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1. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Το παρόν έγγραφο είναι ένα εγχειρίδιο εγκατάστασης για το 
Ψυκτικό συγκρότημα με αερόψυκτo συμπυκνωτή της Daikin. Πριν 
από την εγκατάσταση της μονάδας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τς οδηγίες που περιλαμβάνει. 
Μετά την εγκατάσταση, διεξάγετε μια δοκιμαστική λειτουργία για 
να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λειτουργεί σωστά και στη συνέχεια 
εξηγήστε στον πελάτη πώς πρέπει να χειρίζεται και να προσέχει 
τη μονάδα χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο λειτουργίας.

• Τέλος, ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει το παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης, μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας, σε ασφαλές μέρος.

• Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης δεν περιγράφει τον τρόπο 
εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας. 
Γι' αυτήν την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης 
που παρέχεται με την εσωτερική μονάδα.

1-1 Προφυλάξεις ασφαλείας
Πριν από την εγκατάσταση της συμπυκνωτικής μονάδας, διαβάστε 
προσεκτικά αυτές τις «Προφυλάξεις ασφαλείας και βεβαιωθείτε ότι 
η εγκατάσταση πραγματοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, διεξάγετε μια δοκιμαστική 
λειτουργία για να ελέγξετε για σφάλματα κι εξηγήστε στον πελάτη 
πώς να χειρίζεται και να προσέχει τη συμπυκνωτική μονάδα με τη 
βοήθεια του εγχειριδίου λειτουργίας. Ζητήστε από τον πελάτη να 
φυλάξει το εγχειρίδιο εγκατάστασης μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας 
για μελλοντική αναφορά.

Επεξήγηση επισημάνσεων ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ..Η μη αυστηρή τήρηση αυτών των 
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε 
τραυματισμό ή θανατηφόρο ατύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΉ ..............Η μη αυστηρή τήρηση αυτών των οδηγιών 
ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή 
περιουσιακών στοιχείων ή σε σοβρό 
τραυματισμό, ανάλογα με τις συνθήκες.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Αναθέστε την εγκατάσταση στον αντιπρόσωπό σας ή σε 
εξειδικευμένο προσωπικό.
Μην επιχειρείτε να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη συμπυκνωτική 
μονάδα. Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να ροκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Η εγκατάσταση της συμπυκνωτικής μονάδας πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος 
εγχειριδίου εγκατάστασης.
Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή 
νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Όταν εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μικρό χώρο, λαμβάνετε μέτρα 
ώστε σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού, η συγκέντρωη του 
ψυκτικού να μην υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή της μονάδας. Μεγάλη ποσότητα ψυκτικού σε κλιστό 
χώρο μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια οξυγόνου.

• Για τις εργασίες εγκατάστασης, χρησιμοποιείτε τα ενδεδειγμένα 
αξεσουάρ και εξαρτήματα.
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τα ενδεδειγμένα εξαρτήματα, η μονάδα 
ενδέχεται να πέσει ή μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Βεβαιωθείτε ότι η βάση όπου εγκαθίσταται η συμπυκνωτική 
μονάδα μπορεί να στηρίξει το βάρος της.
Εάν η βάση δεν είναι αρκετά ανθεκτική, ο εξοπλισμός ενδέχεται 
να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.

• ∆ιεξάγετε τις ενδεδειγμένες εργασίες εγκατάστασης λαμβάνοντας 
υπόψη την πιθανότητα ισχυρών ανέμων, τυφώνων ή σεισμών.
Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα παραπάνω κατά την εγκατάσταση, 
η μονάδα ενδέχεται να πέσει και να προκληθούν ατυχήματα.

• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε ξεχωριστό 
κύκλωμα παροχής ρεύματος και φροντίστε όλες οι ηλκτρολογικές 
εργασίες να διεξαχθούν από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα 
με τους τοπικούς νόμους και κανοισμούς και με το παρόν 
εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Εάν η παροχή ρεύματος δεν έχει επαρκή ισχύ ή αν οι ηλεκτρο-
λογικές συνδέσεις είναι εσφαλμένες, ενδέχεται να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι καλωδιώσεις είναι σταθερά συνδεδεμένες, 
ότι χρησιμοποιούνται τα ενδεδειγμένα καλδια και ότι δεν ασκείται 
πίεση στις συνδέσεις των ακροδεκτών ή στα καλώδια.
Τυχόν εσφαλμένη ή μη σταθερή σύνδεση των καλωδίων 
ενδέχεται να προκαλέσει υπερβολική συσσώρευση θερμότητς 
ή πυρκαγιά.

• Όταν συνδέετε τα καλώδια παροχής ρεύματος και τα καλώδια 
μετάδοσης, τοποθετείτε τα με τέτοιον τρόπο ώστε το καπάκι του 
πίνακα ελέγχου να κλείνει καλά. 
Εάν το καπάκι του πίνακα ελέγχου δεν κλείσει καλά, ενδέχεται να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή υπερθέμανση των 
ακροδεκτών.

• Εάν διαρρεύσει ψυκτικό αέριο κατά την εγκατάσταση, αερίστε 
αμέσως την περιοχή.
Εάν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φωτιά, ενδέχεται να 
παραχθούν τοξικά αέρια.

• Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πραγματοποιήστε 
έλεγχο για διαρροή ψυκτικού αερίου.
Εάν το ψυκτικό αέριο διαρρεύσει στο δωμάτιο και έρθει σε επαφή 
με μια πηγή φωτιάς, όπως μια θερμάστρα με ανεμιστήρα, μια 
σόμπα ή μια ηλεκτρική κουζίνα, ενδέχεται να παραχθεί τοξικό 
αέριο.

• Πριν αγγίξετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι 
η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

• Μην αγγίζετε με γυμνά χέρια το ψυκτικό που έχει διαρρεύσει 
από τους σωλήνες ψυκτικού ή από άλλα σημεία, καθς υπάρχει 
κίνδυνος κρυοπαγήματος. 

• Μην επιτρέπετε σε παιδιά να ανεβαίνουν επάνω στην εξωτερική 
μονάδα και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω τη μονάδα. 
Εάν η μονάδα αποσυνδεθεί και πέσει ενδέχεται να προκληθούν 
τραυματισμοί.
1 Ελληνικά



• Βεβαιωθείτε ότι η συμπυκνωτική μονάδα έχει συνδεθεί με 
γείωση.
Μην γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνα δημόσιας παροχής, 
σε αλεξικέραυνο ή σε καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. Σε περίπτωση 
ατελούς γείωσης, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Σε περίπτωση απότομης αύξησης της τάσης λόγω κεραυνού ή 
άλλης αιτίας, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συμυκνωτική 
μονάδα.

• Φροντίστε να εγκαταστήσετε ασφαλειοδιακόπτη διαρροής.
Εάν δεν εγκαταστήσετε ασφαλειοδιακόπτη διαρροής, ενδέχεται 
να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ακολουθώντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου 
εγκατάστασης, τοποθετήστε σωληνώσεις αποστράγγισης γι να 
διασφαλίσετε τη σωστή αποστράγγιση και μονώστε τις για να 
αποτρέψετε τη συμπύκνωση.
Η εσφαλμένη τοποθέτηση σωληνώσεων αποστράγγισης 
ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή νερού στον εσωτερικό χώρο και 
καταστροφή περιουσιακών στοιχείων.

• Εγκαταστήστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα και τα 
καλώδια ρεύματος και σύνδεσης σε απόσταση τουλχιστον 1 
μέτρου από συσκευές τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, προκειμένου 
να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές στην εικόα ή στον ήχο.
(Ανάλογα με την ισχύ του εισερχόμενου σήματος, η απόσταση 
του 1 μέτρου ενδέχεται να μην επαρκεί για την εξάλιψη του 
θορύβου.)

• Μην εγκαθιστάτε τη συμπυκνωτική μονάδα στις ακόλουθες 
τοποθεσίες:
1. Σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σταγονιδίων ή ατμών από 

ορυκτέλαια (π.χ. σε κουζίνα).
Ενδέχεται να προκληθεί υποβάθμιση της ποιότητας των πλαστικών 
εξαρτημάτων, απόσπαση εξαρτημάτων και διαροή νερού.

2. Σε χώρους όπου παράγονται διαβρωτικά αέρια, όπως θειούχα 
αέρια.
Η διάβρωση των χαλκοσωλήνων ή των συγκολλημένων 
εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού.

3. Κοντά σε μηχανήματα που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία.
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενδέχεται να παρεμποδίσει 
τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου και να προαλέσει 
δυσλειτουργία της μονάδας.

4. Σε χώρους όπου ενδέχεται να προκληθεί διαρροή εύφλεκτου 
αερίου, όπου στον αέρα αιωρούνται ανθρακονήματα ή 
εύφλεκτες σκόνες ή όπου χρησιμοποιούνται πτητικά εύφλεκτα 
υλικά, όπως διαλυτικά ή βενζίνη.
Η λειτουργία της μονάδας υπό αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να 
οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

5. Σε οχήματα, πλοία ή άλλα μέρη όπου προκαλούνται 
κραδασμοί ή όπου η συμπυκνωτική μονάδα ενδέχεται να μην 
παραμείνει σταθερή.
Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού, ενδέχεται να σημειωθεί 
δυσλειτουργία της συμπυκνωτικής μονάδας ή να προκληθούν 
ατυχήματα λόγω ανεπάρκειας οξυγόνου.

6. Σε χώρους με εκτεταμένες διακυμάνσεις τάσης.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συμπυκνωτικής 
μονάδας.

7. Σε σημεία όπου συγκεντρώνονται πεσμένα φύλλα 
ή φυτρώνουν πυκνά αγριόχορτα.

8. Σε μέρη όπου βρίσκουν καταφύγιο μικρά ζώα.
Εάν κάποιο μικρό ζώο έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία, 
καπνς ή ανάφλεξη.

• Η συμπυκνωτική μονάδα δεν προορίζεται για χρήση σε 
περιβάλλον όπου ενδέχεται να προκληθούν εκρήξεις.

1-2 Ειδική επισήμανση για το προϊόν
Η παρούσα συμπυκνωτική μονάδα έχει χαρακτηριστεί ως 
«συσκευή μη διαθέσιμη στο ευρύ κοινό».
[ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ]
Η παρούσα συμπυκνωτική μονάδα έχει χαρακτηριστεί ως «συσκευή 
μη διαθέσιμη στο ευρύ κοινό».
[ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EMC]
Αυτό το σύστημα είναι κλάσης A. Σε οικιακό περιβάλλον το παρόν 
προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοηλεκτριά παράσιτα. Σε αυτήν την 
περίπτωση ο χρήστης ίσως χρειαστεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

[ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ]
Σε αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται ψυκτικό R410A.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η μονάδα περιέχει ήδη μια συγκεκριμένη ποσότητα ψυκτικού 
R410A.
Ποτέ μην ανοίγετε τη βαλβίδα διακοπής υγρού και αερίου, εάν δεν 
φτάσετε στο βήμα που περιγράφεται στην ενότητα «9. ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ».

• Όταν χρησιμοποιείται το ψυκτικό R410A απαιτούνται αυστηρές 
προφυλάξεις για να διατηρηθεί η καθαριότητα, η ξηρότητα και η 
στεγανότητα του συστήματος.
∆ιαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο «ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ» και 
ακολουθήστε σωστά τις διαδικασίες που περιλαμβάνει.
Α.Καθαριότητα και ξηρότητα
∆εν πρέπει να εισέρχονται στο σύστημα ξένα υλικά 
(συμπεριλαμβανομένων των ορυκτέλαιων, όπως το λάδι 
SUNISO, και της υγρασίας).

B.Στεγανότητα
Προσέχετε κατά την εγκατάσταση προκειμένου να διατηρήσετε 
το σύστημα στεγανό.
Το R410A δεν περιέχει καθόλου χλώριο, δεν καταστρέφει το 
στρώμα του όζοντος και δεν υποβαθμίζει την προστασία της 
γης εναντίον της βλαβερής υπεριώδους ακτινοβολίας.
Σε περίπτωση έκλυσής του στην ατμόσφαιρα, το R410A μπορεί 
να συμβάλλει ελαφρώς στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

• Καθώς το R410A αποτελεί μικτό ψυκτικό μέσο, η αναπλήρωση με 
το επιπλέον απαιτούμενο ψυκτικό πρέπει να πραγματοποιείται 
όταν αυτό βρίσκεται στην υγρή του κατάσταση. Εάν η 
αναπλήρωση με ψυκτικό πραγματοποιηθεί όταν αυτό βρίσκεται 
σε κατάσταση αερίου, η σύνθεσή του αλλάζει και το σύστημα δεν 
μπορεί να λειτουργήσει σωστά.

• Μην ξεχνάτε να διεξάγετε την αναπλήρωση με ψυκτικό. Ανατρέξτε 
στην ενότητα «9. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και στην ετικέτα οδηγιών για την αναπλήρωση με 
ψυκτικό που βρίσκεται στο κάλυμμα του πίνακα ελέγχου,

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ψυκτικό που 
χρησιμοποιείται
Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που 
καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Μην απελευθερώνετε τα 
αέρια στην ατμόσφαιρα.
Τύπος ψυκτικού: R410A
Τιμή GWP(1):        2090
(1) GWP = δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας
Συμπληρώστε με ανεξίτηλο μελάνι,

  την εργοστασιακή πλήρωση του προϊόντος με ψυκτικό,
  την ποσότητα του επιπλέον ψυκτικού που απαιτείται για την 
αναπλήρωση στο χώρο εγκατάστασης

 +  τη συνολική πλήρωση με ψυκτικό 
επάνω στην ετικέτα πλήρωσης με ψυκτικό που παρέχεται με το 
προϊόν.

Επικολλήστε τη συμπληρωμένη ετικέτα κοντά στη θύρα πλήρωσης 
του προϊόντος (π.χ. στο εσωτερικό του καλύμματς συντήρησης).

3

56

2

1

4 1 εργοστασιακή πλήρωση 
του προϊόντος με ψυκτικό: 
ανατρέξτε στην πινακίδα 
της μονάδας

2 επιπλέον ποσότητα 
ψυκτικού που απαιτείται για 
την αναπλήρωση στο χώρο 
εγκατάστασης

3 συνολική πλήρωση με 
ψυκτικό

4 Περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου που 
καλύπτονται από το 
πρωτόκολλο του Κιότο

5 εξωτερική μονάδα

6 φιάλη ψυκτικού και 
σωλήνας πλήρωσης
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[ΠΙΕΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ]
Καθώς η πίεση σχεδιασμού είναι 3,8 MPa ή 38 bar (για τις μονάδες 
R407C: 3,3 MPa ή 33 bar), το πάχος του τοιχώματος των σωλήνω 
πρέπει να επιλέγεται με προσοχή σύμφωνα με τους σχετικούς 
τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

1-3 Απαιτήσεις απόρριψης
Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας, ο χειρισμός του ψυκτικού, 
του λαδιού και ενδεχόμενων άλλων μερών, πρέπει να πραγματο-
ποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς και εθνικούς 
κανονισμούς.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας, ανατρέξτε στις 
οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που 
τη συνοδεύει.

• Για την εγκατάσταση του προϊόντος απαιτούνται πρόσθετα 
εξαρτήματα. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα 
εξαρτήματα.

2-1 Βασικά παρεχόμενα εξαρτήματα
Παρέχονται τα ακόλουθα εξαρτήματα. Το σημείο αποθήκευσης των 
εξαρτημάτων υποδεικνύεται στο σχήμα.

Σημείωση
Μην πετάτε κανένα από τα εξαρτήματα έως ότου ολοκληρωθεί 
η εγκατάσταση.

2-2 Σειρές μοντέλων

2-3 Παράδειγμα διαμόρφωσης συστήματος

1 Εγχειρίδιο λειτουργίας 
2 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 
3 Σφιγκτήρες
4 Πρόσθετοι σωλήνες (εγκατεστημένοι στο κάτω πλαίσιο)

Όνομα Σφιγκτήρας 
(1)

Σφιγκτήρας 
(2)

Σφιγκτήρας 
(3)

Πρόσθετος 
σωλήνας 
πλευράς 
αερίου (1)

Πρόσθετος 
σωλήνας 
πλευράς 
αερίου (2)

Ποσότητα 11 τμχ. 1 τμχ. 1 τμχ. 1 τμχ. 1 τμχ.

Σχήμα

Μικρός Μεγάλος

Παχύς 
(περιλαμβάνεται 
μόνο στον τύπο 

5,6Α)

Όνομα

Πρόσθετος 
σωλήνας 

πλευράς υγρού 
(1)

Πρόσθετος 
σωλήνας 

πλευράς υγρού 
(2)

Άλλα

Ποσότητα 1 τμχ. 1 τμχ. 1 τμχ. από το καθένα

Σχήμα

Λεπτός

• Εγχειρίδιο 
λειτουργίας

• Εγχειρίδιο 
εγκατάστασης

• ∆ήλωση 
συμμόρφωσης 
(PED)

• Ετικέτα 
«ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ»

MT (Μέτρια θερμοκρασία) LRMEQ5~20AY1(E)
LT (Χαμηλή θερμοκρασία) LRLEQ5~20AY1(E)

Όνομα Εξωτερική 
μονάδα

Εσωτερική μονάδα
MT (Μέτρια θερμοκρασία)

Ψύκτης μονάδας Βιτρίνα

Σχήμα

Όνομα
Εσωτερική μονάδα Πίνακας 

ελέγχου 
(Απόψυξη)

Πίνακας 
προειδοπ
οιήσεων

LT (Χαμηλή θερμοκρασία)
Ψύκτης μονάδας Βιτρίνα

Σχήμα

1, 2, 3 1, 2, 3

4
4

[Τύπος 8A, 10A, 12A][Τύπος 5A, 6A]

1, 2, 3

4

[Τύπος 15A, 20A]
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2-4 Περιορισμοί εσωτερικής μονάδας
• Εγκαθιστάτε μια μηχανική θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης 

R410A σε κάθε εσωτερική μονάδα.
• Μονώνετε το διακενόμετρο της μηχανικής θερμοστατικής 
βαλβίδας εκτόνωσης.

• Εγκαθιστάτε μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα R410A (μέγ. διαφορά 
πίεσης λειτουργίας 3,5 MPa [35 bar] ή υψηλότερη) στην κρια 
πλευρά της μηχανικής θερμοστατικής βαλβίδας εκτόνωσης που 
περιγράφεται παραπάνω για κάθε εσωτερική μονάδα.

• Εγκαθιστάτε ένα φίλτρο στην κύρια πλευρά της 
ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας που περιγράφεται παραπάνω 
για κάε εσωτερική μονάδα. Προσδιορίζετε τα ανοίγματα του 
πλέγματος του φίλτρου με βάση το μέγεθος που καθορίζετι από 
την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και από τη μηχανική θερμοστατική 
βαλβίδα εκτόνωσης που χρησιμοποιούνται.

• Κατευθύνετε τις σωληνώσεις προς τον εναλλάκτη θερμότητας της 
εσωτερικής μονάδας έτσι ώστε η ροή του ψυκτιού να είναι 
καθοδική.

• Σε περίπτωση εγκατάστασης αρκετών εσωτερικών μονάδων, 
φροντίζετε να τις εγκαθιστάτε στο ίδιο επίπεδο.

• Χρησιμοποιείτε ως τύπο απόψυξης τη φυσική απόψυξη ή την 
απόψυξη με ηλεκτρικό θερμαντήρα. ∆εν είναι δυνατή χρήση 
μοντέλων απόψυξης με θερμά αέρια.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
Επιλέγετε μια τοποθεσία εγκατάστασης που πληροί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις. Εξασφαλίζετε την άδεια του πελάτη.

1. ∆εν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής εύφλεκτου 
αερίου.

2. Επιλέγετε τη θέση της μονάδας έτσι ώστε να μην ενοχλείται κανείς 
ούτε από τον εξερχόμενο αέρα ούτε από τον αραγόμενο θόρυβο.

3. Η βάση τοποθέτησης είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να αντέχει το 
βάρος της μονάδας και το δάπεδο είναι επίπεδο ώστε να 
αποφεύγονται οι κραδασμοί και η δημιουργία θορύβου.

4. Το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εξωτερικής και της 
εσωτερικής μονάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο 
μήκος σωληνώσεων. (Ανατρέξτε στην ενότητα «6. ΣΩΛΗΝΩΣΗ 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ»)

5. Τοποθεσίες όπου τα ανοίγματα αναρρόφησης και εξόδου της 
μονάδας δεν εκτίθενται γενικά σε ανέμους. 
Σε περίπτωση απευθείας εισόδου του αέρα στα ανοίγματα 
αναρρόφησης και εξόδου δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία 
της μονάδας.
Αν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε κάποιο εμπόδιο για να 
αποκλείσετε τον άνεμο.

6. Ο χώρος γύρω από τη μονάδα επαρκεί για τις εργασίες 
συντήρησης και διατίθεται ο ελάχιστος απαιτούμενος χώρος 
για την είσοδο και την έξοδο του αέρα. 
(Για τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, δείτε την ενότητα 
«Παραδείγματα χώρου εγκατάστασης».)

Παραδείγματα χώρου εγκατάστασης
• Οι απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης που παρουσιάζονται στο 
παρακάτω σχήμα είναι μια αναφορά για τη λειτουργία ψύξης όταν 
η θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου είναι 32°C. 
Εάν η θερμοκρασία σχεδιασμού του εξωτερικού χώρου 
υπερβαίνει τους 32°C ή εάν το θερμικό φορτίο υπερβαίνει τη 
μέγιστη συνολική χωρητικότητα της εξωτερικής μονάδας, 
εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο χώρο στην είσοδο του αέρα από 
αυτόν που εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.

• Κατά την εγκατάσταση, τοποθετείτε τις μονάδες με βάση το πιο 
κατάλληλο από τα μοτίβα που παρουσιάζονται στ ακόλουθο 
σχήμα, ανάλογα με την τοποθεσία, λαμβάνοντας υπόψη την 
κυκλοφορία των ανθρώπων και τον άνεμο.

• Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε περισσότερες μονάδες από αυτές 
που παρουσιάζονται στο μοτίβο του παρακάτω σχήματος, 
τοποθετήστε τις έτσι ώστε να μην προκαλούνται 
βραχυκυκλώματα.

• Όσον αφορά στο χώρο μπροστά από τη μονάδα, αφήνετε κατά 
την τοποθέτηση όση απόσταση χρειάζεται για τις σωληνώσεις του 
ψυκτικού στο χώρο εγκατάστασης. 

• Εάν δεν ισχύουν οι συνθήκες εργασίας που υποδεικνύονται στο 
ακόλουθο σχήμα, επικοινωνήστε απευθείας με το αντιπρόσωπό 
σας ή με την Daikin.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ) Για τα μοτίβα 1 και 2
• Ύψος τοίχου στην μπροστινή πλευρά, όχι μεγαλύτερο από 

1.500 χλστ.
• Ύψος τοίχου στην πλευρά αναρρόφησης, όχι μεγαλύτερο από 

500 χλστ.
• Ύψος τοίχου στις πλευρές - χωρίς περιορισμό
• Εάν το ύψος είναι μεγαλύτερο από τα παραπάνω, υπολογίστε 
τα ύψη h1 και h2 στο ακόλουθο σχήμα και προσθέστε h1/2 το 
χώρο συντήρησης στην μπροστινή πλευρά και h2/2 στο χώρο 
συντήρησης στην πλευρά αναρρόφησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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(Τρόπος 3)(Τρόπος 3)

(Τρόπος 2) ΣΗΜΕΙΩΣΗ)(Τρόπος 2) ΣΗΜΕΙΩΣΗ)

(Τρόπος 1) ΣΗΜΕΙΩΣΗ)
< Για εγκατάσταση μίας μονάδας >
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h1 = A (Πραγματικό ύψος) – 1500
h2 = B (Πραγματικό ύψος) – 500
X = 500 + h1/2 ή περισσότερο
Y = 300 + h2/2 ή περισσότερο
(Y = 100 + h2/2 ή περισσότερο)
[Οι τιμές στις παρενθέσεις είναι για τον τρόπο 2]
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Πίνακας ελέγχου
Πίνακας προειδοποίησης

Διακόπτης διακλάδωσης, 
ασφαλειοδιακόπτης υπερέντασης
(Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής)

Διακόπτης διακλάδωσης, 
ασφαλειοδιακόπτης 
υπερέντασης
(Ασφαλειοδιακόπτης 
διαρροής)
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1. Οι συμπυκνωτικές μονάδες με αναστροφέα μπορούν να 
προκαλέσουν ηλεκτρονικό θόρυβο λόγω της εκπομπής 
ραδιοημάτων διαμόρφωσης πλάτους. Εξετάζετε το σημείο όπου 
θα εγκαταστήσετε την κύρια συμπυκνωτική μονάδα και τα 
ηλεκτρικά καλώδια, διατηρώντας τις σωστές αποστάσεις από 
στερεοφωνικά μηχανήματα, προσωπικούς υπολογισές κ.λπ.
Ιδιαίτερα σε τοποθεσίες με αδύναμο σήμα, φροντίζετε να υπάρχει 
απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από τηλεχειριστήρια στον 
εσωτερικό χώρο, τοποθετείτε τα καλώδια παροχής ρεύματος 
και μετάδοσης σε κανάλια και γειώνετε τα κανάλια.

2. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε τοποθεσία όπου σημειώνονται 
ισχυρές χιονοπτώσεις, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα για το χιόνι.
• Φροντίστε η βάση να βρίσκεται αρκετά ψηλά ώστε οι είσοδοι 
να μην καλύπτονται από το χιόνι.

• Προσαρτήστε ένα κάλυμμα προστασίας από το χιόνι 
(πρόσθετο εξάρτημα)

• Αφαιρέστε το πίσω πλέγμα της εισόδου ώστε να μην 
συσσωρεύεται το χιόνι στα πτερύγια.

3. Εάν το νερό συμπύκνωσης μπορεί να στάξει στον κάτω όροφο 
(ή σε σημείο όπου περνούν άνθρωποι) ανάλογα με την ατάσταση 
του δαπέδου, λάβετε μέτρα όπως η εγκατάσταση ενός κεντρικού 
κιτ δοχείου αποστράγγισης (πωλείται εχωριστά).

4. Το ψυκτικό μέσο R410A από μόνο του είναι μη τοξικό, μη 
εύφλεκτο και ασφαλές. Σε περίπτωση ωστόσο διαρροής 
του ψυκτικού, η συγκέντρωσή του μπορεί να υπερβεί το 
επιτρεπόμενο όριο ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου. Γι' αυτό, 
ίσως είναι απαραίτητο να λάβετε μέτρα κατά των διαρροών. 
Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα «Μηχανολογικά 
δεδομένα».

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
1. Αποφασίστε τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί κατά τη μεταφορά.

2. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε περονοφόρο, περάστε τους 
βραχίονες του περονοφόρου μέσα από τα μεγάλα ανίγματα στο 
κάτω μέρος της μονάδας.

1 Άνοιγμα (μεγάλο)
2 Περόνη 
3 Σταθερές βίδες του άγκιστρου μεταφοράς
4 Άγκιστρο μεταφοράς (κίτρινο)
Σε περίπτωση ανάρτησης της μονάδας, χρησιμοποιείτε αναρτήρα 
με πανί για να την προστατεύσετε από τυχόν φθορές. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, αναρτήστε τη μονάδα 
ακολουθώντας τη διαδικασία που απεικονίζται στο παρακάτω 
σχήμα.
• Χρησιμοποιήστε έναν αναρτήρα αρκετά ισχυρό ώστε να 
αντέχει όλο το βάρος της μονάδας.

• Χρησιμοποιήστε 2 ιμάντες μήκους τουλάχιστον 8 μέτρων.
• Τοποθετήστε επιπλέον πανιά στα σημεία όπου το πλαίσιο 
της μονάδας έρχεται σε επαφή με τον αναρτήρα για να 
αποτρέψετε τυχόν φθορές.

• Σηκώστε τη μονάδα φροντίζοντας η ανύψωσή της να 
πραγματοποιείται από το κέντρο βάρους της.

1 Αναρτήρας με ιμάντες
2 Προστατευτικό πανί
3 Άνοιγμα (μεγάλο)
Χρησιμοποιείται για τα μεγέθη 5 Α ή 6 Α

4 Αναρτήρας με ιμάντες
5 Προστατευτικό πανί
6 Άνοιγμα (μικρό)
Χρησιμοποιείται για τα μεγέθη 8 Α, 10 Α, 12 Α, 15 Α ή 20 Α

3. Μετά την εγκατάσταση, αφαιρέστε το άγκιστρο μεταφοράς 
(κίτρινο) που είναι προσαρτημένο στα μεγάλα ανοίγματα.

Σημείωση
Όταν μεταφέρετε τη μονάδα με αντιδιαβρωτική προστασία 
χρησιμοποιώντας περονοφόρο, επενδύετε με ύφασμα τι περόνες 
έτσι ώστε να μην καταστραφεί η επικάλυψη του κάτω πλαισίου και να 
μην εμφανιστεί σκουριά.

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
• Φροντίζετε η μονάδα να εγκαθίσταται σε επίπεδη και επαρκώς 
ανθεκτική βάση ώστε να μην προκαλούνται κραδασοί και 
θόρυβος.

• Η βάση πρέπει να είναι μεγαλύτερη περιμετρικά από το πλάτος 
των ποδιών της μονάδας (66 χλστ.) και να μπορεί να στηρίξει 
τη μονάδα.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε προστατευτικό ελαστικό, 
προσαρτήστε το σε όλη την πρόσοψη της βάσης.

• Η βάση πρέπει να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 150 χλστ. 
από το δάπεδο.

• Στερεώστε τη μονάδα στη βάση της με μπουλόνια θεμελίωσης. 
(Χρησιμοποιήστε τέσσερα μπουλόνια θεμελίωσης τύου M12 του 
εμπορίου, παξιμάδια και ροδέλες).

• Πρέπει να εισάγετε τα μπουλόνια θεμελίωσης 
κατά 20 χλστ.

1

2
4

3

1 2

3

4

5

6

20

≥100

≥100

≥100

≥100
≥100

≥100

Η βάση με οπές στις γωνίες που ασφαλίζει τη μονάδα με οπές στις τέσσερις 
γωνίες δεν είναι διαθέσιμη για τα μεγέθη 8A, 10A, 12A, 15A, 20A.
Όμως η βάση με οπές στις γωνίες είναι διαθέσιμη για τα μεγέθη 5A ή 6A.

Τύπος βάσης

Κέντρο του προϊόντοςΚέντρο του προϊόντος

Δεν απαιτείται για 
μεγέθη 5Α ή 6Α

Δεν απαιτείται 
για μεγέθη 
5Α ή 6Α

Βάση με ακτίνες 
(κατακόρυφες)

Βάση με 
ακτίνες 
(οριζόντιες)

Ανεξάρτητη 
βάση

Βάση με οπές 
στις γωνίες
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Σημείωση
• Σε περίπτωση εγκατάστασης σε οροφή, βεβαιωθείτε ότι το 
δάπεδο της οροφής είναι αρκετά ανθεκτικό και φροντίστε για την 
υδατοστεγάνωση όλης της εγκατάστασης.

• Φροντίστε για τη σωστή αποστράγγιση του χώρου γύρω από το 
μηχάνημα, τοποθετώντας αυλάκια αποστράγγισης γύω από τη 
βάση.
Μερικές φορές όταν λειτουργεί η εξωτερική μονάδα εξέρχεται από 
αυτήν νερό αποστράγγισης.

• Εάν η συμπυκνωτική μονάδα είναι 
ανθεκτική ή ιδιαίτερα ανθεκτική στις 
φθορές από το αλμυρό νερό, 
στερεώστε ο προϊόν με τα μπουλόνια 
θεμελίωσης χρησιμοποιώντας 
παξιμάδια με ροδέλες από ρητίνη 
(δείτε την εικόνα δεξά).
Η αντισκωριακή δράση του παξιμαδιού εξαλείφεται όταν 
καταστρέφεται η επικάλυψή του στα σημεία όπου 
πραγματοποιείται η σύσφιξη.

6. ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
Για τους υπεύθυνους εργασιών σωλήνωσης
• Ποτέ μην ανοίγετε τη βαλβίδα διακοπής εάν δεν φτάσετε στα 
βήματα που ορίζονται στις ενότητες «7. ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και «8-3 Έλεγχος κατάστασης συσκευής 
και συνθηκών εγκατάστασης» για τη σωλήνωση.

• Μην χρησιμοποιείτε συλλίπασμα κατά τη χαλκοσυγκόλληση και 
τη σύνδεση των σωλήνων ψυκτικού. Χρησιμοποιείτ μέταλλο 
συγκόλλησης για χαλκό με προσθήκη φωσφόρου (BCuP-2) που 
δεν απαιτεί συλλίπασμα. Τα συλλιπάσματα με βάση το χλώριο 
προκαλούν διάβρωση των σωληνώσεων. Επιπλέον, το 
συλλίπασμα, εάν περιέχει φθόριο, έχει αρνητική επίδραση στις 
σωληνώσεις του ψυκτικού, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του 
λαδιού στην ψυκτική μηχανή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η σύνδεση όλων των σωληνώσεων στο χώρο εγκατάστασης 
πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο τεχνικό ψυκτικών 
εγκαταστάσεων σε συμμόρφωση με τους σχετικούς τοπικούς και 
εθνικούς κανονισμούς.

[Προφυλάξεις για την επανάχρηση των υφιστάμενων 
σωληνώσεων ψυκτικού / εναλλακτών θερμότητας]

Για την επανάχρηση των υφιστάμενων σωληνώσεων ψυκτικού 
/ εναλλακτών θερμότητας, λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουα 
σημεία.
Εάν σημειωθεί κάποια έλλειψη, ενδέχεται να προκληθεί 
δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε την υφιστάμενη σωλήνωση στις ακόλουθες 
περιπτώσεις. Αντίθετα, τοποθετήστε καινούρια σλήνωση.
• Οι σωλήνες έχουν διαφορετικό μέγεθος.
• Η σωλήνωση δεν είναι αρκετά ανθεκτική.
• Ο συμπιεστής της προηγούμενης συμπυκνωτικής μονάδας 
προκάλεσε δυσλειτουργία.
Οι κατάλοιπες ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά, όπως 
οξείδωση του ψυκτικού λαδιού και συγκέντρωση αλτων.

• Εάν η εσωτερική ή η εξωτερική μονάδα έχει αποσυνδεθεί από 
τη σωλήνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ενδέχεται να έχει εισχωρήσει νερό και σκόνη στη σωλήνωση.

• Ο χάλκινος σωλήνας έχει διαβρωθεί.
• Η προηγούμενη συμπυκνωτική μονάδα δεν περιείχε ψυκτικό 
μέσο R410A αλλά κάποιο άλλο (π.χ. R404A / R507 ή R407C). 
Ενδέχεται να διαταραχθεί η ομοιογένεια του ψυκτικού μέσου.

• Εάν η σωλήνωση στο χώρο εγκατάστασης περιλαμβάνει 
ενδιάμεσες συγκολλημένες συνδέσεις, διεξάγετε ελέγχους 
διαρροής αερίου στις συνδέσεις αυτές.

• Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις σύνδεσης είναι μονωμένες.
Οι θερμοκρασίες των σωλήνων υγρού και αερίου έχουν ως εξής:
Ελάχιστη θερμοκρασία άφιξης σωλήνα υγρού: 0°C
Ελάχιστη θερμοκρασία άφιξης σωλήνα αερίου: 
–26°C (Σειρά ψυγείων)
–46°C (Σειρά καταψυκτών)
Σε περίπτωση που το πάχος δεν επαρκεί, προσθέστε επιπλέον 
μονωτικό υλικό ή ανανεώστε το υπάρχον μονωτικό υικό.

• Εάν έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα του μονωτικού υλικού, 
ανανεώστε το.

Για την επανάχρηση των υφιστάμενων εναλλακτών 
θερμότητας, λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία
• Μονάδες που διαθέτουν ανεπαρκή πίεση σχεδιασμού (καθώς 
πρόκειται για μια μονάδα R410A) χρειάζονται πίεση σχειασμού 
χαμηλότερου σταδίου της τάξης των 2,5 MPa [25 bar]. 

• Μονάδες των οποίων η σύνδεση με τον εναλλάκτη θερμότητας 
έχει δρομολογηθεί έτσι ώστε η ροή του ψυκτικού να 
πραγματοποιείται από επάνω προς τα κάτω

• Μονάδες με διάβρωση των χάλκινων σωλήνων ή του ανεμιστήρα
• Μονάδες στις οποίες μπορεί να έχουν εισχωρήσει ξένες ουσίες 
όπως απορρίμματα ή άλλες ακαθαρσίες
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Σημείο βίδας βάσης 
(4-15 × 22,5)

Πλάτος βάσης και θέσεις βιδώς της βάσης
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Μοντέλο

Τύπος 5A · 6A 

Τύπος 8A · 10A · 12A

Τύπος 15A · 20A

(Μονάδα : χλστ)

Πλυντήρια 
ρητίνης
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6-1 Επιλογή υλικού σωληνώσεων
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των σωληνώσεων ξένα σώματα όπως θείο, οξείδιο, σκόνη, γρέζια, λάδι, λίπος και νερό.
Το λάδι που παραμένει στις σωληνώσεις συνιστάται να μην υπερβαίνει τα 30 mg ανά 10 μέτρα.

• Χρησιμοποιείτε τον ακόλουθο τύπο σωληνώσεων ψυκτικού.
Υλικό: Ενιαίος χάλκινος αποξειδωμένος σωλήνας με φώσφορο (C1220T-O για μέγιστη εξωτερική διάμετρο της τάξης των 15,9 χλστ. και 

C1220T-1/2H για ελάχιστη εξωτερική διάμετρο της τάξης των 19,1 χλστ.)
Μέγεθος και πάχος τοιχώματος σωλήνωσης ψυκτικού: Αποφασίστε το μέγεθος και το πάχος με βάση τον ακόλουθο πακα.
(Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί R410A. Η πίεση αντοχής των σωλήνων τύπου O ενδέχεται να μην επαρκεί αν χρησιμοποιεί για 
σωληνώσεις με ελάχιστη διάμετρο της τάξης των 19,1 χλστ. Επομένως, όταν οι σωληνώσεις έχουν ελάχιστο πάχος της τάξης του 
1,0 χλστ. φροντίζετε να χρησιμοποιείτε σωλήνες τύπου 1/2 H.
Εάν χρησιμοποιηθούν σωλήνες τύπου O για σωληνώσεις με ελάχιστη διάμετρο 19,1 χλστ., απαιτείται ελάχιστο πάχο της τάξης των 
1,2 χλστ. Σε αυτήν την περίπτωση, φροντίστε να επεξεργαστείτε με φλόγα όλες τις ενώσεις.)

• Φροντίστε οι εργασίες σωλήνωσης που διεξάγετε να βρίσκονται εντός των ενδεδειγμένων πλαισίων του παρακάτ πίνακα.

d1e

B

d2

C

H

c

H1

D1F E

f

D2A

ba

Μέγ. επιτρεπτό μήκος 
σωλήνωσης μιας κατεύθυνσης 
(ισοδύναμο μήκος)

Μέγ. διαφορά ύψους 
μεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής μονάδας

Μέγεθος σωλήνα υγρούΜέγεθος σωλήνα αερίου

13,4 kW ή περισσότερο
10,8 kW ή περισσότερο και λιγότερο από 13,4 kW
7,8 kW ή περισσότερο και λιγότερο από 10,8 kW
6,4 kW ή περισσότερο και λιγότερο από 7,8 kW
4,4 kW ή περισσότερο και λιγότερο από 6,4 kW
2,3 kW ή περισσότερο και λιγότερο από 4,4 kW
Λιγότερο από 2,3 kW
Συνολική χωρητικότητα εσωτερικών μονάδων μετά τη διακλάδωση

φ22,2 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ28,6 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ34,9 × 1,1 (τύπος 1/2H)

φ19,1 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ25,4 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ31,8 × 1,1 (τύπος 1/2H)

φ31,8 × 1,1 (τύπος 1/2H)
φ28,6 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ25,4 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ22,2 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ19,1 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ15,9 × 1,0 (τύπος 1/2H)

φ12,7 × 0,8 (τύπος O)

φ9,5 × 0,8 (τύπος O)

φ6,4 × 0,8 (τύπος O)φ12,7 × 0,8 (τύπος O)

φ12,7 × 0,8 (τύπος O)
φ12,7 × 0,8 (τύπος O)
φ15,9 × 0,8 (τύπος O)

φ9,5 × 0,8 (τύπος O)
φ9,5 × 0,8 (τύπος O)
φ12,7 × 0,8 (τύπος O)

Κανένα μέγεθος μετά τη διακλάδωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγεθος οποιασδήποτε σωλήνωσης με φορά προς τα πάνω.

Επιλέξτε τη σωλήνωση από τον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με τη συνολική χωτητικότητα 
των εσωτερικών μονάδων που είναι συνδεδεμένες με φορά προς τα κάτω.

Προσαρμώστε το μέγεθος της σωλήνωσης ώστε να συμπίπτει με το μέγεθος της σωλήνωσης που συνδέεται με την εσωτερική μονάδα.Σωλήνωση μεταξύ της περιοχής διακλαδωσης και κάθε μονάδας

Σωλήνωση μεταξύ των περιοχών 
διακλάδωσης (B, b, C, c)

Τύπος 15A · 20A

25~70 mm25 m ή λιγότερο50~70 m50 m ή λιγότερο
Σωλήνας αερίουΣωλήνας υγρού 

Μέγεθος σωλήνωσης

Τύπος 8A · 10A · 12A
Τύπος 5A · 6A

Πλευρά εξωτερικής μονάδας

(ενίσχυσης : χλστ)(ΧΘ (Χαμηλή Θερμοκρασία)) LRLEQ5~20AY1

Μέγεθος σωλήνα υγρούΜέγεθος σωλήνα αερίου

31,0 kW ή περισσότερο
25,0 kW ή περισσότερο και λιγότερο από 31,0 kW
18,5 kW ή περισσότερο και λιγότερο από 25,0 kW
14,5 kW ή περισσότερο και λιγότερο από 18,5 kW
9,9 kW ή περισσότερο και λιγότερο από 14,5 kW
6,0 kW ή περισσότερο και λιγότερο από 9,9 kW
Λιγότερο από 6,0 kW
Συνολική χωρητικότητα εσωτερικών μονάδων μετά τη διακλάδωση

φ22,2 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ28,6 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ34,9 × 1,1 (τύπος 1/2H)

φ19,1 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ25,4 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ31,8 × 1,1 (τύπος 1/2H)

φ31,8 × 1,1 (τύπος 1/2H)
φ28,6 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ25,4 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ22,2 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ19,1 × 1,0 (τύπος 1/2H)
φ15,9 × 1,0 (τύπος 1/2H)

φ12,7 × 0,8 (τύπος O)

φ9,5 × 0,8 (τύπος O)

φ6,4 × 0,8 (τύπος O)φ12,7 × 0,8 (τύπος O)

φ12,7 × 0,8 (τύπος O)
φ12,7 × 0,8 (τύπος O)
φ15,9 × 0,8 (τύπος O)

φ9,5 × 0,8 (τύπος O)
φ9,5 × 0,8 (τύπος O)
φ12,7 × 0,8 (τύπος O)

Κανένα μέγεθος μετά τη διακλάδωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγεθος οποιασδήποτε σωλήνωσης με φορά προς τα πάνω.

Επιλέξτε τη σωλήνωση από τον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με τη συνολική χωτητικότητα των 
εσωτερικών μονάδων που είναι συνδεδεμένες με φορά προς τα κάτω.

Προσαρμώστε το μέγεθος της σωλήνωσης ώστε να συμπίπτει με το μέγεθος της σωλήνωσης που συνδέεται με την εσωτερική μονάδα.Σωλήνωση μεταξύ της περιοχής διακλαδωσης και κάθε μονάδας

Σωλήνωση μεταξύ των περιοχών 
διακλάδωσης (B, b, C, c)

Τύπος 15A · 20A

50~130 m50 m ή λιγότερο50~130 m50 m ή λιγότερο

Σωλήνας αερίουΣωλήνας υγρού 

Μέγεθος σωλήνωσης

Τύπος 8A · 10A · 12A
Τύπος 5A · 6A

Πλευρά εξωτερικής μονάδας

(ενίσχυσης : χλστ)
<Μέγεθος σωλήνωσης ψυκτικού>
(ΜΘ (Μεσαία Θερμοκρασία)) LRMEQ5~20AY1

<Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού>

Σημείωση: Ένα σιφόνι απαιτείται ανά διάστημα 5 m από την εξωτερική μονάδα.

Διαφορά ύψους μεταξύ των εσωτερικών μονάδων

Μέγ. μήκος σωλήνωσης διακλάδωσης (πραγματικό μήκος)

H1 ≤ 0,5 m

H ≤ 10 m

H ≤ 35m (Σημείωση)

b + c + d ≤ 30 m (το d είναι d1 ή d2 όποιο είναι μακρύτερο)

a + b + c + d ≤ 70 m (το d είναι d1 ή d2 όποιο είναι μακρύτερο)

a + b + c + d ≤ 130 m (το d είναι d1 ή d2 όποιο είναι μακρύτερο)

μονάδα πάνω από την εξωτερική μονάδα

μονάδα κάτω από την εξωτερική μονάδα 

LRLEQ5~20AY1

LRMEQ5~20AY1

Σωληνώσεις υγρού
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Ψυγείο 
μονάδας

Βιτρίνα

Εξωτερική μονάδα
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6-2 Προστασία από ξένες προσμίξεις κατά την 
εγκατάσταση των σωλήνων

Προστατεύστε τις σωληνώσεις για να αποτρέψετε την εισχώρηση 
υγρασίας, ακαθαρσιών, σκόνης κ.λπ. στις σωληνώεις.

Σημείωση
Προσέχετε ιδιαίτερα όταν περνάτε σωληνώσεις μέσα από οπές 
στους τοίχους και όταν περνάτε τα άκρα των σωληνώσεων προς 
τα έξω, ώστε να μην εισχωρήσουν ακαθαρσίες ή σκόνη.

6-3 Σύνδεση σωλήνων
• Κατά τη χαλκοσυγκόλληση φροντίστε να διεξάγετε αντιμετάθεση 
ή εκφύσηση αζώτου.

Εάν δεν διεξαχθεί αντιμετάθεση ή εκφύσηση αζώτου στις 
σωληνώσεις κατά τη χαλκοσυγκόλληση, σχηματίζονται πολλές 
οξειδωμένες μεμβράνες στο εσωτερικό των σωλήνων και κατά 
συνέπεια φθείρονται οι βαλβίδες και οι συμιεστές του ψυκτικού 
συστήματος και παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία.

• Ο ρυθμιστής πίεσης για το άζωτο που εκλύεται κατά τη 
χαλκοσυγκόλληση πρέπει να οριστεί στα 0,02 MPa (περίπου 
0,2 κιλά/εκ.2: Αρκετή πίεση ώστε να νιώθετε ένα ελαφρύ φύσημα 
στο μάγουλό σας).

Σημείωση
Μην χρησιμοποιείτε αντιοξειδωτικά κατά τη χαλκοσυγκόλληση των 
ενώσεων των σωλήνων.
Τα κατάλοιπα μπορούν να φράξουν τους σωλήνες και να 
προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό.

6-4 Εγκατάσταση ξηραντήρα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Γι' αυτό το προϊόν απαιτείται η εγκατάσταση ενός ξηραντήρα στη 
σωλήνωση υγρού στο χώρο εγκατάστασης.
(Εάν η μονάδα λειτουργήσει χωρίς εγκατεστημένο ξηραντήρα 
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του εξοπλισμού.)

Επιλέξτε έναν ξηραντήρα από το ακόλουθο διάγραμμα:

• Όπου είναι δυνατό εγκαθιστάτε τον ξηραντήρα σε οριζόντια θέση.

• Εγκαθιστάτε τον ξηραντήρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 
εξωτερική μονάδα.

• Αφαιρείτε το πώμα του ξηραντήρα αμέσως πριν από τη 
χαλκοσυγκόλληση (ώστε να μην απορροφηθεί η 
αερομεταφερόμενη υγρασία).

• Αναφορικά με τη χαλκοσυγκόλληση του ξηραντήρα, ακολουθείτε 
τις οδηγίες του εγχειριδίου οδηγιών του ξηραντήρα.

• Εάν κατά τη χαλκοσυγκόλληση του ξηραντήρα καεί η βαφή του, 
επισκευάστε την. Για περισσότερες πληροφορίες σετικά με τη 
βαφή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την επισκευή, 
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

• Για κάποιους τύπους ξηραντήρων, η κατεύθυνση της ροής είναι 
καθορισμένη.
Ορίστε την κατεύθυνση της ροής σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
λειτουργίας του ξηραντήρα.

6-5 Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Εκτός από τις βαλβίδες διακοπής αερίου και υγρού, αυτή 
η μονάδα διαθέτει και βαλβίδα διακοπής για συντήρησ 
(δείτε το παρακάτω διάγραμμα).

• Μην θέτετε σε λειτουργία τη βαλβίδα διακοπής για συντήρηση*.
(Η εργοστασιακή ρύθμιση της βαλβίδας διακοπής για συντήρηση 
είναι «ανοιχτή». Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αφήνετε πάντα 
αυτήν τη βαλβίδα στην ανοιχτή θέση. Η λειτουργία της μονάδας 
με τη βαλβίδα διακοπής για συντήρηση κλειστή μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη του συμπιεστή.)

1. Οδηγίες για την έξοδο των σωλήνων
Οι σωλήνες μεταξύ των μονάδων στο χώρο εγκατάστασης μπορούν 
να συνδεθούν είτε στο μπροστινό μέρος είτε στις πλευρές (με έξοδο 
από το κάτω μέρος) όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.
Όταν περνάτε τους σωλήνες από το κάτω μέρος, χρησιμοποιήστε τη 
χαραγμένη οπή στο κάτω πλαίσιο.

Θέση Περίοδος 
εγκατάστασης Μέθοδος προστασίας

Εξωτερικός 
χώρος

Περισσότερο από ένα 
μήνα Στερεώστε το σωλήνα

Λιγότερο από ένα μήνα
Στερεώστε ή τυλίξτε με 
ταινία το σωλήναΕσωτερικός 

χώρος
Ανεξαρτήτως χρονικής 
περιόδου

Μοντέλο Απαιτούμενος πυρήνας ξηραντήρα 
(συνιστώμενος τύπος)

LRMEQ5AY1, LRLEQ5AY1
LRMEQ6AY1, LRLEQ6AY1

80 g (100% αντιστοιχία με μοριακό 
κόσκινο)
(DML083/DML083S: Κατασκευής 
Danfoss)

LRMEQ8AY1, LRLEQ8AY1
LRMEQ10AY1, LRLEQ10AY1
LRMEQ12AY1, LRLEQ12AY1

160 g (100% αντιστοιχία με μοριακό 
κόσκινο)
(DML163/DML163S: Κατασκευής 
Danfoss)

LRMEQ15AY1, LRLEQ15AY1
LRMEQ20AY1, LRLEQ20AY1

160 g (100% αντιστοιχία με μοριακό 
κόσκινο)
(DML164/DML164S: Κατασκευής 
Danfoss)

Θέση 
συγκόλλησης

Άζωτο

Άζωτο

Τάπα
Χειροκίνητη βαλβίδα

Ρυθμιστής

Σωλήνας ψυκτικού μέσου

* Βαλβίδα διακοπής για συντήρηση

* Βαλβίδα διακοπής για συντήρηση

Βαλβίδα διακοπής αερίου (παρέχεται 
με τη θυρίδα συντήρησης)

Βαλβίδα διακοπής υγρού 
(παρέχεται με τη θυρίδα συντήρησης)

Σύνδεση στην αριστερή πλευρά

Μπροστινή σύνδεση

Σύνδεση στη δεξιά πλευρά
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Προφυλάξεις κατά τη διάνοιξη των χαραγμένων οπών
• ∆ιανοίξτε τις χαραγμένες οπές στο πλαίσιο βάσης τρυπώντας 
τις 4 κοίλες γραμμές που υπάρχουν γύρω τους με μύτη τρυπανιού 
6 χλστ.

• Φροντίστε να μην καταστρέψετε το περίβλημα
• Μετά τη διάνοιξη των οπών, προτείνουμε να εξομαλύνετε την 
επιφάνεια και να τη βάψετε με βαφή συντήρησης ώστε να μην 
εμφανιστεί σκουριά.

• Όταν περνάτε ηλεκτρικά καλώδια μέσα από τις χαραγμένες οπές, 
προστατεύστε τα καλώδια με ένα κανάλι ή με δακτύλιους για να 
μην καταστραφούν.

2. Απεγκατάσταση στηριγμένων σωλήνων
Στην περίπτωση της σύνδεσης των σωληνώσεων ψυκτικού με 
την εξωτερική μονάδα, αφαιρείτε τις ενδιάμεσες σωλνώσεις όπως 
περιγράφεται παρακάτω.
Για το χειρισμό της βαλβίδας διακοπής, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Μέθοδος λειτουργίας των βαλβίδων διακοπής».

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού συλλέξετε το ψυκτικό αέριο που υπάρχει στις 
σωληνώσεις, αποσυνδέστε τους στερεωμένους σωλήνες.
Εάν δεν συλλέξετε όλο το ψυκτικό αέριο που υπάρχει στις 
σωληνώσεις, η τήξη του μετάλλου χαλκοσυγκόλλησης εδέχεται να 
προκαλέσει έκρηξη των σωληνώσεων και τραυματισμούς.

Μέθοδος λειτουργίας βαλβίδων διακοπής
Κατά το χειρισμό κάθε βαλβίδας διακοπής ακολουθείτε τις παρακάτω 
οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην ανοίγετε τη βαλβίδα διακοπής εάν δεν ολοκληρωθούν τα 
βήματα που ορίζονται στην ενότητα «8-3 Έλεγχος κατάστασης 
συσκευής και συνθηκών εγκατάστασης».
Μην αφήνετε ανοιχτή τη βαλβίδα διακοπής όταν η μονάδα δεν 
είναι ενεργοποιημένη, καθώς με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να 
συμπυκνωθεί το ψυκτικό στο συμπιεστή και να υποβαθμιστεί 
η ποιότητα της μόνωσης του κύριου κυκλώματος παροχής 
ρεύματος.

• Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε ένα ειδικό εργαλείο για το χειρισμό 
της βαλβίδας διακοπής. Η βαλβίδα διακοπή δεν είναι ενισχυμένη. 
Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη, η βαλβίδα ενδέχεται να 
σπάσει.

• Όταν χρησιμοποιείτε τη θυρίδα συντήρησης, χρησιμοποιείτε 
ένα σωλήνα πλήρωσης.

• Αφού κλείσετε καλά το κάλυμμα και το πώμα της βαλβίδας, 
βεβαιωθείτε ότι δεν σημειώνεται διαρροή ψυκτικού αρίου.

〈Ροπή σύσφιξης〉
Ενημερωθείτε στον παρακάτω πίνακα για τα μεγέθη των βαλβίδων 
διακοπής που διαθέτει κάθε μοντέλο και για τις τιμές της ροπής 
σύσφιξης κάθε βαλβίδας διακοπής.
Μεγέθη βαλβίδων διακοπής

〈Μέθοδος ανοίγματος〉
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας και περιστρέψτε το στέλεχος 

αριστερόστροφα με ένα εξαγωνικό κλειδί.
2. Περιστρέψτε το στέλεχος μέχρι τέλους.
3. Συσφίξτε καλά το κάλυμμα της βαλβίδας. Για τη ροπή σύσφιξης 

ανάλογα με το μέγεθος, ανατρέξτε στον παραπάνω ίνακα.

〈Μέθοδος κλεισίματος〉
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας και περιστρέψτε το στέλεχος 

δεξιόστροφα με ένα εξαγωνικό κλειδί.
2. Συσφίξτε το στέλεχος έως ότου έρθει σε επαφή με τη 

στεγανοποίηση της βαλβίδας.
3. Συσφίξτε καλά το κάλυμμα της βαλβίδας. Για τη ροπή σύσφιξης 

ανάλογα με το μέγεθος, ανατρέξτε στον παραπάνω ίνακα.

Τρυπάνι

Κοίλη περιοχή 
(4 περιοχές)

Χαραγμένη οπή

Κόψτε
Σωλήνωση pinch (Μικρή)

Σωλήνωση pinch (Μεγάλη)

Σωλήνωση στο χώρο

Σωλήνας 
πλήρωσης

Θυρίδα συντήρησης

Σωλήνωση στη πλευρά του προϊόντος

Βαλβίδες διακοπής υγρού και αερίου

Θυρίδα συντήρησης

Σωλήνωση pinch

Κόψτε τη σωλήνωση pinch (μικρή) με ένα κατάλληλο 
εργαλείο, όπως ένας κόφτης σωλήνων, ανοίξτε την 
εγκάρσια τομή και ελέγξτε πως δεν υπάρχουν 
υπολείμματα λαδιού.
Σημείωση: Εάν βγεί λάδι από την εγκάρσια τομή, 
κόψτε τη σωλήνωση pinch (μεγάλη) με έναν κόφτη 
σωλήνων και αφαιρέστε τη σωλήνωση pinch.

Διαδικασία 3

Συνδέστε ένα σωλήνα πλήρωσης 
στη θυρίδα συντήρησης των 
βαλβίδων διακοπής υγρού και 
αερίου και αφαιρέστε το αέριο 
από τη σωλήνωση pinch.

Διαδικασία 2

Λιώστε το υλικό 
χαλκοσυγκόλλησης με έναν 
καυστήρα και αφαιρέστε τη 
σωλήνωση pinch (μεγάλη) 
μετά την εκκένωση του 
αερίου στη σωλήνωση pinch.

Διαδικασία 4

Επιβεβαιώστε ότι η βαλβίδα 
διακοπής είναι κλειστή.

Διαδικασία 1

Τύπος 
5 Α

Τύπος 
6 Α

Τύπος 
8 Α

Τύπος 
10 Α

Τύπος 
12 Α

Τύπος 
15 Α

Τύπος 
20 Α

Βαλβίδα 
διακοπής 
πλευράς 
υγρού

φ9,5 φ12,7

Βαλβίδα 
διακοπής 
πλευράς 
αερίου

φ19,1 φ25,4 φ31,8

Μεγέθη 
βαλβίδων 
διακοπής

Ροπή σύσφιξης (N•m) (κλείνει δεξιόστροφα)

Στέλεχος (σώμα 
βαλβίδας)

Κάλυμμα 
βαλβίδας

Θυρίδα 
συντήρησης

φ9,5 5,4~6,5 Εξαγωνικό 
κλειδί: 4 mm

13,5~16,5

11,5~13,9

φ12,7 8,1~9,9 18,0~22,0

φ19,1
27,0~33,0 Εξαγωνικό 

κλειδί: 8 mm 22,5~27,5
φ25,4

φ31,8 26,5~29,4 Εξαγωνικό 
κλειδί: 10 mm 44,1~53,9

Εξάρτημα 
στεγανοποίησης

Άξονας

Εξαγωνική οπή

Κάλυμμα βαλβίδας

Θυρίδα συντήρησης
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〈Προφυλάξεις κατά το χειρισμό του καλύμματος της βαλβίδας〉
• Προσέξτε να μην καταστρέψετε τη στεγανοποίηση.
• Κατά την προσάρτηση του καλύμματος της βαλβίδας, εφαρμόστε 
στο σπείρωμα της βίδας ένα υλικό σταθεροποίηση των βιδών.

• Μην τοποθετείτε υλικό σταθεροποίησης βιδών (για χρήση σε 
ρακόρ εκχείλωσης) στη στεγανοποίηση.

• Μετά το χειρισμό της βαλβίδας, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της 
βαλβίδας έχει στερεωθεί καλά. Για τη ροπή σύσιξης της βαλβίδας, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Μέθοδος λειτουργίας των βαλβίδων 
διακοπής».

〈Προφυλάξεις κατά το χειρισμό της θυρίδας συντήρησης〉
• Για τις εργασίες στη θυρίδα συντήρησης χρησιμοποιείτε σωλήνα 
πλήρωσης με ράβδο ώθησης.

• Κατά την προσάρτηση του πώματος, εφαρμόστε στο σπείρωμα 
της βίδας ένα υλικό σταθεροποίησης των βιδών.

• Μην τοποθετείτε υλικό σταθεροποίησης βιδών (για χρήση σε 
ρακόρ εκχείλωσης) στη στεγανοποίηση.

• Μετά την εργασία, βεβαιωθείτε ότι το πώμα έχει στερεωθεί καλά. 
Για τη ροπή σύσφιξης του πώματος, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Μέθοδος λειτουργίας των βαλβίδων διακοπής».

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εφαρμόστε υλικό σταθεροποίησης βιδών στο προσαρτημένο 
κάλυμμα της βαλβίδας και στο σπείρωμα της βίδας στη θυρίδα 
συντήρησης.
Εάν δεν το κάνετε, θα εισχωρήσουν στο εσωτερικό σταγόνες νερού 
συμπύκνωσης και θα παγώσουν. Η επακόλουθη παραμόρφωση ή 
φθορά του πώματος ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού 
αερίου ή δυσλειτουργία του συμπιεστή.

3. Σύνδεση σωλήνωσης ψυκτικού σε εξωτερικές μονάδες

Σε περίπτωση σύνδεσης από το μπροστινό μέρος
Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας διακοπής για να 
πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.

Σε περίπτωση σύνδεσης από τις πλευρές (κάτω μέρος)
∆ιανοίξτε τη χαραγμένη οπή στο κάτω πλαίσιο και περάστε τους 
σωλήνες κάτω από το κάτω πλαίσιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις στο χώρο εγκατάστασης δεν 
έρχονται σε επαφή με άλλους σωλήνες, με το κάτω πλαίσιο 
ή με την πλευρική πλάκα του προϊόντος.

〈Προφυλάξεις για τη σωλήνωση〉
∆ιεξάγετε τη διακλάδωση των σωληνώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις.
• Κατά τη σύνδεση διακλαδώσεων στη σωλήνωση του υγρού, 
χρησιμοποιήστε ενώσεις τύπου Τ ή τύπου Y και συνδέστε ις 
διακλαδώσεις οριζοντίως. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται 
η ομοιογενής ροή του ψυκτικού.

• Κατά τη σύνδεση διακλαδώσεων στη σωλήνωση του αερίου, 
χρησιμοποιήστε ενώσεις τύπου Τ και συνδέστε τις διακλαδώσεις 
έτσι ώστε να βρίσκονται επάνω από την κύρια σωλήνωση 
(δείτε την παρακάτω εικόνα). Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται 
η παραμονή του ψυκτικού λαδιού στην εσωτερική μονάδα όταν 
δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

• Για τις διακλαδώσεις του ψυκτικού υγρού, χρησιμοποιήστε 
ενώσεις τύπου Υ και συνδέστε τις διακλαδώσεις οριοντίως.

• Για τις διακλαδώσεις του ψυκτικού αερίου, χρησιμοποιήστε 
ενώσεις τύπου Τ και συνδέστε τις διακλαδώσεις επνω από την 
κύρια σωλήνωση.

Κάλυμμα βαλβίδας

Βαλβίδα διακοπής 
Εξάρτημα προσάρτησης 
καλύμματος βαλβίδας.

Μη προσθέσετε στεγανωτικό 
για βίδες

Εξάρτημα στεγανοποίησης

Προσθέστε στεγανωτικό 
για βίδες

Σπείρωμα

Καπάκι

Προσθέστε στεγανωτικό 
για βίδες

ΣπείρωμαΜη προσθέσετε 
στεγανωτικό για 
βίδες

Εξάρτημα 
στεγανοποίησης

Πρόσθετος 
σωλήνας αερίου (1)

Πρόσθετος σωλήνας 
πλευράς υγρού (1)

Χαλκοσυγκόλληση

Βαλβίδα διακοπής υγρού

Βαλβίδα διακοπής αερίου

[Τύπος 5A, 6A] 

Χαλκοσυγκόλληση

Ανοίξτε τη χαραγμένη 
οπή.

Χαραγμένη οπή

Πρόσθετος σωλήνας 
πλευράς υγρού (2)

Σωληνώσεις 
αερίου (προμήθεια 
από το τοπικό εμπόριο)

Σωληνώσεις υγρού 
(προμήθεια από το τοπικό εμπόριο)

Χαλκοσυγκόλληση

Πρόσθετος 
σωλήνας αερίου (2)

Βαλβίδα 
διακοπής αερίου

Βαλβίδα 
διακοπής υγρού

[Τύπος 8A, 10A, 12A, 15A, 20A]

Χαλκοσυγκόλληση

Ανοίξτε τη 
χαραγμένη οπή.

Χαραγμένη οπή

Πρόσθετος σωλήνας 
πλευράς υγρού (2)

Σωληνώσεις αερίου 
(προμήθεια από το τοπικό εμπόριο)

Σωληνώσεις υγρού (προμήθεια 
από το τοπικό εμπόριο)

Χαλκοσυγκόλληση

Πρόσθετος 
σωλήνας αερίου (1)

Βαλβίδα 
διακοπής αερίου

Βαλβίδα 
διακοπής υγρού

Σύνδεση 
μορφής Y

A Προβολή τόξου Α

±30° ή λιγότερο

Οριζόντια 
επιφάνεια

Κεντρική σωλήνωση

Σύνδεση μορφής T
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• Βεβαιωθείτε ότι το οριζόντιο τμήμα της σωλήνωσης αερίου έχει 
κατηφορική κλίση προς την εξωτερική μονάδα (δείτε την 
παραπάνω εικόνα).

• Εάν η εξωτερική μονάδα έχει τοποθετηθεί πιο ψηλά, τοποθετήστε 
σιφόνια στο σωλήνα αερίου ανά 5 μέτρα απόστασης από την 
εξωτερική μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή 
επιστροφή του λαδιού στη σωλήνωση που έχει κλίση προς τα 
επάνω.

7. ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για τους υπεύθυνους ηλεκτρολογικών συνδέσεων
• Φροντίστε να εγκαταστήσετε ασφαλειοδιακόπτη διαρροής. 
Το προϊόν περιλαμβάνει εξοπλισμό αναστροφέα. Προκειμένου 
να αποτραπεί η δυσλειτουργία του ασφαλειοδιακόπτη διαρροής, 
βεβαιωθείτε ότι ο αντέχει την αρμονική παρεμβολή.

• Μην θέτετε σε λειτουργία τη συμπυκνωτική μονάδα αν δεν έχουν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες σωλήνωσης ψυκτικού, διαφορετικά 
θα σημειωθεί δυσλειτουργία του συμπιεστή.

• Μην αφαιρείτε ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως τα θερμίστορ 
ή οι αισθητήρες όταν συνδέετε καλώδια παροχής ρεύματος 
ή μετάδοσης. Σε περίπτωση λειτουργίας της συμπυκνωτικής 
μονάδας με απεγκατεστημένα αυτά τα ηλεκτρικά εαρτήματα, 
ο συμπιεστής ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ολόκληρη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σε συμμόρφωση 
με τους σχετικούς τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αποκλειστικό κύκλωμα παροχής. 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε παροχή ρεύματος στην οποία υπάρχουν 
συνδεδεμένες και άλλες συσκευές.

• Ποτέ μην τοποθετείτε πυκνωτή μεταβολής φάσης. Καθώς αυτή 
η μονάδα διαθέτει αναστροφέα, τυχόν τοποθέτηση πυκνωτή 
μεταβολής φάσης όχι μόνο θα δυσχεράνει την αντιστάθμιση 
της φάσης, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει τύχημα λόγω 
υπερβολικής θέρμανσης του πυκνωτή εξαιτίας των κυμάτων 
υψηλής συχνότητας.

• ∆ιεξάγετε εργασίες καλωδίωσης μόνο εφόσον έχετε αποσυνδέσει 
κάθε παροχή ρεύματος.

• Γειώνετε πάντα τα καλώδια σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς 
και εθνικούς κανονισμούς.

• Αυτό το μηχάνημα περιλαμβάνει έναν αναστροφέα. Συνδέστε με 
γείωση και αποφόρτιση ηλεκτρισμού προκειμένου να μειώσετε 
τον παραγόμενο θόρυβο και την επίδραση του αναστροφέα σε 
άλλες συσκευές και να αποτρέψετε τη μταφορά του ρεύματος που 
διαρρέει στο εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος.

• Μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες αερίου, σωλήνες 
αποχέτευσης, αλεξικέραυνα ή τηλεφωνικά καλώδια γείωσης.
Σωλήνες αερίου: μπορούν να εκραγούν ή να αναφλεγούν σε 
περίπτωση διαρροής αερίου.
Σωλήνες αποχέτευσης: εάν χρησιμοποιούνται σωλήνες από 
σκληρό πλαστικό, δεν μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματική 
γείωση.
Τηλεφωνικά καλώδια γείωσης και αλεξικέραυνα: υπάρχει 
κίνδυνος κατά το χτύπημα από κεραυνό λόγω της υπερβολικής 
αύξησης του ηλεκτρικού δυναμικού στη σύνδεση γείωσης.

• Φροντίστε να εγκαταστήσετε ασφαλειοδιακόπτη διαρροής.
Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί αναστροφέα, επομένως για να 
μην σημειωθεί βλάβη, ο ασφαλειοδιακόπτης διαρροής που 
θα εγκαταστήσετε πρέπει να αντέχει τις υψηλές αρμονικές.

• Για την καλωδίωση πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικός 
ασφαλειοδιακόπτης διαρροής για την προστασία από σφάματα 
γείωσης μαζί με γενικό διακόπτη ή ασφάλεια.

• Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με 
τα διαγράμματα καλωδίωσης και τις περιγραφές που 
πειλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο.

• Μην ενεργοποιείτε τη μονάδα έως ότου ολοκληρωθεί η 
σωλήνωση του ψυκτικού.
(Εάν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία προτού ολοκληρωθούν 
οι εργασίες σωλήνωσης, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του 
συμπιεστή).

• Ποτέ μην αφαιρείτε το θερμίστορ, τον αισθητήρα κ.λπ. όταν 
συνδέετε τις καλωδιώσεις παροχής ρεύματος και μετάδοσης.
(Εάν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία χωρίς θερμίστορ, αισθητήρα 
κ.λπ., ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του συμπιεστή).

• Αυτό το προϊόν διαθέτει ανιχνευτή προστασίας από ανάστροφη 
φάση που λειτουργεί μόνο όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη. 
Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής ή όταν το ρεύμα 
διακόπτεται και επανέρχεται εν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, 
τοποθετήστε ένα κύκλωμα προστασίας από ανάστροφη φάση. 
Η λειτουργία του προϊόντος με ανάστροφη φάση μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο συμπιεστή και σε άλλα εξαρτήματα.

• Στερεώστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας. Η σύνδεση με παροχή 
ρεύματος χωρίς Ουδέτερο ή με εσφαλμένο Ουδέτερο προκαλεί 
βλάβη στη μονάδα.

• Ποτέ μην συνδέετε την παροχή ρεύματος με ανάστροφη φάση. 
Η μονάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά με ανάστροφη 
φάση.
Εάν πραγματοποιήσετε σύνδεση με ανάστροφη φάση, 
αντικαταστήστε τις δύο από τις τρεις φάσεις.

• Βεβαιωθείτε ότι ο λόγος ηλεκτρικής ασυμμετρίας δεν υπερβαίνει 
το 2%. Εάν είναι μεγαλύτερος, η διάρκεια ζωής της μονάδας θα 
μειωθεί.
Εάν ο λόγος υπερβαίνει το 4%, η μονάδα απενεργοποιείται και 
εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο της εσωτερικής μονάδας ένας 
κωδικός δυσλειτουργίας.

• Συνδέστε σταθερά την καλωδίωση χρησιμοποιώντας το 
ενδεδειγμένο καλώδιο και στερεώστε τη με τον παρεχόμεν 
σφιγκτήρα χωρίς να ασκήσετε εξωτερική πίεση στους ακροδέκτες 
(ακροδέκτης καλωδίωσης παροχής ρεύματος, ακροδέκτης 
καλωδίωσης μετάδοσης και ακροδέκτης γείωσης).

Σύνδεση 
μορφής T

Φροντίστε ώστε η σωλήνωση 
να έχει κλίση προς τα κάτω

Κεντρική σωλήνωση

Φροντίστε ώστε η 
σωλήνωση να έχει 
κλίση προς τα κάτω

Σωλήνωση 
διακλάδωσης

Φροντίστε ώστε η σωλήνωση 
να έχει κλίση προς τα κάτω

Σωλήνωση διακλάδωσης

Πλευρά εξωτερικής μονάδας

Πλευρά εσωτερικής μονάδας
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7-1 Παράδειγμα καλωδίωσης ολόκληρου του 
συστήματος

1 3 φάσεις 380 ~ 415 V
Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής (υψηλής συχνότητας) (για 
προστασία από σφάλματα γείωσης, υπερφόρτωση και 
βραχυύκλωμα)

2 Εξωτερική μονάδα
3 Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής (για προστασία από σφάλματα 

γείωσης, υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα)
4 Σημείωση: 1∆ιακόπτης τηλεχειρισμού
5 Εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής τάσης 220 ~ 240 V 

(δείτε σημείωση 2.)
Έξοδος προειδοποίησης
Έξοδος συναγερμού
Έξοδος λειτουργίας

6 Είσοδος προειδοποίησης
7 Είσοδος συναγερμού
8 Πίνακας συναγερμού
9 Πίνακας ελέγχου (του εμπορίου)
10 Χρονοδιακόπτης
11 Εσωτερική μονάδα
12 Εσωτερική μονάδα
13 Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής
14 Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής

Σημείωση
• Για την καλωδίωση παροχής ρεύματος, χρησιμοποιείτε κανάλια.
• Φροντίστε η ηλεκτρική καλωδίωση χαμηλής ισχύος (δηλ. για το 
τηλεχειριστήριο, μεταξύ των μονάδων, κ.λπ.) και η καλωδίωση 
παροχής ρεύματος να μην βρίσκονται πολύ κοντά. Κρατήστε τις 
σε απόσταση τουλάχιστον 50 χλστ. μεταξύ τους.
Εάν έχουν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους, ενδέχεται να 
προκληθούν ηλεκτρικές παρεμβολές, δυσλειτουργίες και βλάβες.

• Φροντίστε να συνδέσετε την καλωδίωση παροχής ρεύματος με το 
μπλοκ ακροδεκτών της καλωδίωσης παροχής ρεύματος και να τη 
στερεώσετε όπως περιγράφεται στην ενότητα «7-2 ∆ιαδικασία 
σύνδεσης εισερχόμενων καλωδίων».

• Μην συνδέετε την παροχή ρεύματος με το μπλοκ ακροδεκτών της 
καλωδίωσης μετάδοσης για τις εξόδους προειδοπίησης, 
συναγερμού και λειτουργίας και για το διακόπτη τηλεχειρισμού. 
Εάν το κάνετε, θα καταστραφεί ολόκληρο το σύστημα.

• Η καλωδίωση μετάδοσης πρέπει να στερεώνεται όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «7-3 ∆ιαδικασία σύνδεσης 
καλωδίων παροχής ρεύματος».

• Σταθεροποιήστε την καλωδίωση με σφιγκτήρες, όπως 
μονωτικούς συνδετήρες στερέωσης για να αποτρέψετε την επαφή 
με τις σωληνώσεις.

• ∆ώστε το κατάλληλο σχήμα στα καλώδια ώστε να αποτραπεί η 
παραμόρφωση του καπακιού του πίνακα ελέγχου. Και κλείστε 
καλά το κάλυμμα.

7-2 ∆ιαδικασία σύνδεσης εισερχόμενων 
καλωδίων

• Περάστε την καλωδίωση υψηλής τάσης (καλωδίωση παροχής 
ρεύματος, καλώδια γείωσης και καλωδίωση προειδοποίησης/
συναγερμού/λειτουργίας) μέσα από τα ανοίγματα για τις 
καλωδιώσεις (χαραγμένες οπές) που βρίσκονται στι πλευρές 
ή στο μπροστινό μέρος της μονάδας ή στο κάτω πλαίσιο.

• Περάστε την καλωδίωση χαμηλής τάσης (για τους διακόπτες 
τηλεχειρισμού) μέσα από τα ανοίγματα για τις καλωδώσεις 
(χαραγμένες οπές) που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος 
της μονάδας ή μέσα από τις εισόδους καλωδίωσης.

Σημείωση
• ∆ιανοίξτε τις χαραγμένες οπές με ένα σφυρί ή κάτι αντίστοιχο.
• Μετά τη διάνοιξη των οπών, προτείνουμε να εξομαλύνετε την 
επιφάνεια και να τη βάψετε με βαφή συντήρησης ώστε να μην 
εμφανιστεί σκουριά.

• Όταν περνάτε ηλεκτρικά καλώδια μέσα από τις χαραγμένες οπές, 
προστατεύστε τα καλώδια με ένα κανάλι ή με δακτύλιους για να 
μην καταστραφούν.

• Εάν υπάρχει πιθανότητα εισόδου μικρών ζώων στη μονάδα, 
καλύψτε όλα τα κενά (μέρη με ανοίγματα) με κάποιο υλικό 
(του εμπορίου).

T1 Χρονοδιακόπτης
Ry0, Ry1 Ηλεκτρονόμος

K1M Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης επαφής 
(Θερμαντήρας απόψυξης)

E1H Θερμαντήρας απόψυξης

S1T Θερμοστάτης για προσαρμογή εσωτερικής 
θερμοκρασίας

S2T Θερμοστάτης ολοκλήρωσης απόψυξης
Y1S Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
H1P Λαμπτήρας απόψυξης

1

2

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6
8

7

Σημείωση:  1. Για τον τηλεχειριζόμενο διακόπτη χρησιμοποιήστε επαφή χωρίς 
τάση για μικρορεύματα (μέχρι 1mA, 12V συνεχές ρεύμα)

Σημείωση:  2. Συνολική χωρητικότητα για συναγερμό προειδοποίησης : 
1A ή λιγότερο στα 220 έως 240V εναλλασσόμενου ρεύματος.

  Χωρητικότητα εξόδου λειτουργίας : 1A ή λιγότερο στα 220 έως 
240V εναλλασσόμενου ρεύματος.

Καλωδίωση χαμηλής τάσης

Καλωδίωση υψηλής τάσης

Έξοδος σωλήνωσης
Αγωγός

(Πίσω πλευρά πίνακα 
ελέγχου)

Ετικέτα ηλεκτρικής καλωδίωσης

Κόψτε τη σκιασμένη περιοχή
Κάλυμμα διαμπερής οπής 

Χαραγμένη οπή
(Για καλωδίωση χαμηλής τάσης)

Γρέζι

Χαραγμένη οπή
(Για καλωδίωση υψηλής τάσης)
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7-3 ∆ιαδικασία σύνδεσης καλωδίων παροχής 
ρεύματος

〈∆ιαδικασία σύνδεσης καλωδίων παροχής ρεύματος〉

1 Παροχή ρεύματος (3 φάσεις 380 ~ 415)
2 ∆ιακόπτης διακλάδωσης ή ασφαλειοδιακόπτης υπερβολικής 

τάσης (ασφαλειοδιακόπτης διαρροής)
3 Καλώδιο γείωσης
4 Μπλοκ ακροδεκτών παροχής ρεύματος
5 Μονωτικά περιβλήματα προσάρτησης
6 Στερεώστε την καλωδίωση παροχής ρεύματος για τις φάσεις L1, 

L2, L3, και N (ουδέτερος) αντίστοιχα στο σφιγκτήρα ητίνης, με τον 
παρεχόμενο σφιγκτήρα (1).

7 Στερεώστε το καλώδιο γείωσης στο καλώδιο παροχής ρεύματος 
(ουδέτερος) με τον παρεχόμενο σφιγκτήρα (1).

8 Καλώδιο γείωσης
∆ιεξάγετε την καλωδίωση έτσι ώστε το καλώδιο γείωσης να μην 
έρχεται σε επαφή με τα καλώδια ελέγχου του συμπιεστή. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ο παραγόμενος θόρυβος ενδέχεται να 
επηρεάσει αρνητικά τον υπόλοιπο εξοπλσμό.

9 Ακροδέκτης γείωσης
10 • Σε περίπτωση σύνδεσης δύο καλωδίων σε έναν ακροδέκτη, 

φροντίστε οι πίσω πλευρές των επαφών σύσφιξης να είναι 
η μία απέναντι από την άλλη.

• Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το λεπτότερο καλώδιο βρίσκεται από 
πάνω και στερεώστε ταυτόχρονα τα δύο καλώδια επάνω στο 
άγκιστρο ρητίνης με τον πρόσθετο σφιγκτήρα (1).

Απαιτήσεις κυκλώματος παροχής, συσκευής ασφαλείας και 
καλωδίων
• Πρέπει να υπάρχει ένα κύκλωμα παροχής (δείτε τον παρακάτω 
πίνακα) για τη σύνδεση της μονάδας. Αυτό το κύκλωμα πρέπει να 
διαθέτει για προστασία τις απαιτούμενες διατάξεις ασφαλείας δηλ. 
γενικό διακόπτη, ασφάλεια βραδείας τήξεως σε κάθε φάση και 
ασφαλειοδιακόπτη διαρροής.

• Όταν χρησιμοποιείτε ασφαλειοδιακόπτες ρεύματος διαρροής, 
φροντίζετε το παραμένον ρεύμα να είναι υψηλής τχύτητας 
(1 δευτερόλεπτο ή λιγότερο) και ονομαστικής τάσης 200 mA.

• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά χάλκινους αγωγούς.
• Χρησιμοποιείτε μονωμένα καλώδια για την ηλεκτρική 
τροφοδοσία.

• Επιλέγετε τον τύπο και το μέγεθος του καλωδίου παροχής 
ρεύματος σε συμμόρφωση με τους σχετικούς τοπικούς και 
εθνικούς κανονισμούς.

• Οι προδιαγραφές για την τοπική καλωδίωση είναι σε 
συμμόρφωση με το πρότυπο IEC60245.

• Όταν χρησιμοποιούνται προστατευμένοι σωλήνες, 
χρησιμοποιείτε καλώδια τύπου H05VV.

• Όταν δεν χρησιμοποιούνται προστατευμένοι σωλήνες, 
χρησιμοποιείτε καλώδια τύπου H07RN-F.

Σημείο προσοχής σχετικά με την ποιότητα του δημόσιου 
δικτύου παροχής ρεύματος
Αυτό το μηχάνημα συμμορφώνεται αντίστοιχα με τα πρότυπα:

EN/IEC61000-3-11(1) εφόσον η εμπέδηση του συστήματος Zσυσ. 
είναι μικρότερη από ή ίση με τη Ζμέγ. και
EN/IEC61000-3-12(2) εφόσον η ισχύς βραχυκυκλώματος Sβραχ. 
είναι μεγαλύτερη από ή ίση με την ελάχιστη τιμή Sβραχ.

στο σημείο διασύνδεσης μεταξύ της παροχής του χρήστη και του 
δημόσιου δικτύου. Ο τεχνικός εγκατάστασης ή ο χρήστης του 
μηχανήματος έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν -συμβουλευόμενοι 
αν χρειάζεται την εταιρεία που ιαχειρίζεται το δίκτυο διανομής- ότι ο 
εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος αποκλειστικά σε παροχή με 
αντίστοιχ:

Ζσυσ. μικρότερη από ή ίση με τη Ζμέγ. και
Sβραχ. μεγαλύτερη από ή ίση με την ελάχιστη τιμή Sβραχ..

(1) Ευρωπαϊκό/∆ιεθνές τεχνικό πρότυπο που θέτει τα όρια για τις 
αλλαγές τάσης.
∆ιακυμάνσεις και αυξομειώσεις τάσης σε δημόσια δίκτυα 
παροχής χαμηλής τάσης για εξοπλισμό ονομαστικού ρεματος 
≤75 A

(2) Ευρωπαϊκό/∆ιεθνές τεχνικό πρότυπο που θέτει τα όρια για τα 
ρεύματα αρμονικών που παράγονται από εξοπλισμό 
συνδεδεμένο σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα 
εισόδου >16 Α και ≤75 A ανά φάση.

NL 1 L 2 L 3

B

1

2

3

4

5

6
7

9
10

8

Άγκιστρο ρητίνης

Σύρμα: χοντρό

Σφιγκτήρας (1)

Σύρμα: λεπτόΑκροδέκτης Μπλοκ ακροδεκτών

Φάση και 
συχνότητα Τάση

Ελάχιστη 
ένταση 

κυκλώματος

Συνιστώμενες 
ασφάλειες

LRMEQ5AY1
LRLEQ5AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 12,7 A 15 A

LRMEQ6AY1
LRLEQ6AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 13,6 A 15 A

LRMEQ8AY1
LRLEQ8AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 19,2 A 25 A

LRMEQ10AY1
LRLEQ10AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 21,9 A 25 A

LRMEQ12AY1
LRLEQ12AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 23,9 A 25 A

LRMEQ15AY1
LRLEQ15AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 31,2 A 40 A

LRMEQ20AY1
LRLEQ20AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 34,8 A 40 A

Ζμέγ. (?) ελάχιστη τιμή Sβραχ.

LRMEQ5AY1
LRLEQ5AY1 – –

LRMEQ6AY1
LRLEQ6AY1 – –

LRMEQ8AY1
LRLEQ8AY1 0,27 652 KVA

LRMEQ10AY1
LRLEQ10AY1 0,27 896 KVA

LRMEQ12AY1
LRLEQ12AY1 0,27 1093 KVA

LRMEQ15AY1
LRLEQ15AY1 0,24 757 KVA

LRMEQ20AY1
LRLEQ20AY1 0,24 941 KVA
13 Ελληνικά



Συνδέσεις καλωδίωσης εξόδου προειδοποίησης, συναγερμού 
και λειτουργίας
• Συνδέστε την καλωδίωση εξόδου προειδοποίησης, συναγερμού 
και λειτουργίας με το μπλοκ ακροδεκτών X2M και στερεώστε τη με 
το σφιγκτήρα όπως υποδεικνύεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Προδιαγραφές καλωδίου X2M

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Κατά τη σύνδεση της καλωδίωσης εξόδου λειτουργίας, ανατρέξτε 
οπωσδήποτε στην ενότητα «7-1 Παράδειγμα καλωδωσης 
ολόκληρου του συστήματος».
Εάν δεν συνδεθεί η καλωδίωση εξόδου λειτουργίας, ενδέχεται να 
προκληθεί βλάβη του συμπιεστή.

Συνδέσεις καλωδίωσης διακοπτών τηλεχειρισμού
• Όταν τοποθετείτε ένα διακόπτη τηλεχειρισμού, στερεώνετέ τον με 
σφιγκτήρα όπως υποδεικνύεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Προδιαγραφές καλωδίου X3M

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Για το διακόπτη τηλεχειρισμού, χρησιμοποιείτε επαφή χωρίς τάση 
για μικρορεύμα (όχι υψηλότερο του 1 mA, 12 VDC)

• Εάν ο διακόπτης τηλεχειρισμού πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση τη μονάδας, 
τοποθετήστε το διακόπτη τηλεχειρισμού στη θέση «REMOTE» 
(Τηλεχειρισμός).

〈Προφυλάξεις για τις συνδέσεις ακροδεκτών〉
• Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε ακροδέκτες τύπου δακτυλίου με 
επαφές σύσφιξης, οι οποίοι διαθέτουν μονωτικά περιβλήματα.

• Χρησιμοποιείτε για την καλωδίωση τα ενδεδειγμένα ηλεκτρικά 
καλώδια και στερεώνετέ τα έτσι ώστε να μην ασκίται εξωτερική 
δύναμη στο μπλοκ ακροδεκτών.

• Συσφίγγετε τις βίδες των ακροδεκτών με ένα κατάλληλο 
κατσαβίδι.
Με τα μικρά κατσαβίδια φθείρονται οι κεφαλές των βιδών και δεν 
μπορείτε να τις συσφίξετε σωστά.

• Μην συσφίγγετε υπερβολικά τις βίδες των ακροδεκτών, καθώς 
ενδέχεται να καταστραφούν.

• Για τις τιμές της ροπής σύσφιξης των βιδών των ακροδεκτών, 
ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.

• Περάστε το καλώδιο γείωσης από την εγκοπή στη ροδέλα σε 
σχήμα κύπελλου και απλώστε το προσεκτικά έτσι ώστε να μην 
ασκείται πίεση από τη ροδέλα. Σε διαφορετική περίπτωση, το 
καλώδιο γείωσης ενδέχεται να μην κάνει καή επαφή και η γείωση 
να μην είναι επαρκής.

• Μην επεξεργάζεστε τα μεταλλικά σύρματα με υλικό συγκόλλησης.

7-4 ∆ιαδικασία σύνδεσης καλωδίων στο 
εσωτερικό των μονάδων

• Συμβουλευόμενοι το ακόλουθο σχήμα, στερεώστε και συνδέστε 
την καλωδίωση παροχής ρεύματος και μετάδοσης 
χρησιμοποιώντας τους πρόσθετους σφιγκτήρες (1), (2) και (3).

• Απλώστε το καλώδιο γείωσης έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή 
με τα καλώδια ελέγχου του συμπιεστή. Εάν το καλώδιο γείωσης 
έρθει σε επαφή με τα καλώδια ελέγχου του συμπιεστή, 
σημειώνονται αρνητικές επιδράσεις στον υπόλοιπο εξοπλισμό.

• Βεβαιωθείτε ότι κανένα καλώδιο δεν εφάπτεται στους σωλήνες 
(μέρη με ανοίγματα στο σχήμα).

• Η καλωδίωση μετάδοσης πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 
50 χλστ. από την καλωδίωση παροχής ρεύματος.

• Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καλωδίωσης, βεβαιωθείτε 
ότι όλες οι συνδέσεις των ηλεκτρικών εξαρτημάτων στον πίνακα 
ελέγχου είναι καλά στερεωμένες.

Πάχος ηλεκτρικού καλωδίου 0,75 ~ 1,25 χλστ.2

Μέγ. μήκος καλωδίωσης 130 m

Πάχος ηλεκτρικού καλωδίου 0,75 ~ 1,25 χλστ.2

Μέγ. μήκος καλωδίωσης 130 m

C 1 W 1C P 2P 1

X 2 M

Διορθώστε την 
καλωδίωση με τον 
σφιγκτήρα που παρέχεται (1)

Εγκαταστήστε μονωτικά 
καλύμματα

X3M 21

Ασφαλίστε την καλωδίωση 
του απομακρυσμένου 
διακόπτη λειτουργίας στο 
μπλοκ ρητίνης με τη χρήση 
σφιγκτήρα (του εμπορίου).

Καλώδιο παροχής

Μονωτικό κάλυμμα

Ακροδέκτης

Μέγεθος βίδας Ροπή σύσφιξης (N•m)
Μ8 (Μπλοκ ακροδεκτών παροχής 
ρεύματος) 5,5 - 7,3
M8 (Γείωση)
M4 (X2M) 2,39 - 2,91
M3,5 (X3M) 0,79 - 0,97

Κοιλότητα 

Ροδέλα

Ακροδέκτης

1

5

6

11

12

19

13

8

7

2

3
4

9

[Τύπος 5A, 6A]
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1 Κανάλι
2 ∆ιεξάγετε την καλωδίωση προσεκτικά έτσι ώστε τα καλώδια 

να μην έρχονται σε επαφή με τη θυρίδα
3 Κατά τη δρομολόγηση της καλωδίωσης υψηλής τάσης (καλωδίωση 

παροχής ρεύματος, καλώδια γείωσης και καλωδίωση εξόδου 
προειδοποίησης/συναγερμού/λειτουργίας) από την αριστερή πλευρά

4 Σύνδεση σωλήνωσης χώρου εγκατάστασης
5 Μπλοκ ακροδεκτών παροχής ρεύματος (Χ1Μ)
6 Μπλοκ ακροδεκτών X2M για έξοδο προειδοποίησης, συναγερμού 

και λειτουργίας
7 Μπλοκ ακροδεκτών γείωσης
8 Κατά τη δρομολόγηση της καλωδίωσης υψηλής τάσης 

(καλωδίωση παροχής ρεύματος, καλώδια γείωσης και 
καλωδίωση εξόδου προειδοποίησης/συναγερμού/λειτουργίας) 
από τη δεξιά πλευρά

9 Κατά τη δρομολόγηση της καλωδίωσης υψηλής τάσης 
(καλωδίωση παροχής ρεύματος, καλώδια γείωσης και 
καλωδίωση εξόδου προειδοποίησης/συναγερμού/λειτουργίας) 
από το μπροστινό μέρος

10 Στερεωμένο στο στήριγμα με τον παρεχόμενο σφιγκτήρα (3)
11 Μπλοκ ακροδεκτών διακόπτη τηλεχειρισμού (Χ3Μ)
12 Κατά τη δρομολόγηση της καλωδίωσης του διακόπτη 

τηλεχειρισμού μέσω ενός ανοίγματος για καλώδια
13 ∆ιαχωρισμός κατά τουλάχιστον 50 χλστ.
14 Στήριγμα
15 ∆ιεξάγετε την καλωδίωση προσεκτικά έτσι ώστε να μην φθαρεί 

η ηχομόνωση του συμπιεστή
16 Υποστήριγμα
17 Στερεωμένο στην πίσω πλευρά του υποστηρίγματος με τον 

παρεχόμενο σφιγκτήρα (1)
18 Στερεωμένο με τον παρεχόμενο σφιγκτήρα (3)
19 Στερεωμένο στην πίσω πλευρά του υποστηρίγματος με τον 

παρεχόμενο σφιγκτήρα (2)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρολογικών εργασιών, βεβαιωθείτε ότι 
δεν υπάρχουν αποσυνδεδεμένοι συνδετήρες ή ακροδέκτες για κανένα 
ηλεκτρικό εξάρτημα μέσα στον πίνακα ελέγχου.

8. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

Για τον υπεύθυνο εργασιών σωλήνωσης, για τον 
υπεύθυνο ηλεκτρολογικών εργασιών και για τους 
εργάτες που θα ιεξάγουν τη δοκιμαστική λειτουργία

• Ποτέ μην ανοίγετε τη βαλβίδα διακοπής εάν δεν ολοκληρωθεί 
η μέτρηση της μόνωσης του κύριου κυκλώματος παροχής 
ρεύματος. Εάν η μέτρηση πραγματοποιηθεί με ανοιχτή τη 
βαλβίδα διακοπής, η τιμή καταμέτρησης της μόνωση θα είναι 
χαμηλότερη.

• Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και της πλήρωσης 
με ψυκτικό, ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής. Εάν η συμπυκνωτική 
μονάδα τεθεί σε λειτουργία με κλειστή τη βαλβίδα διακοπής, 
ο συμπιεστής θα παρουσιάσει δυσλειτουργί.

8-1 Έλεγχος στεγανότητας αέρα/Αφύγρανση 
κενού

Η μονάδα περιέχει ψυκτικό μέσο.
Κατά τη διεξαγωγή ελέγχου στεγανότητας αέρα 
ή αφύγρανσης κενού της σωλήνωσης στο χώρο 
εγκατάστασης, φροντζετε να είναι κλειστές οι βαλβίδες 
διακοπής υγρού και αερίου.

[Για τον υπεύθυνο εργασιών σωλήνωσης]
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σωλήνωσης, διεξάγετε με 
ακρίβεια τις ακόλουθες επιθεωρήσεις.
• Για να διασφαλίσετε ότι η συμπυκνωτική μονάδα είναι αρκετά 
ανθεκτική στην πίεση και να αποτρέψετε τη διείσδυση ξένων 
ουσιών, φροντίστε να χρησιμοποιείτε εργαλεία ειδικά για το 
ψυκτικό R410A.

• Στεγανότητα αέρα
Ασκήστε πίεση στο τμήμα υψηλής πίεσης του συστήματος 
(σωλήνωση υγρού) έως 3,8 MPa (38 bar) και στο τμήμα χαμηλής 
πίεσης του συστήματος (σωλήνωση αερίου) έως την πίεση 
σχεδιασμού (*1) της εσωτερικής μονάδας (του εμπορίου) από τη 
θυρίδα συντήρησης (*2) (μην υπερβαίνετε την πίεση 
σχεδιασμού). Το σύστημα θεωρείται ότι έχει περάσει τον έεγχο 
με επιτυχία εάν η πίεση δεν μειωθεί για μια χρονική περίοδο 
24 ωρών.
Εάν σημειωθεί μείωση της πίεσης, ελέγξτε και επιδιορθώστε 
τυχόν διαρροές.

• Αφύγρανση κενού
Συνδέστε μια αντλία κενού στις θυρίδες συντήρησης (*) των 
σωλήνων υγρού και αερίου για τουλάχιστον 2 ώρες κα 
δημιουργήστε κενό στη μονάδα έως –100,7 kPa ή λιγότερο. Στη 
συνέχεια αφήστε τη μονάδα για τουλάχιστον 1 ώρα σε πίεση της 
τάξης των –100,7 kPa ή παρακάτω και βεβαιωθείτε ότι δεν 
αυξάνεται η ένδειξη του μετρητή κενού. Εάν η πίεση αυξηθεί, 
υπάρχει νερό που παραμένει στο σύστημα ή το σύστημα 
παρουσιάζει διαρροή.

10 14
5

6

11
7

8

19

12
139

1

3
4

2

[Τύπος 8A, 10A, 12A]
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[Τύπος 15A, 20A]

Μανόμετρο
Σωλήνας 
πλήρωσης

• Για να διασφαλίσετε ότι η συμπυκνωτική 
μονάδα είναι αρκετά ανθεκτική στην πίεση 
και να αποτρέψετε τη διείσδυση ξένων 
ουσιών (νερού, ακαθαρσιών και σκόνης), 
χρησιμοποιείτε μανόμετρο και σωλήνα 
πλήρωσης ειδικά για το ψυκτικό R410A. 
Τα ειδικά εργαλεία για το ψυκτικό R410A 
διαφέρουν από τα ειδικά εργαλεία για το 
ψυκτικό R407C ως προς τις προδιαγραφές 
των βιδών.

Αντλία κενού

• Όταν η αντλία δεν βρίσκεται σε λειτουργία, 
δίνετε μεγάλη προσοχή ώστε να μην 
αντιστραφεί η ροή του λαδιού τς αντλίας 
προς το σύστημα.

• Χρησιμοποιήστε αντλία κενού που μπορεί 
να δημιουργήσει κενό έως –100,7 kPa 
(5 Torr ή –755 mmHg).

Αέριο για χρήση 
κατά τον έλεγχο 
στεγανότητας 
αέρα

• Αέριο άζωτο
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*1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πίεση σχεδιασμού 
της εσωτερικής μονάδας (του εμπορίου), επικινωνήστε εκ των 
προτέρων με τον κατασκευαστή.

*2 Για τη θέση της θυρίδας συντήρησης, ανατρέξτε στην ετικέτα 
οδηγιών στο μπροστινό πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας (κάτω).

ΠΡΟΣΟΧΗ

• ∆ιεξάγετε έλεγχο στεγανότητας αέρα και αφύγρανση κενού 
ακριβώς μέσα από τις θυρίδες συντήρησης των βαλβίδων 
διακοπής υγρού και αερίου.

• Όταν χρησιμοποιείτε τις θυρίδες συντήρησης, χρησιμοποιείτε 
σωλήνες πλήρωσης (που παρέχονται με ράβδους ώθησης).

Σε περίπτωση πιθανής εισροής νερού στη σωλήνωση
∆ιεξάγετε πρώτα την παραπάνω αφύγρανση κενού για 2 ώρες στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
Το προϊόν εγκαθίσταται κατά την περίοδο των βροχών, υπάρχει 
φόβος ύπαρξης σταγονιδίων συμπύκνωσης στη σωλνωση επειδή 
οι εργασίες εγκατάστασης διαρκούν πολύ καιρό ή υπάρχει φόβος 
εισροής νερού στη σωλήνωση για άλους λόγους.
Στη συνέχεια ασκήστε πίεση έως 0,05 MPa με αέριο άζωτο (για την 
καταστροφή του κενού) και δημιουργήστε κενό στη μονάδα έως 
–100,7 kPa ή λιγότερο για 1 ώρα με μια αντλία κενού (για 
αφύγρανση κενού).
Εάν η πίεση δεν φτάσει τα –100,7 kPa ή λιγότερο μετά από 
τουλάχιστον 2 ώρες δημιουργίας κενού, επαναλάβετε την κατα-
στροφή κενού και την αφύγρανση κενού. Στη συνέχεια αφήστε 
το κενό σε αυτήν την κατάσταση για 1 ώρα και ελγξτε αν θα αυξηθεί 
η ένδειξη του μετρητή κενού.

8-2 Εργασίες θερμομόνωσης
• Μετά τον έλεγχο στεγανότητας αέρα και την αφύγρανση κενού, 
φροντίστε να διεξάγετε θερμομόνωση της σωλήνωσς.

• Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί θερμομόνωση στις συνδέσεις των 
σωλήνων υγρού και αερίου. Σε διαφορετική ερίπτωση, ενδέχεται να 
προκληθεί διαρροή νερού.

• Βεβαιωθείτε ότι έχουν μονωθεί οι σωληνώσεις σύνδεσης υγρού 
και αερίου. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχετα επίσης να 
προκληθεί διαρροή νερού. Κατά την επιλογή του πάχους της 
μόνωσης, συμβουλευτείτε ως γενικό οδηγ το ακόλουθο 
διάγραμμα.

• Ελάχιστη θερμοκρασία άφιξης σωλήνα υγρού
    0°C

Ελάχιστη θερμοκρασία άφιξης σωλήνα αερίου
–20°C (MT (Μέτρια θερμοκρασία))
–40°C (LT (Χαμηλή θερμοκρασία))

• Ενισχύστε το μονωτικό υλικό της σωλήνωσης ψυκτικού σύμφωνα 
με το περιβάλλον της θερμικής εγκατάστασης. ∆ιφορετικά, στην 
επιφάνεια του μονωτικού υλικού μπορεί να εμφανιστούν σταγόνες 
συμπύκνωσης.

• Εάν υπάρχει πιθανότητα οι σταγόνες του νερού συμπύκνωσης 
στις βαλβίδες διακοπής να εισχωρήσουν στην πλευρά της 
εσωτερικής μονάδας μέσω του κενού ανάμεσα στο μονωτικό 
υλικό και στη σωλήνωση επειδή η εξωτερική μονδα είναι τοπο-
θετημένη πιο ψηλά από την εσωτερική ή για κάποιον άλλο λόγο, 
προχωρήστε στις κατάλληλες ενέργειες όπως το στοκάρισμα των 
ενώσεων (δείτε τις παρακάτω εικόνες).

• Προσαρτήστε το κάλυμμα της εξόδου της σωλήνωσης 
διανοίγοντας μια χαραγμένη οπή. Εάν υπάρχει πιθανότητα 
να εισχωρήσει κάποιο μικρό ζώο μέσα από την έξοδο της 
σωλήνωσης, καλύψτε την με κάποιο υλικό (του εμπορίου) μετά 
την ολοκλήρωση των βημάτων της ενότητας «10. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ» (δείτε τις παρακάτω εικόνες).
Χρησιμοποιήστε την έξοδο της σωλήνωσης για τις εργασίες που 
απαιτούνται κατά τα βήματα της ενότητας «10. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ» (π.χ. για να εισάγετε το σωλήνα πλήρωσης).

Σημείωση
• Μετά τη διάνοιξη των οπών, προτείνουμε να εξομαλύνετε την 
επιφάνεια στις χαραγμένες οπές και να βάψετε τα άκρα και το 
γύρω χώρο με τη βαφή συντήρησης.

8-3 Έλεγχος κατάστασης συσκευής και συνθηκών 
εγκατάστασης

Φροντίστε να ελέγξετε τα ακόλουθα.

<Για όσους διεξάγουν ηλεκτρολογικές εργασίες>
∆είτε την ενότητα «7-2 ∆ιαδικασία σύνδεσης εισερχόμενων 
καλωδίων».

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι σε καλή 
κατάσταση και ότι τα παξιμάδια είναι καλά σφιγμένα.
∆είτε την ενότητα «7-3 ∆ιαδικασία σύνδεσης καλωδίων 
παροχής ρεύματος».

2. Έχει φθαρεί η μόνωση του κύριου κυκλώματος παροχής 
ρεύματος;
Μετρήστε τη μόνωση και βεβαιωθείτε ότι υπερβαίνει την κανονική 
τιμή σε συμμόρφωση με τους σχετικούς τοπικύς και εθνικούς 
κανονισμούς.

Ετικέτα

Θέση της ετικέτας οδηγιών

Προς εσωτερική 
μονάδα

Εξωτερική μονάδα
R410A

Διαδικασία ένωσης του μετρητή του 
πολλαπλού αγωγού και της αντλίας κενού

Σημείωση: Σωληνώσεις του εμπορίου

Βαλβίδα 
διακοπής υγρού

Θυρίδα συντήρησης 
βαλβίδας διακοπήςΒαλβίδα διακοπής αερίου

Σωλήνας 
πλήρωσης

Βαλβίδα

Αντλία κενούΜετρητήςΧρησιμοποιείται για 
αναπλήρωση ψυκτικού.

Βαλβίδα μείωσης πίεσης

(μ
ε σ

ιφ
όν

ι)

Λέβ
ητα

ς

Άζ
ωτ

ο

Καλαφάτισμα κλπ.

Μονωτικό υλικό

Σωλήνωση εσωτερικού/εξωτερικού 
χώρου μεταξύ των μονάδων

Βαλβίδα 
διακοπής αερίου

Βαλβίδα 
διακοπής υγρού

Αποκλεισμός  

Ανοίξτε μια 
οπή στο

Σωλήνωση υγρού

Σωληνώσεις αερίου

Καπάκι οπής εξόδου 
σωλήνωσης
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<Για όσους διεξάγουν εργασίες σωλήνωσης>
1. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος της σωλήνωσης είναι σωστό.

∆είτε την ενότητα «6-1 Επιλογή υλικού σωληνώσεων».

2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μόνωσης. 
∆είτε την ενότητα «8-2 Εργασίες θερμομόνωσης».

3. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση ψυκτικού είναι σε καλή κατάσταση.
∆είτε την ενότητα «6. ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ».

9. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Εργασίες σωλήνωσης
Εργασίες καλωδίωσης
Έλεγχος στεγανότητας αέρα/Αφύγρανση κενού
Εργασίες εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα

10. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ
Για τον υπεύθυνο πλήρωσης με ψυκτικό

Για την αναπλήρωση με ψυκτικό χρησιμοποιείτε R410A.
Στη φιάλη του ψυκτικού R410A υπάρχει βαμμένη μια ροζ λωρίδα.

Προειδοποίηση Προειδοποίηση ηλεκτροπληξίας

• Πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα κλείστε καλά το καπάκι του 
πίνακα ελέγχου.

• Πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε κοιτώντας μέσα 
από το παράθυρο παρατήρησης (στην αριστερή πλευά) στο 
καπάκι του πίνακα ελέγχου ότι ο διακόπτης RUN (Λειτουργία) 
είναι ρυθμισμένος στη θέση OFF (Απενεργοποίηη).
Εάν ο διακόπτης RUN είναι ρυθμισμένος στη θέση ON 
(Ενεργοποίηση), μπορεί να περιστραφεί ο ανεμιστήρας.

• Αφού ενεργοποιήσετε τη μονάδα, ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες 
LED στην πλακέτα PCB (A1P) της εξωτερικής μονάδα μέσα από 
το παράθυρο παρατήρησης (στη δεξιά πλευρά) στο καπάκι του 
πίνακα ελέγχου (δείτε την εικόνα).
(Για περίπου 2 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της εξωτερικής 
μονάδας, ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.
Η λυχνία H2P αναβοσβήνει κατά τα πέντε πρώτα δευτερόλεπτα 
μετά την ενεργοποίηση της μονάδας. Εάν ο εξοπλισμός δεν 
παρουσιάζει πρόβλημα, η λυχνία H2P σβήνει μετά από πέντε 
δευτερόλεπτα. Η λυχνία H2P ανάβει όταν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα.)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Κατά την αναπλήρωση με ψυκτικό, φοράτε προστατευτικό 
εξοπλισμό (π.χ. προστατευτικά γάντια και γυαλιά).

• Όποτε ανοίγετε το μπροστινό πλαίσιο κατά την εργασία, 
προσέχετε την περιστροφή του ανεμιστήρα.
Μετά τη διακοπή της λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας, ο 
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να περιστρέφετα για κάποιο 
χρονικό διάστημα.

[Εργασία αναπλήρωσης με ψυκτικό]

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Για τη μέθοδο ελέγχου των βαλβίδων διακοπής, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Μέθοδος λειτουργίας των βαλβίδων διακοπής».

• Ποτέ μην αναπληρώνετε με ψυκτικό υγρό απευθείας από μια 
γραμμή αερίου. Η συμπίεση του υγρού ενδέχεται να 
προκαλέσει βλάβη του συμπιεστή.

1. Πρέπει να σημειώσετε το ψυκτικό που χρησιμοποιείται γι' αυτό το 
προϊόν. Υπολογίστε την ποσότητα του ψυκτικύ που απαιτείται για 
την αναπλήρωση σύμφωνα με την αντίστοιχη ετικέτα οδηγιών.

2. Για την αναπλήρωση με ψυκτικό, ακολουθείτε την παρακάτω 
διαδικασία.
Για τη σύνδεση της φιάλης ψυκτικού, ανατρέξτε στην ενότητα «8-
1 Έλεγχος στεγανότητας αέρα/Αφύγρανση κενού».

(1) Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα και τον πίνακα ελέγχου.
Μην ενεργοποιείτε την εξωτερική μονάδα.

(2) Αναπληρώστε με ψυκτικό από τη θυρίδα συντήρησης της 
βαλβίδας διακοπής στην πλευρά του υγρού.

(3) Εάν δεν μπορείτε να εισάγετε στο σύστημα την ποσότητα 
ψυκτικού που έχετε υπολογίσει, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα για να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα και να συνεχίσετε 
την αναπλήρωση με ψυκτικό.
α. Ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα διακοπής αερίου και 

προσαρμόστε το άνοιγμα της βαλβίδας διακοπής υγρού (*1).
β. [Προειδοποίηση/Προειδοποίηση ηλεκτροπληξίας]

Ενεργοποιήστε την εξωτερική μονάδα.
γ. [Προειδοποίηση/Προειδοποίηση ηλεκτροπληξίας]

Ενεργοποιήστε το διακόπτη RUN (Λειτουργία) της εξωτερικής 
μονάδας και αναπληρώστε με ψυκτικό ενώ η εξωτερικ μονάδα 
βρίσκεται σε λειτουργία.

δ. Αφού εισάγετε την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού στο 
σύστημα, απενεργοποιήστε το διακόπτη RUN της εξωτερκής 
μονάδας.

ε. [Προσοχή] 
Ανοίξτε αμέσως πλήρως τις βαλβίδες διακοπής στην πλευρά 
αερίου και υγρού. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί 
έκρηξη στη σωλήνωση από τη στεγανοποίηση του υγρού.

*1 Η εσωτερική πίεση της φιάλης μειώνεται όταν υπάρχει λίγο 
ψυκτικό μέσα στη φιάλη και η πλήρωση της μονάδας καθίσταται 
αδύνατη ακόμα και μετά την προσαρμογή του ανοίγματος της 
βαλβίδας διακοπής υγρού. Σε αυτήν την περίπτωση, αντι-
καταστήστε τη φιάλη με άλλη που περιέχει περισσότερο ψυκτικό.
Επιπλέον, εάν το μήκος της σωλήνωσης είναι μεγάλο, η 
αναπλήρωση με εντελώς κλειστή τη βαλβίδα διακοπής υγρού 
ενδέχεται να ενεργοποιήσει το σύστημα προστασίας και να 
διακοπεί η λειτουργία της μονάδας.

REMOTE OFF ON

Διακόπτης ενεργοποίησης 
(εργοστασιακή ρύθμιση: OFF)

Κάλυμμα 
οπής ελέγχου

Σηκώστε αυτό το γλωσσίδι 
και ανοίξτε το κάλυμμα.LED

(H1~8P)

Καπάκι του πίνακα ελέγχου

Οπή ελέγχου (δεξιά πλευρά) 
(πάνω δεξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου)

Οπή ελέγχου (αριστερή πλευρά) 
(πάνω αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου)

Πίνακας ελέγχου

Οπή ελέγχου 
(δεξιά πλευρά)

Οπή ελέγχου 
(αριστερή πλευρά) 

Πίνακας ελέγχου

Θέση επικόλλησης ετικέτας

Ετικέτα οδηγιών για την 
αναπλήρωση ψυκτικού
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1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, εφαρμόστε ένα υλικό 
σταθεροποίησης βιδών (για ρακόρ εκχείλωσης) στις βίδς των 
βαλβίδων διακοπής και των θυρίδων συντήρησης.
Για το χειρισμό των καλυμμάτων βαλβίδων και των θυρίδων 
συντήρησης, ανατρέξτε στις παραγράφους «Προφυλάξεις κατά το 
χειρισμό του καλύμματος της βαλβίδας» και «Προφυλάξεις κατά 
το χειρισμό της θυρίδας συντήρησης στην ενότητα «6-5 Σύνδεση 
της σωλήνωσης ψυκτικού».

2. Μετά την ολοκλήρωση της αναπλήρωσης με ψυκτικό, 
συμπληρώστε το πεδίο «συνολική ποσότητα ψυκτικού για 
αναπήρωση» στην αντίστοιχη ετικέτα οδηγιών της εξωτερικής 
μονάδας, σημειώνοντας την ποσότητα του ψυκτικού πο 
χρειαστήκατε για την αναπλήρωση.
Για οδηγίες σχετικά με την αναπλήρωση με ψυκτικό, ανατρέξτε 
στην εικόνα της θέσης επικόλλησης της ετικέτας (δείτε την 
παραπάνω εικόνα).

[Προφυλάξεις για τη φιάλη ψυκτικού]
Κατά την πλήρωση με ψυκτικό, βεβαιωθείτε ότι παρέχεται σωλήνας 
σιφονιού. Στη συνέχεια εντοπίστε τη φιάλη έσι ώστε η αναπλήρωση 
με ψυκτικό να πραγματοποιηθεί όταν αυτό βρίσκεται σε υγρή 
κατάσταση (δείτε τον παρακάτω πίνακα).
Το R410A είναι ένα μικτό ψυκτικό, η σύνθεση του οποίου μπορεί να 
μεταβληθεί και η κανονική λειτουργία του συστήματος ενδέχεται να 
μην είναι δυνατή αν η αναπλήρωση με ψυκτικό πραγματοποιηθεί 
όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση αερίου.

[Ελέγξτε μέσα από τον υαλοδείκτη]

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μετά την ολοκλήρωση της αναπλήρωσης με ψυκτικό, 
ανοίξτε πλήρως τις βαλβίδες διακοπής στις πλευρές υγρού 
και αερίου.
Εάν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία με κλειστές τις βαλβίδες 
διακοπής, ο συμπιεστής θα παρουσιάσει δυσλειτουργία.

• Εφαρμόστε υλικό σταθεροποίησης βιδών στις βίδες των 
εξαρτημάτων προσάρτησης του καλύμματος βαλβίδας και 
ων θυρίδων συντήρησης.
(∆ιαφορετικά, μπορεί να εισχωρήσουν στο εσωτερικό σταγόνες 
νερού συμπύκνωσης και να παγώσουν προκαλώντας 
αραμόρφωση ή φθορά του πώματος, κάτι που μπορεί να 
οδηγήσει σε διαρροή ψυκτικού ή σε δυσλειτουργίες του 
συπιεστή).

11. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για όσους διεξάγουν τη δοκιμαστική λειτουργία

Μην θέτετε σε δοκιμαστική λειτουργία την εξωτερική μονάδα μόνοι 
σας.

∆ιαδικασία δοκιμαστικής λειτουργίας
Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης ολόκληρου του 
συστήματος, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να διεξάγετε 
μια δοκιμαστική λειτουργία:

1. Ανοίξτε πλήρως τις βαλβίδες διακοπής στην πλευρά αερίου και 
υγρού της εξωτερικής μονάδας.

2. Τοποθετήστε το διακόπτη RUN (Λειτουργία) της εξωτερικής 
μονάδας στη θέση ON (Ενεργοποίηση).

Σημείωση: Πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι το 
κάλυμμα της σωλήνωσης και το καπάκι του πίνακα 
ελέγχου της εξωτερικής μονάδας είναι κλειστά.

3. Ελέγξτε την κατάσταση της στεγανοποίησης της εξωτερικής 
μονάδας μέσω του υαλοδείκτη. Βεβαιωθείτε ότι η ποότητα του 
ψυκτικού είναι επαρκής.

4. Βεβαιωθείτε ότι βγαίνει κρύος αέρας από την εσωτερική μονάδα.
Βεβαιωθείτε ότι μειώνεται η εσωτερική θερμοκρασία.
(Ελέγξτε αν η θερμοκρασία μειώνεται και φτάνει στη θερμοκρασία 
που έχει οριστεί στην εσωτερική μονάδα. Χρεάζονται περίπου 
40 λεπτά για να φτάσει η εσωτερική θερμοκρασία της εσωτερικής 
μονάδας στους –20°C.)
Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα (για ψύξη ή κατάψυξη) 
εισέρχεται σε λειτουργία απόψυξης.

5. Απενεργοποιήστε τη μονάδα, τοποθετώντας το διακόπτη RUN 
της εξωτερικής μονάδας στη θέση OFF.
(Η διακοπή της λειτουργίας της μονάδας με την απευθείας 
αποσύνδεση της παροχής ρεύματος είναι επικίνδυνη. ταν 
η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται με αυτόν τον τρόπο, 
η λειτουργία αντιστάθμισης της εξόδου ισχύος ενδέχεται να 
προκαλέσει τη συνέχιση της λειτουργίας της μόλις η παροχή 
ρεύματος επανασυνδεθεί. Επιπλέον, η διακοπή της λειτουργίας 
της μονάδας με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη 
του συμπιεστή).

∆ιάγνωση σφαλμάτων
• Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά κατά τη δοκιμαστική 
λειτουργία (δηλ. η ενδεικτική λυχνία H2P είναι ανμμένη), ελέγξτε 
τον κωδικό δυσλειτουργίας του συστήματος με τους διακόπτες 
στην πλακέτα PCB της εξωτερικής ονάδας και ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα.

• Ανατρέξτε στον παρεχόμενο Τεχνικό οδηγό για να διεξάγετε 
ελέγχους σχετικά με άλλους κωδικούς δυσλειτουργας και 
διακόπτες.

Φιάλη με σωλήνα σιφονιού.

Άλλες φιάλες

Τοποθετήστε τον κύλινδο σε όρθια θέση και γεμίστε το ψυ
(Υπάρχει ένας σωλήνας με σιφόνι στο εσωτερικό ώστε να 
δυνατή η αναπλήρωση του ψυκτικού υπό μορφή υγρού χω
να τοποθετήσετε τον κύλινδρο ανάποδα.)

Τοποθετήστε τον κύλινδο ανάποδα και γεμίστε 
το ψυκτικό.
(Προσέξτε να μην αναποδογυρίσει ο κύλινδρος)

Θυρίδα οπτικής 
ένδειξης

Ανεπάρκεια ψυκτικού

Βγαίνει πάντα 
αφρός.

Κατάσταση στεγανοποίησης

Βγαίνει λίγος 
αφρός.

Γεμάτο με υγρό

(Ο διακόπτης BS3 πατήθηκε μια φορά) (Ο διακόπτης BS2 πατήθηκε μια φορά)
Η1Ρ Η2Ρ Η3Ρ Η4Ρ Η5Ρ Η6Ρ Η7Ρ Η1Ρ Η2Ρ Η3Ρ Η4Ρ Η5Ρ Η6Ρ Η7Ρ

Απενεργοποιημένο Αναμμένη Αναβοσβήνει

Η κανονική λυχνία (HAP) LED της οθόνης είναι σβηστή. Ανοίξτε τη φάση L1

Ανοίξτε τη φάση L2

Ηλεκτρική διαρροή

Επιβεβαιώστε τις 
ενώσεις της 
καλωδίωσης 
παροχής ρεύματος.

Βλέπε *1 παρακάτω.

Κάντε έναν έλεγχο 
πτώσης τάσης.

Αλλάξτε τη θέση δυο καλωδίων από 
τα τρία καλώδια παροχής ρεύματος.

Ανοίξτε πλήρως τις 
βαλβίδες διακοπής.

Πτώση τάσης

Αντιστρέψτε τη φάση των καλωδίων 
της τροφοδοσίας ρεύματος

Η δίοδος αέρα είναι 
φραγμένη.

ΕπιδιόρθωσηΛάθος εγκατάσταση
Ένδειξη LED

Δεν ανοίξατε τις 
βαλβίδες διακοπής.

Αφαιρέστε τα εμπόδια που 
φράσουν τη δίοδο του αέρα.

ή
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*1
Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "OFF" για να 
επαναφέρετε την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια τποθετήστε 
πάλι το διακόπτη στη θέση "ON" για να επανενεργοποιήσετε τη 
μονάδα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αναρέξτε στο Εγχειρίδιο 
συντήρησης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Για 1 λεπτό μετά την τοποθέτηση του διακόπτη λειτουργίας στη 
θέση "ON", μην αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος.
Για λίγα δευτερόλεπτα μετά την τοποθέτηση του διακόπτη 
λειτουργίας στη θέση "ON", διεξάγεται ανίχνευση διαροής 
ρεύματος και ξεκινάει η λειτουργία κάθε συμπιεστή, επομένως 
η αποσύνδεση της παροχής ρεύματος εκείνη η στιγμή οδηγεί 
σε εσφαλμένη ανίχνευση.

Για τους αντιπροσώπους

• Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, βεβαιωθείτε 
ότι έχουν προσαρτηθεί το κάλυμμα σωλήνωσης και το μπροστινό 
πλαίσιο.

• Κατά την παράδοση στον πελάτη, χρησιμοποιήστε το Εγχειρίδιο 
λειτουργίας και επεξηγήστε πλήρως το χειρισμό του εξοπλισμού.

• Για προφυλάξεις κατά την παράδοση, ανατρέξτε επίσης στο 
παρεχόμενο Εγχειρίδιο εγκατάστασης κάθε μονάδας.
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3P248411-2 EM09A003 (0906) HT


