00_CV_3P233622-2E.fm Page 1 Thursday, November 27, 2008 1:56 PM

INSTALLATION MANUAL
System air conditioner

English

Deutsch

Français

Español

RXYN10AY1

Italiano

ÅëëçíéêÜ

Nederlands

Portugues

Ðóññêèé

Türkçe

EN60335-2-40,

RXYN10AY1
FXSN20AV1, FXSN25AV1, FXSN32AV1, FXSN40AV1, FXSN50AV1, FXSN63AV1, FXSN100AV1
BEVN32AV1, BEVN50AV1, BEVN125AV1

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Noboru Murata
Manager Quality Control Department
1st of October 2008

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery Safety 98/37/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

0510260101

TÜV Rheinland EPS B.V.

DAIKIN.TCF.024C19/07-2008

2P229632-1.fm Page 1 Monday, September 22, 2008 10:50 AM

2P229632-1

06_EL_3P233622-2E.fm Page 1 Tuesday, December 9, 2008 8:11 PM

RXYN10AY1

Κλιìατιστικü ìε σýστηìα VRV

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΠΡÙΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ......................................................................1
1-1 Θεìατα ασφαλεßαò.............................................................1
2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .............................................2
2-1 Για αυτü το προϊüν ............................................................2
2-2 Προìηθευüìενα στÜνταρ αξεσουÜρ ..................................2
2-3 Συνδυασìüò ......................................................................3
2-4 ΠροαιρετικÜ εξαρτÞìαταo..................................................3
3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ...............................3
4. ΠΑΡΑÄΟΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ...................................................4
5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ .............................................5
6. ΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ..........................................................5
6-1 ΕπιλογÞ υλικοý σωληνþσεων και κιτ διακλÜδωσηò
ψυκτικοý ............................................................................5
6-2 Εργαλεßα εγκατÜστασηò ....................................................7
6-3 Προστασßα απü τη ìüλυνση κατÜ την εγκατÜσταση των
σωλÞνων ...........................................................................7
6-4 Σýνδεση σωλÞνα...............................................................7
6-5 Σýνδεση των σωληνþσεων ψυκτικοý ...............................7
7. ΚΑΛÙÄΙÙΣΗ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ..................................9
7-1 ΠαρÜδειγìα καλωδßωσηò για ολüκληρο το σýστηìα .......10
7-2 Äιαδικασßα εìπρüσθιου καλωδßου ...................................10
7-3 Äιαδικασßα σýνδεσηò καλωδßωσηò ìετÜδοσηò................11
7-4 Äιαδικασßα σýνδεσηò καλωδßωσηò τροφοδοσßαò ............11
7-5 Äιαδικασßα για την καλωδßωση στο εσωτερικü των
ìονÜδων..........................................................................12
8. ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝÙΣΗ ΣÙΛΗΝΑ ................................13
8-1 ¼ργανα δοκιìÞò ..............................................................13
8-2 ΜÝθοδοò λειτουργßαò βαλβßδαò αποìüνωσηò .................13
8-3 ΜÝθοδοò λειτουργßαò τηò θýραò σÝρβιò...........................14
8-4 ÄοκιìÞ αεροστεγανüτηταò και ìÝθοδοò αναρρüφησηò
υπü κενü αÝροò ...............................................................15
8-5 Μüνωση σωλÞνα.............................................................15
8-6 ¸λεγχοò τηò συσκευÞò και των συνθηκþν
εγκατÜστασηò..................................................................16
9. ÄΙΑÄΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡÙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.......................................................16
9-1 Äιαδικασßα πλÞρωσηò πρüσθετου ψυκτικοý ...................17
9-2 Λειτουργßα ελÝγχου..........................................................17
10. ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .................................................18

1.

ΠΡÙΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ

• Το Ýγγραφο αυτü εßναι Ýνα εγχειρßδιο εγκατÜστασηò για τον
αναστροφÝα RXYN10AY1 τηò Daikin, σειρÜ VRV. Πριν
εγκαταστÞσετε αυτÞ τη ìονÜδα, διαβÜστε προσεκτικÜ το
εγχειρßδιο και ακολουθÞστε τιò οδηγßεò που περιÝχονται σε αυτü.
ΜετÜ την εγκατÜσταση, εκτελÝστε ìια δοκιìÞ λειτουργßαò για να
βεβαιωθεßτε üτι η ìονÜδα λειτουργεß σωστÜ και στη συνÝχεια,
χρησιìοποιþνταò το εγχειρßδιο χειρισìοý, δþστε οδηγßεò στον
πελÜτη / στην πελÜτισσα για τη λειτουργßα και τη συντÞρηση τηò
ìονÜδαò.
• ΤÝλοò, πληροφορÞστε τουò πελÜτεò üτι θα πρÝπει να φυλÜξουν
αυτü το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò, ìαζß ìε το εγχειρßδιο
λειτουργßαò, σε ασφαλÝò ìÝροò.
• Αυτü το εγχειρßδιο δεν περιγρÜφει πþò να εγκαταστÞσετε την
εσωτερικÞ ìονÜδα. Αναφερθεßτε στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
που περιλαìβÜνεται ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα για αυτÞν.

1-1 Θεìατα ασφαλεßαò
Παρακαλοýìε διαβÜστε προσεκτικÜ αυτοýò τουò “Θεìατα
ασφαλεßαò” πριν εγκαταστÞσετε αυτÞ τη ìονÜδα κλιìατισìοý και
φροντßστε να γßνει σωστÜ η εγκατÜσταση.
ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, κÜνετε ìια δοκιìαστικÞ
λειτουργßα για να ελÝγξετε λÜθη και εξηγÞστε στον πελÜτη/στην
πελÜτισσα πþò να λειτουργÞσει και φροντßσει το κλιìατιστικü 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.
Σηìασßα των επισηìÜνσεων ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕλληνικÜ

Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ .........Αν παραλεßψετε να ακολουθÞσετε
αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να
προκληθεß τραυìατισìüò ατüìων Þ
θÜνατοò.
ΠΡΟΣΟΧΗ ......................Αν παραλεßψετε να ακολουθÞσετε
αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να
προκληθεß τραυìατισìüò ατüìων ο
οποßοò ìπορεß να εßναι σοβαρüò
ανÜλογα ìε τιò καταστÜσειò.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΖητÞστε απü τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ απü
εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει την εργασßα
εγκατÜστασηò.
Μην προσπαθÞσετε να εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü ìüνοò
σαò. Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει
διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò σε αυτü το
εγχειρßδιο εγκατÜστασηò.
ΛανθασìÝνη 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 που Ýγινε η αγορÜ για
περισσüτερεò πληροφορßεò. Υπερβολικü ψυκτικü σε κλειστü
περιβÜλλον ìπορεß να οδηγÞσει σε ανεπÜρκεια οξυγüνου.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε χρησιìοποιÞσει ìüνο τα προδιαγραφüìενα
παρελκüìενα και εξαρτÞìατα για την εργασßα εγκατÜστασηò.
Αν δεν χρησιìοποιÞσετε τα προδιαγραφüìενα εξαρτÞìατα,
ìπορεß να προκληθεß πτþση τηò ìονÜδαò, διαρροÞ νεροý,
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• ΤοποθετÞστε το κλιìατιστικü σε βÜση αρκετÜ ανθεκτικÞ þστε να
αντÝχει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Μια ανεπαρκÞò στÞριξη ενδεχοìÝνωò να προκαλÝσει την πτþση
τηò ìονÜδαò και τραυìατισìü.
• ΕκτελÝστε την εργασßα εγκατÜστασηò αφοý λÜβετε υπüψη σαò
δυνατοýò ανÝìουò, τυφþνεò Þ σεισìοýò.
ΠαρÜληψη αυτοý κατÜ την εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει
πτþση τηò ìονÜδαò και πρüκληση ατυχηìÜτων.
• Βεβαιωθεßτε üτι παρÝχεται Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα ηλεκτρικÞò
τροφοδοσßαò για αυτÞ τη ìονÜδα και üτι üλεò οι ηλεκτρολογικÝò
εργασßεò θα πραγìατοποιηθοýν απü ειδικευìÝνο ηλεκτρολüγο
σýìφωνα ìε την τοπικÞ νοìοθεσßα, τουò κανονισìοýò και αυτÝò
τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò.
Αν η ισχýò τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò εßναι ανεπαρκÞò Þ οι
ηλεκτρικÝò συνδÝσειò εßναι εσφαλìÝνεò, ìπορεß να προκληθεß
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Βεβαιωθεßτε üτι üλη η καλωδßωση Ýχει προστατευθεß, üτι Ýχουν
χρησιìοποιηθεß τα προδιαγραφüìενα καλþδια και üτι δεν
ασκεßται καìßα πßεση στιò συνδÝσειò των ακροδεκτþν Þ στα
καλþδια.
Τυχüν εσφαλìÝνεò συνδÝσειò Þ εσφαλìÝνη προστασßα των
καλωδßων ìπορεß να προκαλÝσει βαθìιαßα αýξηση θερìοκρασßαò
Þ πυρκαγιÜ.
• ΚατÜ την καλωδßωση τηò τροφοδοσßαò και τη σýνδεση τηò
καλωδßωσηò του τηλεχειριστηρßου και τηò ìετÜδοσηò,
τοποθετÞστε τα καλþδια Ýτσι þστε το καπÜκι του EL. COMPO.
BOX 1 να ìπορεß να στερεωθεß καλÜ.
ΕσφαλìÝνη τοποθÝτηση του καπακιοý του EL. COMPO. BOX 1
ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ Þ
υπερθÝρìανση των ακροδεκτþν.
• Αν διαρρεýσει ψυκτικü αÝριο κατÜ τη διÜρκεια τηò εγκατÜστασηò,
αερßστε την περιοχÞ αìÝσωò.
Μπορεß να παραχθεß τοξικü αÝριο αν το ψυκτικü αÝριο Ýρθει σε
επαφÞ ìε φωτιÜ.
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• ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, ελÝγξτε για διαρροÞ
ψυκτικοý αερßου.
Μπορεß να παραχθεß τοξικü αÝριο αν το ψυκτικü αÝριο διαρρεýσει
στο δωìÜτιο και Ýρθει σε επαφÞ ìε ìια πηγÞ φωτιÜò üπωò το
αερüθερìο, η σüìπα Þ η κουζßνα.
• Μην αγγßξτε ìε γυìνÜ χÝρια το ψυκτικü που Ýχει διαρρεýσει απü
τουò σωλÞνεò ψυκτικοý Þ Üλλεò περιοχÝò, γιατß υπÜρχει κßνδυνοò
κρυοπαγÞìατοò.
• Βεβαιωθεßτε üτι απενεργοποιÞσατε τη ìονÜδα πριν αγγßξετε
οποιαδÞποτε ηλεκτρικÜ ìÝρη.
• 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.
• Βεβαιωθεßτε üτι γειþσατε το κλιìατιστικü.
Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, αγωγü
αλεξικÝραυνου, Þ τηλεφωνικÞ γεßωση.
ΠληììελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Ρεýìα 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.

2.

2-1 Για αυτü το προϊüν
1. Αυτü το προϊüν χρησιìοποιεß το ψυκτικü R744 (CO2).
ΜÝγιστη προσοχÞ απαιτεßται για τον χειρισìü του ψυκτικοý R744,
και αυστηρÜ ìÝτρα πρÝπει να ληφθοýν για να κρατηθοýν
ακαθαρσßεò (συìπεριλαìβανοìÝνου του ορυκτελαßου και Üλλων
τýπων πετρελαßων καθþò επßσηò και υγρασßαò) εκτüò
συστÞìατοò. Βεβαιωθεßτε üτι ακολουθÞσατε τιò οδηγßεò στο
“6. ΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”.

2.

Η κατασκευαστικÞ πßεση εßναι 12,3 MPa (4,0 MPa για το R410A).
ΕποìÝνωò, τα ακüλουθα συìβατικÜ ìÝρη δεν ìποροýν να
χρησιìοποιηθοýν.
• ΣωλÞνεò σýνδεσηò
ΣωλÞνεò ìε ενισχυìÝνα τοιχþìατα απαιτοýνται. Αναφερθεßτε
στο “6. ΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ” για τιò προδιαγραφÝò των
σωλÞνων.
• ΣυνδÝσειò ρακüρ
Μη διαθÝσιìεò. ΕκτελÝστε συνδÝσειò συγκüλλησηò.
• Ενþσειò συγκüλλησηò σωλÞνα
ΣωλÞνεò ìε ìÝγιστη διÜìετρο 12,7 mm... ΚÜνετε συνδÝσειò
συγκüλλησηò ìε επεξεργασßα εκχεßλωσηò χιτωνßου.
ΣωλÞνεò ìε διÜìετρο 15,9 mm ............... ΧρησιìοποιÞστε τιò
υποδοχÝò που πωλοýνται ωò προαιρετικÜ εξαρτÞìατα.
• Γωνßεò
ΧρησιìοποιÞστε προϊüντα που πωλοýνται ωò προαιρετικÜ
εξαρτÞìατα.
• ¼ργανα εγκατÜστασηò που πρÝπει να αντÝχουν υψηλÝò
πιÝσειò, üπωò σωλÞνεò πλÞρωσηò και ìετρητÝò πßεσηò
ΧρησιìοποιÞστε üργανα ανθεκτικÜ σε πßεση που να αντÝχουν
σε πßεση 12,3 MPa κατ’ ελÜχιστων.

3.

Η εσωτερικÞ ìονÜδα και εßναι αποκλειστικÞ ìονÜδα για το R744.
Τα ακüλουθα ìοντÝλα εσωτερικÞò ìονÜδαò εßναι δυνατüν να
συνδεθοýν.
(Μην συνδÝστε Üλλα ìοντÝλα εσωτερικÞò ìονÜδαò, γιατß σε
αντßθετη περßπτωση θα προκýψει εσωτερικÞ ρÞξη σωλÞνωσηò.)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ακολουθþνταò τιò οδηγßεò χρÞσηò αυτοý του εγχειριδßου
εγκατÜστασηò, εγκαταστÞστε την σωλÞνωση αποστρÜγγισηò για
να εξασφαλιστεß σωστÞ αποστρÜγγιση και ìονþστε την
σωλÞνωση για αποφυγÞ δηìιουργßαò συìπυκνþìατοò.
Τυχüν λανθασìÝνη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò ìπορεß να
προκαλÝσει διαρροÞ νεροý στο εσωτερικü και βλÜβεò στο οßκηìα.
• ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα, το καλþδιο
τροφοδοσßαò και τα καλþδια σýνδεσηò τουλÜχιστον 1m ìακριÜ απü
τηλεορÜσειò και ραδιüφωνα για να αποφýγετε παρεìβολÝò στην
εικüνα Þ παρÜσιτα.
(ΑνÜλογα ìε την ισχý του εισερχüìενου σÞìατοò, η απüσταση 1m
ìπορεß να ìην εßναι αρκετÞ για την εξÜλειψη των παρασßτων.)
• Η απüσταση ìετÜδοσηò του τηλεχειριστηρßου (κιτ ασýρìατου)
ìπορεß να εßναι ìικρüτερη απü την αναìενüìενη σε δωìÜτια ìε
ηλεκτρικÝò λÜìπεò φθορισìοý (τýπου ìετατροπÝα Þ ταχεßαò
εκκßνησηò).
ΚÜνετε την εγκατÜσταση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò üσο το δυνατü
ìακρýτερα απü ηλεκτρικÝò λÜìπεò φθορισìοý.
• Βεβαιωθεßτε üτι λÜβατε τα κατÜλληλα ìÝτρα για να αποτρÝψετε η
εξωτερικÞ ìονÜδα να χρησιìοποιηθεß ωò καταφýγιο απü ìικρÜ
ζþα.
Αν Ýρθουν ìικρÜ ζþα σε επαφÞ ìε ηλεκτρικÜ εξαρτÞìατα, ìπορεß
να προκληθοýν βλÜβεò, καπνüò Þ πυρκαγιÜ. Παρακαλþ
καθοδηγÞστε τον πελÜτη για να διατηρÞσει τον χþρο γýρω απü
την ìονÜδα καθαρü.
• Μην κÜνετε εγκατÜσταση του κλιìατιστικοý στιò θÝσειò που
αναφÝρονται παρακÜτω:
1. ¼που υπÜρχει υψηλÞ συγκÝντρωση σταγονιδßων Þ ατìοý
ορυκτελαßου (π.χ. κουζßνα).
Τα πλαστικÜ εξαρτÞìατα θα διαβρωθοýν Þ ìπορεß να
προκληθεß διαρροÞ νεροý.
2. ¼που παρÜγεται διαβρωτικü αÝριο, üπωò θειþδη αÝριο.
ÄιαβρωìÝνοι χαλκοσωλÞνεò Þ οριχÜλκινα οξειδωìÝνα
εξαρτÞìατα ìπορεß να προκαλÝσουν διαρροÞ ψυκτικοý.
3. ¼που υπÜρχουν ìηχανÞìατα που εκπÝìπουν
ηλεκτροìαγνητικÞ ακτινοβολßα.
Η ηλεκτροìαγνητικÞ ακτινοβολßα ενδÝχεται να διαταρÜξει την
λειτουργßα του συστÞìατοò ελÝγχου και να οδηγÞσει σε
δυσλειτουργßα τηò ìονÜδαò.
4. Σε χþρο üπου υπÜρχει ενδεχüìενο διαρροÞò εýφλεκτων
αερßων, üπου υπÜρχουν αιωρÞìατα απü ανθρακονÞìατα Þ
αναφλÝξιìη σκüνη, Þ üπου γßνεται χρÞση πτητικþν εýφλεκτων
υλικþν üπωò διαλýτηò ìπογιÜò Þ βενζßνηò.
Η λειτουργßα τηò ìονÜδαò στουò παραπÜνω χþρουò ìπορεß
να προκαλÝσει πυρκαγιÜ.

2

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΚατÜ την εγκατÜσταση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, αναφερθεßτε στο
εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που παρÝχεται για την εσωτερικÞ
ìονÜδα.
• ΠροαιρετικÜ εξαρτÞìατα απαιτοýνται για την εγκατÜσταση του
προϊüντοò. Αναφερθεßτε στιò πληροφορßεò για το προαιρετικü
εξÜρτηìα.

2-2 Προìηθευüìενα στÜνταρ αξεσουÜρ
Τα ακüλουθα εξαρτÞìατα συìπεριλαìβÜνονται. Η θÝση φýλαξηò των
παρελκοìÝνων φαßνεται στο εικüνα.
Σηìεßωση
Μην απορρßπτετε κανÝνα απü τα παρελκüìενα ìÝχρι να
ολοκληρωθεß η εγκατÜσταση.
ΣωλÞναò ΣωλÞναò
(παρελκüì (παρελκüì
ΣφικτÞραò ΣφικτÞραò ΣφικτÞραò
ενο) στην ενο) στην
Ονοìα
(1)
(2)
(3)
πλευρÜ του πλευρÜ του
αερßου (1) αερßου (2)
Ποσüτητα

8 τεì.

2 τεì.

1 τεì.

1 τεì.

1 τεì.

ΣχÞìα

Μικρü

ΜεγÜλο

Χοντρüò

ΕλληνικÜ
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ΣωλÞναò
ΣωλÞναò
(παρελκüìενο) (παρελκüìενο)
Ονοìα
ΣιγαστÞραò
στην πλευρÜ στην πλευρÜ
του υγροý (1) του υγροý (2)
Ποσüτητα

1 τεì.

1 τεì.

1 τεì.

3.

ΕπιλÝξτε Ýνα χþρο για εγκατÜσταση που να ικανοποιεß τουò
ακüλουθουò üρουò. ΠÜρτε την Üδεια του πελÜτη.

1.

Äεν υπÜρχει κßνδυνοò πυρκαγιÜò λüγω διαφυγÞò εýφλεκτου
αερßου.

2.

ΕπιλÝξτε το χþρο εγκατÜστασηò τηò ìονÜδαò Ýτσι þστε οýτε ο
εξερχüìενοò αÝραò οýτε ο θüρυβοò που προκαλεßται απü τη
ìονÜδα να ενοχλοýν κανÝνα.

3.

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.

4.

Το ìÞκοò τηò σωλÞνωσηò ανÜìεσα στην εξωτερικÞ και την
εσωτερικÞ ìονÜδα δεν πρÝπει να υπερβαßνει το επιτρεπüìενο
ìÞκοò. (ΑνατρÝξτε στο κεφÜλαιο “6. ΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”)

5.

Τοποθεσßεò üπου το στüìιο αναρρüφησηò και το στüìιο εξüδου
τηò ìονÜδαò δεν εßναι συνÞθωò εκτεθειìÝνα στην κατεýθυνση του
ανÝìου.
Αν φυσÜει Üνεìοò απευθεßαò στο στüìιο αναρρüφησηò Þ στο
στüìιο εξüδου, η λειτουργßα τηò ìονÜδαò παρεìποδßζεται.
Αν χρειÜζεται, τοποθετÞστε Ýνα εßδοò ανεìοφρÜκτη που θα
αναχαιτßζει τον Üνεìο.

6.

Ο χþροò γýρω απü τη ìονÜδα εßναι επαρκÞò για το σÝρβιò και
υπÜρχει διαθÝσιìοò ο απαιτοýìενοò ελÜχιστοò χþροò για το
στüìιο εισüδου και το στüìιο εξüδου.
(Για τιò ελÜχιστεò απαιτÞσειò χþρου, βλ. “Παραδεßγìατα χþρου
εγκατÜστασηò”.)

ΣχÞìα
Λεπτüò
Ονοìα ΣωλÞναò θερìικÞò ìüνωσηò
Ποσüτητα

1 τεì.

Αλλα
1 τεìÜχιο για κÜθε στοιχεßο
• Εγχειρßδιο λειτουργßαò
• Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
• ΦυλλÜδιο διαγρÜììατοò
ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò
• ÄÞλωση συììüρφωσηò
• ΕτικÝτα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝÄΕΙΞΗ” (Αρχεßα
εγκατÜστασηò)

ΣχÞìα

    
   
 

     
2-3 Συνδυασìüò
Οι εσωτερικÝò ìονÜδεò ìποροýν να εγκατασταθοýν στην ακüλουθη
διÜταξη.
εσωτερικÝò ìονÜδεò
ΣυνολικÞ απüδοση εσωτερικþν
ìονÜδων

ΣυνολικÞ ποσüτητα
εσωτερικþν ìονÜδων

125 - 325

16 ìονÜδεò

2-4 ΠροαιρετικÜ εξαρτÞìαταo
• Το ακüλουθο κιτ διακλÜδωσηò ψυκτικοý απαιτεßται ωò
προαιρετικü εξÜρτηìα. Αναφερθεßτε στο “6. ΣÙΛΗΝÙΣΗ
ΨΥΚΤΙΚΟΥ” για την επιλογÞ του κιτ διακλÜδωσηò ψυκτικοý.
Σýνδεση REFNET

BHRN26A33T

• Η επεξεργασßα εκχεßλωσηò χιτωνßου σωλÞνα ìε διÜìετρο
15,9 mm εßναι δýσκολη. ΧρησιìοποιÞστε την ακüλουθη υποδοχÞ
ωò προαιρετικü εξÜρτηìα για να συνδÝσετε σωλÞνεò.
ΥποδοχÞ

BHFN5A10S

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παραδεßγìατα χþρου εγκατÜστασηò
• Ο απαιτοýìενοò χþροò εγκατÜστασηò üπωò φαßνεται στην
ακüλουθη εικüνα εßναι ìια αναφορÜ για τη λειτουργßα ψýξηò üταν
η εξωτερικÞ θερìοκρασßα εßναι 35°C.
ΕÜν η προβλεπüìενη εξωτερικÞ θερìοκρασßα υπερβαßνει τουò
35°C Þ το φορτßο θερìüτηταò υπερβαßνει τη ìÝγιστη ικανüτητα σε
üλεò τιò εξωτερικÝò ìονÜδεò, χρησιìοποιÞστε Ýνα ακüìα
ìεγαλýτερο χþρο στην εισαγωγÞ üπωò φαßνεται στην ακüλουθη
εικüνα.
• ΚατÜ τη διÜρκεια τηò εγκατÜστασηò, εγκαταστÞστε τιò ìονÜδεò
χρησιìοποιþνταò το πιο κατÜλληλο απü τα σχÝδια που φαßνονται
στην ακüλουθη εικüνα για τον εν λüγω χþρο, λαìβÜνονταò
υπüψη την κυκλοφορßα ανθρþπων και του αÝρα.
• ΕÜν ο αριθìüò εγκατεστηìÝνων ìονÜδων εßναι ìεγαλýτεροò απü
αυτüν που φαßνεται στο σχÝδιο στην ακüλουθη εικüνα,
εγκαταστÞστε τιò ìονÜδεò Ýτσι þστε να ìην υπÜρχει κανÝνα
βραχυκýκλωìα.
• ¼σον αφορÜ το χþρο ìπροστÜ απü τη ìονÜδα, κατÜ την
εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò λÜβετε υπüψη σαò το χþρο που
χρειÜζεται για την τοπικÞ σωλÞνωση ψυκτικοý.
• ΕÜν οι üροι εργασßαò στην ακüλουθη εικüνα δεν ισχýουν,
επικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπü σαò Þ απευθεßαò ìε την
Daikin.

Σýνδεση ìε διÜìετρο 15,9 σε ìÝγεθοò

Σηìεßωση
Σιγουρευτεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε εργαλεßα σωλÞνωσηò ìε
αντοχÞ πßεσηò 12,3 MPa.
• ΧρησιìοποιÞστε ìια διαφορετικÞ γωνßα που πωλεßται ωò
προαιρετικü εξÜρτηìα εÜν η ακτßνα καìπýληò πρÝπει να ìειωθεß.
Αυτü εßναι ιδιαßτερα σηìαντικü για τα τìÞìα καìπýληò των
σωλÞνων ìε διÜìετρο 15,9 mm.
BHFN2A10L

Σýνδεση ìε διÜìετρο 6,4 σε
ìÝγεθοò

BHFN3A10L

Σýνδεση ìε διÜìετρο 9,5 σε
ìÝγεθοò

BHFN4A10L

Σýνδεση ìε διÜìετρο 12,7 σε
ìÝγεθοò

BHFN5A10L

Σýνδεση ìε διÜìετρο 15,9 σε
ìÝγεθοò

Γωνßα

ΕλληνικÜ
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Αν υπÜρχει πιθανüτητα να στÜζει συìπýκνωìα στο δÜπεδο (Þ σε
διÜδροìο), λÜβετε σχετικÜ ìÝτρα, ανÜλογα ìε τη ìορφÞ του
δαπÝδου, üπωò η εγκατÜσταση κιτ δοχεßου κεντρικÞò
αποστρÜγγισηò (πωλεßται ξεχωριστÜ).

3.

Το ψυκτικü R744 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. Λüγω αυτοý θα ìποροýσε να
εßναι απαραßτητο να λÜβετε ìÝτρα ενÜντια στη διαρροÞ.
Äεßτε τα “ΜηχανολογικÜ στοιχεßα” για λεπτοìÝρειεò.

4.

ΚατÜ την εγκατÜσταση σε τοποθεσßεò ìε ìεγÜλεò χιονοπτþσειò,
εφαρìüστε τα παρακÜτω προληπτικÜ ìÝτρα.
• Φροντßστε η βÜση να εßναι αρκετÜ υψηλÞ þστε οι εισαγωγÝò να
ìη φραχτοýν απü το χιüνι.
• ΒγÜλτε τη ìÜσκα τηò πßσω εισαγωγÞò þστε να ìη ìαζεýεται
χιüνι στα πτερýγιÜ τηò.
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¸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.
Ιδιαßτερα για τοποθεσßεò ìε ασθενÞ λÞψη, βεβαιωθεßτε üτι
υπÜρχει απüσταση τουλÜχιστον 3 ìÝτρα απü τα εσωτερικÜ
τηλεχειριστÞρια, τοποθετÞστε την καλωδßωση τροφοδοσßαò και
ìετÜδοσηò ìÝσα σε αγωγü και γειþστε τουò αγωγοýò.
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1.
2.

ΠΑΡΑÄΟΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ
Αποφασßστε πωò θα ìεταφÝρετε τη ìονÜδα.
Αν πρüκειται να χρησιìοποιηθεß περονοφüρο, περÜστε τουò
βραχßονεò του περονοφüρου στο ìεγÜλο Üνοιγìα στο κÜτω ìÝροò
τηò ìονÜδαò.

 
 






  

 




4.

 



ΣΗΜΕΙÙΣΗ) Για ΣχÝδια 1 και 2
• ¾ψοò τοßχου για την ìπροστινÞ πλευρÜ – üχι υψηλüτερο απü
1500mm.
• ¾ψοò τοßχου για την πλευρÜ αναρρüφησηò – üχι υψηλüτερο
απü 500mm.
• ¾ψοò τοßχου για τιò πλαϊνÝò πλευρÝò – δεν υπÜρχει üριο.
• Αν το ýψοò υπερβαßνει τα ανωτÝρω üρια, υπολογßστε το h1
(ýψοò 1) και το h2 (ýψοò 1) που φαßνονται στο σχÞìα
παρακÜτω, και προσθÝστε το h1/2 στο χþρο σÝρβιò τηò
ìπροστινÞò πλευρÜò και το h2/2 στο χþρο σÝρβιò τηò
πλευρÜò αναρρüφησηò.

   
 
 

   

! "#$ %& ' (
  ! "#$ %& ' 
ΠΡΟΣΟΧΗ

4

≥*,,,

-$ 
 . 
-$ 
%&$
# $ 
%   
 $&

≥*,,,

≥*+,,





,,,

≥*



  

  !"

-$ 
 .
-$ 
%&$

≥*+,,
≥*+,,
≥*+,,

   


       
   
Στην περßπτωση που κρεìÜσετε την ìονÜδα, χρησιìοποιÞστε Ýνα
υφασìÜτινο αναρτÞρα για να αποτρÝψετε την βλÜβη τηò
ìονÜδαò.
ΛαìβÜνονταò τα ακüλουθα σηìεßα υπüψη, κρεìÜστε τη ìονÜδα
ακολουθþνταò τη διαδικασßα που φαßνεται στην ακüλουθη εικüνα.
• ΧρησιìοποιÞστε σαìπÜνι που ìπορεß να αντÝξει το βÜροò τηò
ìονÜδαò.
• ΧρησιìοποιÞστε 2 ιìÜντεò ìε ìÞκοò τουλÜχιστον 8 ìÝτρα.
• ΤοποθετÞστε κι Üλλο πανß Þ χαρτüνι στα σηìεßα üπου το
περßβληìα Ýρχεται σε επαφÞ ìε το σαìπÜνι þστε να ìην
προκληθεß ζηìιÜ.
• Ανυψþστε τη ìονÜδα φροντßζονταò να την ανυψþνετε απü το
κÝντρο βÜρουò τηò.

'(()
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3. ΜετÜ απü την εγκατÜσταση, αφαιρÝστε το Üγκιστρο ìεταφορÜò
που συνδÝεται στα ìεγÜλα ανοßγìατα.
Σηìεßωση
Εφαρìüστε Ýνα προστατευτικü ýφασìα σε Ýνα δßκρανο για να
αποτρÝψετε την αποκüλληση του επιστρþìατοò του κατþτατου
πλαισßου και την εìφÜνιση σκουριÜò κατÜ την ìεταφορÜ τηò ìονÜδαò
ìε επεξεργασßα αντιδιαβρωτικοý τýπου ìε χρÞση περονοφüρου.

20

• Φροντßστε η ìονÜδα να εγκατασταθεß σε οριζüντιο επßπεδο πÜνω
σε επαρκþò ισχυρÞ βÜση για την αποτροπÞ δονÞσεων και
θορýβου.
• Η βÜση πρÝπει να εßναι ìεγαλýτερη γýρω απü το πλÜτοò των
ποδιþν τηò ìονÜδαò (66 mm), και πρÝπει να υποστηρßζει τη
ìονÜδα.
Αν πρüκειται να προσαρτÞσετε προστατευτικü ελαστικü,
προσαρτÞστε το σε üλο το ìπροστινü ìÝροò τηò βÜσηò.
• Το ýψοò τηò βÜσηò θα πρÝπει να εßναι τουλÜχιστον 150mm απü
το δÜπεδο.
• Ασφαλßστε τη ìονÜδα στη βÜση τηò χρησιìοποιþνταò τα
ìπουλüνια θεìελßωσηò. (ΧρησιìοποιÞστε τÝσσερα ìπουλüνια
θεìελßωσηò, παξιìÜδια και ροδÝλεò τýπου M12 που διατßθενται
στο εìπüριο.)
• Τα ìπουλüνια θεìελßωσηò πρÝπει να εισÝλθουν
σε βÜθοò 20mm.
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ΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

Στουò εργολÜβουò εργασιþν σωλÞνωσηò
Μην χρησιìοποιεßτε διαλυτικü κατÜ την συγκüλληση και την σýνδεση
των σωλÞνων ψυκτικοý. ΧρησιìοποιÞστε ìεταλλικü πληρωτικü
υλικü φωσφüρο συγκüλλησηò χαλκοý (ΒCuP-2), το οποßο δεν
απαιτεß διαλυτικü. Äιαλυτικü ìε βÜση το χλþριο προκαλεß διÜβρωση
τηò σωλÞνωσηò.
ΕπιπλÝον, εÜν περιλαìβÜνεται φθορßδιο, το διαλυτικü θα Ýχει
δυσìενÞ επßδραση στη γραììÞ σωλÞνωσηò ψυκτικοý, π.χ. την
διÜβρωση του ìηχανüλαδου κατÜψυξηò.





 

• Αναφερθεßτε στον ακüλουθο πßνακα για επιλογÞ ìεγÝθουò
σωλÞνα.
• Οι ακüλουθοι τýποι σωλÞνα ψυκτικοý εßναι διαθÝσιìοι.
Υλικü: ΧÜλκινοò σωλÞναò φωσφορικÞò αποξεßδωσηò Üνευ ραφÞò
(C1220T-1/2H Þ C1220T-H)
ΠÜχοò τοιχþìατοò σωλÞνα: Προϊüν ìε αντοχÞ τα 12,3 MPa
〈Παραδεßγìατα πÜχουò τοιχþìατοò σωλÞνα〉

(ìÞκοò: mm)

ΜÝγεθοò σωλÞνα
(ΕξωτερικÞ διÜìετροò)

Υλικü

Μικρüτερο πÜχοò

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• ΧρησιìοποιÞστε ìüνο σωλÞνεò που εßναι καθαροß στο εσωτερικü
και το εξωτερικü τουò και οι οποßοι δεν συσσωρεýουν θεßο,
οξειδωτικÜ, λÜδια κοπÞò, υγρασßα Þ Üλλεò ìολυσìατικÝò ουσßεò.
(Η ποσüτητα ξÝνων ουσιþν που υπÜρχουν ìÝσα στουò σωλÞνεò,
συìπεριλαìβανοìÝνων των λαδιþν που χρησιìοποιοýνται για
την κατασκευÞ τουò πρÝπει να εßναι 30mg/10m Þ λιγüτερο.)
• Για εργασßα σωλÞνωσηò, ακολουθÞστε το ìÝγιστο επιτρεπüìενο
ìÞκοò, διαφορÜ σε ýψοò, και ìÞκοò ìετÜ απü ìια Ýνδειξη
διακλÜδωσηò.
• To κιτ διακλÜδωσηò ψυκτικοý που πωλεßται ωò προαιρετικü
εξÜρτηìα απαιτεßται για τη διακλÜδωση σωλÞνωσηò. ΕπιλÝξτε το
κιτ σýìφωνα ìε το ακüλουθο “ΕπιλογÞ κιτ διακλÜδωσηò
ψυκτικοý” .
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6.

6-1 ΕπιλογÞ υλικοý σωληνþσεων και κιτ
διακλÜδωσηò ψυκτικοý

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ

5.

Σηìεßωση
• ΚατÜ την εγκατÜσταση πιÜνω σε στÝγη, σιγουρευτεßτε üτι η
κατασκευÞ τηò στÝγηò εßναι αρκετÜ ισχυρÞ και üτι
στεγανοποιÞσατε üλη την εργασßα.
• Βεβαιωθεßτε üτι η περιοχÞ γýρω απü το ìηχÜνηìα
αποστραγγßζεται κατÜλληλα, ανοßγονταò αυλακþσειò
αποστρÜγγισηò γýρω απü τη θεìελßωση.
Το αποστραγγιζüìενο νερü πολλÝò φορÝò εκρÝει απü την
εξωτερικÞ ìονÜδα ενþ αυτÞ λειτουργεß.
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6-2 Εργαλεßα εγκατÜστασηò
Σιγουρευθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε εξειδικευìÝνα εργαλεßα Ýτσι
þστε το κλιìατιστικü να διατηρÞσει την κατÜλληλη αντßσταση
πßεσηò και η ìüλυνση απü ακαθαρσßεò να αποτραπεß.
Συìβατüτητα ìε συìβατικÜ εργαλεßα (Üλλα ψυκτικÜ)
Ονοìα

Συìβατüτητα

ΠαρατηρÞσειò

Σωληνοκüπτηò

• ΧρησιìοποιÞστε Ýναν κüπτη
κατÜλληλο για το πÜχοò
σωλÞνωσηò.

ΠÝνσα σωλÞνα

• ΧρησιìοποιÞστε ìια
διαφορετικÞ γωνßα που
πωλεßται ωò προαιρετικü
εξÜρτηìα εÜν η ακτßνα
καìπýληò πρÝπει να ìειωθεß.
• ΧρησιìοποιÞστε ìια
διαφορετικÞ γωνßα που
πωλεßται ωò προαιρετικü
εξÜρτηìα για τα τìÞìατα
καìπýληò των σωλÞνων ìε
διÜìετρο 15,9 mm.

ÄιευρυντÞò
(εργαλεßο
διεýρυνσηò
σωλÞνων)

• ΧρησιìοποιÞστε ìια
διαφορετικÞ υποδοχÞ που
πωλεßται ωò προαιρετικü
εξÜρτηìα για σωλÞνεò ìε
διÜìετρο 15,9 mm, εντοýτοιò,
λüγω τηò δυσκολßαò στην
επÝκτασÞ τουò.

6-3 Προστασßα απü τη ìüλυνση κατÜ την
εγκατÜσταση των σωλÞνων
Προστασßα τηò σωλÞνωσηò þστε να ìην εισÝρχεται υγρασßα,
βροìιÜ, σκüνη, κ.λ.π. σε αυτÞν.
ΘÝση
ΕξωτερικÜ

ÄιÜρκεια τοποθÝτησηò

ΜÝθοδοò προστασßαò

ΠÜνω απü Ýνα ìÞνα

Ενþστε τιò Üκρεò του
σωλÞνα

Λιγüτερο απü Ýνα ìÞνα
ΕσωτερικÜ

ΑνεξÜρτητα απü τη
διÜρκεια

Ενþστε τιò Üκρεò του
σωλÞνα Þ κλεßστε ìε
κολλητικÞ ταινßα

Σηìεßωση
¼ταν περνÜτε τουò σωλÞνεò ìÝσα απü τρýπεò στον τοßχο και üταν
βγÜζετε τα Üκρα των σωλÞνων προò τα Ýξω πρÝπει να εßστε πολý
προσεκτικοß.

6-4 Σýνδεση σωλÞνα
• Βεβαιωθεßτε üτι εκτελÝσατε συνδυασìü αζþτου Þ φýσηìα αζþτου
κατÜ την ìπρουτζοκüλληση.


 
! " #
 " 
 
      
  

Σηìεßωση
Μη χρησιìοποιεßτε αντιοξειδωτικÜ κατÜ τη ìπρουτζοκüλληση των
αρìþν των σωλÞνων.
Τα υπολεßììατα ìποροýν να φρÜξουν τουò σωλÞνεò και να
προκαλÝσουν θραýση του εξοπλισìοý.

6-5 Σýνδεση των σωληνþσεων ψυκτικοý
1. Κατεýθυνση για την Ýξοδο των σωλÞνων
Η σωλÞνωση τηò τοπικÞò δικτýωσηò ìπορεß να συνδεθεß εßτε απü
εìπρüò εßτε προò τιò πλευρÝò (αφοý βγει απü κÜτω τìÞìα) üπωò
φαßνεται στη ακüλουθη εικüνα.
ΚατÜ τη διÝλευση απü το κÜτω τìÞìα, χρησιìοποιÞστε την
προκατασκευασìÝνη οπÞ στο κÜτω πλαßσιο.

 



   
  

ΠροφυλÜξειò üταν ανοßγετε τιò προκατασκευασìÝνεò οπÝò
• Ανοßξτε την προκατασκευασìÝνη οπÞ στο πλαßσιο τηò βÜσηò,
τρυπþνταò ìε τρυπÜνι διαìÝτρου 6mm τιò 4 κυρτÝò υποδοχÝò
γýρω απü αυτÞ.





 
   
   

• Φροντßστε να ìην προκαλÝσετε ζηìιÜ στο περßβληìα
• Αφοý ανοßξετε τιò οπÝò, συνιστοýìε να αφαιρÝσετε τυχüν γρÝζια
και να βÜψετε τα Üκρα ìε βαφÞ επισκευÞò þστε να αποφευχθεß η
σκουριÜ.
• ¼ταν περνÜτε την ηλεκτρικÞ καλωδßωση ìÝσα απü τιò
προκατασκευασìÝνεò οπÝò, προστατÝψτε την καλωδßωση
χρησιìοποιþνταò αγωγü Þ δακτυλßουò, φροντßζονταò να ìην
καταστραφεß η καλωδßωση.

  

 

Η ìπρουτζοκüλληση χωρßò συνδυασìü αζþτου Þ φýσηìα
αζþτου στιò σωληνþσειò θα δηìιουργÞσει ìεγÜλεò ποσüτητεò
οξειδωìÝνηò ìεìβρÜνηò στο εσωτερικü των σωλÞνων, γεγονüò
που θα επηρεÜσει αρνητικÜ τιò βαλβßδεò και τουò συìπιεστÝò του
συστÞìατοò ψυκτικοý και δεν θα επιτρÝψει την κανονικÞ
λειτουργßα.
• Ο ρυθìιστÞò πßεσηò για το Üζωτο που απελευθερþνεται κατÜ την
εργασßα συγκüλλησηò πρÝπει να ρυθìιστεß στο 0,02 MPa
2
(περßπου 0,2 kg/cm : ìÝχρι üτου αισθανθεßτε στο πρüσωπο
υποψßα αερßου).

ΕλληνικÜ
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2. Αφαßρεση σωλÞνωσηò ενωìÝνηò στα Üκρα
Στην περßπτωση τηò σýνδεσηò τηò σωλÞνωσηò ψυκτικοý ìε την
εξωτερικÞ ìονÜδα, αφαιρÝστε την προÝκταση σωλÞνωση üπωò
στην ακüλουθη διαδικασßα.
Αναφερθεßτε στο “ΜÝθοδοò λειτουργßαò βαλβßδαò
αποìüνωσηò” για χειρισìü τηò βαλβßδαò αποìüνωσηò.
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ΚατÜ τη σýνδεση ìε το πλαϊνü ìÝροò (κÜτω)
ΒγÜλτε την προκατασκευασìÝνη οπÞ στο κÜτω πλαßσιο και
δροìολογÞστε τη σωλÞνωση κÜτω απü το κÜτω πλαßσιο.
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Σηìεßωση
• ΚατÜ επιτüπια την σýνδεση τηò σωλÞνωσηò, σιγουρευτεßτε üτι
χρησιìοποιÞσετε παρελκüìενη σωλÞνωση.
• Βεβαιωθεßτε üτι η επιτüπια σωλÞνωση δεν Ýρχεται σε επαφÞ ìε
Üλλη σωλÞνωση Þ το κÜτω πλαßσιο Þ τα πλευρικÜ φατνþìατα τηò
ìονÜδαò.

4.

ÄιακλÜδωση τηò σωλÞνωσηò ψυκτικοý
ΤηρÞστε τουò παρακÜτω περιορισìοýò κατÜ την εγκατÜσταση
του κιτ διακλÜδωσηò ψυκτικοý και διαβÜστε το εγχειρßδιο οδηγιþν
εγκατÜστασηò που παρÝχεται ìαζß ìε το κιτ.
(Η εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει δυσλειτουργßα
Þ βλÜβεò στην εξωτερικÞ ìονÜδα.)
<Σýνδεση REFNET>
ΤοποθετÞστε τη σýνδεση REFNET Ýτσι þστε να διακλαδþνεται
οριζüντια Þ κÜθετα.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
ΑφαιρÝστε τη σωλÞνωση που εßναι ενωìÝνη στα Üκρα (ìεγÜλη)
αφοý αδειÜσατε το λÜδι και το αÝριο στη σωλÞνωση.
Μην λειþστε το υλικü συγκüλλησηò ενþ παραìÝνουν λÜδι και αÝριο
στη σωλÞνωση, γιατß αλλιþò το λÜδι ìπορεß να πιÜσει πυρκαγιÜ Þ η
σωλÞνωση ìπορεß να εκραγεß και ìπορεß να οδηγÞσει σε
τραυìατισìü.


  


   

  

  

3. Σýνδεση σωλÞνωσηò ψυκτικοý ìε τιò εξωτερικÝò ìονÜδεò
ΕÜν συνδÝεται απü εìπρüò
ΑφαιρÝστε το πþìα τηò βαλβßδαò αποìüνωσηò για να συνδÝσετε.

 
 
  
      
    

 
 
  
  
      
    

Σýνδεση του ΣιγαστÞρα
• ΣυνδÝστε τον παρεχüìενο σιγαστÞρα στον σωλÞνα αερßου.

5.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕγκαταστÞστε τον σιγαστÞρα εντüò 1m απü την βαλβßδα
αποìüνωσηò στην πλευρÜ αερßου.
Η σωλÞνωση ψυκτικοý και η εσωτερικÞ ìονÜδα ßσωò παρÜγουν
θüρυβο εÜν ο σιγαστÞραò δεν εγκατασταθεß σωστÜ.
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• ΤοποθετÞστε τον σιγαστÞρα οριζüντια.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθεßτε üτι η κλßση των πÜνω και κÜτω πλευρþν δεν θα υπερβεß
ìια γωνßα ±10° κατÜ την διÜρκεια τηò εγκατÜστασηò.
Μπορεß να προκληθεß δυσλειτουργßα εÜν η κλßση υπερβεß την πιο
πÜνω γωνßα.

Óõãêüëëçóç

ÓéãáóôÞñáò

Óõãêüëëçóç

±10° ôï áíþôåñï

• Τυλßξτε το παρεχüìενο σωλÞναò θερìικÞò ìüνωσηò γýρο απü
τον σιγαστÞρα και στερεþστε και τιò δυο Üκρεò του σιγαστÞρα σε
κÜποιο κατÜλληλο σηìεßο, üπωò στον τοßχο Þ το Ýδαφοò.

       
 

        

   
 
    

ΠΡΟΣΟΧΗ
ºσωò προκληθεß συìπýκνωση δροσιÜò εÜν ο σιγαστÞραò εßναι
εκτεθειìÝνοò.
ΕπιπλÝον, το βÜροò του σιγαστÞρα ìπορεß να σπÜσει την σωλÞνωση
εÜν ο σιγαστÞραò δεν στερεωθεß.

7.

ΚΑΛÙÄΙÙΣΗ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στουò ηλεκτροìηχανολüγουò εργολÜβουò
• Βεβαιωθεßτε üτι εγκαταστÞσετε Ýναν διακüπτη διαρροÞò γεßωσηò.
Το προϊüν ενσωìατþνει εξοπλισìü αναστροφÝα. Για να
αποτραπεß δυσλειτουργßα του διακüπτη διαρροÞò γεßωσηò,
σιγουρευτεßτε üτι ο διακüπτηò διαρροÞò γεßωσηò αντÝχει
παρεìβολÝò αρìονικþν.
• Μην ενεργοποιÞστε το κλιìατιστικü Ýωò üτου ολοκληρωθεß η
εργασßα σωλÞνωσηò ψυκτικοý, γιατß αλλιþò ο συìπιεστÞò θα
δυσλειτουργÞσει.
• Μην αφαιρÝστε κÜτι απü τα ηλεκτρικÜ ìÝρη üπωò θερìικÝò
αντιστÜσειò Þ αισθητÞρεò κατÜ σýνδεση των καλωδßων
τροφοδοσßαò Þ των καλωδßων ìετÜδοσηò. Ο συìπιεστÞò ìπορεß
να δυσλειτουργÞσει εÜν το κλιìατιστικü χρησιìοποιεßται ìε τÝτοια
ηλεκτρικÜ ìÝρη να Ýχουν αφαιρεθεß.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ¼λεò οι τοπικÝò καλωδιþσειò πρÝπει να τοποθετοýνται απü Ýναν
εξειδικευìÝνο ηλεκτρολüγο και πρÝπει να συììορφþνονται ìε
τουò αντßστοιχουò τοπικοýò και εθνικοýò κανονισìοýò.
• Βεβαιωθεßτε üτι υπÜρχει Ýνα αφιερωìÝνο κýκλωìα ισχýοò. ΠοτÝ
ìη χρησιìοποιεßτε την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα απü κοινοý ìε ìßα
Üλλη συσκευÞ.
• Μην εγκαθιστÜτε ποτÝ πυκνωτÞ ìε στατικü αβÜνò. ÄεδοìÝνου üτι
αυτÞ η ìονÜδα διαθÝτει Ýναν αναστροφÝα, η εγκατÜσταση ενüò
πυκνωτÞ ìε στατικü αβÜνò üχι ìüνο θα επιδεινþσει τον
παρÜγοντα βελτßωσηò ισχýοò, αλλÜ ìπορεß να προκαλÝσει
ατýχηìα απü υπερβολικÞ θερìüτητα του πυκνωτÞ λüγω των
κυìÜτων υψηλÞò συχνüτηταò.
• ΚÜντε τη σýνδεση των καλωδßων ìüνο αφοý διακüψετε πλÞρωò
την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα.
• Γειþνετε πÜντα τα καλþδια σýìφωνα ìε τουò τοπικοýò και
εθνικοýò κανονισìοýò.

ΕλληνικÜ

• Το ìηχÜνηìα αυτü περιλαìβÜνει αναστροφÝα. ΣυνδÝστε τη
γεßωση και αποφορτßστε þστε να εξαλειφθοýν οι επιπτþσειò σε
Üλλεò συσκευÝò, ìειþνονταò το θüρυβο που παρÜγει ο
αναστροφÝαò, και να αποφευχθεß η διαρροÞ ρεýìατοò στο
εξωτερικü περßβληìα του προϊüντοò.
• Μη συνδÝετε το καλþδιο γεßωσηò σε σωλÞνεò αερßου, σωλÞνεò
αποχÝτευσηò, αλεξικÝραυνα Þ τηλεφωνικÜ καλþδια.
ΣωλÞνεò αερßου: ìπορεß να εκραγοýν Þ να πÜρουν φωτιÜ αν
υπÜρξει διαρροÞ αερßου.
ΣωλÞνεò αποχÝτευσηò: δεν εßναι δυνατÞ η γεßωση αν
χρησιìοποιηθοýν σωλÞνεò απü σκληρü πλαστικü.
ΤηλεφωνικÜ καλþδια και αλεξικÝραυνα: επικßνδυνα σε
περßπτωση κεραυνοý λüγω υπερβολικÞò αýξησηò του ηλεκτρικοý
δυναìικοý στη γεßωση.
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει διακüπτη κυκλþìατοò
διαρροÞò γεßωσηò.
Καθþò η ìονÜδα χρησιìοποιεß αναστροφÝα, εγκαταστÞστε
διακüπτη κυκλþìατοò διαρροÞò γεßωσηò που Ýχει την ικανüτητα
να διαχειρßζεται υψηλÝò αρìονικÝò þστε να αποφευχθεß η
δυσλειτουργßα τοý ßδιου του διακüπτη κυκλþìατοò διαρροÞò
γεßωσηò.
• ΠρÝπει να χρησιìοποιεßται διακüπτηò κυκλþìατοò διαρροÞò
γεßωσηò που εßναι σχεδιασìÝνοò ειδικÜ για προστασßα απü
σφÜλìατα γεßωσηò, σε συνδυασìü ìε κýριο διακüπτη Þ ασφÜλεια
που προορßζεται για χρÞση ìε την καλωδßωση.
• Η ηλεκτρικÞ καλωδßωση πρÝπει να γßνεται σýìφωνα ìε τα
σχεδιαγρÜììατα καλωδßωσηò, καθþò και τιò οδηγßεò που
περιγρÜφονται στο παρüν.
• Μη χρησιìοποιεßτε προτοý ολοκληρωθοýν οι εργασßεò
σωλÞνωσηò ψυκτικοý. (Αν το χρησιìοποιÞσετε προτοý
ολοκληρωθοýν οι εργασßεò στιò σωληνþσειò, ìπορεß να υποστεß
βλÜβη ο συìπιεστÞò.)
• Μην αφαιρεßτε ποτÝ τη θερìικÞ αντßσταση, τον αισθητÞρα Þ Üλλα
εξαρτÞìατα üταν συνδÝετε την καλωδßωση τροφοδοσßαò και την
καλωδßωση ìετÜδοσηò.
(Αν χρησιìοποιÞσετε το ìηχÜνηìα ενþ Ýχετε βγÜλει τη θερìικÞ
αντßσταση, τον αισθητÞρα Þ Üλλα εξαρτÞìατα, ìπορεß να υποστεß
βλÜβη ο συìπιεστÞò.)
• Το προϊüν αυτü διαθÝτει ανιχνευτÞ προστασßαò απü αναστροφÞ
φÜσηò που λειτουργεß ìüνο üταν εßναι ενεργοποιηìÝνη η παροχÞ
ρεýìατοò. ΕÜν υπÜρχει διακοπÞ ρεýìατοò Þ το ρεýìα
αναβοσβÞνει ενþ το προϊüν λειτουργεß, συνδÝστε Ýνα κýκλωìα
προστασßαò αντßστροφηò φÜσηò. Η λειτουργßα του προϊüντοò ìε
αναστροφÞ φÜσηò ìπορεß να προκαλÝσει βλÜβη στο συìπιεστÞ
και σε Üλλα εξαρτÞìατα.
• ΣυνδÝστε ìε ασφÜλεια το καλþδιο τροφοδοσßαò. Αν
ενεργοποιÞσετε την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα χωρßò φÜση N Þ ìε
λανθασìÝνη φÜση N, ìπορεß να προκληθεß βλÜβη στη ìονÜδα.
• Μη συνδÝετε ποτÝ την παροχÞ ισχýοò ενþ υπÜρχει αναστροφÞ
φÜσηò.
Η ìονÜδα δεν ìπορεß να λειτουργÞσει κανονικÜ σε αναστροφÞ
φÜσηò. Αν τη συνδÝσετε σε αναστροφÞ φÜσηò, εναλλÜξτε δýο
απü τιò τρειò φÜσειò.
• Βεβαιωθεßτε üτι η αναλογßα ηλεκτρικÞò αστÜθειαò δεν εßναι
ìεγαλýτερη απü 2%. Αν εßναι ìεγαλýτερη απü αυτü το ποσοστü,
η διÜρκεια ζωÞò τηò ìονÜδαò θα ìειωθεß.
Αν η αναλογßα υπερβεß το 4%, η ìονÜδα θα σβÞσει και θα
εìφανιστεß κωδικüò βλÜβηò στο τηλεχειριστÞριο τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò.
• ΣυνδÝστε το καλþδιο σταθερÜ χρησιìοποιþνταò το
προβλεπüìενο καλþδιο και στερεþστε το ìε τον προσαρτηìÝνο
σφιγκτÞρα, χωρßò να ασκÞσετε εξωτερικÞ πßεση στουò
ακροδÝκτεò (ακροδÝκτηò για την καλωδßωση τροφοδοσßαò,
ακροδÝκτηò για την καλωδßωση ìετÜδοσηò και ακροδÝκτηò
γεßωσηò).
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7-1 ΠαρÜδειγìα καλωδßωσηò για ολüκληρο το
σýστηìα
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Σηìεßωση
• ΧρησιìοποιÞστε αγωγü για την καλωδßωση τροφοδοσßαò.
• Βεβαιωθεßτε üτι η ασθενÞò ηλεκτρικÞ καλωδßωση (π.χ. για το
τηλεχειριστÞριο, ανÜìεσα στιò ìονÜδεò, κ.λ.π.) και η καλωδßωση
τροφοδοσßαò δεν διασταυρþνονται, διατηρþνταò απüσταση
50mm ìεταξý τουò.
Η γειτνßαση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτρικÝò παρεìβολÝò,
βλÜβεò και θραýση.
• Βεβαιωθεßτε üτι συνδÝσατε την καλωδßωση τροφοδοσßαò στην
πλακÝτα ακροδεκτþν καλωδßωσηò τροφοδοσßαò και στερεþστε
την üπωò περιγρÜφεται στην ενüτητα “7-3 Äιαδικασßα
σýνδεσηò καλωδßωσηò ìετÜδοσηò”.
• Η καλωδßωση ìετÜδοσηò πρÝπει να στερεþνεται üπωò
περιγρÜφεται στην ενüτητα “7-4 Äιαδικασßα σýνδεσηò
καλωδßωσηò τροφοδοσßαò”.
• Ασφαλßστε την καλωδßωση ìε σφιγκτÞρα üπωò οι δεσìοß
ασφÜλισηò ìüνωσηò για να αποφýγετε την επαφÞ ìε σωλÞνεò.
• Äιαìορφþστε τα καλþδια Ýτσι þστε να αποφýγετε την
παραìüρφωση εξαρτηìÜτων üπωò το καπÜκι του EL. COMPO.
BOX 1. Κλεßστε καλÜ το κÜλυììα.
• ΑυτÞ η συσκευÞ συììορφþνεται ìε το EN 61000-3-12 υπü τον
üρο üτι η ισχýò Ssc βραχυκυκλþìατοò εßναι ìεγαλýτερÞ Þ ßση ìε
1453 στο σηìεßο διεπαφþν ìεταξý τηò παροχÞò του χρÞστη και
του δηìüσιου συστÞìατοò. Εßναι ευθýνη του εγκαταστÜτη Þ του
χρÞστη τηò συσκευÞò να εξασφαλßσει, απü τιò διαβουλεýσειò ìε
το χειριστÞ δικτýων διανοìÞò εÜν εßναι απαραßτητο, üτι η συσκευÞ
συνδÝεται ìüνο ìε ìια προχÞ ìε ìια δýναìη Ssc
βραχυκυκλþìατοò ìεγαλýτερη Þ ßση ìε 1453.

7-2 Äιαδικασßα εìπρüσθιου καλωδßου
• Η καλωδßωση τροφοδοσßαò και η καλωδßωση γεßωσηò
δροìολογοýνται προò τα Ýξω ìÝσω τηò οπÞò καλωδßωσηò
τροφοδοσßαò στο πλÜι και του ìπροστινοý (προκατασκευασìÝνη
οπÞ) Þ κÜτω πλαßσιο (προκατασκευασìÝνη οπÞ).
• Η καλωδßωση ìετÜδοσηò δροìολογεßται προò τα Ýξω ìÝσω τηò
οπÞò καλωδßωσηò (προκατασκευασìÝνη οπÞ) στο ìπροστινü
ìÝροò τηò ìονÜδαò Þ ìÝσω οπÞò σωλÞνωσηò.
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Σηìεßωση
• Ανοßξτε τιò προκατασκευασìÝνεò οπÝò ìε σφυρß Þ παρüìοιο
εργαλεßο.
• Αφοý ανοßξετε τιò οπÝò, συνιστοýìε να αφαιρÝσετε τα γρÝζια και
να βÜψετε τιò Üκρεò χρησιìοποιþνταò τη βαφÞ επισκευÞò þστε
να αποφευχθεß η σκουριÜ.
• ΚατÜ την διÝλευση τηò ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò ìÝσω των
προκατασκευασìÝνων οπþν, προστατεýστε την καλωδßωση ìε
Ýναν αγωγü Þ δακτυλßουò, για να σιγουρευτεßτε üτι δεν κÜνετε
ζηìιÜ στην καλωδßωση.
• ΕÜν υπÜρχει πιθανüτητα να εισÝλθουν ìικρÜ ζþα στη ìονÜδα,
φρÜξτε τυχüν κενÜ (κινητÜ ìÝρη) ìε ειδικü υλικü (παρÝχεται στο
χþρο εγκατÜστασηò).
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7-3 Äιαδικασßα σýνδεσηò καλωδßωσηò
ìετÜδοσηò
ΑναφορÜ στην ακüλουθη εικüνα για να συνδÝσετε την καλωδßωση
ìετÜδοσηò.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη συνδÝετε την καλωδßωση τροφοδοσßαò στουò ακροδÝκτεò τηò
καλωδßωσηò ìετÜδοσηò. Αν το κÜνετε, ìπορεß να καταστραφεß
ολüκληρο το σýστηìα.
• Μην επιστρþνεστε στριφτÜ καλþδια ìε κασσιτεροκüλληση.
• ¼ταν συνδÝετε καλþδια στην πλακÝτα ακροδεκτþν τηò πλακÝταò
PC, η υπερβολικÞ θερìüτητα Þ σýσφιξη ìπορεß να καταστρÝψει
την πλακÝτα PC. ΣυνδÝστε προσεκτικÜ.
Για τη ροπÞ στρÝψηò των ακροδεκτþν τηò καλωδßωσηò
ìετÜδοσηò, δεßτε τον παρακÜτω πßνακα.
ΜÝγεθοò βßδαò

ΡοπÞ στρÝψηò (N·m)

M3 (A5P)

0,53 - 0,63

M3,5 (A1P)

0,80 - 0,96

• ¼λη η καλωδßωση ìετÜδοσηò θα προìηθευτεß επιτüπια. Σε üλη η
καλωδßωση πρÝπει να χρησιìοποιÞσετε περιβληìÝνο καλþδιο
2
απü βινýλιο 0,75-1,25 mm Þ καλþδιο (διπλü). (Τριπλü ìüνο για
τον επιλογÝα ΨΗΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.)
• ¼πωò φαßνεται πιο κÜτω, στερεþστε το καλþδιο ìετÜδοσηò ìε
τον παρελκüìενο σφιγκτÞρα (1) σε τρßα σηìεßα στον EL. COMPO.
BOX 1.

• ¸ξω απü τιò ìονÜδεò, η καλωδßωση ìετÜδοσηò πρÝπει να
ολοκληρωθεß ταυτüχρονα ìε την τοπικÞ σωλÞνωση ψυκτικοý, και
να τυλιχτεß ìε ταινßα (παρÝχεται στο χþρο εγκατÜστασηò).

   
  
 
  

 

• Η καλωδßωση ìετÜδοσηò πρÝπει να γßνεται σýìφωνα ìε τουò
παρακÜτω περιορισìοýò.
Αν τα υπερβεßτε, ìπορεß να προκληθοýν προβλÞìατα στη
ìετÜδοση.
Μεταξý τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò και τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
ΑνÜìεσα στην εξωτερικÞ ìονÜδα και την εξωτερικÞ ìονÜδα
Üλλων συστηìÜτων
Μεγ. ìÞκοò καλωδßωσηò
: 1.000 m
Μεγ. συνολικü ìÞκοò καλωδßωσηò
: 2.000 m
Μεγ. αριθìüò διακλαδþσεων
: 16
[Σηìεßωση]
Äεν επιτρÝπεται
διακλÜδωση ìετÜ απü
διακλÜδωση
Μεγ. αριθìüò εξωτερικþν ìονÜδων Üλλου συστÞìατοò που
ìπορεß να συνδεθοýν
: 10
Καλωδßωση ìετÜδοσηò προò τον επιλογÝα ΨΗΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Μεγ. ìÞκοò καλωδßωσηò
: 500 m




 

  

 

 

 

 

7-4 Äιαδικασßα σýνδεσηò καλωδßωσηò
τροφοδοσßαò
• Βεβαιωθεßτε üτι συνδÝσατε την καλωδßωση τροφοδοσßαò στην
πλακÝτα ακροδεκτþν ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και συγκρατÞστε
την στη θÝση τηò ìε τον παρελκüìενο σφιγκτÞρα (1) üπωò
φαßνεται στην ακüλουθη εικüνα.
• Η καλωδßωση γεßωσηò πρÝπει να προσδεθεß στην καλωδßωση
τροφοδοσßαò χρησιìοποιþνταò τον παρελκüìενο σφιγκτÞρα (1)
þστε να αποφευχθεß η Üσκηση εξωτερικÞò πßεσηò στην περιοχÞ
των ακροδεκτþν.

Óôïí EL. COMPO. BOX 1 (A1P)

×ñçóéìïðïéÞóôå ôïí ðáñåëêüìåíï
óöéãêôÞñá (1) êáé óôåñåþóôå ôï êáëþäéï
óôïí äéá÷ùñéóôÞñá óôçí ðÜíù äåîéÜ
ðëåõñÜ ôçò ðëáêÝôá PC (A5P).
×ñçóéìïðïéÞóôå ôïí ðáñåëêüìåíï
óöéãêôÞñá (1) ãéá íá óôåñåþóåôå ôïí EL.
COMPO. BOX 1.

ΕλληνικÜ
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Ìçí áíïßîôå ôï êáðÜêé ôïõ EL. COMPO. BOX 2
(óôçí áñéóôåñÞ ðëåõñÜ), ôï ïðïßï äåí áããßæåôáé
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åñãáóßáò åãêáôÜóôáóçò.
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Κýκλωìα ισχýοò, διÜταξη ασφαλεßαò και απαιτÞσειò καλωδßων
• Για τη σýνδεση τηò ìονÜδαò (βλ. τον παρακÜτω πßνακα) πρÝπει
να υπÜρχει Ýνα κýκλωìα ισχýοò. Το κýκλωìα αυτü πρÝπει να
προστατεýεται απü τιò απαιτοýìενεò διατÜξειò ασφαλεßαò, π.χ.
ασφÜλεια ìε χρονικÞ καθυστÝρηση σε κÜθε φÜση και διακüπτη
κυκλþìατοò διαρροÞò γεßωσηò.
• ¼ταν χρησιìοποιεßτε διακüπτεò κυκλþìατοò που λειτουργοýν ìε
υπολειììατικü ρεýìα, βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε τýπο
υψηλÞò ταχýτηταò (1 δευτερüλεπτο Þ λιγüτερο) ìε ονοìαστικü
υπολειììατικü ρεýìα λειτουργßαò 200mA.
• ΧρησιìοποιÞστε ìüνο χÜλκινουò αγωγοýò.
• ΧρησιìοποιÞστε ìονωìÝνο καλþδιο για το καλþδιο
τροφοδοσßαò.
• ΕπιλÝξτε τον τýπο και το ìÝγεθοò του καλωδßου τροφοδοσßαò
σýìφωνα ìε τουò τοπικοýò και εθνικοýò κανονισìοýò.
• Οι προδιαγραφÝò για την τοπικÞ καλωδßωση συììορφþνονται ìε
το πρüτυπο IEC60245.
• ΧρησιìοποιÞστε καλþδιο τüπου H05VV üταν χρησιìοποιοýνται
προστατευìÝνοι σωλÞνεò.
• ΧρησιìοποιÞστε καλþδιο τüπου H07RN-F üταν δεν
χρησιìοποιοýνται προστατευìÝνοι σωλÞνεò.
ΦÜση και
συχνüτητα

ΤÜση

MCA

MFA

φ 3, 50Hz

380-415V

24,1A

30A

• Για την καλωδßωση, χρησιìοποιÞστε το καθορισìÝνο καλþδιο
τροφοδοσßαò και συνδÝστε το γερÜ, ìετÜ στερεþστε το για να ìην
ασκεßται εξωτερικÞ πßεση στην πλακÝτα 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.
Βλ. τον παρακÜτω πßνακα για τη ροπÞ στρÝψηò των βιδþν των
ακροδεκτþν.
• ¼ταν τραβÜτε το καλþδιο γεßωσηò προò τα Ýξω, συνδÝστε το Ýτσι
þστε να περνÜ ìÝσα απü το κοììÝνο τìÞìα τηò κυπελλοειδοýò
ροδÝλαò. (Äεßτε το εικüνα παρακÜτω.) Η εσφαλìÝνη σýνδεση
γεßωσηò ìπορεß να ìην επιτρÝψει την ýπαρξη καλÞò γεßωσηò.

  
 

 

 
• ¼ταν υπÜρχουν δýο καλþδια συνδεδεìÝνα σε Ýνα ìüνο
ακροδÝκτη, συνδÝστε τα Ýτσι þστε οι πßσω πλευρÝò των επαφþν
πτýχωσηò να βλÝπουν Þ ìια την Üλλη. Επßσηò, βεβαιωθεßτε Üτι το
λεπτüτερο καλþδιο εßναι απü πÜνω, στερεþνονταò ταυτüχρονα
τα δýο καλþδια στο Üγκιστρο απü ρητßνη χρησιìοποιþνταò τον
παρεχüìενο σφιγκτÞρα (1).

 
 

  
       
   
   

7-5 Äιαδικασßα για την καλωδßωση στο
εσωτερικü των ìονÜδων
• ΑνατρÝχονταò στη ακüλουθη εικüνα, στερεþστε και συνδÝστε την
καλωδßωση τροφοδοσßαò και ìετÜδοσηò χρησιìοποιþνταò τον
παρεχüìενο σφιγκτÞρα (1), (2) και (3).
• ΤοποθετÞστε το καλþδιο γεßωσηò Ýτσι þστε να ìην Ýρχεται σε
επαφÞ ìε τα καλþδια ìολýβδου του συìπιεστÞ. ΚÜποια Üλλη
συσκευÞ θα επηρεαστεß αρνητικÜ εÜν το καλþδιο γεßωσηò Ýρθει
σε επαφÞ ìε τα καλþδια ìολýβδου του συìπιεστÞ.
• Βεβαιωθεßτε üτι κανÝνα ìÝροò τηò καλωδßωσηò δεν Ýρχεται σε
επαφÞ ìε τουò σωλÞνεò (διαγραììισìÝνεò γραììÝò στο εικüνα).
• Η καλωδßωση ìετÜδοσηò πρÝπει να εßναι τουλÜχιστον 50mm
ìακριÜ απü την καλωδßωση τροφοδοσßαò.
• ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εργασßαò καλωδßωσηò, ελÝγξτε για να
σιγουρευτεßτε üτι δεν υπÜρχει καìßα χαλαρÞ σýνδεση ìεταξý των
ηλεκτρικþν ìερþν στον EL. COMPO. BOX 1.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην επιστρþνεστε στριφτÜ καλþδια ìε κασσιτεροκüλληση.
• Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε ακροδÝκτεò τýπου πτýχωσηò ìε
χιτþνια ìüνωσηò για τιò συνδÝσειò. (Äεßτε το εικüνα παρακÜτω.)
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ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝÙΣΗ ΣÙΛΗΝΑ

Στουò εργολÜβουò εργασιþν σωλÞνωσηò και
ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò
• Χρησιìοποιεßτε πÜντα αÝριο Üζωτο για τη δοκιìÞ
αεροστεγανüτηταò.
• Μην ανοßξτε τη βαλβßδα αποìüνωσηò προτοý ολοκληρωθεß η
ìÝτρηση τηò ìüνωσηò του κυκλþìατοò κýριαò τροφοδοσßαò. Σε
υποβαθìισìÝνη ìüνωση ìπορεß να οδηγηθοýìε εÜν η ìüνωση
ìετριÝται ìε την βαλβßδα αποìüνωσηò ανοιχτÞ.

8-1 ¼ργανα δοκιìÞò
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Εýκαìπτοò
σωλÞναò
πλÞρωσηò
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• ΧρησιìοποιÞστε προϊüν ανθεκτικü σε πßεση
που να αντÝχει σε πßεση 12,3 MPa κατ’
ελÜχιστο.
• ΧρησιìοποιÞστε Ýναν συνδετÞρα
τερìατικοý που να ταιριÜζει στη ìορφÞ των
θυρþν σÝρβιò τηò θυρþν σÝρβιò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò.
ΜορφÞ των θυρþν σÝρβιò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò (στιò πλευρÝò
υγροý και αερßου): 1/4Swagelok

ΣυλλÝκτηò
ìανüìετρου

• ΧρησιìοποιÞστε ìετρητÞ πßεσηò ανθεκτικü
σε πßεση και βαλβßδα που να αντÝχει σε
πßεση 12,3 MPa κατ’ ελÜχιστο.
• ΚατÜ την διÜρκεια τηò αναρρüφησηò ìε
χρÞση κενοý αÝροò, συνδÝστε Ýναν ìετρητÞ
αρνητικÞò πßεσηò ìε την Ýξοδο τηò αντλßαò
κενοý και ελÝγξτε το βαθìü κενοý αÝροò.

ΡυθìιστÞò
(ΡυθìιστÞò
πßεσηò)

• ΧρησιìοποιÞστε προϊüν ανθεκτικü σε πßεση
που να αντÝχει σε πßεση 12,3 MPa κατ’
ελÜχιστο.

Αντλßα
κενοý

• Äþστε τη ìÝγιστη δυνατÞ προσοχÞ þστε η
αντλßα λαδιοý να ìην Ýχει επιστροφÞò ροÞò
προò το σýστηìα üταν η αντλßα δεν εßναι σε
λειτουργßα.
• ΧρησιìοποιÞστε Ýνα προϊüν που επιτρÝπει
εκκÝνωση στο –100,7 kPa (5 Torr,
–755 mmHg).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφοý ολοκληρωθοýν οι εργασßεò καλωδßωσηò, ελÝγξτε για να
βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχουν χαλαρÝò συνδÝσειò ανÜìεσα στα
ηλεκτρικÜ εξαρτÞìατα του EL. COMPO. BOX 1.

Συìβατüτητα ìε συìβατικü εργαλεßο
(για Üλλουò τýπουò ψυκτικοý)

8-2 ΜÝθοδοò λειτουργßαò βαλβßδαò αποìüνωσηò
ΑκολουθÞστε την διαδικασßα πιο κÜτω για να λειτουργÞσετε τη
βαλβßδα αποìüνωσηò.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην ανοßξτε τη βαλβßδα αποìüνωσηò Ýωò üτου ολοκληρωθοýν
üλα τα στοιχεßα που διευκρινßζονται στο “8-6 ¸λεγχοò τηò
συσκευÞò και των συνθηκþν εγκατÜστασηò” στο εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò.
• Η βαλβßδα αποìüνωσηò εßναι τýπου οπßσθιαò Ýδραò. Βεβαιωθεßτε
üτι γυρßσατε και να χαλαρþσατε τον δακτýλιο συσκευασßαò ìε
περιστροφÞ 1/4 κατÜ το Üνοιγìα Þ κλεßσιìο τηò βαλβßδαò.
Βεβαιωθεßτε üτι σφßξατε τον δακτýλιο συσκευασßαò ìε ασφÜλεια
ìετÜ το Üνοιγìα Þ κλεßσιìο τηò βαλβßδαò.
• ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò λειτουργßαò τηò βαλβßδαò, βεβαιωθεßτε
üτι τοποθετÞσατε την συσκευασßα του πþìατοò τηò βαλβßδαò
που παρÝχεται στη βαλβßδα και üτι σφßξατε το καπÜκι.
• ΜετÜ το σφßξιìο του δακτυλßου συσκευασßαò και του καπακιοý,
βεβαιωθεßτε üτι ελÝγξατε üτι δεν υπÜρχει καìßα διαρροÞ αερßου
ψυκτικοý.
• Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε Ýνα εξειδικευìÝνο εργαλεßο
κατÜ την διÜρκεια του χειρισìοý τηò βαλβßδαò αποìüνωσηò. Η
βαλβßδα ìπορεß να πÜθει ζηìιÜ εÜν εφαρìοστεß υπερβολικÞ
δýναìη.
• ΕÜν η βαλβßδα αποìüνωσηò αφεθεß ανοιγìÝνη χωρßò ηλεκτρικÞ
τροφοδοσßαò, το ψυκτικü θα συìπυκνωθεß στον συìπιεστÞ και η
ìüνωση του κυκλþìατοò κýριαò τροφοδοσßαò θα υποβαθìιστεß.

ΕλληνικÜ
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ΡοπÞ στρÝψηò
ΕλÝγξτε τα ìεγÝθη των βαλβßδων αποìüνωσηò που εßναι
τοποθετηìÝνεò στο κÜθε ìοντÝλο και την ροπÞ στρÝψηò για κÜθε
ìÝγεθοò ìε τον παρακÜτω πßνακα.
ΡοπÞ στρÝψηò N·m
(ΣτρÝψτε δεξιüστροφα για να κλεßσετε)
ΘÝση
βαλβßδαò
αποìüνωσηò

¢ξοναò
(σþìα βαλβßδαò)

ΚαπÜκι
Βαλβßδα
Βαλβßδα
(δικλεßδα)
αποìüνωσηò αποìüνωσηò
κλειστÞ
ανοιχτÞ

Βαλβßδα
αποìüνωσηò
στην πλευρÜ
υγροý

8,8 - 10,8

Βαλβßδα
αποìüνωσηò
στην πλευρÜ
αερßου

8,8 - 10,8

 

13,5 - 16,5
34 - 38



Θýρα
σÝρβιò

3,0 - 5,0

15,5 - 18,9
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8-3 ΜÝθοδοò λειτουργßαò τηò θýραò σÝρβιò
Σηìεßωση
• ΕκτελÝστε ìια δοκιìÞ αεροστεγανüτηταò
και ìια αναρρüφηση υπü κενü αÝροò
χωρßò περιθþριο λÜθουò ìÝσω τηò θýραò
σÝρβιò και τιò βαλβßδεò υγροý και αερßου.
• Αναφερθεßτε στην ενσωìατωìÝνη ετικÝτα
στο ìπροστινü πλαßσιο τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò για τη θÝση τηò θýραò σÝρβιò.

ÅôéêÝôá

Σýνδεση εýκαìπτου σωλÞνα πλÞρωσηò
(1) ΑφαιρÝστε το παξιìÜδι τηò θýραò σÝρβιò αφοý χαλαρþσατε το
παξιìÜδι λßγο ìε Ýνα κλειδß και ελÝγξτε üτι δεν βγαßνει καθüλου
αÝριο.
(2) Εφαρìüστε το Ýλαιο PAG στη στεγανοποßηση, και κρατÞστε και
βιδþστε το παξιìÜδι του εýκαìπτου σωλÞνα πλÞρωσηò ìε το
χÝρι.
(3) Σφßγξτε πιο πολý το παξιìÜδι ìε κλειδß απü 30° ìÝχρι 45°.
(4) ΕλÝγξτε üτι δεν υπÜρχει καìßα διαρροÞ αερßου ψυκτικοý απü το
παξιìÜδι και το πþìα. ΕÜν υπÜρχει οποιαδÞποτε διαρροÞ
αερßου ψυκτικοý, σφßγξτε τα πιο πολý.
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ΜÝθοδοò ανοßγìατοò
(1) ΑφαιρÝστε το καπÜκι και γυρßστε τον δακτýλιο συσκευασßαò
αριστερüστροφα ìε περιστροφÞ 1/4.
(2) Σφßγξτε τον Üξονα Ýωò üτου Ýρθει ο Üξοναò σε επαφÞ ìε τη
ìπροστινÞ Ýδρα.
(3) Γυρßστε και χαλαρþστε τον δακτýλιο συσκευασßαò δεξιüστροφα
ìε περιστροφÞ 1/4.
(4) ΕλÝγξτε üτι δεν υπÜρχει καìßα διαρροÞ αερßου ψυκτικοý απü τη
συσκευασßα βαλβßδαò Þ τον Üξονα. (ΕÜν υπÜρχει διαρροÞ,
σφßγξτε περισσüτερο τον Üξονα.)
(5) ΕισÜγετε την συσκευασßα του πþìατοò τηò βαλβßδαò στο
καπÜκι, και σφßγξτε το καπÜκι ìε ασφÜλεια.
ΜÝθοδοò κλεισßìατοò
(1) ΑφαιρÝστε το καπÜκι και γυρßστε τον δακτýλιο συσκευασßαò
αριστερüστροφα ìε περιστροφÞ 1/4.
(2) Σφßγξτε τον Üξονα Ýωò üτου Ýρθει ο Üξοναò σε επαφÞ ìε τη οπßσθια
Ýδρα.
(3) Γυρßστε και χαλαρþστε τον δακτýλιο συσκευασßαò δεξιüστροφα
ìε περιστροφÞ 1/4.
(4) ΕλÝγξτε üτι δεν υπÜρχει καìßα διαρροÞ αερßου ψυκτικοý απü τη
συσκευασßα βαλβßδαò Þ τον Üξονα. (ΕÜν υπÜρχει διαρροÞ,
σφßγξτε περισσüτερο τον Üξονα.)
(5) ΕισÜγετε την συσκευασßα του πþìατοò τηò βαλβßδαò στο
καπÜκι, και σφßγξτε το καπÜκι ìε ασφÜλεια.
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Αφαßρεση εýκαìπτου σωλÞνα πλÞρωσηò ìετÜ απü
αναπλÞρωση ψυκτικοý
(1) Κλεßστε τιò βαλβßδεò υγροý και αερßου, χαλαρþστε το παξιìÜδι
του εýκαìπτου σωλÞνα πλÞρωσηò λßγο ìε Ýνα κλειδß, και ελÝγξτε
üτι δεν βγαßνει καθüλου αÝριο.
(2) ΑφαιρÝστε τον εýκαìπτο σωλÞνα πλÞρωσηò.
(3) Εφαρìüστε το Ýλαιο PAG στη στεγανοποßηση, κρατÞστε και
βιδþστε το παξιìÜδι ìε το χÝρι.
(4) Σφßγξτε το παξιìÜδι πιο πολý ìε κλειδß απü 30° ìÝχρι 45°.
(5) ΕλÝγξτε üτι δεν υπÜρχει καìßα διαρροÞ αερßου ψυκτικοý απü το
παξιìÜδι και το πþìα. ΕÜν υπÜρχει οποιαδÞποτε διαρροÞ
αερßου ψυκτικοý, σφßγξτε τα πιο πολý.
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ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Ανοßξτε εντελþò την βαλβßδα αποìüνωσηò και
αποσυνδÝστε τον εýκαìπτο σωλÞνα πλÞρωσηò απü τη
θýρα σÝρβιò κατÜ την ολοκλÞρωση τηò αναπλÞρωσηò του
ψυκτικοý.
• Ψυκτικü υψηλÞò πßεσηò θα αποβληθεß επειδÞ δεν υπÜρχει καìßα
βαλβßδα πυρÞνα, το οποßο θα οδηγÞσει σε ìια πολý επικßνδυνÞ
κατÜσταση.

8-4 ÄοκιìÞ αεροστεγανüτηταò και ìÝθοδοò
αναρρüφησηò υπü κενü αÝροò
Αφοý ολοκληρþσετε τιò εργασßεò σωληνþσεων, εκτελÝστε δοκιìÞ
αεροστεγανüτηταò και ξÞρανση υπü κενü.
Σýστηìα επιθεþρησηò
Αναφερθεßτε στο ακüλουθο διÜγραììα σýνδεσηò και συνδÝστε το
ìπουκÜλι αζþτου, το ìπουκÜλι ψυκτικοý, και την αντλßα κενοý ìε την
εξωτερικÞ ìονÜδα.
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ΜÝθοδοò αναρρüφησηò υπü κενü αÝροò
• Εκκενþστε το σýστηìα απü τουò σωλÞνεò υγροý και αερßου ìε τη
χρησιìοποßηση ìιαò αντλßαò κενοý για περισσüτερο απü 2 þρεò
και φÝρτε το σýστηìα στα –100,7 kPa Þ λιγüτερο. ΜετÜ απü
διατÞρηση του συστÞìατοò κÜτω απü αυτοýò τουò üρουò για
περισσüτερο απü 1 þρα, ελÝγξτε αν ο ìετρητÞò του κενοý δεν
ανεβαßνει.
ΕÜν ανεβαßνει, το σýστηìα ìπορεß εßτε να περιÝχει υγρασßα εßτε να
Ýχει διαρροÝò.
• ΑκολουθÞστε την παρακÜτω διαδικασßα εÜν η εγκατÜσταση του
κλιìατιστικοý γßνει σε εποχÞ βροχοπτþσεων, εÜν υπÜρχει
υποψßα φüβου συìπýκνωσηò δροσιÜò στον σωλÞνα επειδÞ η
περßοδοò τηò εργασßαò εγκαταστÜσεων εßναι ìεγÜλη, Þ
διεßσδυσηò υγρασßαò συìπεριλαìβανοìÝνων των üìβριων
υδÜτων κατÜ τη διÜρκεια τηò περιüδου εργασßαò εγκαταστÜσεων.
(1) Αφοý διενεργÞσετε την αναρρüφηση υπü κενü αÝροò για δýο
þρεò, ασκÞστε πßεση σε 0,05 MPa (π.χ., διακοπÞ του κενοý)
ìε αÝριο Üζωτο και στη συνÝχεια κÜντε αποπßεση
σε –100,7 kPa για þρα χρησιìοποιþνταò την αντλßα κενοý
(αναρρüφηση υπü κενü).
(2) Αν η πßεση δεν φτÜσει στα –100,7 kPa Þ χαìηλüτερο ακüìη
και ìετÜ απü αποπßεση για 2 þρεò Þ περισσüτερο,
ξαναλÜβετε τη διακοπÞ κενοý και αναρρüφηση υπü κενü.

8-5 Μüνωση σωλÞνα
• Η ìüνωση των σωλÞνων πρÝπει να γßνεται ìετÜ την εκτÝλεση του
βÞìατοò “ÄΟΚΙΜΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΣΗ
ΥΠΟ ΚΕΝΟ”.
• Μονþστε πÜντα τη σωλÞνωση στην πλευρÜ του υγροý και στην
πλευρÜ του αερßου στη σωλÞνωση τηò τοπικÞò δικτýωσηò και στο
κιτ διακλÜδωσηò ψυκτικοý. Αν δεν ìονþσετε τουò σωλÞνεò
ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ Þ εγκαýìατα. (Η σωλÞνωση στην
πλευρÜ αερßου ìπορεß να φθÜσει στη θερìοκρασßα των 120°C.
Βεβαιωθεßτε üτι η ìüνωση που χρησιìοποιÞσατε ìπορεß να
αντÝξει τÝτοια θερìοκρασßα.)
• Ενισχýστε τη ìüνωση τηò σωλÞνωσηò ψυκτικοý σýìφωνα ìε το
περιβÜλλον τηò εγκατÜστασηò. Μπορεß να σχηìατιστεß
συìπýκνωση στην επιφÜνεια τηò ìüνωσηò.
 Θερìοκρασßα περιβÜλλοντοò: υγρασßα 30°C: σχετικÞ υγρασßα
75% Ýωò 80%: ελÜχ. πÜχοò: 15mm.
 Αν η θερìοκρασßα περιβÜλλοντοò υπερβεß τουò 30°C και η
σχετικÞ υγρασßα το 80%, τüτε το ελÜχιστο πÜχοò εßναι 20mm.
• Αν υπÜρχει πιθανüτητα η συìπýκνωση στη βαλβßδα
αποìüνωσηò να αρχßσει να στÜζει ìÝσα στην εσωτερικÞ ìονÜδα
ìÝσω κενþν στη ìüνωση και στη σωλÞνωση επειδÞ η εξωτερικÞ
ìονÜδα εßναι τοποθετηìÝνη υψηλüτερα απü την εσωτερικÞ
ìονÜδα, κ.λ.π., αυτü ìπορεß να αποφευχθεß καλαφατßζονταò τιò
συνδÝσειò, κ.λ.π.
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ΜÝθοδοò δοκιìÞò αεροστεγανüτηταò
Συνεχßστε να εφαρìüζετε ìια ìÝγιστη πßεση 12,3 MPa και απü τουò
δυο σωλÞνεò υγροý και αερßου (και σιγουρευτεßτε üτι η πßεση δεν θα
υπερβεß τα 12,3 MPa). Το κλιìατιστικü θα περÜσει τη δοκιìÞ εÜν δεν
υπÜρχει καìßα πτþση πßεσηò για 24 þρεò. ΕÜν υπÜρχει ìια πτþση
πßεσηò, κÜνετε Ýναν Ýλεγχο διαρροÞò, διορθþστε το πρüβληìα, και
εκτελÝστε ìια δοκιìÞ αεροστεγανüτηταò πÜλι.
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• Αφοý ανοßξετε ìια προκατασκευασìÝνη οπÞ, πρÝπει να
προσαρτÞσετε το πþìα οπÞò σωλÞνωσηò.
Αν υπÜρχει πιθανüτητα να εισÝλθουν ìικρÜ ζωÜκια στη ìονÜδα
ìÝσω τηò οπÞò σωλÞνωσηò, κλεßστε την οπÞ ìε υλικü
στεγανοποßησηò (παρÝχεται στο χþρο εγκατÜστασηò) ìετÜ την
ολοκλÞρωση τηò διαδικασßαò “9. ÄΙΑÄΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡÙΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”.
Η θýρα εξüδου σωλÞνωσηò χρησιìοποιεßται για την εισαγωγÞ του
εýκαìπτου σωλÞνα πλÞρωσηò κατÜ την διÜρκεια τηò εργασßαò
που καθορßζεται στο “9. ÄΙΑÄΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡÙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”.
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• ΧρησιìοποιÞστε ìια ìονωìÝνη ρÜβδο για να πιÝσετε τα κουìπιÜ
ìÝσω τηò πüρταò επιθεþρησηò του EL. COMPO. BOX 1.
ΥπÜρχει κßνδυνοò ηλεκτροπληξßαò εÜν αγγßξετε ηλεκτροφüρα
ìÝρη, διüτι η διαδικασßα αυτÞ πρÝπει να διενεργεßται ìε την
τροφοδοσßα ενεργοποιηìÝνη.

  

  
   
 

   
  

Σηìεßωση
• Αφοý ανοßξετε τιò προκατασκευασìÝνεò οπÝò, σαò συνιστοýìε να
αποìακρýνεστε τα γρÝζια απü τιò προκατασκευασìÝνεò οπÝò και
να βÜψετε τιò Üκρεò και τιò περιοχÝò γýρω απü τα Üκρα ìε τη
βαφÞ επισκευÞò.

8-6 ¸λεγχοò τηò συσκευÞò και των

συνθηκþν εγκατÜστασηò
Βεβαιωθεßτε üτι ελÝγξατε τα παρακÜτω.
Για τα Üτοìα που εκτελοýν ηλεκτρολογικÝò εργασßεò

1. Βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχουν ελαττωìατικÝò καλωδιþσειò
ìετÜδοσηò Þ ξεσφιγìÝνα παξιìÜδια.
Βλ. “7-3 Äιαδικασßα σýνδεσηò καλωδßωσηò ìετÜδοσηò”.

2. Βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχουν ελαττωìατικÝò καλωδιþσειò
τροφοδοσßαò Þ ξεσφιγìÝνα παξιìÜδια.
Βλ. “7-4 Äιαδικασßα σýνδεσηò καλωδßωσηò τροφοδοσßαò”.

3. ¸χει υποστεß φθορÜ η ìüνωση του κυκλþìατοò κýριαò
τροφοδοσßαò;
ΜετρÞστε τη ìüνωση και ελÝγξτε üτι αυτÞ εßναι ανþτερη τηò
συνÞθουò τιìÞò, σýìφωνα ìε τουò σχετικοýò τοπικοýò και
εθνικοýò κανονισìοýò.
Για τα Üτοìα που εκτελοýν εργασßεò στουò σωλÞνεò

1. Βεβαιωθεßτε üτι εßναι σωστü το ìÝγεθοò τηò σωλÞνωσηò.
Βλ. “6-1 ΕπιλογÞ υλικοý σωληνþσεων και κιτ διακλÜδωσηò
ψυκτικοý”.

2. Βεβαιωθεßτε üτι Ýχουν γßνει οι εργασßεò ìüνωσηò.
Βλ. “8-5. Μüνωση σωλÞνα”.

3. Βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχει καìßα ελαττωìατικÞ σωλÞνωση
ψυκτικοý.
Βλ. “6. ΣÙΛΗΝÙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”.

9.

ÄΙΑÄΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡÙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στουò ìηχανικοýò πλÞρωσηò ψυκτικοý και
δοκιìÞò λειτουργßαò

ΧρησιìοποιÞστε εξειδικευìÝνο ψυκτικü για το R744 για
αναπλÞρωση.
ÄιαφορετικÜ το κλιìατιστικü ìπορεß να ìην λειτουργÞσει κανονικÜ
λüγω τηò διαφορÜò στο επßπεδο ελÝγχου υγρασßαò.
Προειδοποßηση

Προειδοποßηση για ηλεκτροπληξßα

• Βεβαιωθεßτε üτι κλεßσατε το καπÜκι του EL. COMPO. BOX 1
πριν ενεργοποιÞσετε την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα κατÜ την
λειτουργßα πλÞρωσηò ψυκτικοý.
• ΕκτελÝστε τη ρýθìιση στην πλακÝτα PC (A1P) τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò και ελÝγξτε την Ýνδειξη LED αφοý ενεργοποιÞσετε την
τροφοδοσßα ìÝσω τηò θυρßδαò επιθεþρησηò που βρßσκεται στο
καπÜκι του EL. COMPO. BOX 1.

16

  
    !"# $
%!  &     

 

  
 *
)1 ,2/

 % 3 4567 8599:;<

 ! 0
' (
)*+ , - ./

3    $
)#   =     

/

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε τον προστατευτικü εξοπλισìü
(προστατευτικÜ γÜντια και γυαλιÜ) κατÜ την πλÞρωση του
ψυκτικοý.
• Μην εκτελÝστε λειτουργßα πλÞρωσηò Þ ìην ελÝγξτε τη λειτουργßα
του κλιìατιστικοý üταν κÜνετε εργασßα στην εσωτερικÞ ìονÜδα.
ΚατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò πλÞρωσηò Þ λειτουργßαò
ελÝγχου, η εσωτερικÞ ìονÜδα θα λειτουργÞσει επßσηò. Αυτü θα
σαò βÜλει σε κßνδυνο.
• ¼ταν ανοßγετε το ìπροστινü φÜτνωìα, φροντßστε να προσÝχετε
την περιστροφÞ του ανεìιστÞρα κατÜ τη διÜρκεια τηò εργασßαò.
Αφοý η εξωτερικÞ ìονÜδα σταìατÞσει να λειτουργεß, ο
ανεìιστÞραò ìπορεß να συνεχßσει να περιστρÝφεται για κÜποιο
χρονικü διÜστηìα.
Σηìεßωση
• Αν η λειτουργßα εκτελεστεß εντüò 12 λεπτþν ìετÜ την
ενεργοποßηση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò και τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò, θα ανÜψει η Ýνδειξη H2P και ο συìπιεστÞò δεν θα
λειτουργÞσει.
• Για να διασφαλιστεß η οìοιüìορφη κατανοìÞ του ψυκτικοý,
ìπορεß να χρειαστοýν ìÝχρι και 10 λεπτÜ για να αρχßσει η
λειτουργßα του συìπιεστÞ ìετÜ την Ýναρξη τηò λειτουργßαò τηò
ìονÜδαò. Αυτü δεν αποτελεß δυσλειτουργßα.
• Αναφερθεßτε στο “8-3 ΜÝθοδοò λειτουργßαò τηò θýραò σÝρβιò”
για τον χειρισìü του εýκαìπτου σωλÞνα πλÞρωσηò.
• Αναφερθεßτε στο “8-2 ΜÝθοδοò λειτουργßαò βαλβßδαò
αποìüνωσηò” για τον χειρισìü τηò βαλβßδαò αποìüνωσηò.
• ¼ταν ολοκληρþσετε Þ üταν διακüψετε τη λειτουργßα πλÞρωσηò
ψυκτικοý, κλεßστε τη βαλβßδα του δοχεßου ψυκτικοý αìÝσωò. Αν το
δοχεßο αφεθεß ìε τη βαλβßδα ανοιχτÞ, η ποσüτητα του ψυκτικοý
που πληρþνεται σωστÜ ìπορεß να εßναι εκτüò των
προβλεπüìενων ορßων. Περισσüτερο ψυκτικü ìπορεß να
πληρωθεß απü οποιαδÞποτε υπολειπüìενη πßεση ìετÜ που θα
σταìατÞσει.
• Βεβαιωθεßτε üτι εκτελεßτε τον Ýλεγχο λειτουργßαò ìετÜ την
εγκατÜσταση. ÄιαφορετικÜ, θα εìφανιστεß ο κωδικüò βλÜβηò “U3”
και δεν θα εßναι δυνατÞ η κανονικÞ λειτουργßα.
Η εìφÜνιση βλÜβηò τýπου “¸λεγχοò εσφαλìÝνηò καλωδßωσηò”
ìπορεß επßσηò να προκαλÝσει αφýσικη λειτουργßα. Η απüδοση
ìπορεß να υποβαθìιστεß λüγω κακοý “Υπολογισìüò του ìÞκουò
σωλÞνωσηò”.
• Ο Ýλεγχοò λειτουργßαò πρÝπει να διενεργεßται για κÜθε σýστηìα
σωλÞνωσηò ψυκτικοý.
Äεν εßναι δυνατüò ο Ýλεγχοò αν χρησιìοποιοýνται ταυτüχρονα
πολλαπλÜ συστÞìατα.
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• Äεν εßναι δυνατüò ο Ýλεγχοò των ìεìονωìÝνων προβληìÜτων
των εσωτερικþν ìονÜδων.
Για τα προβλÞìατα αυτÜ, ελÝγξτε ìε δοκιìαστικÞ λειτουργßα αφοý
ολοκληρωθεß ο Ýλεγχοò λειτουργßαò. (Βλ. 10. ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
• Ο Ýλεγχοò λειτουργßαò δεν ìπορεß να εκτελεστεß σε κατÜσταση
ανÜκτησηò Þ Üλλεò καταστÜσειò σÝρβιò.
• ¼ταν η εξωτερικÞ θερìοκρασßα εßναι κÜτω απü –20°C, ο
συìπιεστÞò ßσωò δεν ξεκινÞσει εÜν το κλιìατιστικü λειτουργÞσει
εντüò 1 þραò ìετÜ την ενεργοποßηση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.

9-1 Äιαδικασßα πλÞρωσηò πρüσθετου ψυκτικοý
1. Βεβαιωθεßτε üτι οι παρακÜτω εργασßεò Ýχουν ολοκληρωθεß
σýìφωνα ìε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò.
 Εργασßεò σωληνþσεων
 Εργασßεò καλωδßωσηò
 ÄοκιìÞ αεροστεγανüτηταò/Αναρρüφηση υπü κενü αÝροò
 Εργασßα εγκατÜστασηò για εσωτερικÞ ìονÜδα

2. Υπολογßστε την “πρüσθετη ποσüτητα πλÞρωσηò”
χρησιìοποιþνταò την οδηγßα “Πþò να υπολογßσετε το επιπλÝον
φρÝον που πρÝπει να πληρωθεß” που αναφÝρεται στην ενüτητα
“6-1 ΕπιλογÞ υλικοý σωληνþσεων και κιτ διακλÜδωσηò
ψυκτικοý”.

3. Ανοßξτε τη βαλβßδα Β, και πληρþστε το ψυκτικü του “πρüσθετου
ποσοý πλÞρωσηò” απü την θýρα σÝρβιò τηò βαλβßδαò
αποìüνωσηò στην πλευρÜ υγροý.

4. ΕÜν ìÝροò τηò αναπλÞρωσηò ψυκτικοý ìεßνει σαν υπüλοιπο,
εκτελÝστε τη λειτουργßα τηò πλÞρωσηò του υπüλοιπου ψυκτικοý
χρησιìοποιþνταò τη θýρα σÝρβιò Ýτσι þστε να ολοκληρωθεß üλη
η αναπλÞρωση.

5. ΚαταγρÜψτε την ποσüτητα πλÞρωσηò στο εξÜρτηìα στην ετικÝτα
“ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝÄΕΙΞΗ” και συνδÝστε το στο πßσω ìÝροò
του ìπροστινοý πλαισßου.
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<Äιαδικασßα λειτουργßαò τηò πλÞρωσηò πρüσθετου ψυκτικοý>
Αναφερθεßτε στην ετικÝτα “ΠροφυλÜξειò σÝρβιò” στο καπÜκι του EL.
COMPO. BOX 1.
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[ΣχετικÜ ìε το δοχεßο ψυκτικοý]
ΕλÝγξτε αν το δοχεßο Ýχει σιφþνι πριν την πλÞρωση και τοποθετÞστε
το δοχεßο Ýτσι þστε το ψυκτικü να πληρþνεται σε υγρÞ ìορφÞ.
(Äεßτε το εικüνα παρακÜτω.)
Με σιφþνι
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¢λλα δοχεßα

   

 

   

9-2 Λειτουργßα ελÝγχου
ΕκτελÝστε την ακüλουθη διαδικασßα για να εκτελÝσετε τη λειτουργßα
ελÝγχου του κλιìατιστικοý ìηχανÞìατοò.
Οι ακüλουθοι Ýλεγχοι γßνονται κατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò
ελÝγχου. Το κλιìατιστικü ìηχÜνηìα δεν θα λειτουργÞσει κανονικÜ
εκτüò αν η λειτουργßα ελÝγχου εκτελεστεß.
 ¸λεγχοò ανοßγìατοò τηò βαλβßδαò αποìüνωσηò
 ¸λεγχοò λανθασìÝνηò καλωδßωσηò
 ¸λεγχοò ìÞκουò σωλÞνωσηò
¸λεγχοò διαδικασßαò λειτουργßαò
(1) ΚÜνετε τιò επιτüπιεò ρυθìßσειò ìε τον ìικροδιακüπτη (DS 1-1)
στην πλακÝτα PC (A1P) τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò üπωò
απαιτεßται.
Για λεπτοìÝρειεò, αναφερθεßτε στιò πληροφορßεò για επιτüπιεò
ρυθìßσειò τηò ετικÝταò των προφυλÜξεων σÝρβιò στον EL.
COMPO. BOX 1.
(2) ΚλειστÝ το καπÜκι του EL. COMPO. BOX 1 και üλα τα ìπροστινÜ
πλαßσια εκτüò απü εκεßνο στη πλευρÜ του EL. COMPO. BOX 1,
και ενεργοποιÞστε την εξωτερικÞ ìονÜδα και üλεò τιò εσωτερικÝò
ìονÜδεò στο ßδιο σýστηìα. Βεβαιωθεßτε üτι ενεργοποιÞσατε την
τροφοδοσßα τουλÜχιστον 6 þρεò πριν την λειτουργßα για να
υπÜρχει παροχÞ ισχýοò στο θερìαντÞρα του κÜρτερ.
(3) ΠραγìατοποιÞστε τιò επιτüπιεò ρυθìßσειò ìε το κουìπß τýπου
(push button) (BS1-5) στην πλακÝτα PC τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò
(A1P) üπωò χρειÜζεται. Για λεπτοìÝρειεò, αναφερθεßτε στιò
πληροφορßεò για επιτüπιεò ρυθìßσειò τηò ετικÝταò “ΠροφυλÜξειò
σÝρβιò” στο καπÜκι του EL. COMPO. BOX 1.
(4) ΕκτελÝστε τον Ýλεγχο λειτουργßαò του συστÞìατοò σýìφωνα ìε
τον “¸λεγχοò διαδικασßαò λειτουργßαò“ τηò ετικÝταò
“ΠροφυλÜξειò σÝρβιò” στο καπÜκι του EL. COMPO. BOX 1. ΜετÜ
την λειτουργßα του συστÞìατοò για 30-40 λεπτÜ περßπου, ο
Ýλεγχοò λειτουργßαò του συστÞìατοò σταìατÜ αυτüìατα.
Ολοκληρþστε τον Ýλεγχο λειτουργßαò αν δεν εìφανιστεß ο
κωδικüò δυσλειτουργßαò στο τηλεχειριστÞριο στη κÜθε ìονÜδα
στο τÝλοò. Ετσß το κλιìατιστικü θα λειτουργÞσει κανονικÜ σε 5
λεπτÜ περßπου. Αν εìφανιστεß ο κωδικüò δυσλειτουργßαò,
αναφερθεßτε στην ακüλουθα λßστα [Το τηλεχειριστÞριο
εìφανßζει κωδικü δυσλειτουργßαò], διορθþστε το πρüβληìα,
και ξαναεκτελÝστε τον Ýλεγχο λειτουργßαò του συστÞìατοò.

(1) Ανοßξτε εντελþò την βαλβßδα αποìüνωσηò στην πλευρÜ αερßου
(αφÞνονταò την βαλβßδα αποìüνωσηò στην πλευρÜ υγροý και
την βαλβßδα Α που φαßνεται στην πιο πÜνω εικüνα κλειστÝò) για
να εκτελÝστε την λειτουργßα πλÞρωσηò πρüσθετου ψυκτικοý.
(2) ¼ταν το καθορισìÝνο ποσü ψυκτικοý πληρωθεß, πιÝστε το
κουìπß επιβεβαßωσηò (BS3) στην πλακÝτα PC (A1P) τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò για να σταìατÞσετε τη λειτουργßα τηò
πλÞρωσηò πρüσθετου ψυκτικοý.
(3) Ανοßξτε εντελþò την βαλβßδα αποìüνωσηò υγροý αìÝσωò, γιατß
σε αντßθετη περßπτωση ßσωò προκýψει ρÞξη σωλÞνωσηò απü
στεγανοποßηση υγροý.

ΕλληνικÜ
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[Το τηλεχειριστÞριο εìφανßζει κωδικü δυσλειτουργßαò]
Κωδικüò
ΣφÜλìα εγκατÜστασηò
δυσλειτουργßαò

ΕπανορθωτικÞ ενÝργεια

Η βαλβßδα
αποìüνωσηò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò
Ýχει αφεθεß κλειστÞ.

Ανοßξτε τη βαλβßδα
αποìüνωσηò.

U1

¸χουν αναστραφεß οι
φÜσειò τηò ηλεκτρικÞò
τροφοδοσßαò προò την
εξωτερικÞ ìονÜδα.

ΑλλÜξτε δυο απü τιò τρειò
φÜσειò þστε να γßνει σωστÞ
σýνδεση.

U1
U4
LC

Äεν υπÜρχει παροχÞ
ρεýìατοò προò την
εξωτερικÞ ìονÜδα Þ
την εσωτερικÞ ìονÜδα
(συìπεριλαìβανοìÝνη
ò τηò διακοπÞò
φÜσηò).

Βεβαιωθεßτε Üτι το καλþδιο
τηò πηγÞò ισχýοò εßναι
σωστÜ συνδεδεìÝνο ìε την
εξωτερικÞ ìονÜδα και
επανασυνδÝστε αν
χρειÜζεται.

UF

ΥπÜρχει διÝνεξη στη
σýνδεση τηò
καλωδßωσηò
ìετÜδοσηò του
συστÞìατοò.

ΕλÝγξτε αν υπÜρχει
συììüρφωση ìεταξý τηò
γραììÞò σωλÞνωσηò
ψυκτικοý και τηò
καλωδßωσηò ìετÜδοσηò.

Υπερφüρτωση
ψυκτικοý.

Υπολογßστε εκ νÝου την
πρüσθετη ποσüτητα
ψυκτικοý λαìβÜνονταò
υπüψη το ìÞκοò τηò
σωλÞνωσηò και διορθþστε
τη στÜθìη πλÞρωσηò
ψυκτικοý.

E3, E4
F3, F6
UF

E3
F6
UF

E4
F3

U7, U4
UF, UH

ΕλλιπÝò ψυκτικü.

ΕÜν ο ακροδÝκτηò τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò
συνδÝεται üταν
υπÜρχει ìια εξωτερικÞ
ìονÜδα που Ýχει
εγκατασταθεß.

• ΕλÝγξτε αν η πλÞρωση
πρüσθετου ψυκτικοý Ýχει
ολοκληρωθεß σωστÜ.
• Υπολογßστε εκ νÝου την
πρüσθετη ποσüτητα
ψυκτικοý λαìβÜνονταò
υπüψη το ìÞκοò τηò
σωλÞνωσηò και προσθÝστε
την απαιτοýìενη ποσüτητα.
ΑφαιρÝστε τη γραììÞ απü
τουò εξωτερικοýò
πολλαπλοýò ακροδÝκτεò (Q1
και Q2)

Αν εìφανιστοýν οποιοιδÞποτε κωδικοß δυσλειτουργßαò διαφορετικοß
απü τουò παραπÜνω, ελÝγξτε το εγχειρßδιο σÝρβιò για να δεßτε τον
τρüπο αντιìετþπισηò.
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• Βεβαιωθεßτε üτι οι παρακÜτω εργασßεò Ýχουν ολοκληρωθεß
σýìφωνα ìε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò.
 Εργασßεò σωληνþσεων
 Εργασßεò καλωδßωσηò
 ÄοκιìÞ αεροστεγανüτηταò/Αναρρüφηση υπü κενü αÝροò
 ΠλÞρωση πρüσθετου ψυκτικοý
 ¸λεγχοò λειτουργßαò
• ΕλÝγξτε εÜν η εργασßα üλων των εσωτερικþν ìονÜδων, τηò
ìονÜδαò BEV, και τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò Ýχει ολοκληρωθεß και
εÜν εßναι ασφαλÝò για να ενεργοποιηθεß το σýστηìα.
• ΜετÜ απü την ολοκλÞρωση τηò λειτουργßαò ελÝγχου,
λειτουργÞστε την ìονÜδα κανονικÜ και ελÝγξτε τα ακüλουθα.
(1) Βεβαιωθεßτε üτι οι εσωτερικÝò και οι εξωτερικÝò ìονÜδεò
λειτουργοýν κανονικÜ.
(2) ΛειτουργÞστε ìßα-ìßα την κÜθε εσωτερικÞ ìονÜδα και
βεβαιωθεßτε üτι λειτουργεß επßσηò και η αντßστοιχη εξωτερικÞ
ìονÜδα.
(3) ΕλÝγξτε για να δεßτε αν βγαßνει κρýοò (Þ ζεστüò) αÝραò απü
την εσωτερικÞ ìονÜδα.
(4) ΠιÝστε τα κουìπιÜ κατεýθυνσηò και Ýντασηò ανεìιστÞρα στο
τηλεχειριστÞριο για να δεßτε αν λειτουργοýν σωστÜ.
Σηìεßωση
• Η λειτουργßα θÝρìανσηò δεν εßναι δυνατÞ αν η εξωτερικÞ
θερìοκρασßα εßναι 24°C Þ υψηλüτερη. ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο
λειτουργßαò.
• Αν ακοýγεται Þχοò σαν κτýπηìα στο τìÞìα υγρÞò συìπßεσηò του
συìπιεστÞ, τερìατßστε αìÝσωò τη λειτουργßα τηò ìονÜδαò και στη
συνÝχεια ενεργοποιÞστε το θερìαντÞρα κÜρτερ για επαρκÝò
χρονικü διÜστηìα πριν αρχßσετε εκ νÝου τη λειτουργßα.
• ΜετÜ απü παýση λειτουργßαò, ακüìη και αν πιÝσετε το κουìπß
λειτουργßαò ΕνεργοποιηìÝνο/ΑπενεργοποιηìÝνο του
τηλεχειριστηρßου, θα χρειαστεß να περÜσουν 5 λεπτÜ περßπου για
να αρχßσει να λειτουργεß και πÜλι ο συìπιεστÞò.
• ¼ταν γßνεται παýση τηò λειτουργßαò του συστÞìατοò απü το
τηλεχειριστÞριο, οι εξωτερικÝò ìονÜδεò ìπορεß να συνεχßσουν να
λειτουργοýν για ακüìη 5 λεπτÜ το ìÝγιστο.
• Ο ανεìιστÞραò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò ìπορεß να περιστρÝφεται
σε χαìηλÝò ταχýτητεò αν Ýχει επιλεχθεß η νυχτερινÞ λειτουργßα
χαìηλοý θορýβου, üìωò αυτü δεν αποτελεß δυσλειτουργßα.
• ΕÜν ο Ýλεγχοò λειτουργßαò του συστÞìατοò δεν εκτελεßται ìε το
κουìπß δοκιìαστικÞò λειτουργßαò πιεσìÝνο üταν εγκαθßσταται το
κλιìατιστικü, ο κþδικαò δυσλειτουργßαò “U3” θα εìφανιστεß.
Αναφερθεßτε στο “9-2 Λειτουργßα ελÝγχου” και εκτελÝστε τον
Ýλεγχο λειτουργßαò του συστÞìατοò.

Στουò ìηχανικοýò δοκιìαστικÞò λειτουργßαò
ΚατÜ την παρÜδοση του προϊüντοò στον πελÜτη ìετÜ την
ολοκλÞρωση τηò δοκιìαστικÞò λειτουργßαò, ελÝγξτε üτι το καπÜκι του
EL. COMPO. BOX 1, το καπÜκι σÝρβιò (καπÜκι θýραò
επιθεþρησηò), και τα περιβλÞìατα του κλιìατιστικοý Ýχουν
τοποθετηθεß.
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