(Óçìåéùóç)

ΣχÞìα

Ονοìα
Ποσüτητα

×ÏÍÔÑÏ

ËÅÐÔÏ

ΣφικτÞραò (A)
7 τεì.

ΣφικτÞραò (B)
2 τεì.

ΣχÞìα

Ìáýñï

Ëåõêü

[¢λλα]
• Εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò
• Εγχειρßδιο
λειτουργßαò
• ÄÞλωση
συììüρφωσηò

(Äεßτε την εικüνα 1)
1. • Εγχειρßδιο λειτουργßαò
• Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
• ÄÞλωση συììüρφωσηò
• ΣφικτÞραò (A)
• ΣφικτÞραò (B)
2. • Βοηθητικüò σωλÞναò (1)
• Βοηθητικüò σωλÞναò (2)
• Βοηθητικüò σωλÞναò (3)
Σηìεßωση
Βοηθητικüò σωλÞναò για τα (1), (3) δεν χρησιìοποιεßται για το
σýστηìα αντλßαò θερìüτηταò.

2-4 ΠροαιρετικÜ εξαρτÞìαταo
Για την εγκατÜσταση των παραπÜνω εξωτερικþν ìονÜδων,
απαιτοýνται επßσηò τα ακüλουθα προαιρετικÜ εξαρτÞìατα.
• Κιτ διακλÜδωσηò ψυκτικοý ìÝσου
(Μüνο για R410A: ΠÜντα να χρησιìοποιεßτε το κατÜλληλο κιτ που
προορßζεται για το σýστηìÜ σαò.)

ΣυλλÝκτηò REFNET
KHRP25M33H KHRP25M72H KHRP25M73H
Σýνδεση REFNET KHRP25A22T KHRP25A33T KHRP25A72T KHRP25A73T
〈Σýστηìα ανÜκτησηò θερìüτηταò......Για σωλÞνωση ìε 2 σωλÞνα〉
ΣυλλÝκτηò REFNET KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
Σýνδεση REFNET KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
• Κιτ σωλÞνωσηò πολλαπλÞò σýνδεσηò εξωτερικþν ìονÜδων
(Μüνο για R410A: ΠÜντα να χρησιìοποιεßτε το κατÜλληλο κιτ που
προορßζεται για το σýστηìÜ σαò.)

10

15

20

25

30

C

Θερìοκρασßα νεροý στο στüìιο εισüδου (°C)
ΕσωτερικÞ θερìοκρασßα (°CWB)
ΕσωτερικÞ θερìοκρασßα (°CDB)
ΠεριοχÞ συνεχοýò λειτουργßαò
Εýροò λειτουργßαò
ΠεριοχÞ λειτουργßαò ψýξηò
ΠεριοχÞ για λειτουργßα προθÝρìανσηò

• Τα üρια λειτουργßαò για την ποσüτητα νεροý εßναι 50-150 λßτρα/
λεπτü
• Η ìονÜδα Ýχει σχεδιαστεß για τα παρακÜτω üρια λειτουργßαò:
Θερìοκρασßα νεροý: 20-35°C
¼γκοò νεροý: 60 λßτρα/λεπτü Þ περισσüτερο
• Στη διÜρκεια τηò λειτουργßα ψýξηò üταν η εξωτερικÞ θερìοκρασßα
εßναι πολý χαìηλÞ, εßναι δυνατüν να διακοπεß αυτüìατα η
λειτουργßα του θερìοστÜτη για να προστατευτεß η ìονÜδα απü το
πÜγωìα.
• ÄιατηρÞστε τη θερìοκρασßα περιβÜλλοντοò σε 0-40°C
ΑποδÝσìευση θερìüτηταò απü τη ìονÜδα: 0,71 kW/10Hp/þρα.
ΣυνιστÜται εποìÝνωò να αερßζετε πÜντα το δωìÜτιο.

ΕλληνικÜ

(3)
1 τεì.

〈Σýστηìα ανÜκτησηò θερìüτηταò......Για σωλÞνωση ìε 3 σωλÞνα〉

B

A
B
C

Βοηθητικοß σωλÞνεò
(2)
1 τεì.

ΣυλλÝκτηò REFNET KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
Σýνδεση REFNET KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T

10
10

(1)
1 τεì.

〈Σýστηìα αντλßαò θÝρìανσηò〉

A
45

10

Ονοìα

Αριθìüò συνδεδεìÝνων
εξωτερικþν ìονÜδων

2 ìονÜδεò

3 ìονÜδεò

Σýστηìα αντλßαò
θÝρìανσηò

BHFP22MA56

BHFP22MA84

Σýστηìα ανÜκτησηò
θερìüτηταò

BHFP26MA56

BHFP26MA84

∗ Για να επιλÝξετε το καταλληλüτερο κιτ, δεßτε την ενüτητα
“9. ÄΙΑΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”.

2-5 ΤεχνικÜ και ηλεκτρονικÜ χαρακτηριστικÜ
ΑνατρÝξτε στο βιβλßο στοιχεßων ìηχανολογßαò για τον πλÞρη
κατÜλογο χαρακτηριστικþν.

3.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑυτÞ η ìονÜδα δεν Ýχει προδιαγραφÝò για εξωτερικÞ
εγκατÜσταση. Η εγκατÜσταση αυτÞò τηò ìονÜδαò πρÝπει να
γßνει σε εσωτερικü χþρο (παρÜδειγìα: ìηχανοστÜσιο, …)
ΠÜντα να πραγìατοποιεßτε την εγκατÜσταση σε Ýνα δωìÜτιο.
(ìηχανοστÜσιο, κτλ.)
ΛαìβÜνονταò υπüψη τιò προϋποθÝσειò που αναφÝρονται
παρακÜτω, επιλÝξτε τοποθεσßα για την εγκατÜσταση, αφοý πÜρετε
τη συγκατÜθεση του πελÜτη.

3
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2.
3.
4.
5.
6.

Το υπüστρωìα πρÝπει να εßναι αρκετÜ σταθερü þστε να στηρßξει
το βÜροò τηò ìονÜδαò και το πÜτωìα να εßναι επßπεδο για την
αποφυγÞ κραδασìþν και θορýβου.
¼ταν κÜνετε την εγκατÜσταση, υπολογßστε τον χþρο που
απαιτεßται για την εργασßα τηò σωλÞνωσηò ψυκτικοý ìÝσου. Äεßτε
την ενüτητα [Απαιτοýìενοò χþροò].
Äεν υπÜρχει κßνδυνοò πυρκαγιÜò λüγω διαφυγÞò εýφλεκτου αερßου.
Το ìÞκοò τηò σωλÞνωσηò ìεταξý τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò και τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò δεν πρÝπει να υπερβαßνει το επιτρεπüìενο
ìÞκοò τηò σωλÞνωσηò. “9. ÄΙΑΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”.
ΜÝρη üπου ο θüρυβοò τηò ìονÜδαò üταν λειτουργεß δεν θα
ενοχλεß τα διπλανÜ σπßτια, κλπ.
ΜÝρη üπου υπÜρχει ροÞ αÝρα και οπÝò αερισìοý που ìποροýν
να εξανεìßσουν τη θερìüτητα απü τη ìηχανÞ, και üπου η
θερìοκρασßα του περιβÜλλοντοò γýρω απü τη ìηχανÞ εßναι
ìεταξý 0 και 40°C και η υγρασßα δεν υπερβαßνει το 80%.

[Απαιτοýìενοò χþροò]
¼ταν κÜνετε την εγκατÜσταση, εξασφαλßστε οπωσδÞποτε τον χþρο
που αναφÝρεται παρακÜτω.
(Äεßτε την εικüνα 2)
1. Στην περßπτωση ìονÞò εγκατÜστασηò [mm]
2. Σε περßπτωση σειριακþν εγκαταστÜσεων [mm]
3. ΚÜτοψη
4. ΠλÜγια üψη
5. ΕξωτερικÞ ìονÜδα
6. Χþροò για σÝρβιò (ìπροστινÞ πλευρÜ)
7. Χþροò για σÝρβιò (πßσω πλευρÜ)
8. Χþροò για την εγκατÜσταση τηò σωλÞνωσηò νεροý
∗Äιασφαλßστε επαρκÞ χþρο για την αφαßρεση του
ìπροστινοý πßνακα.
9. Χþροò Εξαερισìοý
∗πÜνω απü την περιοχÞ (
) τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò
10. Εξασφαλßσετε χþρουò στο ìπροστινÞ, πßσω και πÜνω
πλευρÜ, üπωò και στην περßπτωση ìονÞò εγκατÜστασηò.
ΠροσοχÞ
¸να κλιìατιστικü ìε αναστροφÝα ìπορεß να προκαλÝσει
ηλεκτρονικÝò διαταραχÝò στιò αναìεταδüσειò σε ΑΜ. ΑξιολογÞστε καλÜ το χþρο εγκατÜστασηò του κλιìατιστικοý και των
ηλεκτρικþν καλωδßων, διατηρþνταò τιò απαιτοýìενεò αποστÜσειò απü τα στερεοφωνικÜ, τουò υπολογιστÝò, κ.λ.π.
(Äεßτε την εικüνα 3)
1. ΕσωτερικÝò ìονÜδεò
2. Äιακλαδωτικüò διακüπτηò, διακüπτηò υπερφüρτισηò
ρεýìατοò
3. ΤηλεχειριστÞρια
4. Επιλογεßò ψýξηò/θÝρìανσηò
5. ΥπολογιστÞò Þ ραδιüφωνο
ΕÜν το ηλεκτρικü κýìα αναìετÜδοσηò στα ΑΜ εßναι ιδιαßτερα
αδýνατο, διατηρÞστε απüσταση ìεγαλýτερη των 3 m και
χρησιìοποιÞστε προστατευτικοýò σωλÞνεò για τα καλþδια
ισχýοò και ìετÜδοσηò.
2. Ποιüτητα του νεροý
Το νερü που περιÝχει υψηλÜ επßπεδα ξÝνων υλþν, ìπορεß να
προκαλÝσει διÜβρωση του εναλλÜκτη θερìüτηταò και τηò
σωλÞνωσηò Þ συσσþρευση πουριοý. ΧρησιìοποιÞστε νερü που
πληροß τιò προϋποθÝσειò στην ενüτητα “7-4 Ποιüτητα νεροý”.
3. Ψυκτικüò πýργοò
ΧρησιìοποιÞστε οπωσδÞποτε ψυκτικü πýργο κλειστοý τýπου.
(Äεν ìπορεß να χρησιìοποιηθεß πýργοò ανοιχτοý τýπου.)
4. Φßλτρο
ΤοποθετÞστε οπωσδÞποτε φßλτρο (προαιρετικü εξÜρτηìα) στο
στüìιο εισüδου τηò σωλÞνωσηò νεροý. (Αν εισχωρÞσει Üììοò,
απüβλητα, σωìατßδια σκουριÜò, κλπ. στο σýστηìα κυκλοφορßαò
του νεροý, ìπορεß να προκληθεß ζηìιÜ στον τýπο εναλλÜκτη
θερìüτηταò ìε πλÜκεò, απü τη διÜβρωση των ìεταλλικþν υλþν
και την απüφραξη του εναλλÜκτη θερìüτηταò.)
5. Το ψυκτικü R407C δεν εßναι τοξικü οýτε εýφλεκτο και εßναι
ασφαλÝò. Ùστüσο, εÜν το ψυκτικü διαρρεýσει/διαφýγει, η
συγκÝντρωσÞ του ìπορεß να ξεπερÜσει το επιτρεπüìενο üριο
ανÜλογο ìε το ìÝγεθοò του χþρου. Για το λüγο αυτü ìπορεß να
εßναι αναγκαßο να ληφθοýν ìÝτρα για την πρüληψη τηò
διαρροÞò. Äεßτε το κεφÜλαιο “ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ÄΙΑΡΡΟΗ/
ÄΙΑΦΥΓΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”.

1.

4

4.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΑÄΑΣ

ΚατÜ την παραλαβÞ πρÝπει να γßνεται Ýλεγχοò τηò συσκευασßαò και
οποιαδÞποτε ζηìιÜ να αναφÝρεται αìÝσωò στον υπεýθυνο τηò
ìεταφορικÞò εταιρßαò.
¼ταν χειρßζεστε τη ìονÜδα πρÝπει να λαìβÜνετε υπüψη σαò τα
ακüλουθα:

1.

Εýθραυστο, δþστε προσοχÞ κατÜ το χειρισìü.

ÄιατηρÞστε τη ìονÜδα σε üρθια θÝση þστε να αποφýγετε
ζηìιÜ στο συìπιεστÞ.
2. ΕπιλÝξτε το ìονοπÜτι κατÜ ìÞκοò του οποßου θα ìεταφερθεß η ìονÜδα απü νωρßτερα.
3. Για να αποφýγετε να συìβεß οποιαδÞποτε ζηìιÜ στη ìονÜδα στη
διÜρκεια τηò εγκατÜστασηò, χρησιìοποιÞστε αναρτÞρεò
(πÜνινουò) Þ προστατευτικÝò πλÜκεò, και ανασηκþστε τη ìονÜδα,
üπωò δεßχνει το εικüνα 4.
4. Ανυψþστε τη ìονÜδα ìε 1 γερανü και 2 ιìÜντεò ìÞκουò τουλÜχιστον 4m.
5. ΧρησιìοποιÞστε προστατευτικÝò πλÜκεò Þ πανιÜ, αν ο ιìÜνταò
ìπορεß να χτυπÞσει το περßβληìα, þστε να αποφýγετε πιθανÞ ζηìιÜ.
6. Για τα εξαρτÞìατα εγκατÜστασηò, φροντßστε να χρησιìοποιÞσετε
τα παρεχüìενα κανονικÜ βοηθητικÜ εξαρτÞìατα και αποκλειστικÜ
εξαρτÞìατα.
(Äεßτε την εικüνα 4)
1. ΠροστατευτικÝò πλÜκεò Þ πανιÜ
2. ΙìÜνταò ανÜρτησηò
Σηìεßωση
• ΧρησιìοποιÞστε αναρτÞρα ιìÜντα πλÜτουò ìÝχρι 20 mm, που να
ìπορεß να αντÝξει ìε ασφÜλεια το βÜροò του προϊüντοò.

5.

ΕΞΑΓÙΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ

• Βεβαιωθεßτε üτι η περιοχÞ γýρω απü τη ìηχανÞ στεγνþνει καλÜ,
φτιÜχνονταò αυλακþσειò αποστρÜγγισηò γýρω απü τα θεìÝλια.
• Φροντßστε η ìονÜδα να εγκατασταθεß σε οριζüντιο επßπεδο πÜνω σε
επαρκþò ισχυρÞ βÜση για την αποτροπÞ δονÞσεων και θορýβου.
• Στερεþστε τη ìονÜδα στη βÜση τηò ìε ìπουλüνια θεìελßωσηò.
(ΧρησιìοποιÞστε τÝσσερα ìπουλüνια θεìελßωσηò, παξιìÜδια και
ροδÝλεò τýπου M12 που διατßθενται στο εìπüριο.)
• Τα ìπουλüνια θεìελßωσηò θα πρÝπει να
εισαχθοýν 20 mm.
• Στερεþστε 4 ìπουλüνια θεìελßωσηò.
• Στηρßξτε τη ìονÜδα ìε τα θεìÝλια, που εßναι
ευρýτερα απü τη χαραγìÝνη περιοχÞ, üπωò
φαßνεται στο εικüνα 5.
(Äεßτε την εικüνα 5)
1. ΜπροστινÞ πλευρÜ
2. ΘÝση των ìπουλονιþν θεìελßωσηò
3. ΟπÞ για ìπουλüνι βÜσηò
(φ17 οπÝò σε 4 γωνßεò)
4. Αποφýγετε ìια τÝτοια βÜση, üπου η ìονÜδα
υποστηρßζεται απü 4 γωνιακÜ σηìεßα.
20

1.

ΠροσοχÞ
• ¼ταν η εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò γßνεται σε επαφÞ ìε τοßχο, για
οποιονδÞποτε αναπüφευκτο λüγο, κανονßστε Ýτσι þστε οι
κραδασìοß απü τη ìονÜδα να ìην ìποροýν να ìεταδοθοýν στην
επιφÜνεια του τοßχου, κÜνονταò ìüνωση ìε ìαλακιÜ ìÜζα, κλπ.

6.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣÙΛΗΝÙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

• Η αντοχÞ στην πßεση του νεροý τηò σωλÞνωσηò νεροý σε αυτÞ
την εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι 1,96 MPa.
• Η σýνδεση του σωλÞνα στη ìονÜδα εßναι κατασκευασìÝνη απü
ανοξεßδωτο χÜλυβα.
Η σýνδεση ενüò υδροσωλÞνα απü κÜποιο υλικü εκτüò του
ανοξεßδωτου χÜλυβα ìπορεß να προκαλÝσει διÜβρωση στον
σωλÞνα.
ΠÜρτε τα απαραßτητα προληπτικÜ ìÝτρα, για παρÜδειγìα
κÜνονταò ìüνωση τηò σýνδεσηò στον υδροσωλÞνα.
• Το στüìιο σýνδεσηò για τη σωλÞνωση νεροý βρßσκεται ìπροστÜ.
Τα στüìια σýνδεσηò για σωλÞνωση αποστρÜγγισηò βρßσκονται
ìπροστÜ και πßσω. ¼ταν χρησιìοποιεßτε το πßσω στüìιο, βγÜλτε
την τÜπα χυτοσιδÞρου απü πßσω και βÜλτε την ìπροστÜ, και
κλεßστε την καλÜ.

ΕλληνικÜ
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• ΕπειδÞ θα γßνει εσωτερικÞ χρÞση, κÜντε την εργασßα τηò
σωλÞνωσηò ìε τÝτοιο τρüπο þστε να ìην ìπορεß να στÜξει νερü
πÜνω στην εξωτερικÞ πλÜκα.
• Η σωλÞνωση αποστρÜγγισηò θα πρÝπει να Ýχει περιορισìÝνο
ìÞκοò και κλßση προò τα κÜτω.
Η διÜìετροò του σωλÞνα αποστρÜγγισηò θα πρÝπει να εßναι
τουλÜχιστον ßση ìε εκεßνη τηò σýνδεσηò τηò ìονÜδαò (1/2B).
• Η διÜìετροò του σωλÞνα νεροý θα πρÝπει να εßναι τουλÜχιστον
ßση ìε εκεßνη τηò σýνδεσηò τηò ìονÜδαò (1-1/4).
• ΤοποθετÞστε ìια βαλβßδα εκκÝνωσηò αÝρα στη ìÝση τηò
σωλÞνωσηò νεροý, þστε να αποφευχθοýν οι σπηλαιþσειò.
• ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εργασßα τηò σωλÞνωσηò
αποστρÜγγισηò, βεβαιωθεßτε üτι το νερü τρÝχει οìαλÜ και δεν
υπÜρχει καìßα απüφραξη απü σκüνη.
• Μην συνδÝετε το στüìιο εξüδου αποστρÜγγισηò στο στüìιο
εξüδου του νεροý.
• ΤοποθετÞστε Ýνα φßλτρο (προαιρετικü εξÜρτηìα) στο στüìιο
εισüδου τηò σωλÞνωσηò νεροý σε απüσταση ìÝχρι 1,5 m απü την
εξωτερικÞ ìονÜδα.
(Αν εισχωρÞσει Üììοò, απüβλητα Þ σωìατßδια σκουριÜò στο
σýστηìα κυκλοφορßαò του νεροý, τα ìεταλλικÜ ìÝρη θα υποστοýν
διÜβρωση.)
• ΕγκαταστÞστε θερìοìüνωση ìÝχρι τη βÜση του εναλλÜκτη
θερìüτηταò, üπωò φαßνεται στο εικüνα 6.
• ΤοποθετÞστε ìια βÜνα για χηìικü καθαρισìü, σε θÝση που εßναι
εýκολο να τη χειριστεß κανεßò.
• ΧρησιìοποιÞστε σωλÞνεò νεροý σýìφωνα ìε τουò σχετικοýò
τοπικοýò και εθνικοýò κωδικοýò.
• ΒÜλτε σε λειτουργßα την αντλßα νεροý για να χυθεß το νερü ìÝσα
στη σωλÞνωση νεροý.
ΜετÜ, καθαρßστε το φßλτρο.
• Αν υπÜρχει πιθανüτητα παγþìατοò, λÜβετε τα απαραßτητα ìÝτρα
για να αποφευχθεß το πÜγωìα.
• Σφßξτε καλÜ τη σýνδεση και την υποδοχÞ τηò σωλÞνωσηò νεροý,
ìε ροπÞ σýσφιγξηò ìÝχρι 300 N·m.
(Αν εφαρìοστεß ìεγαλýτερη ροπÞ, η ìονÜδα ìπορεß να πÜθει ζηìιÜ.)
(Äεßτε την εικüνα 6)
1. ΕκκÝνωση αÝρα
2. Στüìιο εξüδου του νεροý
3. Στüìιο εισüδου του νεροý
4. ΒÜνα
5. ΥποδοχÞ σωλÞνωσηò νεροý
6. ΣωλÞνωση νεροý
7. Θερìοìüνωση
8. ΕναλλÜκτηò θερìüτηταò
9. Φßλτρο (προαιρετικü εξÜρτηìα)
10. Βαλβßδα αποστρÜγγισηò
11. Στüìιο σýνδεσηò ìε σωλÞνωση αποστρÜγγισηò
12. ΚÜλυììα θερìοìüνωσηò
13. 80 mm Þ λιγüτερο

7.

3.

4.
5.

6.

7-2 Πριν ξεκινÞσετε ìια δοκιìαστικÞ λειτουργßα

1.

2.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ
ΠροσοχÞ

Για αυτÞ τη ìονÜδα χρησιìοποιεßται τýποò εναλλÜκτη
θερìüτηταò ìε συγκολληìÝνεò πλÜκεò.
ΕπειδÞ η κατασκευÞ του εßναι διαφορετικÞ απü Ýναν συìβατικü
τýπο εναλλÜκτη θερìüτηταò, ο χειρισìüò του πρÝπει να γßνεται
ìε διαφορετικü τρüπο.

3.
4.

7-1 ΚατÜ το σχεδιασìü του εξοπλισìοý

1.

2.

ΤοποθετÞστε Ýνα φßλτρο (προαιρετικü εξÜρτηìα) στην πλευρÜ
του στοìßου εισüδου του νεροý δßπλα στην εξωτερικÞ ìονÜδα
þστε να ìην εισχωρÞσουν οποιεσδÞποτε ξÝνεò ýλεò, üπωò
σκüνη, Üììοò, κλπ.
ΑνÜλογα ìε την ποιüτητα του νεροý, ìπορεß να συγκεντρωθεß
πουρß στον τýπο εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε πλÜκεò. Για να
αφαιρÝσετε αυτü το πουρß, εßναι απαραßτητοò ο καθαρισìüò σε
τακτÜ χρονικÜ διαστÞìατα, χρησιìοποιþνταò χηìικÜ ìÝσα. Για
τον σκοπü αυτü, εγκαταστÞστε ìια βÜνα στη σωλÞνωση νεροý.
ΦτιÜξτε Ýνα στüìιο σýνδεσηò στη σωλÞνωση ìεταξý αυτÞò τηò
βÜναò και τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò για καθαρισìü ìε χηìικÜ ìÝσα.

ΕλληνικÜ

Για τον σκοπü του καθαρισìοý και τηò αποστρÜγγισηò του νεροý
απü την εξωτερικÞ ìονÜδα (αποστρÜγγιση του νεροý στη διÜρκεια
ìιαò ìακρÜò περιüδου ìη χρÞσηò τον χειìþνα και αποστρÜγγιση
ìε την Ýναρξη τηò περιüδου χρÞσηò), εγκαταστÞστε ìια “τÜπα
εκροÞò αÝρα” και ìια “τÜπα αποστρÜγγισηò νεροý” στα στüìια
εισüδου/εξüδου τηò σωλÞνωσηò νεροý. ΕπιπλÝον, εγκαταστÞστε
ìια “ βαλβßδα αυτüìατηò εκροÞò αÝρα” στο πÜνω ìÝροò τηò
σωλÞνωσηò του ανορθωτÞ Þ στο πÜνω ìÝροò ενüò τìÞìατοò
üπου συνÞθωò παραìÝνει αÝραò.
ΑνεξÜρτητα απü το στüìιο εισüδου τηò σωλÞνωσηò τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò, τοποθετÞστε Ýνα φßλτρο που ìπορεß να καθαριστεß, σε
Ýνα τìÞìα κοντÜ στο στüìιο εισüδου τηò σωλÞνωσηò τηò αντλßαò.
ΕκτελÝστε την πλÞρη ψυκτικÞ/θερìικÞ ìüνωση τηò σωλÞνωσηò
νεροý και τηò εξωτερικÞò αφýγρανσηò. Αν η δεν γßνει ìια τÝτοια
πλÞρηò ìüνωση, ìπορεß να προκληθεß κÜποια ζηìιÜ στη διÜρκεια
ενüò σφοδροý χειìþνα λüγω παγþìατοò, επιπλÝον τηò
απþλειαò θερìüτηταò.
¼ταν διακüπτετε τη λειτουργßα στη διÜρκεια τηò νýχταò Þ του
χειìþνα, εßναι απαραßτητο να λÜβετε τα απαραßτητα ìÝτρα þστε
να εìποδßσετε να παγþσει φυσιολογικÜ το νερü ìÝσα στα σχετικÜ
κυκλþìατα, üταν η θερìοκρασßα του περιβÜλλοντοò πÝσει κÜτω
απü τουò 0°C (αποστραγγßζονταò το νερü, συνεχßζονταò τη
λειτουργßα τηò αντλßαò κυκλοφορßαò, προθερìαßνονταò ìε
θερìαντÞρα, κλπ.) Το πÜγωìα του νεροý στα σχετικÜ κυκλþìατα
ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στον τýπο εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε
πλÜκεò. Συνεπþò, παρακαλοýìε λÜβετε τα απαραßτητα ìÝτρα
ανÜλογα ìε τιò συνθÞκεò χρÞσηò.
(Äεßτε την εικüνα 7)
1. ΠαρÜδειγìα σωλÞνωσηò
2. Στüìιο εισüδου τηò σωλÞνωσηò νεροý
3. Φßλτρο (πωλεßται χωριστÜ ωò εξÜρτηìα)
4. ΤÜπα εκροÞò αÝρα (για κοινÞ χρÞση ìε το στüìιο
καθαρισìοý)
5. ΣυσκευÞ καθαρισìοý
6. Φßλτρο για αντλßα
7. Βαλβßδα αυτüìατηò εκροÞò αÝρα
8. Στüìιο εξüδου τηò σωλÞνωσηò νεροý
9. ΚοινÞ χρÞση ìε τÜπα αποστρÜγγισηò νεροý
10. Τýποò εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε πλÜκεò
11. ΕξωτερικÞ ìονÜδα

Πριν ξεκινÞσετε ìια δοκιìαστικÞ λειτουργßα, παρακαλοýìε
βεβαιωθεßτε üτι Ýχει γßνει σωστÜ η εργασßα τηò σωλÞνωσηò.
ΕιδικÜ, βεβαιωθεßτε üτι το φßλτρο, η βαλβßδα εκροÞò αÝρα, η
βαλβßδα αυτüìατηò παροχÞò νεροý, το δοχεßο και το ντεπüζιτο
διαστολÞò εßναι στη σωστÞ τουò θÝση.
Αφοý γεìιστεß πλÞρωò το νερü, πρþτα βÜλτε σε λειτουργßα ìüνο
την αντλßα, και ìετÜ βεβαιωθεßτε üτι δεν Ýχει εγκλωβιστεß αÝραò
ìÝσα στο σýστηìα κυκλοφορßαò του νεροý και üτι η ταχýτητα
ροÞò του νεροý εßναι αυτÞ που πρÝπει. Αν εγκλωβιστεß αÝραò Þ η
ταχýτητα ροÞò του νεροý δεν εßναι αρκετÞ, ο τýποò εναλλÜκτη
θερìüτηταò ìε πλÜκεò ìπορεß να παγþσει. ΜετρÞστε αν υπÜρχει
καθüλου απþλεια πßεσηò του νεροý στην περιοχÞ πριν και ìετÜ
την εξωτερικÞ ìονÜδα, και βεβαιωθεßτε üτι η ταχýτητα τηò ροÞò
εßναι αυτÞ που πρÝπει. Στην περßπτωση οποιασδÞποτε
ανωìαλßαò, σταìατÞστε αìÝσωò τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα και
κÜντε διÜγνωση του προβλÞìατοò για να το λýσετε.
Ακολουθþνταò τιò οδηγßεò του εγχειριδßου εγκατÜστασηò, κÜντε
δοκιìαστικÞ λειτουργßα τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
¼ταν ολοκληρωθεß η δοκιìαστικÞ λειτουργßα, εξετÜστε το φßλτρο
στο στüìιο εισüδου σωλÞνωσηò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò. Αν εßναι
βρþìικο, καθαρßστε το.

7-3 Καθηìερινü σÝρβιò και συντÞρηση

1.

Äιαχεßριση τηò ποιüτηταò του νεροý
¹ κατασκευÞ του τýπου εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε πλÜκεò εßναι
τÝτοια που δεν επιτρÝπει αποσυναρìολüγηση και καθαρισìü, Þ
αντικατÜσταση οποιουδÞποτε εξαρτÞìατοò. Παρακαλοýìε δþστε
ιδιαßτερη προσοχÞ στην ποιüτητα του νεροý που χρησιìοποιεßται
για τον τýπο εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε πλÜκεò, þστε να
αποφευχθεß η διÜβρωση και η συγκρÜτηση πουριοý.
Το νερü που πρüκειται να χρησιìοποιηθεß για τον τýπο εναλλÜκτη
θερìüτηταò ìε πλÜκεò θα πρÝπει να Ýχει τουλÜχιστον την
ποιüτητα που καθορßζεται στον παρακÜτω πßνακα.
¼ταν χρησιìοποιεßτε οποιοδÞποτε ìÝσο πρüληψηò τηò
διÜβρωσηò, κατασταλτικü ìÝσο για το πουρß, κλπ., αυτÜ τα ìÝσα
δεν θα πρÝπει να Ýχουν καθüλου διαβρωτικÝò ιδιüτητεò απÝναντι
στο ανοξεßδωτο ατσÜλι και τον χαλκü.
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2.

3.

Äιαχεßριση τηò ταχýτηταò τηò ροÞò παγωìÝνου νεροý.
Αν ο ρυθìüò ροÞò ψυχüìενου νεροý δεν εßναι επαρκÞò, θα
καταλÞξει σε πÜγωìα του εναλλÜκτη θερìüτηταò τýπου πλÜκαò.
ΕλÝγξτε ìÞπωò υπÜρχει απüφραξη στο φßλτρο, εγκλωβισìÝνοò
αÝραò και οποιαδÞποτε ìεßωση τηò ταχýτηταò τηò ροÞò λüγω
βλÜβηò τηò αντλßαò κυκλοφορßαò, ìετρþνταò τιò διαφορÝò
θερìοκρασßαò και πßεσηò στα στüìια εισüδου και εξüδου του τýπου
εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε πλÜκεò. Αν η παρατεταìÝνη διαφορÜ
θερìοκρασßαò Þ πßεσηò Ýχει αυξηθεß πÝρα απü τα ενδεδειγìÝνα
üρια, η ταχýτητα τηò ροÞò θα πρÝπει να Ýχει ìειωθεß. ΣταìατÞστε τη
λειτουργßα και χειριστεßτε την αιτßα πριν ξαναρχßσει η λειτουργßα.
ΕνÝργειεò που πρÝπει να κÜνετε üταν Ýχει ενεργοποιηθεß ìια
συσκευÞ προστασßαò κατÜ του παγþìατοò.
¼ταν θα πρÝπει να ενεργοποιηθεß η συσκευÞ προστασßαò κατÜ
του παγþìατοò στη διÜρκεια τηò λειτουργßαò, χειριστεßτε
οπωσδÞποτε την αιτßα πριν ξεκινÞσει πÜλι η λειτουργßα. Αν η
συσκευÞ προστασßαò κατÜ του παγþìατοò Ýχει ενεργοποιηθεß ìßα
φορÜ, σηìαßνει üτι Ýχει συìβεß ìερικü πÜγωìα. Αν ξεκινÞσετε πÜλι
τη λειτουργßα χωρßò να χειριστεßτε την αιτßα, ο τýποò εναλλÜκτη
θερìüτηταò ìε πλÜκεò θα κλεßσει και ο πÜγοò δεν θα ìπορεß να
λιþσει, και επιπλÝον, το φαινüìενο του παγþìατοò θα
επαναληφθεß, ìε αποτÝλεσìα να υπÜρξει ζηìιÜ στον τýπο
εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε πλÜκεò, η οποßα ìπορεß να οδηγÞσει σε
Üσχηìη κατÜσταση, üπου αρχßζει το ψυκτικü ìÝσο να διαρρÝει Þ
το νερü να εισχωρεß στο κýκλωìα του ψυκτικοý ìÝσου.

(3)Σε Ýνα κýκλωìα συìπυκνωìÝνου νεροý που χρησιìοποιεß Ýναν
κλειστü πýργο ψýξηò, το νερü κυκλοφορßαò κλειστοý κυκλþìατοò
και το νερü συìπληρþìατοò πρÝπει να πληροýν τα πρüτυπα
ποιüτηταò νεροý για το σýστηìα θερìοý νεροý, ενþ το διερχüìενο
νερü και το νερü συìπληρþìατοò πρÝπει να ανταποκρßνονται σε
εκεßνα που αφοροýν στο σýστηìα νεροý ψýξηò τýπου κυκλοφορßαò.
(4)Η παροχÞ νεροý πρÝπει να εßναι καθαρü νερü τηò βρýσηò,
βιοìηχανικü νερü Þ καθαρü υπüγειο νερü.
Μη χρησιìοποιÞσετε απεσταγìÝνο Þ αποσκληρυìÝνο νερü.
(5)Τα δεκαπÝντε εßδη στον παραπÜνω πßνακα αντιπροσωπεýουν τιò
τυπικÝò αιτßεò διÜβρωσηò και σχηìατισìοý αλÜτων.
(6)Το νερü ανοικτοý κυκλþìατοò ìπορεß να προκαλÝσει διÜβρωση.
Μην χρησιìοποιÞσετε νερü ανοικτοý κυκλþìατοò.

7-5 ΣυντÞρηση του τýπου εναλλÜκτη θερìüτηταò
ìε πλÜκεò
Η απüδοση ενüò τýπου εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε πλÜκεò ìπορεß να
φθßνει λüγω τηò συσσþρευσηò πουριοý. Μπορεß να πÜθει ζηìιÜ απü
πÜγωìα, λüγω πτþσηò τηò ταχýτηταò ροÞò. Γι’ αυτü, εßναι
απαραßτητο να κÜνετε προγραììατισìÝνεò συντηρÞσειò σε τακτÜ
χρονικÜ διαστÞìατα þστε να αποφευχθεß η δηìιουργßα πουριοý.

1.

7-4 Ποιüτητα νεροý
Πρüτυπα ποιüτηταò νεροý για ψυχüìενο νερü, θερìü νερü και
συìπλÞρωìα νεροý (4) (6)

Εßδοò (5)

Σýστηìα νεροý ψýξηò (3) Σýστηìα θερìοý
Σýστηìα κυκλοφορßαò νεροý (2)
Νερü
ΣυìπλÞρωκυκλοφορßαò ìα νεροý

Νερü
κυκλοφορßαò ΣυìπλÞρω(20°C ~ 60°C) ìα νεροý

2.

ΤÜση (1)

ÄιÜβρωση

Πουρß

Πρüτυπα εßδη
pH(25°C)

6,5 Ýωò
8,2

6,0 Ýωò
8,0

7,0 Ýωò
8,0

7,0 Ýωò
8,0

{

{
{

ΗλεκτρικÞ
αγωγιìüτητα
(mS/m)(25°C)

Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
απü 80
απü 30
απü 30
απü 30

{

Χλωριοýχα ιüντα
–
(mgcl /L)

Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
απü 200
απü 50
απü 50
απü 50

{

ΘεϊκÜ ιüντα
2(mgSO4 /L)

Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
απü 200
απü 50
απü 50
απü 50

{

¼ξινη κατανÜλωση
(pH4,8)

(mgCaCO3/L)

Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
απü 100
απü 50
απü 50
απü 50

{

ΣυνολικÞ
σκληρüτητα
(mgCaCO3/L)

Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
απü 200
απü 70
απü 70
απü 70

{

Σκληρüτητα
ασβεστßου
(mgCaCO3/L)

Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
απü 150
απü 50
απü 50
απü 50

{

Πυρßτια ιοντικÞò
κατÜστασηò
(mgSiO2/L)

Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
απü 50
απü 30
απü 30
απü 30

{

Σßδηροò (mgFe/L)

Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
απün 1,0
απü 0,3
απü 1,0
απü 0,3

{

Χαλκüò (mgCu/L)

Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
απü 0,3
απü 0,1
απü 1,0
απü 0,1

{

ΘειϊκÜ ιüντα
2(mgS /L)

Äεν θα
Äεν θα
Äεν θα
Äεν θα
εντοπιστεß εντοπιστεß εντοπιστεß εντοπιστεß

{

Ιüντα αλουìινßου
+
(mgNH4 /L)

Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
απü 1,0
απü 0,1
απü 0,3
απü 0,1

{

ΚατÜλοιπα
χλωρßου
(mgCl/L)

Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
απü 0,3
απü 0,3
απü 0,25
απü 0,3

{

Äιοξεßδιο ελεýθερου Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο Μικρüτερο
Üνθρακα (mgCO2/L) απü 4,0
απü 4,0
απü 0,4
απü 4,0

{

Äεßκτηò
σταθερüτηταò

{

Εßδη αναφορÜò

6,0 Ýωò 7,0

—

—

—

{

{

[ΣΗΜΕΙÙΣΕΙΣ]
(1)Τα κυκλικÜ σηìÜδια στιò στÞλεò για σχηìατισìü διÜβρωσηò Þ
αλÜτων.
(2)Η διÜβρωση Ýχει την τÜση να εκδηλþνεται, üταν η θερìοκρασßα
νεροý εßναι υψηλÞ (40°C Þ υψηλüτερη) και αν τα ìÝταλλα χωρßò
καìßα προστατευτικÞ επικÜλυψη εßναι εκτεθειìÝνα απευθεßαò στο
νερü, θα Þταν καλÞ ιδÝα να λÜβετε αποτελεσìατικÜ ìÝτρα Ýναντι
τηò διÜβρωσηò, üπωò η προσθÞκη ενüò αντιδιαβρωτικοý Þ
επεξεργασßα απαερισìοý.
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3.

Πριν φθÜσει η εποχÞ χρÞσηò, κÜντε τιò παρακÜτω επιθεωρÞσειò:
1) ΚÜντε Ýνα τεστ ποιüτηταò του νεροý και βεβαιωθεßτε üτι εßναι
ìÝσα στα πλαßσια του προτýπου.
2) Καθαρßστε το φßλτρο.
3) Βεβαιωθεßτε üτι η ταχýτητα τηò ροÞò εßναι σωστÞ.
4) Βεβαιωθεßτε üτι οι συνθÞκεò λειτουργßαò (πßεση, ταχýτητα τηò
ροÞò, θερìοκρασßα του στοìßου εξüδου, κλπ.) εßναι κανονικÜ.
ΕπειδÞ η κατασκευÞ του τýπου εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε πλÜκεò
εßναι τÝτοια που δεν επιτρÝπει αποσυναρìολüγηση και
καθαρισìü, ακολουθÞστε τιò παρακÜτω οδηγßεò καθαρισìοý:
1) Για τον σκοπü τηò συντÞρησηò απαιτεßται να υπÜρχει στüìιο
σýνδεσηò στα στüìια εισüδου και εξüδου του νεροý. ΠρÝπει να
συνδÝσετε ìια αντλßα κυκλοφορßαò ανÜìεσα σε αυτÜ τα 2 στüìια
σýνδεσηò üταν καθαρßζετε ìε χηìικÜ ìÝσα τον εναλλÜκτη
θερìüτηταò ìε πλÜκεò.
Για τον καθαρισìü του πουριοý ìÝσα στον εναλλÜκτη
θερìüτηταò ìε πλÜκεò συνιστÜται η χρÞση διαλýìατοò ìε 5%
αραιωìÝνο ìυρìηκικü, κιτρικü, οξαλικü, οξικü Þ φωσφορικü οξý.
Μη χρησιìοποιÞσετε ποτÝ υδροχλωρικü, θειικü Þ νιτρικü οξý γιατß
αυτÜ τα διαλýìατα Ýχουν ισχυρÝò διαβρωτικÝò ιδιüτητεò.
2) Φροντßστε να Ýχετε βαλβßδα διακοπÞò ìπροστÜ σε αυτü το
στüìιο εισüδου του σωλÞνα νεροý και Üλλη ìßα ìετÜ το στüìιο
εξüδου του σωλÞνα νεροý.
3) ΣυνδÝστε τη σωλÞνωση για την κυκλοφορßα των χηìικþν
ìÝσων καθαρισìοý στο στüìιο εισüδου τηò σωλÞνωσηò του
τýπου εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε πλÜκεò. Γεìßστε για λßγο τον
τýπο εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε πλÜκεò ìε το καθαριστικü
διÜλυìα των 50 - 60°C. ΜετÜ, βÜλτε ìε ìια αντλßα να
κυκλοφορÞσει το καθαρισìü διÜλυìα για 2-5 þρεò. Ο χρüνοò
καθαρισìοý εξαρτÜται απü τη θερìοκρασßα του καθαριστικοý
διαλýìατοò Þ τον βαθìü συσσþρευσηò πουριοý. Συνεπþò, θα
πρÝπει να παρακολουθεßτε την αλλαγÞ τηò ρυπαρüτηταò
(χρþìα) του καθαριστικοý διαλýìατοò για να προσδιορßσετε
τον βαθìü συσσþρευσηò πουριοý.
4) ΜετÜ την κυκλοφορßα του καθαριστικοý διαλýìατοò,
εκκενþστε το διÜλυìα απü τον τýπο εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε
πλÜκεò, γεìßστε τον ìε διÜλυìα 1-2% υδροξειδßου του νατρßου
(NaOH) Þ üξινου ανθρακικοý νατρßου (NaHCO3). Για τον
σκοπü ουδετεροποßησηò, βÜλτε να κυκλοφορÞσει αυτü το
διÜλυìα για 15-20 λεπτÜ.
5) Αφοý ολοκληρωθεß η διαδικασßα τηò ουδετεροποßησηò,
ξεβγÜλτε ìε προσοχÞ το εσωτερικü ìÝροò του τýπου
εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε πλÜκεò, χρησιìοποιþνταò πüσιìο
και καθαρü νερü.
6) ¼ταν χρησιìοποιεßτε οποιοδÞποτε καθαριστικü ìÝσο που
πωλεßται στο εìπüριο, ελÝγξτε απü πριν ìÞπωò Ýχει διαβρωτικÝò
ιδιüτητεò απÝναντι στο ανοξεßδωτο ατσÜλι και τον χαλκü.
7) Για λεπτοìÝρειεò τηò ìεθüδου καθαρισìοý, ρωτÞστε τον
κατασκευαστÞ του σχετικοý καθαριστικοý ìÝσου.
Αφοý ολοκληρωθεß ο καθαρισìüò, βεβαιωθεßτε üτι η ìονÜδα
ìπορεß να λειτουργÞσει ìε κανονικü τρüπο.

ΕλληνικÜ

06_EL_3P153897-8L.fm Page 7 Tuesday, July 15, 2008 3:01 PM

8.

ΚΑΛÙÄΙÙΣΗ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠροσοχÞ

• ¼λεò οι τοπικÝò καλωδιþσειò πρÝπει να τοποθετοýνται απü
Ýναν εξειδικευìÝνο ηλεκτρολüγο και πρÝπει να
συììορφþνονται ìε τουò αντßστοιχουò τοπικοýò και εθνικοýò
κανονισìοýò.
• Η καλωδιþσειò στο χþρο εγκατÜστασηò πρÝπει να γßνονται
σýìφωνα ìε τα σχεδιαγρÜììατα συνδεσìολογßαò και τιò οδηγßεò
που παρÝχονται παρακÜτω.
• Βεβαιωθεßτε üτι υπÜρχει Ýνα αφιερωìÝνο κýκλωìα ισχýοò. ΠοτÝ
ìη χρησιìοποιεßτε την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα απü κοινοý ìε ìßα
Üλλη συσκευÞ.
• Μην ξεκινÞσετε τη λειτουργßα προτοý ολοκληρωθεß η εργασßα τηò
σωλÞνωσηò του ψυκτικοý ìÝσου.
(Αν συìβεß αυτü, ο συìπιεστÞò ìπορεß να πÜθει βλÜβη.)
• Μη βγÜζετε ποτÝ το θερìßστορ, τον αισθητÞρα κλπ. üταν κÜνετε
καλωδßωση τηò σýνδεσηò τροφοδοσßαò και τηò ìετÜδοσηò.
(Αν αυτÞ γßνει Ýχονταò αφαιρÝσει το θερìßστορ, τον αισθητÞρα
κλπ., ο συìπιεστÞò ìπορεß να πÜθει βλÜβη.)
• Φροντßστε να εγκαταστÞσετε Ýναν ανιχνευτÞ διαρροÞò γεßωσηò.
(Σε αυτÞ τη ìονÜδα χρησιìοποιεßται εναλλÜκτηò, γι’ αυτü
εγκαταστÞστε ανιχνευτÞ διαρροÞò γεßωσηò που ìπορεß να
χειριστεß υψηλÝò αρìονικÝò συχνüτητεò, þστε να αποφευχθεß η
δυσλειτουργßα του ßδιου του ανιχνευτÞ διαρροÞò γεßωσηò.)
• Αυτü το προϊüν Ýχει ανιχνευτÞ προστασßαò κατÜ τηò αντßστροφηò
φÜσηò που λειτουργεß ìüνο üταν ξεκινÞσει η λειτουργßα του
προϊüντοò.
• Μην λειτουργεßτε τη ìονÜδα, περικüπτονταò τη διÜταξη
προστασßαò (S1PH).
Αν υπÜρχει η η πιθανüτητα ανÜστροφηò φÜσηò, χαλαρÞò φÜσηò,
στιγìιαßαò ολικÞò διακοπÞò Þ η ισχýò ενεργοποιεßται και
απενεργοποιεßται, ενþ το προϊüν εßναι σε λειτουργßα,
προσαρτÞστε τοπικÜ Ýνα κýκλωìα προστασßαò αναστραììÝνηò
φÜσηò. Η λειτουργßα του προϊüντοò σε ανÜστροφη φÜση ìπορεß
να προκαλÝσει θραýση στο συìπιεστÞ Þ σε Üλλα ìÝρη.
• ΠροσαρτÞστε το καλþδιο ρεýìατοò προσεκτικÜ.
• Η προσαγωγÞ ρεýìατοò σε ελλιπÞ φÜση N Þ σε εσφαλìÝνη φÜση
N θα προκαλÝσει θραýση του εξοπλισìοý.

8-1 ΠροαιρετικÜ εξαρτÞìατα
Σηìεßωση
• ¼ταν χρησιìοποιεßτε Ýναν προσαρìογÝα για τη διαδοχικÞ
εκκßνηση, διαβÜστε το κεφÜλαιο “Παραδεßγìατα”.
• Για τιò καλωδιþσειò σýνδεσηò στο κεντρικü τηλεχειριστÞριο
διαβÜστε το σχετικü εγχειρßδιο εγκατÜστασηò.

8-2 Κýκλωìα ισχýοò και απαιτοýìενα καλþδια
Για τη σýνδεση τηò ìονÜδαò πρÝπει να υπÜρχει Ýνα αφιερωìÝνο
κýκλωìα ισχýοò (βλÝπε πßνακα παρακÜτω). Το κýκλωìα αυτü
πρÝπει να προστατεýεται απü τιò κατÜλληλεò συσκευÝò ασφαλεßαò,
π.χ. κεντρικüò διακüπτηò, ασφÜλεια ìε χρονυστÝρηση σε κÜθε φÜση
και Ýναò ανιχνευτÞò διαφυγÞò στη γη.
ΕλÜχ. αìπÝρ Συνιστþìενεò
κυκλþìατοò ασφÜλειεò

ΦÜση και
συχνüτητα

ΤÜση

ΤìÞìα γραììÞò
ìετÜδοσηò

RWEYQ8PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

12,6A

25A

0,75-1,25mm2

RWEYQ10PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

12,6A

25A

0,75-1,25mm2

RWEYQ16PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ18PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ20PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ24PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ26PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ28PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ30PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

¼ταν χρησιìοποιεßτε διακüπτεò που λειτουργοýν ìε παραìÝνον
ρεýìα να βεβαιþνεστε üτι γßνεται χρÞση παραìÝνοντοò ρεýìατοò
υψηλÞò ταχýτηταò 200 mA.
Σηìεßωση
• ΧρησιìοποιÞστε ìüνο χÜλκινουò αγωγοýò
• ΧρησιìοποιÞστε ìονωìÝνο καλþδιο τροφοδοσßαò.
• ΕπιλÝξτε το καλþδιο ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò σýìφωνα ìε τουò
τοπικοýò και εθνικοýò κανονισìοýò.
• Το ìÝγεθοò του καλωδßου πρÝπει να συìφωνεß ìε τον ισχýοντα
τοπικü και εθνικü κωδικü.

ΕλληνικÜ

• Οι προδιαγραφÝò για την τοπικÞ καλωδßωση του καλωδßου
τροφοδοσßαò και την καλωδßωση διακλÜδωσηò εßναι σýìφωνεò ìε
το πρüτυπο IEC60245.
• ΤΥΠΟΣ ΚΑΛÙÄΙΟΥ H05VV(*)
*Μüνο για προστατευìÝνουò σωλÞνεò. ΧρησιìοποιÞστε τον τýπο
H07RN-F üταν δεν χρησιìοποιοýνται προστατευìÝνοι σωλÞνεò.

8-3 ΓενικÜ
• ΜÝχρι 3 ìονÜδεò ìποροýν να συνδεθοýν ìε καλωδßωση
τροφοδοσßαò διακλÜδωσηò ìεταξý των εξωτερικþν ìονÜδων.
Για περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò δεßτε τα σχÝδια του εξοπλισìοý
και τα τεχνικÜ στοιχεßα.
• ΣυνδÝστε το καλþδιο τηò πηγÞò ισχýοò στο πλακßδιο ακροδεκτþν
τηò πηγÞò ισχýοò και σφßξτε το ìε τον τρüπο που υποδεικνýεται
στην εικüνα 8, κεφÜλαιο “Σýνδεση επιτüπιαò γραììÞò”.
• ÄεδοìÝνου üτι αυτÞ η ìονÜδα διαθÝτει Ýναν αναστροφÝα, η
εγκατÜσταση ενüò πυκνωτÞ ìε στατικü αβÜνò üχι ìüνο θα
προκαλÝσει φθορÜ του παρÜγοντα βελτßωσηò ισχýοò, αλλÜ
ìπορεß να προκαλÝσει ατýχηìα απü υπερβολικÞ θÝρìανση του
πυκνωτÞ λüγω των κυìÜτων σε υψηλÞ συχνüτητα. Γι’αυτü δεν
πρÝπει ποτÝ να τοποθετεßτε Ýνα πυκνωτÞ ìε στατικü αβÜνò.
• ÄιατηρÞστε την διακýìανση τηò ισχýοò στο 2% τηò ονοìαστικÞò
ισχýοò.
1. Η υπερβολικÞ διακýìανση ìειþνει τη διÜρκεια του χωρητικοý
φßλτρου.
2. ¼ταν η διακýìανση ισχýοò υπερβαßνει το 4% τηò ονοìαστικÞò
ισχýοò, ωò ìÝτρο προστασßαò το προϊüν θα διακüψει τη
λειτουργßα και θα εìφανιστεß ìßα Ýνδειξη σφÜλìατοò.
• ¼ταν κÜνετε τη σýνδεση των ηλεκτρικþν καλωδßων να
ακολουθεßτε το “ηλεκτρικü διÜγραììα καλωδßωσηò”.
• ΚÜντε τη σýνδεση των κλαλωδßων ìüνο αφοý διακüψετε πλÞρωò
την ηλεκτρικÞ παροχÞ.
• Να γειþνετε πÜντα τα καλþδια. (Σýìφωνα ìε τουò εθνικοýò
κανονισìοýò τηò χþραò üπου βρßσκεστε.)
• Μη συνδÝετε το καλþδιο γεßωσηò σε σωλÞνεò αερßου, σωλÞνεò
αποστρÜγγισηò, αλεξικÝρευνα Þ σε τηλεφωνικÜ καλþδια στο
Ýδαφοò.
ΣωλÞνεò αερßου: ìπορεß να εκραγοýν Þ να πιÜσουν φωτιÜ στην
περßπτωση διαφυγÞò αερßου.
ΣωλÞνεò αποστρÜγγισηò: δεν εßναι δυνατÞ η γεßωση εÜν
χρησιìοποιοýνται σωλÞνεò απü χοντρü πλαστικü.
ΤηλεφωνικÜ καλþδια και αλεξικÝραυνα: επικßνδυνο σε
περßπτωση κεραυνοý λüγω υπερβολικÞò αýξησηò του ηλεκτρικοý
φορτßου στη γεßωση.
• ΑυτÞ η ìονÜδα εßναι εφοδιασìÝνη ìε συσκευÞ εναλλÜκτη. ΠρÝπει
Þδη να υπÜρχει γεßωση για να εìποδιστεß η επßδραση του
ηλεκτροìαγνητικοý θορýβου που δηìιουργεßται πÜνω σε Üλλεò
συσκευÝò καθþò και η διαρροÞ ρεýìατοò πÜνω στο εξωτερικü
περßβληìα τηò ìονÜδαò.
• Οι διακüπτεò σφÜλìατοò πλαισßου ειδικοß για την προστασßα απü
σφÜλìατα πλαισßου πρÝπει να χρησιìοποιοýνται σε συνδυασìü
ìε τον κýριο διακüπτη Þ ασφÜλεια, üταν χρησιìοποιοýνται ìε την
καλωδßωση.
• ΣυνδÝστε ìε ασφÜλεια το καλþδιο, χρησιìοποιþνταò το
ενδεδειγìÝνο καλþδιο, και στερεþστε το ìε τον προσαρτηìÝνο
σφιγκτÞρα, χωρßò να ασκÞσετε εξωτερικÞ πßεση πÜνω στουò
ακροδÝκτεò (ακροδÝκτηò για καλωδßωση τροφοδοσßαò,
ακροδÝκτηò για καλωδßωση ìετÜδοσηò και ακροδÝκτη γεßωσηò).
Äεßτε την ενüτητα “Σýνδεση επιτüπιαò γραììÞò”.
• Μη συνδÝετε ποτÝ την τροφοδοσßα ìε αντßστροφη φÜση.
(Αυτü το προϊüν Ýχει ανιχνευτÞ προστασßαò κατÜ τηò αντßστροφηò
φÜσηò. Αν ο ανιχνευτÞò λειτουργÞσει, αντικαταστÞστε τιò δýο απü
τιò τρειò φÜσειò (L1, L2 και L3).)

8-4 Παραδεßγìατα
ΠαρÜδειγìα συστÞìατοò (Äεßτε την εικüνα 8)
1. ΗλεκτρικÞ τροφοδοσßα χþρου εγκατÜστασηò
2. Κýριοò διακüπτηò
3. ΑνιχνευτÞò διαρροÞò γεßωσηò
4. ΗλεκτρικÞ ασφÜλεια
5. ΕπιλογÝαò ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
6. ΤηλεχειριστÞριο
7. ΕξωτερικÞ ìονÜδα
8. ΜονÜδα BS
9. ΕσωτερικÝò ìονÜδεò
καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò (καλþδιο ìε περßβληìα)
καλωδßωση ìετÜδοσηò (καλþδιο ìε περßβληìα)
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ΠροσοχÞ
• ΧρησιìοποιÞστε σωλÞνα για καλþδια τροφοδοσßαò για την
καλωδßωση τροφοδοσßαò.
• ¸ξω απü τη ìονÜδα, βεβαιωθεßτε üτι η καλωδßωση του ασθενοýò
ηλεκτρικοý ρεýìατοò (δηλ. για το τηλεχειριστÞριο, τη ìετÜδοση,
κλπ.) και του ισχυροý ηλεκτρικοý ρεýìατοò δεν περνÜνε κοντÜ η
ìßα στην Üλλη, διατηρþνταò ìεταξý τουò ìια απüσταση
τουλÜχιστον 50 mm. Η γειτνßαση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτρικÞ
παρεìβολÞ, δυσλειτουργßα και ζηìιÜ.
• Φροντßστε να συνδÝσετε την καλωδßωση τροφοδοσßαò στην
πλακÝτα ακροδεκτþν τηò καλωδßωσηò τροφοδοσßαò και να την
ασφαλßσετε, üπωò περιγρÜφεται στην ενüτητα Σýνδεση
επιτüπιαò γραììÞò.
• Η καλωδßωση τηò ìετÜδοσηò θα πρÝπει να ασφαλιστεß üπωò
περιγρÜφεται στην ενüτητα Σýνδεση επιτüπιαò γραììÞò:
Καλωδßωση ìετÜδοσηò και επιλογÝαò ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
• Ασφαλßστε την καλωδßωση ìε τουò βοηθητικοýò σφιγκτÞρεò, Ýτσι
þστε να ìην αγγßζει τη σωλÞνωση.
• Φροντßστε þστε η καλωδßωση και το κÜλυììα του κουτιοý
ηλεκτρικþν εξαρτηìÜτων να ìην προεξÝχουν απü την κατασκευÞ,
και κλεßστε καλÜ το κÜλυììα.
ΠαραλαβÞ τηò γραììÞò ισχýοò και τηò γραììÞò ìετÜδοσηò
(Äεßτε την εικüνα 9)
1. Καλωδßωση τροφοδοσßαò και καλωδßωση για τη
λειτουργßα τηò αντλßαò (ΥψηλÞ τÜση)
2. Καλωδßωση σýνδεσηò
(ΧαìηλÞ τÜση)
3. Αποìüνωση
ΣυνδÝστε το καλþδιο στην πλακÝτα ακροδεκτþν στην πλακÝτα
Τ.Κ., ìε προσοχÞ, γιατß η πολý ìεγÜλη πßεση ìπορεß να κÜνει
ζηìιÜ στην πλακÝτα Τ.Κ.
Σýνδεση επιτüπιαò γραììÞò: Καλωδßωση ìετÜδοσηò, κýκλωìα
αλληλασφÜλισηò, Ýξοδοò λειτουργßαò αντλßαò και επιλογÝαò
ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
ΣυνδÝστε το καλþδιο στην πλακÝτα ακροδεκτþν πÜνω στην πλακÝτα
Τ.Κ., ìε προσοχÞ, γιατß η πολý ìεγÜλη πßεση ìπορεß να κÜνει ζηìιÜ
στην πλακÝτα Τ.Κ.
[Σε περßπτωση ìονοý συστÞìατοò εξωτερικÞò ìονÜδαò ]
(Äεßτε την εικüνα 10)
1. ΕπιλογÝαò ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
2. ΠλακÝτα Τ.Κ. εξωτερικÞò ìονÜδαò (A1P)
3. ΠροσÝξτε την πολικüτητα
4. ΧρησιìοποιÞστε τον αγωγü του θωρακισìÝνου
καλωδßου (2 συρìÜτων) (χωρßò πολικüτητα)
5. ΠλακÝτα ακροδεκτþν (προìÞθεια τοπικÜ)
6. ΕσωτερικÝò ìονÜδεò
7. Μην συνδÝσετε ποτÝ το καλþδιο τροφοδοσßαò.
8. ΜονÜδα Α του BS
9. ΜονÜδα Β του BS
10. Τελευταßα ìονÜδα BS
11. ΜονÜδα ìüνο για ψýξη
[Σε περßπτωση πολλαπλοý συστÞìατοò εξωτερικÞò ìονÜδαò ]
(Äεßτε την εικüνα 11)
1. ΜονÜδα A (Κýρια ìονÜδα)
2. ΜονÜδα B
3. ΜονÜδα C
4. ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΑÄΑ IN/D
5. ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΑÄΑ OUT/D
6. ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΑÄΑ MULTI
7. Προò τον επιλογÝα ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ìüνο για το
σýστηìα αντλßαò θÝρìανσηò
8. Προò την εσωτερικÞ ìονÜδα
9. Προò Üλλα συστÞìατα
• Η συρìÜτωση ìετÜδοσηò ìεταξý των εξωτερικþν ìονÜδων στην
ßδια γραììÞ αγωγοý πρÝπει να συνδÝεται στουò ακροδÝκτεò Q1/
Q2 (Out Multi). Η σýνδεση των συρìÜτων στουò ακροδÝκτεò
(Out-Out) Ýχει ωò επακüλουθο τη δυσλειτουργßα συστÞìατοò.
• Η συρìÜτωση για τιò Üλλεò γραììÝò πρÝπει να συνδÝεται στουò
ακροδÝκτεò F1/F2 (Out-Out) τηò πλακÝταò PC στην εξωτερικÞ
ìονÜδα στην οποßα συνδÝεται η συρìÜτωση ìετÜδοσηò για τιò
εσωτερικÝò ìονÜδεò.
• Η εξωτερικÞ ìονÜδα στην οποßα συνδÝεται η συρìÜτωση
ìετÜδοσηò για τιò εσωτερικÝò ìονÜδεò αποτελεß την κýρια ìονÜδα.
• Η συρìÜτωση ìετÜδοσηò ìεταξý των εξωτερικþν ìονÜδων
πρÝπει να εßναι 30 m σε ìÞκοò, το ìÝγιστο.
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[Ρýθìιση του κυκλþìατοò αλληλασφÜλισηò και
τηò εξüδου λειτουργßαò αντλßαò.]
〈¸ξοδοò λειτουργßαò αντλßαò [υψηλÞ τÜση]〉
• ΧρησιìοποιÞστε ìονωìÝνα καλþδια ìεγÝθουò που αναφÝρεται
παρακÜτω, ìε ονοìαστικÞ τÜση 250 V Þ υψηλüτερη:
Για καλþδια ìονοý πυρÞνα: τουλÜχιστον 1,25 mm² (εργασßα
σωλÞνα αγωγοý)
Για καλþδια πολλαπλþν πυρÞνων: τουλÜχιστον 0,75 mm²
∗Η καλωδßωση για την Ýξοδο λειτουργßαò τηò αντλßαò πρÝπει να
αγοραστεß τοπικÜ.
(Äεßτε την εικüνα 12)
1. ΑκροδÝκτηò εξüδου λειτουργßαò αντλßαò (X2M)
¼ταν η αντλßα του νεροý εßναι συνδεδεìÝνη ìε τη
λειτουργßα του συστÞìατοò, το κýκλωìα λειτουργßαò τηò
αντλßαò νεροý θα πρÝπει να βρßσκεται ìεταξý των
ακροδεκτþν (1) και (2).
ΠροδιαγραφÞ επαφÞò --- 220 VAC, 3mA-0,5A
2. ΠλακÝτα Τ.Κ. (A1P)
3. ΤοποθετÞστε χιτþνιο θερìοìüνωσηò.
4. Σýνδεση του κυκλþìατοò αλληλασφÜλισηò
Μην ξεχνÜτε να συνδÝετε Ýνα κýκλωìα
ενδοìανδÜλωσηò (ìια βοηθητικÞ επαφÞ “a”
ηλεκτροìαγνητικοý ìεταγωγÝα για την αντλßα νεροý) σε
καθεìιÜ απü τιò εξωτερικÝò ìονÜδεò.
(ΕπιλÝξτε οπωσδÞποτε ìια βοηθητικÞ επαφÞ “a” που
ìπορεß να ìεταγÜγει ελÜχιστο φορτßο DC15V, 1mA.)
〈¼ταν γßνεται σýνδεση για κÜθε εξωτερικÞ ìονÜδα〉
ΣυνδÝστε στην πλακÝτα ακροδεκτþν (X3M), üπωò
φαßνεται στο κÜτω δεξß ìÝροò του σχεδßου.
〈¼ταν γßνεται σýνδεση πολλþν εξωτερικþν ìονÜδεò ωò
1 ìüνο ìονÜδα (κεντρικÞ αλληλασφÜλιση)〉
Για αυτÞ τη ìονÜδα, εßναι δυνατüν να Ýχετε ìια κεντρικÞ
αλληλασφÜλιση των εξωτερικþν ìονÜδων
χρησιìοποιþνταò Ýναν προσαρìογÝα (πωλεßται
χωριστÜ ωò εξÜρτηìα) για εξωτερικü Ýλεγχο των
εξωτερικþν ìονÜδων.
Για λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε την σýνδεση καλωδßωσηò,
δεßτε την ενüτητα “Πþò να κÜνετε την καλωδßωση τηò
κεντρικÞò αλληλασφÜλισηò”.

〈Πþò να κÜνετε την καλωδßωση τηò κεντρικÞò
αλληλασφÜλισηò〉

• ¼ταν γßνει η κεντρικÞ αλληλασφÜλιση, δεßτε παρÜγρ. (3) “8-5 Στην
περßπτωση τοπικþν ρυθìßσεων”
• Äεν χρειÜζεται καλωδßωση ìε την πλακÝτα ακροδεκτþν X3M üταν
χρησιìοποιεßται κεντρικÞ αλληλασφÜλιση
• Για πολλαπλü σýστηìα, πρÝπει να γßνεται καλωδßωση
εξωτερικÞò/εξωτερικÞò σýνδεσηò ìüνο για την κýρια ìονÜδα.
(Äεßτε την εικüνα 13)
1. ΕξωτερικÞ ìονÜδα A
2. ΕξωτερικÞ ìονÜδα B
3. ΕξωτερικÞ ìονÜδα C
4. ΠροσαρìογÝαò για εξωτερικü Ýλεγχο
5. Κýκλωìα αλληλασφÜλισηò τηò αντλßαò νεροý
6. ΣυρìÜτωση σýνδεσηò Out-Out
7. ΧρησιìοποιÞστε τον αγωγü του θωρακισìÝνου
καλωδßου (2 συρìÜτων) (χωρßò πολικüτητα)

[ΕπιλογÞ του τýπου λειτουργßαò ψýξηò/θÝρìανσηò]
1. Ρýθìιση ψυξησ/θερìανσησ ìε το τηλεχειριστÞριο
συνδεδεìÝνο στην εσωτερικÞ ìονÜδα.
ÄιατηρÞστε το διακüπτη επιλογÞò ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(DS1) στο τυπωìÝνο κýκλωìα τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò
(A1P) στη θÝση που Ýχει ρυθìιστεß απü το εργοστÜσιο,
ÄΙΑKΟΠΤΗΣ.
(Äεßτε την εικüνα 16)
1. ΤηλεχειριστÞριο
2. Ρýθìιση ψýξηò/θÝρìανσηò ìε τον επιλογÝα ψυξησ/θερìανσησ.
ΣυνδÝστε τον επιλογÝαò ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(προαιρετικüò) στουò ακροδÝκτεò A/B/C και ρυθìßστε τον
διακüπτη του επιλογÝα ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (DS1) στην
πλακÝτα Τ.Κ. τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò στη θÝση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
(Äεßτε την εικüνα 17)
1. ΕπιλογÝαò ψυξησ/θερìανσησ
• Για την παραπÜνω καλωδßωση, χρησιìοποιεßτε πÜντα
2
θωρακισìÝνα καλþδια βυνιλßου 0,75 ìε 1,25 mm Þ καλþδια 2
πυρÞνων. (Τα καλþδια 3 πυρÞνων προβλÝπονται ìüνο για τον
επιλογÝα ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.)
• Ο εφοδιασìüò üλων των καλωδßων ìετÜδοσηò γßνεται απü την
τοπικÞ αγορÜ.

ΕλληνικÜ
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14. Φροντßστε να Ýχετε Ýναν βρüχο ìε κατεýθυνση προò τα
κÜτω στην καλωδßωση ìετÜδοσηò ακριβþò ìπροστÜ
απü τη θÝση που πρüκειται να στερεωθεß η καλωδßωση
στο πÜνω ìÝροò τηò πλÜκαò του πßνακα διακοπτþν.
Αυτü χρειÜζεται για να αποφευχθεß το ενδεχüìενο να
πÝσουν απü την καλωδßωση σταγüνεò απü υγροποßηση
ìÝσα στον πßνακα διακοπτþν.
15. Στερεþστε τη συρìÜτωση ìετÜδοσηò στουò σφιγκτÞρεò
ρητßνηò ìε τουò βοηθητικοýò σφιγκτÞρεò (A).
16. ΠερÜστε τη συρìÜτωση ìετÜδοσηò (χαìηλÞ τÜση)
διαìÝσου του συρìÜτινου κλιπ.
17. ΣυγκρατÞστε τη συρìÜτωση τροφοδοσßαò ισχýοò, την
Ýξοδο λειτουργßαò αντλßαò (υψηλÞ τÜση) και τη
συρìÜτωση γεßωσηò στο κÜτω ìÝροò του ηλεκτρικοý
κιβωτßου ìε το βοηθητικü σφιγκτÞρα (B)
18. Μην συνδÝετε σε δÝσìεò τη γεφýρωση τροφοδοσßαò
ρεýìατοò ìÝσω καλωδßου.

• Αν πρÝπει να υπερβεß κανεßò τα παρακÜτω üρια, θα πρÝπει να
προσÝχει ìÞπωò προκληθεß κÜποια ανωìαλßα στη ìετÜδοση.
ΜÝγιστο ìÞκοò καλωδßωσηò ............... 1000 m Þ λιγüτερο
Συνολικü ìÞκοò καλωδßωσηò .............. 2000 m Þ λιγüτερο
ΜÝγιστοò αριθìüò διακλαδþσεων....... ÄιακλÜδωση 16 Þ
λιγüτερο
ΜÞκοò καλωδßου ìεταξý των
εξωτερικþν ìονÜδων .......................... 30 m Þ λιγüτερο
• Μη συνδÝετε ποτÝ την τροφοδοσßα σε οποιαδÞποτε
καλωδßωση σýνδεσηò και την πλακÝτα ακροδεκτþν τηò,
διαφορετικÜ ìπορεß να πÜθει ζηìιÜ ολüκληρο το σýστηìα.
• ΥπÜρχει δυνατüτητα ìÝχρι 16 διακλαδþσειò για την καλωδßωση
ìετÜδοσηò. Εντοýτοιò, δεν επιτρÝπεται να υπÜρχει διακλÜδωση
ìετÜ απü Üλλη διακλÜδωση.
(Äεßτε την εικüνα 14)
1. ÄιακλÜδωση
2. ÄιακλÜδωση ìετÜ απü Üλλη διακλÜδωση
• Η συρìÜτωση προò τιò εσωτερικÝò ìονÜδεò πρÝπει να συνδÝεται
στουò ακροδÝκτεò F1/F2 (σε ΜΟΝΑÄΑ IN/D) τηò πλÜκαò PC στην
εξωτερικÞ ìονÜδα.
Σýνδεση επιτüπιαò γραììÞò: Καλωδßωση τροφοδοσßαò και
καλωδßωση ìετÜδοσηò
Φροντßστε να συνδÝσετε το καλþδιο τροφοδοσßαò στην πλακÝτα
ακροδεκτþν τηò τροφοδοσßαò και στερεþστε το ìε τουò
προσαρτηìÝνουò σφιγκτÞρεò, üπωò φαßνεται στα σχÞìατα 15 και 19.
(Äεßτε την εικüνα 15)
1. ΗλεκτρικÞ τροφοδοσßα
(3N~, 380-415V)
2. Äιακüπτηò διακλÜδωσηò, διακüπτηò αποκατÜστασηò
υπερρεýìατοò
3. Καλþδιο γεßωσηò
4. Äιακüπτηò αποκατÜστασηò διαρροÞò γεßωσηò
5. ΠροσαρτÞστε τα ìονωτικÜ χιτþνια.
6. Μπλοκ ακροδεκτþν παροχÞò ρεýìατοò
7. ΑκροδÝκτηò γεßωσηò
8. Συγκρατεß τα σýρìατα γεßωσηò ìαζß ìε τα σýρìατα
ισχýοò ìÝσω ενüò βοηθητικοý σφιγκτÞρα (A).
9. Καλþδιο γεßωσηò
10. ΚατÜ τη συρìÜτωση, ìην επιτρÝπετε στα σýρìατα γεßωσηò
να Ýρθουν σε επαφÞ ìε τα αγþγιìα σýρìατα συìπιεστÞ.
Αν τα σýρìατα Ýρθουν σε επαφÞ ìεταξý τουò, ìπορεß να
προκληθοýν δυσìενεßò επιπτþσειò σε Üλλεò ìονÜδεò.
11. ¼ταν συνδÝετε δýο σýρìατα σε Ýναν ακροδÝκτη,
βεβαιωθεßτε üτι οι ακροδÝκτεò σε στιλ πτυχþσεων
βλÝπουν ο Ýναò τον Üλλον πλÜτη ìε πλÜτη.
ΕπιπλÝον, βεβαιωθεßτε üτι το σýρìα του ìικρüτερου
ìετρητÞ βρßσκεται πÜνω.
12. Πλακßδιο ακροδεκτþν
13. ΑκροδÝκτηò σε στιλ πτυχþσεων
14. ΜετρητÞò σýρìατοò: Μικρüò
15. ΜετρητÞò σýρìατοò: ΜεγÜλοò
(Äεßτε την εικüνα 19)
1. Εßσοδοò για συρìÜτωση τροφοδοσßαò ρεýìατοò, Ýξοδοò
λειτουργßαò αντλßαò (υψηλÞ τÜση) και συρìÜτωση γεßωσηò.
2. ΕισαγωγÞ για γεφýρωση τροφοδοσßαò ρεýìατοò ìÝσω
καλωδßου και γεφýρωση γεßωσηò ìÝσω καλωδßου (Μüνο
για γεφýρωση τηò τροφοδοσßαò ρεýìατοò.)
3. Βαλβßδα αποìüνωσηò υψηλÞò/χαìηλÞò τÜσηò (ìÝροò
υψηλÞò θερìοκρασßαò)
4. ΣυγκρÜτηση του καλωδßου τροφοδοσßαò ρεýìατοò,
Ýξοδοò λειτουργßαò αντλßαò (υψηλÞ τÜση) και
συρìÜτωση γεßωσηò ìε το βοηθητικü σφιγκτÞρα (A).
5. ΕισÜγετε το βοηθητικü σφιγκτÞρα (B) στην οπÞ τηò
πινακßδαò στερÝωσηò για τη βαλβßδα διακοπÞò.
6. ΣυρìÜτωση τροφοδοσßαò ισχýοò, Ýξοδοò λειτουργßαò
αντλßαò (υψηλÞ τÜση) και συρìÜτωση γεßωσηò.
7. Περßπου 50mm
8. Γεφýρωση τροφοδοσßαò ρεýìατοò ìÝσω καλωδßου και
γεφýρωση γεßωσηò ìÝσω καλωδßου.
9. ΣυγκρÜτηση τηò συρìÜτωσηò τροφοδοσßαò ρεýìατοò,
Ýξοδοò λειτουργßαò αντλßαò (υψηλÞ τÜση) και
συρìÜτωση γεßωσηò ìε το βοηθητικü σφιγκτÞρα (B) για
να αποτρÝψετε την επαφÞ τουò ìε τη βαλβßδα διακοπÞò
του αερßου εκκÝνωσηò.
10. ΧρησιìοποιÞστε το κÜλυììα διαìÞκουò οπÞò για τη
γεφýρωση τηò τροφοδοσßαò ρεýìατοò, περικüπτονταò
την περιοχÞ ìε τη θυρßδα.
11. ΠεριοχÞ ìε θυρßδα
12. ΕισÜγετε το βοηθητικü σφιγκτÞρα (B) στην οπÞ του κÜτω
ìÝρουò του ηλεκτρικοý κιβωτßου.
13. ΕισαγωγÞ για συρìÜτωση ìετÜδοσηò. (χαìηλÞ τÜση)

ΕλληνικÜ

ΠροσοχÞ
〈ΠροφυλÜξειò κατÜ την τοποθÝτηση του καλωδßου τροφοδοσßαò〉
ΧρησιìοποιÞστε ακροδÝκτεò σπειροειδοýò τýπου για συνδÝσειò
στην πλακÝτα ακροδεκτþν τηò τροφοδοσßαò.

 

  

    

Αν δεν υπÜρχει κανÝναò διαθÝσιìοò, ακολουθÞστε τιò παρακÜτω
οδηγßεò.
• Μη συνδÝετε καλþδια διαφορετικοý ìεγÝθουò στην πλακÝτα
ακροδεκτþν τηò τροφοδοσßαò. (Τα ìπüσικα στην καλωδßωση
τροφοδοσßαò ìπορεß να προκαλÝσουν ανþìαλη θÝρìανση.)
• ¼ταν χρησιìοποιεßτε καλþδια καλωδßωση του ßδιου πÜχουò,
ενεργÞστε üπωò φαßνεται στο παρακÜτω σχÞìα.

 
          
             
         
 

•
•

•
•

Για την καλωδßωση, χρησιìοποιÞστε το καθορισìÝνο καλþδιο
τροφοδοσßαò και συνδÝστε το γερÜ, ìετÜ στερεþστε το για να
ìην ασκεßται εξωτερικÞ πßεση στην πλÜκα ακροδεκτþν.
ΧρησιìοποιÞστε κατÜλληλο κατσαβßδι για να σφßξετε τιò βßδεò
των ακροδεκτþν.
Κατσαβßδι ìε ìικρÞ κεφαλÞ θα γυìνþσει την κεφαλÞ και θα
κÜνει αδýνατο το σωστü σφßξιìο.
Το υπερβολικü σφßξιìο των βιδþν των ακροδεκτþν ενδÝχεται
να προκαλÝσει τη βλÜβη τουò.
Äεßτε τον πßνακα παρακÜτω για τη ροπÞ στρÝψηò στιò
τερìατικÝò βßδεò.

M5 (ΠλακÝτα ακροδεκτþν ισχýοò)
M5 (Γεßωση)
M3,5 (ΠλακÝτα ακροδεκτþν καλωδßωσηò
ìετÜδοσηò)

ΡοπÞ
στρÝψηò (N · m)
2,0-3,0
3,2-3,9
0,8-0,97

〈ΠροφυλÜξειò κατÜ τη σýνδεση τηò γεßωσηò〉
¼ταν τραβÜτε Ýξω το καλþδιο τηò γεßωσηò, καλωδιþστε το Ýτσι
þστε να περνÜει ìÝσα απü το κοììÝνο τìÞìα του κωνικÞò
ροδÝλαò (Η ακατÜλληλη σýνδεση γεßωσηò ενδÝχεται να
αποτρÝψει την επßτευξη τηò σωστÞò γεßωσηò.)
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8-5 Στην περßπτωση τοπικþν ρυθìßσεων
Αν χρειÜζεται, κÜντε τιò τοπικÝò ρυθìßσειò üπωò αναφÝρεται στον
παρακÜτω πßνακα.
Για τιò ρυθìßσειò, δεßτε στην πινακßδα “ΠρÜγìατα που πρÝπει κανεßò
να φροντßσει στο σÝρβιò”, που εßναι προσαρτηìÝνη στο κÜλυììα του
ηλεκτρικοý κουτιοý.
ΣυνÞθειò τοπικÝò ρυθìßσειò
∗Για Üλλεò ρυθìßσειò εκτüò απü αυτÝò που αναφÝρονται στον
παρακÜτω πßνακα, δεßτε το Ýντυπο υλικü του σχεδιασìοý του
εξοπλισìοý και το εγχειρßδιο του σÝρβιò.

9-1 ΕπιλογÞ υλικοý σωλÞνων

1.

2.

ΑυτÞ η ρýθìιση γßνεται κατÜ την εναλλαγÞ ìεταξý ψýξηò
(1)Ρýθìιση τηò εναλλαγÞò
θÝρìανσηò ìÝσω τηλεχειριστηρßου (πωλεßται χωριστÜ
ìεταξý ψýξηò και θÝρìανσηò και
ωò εξÜρτηìα) ου τοποθετεßται στο εξωτερικÞ ìονÜδα.
(2)Ρýθìιση για να απαγορευτεß ΑυτÞ η ρýθìιση γßνεται üταν τα εξωτερικÝò ìονÜδεò δεν
η εκκßνηση ìε διαδοχικÞ
ξεκινοýν ìε διαδοχικÞ σειρÜ.
σειρÜ
(3)Ρýθìιση τηò κεντρικÞò
Οι ρυθìßσειò αυτÝò διεξÜγονται, üταν οι ενδοìανδαλþσειò
αλληλασφÜλισηò - Ρýθìιση εßναι συνδεìÝνεò ìüνιìα, üταν διεξÜγεται ìια απαιτοýìενη
εξωτερικÞò απαßτησηò
λειτουργßα ìε εξωτερικÞ οδηγßα.
(4)Ρýθìιση αντικανονικÞò
εìφÜνισηò, üταν η επαφÞ
ενδοìανδÜλωσηò εßναι στη
θÝση ÄΙΑKΟΠΤΗΣ

Η ρýθìιση αυτÞ γßνεται, üταν πραγìατοποιεßται ìια
αντικανονικÞ εìφÜνιση (HJ) σε Ýνα τηλεχειριστÞριο, üταν η
επαφÞ ενδοìανδÜλωσηò εßναι στη θÝση ÄΙΑKΟΠΤΗΣ,
(üταν η αντλßα νεροý πηγÞò θερìüτηταò δεν λειτουργεß).

Η ποσüτητα ξÝνων ουσιþν που ενδεχοìÝνωò υπÜρχουν ìÝσα στουò σωλÞνεò (συìπεριλαìβανοìÝνων και των λαδιþν που χρησιìοποιοýνται για την κατασκευÞ τουò) δεν πρÝπει να υπερβαßνει τα
30mg/10m.
ΧρησιìοποιÞστε τα ακüλουθα υλικÜ για τη σωλÞνωση του
ψυκτικοý..
Υλικü : ΑποξειδωìÝνοò σωλÞναò χαλκοý φωσφüρου χωρßò
Ýνωση
ΜÝγεθοò : Äεßτε το “ΠαρÜδειγìα σýνδεσηò” για να
υπολογßστε το κατÜλληλο ìÝγεθοò.
ΠÜχοò : ΕπιλÝξτε Ýνα πÜχοò για τη σωλÞνωση ψυκτικοý που
συìφωνεß ìε τουò εθνικοýò και τοπικοýò νüìουò.
Για το R410A, η σχεδιαστικÞ πßεση εßναι 4,0 MPa (40-bar).
Το ελÜχιστο πÜχοò τηò σωλÞνωσηò σýìφωνα ìε το νüìο
ασφÜλειαò αερßων υψηλÞò πßεσηò τηò Ιαπωνßαò (Ιανουαρßου
2003) παρουσιÜζεται κατωτÝρω.
Ο βαθìüò σκληρüτηταò (τýπου Ο, τýπου 1/2H) στον πßνακα
δεßχνει τα εßδη των υλικþν που διευκρινßζονται στην JIS H
3300.
(ΜονÜδα: mm)

Βαθìüò σκληρüτηταò
ΠροσοχÞ
Äηìιουργεßται ανÜγκη για ξεχωριστü προσαρìογÝα (πωλεßται
χωριστÜ ωò εξÜρτηìα) για τον εξωτερικü Ýλεγχο τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò üταν υπÜρχει ζÞτηση απü εξωτερικÞ εντολÞ, üταν
γßνεται ρýθìιση ψýξηò και θÝρìανσηò ìÝσω κεντρικοý
τηλεχειριστηρßου για ψýξη και θÝρìανση (πωλεßται χωριστÜ ωò
εξÜρτηìα) και üταν γßνεται ρýθìιση τηò κεντρικÞò
αλληλασφÜλισηò. Για λεπτοìÝρειεò, ανατρÝξτε στο εγχειρßδιο
που επισυνÜπτεται στον προσαρìογÝα.

9.

ÄΙΑΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

φ6,4

φ9,5 φ12,7 φ15,9

ìικρüτερο πÜχοò

0,80

0,80

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤÙΝ ΣÙΛΗΝÙΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
ΚατÜ τη συγκüλληση χαλκοý σε χαλκü για τουò σωλÞνεò
ψυκτικοý ìην χρησιìοποιεßται ευτηκτικü. (Ειδικüτερα, για τουò
σωλÞνεò ψυκτικοý HFC) ΧρησιìοποιÞστε το φωσφορικü χαλκü
ωò ìÝταλλο πλÞρωσηò για τη συγκüλληση (BCuP-2: JIS Z
3264, B-Cu93P-710/795: ISO 3677) το οποßο δεν απαιτεß
ευτηκτικü.
(Το ευτηκτικü Ýχει εξαιρετικÜ επικßνδυνη επßδραση στα συστÞìατα των σωληνþσεων ψýξηò. Για παρÜδειγìα, εÜν χρησιìοποιηθεß ευτηκτικü, ìπορεß να προκαλÝσει διÜβρωση των σωλÞνων Þ, σε ειδικÝò περιπτþσειò, εÜν το ευτηκτικü περιÝχει φθüριο, θα καταστρÝψει το ψυκτικü λÜδι.)
Σηìεßωση
• Εργαλεßα εγκατÜστασηò:
ΜετρητÞò ìε διακλαδωìÝνη σωλÞνωση, εýκαìπτο σωλÞνα
πλÞρωσηò, κλπ.
Φροντßστε να χρησιìοποιÞσετε εργαλεßα εγκατÜστασηò
αποκλειστικÜ για την εγκατÜσταση του R410A, τα οποßα
αντÝχουν στην πßεση και ìε τα οποßα αποφεýγεται η ανÜìειξη
ξÝνων υλþν (π.χ. ορυκτÝλαια, üπωò λÜδι SUNISO, και
υγρασßα) στο σýστηìα.
(Οι προδιαγραφÝò για τιò βßδεò διαφÝρουν για τα R410A και
R407C.)
Αντλßα κενοý
1. ΧρησιìοποιÞστε ìια αντλßα κενοý 2-φÜσεων ìε ανεπß-στροφη
βαλβßδα
2. Βεβαιωθεßτε üτι το λÜδι τηò αντλßαò δεν αναρροφÜται απü το
σýστηìα üταν η αντλßα δε λειτουργεß.
3. ΧρησιìοποιÞστε ìια αντλßα κενοý που ìπορεß να εκκενþσει
Ýωò –100,7 kPa (5Torr, –755mmHg).
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0,99
(ΜονÜδα: mm)

Βαθìüò σκληρüτηταò

Τýπου 1/2H

εξωτερικÞ διÜìετροò φ19,1 φ22,2 φ25,4 φ28,6 φ31,8 φ34,9 φ38,1 φ41,3
ìικρüτερο πÜχοò

3.
4.

ΠροσοχÞ
ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, φροντßστε να ανοßξετε
τη βαλβßδα. (Äεßτε την ενüτητα 9-9 ΕπιπλÝον συìπλÞρωìα
ψυκτικοý) (Η λειτουργßα τηò ìονÜδαò ìε κλειστÞ βαλβßδα θα
προκαλÝσει βλÜβη στον συìπιεστÞ.)
ΧρησιìοποιÞστε R410A για να προσθÝσετε ψυκτικü.
¼λεò οι σωληνþσειò στο χþρο εγκατÜστασηò πρÝπει να
τοποθετοýνται απü Ýναν εξειδικευìÝνο ψυκτικü και πρÝπει να
συììορφþνονται ìε τουò αντßστοιχουò τοπικοýò και εθνικοýò
κανονισìοýò.

Τýπου Ο

εξωτερικÞ διÜìετροò

5.

6.

7.

0,80

0,80

0,88

0,99

1,10

1,21

1,32

1,43

Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε τι ειδικÝò διακλαδþσειò που Ýχουν
επιλεχθεß γι’αυτοýò τουò σωλÞνεò και που αναφÝρονται στο
κεφÜλαιο “ΠαρÜδειγìα σýνδεσηò”.
Äεßτε τιò ενüτητεò 9-10 του κεφαλαßου “Äιαδικασßα λειτουργßαò τηò
βαλβßδαò αποìüνωσηò” σχετικÜ ìε τη διαδικασßα λειτουργßαò τηò
βαλβßδαò αποìüνωσηò.
Βεβαιωθεßτε üτι η εγκατÜσταση των σωληνþσεων γßνεται ìÝσα
στα üρια του ìÝγιστου επιτρεπüìενου ìÞκουò, τηò επιτρεπüìενηò
διαφορÜò επιπÝδου, και του επιτρεπüìενου ìÞκουò ìετÜ τη
διακλÜδωση, üπωò υποδυκνεßεται στο κεφÜλαιο “ΠαρÜδειγìα
σýνδεσηò”.
Για την εγκατÜσταση του κιτ διακλÜδωσηò του ψυκτικοý, συìβουλευτεßτε
το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που προìηθεýεται ìε το κιτ.
Και τηρÞστε τουò üρουò που παρατßθενται παρακÜτω.
• ΤοποθετÞστε τη σýνδεση REFNET Ýτσι þστε να
διακλαδþνεται οριζüντια και κÜθετα.
• ΤοποθετÞστε το συλλÝκτη REFNET Ýτσι þστε να
διακλαδþνεται οριζüντια.
(Äεßτε την εικüνα 22)
1. Οριζüντια επιφÜνεια
2. Εντüò 30° απü την οριζüντια επιφÜνεια
3. Οριζüντια επιφÜνεια
Το σετ σωλÞνωσηò πολλαπλÞò σýνδεσηò τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò που πωλεßται χωριστÜ ωò επιλογÞ (BHFP22MA56·84,
BHFP26MA56·84) εßναι απαραßτητο για την πολλαπλÞ
εγκατÜσταση εξωτερικþν ìονÜδων. Äεßτε το εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò που εßναι προσαρτηìÝνο στο κιτ, δßνονταò
προσοχÞ στουò παρακÜτω περιορισìοýò üταν κÜνετε την
εγκατÜσταση.

Περιορισìüò για την εγκατÜσταση του κιτ σωλÞνωσηò
πολλαπλÞò σýνδεσηò εξωτερικþν ìονÜδων
• ΕγκαταστÞστε τον αρìü οριζüντια ìε κλßση ±15° ìε την πλακÝτα
προφυλÜξεων στο πÜνω ìÝροò. Äεßτε την εικüνα 23 (Εικ. A)
Μην τον συνδÝσετε κÜθετα. Äεßτε την εικüνα 23 (Εικ. B)
• ΦυλÜξτε χþρο τουλÜχιστον 500 mm απü το ευθý τìÞìα στον
σωλÞνα διακλÜδωσηò και ìη κÜìψετε τον τοπικü σωλÞνα σε αυτÞ
την περιοχÞ. Μπορεßτε να φυλÜξετε χþρο 500 mm Þ περισσüτερü
απü το ευθý τìÞìα, αν εßναι συνδεδεìÝνοò στον αρìü τοπικüò
σωλÞναò (ευθýò σωλÞναò) 120 mm Þ περισσüτερο. Äεßτε την
εικüνα 23 (Εικ. C)
• Η λανθασìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στην
εξωτερικÞ ìονÜδα.
(Äεßτε την εικüνα 23)
1. ΠλακÝτα προφυλÜξεων
2. Οριζüντια γραììÞ
3. Γεßωση
4. Ευθý τìÞìα 500 mm Þ περισσüτερο
5. Τοπικüò σωλÞναò
(ìÞκοò 120 mm Þ περισσüτερο)
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9-2 Προστασßα απü ìüλυνση κατÜ την
εγκατÜσταση των σωλÞνων
ΛÜβετε τα απαραßτητα ìÝτρα για να εìποδßσετε τιò ξÝνεò
ουσßεò, üπωò υγρασßα, να αναìιχθοýν στο σýστηìα.

•

ÄιÜρκεια
τοποθÝτησηò

ΘÝση

ΜÝθοδοò
προστασßαò

ΠÜνω απü Ýνα ìÞνα
ΕξωτερικÜ

Μüλιò τελειþσετε, βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει διαρροÞ αερßου.

Ενþστε τιò Üκρεò του
σωλÞνα

Λιγüτερο απü Ýνα
Ενþστε τιò Üκρεò του
ìÞνα
σωλÞνα Þ κλεßστε ìε
ΑνεξÜρτητα απü τη
κολλητικÞ ταινßα
ΕσωτερικÜ
διÜρκεια
• ¼ταν περνÜτε τουò χαλκοσωλÞνεò ìÝσα απü τον τοßχο πρÝπει
να δßνετε ìεγÜλη προσοχÞ.

9-3 Σýνδεση σωλÞνα
•

•

ΧρησιìοποιÞστε ìüνο τα ρακüρ που περιλαìβÜνονται στη
ìονÜδα.
Η χρÞση διαφορετικþν ρακüρ ενδÝχεται να προκα-λÝσει
διαρροÞ του ψυκτικοý.
Βεβαιωθεßτε üτι εκτελÝσατε φýσηìα αζþτου κατÜ την
ìπρουτζοκüλληση.
(Η ìπρουτζοκüλληση χωρßò αντικατÜσταση αζþτου Þ
αποδÝσìευση αζþτου στιò σωληνþσειò θα δηìιουργÞσει
ìεγÜλεò ποσüτητεò οξειδωìÝνηò ìεìβρÜνηò στο εσωτερικü
των σωλÞνων, ìε αρνητικÞ επßδραση στιò βαλβßδεò και τουò
συìπιεστÝò στο σýστηìα ψυκτικοý και θα αποτρÝψει τη
συνÞθη λειτουργßα.)
ΠροσοχÞ

Μη χρησιìοποιεßτε αντιοξειδωτικÜ üταν κÜνετε
θερìοσυγκüλληση στουò αρìοýò των σωλÞνων.
Τα κατÜλοιπα ìπορεß να φρÜξουν τουò σωλÞνεò και να
σπÜσουν τον εξοπλισìü.
Σηìεßωση
• Για τη ìÝθοδο αντικατÜστασηò αζþτου, δεßτε το “Εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò” (επικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπο).
• Ο ρυθìιστÞò πßεσηò για το Üζωτο που απελευθερþνεται κατÜ τη
2
θερìοκüλληση θα πρÝπει να τεθεß στα 0,02 MPa (0,2 kg/cm ) το
πολý.
(Äεßτε την εικüνα 18)
1. ÄιασωλÞνωση ψυκτικοý
2. ΘÝση για συγκüλληση
3. ¢ζωτο
4. ΠροστατευτικÞ επικüλληση
5. Χειροκßνητη βαλβßδα
6. ΡυθìιστÞò
ΠροφυλÜξειò κατÜ τη σýνδεση σωλÞνων
• Äεßτε τον παρακÜτω πßνακα για τιò διαστÜσειò τηò ìηχανουργικÞò
κατεργασßαò των τìηìÜτων εκχεßλωσηò.
• ¼ταν συνδÝετε τα ρακüρ, βÜλτε ψυκτικü λÜδι ìÝσα και Ýξω απü τα
ρακüρ και βιδþστε τα ìε το χÝρι, τρειò τÝσσεριò φορÝò στην αρχÞ.
(ΧρησιìοποιÞστε Ýλαιο εστÝρα Þ αιθÝριο Ýλαιο.)
• Äεßτε τον παρακÜτω πßνακα για τη ροπÞ σýσφιγξηò.
(Αν εφαρìοστεß πολý ìεγÜλη ροπÞ, ìπορεß να προκληθεß
ρÜγισìα στα ρακüρ.)
• Αφοý γßνουν üλεò οι συνδÝσειò των σωληνþσεων, ελÝγξτε για
διαρροÞ αερßου ìε Üζωτο.
ìÝγεθοò σωλÞνα

ροπÞ σýσφιξηò (N · m)

A (mm)

φ9,5

32,7 - 39,9

12,8 - 13,2

φ12,7

49,5 - 60,3

16,2 - 16,6

φ15,9

61,8 - 75,4

19,3 - 19,7

Äεν συνιστÜται εκτüò απü επεßγουσα κατÜσταση
ΠρÝπει να χρησιìοποιÞσετε κλειδß σýσφιγξηò αλλÜ εÜν εßναι
απαραßτητο να εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα χωρßò κλειδß σýσφιγξηò,
ìπορεßτε να ακολουθÞσετε τη ìÝθοδο εγκατÜστασηò που
περιγρÜφεται παρακÜτω.
Καθþò σφßγγετε το εκχειλωìÝνο πα-ξιìÜδι 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:
ΜÝγεθοò
σωλÞνα

Γωνßα περαιτÝρω σýσφιγξηò

Συνιστþìενο ìÞκοò βραχßονα του
εργαλεßου

φ9,5

60 Ýωò 90 ìοßρεò

Περßπου 200 mm

φ12,7

30 Ýωò 60 ìοßρεò

Περßπου 250 mm

φ15,9

30 Ýωò 60 ìοßρεò

Περßπου 300 mm

9-4 Σýνδεση τηò σωλÞνωσηò ψυκτικοý ìÝσου
ΣυνδÝστε τη σωλÞνωση στην εξωτερικÞ ìονÜδα
χρησιìοποιþνταò βοηθητικοýò σωλÞνεò.
(Äεßτε την εικüνα 20)
1. ΣωλÞνωση στην πλευρÜ αερßου
2. (προìÞθεια τοπικÜ)
3. Βοηθητικüò σωλÞναò (2) (ΧΟΝΤΡΟ)
4. ΣωλÞναò πλευρÜò υγροý
(προìÞθεια τοπικÜ)
5. Ρακüρ (ΠεριλαìβÜνονται στη ìονÜδα)
6. Βοηθητικüò σωλÞναò (1) (ΛΕΠΤΟ) και (3) δεν
χρησιìοποιεßται.
7. ΣωλÞνωση στην πλευρÜ αερßου υψηλÞò/χαìηλÞò
πßεσηò (προìÞθεια τοπικÜ)
8. ΣωλÞνωση στην πλευρÜ αναρρüφησηò αερßου
(προìÞθεια τοπικÜ)
9. Αποκüψτε τη χαραγìÝνη περιοχÞ και χρησιìοποιÞστε τη
ωò κÜλυììα για την ανοιγìÝνη τρýπα.
10. ΧαραγìÝνη περιοχÞ
11. Βοηθητικüò σωλÞναò (1) (ΛΕΠΤΟ)
12. Βοηθητικüò σωλÞναò (2) και Βοηθητικüò σωλÞναò (3)
13. ΚατευθυντÞρια οδηγßα για τη ìηχανουργικÞ κατεργασßα
των σωλÞνων
14. Βοηθητικüò σωλÞναò (3)
15. Χαλκοκüλληση
16. Βοηθητικüò σωλÞναò (2) (ΧΟΝΤΡΟ)
17. Πριν την προσαρìογÞ τουò στο προϊüν, κÜντε
θερìοσυγκüλληση.
ΠροφυλÜξειò για την εγκατÜσταση των ìονÜδων
Σηìεßωση
• Το κιτ σýνδεσηò σωλÞνωσηò πολλþν εξωτερικþν ìονÜδων, που
εßναι πωλεßται ξεχωριστÜ ωò επιλογÞ (BHFP22MA56·84,
BHFP26MA56·84) εßναι απαραßτητο για την εγκατÜσταση πολλþν
εξωτερικþν ìονÜδων.
• ΒλÝπε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που εßναι προσαρτηìÝνο στο
κιτ, προσÝχονταò τουò περιορισìοýò εγκατÜστασηò που
περιγρÜφονται στην “Σýνδεση τηò σωλÞνωσηò ψυκτικοý ìÝσου”
κατÜ την εγκατÜσταση.

διαìüρφωση κωνικοý
κολλÜρoυ (χειλÜκι)
90˚±2
45
A

˚±2

R=0,4~0,8

ΕλληνικÜ
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1.

Για να αποφýγετε τον κßνδυνο να παραìεßνει λÜδι ìÝσα στη
σωλÞνωση, η σωλÞνωση ìεταξý των εξωτερικþν ìονÜδων
πρÝπει να οδηγεßται ισüπεδα Þ ελαφρþò προò τα πÜνω.

 

ÓùëÞíùóç ìåôáîý åîùôåñéêþí ìïíÜäùí
ðñïò ôçí åóùôåñéêÞ ìïíÜäá

3.

Αν το ìÞκοò τηò του κιτ σωλÞνωσηò σýνδεσηò ìεταξý των
εξωτερικþν ìονÜδα Þ ìεταξý των εξωτερικþν ìονÜδων
υπερβαßνει τα 2 m, δηìιουργÞστε Ýνα τìÞìα τουλÜχιστον
200 mm ìε ανηφορικÞ κλßση στη γραììÞ του αερßου σε απüσταση
2 m απü το κιτ.

Áí åßíáé 2 m Þ ëéãüôåñï
ÓùëÞíùóç ìåôáîý åîùôåñéêþí ìïíÜäùí
2m Þ ëéãüôåñï
ðñïò ôçí åóùôåñéêÞ ìïíÜäá



ðñïò ôçí åóùôåñéêÞ ìïíÜäá

Áí åßíáé 2 m Þ ðåñéóóüôåñï

2m Þ ëéãüôåñï

ÌåôáâÜëëåôå óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï 1 Þ ôï ðñüôõðï 2

   

ðñïò ôçí åóùôåñéêÞ ìïíÜäá

2.

ÊáôùöåñÞò
êëßóç

ðñïò ôçí åóùôåñéêÞ ìïíÜäá

Áíåñ÷üìåíï ýøïò:
200 mm Þ ðåñéóóüôåñï

Ôï Ýëáéï ðáñáìÝíåé åíôüò ôçò
óùëÞíùóçò ÊáôùöåñÞò
êëßóç

Στο σωλÞνα αερßου (και στιò δýο σωληνþσειò αερßου εκκÝνωσηò και
αναρρüφησηò στην περßπτωση του συστÞìατοò αποκατÜστασηò
θερìüτηταò) ìετÜ απü τη διακλÜδωση, εγκαταστÞστε, χωρßò
σφÜλìατα, ìια παγßδα 200 mm η ìεγαλýτερη, χρησιìοποιþνταò τη
σωλÞνωση που περιλαìβÜνεται στο κιτ σωληνþσεων για σýνδεση
σε εξωτερικÞ ìονÜδα.
ÄιαφορετικÜ, το ψυκτικü ìÝσο ìπορεß να παραìεßνει ìÝσα στη
σωλÞνωση και να προκαλÝσει κÜποια ζηìιÜ στην εξωτερικÞ ìονÜδα.

200 m Þ ðåñéóóüôåñï
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9-5 ΠαρÜδειγìα σýνδεσηò

∗ Στον πιο κÜτω πßνακα αναφÝρεται η περßπτωση του συστÞìατοò ανÜκτησηò θερìüτηταò (σωλÞνωση 3: αÝριο αναρρüφησηò, αÝριο υψηλÞò/
χαìηλÞò πßεσηò και σωλÞνεò υγροý).
Σε περßπτωση συστÞìατοò αντλßαò θερìüτηταò (σωλÞνωση 2: σωλÞνεò αÝριου και υγροý), επιλÝξτε το ìÝγεθοò του σωλÞνα απü τον σωλÞνα
αερßου αναρρüφησηò για τουò σωλÞνεò αερßου και απü τον σωλÞνα υγροý αερßου για τουò σωλÞνεò υγροý. Και η ìονÜδα BS δεν απαιτεßται.
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9-6 ÄοκιìÞ στεγανüτηταò και ξÞρανση υπü κενü
Οι ìονÜδεò Ýχουν ελεγχθεß για διαρροÝò/διαφυγÝò απü τον
κατασκευαστÞ.
Βεβαιωθεßτε üτι οι βαλβßδεò εßναι καλÜ κλειστÝò πριν να κÜνετε τεστ
αεροστεγανüτηταò Þ αφýγρανσηò εκκÝνωσηò.
Για την αποτροπÞ διεßσδυσηò τυχüν ακαθαρσιþν και για την
εξασφÜλιση επαρκοýò αντßστασηò θλßψεωò, πÜντα να
χρησιìοποιεßτε τα ειδικÜ εργαλεßα που προορßζονται για το R410A.
• ÄοκιìÞ στεγανüτηταò: Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε αÝριο
Üζωτο.
(Για την τοποθεσßα τηò διüδου λειτουργßαò,
δεßτε την ετικÝτα “ΠροσοχÞ” που Ýχει
1
αναρτηθεß στο εìπρüσθιο φÜτνωìα [δεξιÜ]
τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.)
(Äεßτε την εικüνα)
1. ΕτικÝτα [ΣυστÜσειò για το σÝρβιò]
2. ΚÜλυììα ηλεκτρικοý κουτιοý
2
3. ΕτικÝτα [ΠροσοχÞ]
3
Ρυθìßστε την πßεση των σωλÞνων υγροý
και αερßου στα 4,0MPa (40bar) (ìη
ρυθìßσετε την πßεση σε τιìÞ ìεγαλýτερη
των 4,0MPa (40bar)). ΕÜν η πßεση δεν πÝσει ìÝσα σε 24 þρεò, το
σýστηìα περνÜ ìε επιτυχßα τη δοκιìÞ. ΕÜν η πßεση πÝσει, ελÝγξτε
το σηìεßο διαφυγÞò του αζþτου.
• ΞÞρανση υπü κενü: ΧρησιìοποιÞστε ìια αντλßα κενοý που ìπορεß
να φτÜσει σε επßπεδο κενοý −100,7 kPa (5Torr, −755mmHg).
1. Εκκενþστε το σýστηìα απü τουò σωλÞνεò υγροý και αερßου
χρησιìοποιþνταò ìια αντλßα εκκÝνωσηò για περισσüτερο απü
2 þρεò και φÝρτε το σýστηìα στα –100,7kPa το πολý. Αφοý
διατηρÞσετε το σýστηìα σ'αυτÞν την κατÜσταση για
περισσüτερο απü 1 þρα, ελÝγξτε εÜν ο ìετρητÞò κενοý
ανεβαßνει Þ üχι. ΕÜν Ýχει ανεβεß, το σýστηìα Þ περιÝχει
υγρασßα Þ υπÜρχουν διαρροÝò.
2. ΕÜν υπÜρχει πιθανüτητα να Ýχει ìεßνει υγρασßα στο σωλÞνα,
πρÝπει να εκτελοýνται τα ακüλουθα (εÜν η διασωλÞνωση
γßνεται κατÜ την περßοδο βροχþν Þ για ìεγÜλο χρονικü
διÜστηìα, υπÜρχει πιθανüτητα κατÜ τη διÜρκεια των εργασιþν
να Ýχει ìπει νερü ìÝσα στο σωλÞνα).
Αφοý τελειþσει η εκκÝνωση του συστÞìατοò για 2 þρεò,
αυξÞστε και διατηρÞστε την πßεση του συστÞìατοò στα
0,05 MPa (διακοπÞ εκκÝνωσηò) ìε αÝριο αζþτου και εκκενþστε
πÜλι το σýστηìα, χρησιìοποιþνταò την αντλßα εκκÝνωσηò για 1
þρα, Ýωò τα –100,7kPa το πολý (αφýγρανση εκκÝνωσηò). ΕÜν
δεν εßναι δυνατÞ η αποπßεση στα −100,7kPa ìÝσα σε 2 þρεò,
επαναλÜβατε την διακοπÞ κενοý και την ξÞρανση υπü κενü.
Στη συνÝχεια, αφοý αφÞσετε το σýστηìα υπü κενü για 1 þρα,
βεβαιωθεßτε üτι ο ìετρητÞò κενοý δεν ανεβαßνει.

9-7 Μüνωση σωλÞνα
Αφοý τελειþσει το τεστ διαρροÞò και αφýγρανσηò εκκÝνωσηò,
πρÝπει να γßνει θερìοìüνωση τηò σωλÞνωσηò. ΛÜβετε υπüψη σαò
τα παρακÜτω σηìεßα:
• Φροντßστε να ìονþσετε τελεßωò τη σωλÞνωση σýνδεσηò τüσο
στην πλευρÜ του υγροý και του αερßου üσο και στα κιτ
διακλÜδωσηò του ψυκτικοý ìÝσου.
Αν δεν γßνει θερìοìüνωσÞ τουò, ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ.
(Η θερìοκρασßα τηò σωλÞνωσηò αερßου ìπορεß να φτÜσει στουò
120°C. Βεβαιωθεßτε üτι η θερìοìüνωση που χρησιìοποιεßται
ìπορεß να αντÝξει ìια τÝτοια θερìοκρασßα.)
• Ενισχýστε τη θερìοìüνωση στη σωλÞνωση του ψυκτικοý ìÝσου
σýìφωνα ìε το περιβÜλλον τηò εγκατÜστασηò. Μπορεß να
σχηìατιστεß υγροποßηση πÜνω στην επιφÜνεια τηò θερìοìüνωσηò.
• ΕÜν υπÜρχει πιθανüτητα να στÜξει η υγρασßα στη βαλβßδα
κλεισßìατοò και στην εσωτερικÞ ìονÜδα ìÝσα απü τα κενÜ τηò
ìüνωσηò και τηò σωλÞνωσηò, λüγω του üτι η εξωτερικÞ ìονÜδα
βρßσκεται ψηλüτερα απü την εσωτερικÞ ìονÜδα, κλπ., πρÝπει να
προνοÞσετε και να καλýψετε τιò συνδÝσειò κλπ.

2.
3.
4.
5.
6.

Βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει καìßα ελαττωìατικÞ καλωδßωση
ìετÜδοσηò Þ λασκÜρισìα παξιìαδιοý.
Äεßτε “8. ΚΑΛÙÄΙÙΣΗ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”.
Βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει καìßα ελαττωìατικÞ σωλÞνωση
ψυκτικοý ìÝσου.
Äεßτε “9. ÄΙΑΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”.
Βεβαιωθεßτε üτι το ìÝγεθοò τηò σωλÞνωση εßναι σωστü.
Äεßτε “9-1 ΕπιλογÞ υλικοý σωλÞνων”.
Βεβαιωθεßτε üτι Ýχει γßνει η εργασßα τηò θερìοìüνωσηò.
Äεßτε “9-7 Μüνωση σωλÞνα”.
Βεβαιωθεßτε üτι δεν Ýχει χαλÜσει η αντßσταση τηò θερìοìüνωσηò
του κυκλþìατοò τηò κýριαò τροφοδοσßαò.
Με τη βοÞθεια ενüò mega-tester για 500V, ελÝγξτε αν Ýχει
επιτευχθεß η αντßσταση τηò θερìοìüνωσηò των 2 ΜΩ Þ
παραπÜνω, εφαρìüζονταò τÜση 500V DC ìεταξý των
ακροδεκτþν τηò τροφοδοσßαò και τηò γεßωσηò. Μη χρησιìοποιεßτε
ποτÝ το mega-tester για την καλωδßωση τηò ìετÜδοσηò (ìεταξý
τηò εξωτερικÞò και τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò και του επιλογÝα ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και κλπ.).

9-9 ΕπιπλÝον συìπλÞρωìα ψυκτικοý
ΠροσοχÞ
• Το ψυκτικü δεν ìπορεß να φορτωθεß ìÝχρι να ολοκληρωθεß η
καλωδßωση του χþρου εγκατÜστασηò.
• To ψυκτικü ìπορεß συìπληρωθεß ìüνο ìετÜ τη δοκιìÞ διαρροÞò/
διαφυγÞò και την ξÞρανση υπü κενü.
• KατÜ την αλλαγÞ ενüò συστÞìατοò, δþστε την απαραßτητη
προσοχÞ þστε να ìην γßνεται υπÝρβαση τηò ìÝγιστηò ποσüτηταò
πλÞρωσηò γιατß υπÜρχει κßνδυνοò το υγρü να χτυπÜει.
• Η πλÞρωση ìε ακατÜλληλη ουσßα ìπορεß να προκαλÝσει εκρÞξειò
και ατυχÞìατα. Για το λüγο αυτü βεβαιωθεßτε üτι γßνεται χρÞση του
κατÜλληλου ψυκτικοý (R410A).
• Τα δοχεßα ìε το ψυκτικü πρÝπει να ανοßγονται ìε προσοχÞ.
• KατÜ την πλÞρωση ψυκτικοý χρησιìοποιÞστε προστατευτικÜ
γÜντια και προστατÝψτε τα ìÜτια σαò.
• Η εξωτερικÞ ìονÜδα εßναι γεìισìÝνη ìε ψυκτικü απü το εργοστÜσιο
και η ανÜγκη να συìπληρωθεß ψυκτικü σε ορισìÝνα συστÞìατα
εξαρτÜται απü το ìÝγεθοò των σωλÞνων και το ìÞκοò τουò.
• Συìβουλευτεßτε τον πßνακα για να καθορßστε την ποσüτητα
ψυκτικοý ìÝσου που πρÝπει να προστεθεß, σηìειþστε στη πÜνω
πλÜκα “Πρüσθετο ψυκτικü ìÝσο” και προσαρτÞστε τη στην πßσω
πλευρÜ του ìπροστινοý καλýììατοò.
Σηìεßωση: Äεßτε το παρÜδειγìα σýνδεσηò για την ποσüτητα που
πρÝπει να προστεθεß.
Äιαδικασßα πρüσθετηò πλÞρωσηò ψυκτικοý ìÝσου (1)κανονικÜ
• Γεìßστε ìε ψυκτικü σε υγρÞ ìορφÞ απü το σωλÞνα υγροý.
ÄεδοìÝνου üτι το R410A εßναι Ýνα ìßγìα, η σýστασÞ του
ìεταβÜλλεται εÜν διοχετευθεß στο σýστηìα υπü ìορφÞ αερßου και
δεν εξασφαλßζεται η κανονικÞ λειτουργßα του συστÞìατοò.
• Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε εργαλεßα εγκατÜστασηò
αποκλειστικÜ και ìüνο για το R410A που αντÝχουν στην πßεση και
που εìποδßζουν την εισχþρηση ξÝνων ουσιþν ìÝσα στο σýστηìα.

1.

Πριν γεìßσετε, ελÝγξτε αν στο δοχεßο υπÜρχει σιφüνι.
Πþò να γεìßσετε ìε δοχεßο στο οποßο υπÜρχει σιφüνι.

      
 

 
      
     

Πþò να γεìßσετε ìε Üλλο δοχεßο.

    



 

ΠροσοχÞ
Φροντßστε να ìονþσετε τη σωλÞνωση σýνδεσηò, γιατß το
Üγγιγìα των σωλÞνων ìπορεß να προκαλÝσει εγκαýìατα.

9-8 ¸λεγχοò τηò κατÜστασηò του ìηχανισìοý και
τηò εγκατÜστασηò
Φροντßστε να ελÝγξετε τα παρακÜτω.

1.

Βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει καìßα ελαττωìατικÞ καλωδßωση
τροφοδοσßαò Þ λασκÜρισìα παξιìαδιοý.
Äεßτε “8. ΚΑΛÙÄΙÙΣΗ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”.

ΕλληνικÜ

2.

Αφοý τελειþσει η αφýγρανση εκκÝνωσηò, γεìßστε το πρüσθετο
ψυκτικü ìÝσο σε υγρÞ ìορφÞ ìÝσω τηò βαλβßδαò αποìüνωσηò
του βοηθητικοý στοìßου υγροý.
ΛÜβετε υπüψη σαò τιò παρακÜτω οδηγßεò:
• ΕλÝγξτε αν βαλβßδεò αποìüνωσηò αερßου και υγροý εßναι
κλειστÝò.
• ΣταìατÞστε το συìπιεστÞ και συìπληρþστε ìε ψυκτικü
σýìφωνα ìε το υποδεικνυüìενο βÜροò του ßδιου του
ψυκτικοý.
(Αν η εξωτερικÞ ìονÜδα δεν εßναι σε λειτουργßα και δεν ìπορεß να
γεìιστεß η συνολικÞ ποσüτητα, ακολουθÞστε τη διαδικασßα
πλÞρωσηò πρüσθετου ψυκτικοý ìÝσου (2) που παρουσιÜζεται
παρακÜτω.)

15
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Σηìεßωση
• Äιαδικασßα για προσθÞκη επιπλÝον ποσüτηταò ψυκτικοý
(Äεßτε την εικüνα 24)
1. Βαλβßδα ìεßωσηò αντßστασηò
2. ¢ζωτο
3. Äοχεßο ψυκτικοý ìÝσου
4. Με σιφþνι
5. ¼ργανο ìÝτρησηò
6. Αντλßα κενοý
7. Βαλβßδα A
8. Βαλβßδα B
9. Εýκαìπτοò σωλÞναò πλÞρωσηò
10. ΕξωτερικÞ ìονÜδα
11. ΠλευρÜ αερßου
12. Κýκλωìα υγροý
13. ΠλευρÜ τηò εκροÞò αερßου
14. ΠλευρÜ τηò αναρρüφησηò αερßου
15. Βαλβßδα αποìüνωσηò βοηθητικοý στοìßου
16. Προò την εσωτερικÞ ìονÜδα
17. Προò την εσωτερικÞ ìονÜδα/ΜονÜδα BS
18. Οι διακεκοììÝνεò γραììÝò συìβολßζουν την επιτüπια
σωλÞνωση
Äιαδικασßα πρüσθετηò πλÞρωσηò ψυκτικοý ìÝσου (2)- ìÝσω
τηò λειτουργßα πρüσθετηò πλÞρωσηò ψυκτικοý ìÝσου
ΣχετικÜ ìε τιò ρυθìßσειò του συστÞìατοò για τη λειτουργßα πρüσθετηò
πλÞρωσηò ψυκτικοý ìÝσου, δεßτε την ετικÝτα [ΣυστÜσειò για το
ΣÝρβιò] που εßναι που εßναι προσαρτηìÝνη στο καπÜκι του
ηλεκτρικοý κουτιοý ìÝσα στην εξωτερικÞ ìονÜδα.
1. Ανοßξτε τελεßωò üλεò τιò βαλβßδεò αποìüνωσηò (οι βαλβßδεò Α
και Β στην εικüνα 24 πρÝπει να ìεßνουν τελεßωò κλειστÝò).
2. ΜετÜ απü δÝκα λεπτÜ, κλεßστε τελεßωò τη βαλβßδα αποìüνωσηò
τηò γραììÞò του υγροý, και ìετÜ ανοßξτε τη βαλβßδα γυρßζοντÜò
την κατÜ 180°.
ΞεκινÞστε τη λειτουργßα πλÞρωσηò πρüσθετου ψυκτικοý ìÝσου.
Για λεπτοìÝρειεò, δεßτε την ετικÝτα [ΣυστÜσειò για το σÝρβιò].
Αν εßναι δýσκολο να προσθÝσετε ψυκτικü ìÝσο, ìειþστε τη
θερìοκρασßα του νεροý Þ θερìÜνετε το δοχεßο του ψυκτικοý
ìÝσου.
(ΘερìÜνετε το δοχεßο του ψυκτικοý ìÝσου ìε ζεστÞ κοìπρÝσα Þ
χρησιìοποιþνταò καυτü νερü üχι πÜνω απü 40 βαθìοýò.)
3. Αφοý το σýστηìα γεìιστεß ìε ìια καθορισìÝνη ποσüτητα
ψυκτικοý ìÝσου, πατÞστε το κουìπß RETURN (BS3) πÜνω στ
πλακÝτα Τ.Κ. (A1P) στην εξωτερικÞ ìονÜδα για να
σταìατÞσετε τη λειτουργßα πλÞρωσηò πρüσθετου ψυκτικοý
ìÝσου.
4. Ανοßξτε αìÝσωò τη βαλβßδα αποìüνωσηò, και στην πλευρÜ
του υγροý και στην πλευρÜ του αερßου.
(Αν δεν ανοßγει αìÝσωò η βαλβßδα αποìüνωσηò, η υγρÞ
στεγανοποßηση ìπορεß να κÜνει τον σωλÞνα να εκραγεß.)
Σηìεßωση
• Äιαδικασßα για προσθÞκη επιπλÝον ποσüτηταò ψυκτικοý
(Äεßτε την εικüνα 24)

3.

ΡοπÞ στρÝψηò
ÄιαστÜσειò
βαλβßδαò
αποìüνωσηò
Κýκλωìα
υγροý
ΠλευρÜ
αερßου

Μην ανοßξετε τη βαλβßδα αποìüνωσηò πριν ολοκληρωθεß η
ενÝργεια 1-6 στην ενüτητα “9-8 ¸λεγχοò τηò κατÜστασηò του
ìηχανισìοý και τηò εγκατÜστασηò”. Αν η βαλβßδα αποìüνωσηò
ìεßνει ανοιχτÞ χωρßò να ανοßξετε τη τροφοδοσßα, ìπορεß να
προκαλÝσει τη συσσþρευση του ψυκτικοý ìÝσου ìÝσα στον
συìπιεστÞ, ìε αποτÝλεσìα τη φθορÜ τηò θερìοìüνωσηò.
¢νοιγìα τηò βαλβßδαò αποìüνωσηò

1.
2.

3.

ΒγÜλτε το καπÜκι και γυρßστε τη βαλβßδα αριστερüστροφα ìε το
εξαγωνικü κλειδß (JISB4648).
ΣτρÝψτε τη ìÝχρι να σταìατÞσει ο Üξοναò.
Μην ασκÞσετε υπερβολικÞ πßεση στη βαλβßδα αποìüνωσηò. Αν
το κÜνετε, ìπορεß να σπÜσει ο κορìüò τηò βαλβßδαò, καθüτι η
βαλβßδα δεν εßναι “ανακλινüìενου” τýπου. Χρησιìοποιεßτε πÜντα
το εξαγωνικü κλειδß.
Φροντßστε να σφßξετε γερÜ το πþìα.

Κλεßσιìο τηò βαλβßδαò αποìüνωσηò

1.
2.
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ΒγÜλτε το καπÜκι και γυρßστε τη βαλβßδα δεξιüστροφα ìε το
εξαγωνικü κλειδß (JISB4648).
Σφßξτε γερÜ τη βαλβßδα ìÝχρι ο Üξοναò να Ýρθει σε επαφÞ ìε τη
στεγανοποßηση του κυρßου σþìατοò.

ΡοπÞ στρÝψηò N-m (ΣτρÝψτε δεξιüστροφα για να κλεßσετε)
Βοηθητικüò
σωλÞναò
Äßοδοò
¢ξοναò
Πþìα
στην
Ρακüρ
(σþìα βαλβßδαò) (δικλεßδα) λειτουργßαò
πλευρÜ του
αερßου (1)
Εξαγωνικü
_
13,5-16,5 11,5-13,9 32,7-39,9
5,4-6,6
κλειδß 4 mm
Εξαγωνικü
_
22-28
27-33
36-44 11,5-13,9
κλειδß 10 mm

(Äεßτε την εικüνα 25)
1. Äßοδοò λειτουργßαò
2. Πþìα
3. ΕξαγωνικÞ οπÞ
4. ¢ξοναò
5. Η τσιìοýχα του κýριου σþìατοò
〈ΠροσοχÞ〉
• Μη χαλÜσετε το σκÝπασìα τηò στεγανοποßησηò.
• ΠÜντα να χρησιìοποιεßτε εýκαìπτο σωλÞνα πλÞρωσηò για τη
σýνδεση τηò διüδου λειτουργßαò.
• Αφοý σφßξετε το πþìα, εξακριβþστε üτι δεν υπÜρχουν διαρροÝò
ψυκτικοý.
• ΜετÜ την εργασßα αυτÞ, οπωσδÞποτε σφßξτε καλÜ το σκÝπασìα
του βοηθητικοý στοìßου ìε την καθορισìÝνη στρεπτικÞ ροπÞ.
• ¼ταν χαλαρþνετε το ρακüρ, πÜντα να χρησιìοποιεßτε δýο κλειδιÜ
ìαζß. ¼ταν συνδÝετε τη σωλÞνωση, πÜντα να χρησιìοποιεßτε
ìηχανικü κλειδß και ροπüκλειδο ìαζß για να σφßξετε το ρακüρ.
• ΚατÜ τη σýνδεση του ρακüρ, επιστ-ρþστε το παρÝìβυσìα
(τιò εσωτερικÝò και τιò εξωτερικÝò επιφÜνειεò) ìε αιθ-Ýριο Ýλαιο Þ
εστερικü Ýλαιο και σφßξτε ìε το χÝρι το παξιìÜδι 3 ìε 4 στροφÝò
σý-ìφωνα ìε την αρχικÞ σýσφιξη.
• Μην ξεχνÜτε να ανοßξετε τη βαλβßδα διακοπÞò πριν να ξεκινÞσετε
τη λειτουργßα.
(Äεßτε την εικüνα 26)
1. ΒγÜλτε το καπÜκι και γυρßστε τη βαλβßδα
αριστερüστροφα ìε το εξαγωνικü κλειδß, ìÝχρι να
σταìατÞσει.
2. Βαλβßδα αποìüνωσηò υψηλÞò/χαìηλÞò πßεσηò
3. Βαλβßδεò αποìüνωσηò υγροý
4. Βαλβßδεò αποìüνωσηò αερßου αναρρüφησηò
5. Μη βγÜλετε ποτÝ τη διαχωριστικÞ φλÜντζα, για
οποιονδÞποτε λüγο.
6. Κλεßστε τελεßωò την πλευρÜ αναρρüφησηò αερßου

10. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜετÜ την εγκατÜσταση, ελÝγξτε τα παρακÜτω.

1.

9-10 Äιαδικασßα λειτουργßαò τηò βαλβßδαò
αποìüνωσηò
ΠροσοχÞ

Φροντßστε να σφßξετε γερÜ το πþìα.
∗ Για τη ροπÞ στρÝψηò, δεßτε τον παρακÜτω πßνακα.

2.

3.

Τη βαλβßδα αποìüνωσηò
Βεβαιωθεßτε üτι η βαλβßδα αποìüνωσηò (υγροý και αερßου) εßναι
ανοιχτÞ.
Äεßτε την ενüτητα “Äιαδικασßα λειτουργßαò τηò βαλβßδαò
αποìüνωσηò” στο κεφÜλαιο 9-10.
Πρüσθετη πλÞρωση ψυκτικοý ìÝσου
Η ποσüτητα του ψυκτικοý ìÝσου που πρüκειται να προστεθεß στη
ìονÜδα θα πρÝπει να εßναι γραììÝνη πÜνω στην πλÜκα
“Πρüσθετο Ψυκτικü ìÝσο” που εßναι προσαρτηìÝνη στην πßσω
πλευρÜ του ìπροστινοý καλýììατοò.
Ηìεροìηνßα εγκατÜστασηò
Βεβαιωθεßτε üτι καταγρÜφετε την ηìεροìηνßα εγκατÜστασηò στην
αυτοκüλλητη ταινßα πÜνω στο κÜλυììα EL. COMPO. BOX,
σýìφωνα ìε το EN60335-2-40.

11. ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠροσοχÞ
ΜετÜ ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, φροντßστε να ανοßξετε τη
βαλβßδα αποìüνωσηò. (Η λειτουργßα τηò ìονÜδαò ìε κλειστÞ
βαλβßδα θα προκαλÝσει βλÜβη στον συìπιεστÞ.)

11-1 ΕκροÞ αÝρα
• ΒÜζονταò σε λειτουργßα την αντλßα νεροý τηò πηγÞò θÝρìανσηò,
κÜντε τη διαδικασßα εκροÞò αÝρα ìÝχριò üτου το νερü βγει απü την
τρýπα εκροÞò αÝρα τηò τοπικÞò σωλÞνωσηò.
(Αν η διαδικασßα πρüκειται να γßνει για πρþτη φορÜ ìετÜ απü την
εγκατÜσταση, θα χρειαστεß να κÜνετε Ýλεγχο λειτουργßαò.)

ΕλληνικÜ
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11-2 Πριν ανοßξετε την τροφοδοσßα

(Äεßτε την εικüνα 27)
1. Ηλεκτρικüò πßνακαò
2. ΚαπÜκι ηλεκτρικοý κουτιοý
3. ΚÜλυììα για το σÝρβιò
4. ΚÜλυììα επιθεþρησηò
5. Σηìεßα που πρÝπει να προσÝξετε üταν παρÝχετε
υπηρεσßεò

• Κλεßστε καλÜ το καπÜκι του ηλεκτρικοý κουτιοý πριν ανοßξετε την
τροφοδοσßα.
• ΚÜντε τιò απαραßτητεò ρυθìßσειò για την πλακÝτα Τ.Κ. τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò (A1P) αφοý ανοßξετε την τροφοδοσßα και
ελÝγξτε την οθüνη LED απü τη θυρßδα επιθεþρησηò που
βρßσκεται πÜνω στο καπÜκι του ηλεκτρικοý κουτιοý.

11-3 ΕλÝγξτε τη λειτουργßα
(Αν η διαδικασßα πρüκειται να γßνει για πρþτη φορÜ ìετÜ απü την
εγκατÜσταση, θα χρειαστεß οπωσδÞποτε να κÜνετε Ýλεγχο
λειτουργßαò, σýìφωνα ìε αυτÝò τιò οδηγßεò. ÄιαφορετικÜ, εìφανßζεται
ο κωδικüò σφÜλìατοò ανþìαληò λειτουργßαò “U3” και δεν ìπορεß να
εκτελεστεß η κανονικÞ λειτουργßα.)
(1)ΕλÝγξτε τη σýνδεση του κυκλþìατοò
αλληλασφÜλισηò

Η εξωτερικÞ ìονÜδα δεν ìπορεß να
λειτουργÞσει αν δεν Ýχει συνδεθεß το
κýκλωìα αλληλασφÜλισηò.

(2)Αν χρειÜζεται, κÜντε τιò ρυθìßσειò του
συστÞìατοò επß τüπου, χρησιìοποιþνταò
τον διακüπτη DIP (DS1) και πατÞστε τα
κουìπιÜ-διακüπτεò (BS1 Ýωò 5) πÜνω
στην πλακÝτα Τ.Κ. τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò (A1P).

ΚÜνετε πÜντα τη ρýθìιση αφοý ανοßξετε την
τροφοδοσßα. Για να ìÜθετε σχετικÜ ìε τη
ìÝθοδο ρýθìισηò, δεßτε την ετικÝτα
[ΣυστÜσειò για το ΣÝρβιò] που εßναι
προσαρτηìÝνη στο καπÜκι του ηλεκτρικοý
κουτιοý, üπωò φαßνεται στο εικüνα 27. Να
θυìÜστε: Οι τελικÝò ρυθìßσειò που κÜνετε
πρÝπει να σηìειþνονται πÜνω στην ετικÝτα
[ΣυστÜσειò για το ΣÝρβιò].

ΜετÜ απü αυτü, κλεßστε το καπÜκι του
ηλεκτρικοý κουτιοý.
(3)Ανοßξτε την τροφοδοσßα στην εξωτερικÞ
και την εσωτερικÞ ìονÜδα.

Φροντßστε να ανοßξετε την τροφοδοσßα 6
þρεò πριν ξεκινÞσει η λειτουργßα τηò
ìονÜδαò. Αυτü εßναι απαραßτητο þστε να
θερìανθεß ο στροφαλοθÜλαìοò απü τον
ηλεκτρικü θερìαντÞρα.

(4)ΞεκινÞστε την αντλßα νεροý τηò πηγÞò
θÝρìανσηò και γεìßστε το εξωτερικÞ
ìονÜδα ìε νερü τηò πηγÞò θÝρìανσηò.

Η εξωτερικÞ ìονÜδα δεν ìπορεß να
λειτουργÞσει αν δεν εßναι σε λειτουργßα η
αντλßα νεροý τηò πηγÞò θÝρìανσηò.

(5)Φροντßστε για τη θερìοκρασßα του νεροý Η εξωτερικÞ ìονÜδα δεν ìπορεß να
τηò πηγÞò θÝρìανσηò να διατηρεßται ìÝσα λειτουργÞσει σε θερìοκρασßα εκτüò των
στα üρια λειτουργßα (10 - 45°C).
ορßων λειτουργßαò.
(6)ΕλÝγξτε το LED πÜνω στην πλακÝτα Τ.Κ. (A1P) στην εξωτερικÞ ìονÜδα για να δεßτε αν η
ìετÜδοση δεδοìÝνων εκτελεßται κανονικÜ.
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(7) • Αν χρειÜζεται, κÜντε τοπικÞ ρýθìιση,
χρησιìοποιþνταò τα κουìπιÜ-διακüπτεò
επιλογÞò (BS1-5) πÜνω στο φÜτνωìα P (A1P).
• Στην περßπτωση εγκατÜστασηò
πολλαπλþν εξωτερικÝò ìονÜδεò,
κÜντε τη ρýθìιση πÜνω στην κýρια
ìονÜδα.
(Η ρýθìιση πÜνω στη βοηθητικÞ
ìονÜδα ακυρþνεται.)

ΚÜντε πÜντα τη ρýθìιση ìüνο αφοý
ανοßξετε την τροφοδοσßα.
Για τη ìÝθοδο ρýθìισηò, δεßτε την ετικÝτα
“Σηìεßα που πρÝπει να προσÝξετε üταν
παρÝχετε υπηρεσßεò” που εßναι
προσαρτηìÝνη στο καπÜκι του ηλεκτρικοý
κουτιοý (üπωò φαßνεται στο
εικüνα 27) τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
(ΜετÜ τη ρýθìιση, οπωσδÞποτε σηìειþστε
τιò λεπτοìÝρειÝò τηò πÜνω στην ετικÝτα
“Σηìεßα που πρÝπει να προσÝξετε üταν
παρÝχετε υπηρεσßεò”.)

(8)ΕλÝγξτε αν üλεò οι βαλβßδεò αποìüνωσηò
εßναι ανοιχτÝò.
Αν κÜποια βαλβßδα αποìüνωσηò εßναι
κλειστÞ, ανοßξτε τη.
(Äεßτε την ενüτητα “9-10 Äιαδικασßα
λειτουργßαò τηò βαλβßδαò
αποìüνωσηò”.)

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
Μην αφÞσετε καìßα βαλβßδα αποìüνωσηò
κλειστÞ.
ÄιαφορετικÜ, ο συìπιεστÞò θα πÜψει να
λειτουργεß.
Για σýστηìα αποκατÜστασηò θερìüτηταò για
ψýξη και θÝρìανση:
Ανοßξτε üλεò τιò βαλβßδεò διακοπÞò στην
πλευρÜ τηò αναρρüφησηò, την πλευρÜ τηò
εκροÞò του αερßου και την πλευρÜ του υγροý.
Για το σýστηìα λειτουργßαò εναλλαγÞò ψýξηò
και θÝρìανσηò:
Ανοßξτε τιò βαλβßδεò διακοπÞò στην πλευρÜ
τηò εκροÞò αερßου και πλευρÜ του υγροý.
(Οι βαλβßδα διακοπÞò στην πλευρÜ τηò
αναρρüφησηò πρÝπει να εßναι πÜντα
κλειστÞ.)

(9)ΕκτελÝστε τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα
ακολουθþνταò τιò οδηγßεò που Ýχουν
τυπωθεß στην ετικÝτα [ΠροφυλÜξειò
λειτουργßαò].

ΕλληνικÜ

Αν πατÞσετε το κουìπß τηò δοκιìÞò
λειτουργßαò (BS4) στο φÜτνωìα P (A1P) τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò.
Η δοκιìÞ λειτουργßαò ξεκινÜ ìετÜ απü
5 δευτερüλεπτα.
Αν θÝλετε να διακüψετε την εκτÝλεση τηò
δοκιìÞò, πατÞστε το κουìπß RETURN (BS 3)
στον πßνακα P (A1P) τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò. Το σýστηìα συνεχßζει το υπüλοιπο
ìÝροò τηò λειτουργßαò για περßπου
1 λεπτü (το ανþτερο εßναι 10 λεπτÜ) και ìετÜ
σταìατÜ.
(Äεν ìπορεßτε να σταìατÞσετε τη λειτουργßα
ìε εντολÞ απü Ýνα τηλεχειριστÞριο.)
ΧρειÜζεται να κÜνετε τιò παραπÜνω
ρυθìßσειò στην ΠΤΚ, η πρüσβαση στην
οποßα γßνεται ìÝσα απü το κÜλυììα
επιθεþρησηò πÜνω στο κÜλυììα του
πßνακα διακοπτþν.

〈ΠροφυλÜξειò για δοκιìαστικÞ λειτουργßα〉
• Αν ìπει σε λειτουργßα ìÝσα σε περßπου 12 λεπτÜ ìετÜ το Üνοιγìα
τηò τροφοδοσßαò στην εσωτερικÞ και εξωτερικÞ ìονÜδα, το H2P
θα ενεργοποιηθεß αλλÜ δεν θα αρχßσει να λειτουργεß ο
συìπιεστÞò. Πριν ξεκινÞσετε τη λειτουργßα, βεβαιωθεßτε üτι τα
δεδοìÝνα στην οθüνη LED εßναι σωστÜ βÜσει του πßνακα (6) στην
ενüτητα “11-3 ΕλÝγξτε τη λειτουργßα”.
• Το σýστηìα ενδÝχεται να απαιτÞσει ìÝχρι και 10 λεπτÜ ìÝχριò
üτου να ìπορÝσει να ενεργοποιÞσει τον συìπιεστÞ αφοý
ξεκινÞσει κÜποια λειτουργßα. ΑυτÞ εßναι συνÞθηò λειτουργßα για
την εξισορρüπηση τηò διανοìÞò του ψυκτικοý.
• Η λειτουργßα ελÝγχου δεν παρÝχει κανÝναν τρüπο για τον
εξατοìικευìÝνο Ýλεγχο των εσωτερικþν ìονÜδων. Για τον σκοπü
αυτü, πραγìατοποιÞστε τη συνÞθη λειτουργßα χρησιìοποιþνταò
τη συσκευÞ τηλεχειρισìοý ìετÜ τη λειτουργßα ελÝγχου.
• Η λειτουργßα ελÝγχου δεν εßναι δυνατÞ σε Üλλουò τρüπουò
λειτουργßαò, üπωò ο τρüποò περισυλλογÞò.
• Αν η ρýθìιση του τηλεχειριστηρßου τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
αλλÜξει πριν τη λειτουργßα ελÝγχου, ìπορεß η λειτουργßα να ìην
εκτελεßται σωστÜ και να εìφανιστεß ο κωδικüò βλÜβηò “UF”.
Στο τηλεχειριστÞριο εìφανßζεται ο κωδικüò βλÜβηò
Κωδικüò
δυσλειτουργßαò
E3
E4
F3
F6
UF
U2
U1
U3

U1
U2
U4

UF

E3
F6
UF
U2

E4
F3

U7
UF

UF
E4
HJ

ΣφÜλìα εγκατÜστασηò
Η βαλβßδα
αποìüνωσηò ìιαò
εξωτερικÞò ìονÜδαò
εßναι ìεßνει κλειστÞ.

ΕπανορθωτικÞ ενÝργεια

Ανοßξτε τη βαλβßδα
αποìüνωσηò.

Οι φÜσειò τηò τροφοδοσßαò
στιò εξωτερικÝò ìονÜδεò
Ýχουν αντιστραφεß.
Η λειτουργßα ελÝγχου δεν
Ýχει ολοκληρωθεß.

ΕναλλÜξτε δýο Þ τρειò φÜσειò
(L1, L2, L3) για να δηìιουργÞστε
σýνδεση θετικÞò φÜσηò.
Ολοκληρþστε την λειτουργßα
ελÝγχου.
ΕλÝγξτε αν η καλωδßωση
τροφοδοσßαò για τιò εξωτερικÝò
Äεν παρÝχεται ισχýò σε
ìονÜδεò εßναι Ýχει συνδεθεß σωστÜ.
κÜποια εξωτερικÞ Þ
(Αν το καλþδιο τροφοδοσßαò δεν
εσωτερικÞ ìονÜδα
Ýχει συνδεθεß σε φÜση L2, δε θα
(συìπεριλαìβανοìÝνηò
εìφανιστεß καìßα Ýνδειξη
τηò διακοπÞò φÜσηò).
δυσλειτουργßαò και ο συìπιεστÞò δε
θα λειτουργÞσει.)
ΕλÝγξτε αν γραììÞ τηò σωλÞνωσηò
ΛανθασìÝνη ìετÜδοση του ψυκτικοý ìÝσου και η
καλωδßωση ìετÜδοσηò τηò
ìεταξý των ìονÜδων
ìονÜδαò συìφωνοýν ìεταξý τουò.
Υπολογßστε ξανÜ την
απαιτοýìενη ποσüτητα ψυκτικοý
απü το ìÞκοò τηò σωλÞνωσηò
Υπερφüρτωση
και διορθþστε το επßπεδο
ψυκτικοý
πλÞρωσηò ψυκτικοý ανακτþνταò
τυχüν περßσσευìα ψυκτικοý ìε
ìηχÜνηìα ανÜκτησηò ψυκτικοý.
• ΕλÝγξτε αν η πλÞρωση
πρüσθετου ψυκτικοý Ýχει
ολοκληρωθεß σωστÜ.
• Υπολογßστε ξανÜ την
ΕλλιπÝò ψυκτικü
απαιτοýìενη ποσüτητα
ψυκτικοý απü το ìÞκοò τηò
σωλÞνωσηò και προσθÝστε την
επαρκÞ ποσüτητα ψυκτικοý.
Αν Ýχει συνδεθεß
πλακÝτα ακροδεκτþν
ΑφαιρÝστε τη γραììÞ απü τα
για πολλÝò εξωτερικÝò
εξωτερικÜ πολλαπλÜ τερìατικÜ
ìονÜδεò üταν υπÜρχει
(Q1 και Q2).
εγκατεστηìÝνη ìßα
ìüνο εξωτερικÞ ìονÜδα
Η κατÜσταση λειτουργßαò
ΕπιλÝξτε τη λειτουργßαò “ψýξη”
στο τηλεχειριστÞριο
στα τηλεχειριστÞρια üλων των
Üλλαξε πριν τη
εσωτερικþν ìονÜδων.
λειτουργßα ελÝγχου.
Το νερü τηò πηγÞò
Βεβαιωθεßτε üτι η αντλßα νεροý
θÝρìανσηò δεν κυκλοφορεß. λειτουργεß.
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11-4 ¸λεγχοò κανονικÞò λειτουργßαò
Αφοý ολοκληρωθεß η λειτουργßα ελÝγχου, βÜλτε τη ìονÜδα σε
κανονικÞ λειτουργßα.
(Η θÝρìανση δεν εßναι εφικτÞ αν η εξωτερικÞ θερìοκρασßα εßναι 24°C
και πÜνω. Äεßτε Εγχειρßδιο λειτουργßαò.)
ΕλÝγξτε τα παρακÜτω στοιχεßα.
• Βεβαιωθεßτε üτι η εσωτερικÞ και η εξωτερικÞ ìονÜδα
λειτουργοýν κανονικÜ. (Αν ακοýγεται Ýναò κτýποò στον
συìπιεστÞ κατÜ τη συìπßεση του υγροý, σταìατÞστε αìÝσωò
τη ìονÜδα και ìετÜ ενεργοποιÞστε τον θερìαντÞρα για αρκετü
χρονικü διÜστηìα πριν βÜλετε πÜλι σε λειτουργßα τη ìονÜδα.)
• ΒÜλτε σε λειτουργßα την κÜθε εσωτερικÞ ìονÜδα ìßα κÜθε
φορÜ, και βεβαιωθεßτε üτι λειτουργεß επßσηò και η αντßστοιχη
εξωτερικÞ ìονÜδα.
• ΕλÝγξτε αν βγαßνει κρýοò (Þ ζεστüò) αÝραò απü την εσωτερικÞ
ìονÜδα.
• ΠιÝστε τα κουìπιÜ κατεýθυνσηò ανεìιστÞρα και ισχýοò
ανεìιστÞρα στην εσωτερικÞ ìονÜδα για να δεßτε εÜν λειτουργεß
σωστÜ.

1
2

1. κατεýθυνση ροÞò του ψυκτικοý
2. χþροò üπου παρουσιÜστηκε η διαφυγÞ (διαφυγÞ üλου
του ψυκτικοý απü το σýστηìα)
Äþστε ιδιαßτερη προσοχÞ στη θÝση, üπωò π.χ. στο υπüγειο,
κλπ., üπου ìπορεß να τοποθετηθεß το ψυκτικü, γιατß εßναι
βαρýτερο του αÝρα.
Äιαδικασßα ελÝγχου τηò ìÝγιστηò συγκÝντρωσηò
ΕλÝγξτε το ìÝγιστο επßπεδο συγκÝντρωσηò σýìφωνα ìε τα βÞìατα
1 Ýωò 4 παρακÜτω και κÜντε τιò απαιτοýìενεò ενÝργειεò
συììüρφωσηò.

1.

ΠροσοχÞ
〈ΣυστÜσειò για τον Ýλεγχο κανονικÞò λειτουργßαò〉
• Μüλιò σταìατÞσει, ο συìπιεστÞò δεν ìπορεß να ξεκινÞσει πÜλι
πριν απü περßπου 5 λεπτÜ, ακüìη και αν πατηθεß το κουìπß
Λειτουργßα/ÄιακοπÞ ìιαò εσωτερικÞò ìονÜδαò ìÝσα στο ßδιο
σýστηìα.
• ¼ταν η λειτουργßα του συστÞìατοò σταìατÜ απü το
τηλεχειριστÞριο, οι εξωτερικÝò ìονÜδεò ìπορεß να συνεχßζουν
να λειτουργοýν για ακüìη 5 λεπτÜ το πολý.
• Αν το σýστηìα δεν Ýχει υποβληθεß σε κανÝναν Ýλεγχο
λειτουργßαò απü το κουìπß δοκιìÞò λειτουργßαò απü τη στιγìÞ
που Ýγινε εγκατÜσταση για πρþτη φορÜ, εìφανßζεται ο
κωδικüò βλÜβηò “U3”. Σε αυτÞ την περßπτωση, κÜντε Ýλεγχο
λειτουργßαò, σýìφωνα ìε την ενüτητα “11-3 ΕλÝγξτε τη
λειτουργßα”.
• ΜετÜ τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα, üταν πρüκειται να
παραδþσετε τη ìονÜδα στον πελÜτη, βεβαιωθεßτε üτι το κουτß
του ηλεκτρικοý κουτιοý, η θυρßδα επιθεþρησηò και το
περßβληìα τηò ìονÜδαò, Ýχουν üλα προσαρτηθεß.

Υπολογßστε την ποσüτητα ψυκτικοý (kg) που διοχετεýθηκε σε
κÜθε σýστηìα ξεχωριστÜ.
ποσüτητα
ψυκτικοý σε
σýστηìα ìßαò
ìονÜδαò
(ποσüτητα
ψυκτικοý που
διοχετεýθηκε στο
σýστηìα πριν βγει
απü το
εργοστÜσιο)

+

πρüσθετη ποσüτητα
(ποσüτητα ψυκτικοý
υγροý που
προστÝθηκε επß
τüπου ανÜλογα ìε το
ìÞκοò Þ τη διÜìετρο
των σωλÞνων
ψυκτικοý)

=

συνολικÞ
ποσüτητα
ψυκτικοý
(kg) στο
σýστηìα

Σηìεßωση
• Στην περßπτωση που ìια εγκατÜσταση ψýξηò Ýχει χωριστεß σε
2 ανεξÜρτητα συστÞìατα ψýξηò τüτε υπολογßστε την ποσüτητα
ψυκτικοý που διοχετεýθηκε σε κÜθε σýστηìα ξεχωριστÜ.
2. Υπολογßστε τον üγκο (m3) του ìικρüτερου χþρου.
Σε περßπτωση ßδια ìε αυτÞν που ακολουθεß, υπολογßστε τον üγκο
(Α), (B) σαν Ýνα και ìκοναδικü χþρο Þ σαν το ìικρüτερο χþρο.
A.Εκεß üπου δεν υπÜρχει ìικρüτεροò διαχωρισìüò των χþρων.

12. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ÄΙΑΡΡΟΗ/
ÄΙΑΦΥΓΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
(ΣηìαντικÜ στοιχεßα σχετικÜ ìε τιò διαρροÝò/διαφυγÝò
ψυκτικοý)

B.Εκεß üπου υπÜρχει Ýνα διαχωριστικü ανÜìεσα στουò δýο

ΕισαγωγÞ

χþρουò αλλÜ υπÜρχει Ýνα επαρκþò ìεγÜλο Üνοιγìα που
επιτρÝπει την ελεýθερη κυκλοφορßα του αÝρα απü τον Ýνα
χþρο στον Üλλο.

Ο τεχνικüò εγκατÜσταση και ειδικüò του συστÞìατοò θα
εξασφαλßσουν την ασφÜλεια απü διαρροÝò σýìφωνα ìε τουò
τοπικοýò κανονισìοýò και πρüτυπα.
ΕÜν δεν εßναι διαθÝσιìοι τοπικοß κανονισìοß, ìποροýν να
εφαρìοστοýν τα παρακÜτω πρüτυπα.
Το σýστηìα VRV üπωò και Üλλα συστÞìατα κλιìατισìοý,
χρησιìοποιεß ψυκτικü R410A. Το R410A απü ìüνο του εßναι Ýνα
πλÞρωò ασφαλÝò, ìη τοξικü και ìη εýφλεκτο ψυκτικü. Ùστüσο,
πρÝπει να δοθεß η απαιτοýìενη προσοχÞ þστε οι συσκευÝò
κλιìατισìοý να τοποθετοýνται σε αρκετÜ ìεγÜλο χþρο. Αυτü
εξασφαλßζει, στην περßπτωση διαφυγÞò ψυκτικοý αερßου απü το
σýστηìα, üτι η ìÝγιστη επιτρεπüìενη συγκÝντρωση αερßου δεν θα
ξεπεραστεß σýìφωνα ìε τουò τοπικοýò και εθνικοýò κανονισìοýò.
ΜÝγιστο επßπεδο συγκÝντρωσηò

1
2

3.

Η ìÝγιστη ποσüτητα ψυκτικοý στη ìονÜδα και ο υπολογισìüò τηò
ìÝγιστηò συγκÝντρωσηò εßναι Üìεσα συνδεδεìÝνα ìε το χþρο που
καταλαìβÜνουν τα Üτοìα στο χþρο üπου θα παρουσιαστεß η τυχüν
διαφυγÞ.

συνολικüò üγκοò ψυκτικοý στο
σýστηìα ψýξηò
3

ìÝγεθοò (m ) του ìικρüτερου
χþρου üπου Ýχει εγκατασταθεß ìια
εσωτερικÞ ìονÜδα

3

Η ìονÜδα ìÝτρησηò τηò συγκÝντρωσηò εßναι το kg/m (το βÜροò σε
3
kg του ψυκτικοý αερßου ανÜ 1 m üγκου του καταλαìβανüìενου
χþρου).
Απαιτεßται η συììüρφωση ìε τουò τοπικοýò κανονισìοýò και τα
πρüτυπα που αναφÝρονται στο ìÝγιστο επßπεδο συγκÝντρωσηò.
Στην Αυστραλßα το ìÝγιστο επιτρεπτü επßπεδο συγκÝντρωσηò φρÝον
3
σε ανθρþπινο χþρο περιορßζεται σε 0,35Kg/m για το R407C και σε
3
0,44Kg/m για το R410A.
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1. Üνοιγìα ìεταξý των δýο χþρων
2. κατανοìÞ
(Εκεß üπου υπÜρχει Üνοιγìα χωρßò πüρτα Þ εκεß üπου υπÜρχουν
ανοßγìατα επÜνω και κÜτω απü την πüρτα το καθÝνα απü τα
οποßα αντιστοιχεß στο 0,15% Þ περισσüτερο του πατþìατοò.)
Υπολογισìüò τηò πυκνüτηταò του ψυκτικοý ìε βÜση τα αποτελÝσìατα
των υπολογισìþν στα βÞìατα 1 και 2.

4.

≤

ìÝγιστο επßπεδο
3
συγκÝντρωσηò (kg/m )

ΕÜν το αποτÝλεσìα του παραπÜνω υπολογισìοý ξεπερνÜ το
ìÝγιστο επßπεδο συγκÝντρωσηò, τüτε κÜντε παρüìοιουò
υπολογισìοýò για το δεýτερο και τρßτο χþρο και συνεχßστε ìÝχρι
το αποτÝλεσìα να εßναι χαìηλüτερο απü τη ìÝγιστη
συγκÝντρωση.
Αντιìετþπιση των καταστÜσεων üπου το αποτÝλεσìα εßναι
ìεγαλýτερο απü το ìÝγιστο επßπεδο συγκÝντρωσηò.
Στιò περιπτþσειò üπου τα αποτελÝσìατα τηò εγκατÜστασηò
δßνουν συγκÝντρωση ìεγαλýτερη απü το ìÝγιστο επßπεδο
συγκÝντρωσηò τüτε θα πρÝπει να γßνει πÜλι Ýλεγχοò στο σýστηìα.
Παρακαλοýìε να επικοινωνÞσετε ìε τον αντιπρüσωπο τηò Daikin.

ΕλληνικÜ
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