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Ευχαριστούµε που επιλέξατε το Uniblock. 
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Παρέχουν λεπτοµέρειες και συµβουλές σχετικά µε τον σωστό 
τρόπο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης αυτής της µονάδας, ώστε να επιτυγχάνεται µέγιστη αξιοπιστία, 
αποδοτικότητα και µακρά διάρκεια ζωής. 

 
1 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Κατά την εγκατάσταση και χρήση της µονάδας τηρείτε τις συστάσεις που παρατίθενται 

παρακάτω. 
 

• Η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται σε αυστηρή συµµόρφωση µε τα διαγράµµατα και τις οδηγίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή. 

• Αποκλείονται ζηµιές λόγω ακατάλληλων συνδέσεων. 
• Το ηλεκτρικό σύστηµα πλησίον της εγκατεστηµένης µονάδας πρέπει να πληροί τα σχετικά ισχύοντα πρότυπα. 
• Η συντήρηση πρέπει να διεξάγεται από εκπαιδευµένο προσωπικό ή τον κατασκευαστή σύµφωνα µε τις 

παρεχόµενες διατάξεις του ΕΝ378. 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Χρησιµοποιείτε γάντια ασφαλείας για την προστασία των χεριών από πιθανές κοπές. 
 

Συνιστάται ο χρήστης να επικοινωνεί µε τον κατασκευαστή πριν από οποιαδήποτε παρέµβαση στη 
µονάδα και χρήση που δεν αντιστοιχεί στις υποδείξεις του κατασκευαστή (κυρίως σε ότι αφορά τον τοµέα 
εφαρµογής) και να ενηµερώνεται σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους και τις αντενδείξεις σε σχέση µε µια 
ακατάλληλη χρήση της µηχανής. 

 
• Η µονάδα πρέπει να χρησιµοποιείται τηρώντας τις παρούσες οδηγίες και σύµφωνα µε την προοριζόµενη χρήση 

όπως αυτή υποδεικνύεται από τον προµηθευτή. Οποιαδήποτε εσφαλµένη χρήση µπορεί να επιφέρει ζηµιές στη 
µονάδα και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ατόµων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η µονάδα δεν είναι κατάλληλη για εργασία σε εκρηκτικά περιβάλλοντα. 
Για το λόγο αυτό η χρήση της µονάδας σε ατµόσφαιρα µε κίνδυνο έκρηξης 
απαγορεύεται αυστηρά. 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η µονάδα δεν είναι κατάλληλη για εργασία σε αλατούχα περιβάλλοντα. Σε τέτοια 
περίπτωση προστατεύετε τον συµπυκνωτή και τον εξατµιστή µε κατάλληλα µέσα. 

 

Όταν η συντήρηση περιλαµβάνει εργασίες στο κύκλωµα ψύξης, εκκενώνετε το σύστηµα και επιτρέπετε να 
επιτυγχάνει την ατµοσφαιρική πίεση. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην απορρίπτετε το ψυκτικό µέσο στην ατµόσφαιρα. Πρέπει να γίνεται ανάκτησή του 
από εξειδικευµένους τεχνικούς µε τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού. 

 

• Η ποσότητα και η ποιότητα του ψυκτικού µέσου προς πλήρωση αναφέρονται στην πινακίδα δεδοµένων. 
• Μη χρησιµοποιείτε ψυκτικά µέσα διαφορετικού είδους (ειδικά εύφλεκτα υγρά, για παράδειγµα υδρογονάνθρακες) 

ή αέρα. 
• Μην τροποποιείτε ή µεταβάλετε το κύκλωµα ψυκτικού ή τα στοιχεία του (για παράδειγµα: συγκόλληση στο 

σώµα συµπιεστή) 
• Ο τελικός χρήστης πρέπει να προστατεύει το σύστηµα από εξωτερικούς κινδύνους πυρκαγιάς. 
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Ψυκτικό µέσο 

 
 

 
 

 

 
 

Συνδέετε αυτό το καλώδιο σε 
ασφαλειοδιακόπτη, ποτέ απευθείας στην κύρια 
γραµµή. 

 
 

 

Προσοχή – σηµαντικό: καθαρίζετε το 
συµπυκνωτή περιοδικά φυσώντας αέρα από 
µέσα προς τα έξω. 

 
 

 

 
 

 
 

ZANOTTI S.p.A. 

 
 

0496 1) Έτος κατασκευής 

2) Κωδικός µονάδας ZANOTTI 

3) Αριθµός σειράς 

4) Τάση 

5) Απορρόφηση λειτουργίας 

6) Μέγ. απορρόφηση 

7) Απορρόφηση έναρξης 

8) Ονοµαστικής ισχύς συµπιεστή 

9) Ψυκτικό µέσο: Τύπος, ποιότητα 

10) ∆ιάσταση της µονάδας 

11) Αριθµός διαγράµµατος ηλεκτρολογικών 
TSHP 

 
PSV 

2 Πίνακας σηµάνσεων προειδοποίησης και προσοχής  
 

 
 2005 

 
 
 
 

 
A 

 
A Ass. Pspunto Start Abs. 

 Kw 

  A 

ess. 
wer  

 
Kw 

 
 
 

Kg Massa E 
∆ιάσταση E 

 
Kg 

  Kg 

 
30 bar PSLP 

 
°C TSLP 

20  
bar 

100 -35 °C 

30 bar 
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3 Περιγραφή της µονάδας 
Η σειρά AS περιλαµβάνει αερόψυκτες ή υδρόψυκτες (προαιρετικό) µονάδες 
συµπύκνωσης, κατασκευασµένες µε βάση την αρχή µονού µπλοκ. Αυτές 
αποτελούνται από: 

 

 
 
 
 

 
4 Λειτουργ

ία 

1. ένας εξατµιστής εγκατεστηµένος στο εσωτερικό του ψυκτικού θαλάµου, 
2. ένα µονωτικό πάνελ, 
3. µια µονάδα συµπύκνωσης τοποθετηµένη έξω από τον ψυκτικό θάλαµο, 
4. έναν ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου τοποθετηµένο στη µονάδα συµπύκνωσης. 

 

Τα µονά µπλοκ AS είναι µονάδες συµπίεσης όπου το κρύο παράγεται µε την εξάτµιση 
ενός υγρού ψυκτικού µέσου (τύπος HFC) σε χαµηλή πίεση σε έναν εναλλάκτη θερµότητας 
(εξατµιστή). Ο προκύπτωΝ ατµός επανέρχεται στην υγρή κατάσταση µε µηχανική 
συµπίεση σε µια υψηλότερη πίεση µε εν συνεχεία ψύξη σε άλλο εναλλάκτη θερµότητας 
(συµπυκνωτής). 
Ο συµπιεστής είναι ερµητικός, µε παλινδροµική κίνηση και τροφοδοτείται µε µονοφασική 
ή τριφασική ισχύ. 
Η απόψυξη λαµβάνει χώρα αυτόµατα σε προρυθµισµένους κύκλους, εγχύοντας καυτό 
αέριο (στάνταρ). Μια χειροκίνητη απόψυξη είναι επίσης δυνατή. 

 
 

5 ∆ιακίνηση 
Η διακίνηση της µονάδας γίνεται µε µέσα ανύψωσης και µεταφοράς. 

 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Εξασφαλίστε ότι κανείς δεν περνάει από το χώρο λειτουργίας των µέσων 
ανύψωσης/µεταφοράς, ώστε να εµποδίζονται πιθανά ατυχήµατα σε ανθρώπους. 

 

 
Εάν η µονάδα βρίσκεται σε ξύλινο κουτί ή κιβώτιο, στηρίξτε πρώτα τη συσκευασία 
σωστά πριν από εργασίες διακίνησης. 

 
 

Η ταχύτητα ανύψωσης θα είναι τέτοια ώστε η συσκευασµένη µονάδα να µην 
ταλαντεύεται επικίνδυνα µε κίνδυνο να πέσει. 
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6 Εγκατάστασ
η 

 

6.1 Πινακίδες 
 

6.2 ∆ιαστάσεις 

 
 
 
Η µονάδα παρέχεται µε πινακίδες προειδοποίησης και προσοχής όπως αναφέρεται στον σχετικό 
πίνακα. 

  
 

    
 

 
 
 
 

 
 

6.3 Θέση 
 

Για να επιτύχετε τη βέλτιστη λειτουργία της µονάδας ενεργήστε ως εξής: 
A) Τοποθετήστε τη µονάδα σε έναν χώρο µε καλό εξαερισµό, µακριά από πηγές 

θερµότητας. 
B) Περιορίστε τον αριθµό ανοιγµάτων θυρών. 
C) Εξασφαλίστε ότι η µονάδα διαθέτει καλή τροφοδοσία και εκκένωση αέρα. 
D) Τοποθετήστε µια γραµµή αποχέτευσης στη σύνδεση αποχέτευσης νερού απόψυξης 

στο κάτω τµήµα της µονάδας συµπύκνωσης. 
 

 

Λύση 1 Λύση 3 

Λύση 2 

Εγκατάσταση σε ψυκτικό 
θάλαµο µε παραπάνω από 
µια µονάδα 
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6.4 Ελεύθερος 
χώρος 

 

 
6.5 Εγκατάστα

ση 

 
Κατά την εγκατάσταση της µονάδας αφήνετε επαρκή χώρο ώστε να επιτρέπεται άνοιγµα, 
σωστή χρήση και εύκολη συντήρηση σε ασφαλείς συνθήκες. 

 

 
Προετοιµάστε ένα άνοιγµα µε κατάλληλες διαστάσεις στον τοίχο του ψυκτικού θαλάµου (δείτε 
την εικόνα). 

 
 

 
 

 
 

 

A) Τοποθετήστε τη µονάδα επάνω στον ψυκτικό θάλαµο εισάγοντας το τµήµα εξατµιστή στο 
άνοιγµα. 

B) Στερεώστε τη µονάδα χρησιµοποιώντας τις παρεχόµενες βίδες. 
 

 

D) Τοποθετήστε µια γραµµή αποχέτευσης στη σύνδεση αποχέτευσης νερού απόψυξης στο 
κάτω τµήµα της µονάδας συµπύκνωσης. 

Οπή 

Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από το 
άνοιγµα πάνελ 

Γραµµή 
αποστράγγισης 
συµπυκνώµατος 
D (I) 

C) Τοποθετήστε τον ανακλαστήρα όπως 
φαίνεται στην εικόνα 
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6.6 Τοποθέτηση του πάνελ τηλεχειριστηρίου (προραιετικό): 
Στερεώστε την πλάκα στήριξης στον τοίχο χρησιµοποιώντας τις προδιατρηµένες οπές. 
Προσέχετε ώστε το πάνελ να παραµένει σε κάθετη θέση. 

 
Στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης µεταξύ πάνελ και µονάδας, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα 
είναι µαζί µε τις δέσµες των άλλων καλωδίων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η µέγιστη απόσταση µεταξύ πίνακα και µονάδας είναι 10 µ. Για µεγαλύτερες 

αποστάσεις πρέπει να χρησιµοποιείται η ειδική «µονάδα µεγάλης απόστασης» 
(προαιρετικό). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα και οι διατάξεις της δεν έχουν ζηµιές 
λόγω της µεταφοράς. Προσέχετε ώστε τα εξαρτήµατα να 
ασφαλίζονται στη θύρα ηλεκτρολογικού πάνελ και στους 
σωλήνες κυκλώµατος ψύξης. Τοποθετήστε τη µονάδα όπως 
φαίνεται στα διαγράµµατα. Εξασφαλίστε ότι οι ηλεκτρικές 
συνδέσεις έχουν διεξαχθεί σωστά. 

 

6.7 ∆ιατάξεις ασφαλείας 
 

Παρέχονται οι ακόλουθες διατάξεις µηχανικής 
ασφάλειας : 

1. Σταθερά προστατευτικά επάνω και στα πλάγια για τον εξατµιστή και τη µονάδα 
συµπύκνωσης, ασφαλισµένα µε βίδες ασφάλισης. 

2. Εξωτερικά προστατευτικά ανεµιστήρα τοποθετηµένα στις µονάδες εξατµιστή και 
συµπύκνωσης, ασφαλισµένα µε βίδες. 

 

Παρέχονται οι ακόλουθες διατάξεις ηλεκτρικής ασφάλειας : 
a. Προστατευτικά ανεµιστήρων (που ανήκουν σε µοτέρ) έναντι υψηλή απορρόφηση 

ισχύος, µε αυτόµατη επαναφορά. 
b. ∆ιακόπτης υψηλής πίεσης (µόνο για ειδικά εξαρτήµατα) για την προστασία έναντι 

υπερβολικής πίεσης, µε αυτόµατη επαναφορά. 

 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν δηµιουργηθεί για τη διατήρηση της ασφάλειας χειριστή. 
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6.8 Καθαρισµός 
Καθαρίζετε τη µονάδα προσεκτικά. Αποµακρύνετε σκόνες, ξένες ουσίες και ρύπους που έχουν 
ενδεχοµένως εναποτεθεί κατά το χειρισµό. Χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά και µέσα απολίπανσης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

Τα διαλυτικά δεν επιτρέπονται. 
 

7 Σύνδεση της µονάδας 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Πριν τη σύνδεση της µονάδας εξασφαλίστε ότι η τάση ρεύµατος και η συχνότητα 
αντιστοιχούν στις τιµές που αναφέρονται στην πινακίδα δεδοµένων. Ανοχή τάσης: 
+/- 10% σε σύγκριση µε την ονοµαστική τιµή. 

 

7.1 Ηλεκτρική σύνδεση 
 

Συνδέστε τη µονάδα αφότου ελέγξετε τα εξαρτήµατα του πάνελ. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

Η σύνδεση στη γραµµή ηλεκτρολογικών πρέπει να διεξάγεται µε τη χρήση µιας 
κατάλληλης διάταξης ασφάλειας (ένας ασφαλειοδιακόπτης ή διακόπτης σφάλµατος 
γείωσης) που επιλέγεται από τον εγκαταστάτη µε βάση τον αντίστοιχο αγωγό και την 
αναφερόµενη απορρόφηση στην πινακίδα µονάδας. 

 

Όταν επιλέγετε την συσκευή προστασίας λαµβάνετε υπόψη τα εξής: εάν πρέπει το πιθανό ρεύµα 
βραχυκυκλώµατος στο σηµείο εγκατάστασης να είναι υψηλότερο από 10 KA, εγκαταστήστε µια διάταξη 
ρύθµισης που µειώνει την τιµή αιχµής του σε 17 KA. Πιθανό ρεύµα βραχυκυκλώµατος (Ik): ρεύµα που θα έρεε 
στην περίπτωση βλάβης λόγω αµελητέας σύνθετης αντίστασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εγκατασταθεί 
συσκευή προστασίας έναντι υπερβάλλοντος ρεύµατος στο κύκλωµα. 
Τιµή αιχµής: µέγ. τιµή πιθανού ρεύµατος βραχυκυκλώµατος. 
Συνδέστε τη µονάδα προσέχοντας τα χρώµατα των καλωδίων τροφοδοσίας: 

 
α) 230V/1/50-60Hz 3-σύρµατο Κίτρινο/Πράσινο = Γείωση 

Καφέ = Φάση 

β) 230V/3/50-60Hz 4-σύρµατο Γκρι = φάση 
Κίτρινο/Πράσινο = Γείωση 

Καφέ = Φάση  
Μαύρο = Φάση 

γ) 400/3/50 Hz 5-σύρµατο Μπλε = Ουδέτερο 
Κίτρινο/Πράσινο = Γείωση 

Καφέ = Φάση 
Γκρι = Φάση 
Μαύρο = Φάση 

Συστήνουµε να εγκαταστήσετε έναν µικροδιακόπτη (δεν παρέχεται) στη θύρα ψυκτικού θαλάµου, ο οποίος θα 
- ενεργοποιεί το φως στον ψυκτικό θάλαµο, θα σταµατάει τη µονάδα και 
- θα παρακάµπτει το συναγερµό θερµοκρασίας (περίπου για µια ώρα 
µετά το κλείσιµο της πόρτας) κάθε φορά που η πόρτα ανοίγει. 
Το απαιτούµενο καλώδιο είναι διαθέσιµο µε τη µονάδα. Συνδέστε το λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 
µικροδιακόπτης κλειστός = πόρτα κλειστή. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ο ανωτέρω µικροδιακόπτης δεν παρέχεται µε τη µονάδα. Εάν το καλώδιο 
µικροθύρας έχει αποσυνδεθεί ή έχει ζηµιά, θα προκύψουν οι ίδιες συνθήκες όπως 
στην περίπτωση ανοιχτής θύρας και συνδεδεµένης µικροθύρας. 
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Οι µονάδες ΕΥΡΟΥΣ «Β» (Β = χαµηλή θερµοκρασία) παρέχονται µε ένα καλώδιο για σύνδεση θερµαντήρα πόρτας που διεξάγεται µε τη χρήση 
µιας ασφάλειας κατάλληλης για τον θερµαντήρας θύρας που χρησιµοποιείται. 
Η µονάδα είναι επίσης εξοπλισµένη µε ένα καλώδιο για τη σύνδεση λυχνίας ψυκτικού θαλάµου (η τάση λυχνίας πρέπει να είναι 230 V και η µέγ. 
απόδοση λυχνίας 100 Watt). 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
Μη συνδέετε τα καλώδια µικροθύρας, λυχνίας ψυκτικού θαλάµου ή θερµαντήρα θύρας στη γραµµή 
230V. Κάθε καλώδιο είναι εξοπλισµένο µε µια πινακίδα που απεικονίζει τον τρόπο σύνδεσης. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Οποιοδήποτε ελαττωµατικό ηλεκτρικό εξάρτηµα πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από 
εκπαιδευµένο προσωπικό. Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να διεξάγεται από εξειδικευµένο 
προσωπικό. 

 

 
7.2 Σύνδεση στο σύστηµα νερού (συµπυκνωτής νερού) 

Αυτή η σύνδεση απαιτείται µόνο εάν η µονάδα έχει υδρόψυκτο συµπυκνωτή. Πραγµατοποιείται τηρώντας τις 
οδηγίες των ετικετών που είναι τοποθετηµένες δίπλα στους σωλήνες εισόδου και εξόδου. Οι σωλήνες σύνδεσης 
δεν πρέπει να είναι ποτέ µικρότεροι σε διάµετρο από αυτούς στη µονάδα. Απαιτείται µια ελάχιστη πίεση νερού 1 
bar για τη σωστή λειτουργία της µονάδας. 

 

8 Χειριστήρια 
ηλεκτρικού 
ελέγχου 

 

8.1 Πίνακας ελέγχου 

 

 
 

 

1. LED ελέγχου (ΠΡΑΣΙΝΟ) 

ΑΝΑΜΜΕΝΟ : ο συµπιεστής είναι ενεργός, η µονάδα ψύχει. 
Αναβοσβήνει : ο συµπιεστής είναι στη λειτουργία καθυστέρησης 
έναρξης. 

ΣΒΗΣΤΟ: ο συµπιεστής είναι απενεργοποιηµένος, η θερµοκρασία δωµατίου έχει πέσει στη ρυθµισµένη 

τιµή. 

 

2. LED ελέγχου (ΠΡΑΣΙΝΟ) 

ΑΝΑΜΜΕΝΟ : ο ανεµιστήρας εξατµιστή λειτουργεί. 

Αναβοσβήνει : ο ανεµιστήρας εξατµιστή είναι στη λειτουργία 
καθυστέρησης έναρξης. 
ΣΒΗΣΤΟ : ο ανεµιστήρας εξατµιστή είναι απενεργοποιηµένος. Η 
απόψυξη είναι σε εξέλιξη. 

 

3. LED ελέγχου (ΚΙΤΡΙΝΟ) 

ΑΝΑΜΜΕΝΟ : Η αυτόµατη απόψυξη είναι σε εξέλιξη. 
Αναβοσβήνει : Η χειροκίνητη απόψυξη είναι σε εξέλιξη 

 

4. LED συναγερµού (ΚΟΚΚΙΝΟ) 

ΑΝΑΜΜΕΝΟ : ο συναγερµός έχει ενεργοποιηθεί λόγω χαλασµένου αισθητήρα ή παρέµβασης διακόπτη 
πίεσης ή επειδή η θερµοκρασία ψυκτικού θαλάµου υπερέβη τις επιτρεπόµενες ανοχές. 
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OFF : Η µονάδα λειτουργεί κανονικά. 

 

5. ΟΘΟΝΗ: κατά τη σύνδεση στο ρεύµα προβάλει το OFF για να υποδηλώσει την 
κατάσταση της µονάδας. Πατώντας το πλήκτρο ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα η 
µονάδα ενεργοποιείται και η οθόνη προβάλει την θερµοκρασία ψυκτικού θαλάµου. 
Στη λειτουργία προγραµµατισµού προβάλλονται οι παράµετροι για ρύθµιση. Στη 
λειτουργία συναγερµού προβάλλεται ο κωδικός συναγερµού. 

 

6. Πλήκτρο «SET»: όταν πατηθεί ανάβει και επιτρέπει ρύθµιση της θερµοκρασίας 
δωµατίου. Κατά τον προγραµµατισµό χρησιµοποιείται για µετάβαση από ένα 
υποµενού σε ένα ανώτερο. 

 

7. Πλήκτρο «DOWN/ROOM LIGHT»: στη λειτουργία προγραµµατισµού ή κατά τη 
ρύθµιση της θερµοκρασίας δωµατίου χρησιµοποιείται για τη µείωση της 
προβαλλόµενης τιµής. Αλλιώς χρησιµοποιείται για ενεργο-/απενεργοποίηση της 
λυχνίας ψυκτικού θαλάµου. 

 

 
8. Πλήκτρο «SB.M./UP»: στη λειτουργία προγραµµατισµού χρησιµοποιείται για την 

αύξηση των προβαλλόµενων τιµών. Εάν πατηθεί για περισσότερα από 5 
δευτερόλεπτα, ενεργοποιεί την χειροκίνητη απόψυξη που θα διεξαχθεί. 

 

 
9. Πλήκτρο «ON/OFF»: εάν πατηθεί για 5 δευτερόλεπτα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί 

τη µονάδα. 

 

 
10. Πλήκτρο «Enter»: παρέχει πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού και στα 

υποµενού. Η πρόσβαση στη λειτουργία προγραµµατισµού απαιτεί την 
υποστήριξη του υπεύθυνου εγκατάστασης και πρέπει να διενεργείται µόνο 
εφόσον απαιτείται. 

 

9 Έλεγχοι, κανονισµοί και ρυθµίσεις 
Προτού ενεργοποιήσετε τη µονάδα, βεβαιωθείτε ότι: 

- οι βίδες ασφάλισης είναι σφιχτές 
- οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν διεξαχθεί σωστά. 

Στην περίπτωση που η µονάδα έχει ανοιχτεί: 
- δεν έµειναν µέσα εργαλεία 
- η συναρµολόγηση είναι σωστή 
- δεν υπάρχουν διαρροές αερίου 
- το µπροστινό κάλυµµα έχει ασφαλιστεί σωστά 

 

9.1 Εκκίνηση  
Προτού εκκινήσετε τη µονάδα, διεξάγετε την εξής ενέργεια: 

- Συνδέστε τη µονάδα στο ρεύµα. Η οθόνη ενεργοποιείται και προβάλλει το OFF. 

- Εάν η µονάδα έχει έναν κύκλο προθέρµανσης, αφήστε την σε αυτή την κατάσταση τουλάχιστον για 3 ώρες. 

- Εάν η µονάδα έχει παρακολούθηση τάσης, αφήστε την σε αυτή την κατάσταση τουλάχιστον για 7 λεπτά 

ώστε να διεξαχθεί η φάση µέτρησης 

- Ρυθµίστε την απαιτούµενη θερµοκρασία ψυκτικού θαλάµου. 

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη µονάδα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Εύρος µεσαίων θερµοκρασιών: +10 -5°C 
Εύρος χαµηλών θερµοκρασιών: -15 -25°C 
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Ρύθµιση θερµοκρασίας δωµατίου: 
• Συνδέστε τη µονάδα στο ρεύµα. Προβάλλεται το OFF. 
• Πατήστε το πλήκτρο SET. Η πράσινη led ανάβει και προβάλλεται η προηγούµενα 

ρυθµισµένη θερµοκρασία. 
• Για να αλλάξετε αυτή την τιµή πατήστε τα εξής πλήκτρα: 

 
• UP για αύξηση θερµοκρασίας 

 
• DOWN για µείωση θερµοκρασίας 

 
 

 
Πατήστε το πλήκτρο SET ή περιµένετε 5 δευτερόλεπτα για να προβληθεί η θερµοκρασία δωµατίου. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
24 ώρες µετά την εκκίνηση, ελέγξτε την κατάσταση εξατµιστή. Εάν έχει δηµιουργηθεί 
πάγος, πρέπει να αυξηθεί η συχνότητα απόψυξης. Σε µονάδες χαµηλής θερµοκρασίας η 
κατάσταση εξατµιστή πρέπει να ελέγχεται κάθε εβδοµάδα κατά τη διάρκεια του πρώτου 
µήνα λειτουργίας. 

 
10. Καλωδίωση 

Μαζί µε αυτές τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης εσωκλείεται ένα διάγραµµα καλωδίωσης, ειδικό 
για τις µονάδες της σειράς AS. 

 
11. Συντήρηση και επισκευές 

Η κατάλληλη συντήρηση είναι σηµαντική για την επίτευξη µεγαλύτερης διάρκειας ζωής, τέλειες 
συνθήκες λειτουργίας και υψηλή απόδοση της µονάδας καθώς και για τη διασφάλιση των 
λειτουργιών ασφάλειας που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 

 

12 Συντήρηση ρουτίνας 
Η καλή λειτουργία της µονάδας απαιτεί περιοδικό καθαρισµό του συµπυκνωτή (η συχνότητα καθαρισµού εξαρτάται από 
το περιβάλλον όπου εγκαθίσταται η µονάδα). Απενεργοποιήστε τη µονάδα και καθαρίστε την φυσώντας αέρα από µέσα 
προς τα έξω. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος εκτοξευτήρας αέρα, χρησιµοποιήστε µια βούρτσα µε µακριές τρίχες και 
δουλέψτε στο εξωτερικό του συµπυκνωτή. Στην περίπτωση υδρόψυκτων συµπυκνωτών, ένας υδραυλικός πρέπει να 
καθαρίζει τη µονάδα µε ειδικά προϊόντα αφαίρεσης αλάτων. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Χρησιµοποιείτε γάντια ασφαλείας για την προστασία των χεριών από πιθανές κοπές. 
 

 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Αποσυνδέστε τη µονάδα προτού εργαστείτε σε αυτήν. 
 

12.1 Περιοδική συντήρηση 
Ελέγχετε περιοδικά τις συνθήκες φθοράς των ηλεκτρικών επαφών και των διακοπτών 
τηλεχειρισµού. Εάν απαιτείται αντικαταστήστε. 

 
12.2 Εργασίες σέρβις που πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευµένους τεχνικούς ή από τον 

κατασκευαστή 
Οι ακόλουθες εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευµένους τεχνικούς ή από τον κατασκευαστή. Σε 
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στο χρήστη να: 

• αντικαταστήσει ηλεκτρικά εξαρτήµατα 

• εργαστεί στον ηλεκτρικό εξοπλισµό 

• επισκευάσει µηχανικά εξαρτήµατα 

• εργαστεί στο σύστηµα ψύξης 

• εργαστεί στον πίνακα ελέγχου, στους διακόπτες ON/OFF και έκτακτης ανάγκης 

• εργαστεί σε διατάξεις προστασίας και ασφάλειας. 
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12.3 Αντιµετώπιση προβληµάτων 
 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας µπορεί να προκύψουν τα εξής προβλήµατα: 

1. Ο συµπιεστής σταµατά. Η µονάδα είναι εξοπλισµένη µε µια συσκευή υπερθέρµανσης η οποία σταµατάει το 
συµπιεστή κάθε φορά που υπερβαίνεται η µέγ. επιτρεπόµενη θερµοκρασία των περιελίξεων κινητήρα. Πιθανές αιτίες 
είναι: 

- ανεπαρκής εξαερισµός του χώρου στον οποίο έχει εγκατασταθεί η µονάδα, 

- αστάθεια στην τάση ρεύµατος, 

- εσφαλµένη λειτουργία του ανεµιστήρα 
συµπυκνωτή. Η επαναφορά της συσκευής 
είναι αυτόµατη. 

 

2. ∆ηµιουργείται πάγος στον εξατµιστή εµποδίζοντας τακτική ροή του αέρα. Πιθανές 
αιτίες είναι: 

- η θύρα ανοίγει πολύ συχνά, 

- εσφαλµένη λειτουργία του ανεµιστήρα εξατµιστή, 

- βλάβη στην ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα (σε µοντέλα µε απόψυξη θερµού αερίου), 

- βλάβη του θερµαντήρα απόψυξης (σε µοντέλα µε ηλεκτρική απόψυξη), 

- βλάβη στη λειτουργία απόψυξης. Σε αυτή την περίπτωση µπορούν να ληφθούν ορισµένα µέτρα: 

αυξήστε τη θερµοκρασία τερµατισµού απόψυξης κατά λίγους βαθµούς, αυξήστε τον αριθµό αποψύξεων. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μη χρησιµοποιείτε ζεστό νερό ή οποιοδήποτε µυτερό, κοφτερό, µεταλλικό αντικείµενο 
για να αποµακρύνετε κοµµάτια πάγου. 

 

3. Η οθόνη δεν ανάβει. Έλεγχος: 
- εάν η µονάδα έχει ισχύ, 
- εάν το καλώδιο ρεύµατος έχει συνδεθεί σωστά, 
- των ασφαλειών στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα 

 
4. Η µονάδα δεν αρχίζει να λειτουργεί όταν πατάτε το πλήκτρο ON/OFF (η οθόνη είναι 
ενεργοποιηµένη): ελέγξτε τη σύνδεση µικροθύρας έχοντας υπόψη ότι η επαφή διακόπτη 
πρέπει να είναι κλειστή όταν η θύρα είναι κλειστή. 

 
Μη ικανοποιητική απόδοση της µονάδας: 

Εάν δεν διαπιστωθούν ελαττώµατα στη µονάδα επιβεβαιώστε ότι: οι θύρες ψυκτικού 
θαλάµου είναι εντελώς στεγανές, δεν υπάρχει διασπορά κρύου, ο ψυκτικός θάλαµος 
χρησιµοποιείται µε σύνεση, δεν έχουν τοποθετηθεί µη κατεψυγµένα υγρά ή τρόφιµα στον 
θάλαµο χαµηλής θερµοκρασίας, η εξατµιστής δεν έχει πάγο. 
Συστήνουµε οι µηχανές να εγκαθίστανται µακριά από τις θύρες, ειδικά όταν αναµένεται 
ότι ο ψυκτικός θάλαµος θα ανοίγει πολλές φορές την ηµέρα. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

Απαγορεύεται αυστηρά η αποµάκρυνση των προστατευτικών κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας µηχανής. Οι διατάξεις αυτές έχουν δηµιουργηθεί για τη διατήρηση της 
ασφάλειας του χειριστή. 

 
12.4 Συναγερµοί 

Όταν προκύψει κατάσταση συναγερµού ενεργοποιούνται οι ακόλουθες συσκευές προειδοποίησης (ανάλογα µε τη φύση 
του συναγερµού): 

 
βοµβητής Led 
συναγερµού, 
ρελέ 
συναγερµού. 

 
Ο βοµβητής και το ρελέ συναγερµού µπορούν να απενεργοποιηθούν πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Όταν πατιέται ένα 
πλήκτρο, το led αναβοσβήνει όσο υφίσταται η κατάσταση συναγερµού. Για να προβάλλετε τον κωδικό συναγερµού, 
πατήστε το πλήκτρο ENTER: Εµφανίζεται το AL. Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Σε αυτό το σηµείο προβάλλεται ένας 
κωδικός υποδηλώνοντας την αιτία του συναγερµού. 

Για να αποχωρήσετε από το µενού συναγερµού περιµένετε 15 δευτερόλεπτα ή πατήστε SET όσο προβάλλεται η θερµοκρασία ψυκτικού 

θαλάµου. 
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΘΟΝΗ ΑΙΤΙΑ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Υψηλή θερµοκρασία (AH1) 

Το κόκκινο led και το ρελέ συναγερµού 
είναι ενεργοποιηµένα. Προβάλλεται το ΗΙ 
στο µενού συναγερµού όπως 
υποδηλώνεται παραπάνω. 

Υπερβολικά ανοίγµατα θυρών 

Υπερβολικό φορτίο προϊόντος 

Προϊόν πολύ ζεστό 

∆υσλειτουργία της µονάδας 

 

Χαµηλή θερµοκρασία (AL1) 

Το κόκκινο led, ο βοµβητής και το ρελέ 
συναγερµού είναι ενεργοποιηµένα. 
Προβάλλεται το AL1 στο µενού 
συναγερµού. 

∆υσλειτουργία του ηλεκτρονικού 

ελεγκτή 

Παρέµβαση του σέρβις 

Αισθητήρας δωµατίου (E1) 
Το κόκκινο led, ο βοµβητής και το ρελέ 
συναγερµού είναι ενεργοποιηµένα. 
Προβάλλεται το E1. 

Ελαττωµατικός 

αισθητήρας 

Αισθητήρας µε λάθος 

σύνδεση 

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 

Αισθητήρας εξατµιστή (E2) 

Το κόκκινο led, ο βοµβητής και το ρελέ 
συναγερµού είναι ενεργοποιηµένα. 
Προβάλλονται διαδοχικά το Ε2 και η 
θερµοκρασία ψυκτικού θαλάµου. 

Ελαττωµατικός 

αισθητήρας 

Αισθητήρας µε λάθος 

σύνδεση 

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 

Αισθητήρας συµπυκνωτή (E3) 

Το κόκκινο led, ο βοµβητής και το ρελέ 
συναγερµού είναι ενεργοποιηµένα. 
Προβάλλονται διαδοχικά το Ε3 και η 
θερµοκρασία ψυκτικού θαλάµου. 

Ελαττωµατικός αισθητήρας 

Αισθητήρας µε λάθος σύνδεση 
Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 

Θερµοκρασία 

συµπυκνωτήρα 

Εάν η θερµοκρασία συµπύκνωσης υπερβεί 

µια εργοστασιακά προρυθµισµένη τιµή, 

ενεργοποιούνται το κόκκινο led και ο 

βοµβητής. Προβάλλεται το ΑΗ3 στο 

µενού συναγερµού. 

Λερωµένος συµπυκνωτήρας Καθαρίστε το συµπυκνωτήρα 

Υψηλή πίεση (nPA) 

Κάθε φορά που ενεργοποιείται ο 
διακόπτης πίεσης, ο βοµβητής και το 
κόκκινο led ενεργοποιούνται. Εάν 
συµβούν παραπάνω από 10 
ενεργοποιήσεις σε 1 ώρα, τότε η µονάδα 
απενεργοποιείται αυτόµατα. Το ρελέ 
συναγερµού ενεργοποιείται, προβάλλεται 
το nPA στο µενού συναγερµού. Για την 
επαναφορά της µονάδας απενεργοποιήστε 
την και κατόπιν ενεργοποιήστε την πάλι 

Εσφαλµένη λειτουργία του 

ανεµιστήρα συµπυκνωτή. 

Λερωµένος συµπυκνωτήρας. 

Απενεργοποιήστε την ψυκτική 

µονάδα, περιµένετε λίγα 

δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε 

πάλι. 

∆ιάταξη παρακολούθησης 

τάσης 

(EA) 

Η διάταξη παρακολούθησης τάσης είναι 
µια ηλεκτρονική συσκευή που ελέγχει την 
τάση τροφοδοσίας της µονάδας. Όταν οι 
διακυµάνσεις τάσης υπερβαίνουν το +/- 
12%, η συσκευή ενεργοποιεί το κόκκινο 
led, το βοµβητή και το led συναγερµού. 
Προβάλλεται το ΕΑ στο µενού 
συναγερµού. Η µονάδα σταµατάει 
περίπου για 6 λεπτά και επανεκκινείται 
αυτόµατα, εάν η τάση βρίσκεται εντός 
των προδιαγεγραµµένων ορίων. 
Προειδοποίηση: Κατά την πρώτη έναρξη 
η διάταξη παρακολούθησης διεξάγει µια 
φάση µέτρησης 7 λεπτών κατά την οποία 
η µονάδα πρέπει να παραµείνει 
συνδεδεµένη αλλά σε κατάσταση OFF. 

Λάθος τάση τροφοδοσίας  
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Συναγερµός ανοιχτής 
θύρας 

(Opd) 
   Στην περίπτωση ανοιχτής θύρας 
και πέραν της καθυστέρησης 
tdO=60 λεπτά (µη ορατή 
παράµετρος στο πρώτο επίπεδο). 

  Σήµα Led που αναβοσβήνει. 
  Ενεργοποίηση του βοµβητή στη 
λήξη του χρόνου καθυστέρησης tdO. 
Ο κωδικός συναγερµού Opd 
προβάλλεται στο φάκελο AL στο 
µενού συναγερµών. 
  Χειροκίνητη παύση του ρελέ 
συναγερµού. Το Led και το σήµα στο 
φάκελο AL θα παραµείνουν ενεργά 

έως ότου να κλείσει η θύρα. 

  

 

13 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών αναφέρετε τον αριθµό που υπάρχει στην πινακίδα µονάδας. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Τα φθαρµένα εξαρτήµατα πρέπει να αντικαθίστανται µόνο από εξειδικευµένο 
προσωπικό ή τον κατασκευαστή. 

 

 
14 ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Συσκευασίες από ξύλο, πλαστικό, πολυστυρένιο πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις στη χώρα χρήσης της µονάδας. 

 
15 ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
Μην απορρίπτετε άχρηστα εξαρτήµατα στο περιβάλλον. Αυτά πρέπει να απορρίπτονται από εταιρείες που 

ασχολούνται τη συλλογή και ανάκτηση ειδικών αποβλήτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις στη χώρα χρήσης της µονάδας. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην απορρίπτετε το ψυκτικό µέσο στην ατµόσφαιρα. Αυτό πρέπει να απορρίπτεται από 
εταιρείες που ασχολούνται τη συλλογή και ανάκτηση ειδικών αποβλήτων. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
 

 
BA 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 

 
BC 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ  

 
BS 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ  

 
BVR 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

 
BVRS 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

 
E 
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ  

 
E1 
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ  
 
EP 
ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΘΥΡΑΣ  

 
ER1 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ  

 
ER2 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ  

 
ES 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ  

 
F13 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 
ΤΑΣΗΣ  

 
F1 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ  

 
F1E 
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
F20 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
 
FL 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
 
 

 

 
 
FM  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ  
 
ΤΑΣΗΣ 
 
FTE 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  

 
H22 
ΛΥΧΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ  

 
ΗΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ  

 
HI 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
K1 
ΕΠΑΦΕΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Μ 1  

 
K11 
ΕΠΑΦΕΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ  

 
M1 
ΜΟΤΕΡ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΡ. 1  

 
MP 
ΜΙΚΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΥΡΑΣ 
(∆ΩΜΑΤΙΟ)  

 
MVC 
ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 

 
MVE 
ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ 

 
P1MX 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΥΜΠ.  

 
PMI 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ L/P 

 

PMX 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ H/P 
 

Q1 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  

 
Q3 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ «OFF» ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΥΜΠ.  

 

T  

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  
 
X 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ  
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YG 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙ∆Α ΨΥΚΤΙΚΟΥ  

 
YS 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ∆Α ΘΕΡΜΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ 
 



 

Ο εξοπλισµός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου.  
 

Εξοπλισµός Ψυκτικό 
µέσο 

GWP (AR4) Προπληρώστε µε ψυκτικό 
µέσο (kg) 

kg CO2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zanotti S.p.A. 
Via M.L. King, 30 - 46020 Pegognaga (MN) Ιταλία 

Τηλ. 0376.5551 - Φαξ 0376.536554 
Info@zanotti.com  - www.zanotti.com 
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