
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER 
ALGUNA DUDA.

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HAN-
DLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
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1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλούµε, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” πριν εγκαταστήσετε τον εξοπλισµό κλιµατιστικού 
και βεβαιωθείτε ότι θα γίνει σωστή η εγκατάσταση.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, κάντε µια 
δοκιµαστική λειτουργία ώστε να ελέγξετε για τα ελαττώµατα και 
εξηγήστε στον πελάτη/στην πελάτισσα πώς να χειρίζεται την 
κλιµατιστική συσκευή και να την φροντίζει µε την βοήθεια του 
εγχειριδίου λειτουργίας. Ζητήστε από τον πελάτη/την πελάτισσα 
να φυλάξει το εγχειρίδιο εγκατάστασης µαζί µε το εγχειρίδιο 
λειτουργίας για µελλοντική αναφορά.

Αυτό το κλιµατιστικό ανήκει στην κατηγορία συσκευών 
στις οποίες εφαρµόζεται η αρχή “συσκευές µη 
προσβάσιµες από το ευρύ κοινό”.

Προφύλαξη Ασφαλείας
Η µονάδα αυτή είναι προϊόν τάξης Α. Σε οικιακό περιβάλλον, το 
προϊόν αυτό ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές και στην 
περίπτωση αυτή ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει 
ανάλογα µέτρα.
Σηµασία των ανακοινώσεων ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ και 
ΠΡΟΣΟΧΗΣ.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ.......Αν παραλείψετε να ακολουθήσετε 
αυτές τις οδηγίες σωστά, µπορεί 
να προκληθεί ατοµικός 
τραυµατισµός ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ ..................Αν παραλείψετε να τηρήσετε αυτές 
τις οδηγίες σωστά, µπορεί να 
προκληθεί ζηµιά σε εξοπλισµό ή 
ατοµικός τραυµατισµός, ο οποίος 
να είναι σοβαρός ανάλογα µε τις 
περιστάσεις.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Ζητήστε από τον εµπορικό σας αντιπρόσωπο ή από 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες 
εγκατάστασης. 
Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε µόνος σας την 
κλιµατιστική συσκευή. Τυχόν εσφαλµένη εγκατάσταση 
µπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά. 

• Εγκαταστήστε την κλιµατιστική συσκευή σύµφωνα µε τις 
οδηγίες σ’ αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης. 
Τυχόν εσφαλµένη εγκατάσταση µπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

• Συµβουλευθείτε τον τοπικό έµπορό σας σχετικά µε το τι να 
κάνετε σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Όταν το 
κλιµατιστικό πρόκειται να εγκατασταθεί σε ένα µικρό 
δωµάτιο, είναι απαραίτητο να πάρετε τα κατάλληλα µέτρα 
έτσι ώστε η ποσότητα οποιασδήποτε διαρροής ψυκτικού να 
µην υπερβαίνει το όριο συγκέντρωσης σε περίπτωση 
διαρροής. Αλλιώς, αυτό µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα 
λόγω της µείωσης  του οξυγόνου.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιµοποιήσει µόνο τα 
προδιαγραφόµενα παρελκόµενα και εξαρτήµατα για τις 
εργασίες εγκατάστασης. 
Αν δεν χρησιµοποιήσετε τα προδιαγραφόµενα εξαρτήµατα, 
µπορεί να προκληθεί πτώση της µονάδας, διαρροή νερού, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Τοποθετήστε την κλιµατιστική συσκευή σε βάση αρκετά 
ανθεκτική ώστε να αντέχει το βάρος της µονάδας.
Αν η βάση δεν είναι αρκετά ανθεκτική, µπορεί να προκληθεί 
πτώση της συσκευής και τραυµατισµός.

• Εκτελέστε τις εργασίες εγκατάστασης αφού λάβετε υπόψη 
σας δυνατούς ανέµους, τυφώνες ή σεισµούς. 
Αν παραλείψετε να το κάνετε αυτό κατά την εργασία 
εγκατάστασης, µπορεί να προκληθεί πτώση της συσκευής 
και ατυχήµατα. 

• Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται ένα ξεχωριστό κύκλωµα 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας για αυτή τη µονάδα και ότι όλες οι 
ηλεκτρολογικές εργασίες θα πραγµατοποιηθούν από 
ειδικευµένο ηλεκτρολόγο σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία, 
τους κανονισµούς και αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. 
Αν η ισχύς της ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι ανεπαρκής ή οι 
ηλεκτρικές συνδέσεις είναι εσφαλµένες, µπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι καλωδιώσεις είναι ασφαλείς, ότι 
χρησιµοποιούνται οι καλωδιώσεις των προδιαγραφών, και 
ότι δεν υπάρχει κανένα τέντωµα στις συνδέσεις των 
ακροδεκτών ή τα καλώδια.
Τυχόν εσφαλµένες συνδέσεις ή ασφάλιση καλωδίων 
µπορούν να προκαλέσουν ανάπτυξη ασυνήθους 
θερµοκρασίας ή πυρκαγιά.

• Κατά την καλωδίωση της παροχής ισχύος και τη σύνδεση 
των καλωδίων της συσκευής τηλεχειρισµού και της 
µετάδοσης, τοποθετήστε τα καλώδια ούτως ώστε το κάλυµµα 
του πίνακα των ηλεκτρικών µερών να µπορεί να κλείσει µε 
ασφάλεια.
Εσφαλµένη τοποθέτηση του καλύµµατος του κυτίου ελέγχου, 
ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή 
υπερθέρµανση των τερµατικών. 

• Αν διαρρέει ψυκτικό αέριο κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης, αερίστε την περιοχή αµέσως. 
Μπορεί να παραχθούν τοξικά αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε 
επαφή µε φωτιά.

• Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγξτε για διαρροή 
ψυκτικού αεριού. 
Μπορεί να παραχθούν τοξικά αέρια αν το ψυκτικό αέριο 
διαρρεύσει στο δωµάτιο και έρθει σε επαφή µε µία εστία 
φωτιάς όπως είναι το αερόθερµο, η σόµπα ή η κουζίνα.

• Σιγουρευτείτε ότι απενεργοποιήσατε την συσκευή πριν 
αγγίξετε κάποιο ηλεκτρικό εξάρτηµα.

• Μην έρχεσθε σε άµεση επαφή µε το φρέον που έχει 
διαρρεύσει από τις συνδέσεις των σωληνώσεων φρέον.
Υπάρχει ενδεχόµενο κρυοπαγήµατος.
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• Σιγουρευτείτε ότι γειώσατε την κλιµατιστική συσκευή. 
Μη γειώνετε τη µονάδα σε σωλήνα παροχής, αλεξικέραυνο, 
ή καλώδιο τηλεφωνικής γείωσης. Ακατάλληλη γείωση µπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
Μία ηλεκτρική εκκένωση υψηλής έντασης από κεραυνό ή 
άλλες πηγές µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο κλιµατιστικό.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ένα διακόπτη διαρροής 
προς την γη. 
Αν δεν εγκατασταθεί ένα διακόπτης διαρροής προς την γη, 
µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξίες ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου 
εγκατάστασης, εγκαταστήστε την σωλήνωση αποστράγγισης 
για να εξασφαλιστεί σωστή αποστράγγιση και µονώστε την 
σωλήνωση για την αποφυγή δηµιουργίας συµπύκνωσης. 
Ακατάλληλη σωλήνωση αποστράγγισης µπορεί να προκαλέσει 
εσωτερική διαρροή νερού και βλάβες στην συσκευή.

• Εγκαταστήστε την εσωτερική και την εξωτερική µονάδα, το 
καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και τα καλώδια σύνδεσης σε 
απόσταση τουλάχιστο 1 µέτρο από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα 
για να µην προκληθούν παράσιτα στην εικόνα ή στον ήχο. 
(Ανάλογα µε την ισχύ του σήµατος εισόδου, η απόσταση του 1 
µέτρου µπορεί να µην είναι επαρκής για την εξάλειψη θορύβου.)

• Η απόσταση µετάδοσης του κιτ του ασύρµατου 
τηλεχειριστηρίου µπορεί να είναι µικρότερη από την 
αναµενόµενη σε δωµάτια µε ηλεκτρονικές λάµπες 
φθορισµού (τύπου µετατροπέα ή ταχείας εκκίνησης). 
Κάνετε την εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας όσο το 
δυνατό µακρύτερα από ηλεκτρικές λάµπες φθορισµού.

• Μην κάνετε εγκατάσταση της κλιµατιστικής συσκευής στις 
θέσεις που αναφέρονται παρακάτω:
1. Όπου υπάρχει µια υψηλή συγκέντρωση σταγονιδίων 

ορυκτελαίου ή ατµού (π.χ. κουζίνα). 
Τα πλαστικά εξαρτήµατα µπορούν να καταστραφούν, 
εξαρτήµατα µπορούν να πέσουν και να προκληθεί 
διαρροή νερού.

2. Όπου παράγονται διαβρωτικά αέρια, όπως θειώδη αέρια. 
Οι διαβρωµένοι χαλκοσωλήνες ή τα ορειχάλκινα οξειδωµένα 
εξαρτήµατα µπορεί να προκαλέσουν διαρροή ψυκτικού.

3. Όπου υπάρχουν µηχανήµατα που εκπέµπουν 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 
Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µπορεί να 
παρεµποδίσουν την σωστή λειτουργία του συστήµατος 
ελέγχου και να προκαλέσουν βλάβη στην µονάδα.

4. Όπου υπάρχει διαρροή εύφλεκτων αερίων, αιωρούµενα 
σωµατίδια άνθρακα ή εύφλεκτης σκόνης στον αέρα ή 
εύφλεκτα, πτητικά αέρια όπως διαλυτικά µπογιάς ή βενζίνη. 
Η λειτουργία της συσκευής στους παραπάνω χώρους 
µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

• Το κλιµατιστικό δεν προορίζεται για χρήση σε πιθανώς 
εκρηκτική ατµόσφαιρα.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Όταν µετακινείτε τη µονάδα κατά την εξαγωγή από το 
κιβώτιο, βεβαιωθείτε ότι την πιάνετε από τους τέσσερις 
κρίκους ανύψωσης χωρίς να εξασκείτε πίεση σε άλλα 
σηµεία και ειδικότερα στη σωλήνωση ψυκτικού και στη 
σωλήνωση αποστράγγισης.

• Να ελέγξετε τον τύπο του ψυκτικού R410Α που θα 
χρησιµοποιηθεί πριν από την εγκατάσταση της µονάδας. (Η 
χρήση λάθος ψυκτικού θα αποτρέψει τη σωστή λειτουργία 
της µονάδας.)

• Τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την εγκατάσταση πρέπει 
να παραµείνουν υπό τη δική σας επίβλεψη µέχρι το πέρας 
των εργασιών εγκατάστασης. Μην τα πετάξετε!

• Αποφασίστε για τη γραµµή µεταφοράς.

• Αφήστε τη µονάδα µέσα στη συσκευασία κατά τη µετακίνηση, 
µέχρι να βρεθεί η θέση εγκατάστασης. Χρησιµοποιήστε σαµπάνι 
ή µαλακό υλικό, όταν η αποσυσκευασία είναι αναπόφευκτη, ή 
προστατευτικές πλάκες µαζί µε ένα σκοινί κατά την ανύψωση 
για να αποφύγετε βλάβες ή γρατσουνιές στη συσκευή.

• Για την εγκατάσταση εξωτερικής µονάδας, συµβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει την εξωτερική µονάδα.

• Μην τοποθετείτε και µην λειτουργείτε τη µονάδα στους 
παρακάτω χώρους.
• Γεµάτα µε ορυκτέλαιο ή µε ατµούς λαδιού ή µε 

πιτσιλιές όπως στις κουζίνες. (Τα πλαστικά 
εξαρτήµατα µπορεί να φθαρούν, κάτι που µπορεί να 
προκαλέσει την πτώση της µονάδας από τη θέση της 
ή να οδηγήσει σε διαρροή.)

• Σε χώρους όπου υπάρχει διαβρωτικό αέριο όπως το 
θειούχο αέριο. (Οι χαλκοσωλήνες και τα σηµεία 
συγκόλλησης µπορεί να διαβρωθούν, κάτι που 
µπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ψυκτικού.)

• Σε σηµείο όπου θα είναι εκτεθηµένη σε εύφλεκτο 
αέριο και σε χώρους όπου γίνεται χρήση πτητικού 
υγρού όπως διαλύτης ή βενζίνη. (Βενζίνη πλησίον 
της συσκευής µπορεί να αναφλεγεί.) 

• Οπου µηχανήµατα µπορεί να δηµιουργήσουν 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. (Το σύστηµα ελέγχου 
µπορεί να παρουσιάσει βλάβες.)

• Οπου ο αέρας περιέχει υψηλά επίπεδα άλατος όπως 
κοντά σε παραλίες και όπου η τάση παρουσιάζει 
µεγάλες διακυµάνσεις όπως σε εργοστάσια. Επίσης 
σε οχήµατα ή σκάφη.

• Η µονάδα αυτή, εσωτερική και εξωτερική, είναι κατάλληλη για 
εγκατάσταση σε εµπορικό και ελαφρώς βιοµηχανικό περιβάλλον. 
Εάν εγκατασταθεί ως οικιακή συσκευή ενδέχεται να 
προκαλέσει ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές.

2-1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• ∆ιαβάστε το παρόν εγχειρίδοι πριν από την εγκατάσταση της 

µονάδας.
• Για την εγκατάσταση απευθυνθείτε στο κατάστηµα αγοράς ή 
σε εξειδικευµένο τεχνικό. Η λανθασµένη εγκατάσταση 
µπορεί να οδηγήσει σε διαρροές και, στη χειρότερη 
περίπτωση, σε ηλεκτροπληξία και φωτιά.

• Να χρησιµοποιείτε µόνο τα εξαρτήµατα που προµηθεύονται 
µε τη µονάδα ή εξαρτήµατα που διαθέτουν τα απαιτούµενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά. Άλλου είδους ανταλλακτικά µπορεί 
να προκαλέσουν την πτώση της µονάδας από τη θέση της ή 
µπορεί να προκληθεί διαρροή ή, στη χειρότερη περίπτωση, 
να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετήσετε ένα φίλτρο αέρα 
(προµήθεια από την τοπική αγορά) στο άνοιγµα 
αναρρόφησης του αέρα για αποφυγή διαρροής νερού, κλπ.

2-2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω παρελκόµενα 
περιλαµβάνονται µαζί µε τη µονάδα. (Τα αξεσουάρ 
βρίσκονται στην έξοδο αέρα της µονάδας.)

Ονοµα Προµηθευόµενος 
σωλήνας Μονωτικό υλικό για τοποθέτηση

Ποσότητα 1 1 από το καθένα

Σχήµα

1)

(Μόνο για FXMQ200 · 250MFV1, 
FXMQ200 · 250MFV7)

2) για σωλήνα υγρού 

Εσωτερική διάµετρος φ25,4

3) για σωλήνα αερίου  

Εσωτερική διάµετρος φ31,8
(Μόνο για FXMQ125MFV1, FXMQ125MFV7)
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2-3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Γιάυτή τη µονάδα είναι απαραίτητη µια ξεχωριστή ενσύρµατη 
συσκευή τηλεχειρισµού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε µια συσκευή χειρισµού 
που είναι διαφορετική από την πιο πάνω, επιλέξτε την 
κατάλληλη συσκευή τηλεχειρισµού αφού συµβουλευτείτε 
τους καταλόγους και τα τεχνικά στοιχεία.

∆ΩΣΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙ∆Η 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

a. Είδη που πρέπει να ελέγξετε µετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών

∆ιαβάστε επίσης τις “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

b. Είδη που πρέπει να ελέγξετε την στιγµή της παράδοσης

c. Επεξηγηµατικά σηµεία για τις λειτουργίες

2-4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• Βεβαιωθείτε ότι δώσατε στους πελάτες τις απαραίτητες 
οδηγίες σχετικά µε τη σωστή λειτουργία της µονάδας 
(ειδικότερα, για τον καθαρισµό των φίλτρων, το χειρισµό των 
διαφόρων λειτουργιών και τη ρύθµιση της θερµοκρασίας) 
αφήνοντας στους ίδιους να εκτελούν τις λειτουργίες 
κοιτάζοντας στο εγχειρίδιο.

• Μη χρησιµοποιείτε τη µονάδα σε παραθαλάσσιες περιοχές 
µε υψηλή συγκέντρωση άλατος, σε εργοστάσια και άλλες 
περιοχές µε υψηλό βολτάζ ή σε αυτοκίνητα ή σε σκάφη.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Όταν θα ξεπεράσει τους 30°C και RΗ 80% στην οροφή ή εάν 
δροσερός αέρας διοχετευτεί στην οροφή, απαιτείται πρόσθετη 
µόνωση (Πάχος 10 mm ή µεγαλύτερο από υαλοβάµβακα ή 
πολυαιθυλένιο).

(1) Επιλέξτε ένα χώρο εγκατάστασης όπου ικανοποιούνται οι 
παρακάτω συνθήκες και τον οποίο έχει εγκρίνει ο πελάτης.
• Σε σηµείο που αντέχει στο βάρος της µονάδας.
• Στον επάνω χώρο (συµπεριλαµβανοµένης της πίσω 
πλευράς της οροφής) της µονάδας εκεί όπου δεν υπάρχει 
πιθανότητα να στάξει νερό από το σωλήνα ψυκτικού, του 
σωλήνα αποστράγγισης, του σωλήνα νερού, κλπ.

• Οπου εξασφαλίζεται άριστη κατανοµή του αέρα.
• Οπου τίποτα δεν εµποδίζει τη διέλευση του αέρα.
• Οπου το συµπύκνωµα µπορεί να αποστραγγίζεται σωστά.
• Αν η κατασκευή στήριξης δεν είναι αρκετά ανθεκτική για 
να συγκρατήσει το βάρος της µονάδας, η µονάδα 
ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό 
τραυµατισµό.

• Οπου η ψευδοροφή δεν έχει αισθητή κλίοη.
• Οπου δεν υπάρχει κίνδυνος για διαρροή εύφλεκτων αερίων.
• Οπου µπορεί να εξασφαλιστεί αρκετός κενός χώρος για 
συντήρηση και σέρβις. (∆είτε την Εικ. 1)

• Που το συνολικό µήκος των σωληνώσεων της 
εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας είναι κάτω από το 
επιτρεπόµενο µήκος της σωλήνωσης.
(Για τη “6. ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ” δείτε το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης που παρέχεται µε την εξωτερική µονάδα.)

• Θέσεις όπου µπορεί να ανοιχτεί µια οπή συντήρησης. 
(∆είτε την Εικ. 2)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εγκαταστήστε την εσωτερική και την εξωτερική µονάδα, τα 
καλώδια παροχής ρεύµατος και τα καλώδια µετάδοσης 
τουλάχιστον 1 µέτρο µακριά από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα 
για να προληφθούν παρεµβολές στην εικόνα ή θόρυβος.
(Ανάλογα και τα ραδιοκύµατα, η απόσταση 1 µέτρου µπορεί 
να είναι είναι αρκετή για την εξάλειψη του θορύβου.)

Ονοµα Στεγανοποιητικό υλικό Στεγανοποιητικό υλικό 
Ποσότητα 1 4

Σχήµα

4)

(Μόνο για FXMQ125MFV1, 
FXMQ125MFV7)

5)

(Αλλα)
6) Ελατηριωτή ροδέλα (M10) 

(2 τµχ. µόνο για FXMQ200 · 250MFV1, FXMQ200 · 250MFV7)
7) Εξαγωνικό µπουλόνι (M10 × 40) 

(2 τµχ. µόνο για FXMQ200 · 250MFV1, FXMQ200 · 250MFV7)
8) Βίδες για σύνδεση φλαντζών (M5) 

(16 τµχ. για FXMQ125MFV1, FXMQ125MFV7, 28 τµχ. για FXMQ200 · 250MFV1, FXMQ200 · 250MFV7)
9) Ροδέλες (8 τµχ.) 
10) Σφικτήρες (6τµχ.) 
11) Εγχειρίδιο εγκατάστασης 
12) Εγχειρίδιο λειτουργίας 

Είδη που πρέπει να ελέγξετε Αν δεν γίνει σωστά, τι 
πρόκειται να συµβεί Ελέγξτε

Η εσωτερική ή η εξωτερική 
µονάδα είναι στερεά 
τοποθετηµένες;

Η µονάδα µπορεί να πέσει, να 
δηµιουργεί κραδασµούς ή 
θόρυβο.

Τέλειωσε η δοκιµή διαρροής 
αερίου;

Μπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσµα ανεπαρκή ψύξη.

Εχει µονωθεί πλήρως η 
µονάδα;

Το συµπύκνωµα νερού µπορεί 
να στάζει.

Ρέει οµαλά η αποστράγγιση; Το συµπύκνωµα νερού µπορεί 
να στάζει.

Η τάση ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε 
αυτήν που σηµειώνεται στην 
πινακίδα στοιχείων;

Μπορεί να προκληθεί βλάβη 
στη µονάδα ή να καούν τα 
εξαρτήµατα.

Είναι σωστές οι καλωδιώσεις 
και οι σωληνώσεις;

Μπορεί να προκληθεί βλάβη 
στη µονάδα ή να καούν τα 
εξαρτήµατα.

Εχει γειωθεί µε ασφάλεια η 
µονάδα;

Ενδέχεται να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία.

Είναι το µέγεθος καλωδιώσεων 
σύµφωνο προς τις 
προδιαγραφές;

Μπορεί να προκληθεί βλάβη 
στη µονάδα ή να καούν τα 
εξαρτήµατα.

Υπάρχει κάτι που βουλώνει την 
έξοδο ή την είσοδο του αέρα 
στην εσωτερική ή την 
εξωτερική µονάδα;

Μπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσµα ανεπαρκή ψύξη.

Εχετε σηµειώσει το µήκος 
σωληνώσεων ψυκτικού και την 
συµπληρωµατική φόρτιση µε 
ψυκτικό;

Το φορτίο ψυκτικού στο 
σύστηµα δεν είναι καθαρό.

Ó÷éóìÞ

Είδη που πρέπει να ελέγξετε Ελέγξτε
∆ώσατε εξηγήσεις σχετικά µε τις λειτουργίες όταν δείξατε 
τις οδηγίες χρήσης στον πελάτη/στην πελάτισσα σας;
Παραδώσατε τις οδηγίες χρήσεις στον πελάτη/στην 
πελάτισσα σας;

Τα είδη µε τις ενδείξεις ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ στις 
οδηγίες χρήσης είναι τα είδη που αναφέρουν πιθανό τραυµατισµό 
και βλάβη του υλικού µαζί µε τις γενικές οδηγίες χρήσης του 
προϊόντος. Εποµένως, είναι απαραίτητο να εξηγήσετε πλήρως το 
περιεχόµενο των οδηγιών χρήσης και να ζητήσετε από τους 
πελάτες σας να διαβάσουν τις οδηγίες χρήσης.
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(2) Χρησιµοποιήστε µπουλόνια ανάρτησης (στριφόνια) 
για την εγκατάοταση. Βεβαιωθείτε ότι η οροφή είναι 
αρκετά ανθεκτική για να αντέξει το βάρος της µονάδας. 
Αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ενισχύστε την οροφή 
προτού εγκαταστήσετε τη µονάδα.

4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(1) Θέσεις της µονάδας και του µπουλονιού ανάρτησης. 
(∆είτε την Εικ. 2)

(2) Τοποθετήστε έναν αγωγό από καραβόπανοι στην έξοδο και 
στην είσοδο αέρα έτσι ώστε 9οι κραδασµοί της µονάδας να 
µην µεταδίδονται στον αγωγό ή στην οροφή.
Πρέπει να τοποθετήσετε επίσης ηχοµόνωση (Μονωτικό 
υλικό) στο εσωτερικό του αγωγού και ελαστικό µονωτικό 
υλικό για τις δονήσεις στα µπουλόνια ανάρτησης.

(3) Ανοίξτε την οπή εγκατάστασης. (Προετοιµασµένες οροφές)
• Αφού ανοίξετε την οπή εγκατάστασης της µονάδας στην 
οροφή περάστε το σωλήνα ψύξης και αποστράγγισης 
καθώς και ττην καλωδίωση τροφοδοσίας, µετάδοσης και 
το καλώδιο της συσκευής τηλεχειρισµού στις θύρες 
σύνδεσης των σωλήνων και των καλωδίων.
(∆είτε το κεφάλαιο 6, 7, και 9 για λεπτοµέρειες.)

• Αφού ανοίξετε την οπή στην οροφή. Ίσως χρειαστεί να 
ενισχύσετε την οροφή για να διατηρηθεί επίπεδη και για 
να προληφθούν οι κραδασµοί.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες συµβουλευτείτε έναν 
αρχιτέκτονα ή έναν µαραγκό.

(4) Τοποθετήστε τα µπουλόνια ανάρτησης.
(Χρησιµοποιήστε µπουλόνια διαµέτρου 10 mm.)
• Τοποθετήστε τη µονάδα εκεί όπου οι βάσεις στήριξης 
είναι αρκετ΄ισχυρές για να συγκρατήσουν το βάρος της 
µονάδας. Χρησιµοποιήστε κρυφά ένθετα ή µπουλόνια 
αγκίστρωσης σε καινούργια κτίρια και ούπα σε παλιά 
κτίρια. Αρχικά ρυθµίστε την απόσταση από την οροφή.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Είναι πιο εύκολο να τοποθετήσετε τα προαιρετικά 
εξαρτήµατα πριν εγκαταστήσετε τη µονάδα. ∆είτε τα 
εγχειρίδια εγκατάστασης που συνοδεύουν τα προαιρετικά 
εξαρτήµατα.
Οσο για τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τις 
εργασίες εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι θα χρησιµοποιήσετε τα 
παρεχόµενα παρελκόµενα και τα προδιαγραφόµενα 
εξαρτήµατα που έχουν καθοριστεί από την εταιρία µας.
(1) Κάντε προσωρινή εγκατάσταση της µονάδας.

• Τοποθετήστε τους αναρτήρες στα µπουλόνια ανάρτησης. 
Στερεώστε τα εξαρτήµατα ανάρτησης στην κορυφή και 
στην κάτω πλευρά µε παξιµάδια<1> - <3> (M10, 
προµήθεια τοπικά) και ροδέλες (M10, αξεσουάρ 9)).
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3
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ñ
ï
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ýè

åñ
ïò

÷þ
ñ
ïò

ãé
á
ó
õí
ôÞ
ñ
çó

ç)

1100 Þ ðåñéóóüôåñï

(åëåýèåñïò ÷þñïò ãéá óõíôÞñçóç) (ìÞêïò:mm)

Åéê. 1

ÌïíÜäá áëëáãÞò áÝñá

Åéê. 3

ÐáñÜäåéãìá åãêáôÜóôáóçò

Áãêýñéï

Ìáêñý ðáîéìÜäé Þ óöéêôÞñáò

Ìðïõëüíé áíÜñôçóçò

ÐëÜêá ïñïöÞò

Óçìåßùóç) ¼ëá ôá ðáñáðÜíù ìÝñç ðñïìçèåýïíôáé êáôÜ ôüðïí.

ÐáîéìÜäé <1>�

(ÐñïìÞèåéá ôïðéêÜ)

ÐáîéìÜäé <2>�

(ÐñïìÞèåéá ôïðéêÜ)

ÐáîéìÜäé<3>�

(ÐñïìÞèåéá ôïðéêÜ)

ÑïäÝëåò

(áîåóïõÜñ 9))

ÃÜíôæïò (ðñïìçèåýåôáé

ìå ôï êõñßùò óþìá)
Êýñéï Óþìá

Åéê. 4



Ελληνικά 5

(2) Ρυθµίστε το ύψος της µονάδας µε το παξιµάδι <2>. 
(∆είτε την Εικ. 4)

(3) Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα είναι οριζόντια.
• Χρησιµοποιήστε ένα αλφάδι ή έναν σωλήνα βινυλίου 
γεµάτο µε νερό για να βεβαιωθείτε ότι η µονάδα είναι 
αλφαδιασµένη και ότι η κλίση (προς τα κάτω) στο στόµιο 
αποστράγγισης και στην πλευρά της εισόδου αέρα είναι 
έως 1°. (∆είτε την Εικ. 5)

(4) Σφίξτε το επάνω και το κάτω µπουλόνι <1>, <3>.
(∆είτε την Εικ. 4)

(5) Μονώστε τους τέσσερις 
αναρτήρες µε επίθεµα 
στεγανοποίησης. 
(αξεσουάρ 5)) Μονώστε 
τους αναρτήρες έτσι ώστε 
η επιφάνεια και οι γωνίες 
του αναρτήρα να µην 
φαίνονται.
 (∆είτε την Εικ. 6)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η τοποθέτηση της µονάδας µε γωνία αντίθετη από το 
στόµιο αποστράγγισης ή την πλευρά του στοµίου εισαγωγή 
αέρα ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή.

6. ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
〈Για σωλήνες ψυκτικού ανάµεσα στην εξωτερική µονάδα 
και σε αυτήν τη µονάδα, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης 
που προµηθεύεται µε την εξωτερική µονάδα.
(∆είτε την Πίνακα 1)〉 
〈Κάντε τις εργασίες ηχοµόνωσης και στις δύο πλευρές των 
σωληνώσεων αερίου και υγρού. Σε αντίθετη περίπτωση, 
µερικές φορές µπορεί να παρουσιαστεί διαρροή νερού.〉
〈Όταν χρησιµοποιείτε αντλία θερµότητος, η θερµοκρασία 
των σωλήνων αερίου µπορεί να φτάσει τους 
120 °C περίπου, κατά συνέπεια χρησιµοποιήστε µόνωση 
επαρκώς ανθεκτική.〉
〈Βελτιώστε τη µόνωση της σωλήνωσης φρέον ανάλογα µε 
το περιβάλλον της εγκατάστασης. Αν η µόνωση είναι 
ανεπαρκής, ενδέχεται να σχηµατιστεί εξίδρωση στην 
επιφάνεια της µόνωσης.〉 
〈Προτού εγκαταστήσετε τις σωληνώσεις του ψυκτικού, 
ελέγξτε τον τύπο του ψυκτικού που χρησιµοποιείται. ∆εν 
εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία εάν οι τύποι ψυκτικού 
δεν είναι οι ίδιοι.〉

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Χρησιµοποιήστε σωληνοκόφτη και ρακόρ κατάλληλα 
για τον τύπο του ψυκτικού.

• Επικαλύψτε µε λάδι εστέρα ή αιθέρα τα τµήµατα µε 
ρακόρ πριν από τη σύνδεση. (∆είτε την Εικ. 7)

• Για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης, υγρασίας ή 
άλλων ξένων σωµάτων στο σωλήνα, βουλώστε τον ή 
καλύψτε τον µε ταινία.

• Μην επιτρέψετε την πρόσµειξη µέσα στο κύκλωµα 
ψυκτικού άλλου στοιχείου πέραν του προκαθορισµένου 
ψυκτικού, όπως αέρα κλπ. Εάν παρουσιαστεί διαρροή 
ψυκτικού αερίου ενώ η µονάδα λειτουργεί, αερίστε το 
χώρο καλά αµέσως.

• Η εξωτερική µονάδα είναι ήδη γεµάτη µε ψυκτικό υγρό.
• Κατά τη σύνδεση των σωλήνων προς/από τη µονάδα 
βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε ένα γαλλικό κλειδί και ένα 
δυναµοµετρικό κλειδί µαζί, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
(∆είτε την Εικ. 8)

• ∆είτε τον Πίνακα 2 για τις διαστάσεις του ρακόρ.
• Όταν συνδέετε το ρακόρ, επικαλύψτε το κωνικό τµήµα (τόσο 

µέσα όσο και έξω) µε λάδι εστέρα ή αιθέρα, περιστρέψτε 
τρεις ή τέσσερις φορές πρώτα και στη συνέχεια βιδώστε. 
(∆είτε την Εικ. 7)

• ∆είτε τον Πίνακα 2 για την κατάλληλη ροπή στρέψης.

Πίνακα 1

Πίνακα 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιµοποιήστε το ρακός που προµηθεύεται µε τη 
µονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τυχόν υπερβολικό σφίξιµο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη 
στο ρακόρ και διαρροή ψυκτικού.

ÁëöÜäé

ÓùëÞíáò âéíýëéïõ

Ìðïõëüíé ñýèìéóçò
âñá÷ßïíá áíÜñôçóçò

1° Þ ëéãüôåñï 1° Þ ëéãüôåñï

ÐëåõñÜ åéóüäïõ
áÝñá

ÐëåõñÜ åéóüäïõ
áÝñá

Óôüìéï
áðïóôñÜããéóçò

Óôüìéï áðïóôñÜããéóçò

Óôüìéï
áðïóôñÜããéóçò

Åéê. 5

Åéê. 6

Óôåãáíïðïéçôéêü
õëéêü 5)

ÊïðÞ
åðéèÝìáôïò
óôåãáíïðïßçóçò

ÃÜíôæïò

Μοναδα που πρόκειται 
να συνδεθεί

∆ιάµετρος σωλήνα 
αερίου

∆ιάµετρος σωλήνα 
υγρού

FXMQ125MFV1
FXMQ125MFV7 φ15,9 φ9,5

FXMQ200MFV1
FXMQ200MFV7

φ19,1
Χρησιµοποιήστε τον 
προµηθευόµενο 

σωλήνας

φ9,5

FXMQ250MFV1
FXMQ250MFV7

φ22,2
Χρησιµοποιήστε τον 
προµηθευόµενο 

σωλήνας

φ9,5

Μέγεθος 
σωλήνα Ροπή σύσφιξης ∆ιάσταση Α 

µούφας (mm)
∆ιαµόρφωση κωνικού κολλάρoυ 

(εκχείλωση)

 φ 9,5
(3/8”) 32,7 – 39,9N·m 12,8 – 13,2

 φ 15,9
(5/8”) 61,8 – 75,4N·m 19,3 – 19,7

A

45
0 ± 2

0

R0,4-0,8

90
0
± 2

0
 

Åéê. 7

ËÜäé åóôÝñá Þ áéèÝñá
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∆εν συνιστάται εκτός από επείγουσα κατάσταση
Πρέπει να χρησιµοποιήσετε κλειδί σύσφιγξης αλλά εάν είναι 
απαραίτητο να εγκαταστήσετε τη µονάδα χωρίς κλειδί 
σύσφιγξης, µπορείτε να ακολουθήσετε τη µέθοδο 
εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω.

Μόλις τελειώσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
διαρροή αερίου.
Καθώς σφίγγετε το εκχειλωµένο παξιµάδι µε το κλειδί, υπάρχει 
ένα σηµείο στο οποίο η ροπή σύσφιγξης ξαφνικά µεγαλώνει. 
Από εκείνη τη θέση, συνεχίστε να σφίγγετε περαιτέρω το 
παξιµάδι σύµφωνα µε τη γωνία που φαίνεται παρακάτω:

Πίνακα 3

• Αφού ελέγξετε τη σύνδεση του σωλήνα για διαρροή αερίου, 
µονώστε τις σωληνώσεις υγρού και αερίου, κάνοντας 
αναφορά στις Εικ. 9, 10 και στα ακόλουθα σηµεία.

FXMQ125MFV1
1. Μονώστε τους σωλήνες υγρού και αερίου 

χρησιµοποιώντας µονωτικό για τα εξαρτήµατα 
προσαρµογής (αξεσουάρ 2) 3)). 
(Σφίξτε και τα δύο άκρα µε υλικό σύσφιξης.)

2. Βεβαιωθείτε ότι το το µονωτικό για τα εξαρτήµατα 
προσαρµογής (αξεσουάρ 3)) στο σωλήνα αερίου έχει το 
σηµείο σύνδεσης προς τα επάνω.

3. Για το σωλήνα αερίου, τυλίξτε το στεγανωτικό υλικό 
(αξεσουάρ 4)) γύρω από τη µόνωση του εξαρτήµατος 
προσαρµογής (αξεσουάρ 3)) (πλευρά του ρακόρ).

FXMQ200 · 250MFV1
1. Μονώστε το σωλήνα υγρού µε το κατάλληλο µονωτικό του 

εξαρτήµατος προσαρµογής (αξεσουάρ 2)).
(Σφίξτε και τα δύο άκρα µε υλικό σύσφιξης.)

2. Χρησιµοποιήστε τον προµηθευόµενο σωλήνα (αξεσουάρ 
1)) για σύνδεση των σωλήνων αερίου και µονώστε τους 
σωλήνες αερίου: (χρησιµοποιώντας µονωτικό από την 
τοπική αγορά) σε όλο το µήκος έως τη βάση όπου 
συνδέονται µε τη µονάδα.

3. Η ροπή στρέψης των εξαγωνικών µπουλονιών (αξεσουάρ 7)) 
για τη σύνδεση του προµηθευόµενου σωλήνα (αξεσουάρ 
1)) στη µονάδα είναι 21,5 – 28,9 N/m.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι µονώσατε όλους τους σωλήνες του τοπικού 
δικτύου σε όλο τους το µήκος µέχρι το σηµείο σύνδεσης των 
σωλήνων στην εσωτερική µονάδα. Οι ακάλυπτοι σωλήνες 
µπορεί να προκαλέσουν τη δηµιουργία συµπυκνώµατος ή 
εγκαύµατα εάν κάποιος τους αγγίξει.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ∆ΟΘΕΊ ΠΡΟΣΟΧΉ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΎ.
Κατά τη συγκόλληση των σωλήνων ψυκτικού µη 
χρησιµοποιείτε ευτηκτικό. Γι’αυτό, χρησιµοποιήστε το 
φωσφορικό χαλκό ως µέταλλο πλήρωσης για τη συγκόλληση 
(BCuP-2: JIS z 3264/B-Cu93P-710/795:ISO 3677), γιατί δεν 
απαιτεί ευτηκτικό.
(Το ευτηκτικό έχει εξαιρετικά επικίνδυνη επίδραση στα 
συστήµατα των σωληνώσεων ψυκτικού. Για παράδειγµα, αν 
χρησιµοποιηθεί ευτηκτικό µε χλωριούχα βάση, θα προκληθεί 
διάβρωση των σωλήνων ή, ειδικότερα, εάν το ευτηκτικό 
περιέχει φθόριο, θα καταστρέψει το ψυκτικό λάδι.)

• Πριν τη συγκόλληση της επιτόπιας σωλήνωσης ψυκτικού, θα 
πρέπει να αφαιρεθεί ο αέρας από τις σωληνώσεις µε φύσηµα 
αερίου αζώτου. Αν η συγκόλλησή σας γίνει χωρίς φύσηµα 
αερίου αζώτου, µεγάλη ποσότητα λεπτού στρώµατος 
οξείδωσης αναπτύσσεται στο εσωτερικό της σωλήνωσης, 
και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστηµα.

• Ξεκινήστε τη διαδικασία συγκόλλησης της σωλήνωσης του 
ψυκτικού, µόνο αφού έχετε αντικαταστήσει το άζωτο ή κατά 
την εισαγωγή του αζώτου στη σωλήνωση του ψυκτικού. 
Εφόσον ολοκληρωθεί, συνδέστε τη µονάδα µε ένα ρακόρ µε 
εκχείλωση ή µε φλάντζα.

Μέγεθος 
σωλήνα

Γωνία περαιτέρω 
σύσφιγξης

Συνιστώµενο µήκος βραχίονα 
του εργαλείου

φ 9,5 (3/8”) 60 έως 90 µοίρες Περίπου 200 mm
φ 15,9 (5/8”) 30 έως 60 µοίρες Περίπου 300 mm

Åéê. 8

Ñïðüêëåéäï

Êëåéäß

Óýíäåóç óùëÞíá

Ñáêüñ
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õëéêü
(áîåóïõÜñ 4))

Åîáëåßøôå ôá êåíÜ

Êýñéï Óþìá

Êýñéï Óþìá

ÓöéêôÞñáò (áîåóïõÜñ 10))

Ñáêüñ

Ìüíùóç (ÐñïìÞèåéá ôïðéêÜ)

Åîáëåßøôå ôá
êåíÜ

Ìïíùôéêü õëéêü ãéá ôïðïèÝôçóç
(áîåóïõÜñ 2))

Ìüíùóç
(ÐáñÝ÷åôáé ìå
ôï êýñéï óþìá)

ÓöéêôÞñáò
(áîåóïõÜñ 10))

Ñáêüñ

Ìüíùóç
(ÐñïìÞèåéá ôïðéêÜ)

ÓùëÞíùóç
áåñßïõ

ÓùëÞíùóç
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Åéê. 9

Åéê. 10
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(áîåóïõÜñ 1))

Åîáëåßøôå
ôá êåíÜ

Êýñéï Óþìá

ÅëáôçñéùôÞ ñïäÝëá
(áîåóïõÜñ 6))
Åîáãùíéêü ìðïõëüíé
(áîåóïõÜñ 7))

Ìïíùôéêü õëéêü ãéá ôïðïèÝôçóç 
(áîåóïõÜñ 2))

ÓöéêôÞñáò
(áîåóïõÜñ 10)) Ñáêüñ

ÓùëÞíùóç
áåñßïõ

ÓùëÞíùóç
õãñïý

Ìüíùóç
(ÐáñÝ÷åôáé ìå
ôï êýñéï óþìá)

Åîáëåßøôå
ôá êåíÜ

Êýñéï Óþìá
Ìüíùóç
(ÐáñÝ÷åôáé ìå
ôï êýñéï óþìá)
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• Το άζωτο θα πρέπει να ρυθµιστεί στα 0,02 MPa µε µειωτήρα 
πιέσεως σε περίπτωση συγκόλλησης κατά την τοποθέτηση 
αζώτου µέσα στις σωληνώσεις.

7. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
〈〈Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης όπως φαίνεται 
παρακάτω και λάβετε µέτρα κατά της δηµιουργίας 
συµπυκνώµατος. Ακατάλληλη τοποθέτηση των 
σωληνώσεων µπορεί να προκαλέσει διαρροές µε 
αποτέλεσµα να βραχούν τα έπιπλα και τα υπάρχοντά σας.〉〉
〈〈Μονώστε τους σωλήνες αποστράγγισηςµέσα στο κτίριο 
καθώς και τα στόµια αποστράγγισης.〉〉

(1) Περάστε έξω το σωλήνα αποστράγγισης.
• Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι κοντός µε 
κατωφερική κλίση µικρότερη από 1/100 και πρέπει να 
εµποδίζει το σχηµατισµό θυλάκων αέρα.

• Η διάµετρος των σωλήνων είναι η ίδια όπως και για τους 
σωλήνες σύνδεσης (PS1B), και και πρέπει να είναι ίση ή 
µεγαλύτερη από ότι στο σωλήνα σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν πρέπει να συγκλίνετε πολλαπλούς σωλήνες 
αποστράγγισης, κάντε την εγκατάσταση σύµφωνα µε την 
διαδικασία που υποδεικνύεται παρακάτω. (Επιλέξτε ένα 
κεντρικό σωλήνα αποστράγγισης µε κατάλληλο πάχος για τις 
µονάδες στις οποίες θα συνδεθεί.)

(2) Μετά τις εργασίες σωλήνωσης, ελέγξτε τη ροή 
αποστράγγισης.
• Ανοίξτε τη δίοδο τροφοδοσίας νερού, προσθέστε 
περίπου 1 λίτρο νερού αργά µέσα στο δοχείο 
αποστράγγισης και ελέγξτε τη ροή αποστράγγισης.  
(∆είτε την Εικ. 13)
Η συσσώρευση του νερού αποστράγγισης ενδέχεται να 
προκαλέσει το µπούκωµα των σωλήνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη συνδέετε το σωλήνα αποστράγγισης απευθείας στος 
σωλήνες αποχέτευσης που µυρίζουν αµµωνία. Η αµµωνία 
των λυµµάτων ενδέχεται να περάσει µέσα από τους σωλήνες 
αποστράγγισης και να διαβρώσει τον εναλλακτή θερµότητος.

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
• Συνδέστε τον αγωγό (προµήθεια τοπικά) µε τον παρακάτω 
τρόπο. (∆είτε την Εικ. 14)

<Πλευρά εισόδου αέρα>
• Συνδέστε τον αγωγό στη φλάντζα εισόδου (προµήθεια 
τοπικά).

• Τυλίξτε τη φλάντζα του στοµίου και τη σύνδεση του αγωγού 
µε ταινία αλουµινίου ή κάτι παρόµοιο για να εµποδίζεται η 
διαφυγή του αέρα.

<Πλευρά εξόδου αέρα>
• Συνδέστε τον αγωγό στη φλάντζα του στοµίου εξόδου 

(προµηθεύεται µε το κύριο σώµα).
• Τυλίξτε τη φλάντζα εξόδου και τον αγωγό σύνδεσης µε ταινία 
αλουµινίου ή κάτι παρόµοι για να εµποδίζει τη διαφυγή αέρα.

• Συνδέστε τη φλάντζα του στοµίου εξόδου και τη µονάδα µε τις 
βίδες (αξεσουάρ 8)).

ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ
• Το φίλτρο αέρα δεν είναι στάνταρ αξεσουάρ, ωστόσο θα 
πρέπει να το τοποθετήσετε στο σύστηµα αγωγών στην 
πλευρά του στοµίου εισαγωγής αέρα. Επιλέξτε τη 
χρωµατοµετρική µέθοδο (µέθοδος βαρύτητας) 50% ή 
περισσότερο.

• Βότι υπάρχει κατωφερική κλίση στην πλευρά του εισαγωγής 
αέρα του αγωγού. Αυτό θα εµποδίζει το νερό της βροχής να 
µπαίνει µέσα στη µονάδα.

• Συνδέστε τον αγωγό µε τρόπο ώστε η µονάδα να απορροφά 
εξωτερικό αέρα στην πλευρά εισαγωγής. ∆ιαφορετικά, η 
µονάδα ενδέχεται να µη λειτουργήσει.

• Μονώστε τον αγωγό για ναεµποδίσετε το σχηµατισµό 
υγρασίας.
(Υλικό: υαλοβάµβακας ή αφρός πολυαιθυλενίου, πάχος 
25 mm)

• Χρησιµοποιήστε ηλεκτρική µόνωση µεταξύ του αγωγού και 
του τοίχου όταν χρησιµοποιείτε µεταλλικούς αγωγούς για να 
περάσετε µέταλλο ή πηχάκια καλωδίου ή µεταλλικά πλακίδια 
µέσα σε ξύλινα κτήρια.

9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ 
9-1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
• Ολα τα εξαρτήµατα και τα υλικά που προµηθεύεστε από το 
εµπόριο και οι ηλεκτρικές εργασίες θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τους τοπικούς κανονισµούς.

• Χρησιµοποιείτε µόνο χάλκινα καλώδια.
• Για τις ηλεκτρικές συνδέσεις, δείτε επίσης την ετικέτα 

“∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ” που υπάρχει στο 
καπάκι του κιβωτίου ηλεκτρικών εξαρτηµάτων.

Åéê. 11

¢æùôï

ÄéáóùëÞíùóç

øõêôéêïý
Ðñïóôáôåõôéêü

åðßèåìá

Âáëâßäá

åêôüíùóçò

×åéñïâáëâßäá

¢æùôï

ÔìÞìá ðñïò

óõãêüëëçóç

Êåíôñéêüò óùëÞíáò
áðïóôñÜããéóçò

1
0
0
m
m

Þ
ð
åñ
éó
ó
ü
ôå
ñ
ï

(ÊÜíôå ôçí åãêáôÜóôáóç ìå êëßóç ðñïò ôá
êÜôù ôïõëÜ÷éóôïí 1/100)

Åéê. 12

Åßóïäïò ðáñï÷Þò íåñïý

Åéê. 13

Ìüíùóç
(ÐñïìÞèåéá ôïðéêÜ)

ÖëÜíôæá óôïìßïõ
åéóáãùãÞò
(ÐñïìÞèåéá ôïðéêÜ)

ÖëÜíôæá óôïìßïõ åîáãùãÞò
(Ðñïìçèåýåôáé ìå ôï êýñéï óþìá)

Ìüíùóç
(ÐñïìÞèåéá ôïðéêÜ)

ÐëåõñÜ åîüäïõ áÝñá

ÐëåõñÜ åéóüäïõ áÝñá

Êýñéï Óþìá(ÊáôùöåñéêÞ êëßóç)

ÊÜëõììá
(ÐñïìÞèåéá ôïðéêÜ)

Áãùãüò áðü êáñáâüðáíï
(ÐñïìÞèåéá ôïðéêÜ)

Áãùãüò áðü
êáñáâüðáíï
(ÐñïìÞèåéá

ôïðéêÜ)

Åéê. 14

Åîùôåñéêüò
ôïß÷ïò
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• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνδεση του 
τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης 
που προµηθεύεται µε το τηλεχειριστήριο.

• Ολες οι καλωδιώσεις θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν από 
ειδικευµένο ηλεκτρολόγο.

• Το σύστηµα αυτό αποτελείται από πολλές εσωτερικές 
µονάδες. Σηµαδέψτε κάθε εσωτερική µονάδα ως µονάδα A, 
µονάδα B…, και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της πλακέτας 
ακροδεκτών στην εξωτερική µονάδα είναι σωστή. Αν οι 
καλωδιώσεις και οι σωληνώσεις ανάµεσα στην εξωτερική και 
στην εσωτερική µονάδα δεν προσαρµοστούν σωστά, το 
σύστηµα ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

• Πρέπει να εγκατασταθεί ένας διακόπτης κυκλώµατος ικανός 
να διακόψει την ηλεκτρική τροφοδοσία ολοκλήρου του 
συστήµατος.

• Συµβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται µε 
την εξωτερική µονάδα για το µέγεθος καλωδίου της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας που συνδέεται µε την εξωτερική 
µονάδα, την ικανότητα του διακόπτη κυκλώµατος και τον 
διακόπτη και τις οδηγίες καλωδιώσεων.

• Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε τη µονάδα.
• Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες αερίου ή 
νερού, αλεξικέραυνα ή σε τηλεφωνικά καλώδια γείωσης.

• Σωλήνες αερίου: υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν και εάν 
υπάρχει διαρροή αερίου να προκληθεί φωτιά.

• Σωλήνες νερού: δεν είναι δυνατή η γείωση εάν 
χρησιµοποιούνται σωλήνες από χοντρό πλαστικό.

• Τηλεφωνικά καλώδια και αλεξικέραυνα: ενδέχεται να 
προκληθεί υψηλή ηλεκτρική εκκένωση στο έδαφος κατά 
τη διάρκεια θύελλας µε κεραυνούς.

9-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MCA: Ελάχ. Κύκλωµα Αµπέρ (A); 
MFA: Μέγ. Ασφάλεια Αµπέρ (A) 
kW: Ονοµαστική ισχύς µοτέρ ανεµιστήρα (kW); 
FLA: Πλήρες φορτίο Αµπέρ (A)

9-3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ
1. Επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος του καλωδίου ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας σύµφωνα µε τα πρότυπα της περιοχής ή της 
χώρας.

2. Το επιτρεπόµενο µήκος του καλωδίου µετάδοσης ανάµεσα 
στις εσωτερικές/εξωτερικές µονάδες και ανάµεσα στην 
εσωτερική µονάδα και στο τηλεχειριστήριο είναι το 
παρακάτω.
(1) Εξωτερική µονάδα – Εσωτερική µονάδα: 

Μέγ. 1000 m (Συνολικό µήκος καλωδίωσης: 2000 m)
(2) Εσωτερική µονάδα – Τηλεχειριστήριο: 

Μέγ. 500 m
(3) Μέγ. διακλαδώσεις Αριθ. διακλαδώσεων:16

3. Πάχος µόνωσης: 1 mm ή περισσότερο
4. Για τη σύνδεση των καλωδίων από µονάδα σε µονάδα 

µπορούν να γίνουν µέχρι 16 διακλαδώσεις. Μετά την 
πρώτη διακλάδωση δεν επιτρέπεται δέυτερη. 
(∆είτε την Εικ. 15)

10. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ 
ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

10-1 ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ
(Βγάλτε το καπάκι του κιβωτίου ηλεκτρικών εξαρτηµάτων όπως 
φαίνεται στην εικόνα 16, 17.)

• Καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας, Καλώδιο 
γείωσης (∆είτε την Εικ. 17)
Συνδέστε την καλωδίωση στους ακροδέκτες R (L) και S (N) 
στην πλακέτα ακροδεκτών τροφοδοσίας (X1M). Επίσης, 
συνδέστε το καλώδιο της γείωσης στον ακροδέκτη της 
γείωσης. Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο 
γείωσης µέσα στη µονάδα µέσα από την οπή <1>, και 
στερεώστε τα καλά µαζί µε ένα σφιγκτήρα (αξεσουάρ 10)).

Μονάδες Ηλεκτρική 
τροφοδοσία

Μοτέρ 
ανεµιστήρα

Μοντέλο Hz Τάση Περιοχή 
τάσης MCA MFA kW FLA

FXMQ125MFV1
FXMQ125MFV7

50
220-
240 Μέγ. 264

Ελάχ.  198

1,9 15 0,380 1,5

FXMQ200MFV1
FXMQ200MFV7 3,3 15 0,380 2,6

FXMQ250MFV1
FXMQ250MFV7 3,8 15 0,380 3,0

Μοντέλο

Καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας
Καλωδίωση 

τηλεχειριστήριου
Καλωδίωση µετάδοσης

Τοπικές 
ασφάλειες Καλώδιο ∆ιατοµή Καλώδιο ∆ιατοµή

FXMQ125MFV1
FXMQ125MFV7

15A H05VV-
U3G

Το µέγεθος 
καλωδίου 
πρέπει να 
είναι 
σύµφωνο 
µε τους 
τοπικούς 
κώδικες.

Καλώδιο µε 
περίβληµα 
(2 σύρµατα)

0,75-
1,25
mm

2

FXMQ200MFV1
FXMQ200MFV7

FXMQ250MFV1
FXMQ250MFV7

F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

Åéê. 15

ÄéáêëÜäùóç

Äåõôåñåýïõóá
äéáêëÜäùóç

Êáëùäßùóç
ôçëå÷åéñéóôÞñéïõ

ÐëáêÝôá áêñïäåêôþí

ìåôÜäïóçò (X2M)

ÐëáêÝôá áêñïäåêôþí
ðáñï÷Þò éó÷ýïò (X1M)

Êáëùäßùóç
çëåêôñéêÞò �
ôñïöïäïóßáò

Êáëþäéï
ãåßùóçò

ÊÜëõììá ôïõ
êïõôéïý �
çëåêôñéêþí
åîáñôçìÜôþí

Åéê. 16

Êáëùäßùóç
ìåôÜäïóçò
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• Καλωδίωση µετάδοσης, Καλωδίωση τηλεχειριστήριου 
(∆είτε την Εικ. 17)
Συνδέστε το καλώδιο µετάδοσης στο F1 και F2 στην πλακέτα 
ακροδεκτών µετάδοσης (X2M). Συνδέστε το καλώδιο της 
συσκευή τηλεχειρισµού στο P1 και P2 της πλακέτας 
ακροδεκτών µετάδοσης (X2M). Πεάστε τα στη µονάδα µέσα 
από την οπή <2> και στερεώστε τα µαζί µε ένα σφιγκτήρα 
(αξεσουάρ 10)).

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Συνδέστε το κιβώτιο ηλεκτρικών εξαρτηµάτων µε τρόπο ώστε 
η καλωδίωση να απέχει τουλάχιστον 10 mm από την κάτω 
πλευρά του κιβωτίου ηλεκτρικών εξαρτηµάτων.

• βεβαιωθείτε ότι βάλατε µονωτικό υλικό ή µαστίχη (προµήθεια 
τοπικά) στις οπές καλωδίωσης για να εµποδίχεται η 
εισχώρηση νερού και εντόµων καθώς και άλλων ζωϋφίων 
από έξω.  Ειδάλλως ενδέχεται να παρουσιαστεί 
βραχυκύκλωµα στο εσωτερικό του κουτιού των ηλεκτρικών 
µερών.

• Κατά τη στερέωση των σωλήνων, βεβαιωθείτε ότι η πίεση 
που εφαρµόζεται στις συνδέσεις των σωλήνων γίνεται 
χρησιµοποιώντας το προµηθευόµενο υλικό στερέωσης ώστε 
οι συνδέσεις να γίνουν σωστά. Επίσης, κατά τη σύνδεση των 
καλωδίων, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του κιβωτίου 
ακροδεκτών προσαρµόζει άνετα τοποθετώντας τα καλώδια 
προσεκτικά και κλείνοντας το καπάκι του κιβωτίου 
ακροδεκτών καλά. Κατά την τοποθέτηση του καπακιού του 
κουτιού ακροδεκτών, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί 
καλώδια στις άκρες. Περάστε την καλωδίωση µέσα από τους 
αγωγούς διέλευσης για να µην καταστραφούν.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής τηλεχειρισµού, το 
καλώδιο µετάδοσης, το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο 
γείωσης, δεν περνούν µε΄σα από το ίδιο σηµείο εξωτερικά 
της µονάδας, διαχωρίστε τα ώστε να απέχουν τουλάχιστον 
50 mm το ένα από τα άλλα, διαφορετικά ο ηλεκτρικός 
θόρυβος (εξωτερικός στατικός ηλεκτρισµός) ενδέχεται να 
προκαλέσει σφάλµατα στη λειτουργία ή και βλάβη.

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ] 
1. Χρησιµοποιήστε δακτυλιοειδείς ακροδέκτες µε κυλινδρική 
βάση για τη σύνδεση των καλωδίων στην πλακέτα 
ακροδεκτών της τροφοδοσίας.
Εάν δεν είναι διαθέσιµοι, κατά την καλωδίωση τηρήστε τα 
παρακάτω.
• Μην συνδέετε καλώδια διαφορετικού µεγέθους στον ίδιο 
ακροδέκτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 
(Η χαλαρότητα στη σύνδεση µπορεί να προκαλέσει 
υπερθέρµανση.)

• Χρησιµοποιήστε το προβλεπόµενο ηλεκτρικό καλώδιο. 
Συνδέστε το καλώδιο καλά στον ακροδέκτη. Ασφαλίστε το 
καλώδιο χωρίς να εφαρµόζετε µεγάλη δύναµη στον 
ακροδέκτη.

2. Ροπή στρέψης για τις βίδες των τερµατικών.
• Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε 
τις βίδες του τερµατικού. Αν το κατσαβίδι έχει πολύ µικρή 
λεπίδα, η κεφαλή της βίδας ενδέχεται να υποστεί βλάβη, 
και η βίδα δε θα σφιχτεί κατάλληλα.

• Αν οι τερµατικές βίδες σφιχτούν πολύ γερά, ενδέχεται να 
υποστούν βλάβη οι βίδες.

• ∆είτε τον πίνακα παρακάτω για τη ροπή στρέψης στις 
τερµατικές βίδες.

3. Μην συνδέετε καλώδια διαφορετικού µεγέθους στον ίδιο 
ακροδέκτη γείωσης. Τυχόν χαλαρές συνδέσεις θα θέσουν 
σε κίνδυνο την προστασία της συσκευής.

4. Έξω από τη µονάδα, κρατήστε το καλώδιο µετάδοσης και το 
καλώδιο της συσκευής τηλεχειρισµού τουλάχιστον 50 mm 
µακριά από το καλώδιο τροφοδοσίας και από το καλώδιο 
γείωσης. Η µονάδα ενδέχεται να δυσλειτουργήσει εάν 
υποστεί ηλεκτρικό θόρυβο (εξωτερικός στατικός 
ηλεκτρισµός).

5. Για την καλωδίωση του τηλεχειριστηρίου συµβουλευτείτε το 
“ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ”.

6. Ποτέ µη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην 
πλακέτα ακροδεκτών µετάδοσης (X2M). Ένα τέτοιο 
σφάλµα µπορεί να καταστρέψει όλο το σύστηµα.

7. Χρησιµοποιήστε µόνο το προβλεπόµενο καλώδιο και σφίξτε 
καλά τα καλώδια στους ακροδέκτες. Βεβαιωθείτε ότι τα 
καλώδια δεν µεταδίδουν εξωτερικές δυνάµεις στους 
ακροδέκτες. Τακτοποιήστε τις συνδέσεις µε τάξη και µε 
τρόπο ώστε να µην εµποδίζουν τα άλλα εξαρτήµατα όπως 
το καπάκι του κιβωτίου ηλεκτρικών εξαρτηµάτων. 
Φροντίστε το καπάκι να κλείνει ερµητικά. Η ατελής σύνδεση 
µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση και, στη χειρότερη 
περίπτωση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

L N

Çëåêôñïëïãéêüò ðßíáêáò

X3M

A1P

X1M

X2M

ÁêñïäÝêôçò
ãåßùóçò

ÏðÞ

êáëùäßùóçò

<1>

ÏðÞ

êáëùäßùóçò

<2>

ÓöéêôÞñáò

(áîåóïõÜñ 10))

ÁãêñÜöá

Åéê. 17

Çëåêôñéêü êáëþäéï

ÁêñïäÝêôåò ìå
äáêñõëéïåéäåßò
óéáãþíåò

Ðñïóáñìüóôå ìïíùôéêü ÷éôþíéï

ÐëáêÝôá áêñïäåêôþí ìåôÜäïóçò (X2M) M3,5 0,79 – 0,97 N·m

ÐëáêÝôá áêñïäåêôþí ðáñï÷Þò éó÷ýïò (X1M)

ÁêñïäÝêôçò ãåßùóçò

M4

M5

1,18 – 1,44 N·m

3,02 – 4,08 N·m

Ôåñìáôéêü ÄéáôïìÞ ÑïðÞ óýóöéîçò
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10-2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ
• Προσαρµόστε την καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
κάθε µονάδας µε ένα διακόπτη και µία ασφάλεια όπως 
φαίνεται στο διάγραµµα.

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3 ΣΥΣΗΜΑΤΑ) 

1. Όταν χρησιµοποιείτε 1 τηλεχειριστήριο για 1 εσωτερική 
µονάδα. (Κανονική λειτουργία)

2. Για οµαδικό έλεγχο ή έεγχο από 2 συσκευές 
τηλεχειρισµού

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ] 
1. Ένας µόνο διακόπτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
παροχή ισχύος στις µονάδες του ίδιου συστήµατος. 
Ωστόσο, οι διακόπτες διακλάδωσης και οι διακόπτες 
ασφαλείας διακλάδωσης πρέπει να επιλέγονται µε µεγάλη 
προσοχή. 

10-3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ 2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
(Ελέγχοντας 1 εσωτερική µονάδα µέσω 2 
τηλεχειριστηρίων)

• Οταν χρησιµοποιείτε 2 τηλεχειριστήρια, το ένα πρέπει να 
ρυθµιστεί στη θέση “ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ” και το άλλο στο 
“∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ”.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ/∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
(1) Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην υποδοχή ανάµεσα στο 

επάνω και στο κάτω τµήµα της συσκευής τηλεχειρισµού και 
πιέζοντας από τα 2 σηµεία, ανοίξτε το επάνω τµήµα. 
(Η πλακέτα PC του τηλεχειριστηρίου είναι τοποθετηµένη 
στο άνω µέρος του τηλεχειριστηρίου.) 

(2) Γυρίστε το διακόπτη εναλλαγής ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ/
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα PC 
του ενός από τα δύο τηλεχειριστήρια στη θέση “S” . 
(Αφήστε το διακόπτη του άλλου τηλεχειριστηρίου στη θέση 
“M” .)

Μέθοδος σύνδεσης (Βλέπε 10-1.)

(1) Αφαιρέστε το καπάκι του πίνακα ηλεκτρικών µερών.

(2) Προσθέστε τη δεύτερη συσκευή τηλεχειρισµού 
(υπηρέτης) στην πλακέτα ακροδεκτών µετάδοσης 
(X2M/P1, P2) στο κιβώτιο ηλεκτρικών εξαρτηµάτων.
(∆εν υπάρχει πολικότητα.) (∆είτε την Εικ. 20 και 9-3)

Ôçëå÷åéñéóôÞñéï

ÅóùôåñéêÞ ìïíÜäá

Åéê. 18

ÇëåêôñéêÞ ôñïöïäïóßá

Ãåíéêüò
äéáêüðôçò

ÁóöÜëåéá

Êáëùäßùóç
çëåêôñéêÞò
ôñïöïäïóßáò

Êáëùäßùóç
ìåôÜäïóçò

Äéáêüðôçò

ÅîùôåñéêÞ ìïíÜäá

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2
L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

ÌïíÜäá A ÌïíÜäá B ÌïíÜäá C

ÌïíÜäá
ðñïò ôçí
êáôåýèõíóç
ñïÞò

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá
220-240V

50Hz

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá
220-240V

50Hz

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá
220-240V

50Hz

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá
220-240V

50Hz

Åéê. 19

ÅîùôåñéêÞ ìïíÜäá

Ðéíáêáò åëÝã÷ïõ

ÌïíÜäá A

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

ÌïíÜäá B ÌïíÜäá C

ÌïíÜäá ðñïò
ôçí êáôåýèõíóç
ñïÞò

×åéñéóôåßôå ìå ôéò

2 óõóêåõÝò

ôçëå÷åéñéóìïý

ÇëåêôñéêÞ
ôñïöïäïóßá
220-240V

50Hz

Åéê. 20

Óçìåßùóç: Äåí åßíáé áíáãêáßï íá áðïäþóåôå ìéá
äéåýèõíóç óôçí åóùôåñéêÞ ìïíÜäá üôáí
÷ñçóéìïðïéåßôå Ýíá ïìáäéêü ÷åéñéóôÞñéï.
Ç äéåýèõíóç ñõèìßæåôáé áõôüìáôá üôáí
åíåñãïðïéåßôáé ç ôñïöïäïóßá.

ÅîùôåñéêÞ ìïíÜäá
Ðéíáêáò åëÝã÷ïõ

Áíù ôìÞìá ôïõ �
ôçëå÷åéñéóôçñßïõ

ÊÜôù ôìÞìá ôïõ
ôçëå÷åéñéóôçñßïõ

ÔïðïèåôÞóôå ôï êáôóáâßäé åäþ êáé áíïßîôå �
ðñïóåêôéêÜ ôï Üíù ôìÞìá ôïõ ôçëå÷åéñéóôçñßïõ.

S

M
S

S
M

(ÅñãïóôáóéáêÞ ñýèìéóç)

ÐëáêÝôá ÑC ôïõ
ôçëå÷åéñéóôçñßïõ

Áí ïé åñãïóôáóéáêÝò
ñõèìßóåéò äåí Ý÷ïõí
ðåéñá÷ôåß, ôüôå ðñÝðåé
íá áëëÜîåé ç ñýèìéóç
ìüíï ïå Ýíá
ôçëå÷åéñéóôÞñéï.
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10-4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
(ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ)

(1) Προδιαγραφές καλωδίου και πως να πραγµατοποιήσετε 
την καλωδίωση.
• Συνδέστε την είσοδο από έξω (Είσοδος A) στους 
ακροδέκτες T1 και T2 της πλακέτας ακροδεκτών 
µετάδοσης (X2M).

(2) Ενεργοποίηση 
• Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί την ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/
ΕΚΤΟΣ σχετικά µε την είσοδο Α. 

(3) Πως να επιλέξετε την ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ 
• Βλέπε “11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”

10-5 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
• Για κεντρικό έλεγχο, είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε 
τον Αρ. οµάδας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες 
συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο κάθε προαιρετικού ελεγκτή 
για κεντρικό έλεγχο.

11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

11-1 Πώς γίνεται η ρύθµιση

(1) Φροντίστε τα καπάκια των κουτιών ακροδεκτών να 
είναι κλειστά στις εσωτερικές και τις εξωτερικές 
µονάδες.

(2) Αφού ανοίξετε την τροφοδοσία, ακολουθήστε το 
εγχειρίδιο οδηγιών και προσδιορίστε στην κύρια 
συσκευή τηλεχειρισµού χρησιµοποιώντας τη συσκευή 
τηλεχειρισµού.
• Όταν ρυθµίζετε τη µονάδα, ρωτήστε τον πελάτη ποια 
συσκευή τηλεχειρισµού θέλει να ορίσει ως κύρια συσκευή 
τηλεχειρισµού.

• ∆είτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που περιέχεται στην 
εξωτερική µονάδα.

(3) Οι ρυθµίσεις στο χώρο της εγκατάστασης πρέπει να 
γίνουν µε το τηλεχειριστήριο σύµψωνα µε τις συνθήκες 
της εγκατάστασης.
• Η ρύθµιση µπορεί να γίνει αλλάζοντας τον “Αρ. 
Λειτουργίας”, τον “Αρ. ΠΡΩΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ” και τον “Αρ. 
∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ”.

• Ρυθµίστε τη συσκευή τηλεχειρισµού για τη λειτουργία 
ρύθµισης πεδίου. Για λεπτοµέρειες, δείτε το “ΠΩΣ 
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕ∆ΙΟΥ”, στο εγχειρίδιο της 
συσκευής τηλεχειρισµού. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι ο 
πελάτης έχει φυλάξει το εγχειρίδιο “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ” µαζί µε το εγχειρίδιο 
λειτουργίας, σε ασφαλή θέση.

11-2 Πώς να επιλέξετε ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ

• Από τον τρόπο λειτουργίας ρύθµισης στο χώρο 
εγκατάστασης, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Αρ. 12, 
κατόπιν ρυθµίστε τον 1ο κωδικό Αρ. (διακόπτη) στο “1”. 
Κατόπιν ρυθµίστε το δεύτερο κωδικό Αρ. (θέση) στο Αρ. 
“01” για ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
και “02” για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ. 
(ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι η 
εργοστασιακή ρύθµιση.)

11-3 Επιλογή συµβόλου φίλτρου αέρα
• Οι συσκευές τηλεχειρισµού διαθέτουν µε σύµβολα 
φίλτρων στην οθόνη υγρών κρυστάλλων προκειµένου να 
εµφανίζουν το χρόνο που χρειάζονται καθαρισµό τα 
φίλτρα.

• Αλλάξτε τον Αρ. ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ σύµφωνα µε τον 
Πίνακα 4 ανάλογα µε την ποσότητα ακκαθαρσιών ή 
σκόνης στο χώρο.
(Ο Αρ. ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ρυθµίζεται από το 
εργοστάσιο στο “01” για ελαφρώς λερωµένο φίλτρο.)

Πίνακα 4

Προδιαγραφές 
καλωδίου

Καλώδιο µε µονωτική επένδυση από βινύλιο 
ή κοινό καλώδιο (2 σύρµατα)

∆ιατοµή 0,75 - 1,25 mm2

Μήκος Μέγ. 100 m

Εξωτερικός 
ακροδέκτης

Επαφή που µπορεί να εξασφαλίσει το 
ελάχιστο εφαρµοζόµενο φορτίο 15V DC, 
1 mA.

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ Λειτουργία ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ

Η είσοδος A “ENTOΣ” διακόπτει 
τη λειτουργία (Αδύνατη µέσω 
του τηλεχειριστηρίου).

Είσοδος A ΕΚΤΟΣ → ΕΝΤΟΣ 
θέτει ΕΝΤΟΣ λειτουργίας τη 
µονάδα.

Η είσοδος A ΕΚΤΟΣ επιτρέπει 
τον έλεγχο µέσω του 
τηλεχειριστηρίου.

Είσοδος A ENTOΣ → ΕΚΤΟΣ 
θέτει EKTOΣ λειτουργίας τη 
µονάδα.

F2 T1 T2

Åßóïäïò Á

ÅÎÁÍÁÃÊÁÓÌÅÍÇ ÄÉÁÊÏÐÇ

Ρύθµιση

Χρονικό διάστηµα 
εµφάνισης της του 
συµβόλου του 

φίλτρου (µεγάλης 
διάρκειας)

Αρ. 
Λειτουργίας

Αρ. 
ΠΡΩΤΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ

Αρ. 
∆ΕΥΤΕΡΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ

Ελαφρώς 
λερωµένο 
φίλτρο

περίπου 
2500 ώρες

10 (20) 0

01

Πολύ 
λερωµένο 
φίλτρο

περίπου 
1250 ώρες 02

SETTING

Áñ.
Ëåéôïõñãßáò

Áñ.
ÄÅÕÔÅÑÏÕ
ÊÙÄÉÊÏÕ

ÔÑÏÐÏÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ
ÑÕÈÌÉÓÇÓ ÓÔÏÍ ÔÏÐÏ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ

Áñ.
ÐÑÙÔÏÕ
ÊÙÄÉÊÏÕ
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11-4 Ρύθµιση θερµοκρασίας εξερχόµενου αέρα
• Αλλάξτε τον Αρ. ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ σύµφωνα µε τον 
Πίνακα 5 ή ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη.
(Ο Αρ. ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ έχει ρυθµιστεί στο “06” για 
ψύξη στο “08” για θέρµανση από το εργοστάσιο.)

Πίνακα 5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η θερµοκρασία εξερχόµενου αέρα δεν εµφανίζεται στη συσκευή 
τηλεχειρισµού.

12. ∆ΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής 
µονάδας.
• Η λυχνία λειτουργίας της συσκευής τηλεχειρισµού θα 
αναβοσβήσει όταν εµφανιστεί δυσλειτουργία. Ελέγξτε τον 
κωδικό δυσλειτουργίας στην οθόνη υγρών κρυστάλλων 
προκειµένου να επισηµάνετε το πρόβληµα. Η ερµηνεία των 
κωδικών δυσλειτουργίας και το αντίστοιχο πρόβληµα 
παρέχονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτεριής 
µονάδας.
Αν εµφανιστεί ένα από τα στοιχεία του Πίνακα 6, ενδέχεται να 
υπάρχει πρόβληµα µε την καλωδίωση ή την τροφοδοσία 
ρεύµατος, ελέγξτε την καλωδίωση ξανά.

Πίνακα 6

για ψύξη για θέρµανση
Αρ. Λειτουργίας 14 (24) 14 (24)

Αρ. ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 3 4

Αρ. ∆ΕΥΤΕΡΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ

01 13°C 18°C
02 14°C 19°C
03 15°C 20°C
04 16°C 21°C
05 17°C 22°C
06 18°C 23°C
07 19°C 24°C
08 20°C 25°C
09 21°C 26°C
10 22°C 27°C
11 23°C 28°C
12 24°C 29°C
13 25°C 30°C

Οθόνη τηλεχειριστηρίου Περιεχόµενα

“ ” αναµµένο
• Βραχυκύκλωµα στους 
ακροδέκτες ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ 
∆ΙΑΚΟΠΗ (T1, T2).

“U3” αναµµένο • Η δοκιµή λειτουργίας δεν έχει 
ολοκληρωθεί.

“U4” αναµµένο
“UH” αναµµένο

• Η ισχύς στην εξωτερική µονάδα 
είναι κλειστή.

• Η εξωτερική µονάδα δεν έχει 
συνδεθεί για ηλεκτρική 
τροφοδοσία.

• Λανθασµένη σύνδεση της 
καλωδίωσης µετάδοσης και/ή της 
καλωδίωσης ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ 
∆ΙΑΚΟΠΗ.

• Το καλώδιο µετάδοσης είναι 
κοµµένο.

Καµία ένδειξη

• Η ισχύς στην εσωτερική µονάδα 
είναι κλειστή.

• Η εσωτερική µονάδα δεν έχει 
συνδεθεί για ηλεκτρική 
τροφοδοσία.

• Λανθασµένη σύνδεση της 
καλωδίωσης του 
τηλεχειριστηρίου, της 
καλωδίωσης µετάδοσης και/ή της 
καλωδίωσησ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ 
∆ΙΑΚΟΠΗ.

• Το καλώδιο της συσκευής 
τηλεχειρισµού είναι κοµµένο.
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13. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
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