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1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν από την εγκατάσταση του κλιματιστικού εξοπλισμού, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις «ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και φροντίστε να εκτελέσετε σωστά την εγκατάσταση.
Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, διεξάγετε μια δοκιμαστική λειτουργία για να ελέγξετε για τυχόν 
σφάλματα και εξηγήστε στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χειρίζεται το κλιματιστικό και να 
το φροντίζει με τη βοήθεια του εγχειριδίου λειτουργίας. Ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.
Το παρόν κλιματιστικό ανήκει στις «συσκευές που δεν είναι προσβάσιμες στο γενικό κοινό».

Ερμηνεία των επισημάνσεων ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ.....Η μη αυστηρή τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει 
τραυματισμό ή θάνατο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ .................Η μη αυστηρή τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει υλικές 

ζημιές ή τραυματισμό, η σοβαρότητα των οποίων εξαρτάται από τις 
περιστάσεις.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Αναθέστε τη διεξαγωγή των εργασιών εγκατάστασης στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή σε 
εξειδικευμένο προσωπικό.
Μην επιχειρείτε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας. Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση ενδέχεται 
να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

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

• Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε μόνο τα ενδεδειγμένα αξεσουάρ και εξαρτήματα για τις εργασίες 
εγκατάστασης.
Η μη χρήση των καθορισμένων εξαρτημάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε πτώση της μονάδας, διαρροή 
νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

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

• Βεβαιωθείτε ότι η βάση όπου εγκαθίσταται η μονάδα του κλιματιστικού 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 ηλεκτρολογικές εργασίες να διεξαχθούν από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους τοπικούς 
νόμους και κανονισμούς και με το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Εάν η παροχή ρεύματος δεν έχει επαρκή ισχύ ή αν οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις είναι εσφαλμένες, 
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι καλωδιώσεις είναι σταθερά συνδεδεμένες, ότι χρησιμοποιούνται τα ενδεδειγμένα 
καλώδια και ότι δεν ασκείται πίεση στις συνδέσεις των ακροδεκτών ή στα καλώδια.
Τυχόν λανθασμένες συνδέσεις ή μη ασφάλιση των καλωδίων ενδέχεται να προκαλέσει μη φυσιολογική 
συγκέντρωση θερμότητας ή πυρκαγιά.

• Κατά την καλωδίωση της παροχής ρεύματος και κατά τη σύνδεση της εσωτερικής και της εξωτερικής 
μονάδας, τοποθετείτε τα καλώδια έτσι ώστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου να κουμπώνει με ασφάλεια.
Τυχόν λανθασμένη τοποθέτηση του καλύμματος του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή υπερθέρμανση των ακροδεκτών.

• Εάν διαρρεύσει ψυκτικό αέριο κατά την εγκατάσταση, αερίστε αμέσως την περιοχή.
Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φωτιά, ενδέχεται να παραχθεί τοξικό αέριο.

• 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.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε γειώσει το κλιματιστικό.
Μην γειώνετε τη μονάδα σε έναν αγωγό δημόσιας παροχής, σε ένα αλεξικέραυνο ή στο καλώδιο γείωσης 
του τηλεφώνου.
Η εσφαλμένη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μια υψηλή αυξομείωση του ρεύματος από κεραυνό ή άλλες πηγές ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο 
κλιματιστικό.

• Φροντίζετε να εγκαθιστάτε ασφαλειοδιακόπτη διαρροής.
Η μη εγκατάσταση ασφαλειοδιακόπτη διαρροής ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

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

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

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

• Η εμβέλεια μετάδοσης του τηλεχειριστηρίου (ασύρματο κιτ) μπορεί να είναι μικρότερη από την 
αναμενόμενη σε χώρους με ηλεκτρονικούς λαμπτήρες φθορισμού (με αναστροφέα ή με ταχεία έναυση).
Τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα όσο πιο μακριά γίνεται από λαμπτήρες φθορισμού.

• Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό στις ακόλουθες τοποθεσίες:
1. Σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σταγονιδίων ή ατμών από ορυκτέλαια (π.χ. σε κουζίνα).

Τα πλαστικά εξαρτήματα θα αλλοιωθούν, κάποια εξαρτήματα ενδέχεται να πέσουν και μπορεί να 
προκληθεί διαρροή 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 προκαλέσει 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 προκαλέσει πυρκαγιά.

• Το κλιματιστικό δεν προορίζεται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα.
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2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κατά το άνοιγμα της μονάδας ή τη μεταφορά της μετά το άνοιγμα, μην ασκείτε πίεση στα εξαρτήματα 
από ρητίνη.
Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία, ελέγξτε τον τύπο του ψυκτικού R410A που θα 
χρησιμοποιηθεί. (Η χρήση ενός λανθασμένου ψυκτικού θα εμποδίσει τη φυσιολογική λειτουργία της 
μονάδας).
• Όταν μετακινείτε τη μονάδα ενώ την αφαιρείτε από τη συσκευασία της, βεβαιωθείτε ότι την σηκώνετε 
κρατώντας την από τις τέσσερις λαβές, χωρίς να ασκήσετε καθόλου πίεση σε άλλα σημεία, ειδικά στα 
περιστρεφόμενα πτερύγια, στις σωληνώσεις ψυκτικού, τις σωληνώσεις αποστράγγισης και άλλα 
εξαρτήματα από ρητίνη.

• Τα αξεσουάρ που απαιτούνται για την εγκατάσταση θα πρέπει να φυλάσσονται μέχρι να ολοκληρωθούν 
οι εργασίες εγκατάστασης. Μην τα πετάτε! Μετά την παράδοση της εσωτερικής μονάδας, προφυλάξτε 
τη μέσα στη συσκευασία της μέχρι την εγκατάσταση, ώστε να μην γδαρθεί.

• Επιλέξτε τον τρόπο μεταφοράς της.
• Μη βγάζετε τη μονάδα από τη συσκευασία της μέχρι να φτάσετε στον χώρο εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις 
που η αποσυσκευασία είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε μια αρτάνη από μαλακό υλικό ή προστατευτικές 
πλάκες μαζί με σκοινί για την ανύψωση, προκειμένου να αποφύγετε φθορά ή εκδορές στη μονάδα.

• Για την επιλογή του χώρου εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το χάρτινο σχέδιο.
• Για την εγκατάσταση μιας εξωτερικής μονάδας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται 
με την εξωτερική μονάδα.

• Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε τοποθεσίες με υψηλή συγκέντρωση αλάτων στην ατμόσφαιρα -όπως 
σε παραθαλάσσιες κατοικίες-, τοποθεσίες που παρουσιάζουν αυξομειώσεις τάσης -όπως σε εργοστάσια-, 
ή σε οχήματα ή θαλάσσια σκάφη.

2-1 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω εξαρτήματα περιλαμβάνονται μαζί με τη μονάδα σας.

Μην απορρίπτετε τυχόν εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση, μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί.

Όνομα
1) Σωλήνας 

αποστράγγισης
2) Μεταλλικός 

σφιγκτήρας

3) Ροδέλα για 
βραχίονα 
ανάρτησης

4) Σφιγκτήρας
5) Χάρτινο σχέδιο 

για την 
εγκατάσταση

Ποσότητα 1 τμχ. 1 τμχ. 8 τμχ. 7 τμχ. 1 τμχ.

Σχήμα

Όνομα
Μόνωση για 
συνδετικά 
εξαρτήματα

Επίστρωμα 
στεγανοποίησης

10) ∆ακτύλιος 11) Προσάρτημα 12) Βίδα M4

(Άλλα)

• Εγχειρίδιο 
λειτουργίας

• Εγχειρίδιο 
εγκατάστασης

• ∆ήλωση 
συμμόρφωσης

Ποσότητα 1 έκαστο. 1 έκαστο. 1 τμχ. 2 τμχ. 2 τμχ.

Σχήμα

6) Για σωλήνα 
αερίου

7) Για σωλήνα 
υγρού

8) Μεγάλο

9) Μικρό
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2-2 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Για τη συγκεκριμένη εσωτερική μονάδα απαιτείται τηλεχειριστήριο (Πίνακας 1).
• Υπάρχουν δύο τύποι τηλεχειριστηρίων: το ενσύρματο και το ασύρματο τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε ένα 
τηλεχειριστήριο από τον Πίνακα 1 σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη και εγκαταστήστε το στην 
κατάλληλη θέση.

Πίνακας 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο που δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα 1, επιλέξτε το 
κατάλληλο τηλεχειριστήριο ανατρέχοντας στους ενημερωτικούς καταλόγους και τα συνοδευτικά έγγραφα 
τεχνικών προδιαγραφών.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ∆ΩΣΤΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

a. Στοιχεία προς έλεγχο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

Ενσύρματος τύπος BRC1E51A7, BRC1D528

Ασύρματος τύπος BRC7G63

Στοιχεία προς έλεγχο
Εάν δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά, 
τι μπορεί να συμβεί

Έλεγχος

Έχει στερεωθεί επαρκώς η εσωτερική και η 
εξωτερική μονάδα;

Οι μονάδες μπορεί να πέσουν, να 
προκαλέσουν κραδασμούς ή θόρυβο.

Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της 
μονάδας εγκατάστασης και της εξωτερικής 
μονάδας;

Η μονάδα μπορεί να παρουσιάσει 
δυσλειτουργία ή να καούν εξαρτήματα.

Έχει ολοκληρωθεί η δοκιμή διαρροών 
αερίου;

Μπορεί να προκληθεί ανεπαρκής ψύξη.

Μονώθηκε πλήρως η μονάδα; Μπορεί να στάξει συμπύκνωμα νερού.

Ρέει ομαλά η αποστράγγιση; Μπορεί να στάξει συμπύκνωμα νερού.

Αντιστοιχεί η τάση ηλεκτρικής παροχής με 
εκείνη που υποδεικνύεται στην πινακίδα 
χαρακτηριστικών;

Η μονάδα μπορεί να παρουσιάσει 
δυσλειτουργία ή να καούν εξαρτήματα.

Είναι σωστές οι καλωδιώσεις και οι 
σωληνώσεις;

Η μονάδα μπορεί να παρουσιάσει 
δυσλειτουργία ή να καούν εξαρτήματα.

Έχει γειωθεί σωστά η μονάδα; Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Είναι το μέγεθος των καλωδιώσεων 
σύμφωνο προς τις προδιαγραφές;

Η μονάδα μπορεί να παρουσιάσει 
δυσλειτουργία ή να καούν εξαρτήματα.

Εμποδίζει κάτι την έξοδο ή την είσοδο του 
αέρα στην εσωτερική ή την εξωτερική 
μονάδα;

Μπορεί να προκληθεί ανεπαρκής ψύξη.

Σημειώσατε το μήκος σωληνώσεων και τη 
συμπληρωματική πλήρωση ψυκτικού;

Η ποσότητα ψυκτικού στο σύστημα δεν 
είναι ευκρινής.
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b. Στοιχεία προς έλεγχο κατά την παράδοση
∗ Συμβουλευτείτε επίσης τις «ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

c. Σημεία προς επεξήγηση σχετικά με τις λειτουργίες

2-3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες σας γνωρίζουν πώς να χειριστούν σωστά τη μονάδα (ειδικότερα τον καθαρισμό 
των φίλτρων, τη χρήση των διαφόρων λειτουργιών και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας), ζητώντας τους να 
κάνουν οι ίδιοι αυτές τις διαδικασίες ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου.

Στοιχεία προς έλεγχο Έλεγχος

Έχει πραγματοποιηθεί η ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης (όπως απαιτείται);

Τοποθετήσατε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου, το φίλτρο αέρα και το πλέγμα 
αναρρόφησης;

Είναι φυσιολογική η εκροή κρύου (ή ζεστού) αέρα κατά τη λειτουργία ψύξης (θέρμανσης);

Εξηγήσατε τις λειτουργίες στον πελάτη σας δείχνοντάς του το εγχειρίδιο χρήσης;

Παραδώσατε το εγχειρίδιο λειτουργίας στον πελάτη σας;

Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τα σύμβολα ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ στο εγχειρίδιο 
οδηγιών είναι εκείνα που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς και υλικές ζημιές σε συνάρτηση με τη 
γενική χρήση του προϊόντος. Κατ' επέκταση, είναι απαραίτητο να εξηγήσετε λεπτομερώς το περιεχόμενο 
που περιγράφεται και να ζητήσετε από τους πελάτες σας να διαβάσουν το εγχειρίδιο οδηγιών.
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3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(1) Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης η οποία πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις και ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του πελάτη σας.
• Σε σημεία όπου εξασφαλίζεται βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα.
• Σε σημεία όπου δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα.
• Σε σημεία όπου επιτρέπεται σωστή αποστράγγιση του συμπυκνώματος.
• Σε σημεία όπου ή οροφή είναι αρκετά ανθεκτική για να στηρίξει το βάρος της εσωτερικής μονάδας.

(Εάν η οροφή δεν είναι αρκετά ανθεκτική, η εσωτερική μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει κραδασμούς και 
να έρθει σε επαφή με την οροφή κάνοντας έναν υπόκωφο θόρυβο.)

• Σε σημεία όπου η ψευδοροφή δεν παρουσιάζει αισθητή κλίση.
• Σε σημεία όπου δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διαρροής εύφλεκτων αερίων.
• Σε σημεία όπου προσφέρεται επαρκής κενός χώρος για τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν υπάρχει επαρκής κενός χώρος στα σημεία που επισημαίνονται με ∗, μεγαλώνοντας το άνοιγμα κατά 

200 mm θα διευκολύνετε τις εργασίες συντήρησης.

• Σε σημεία όπου είναι δυνατή η σωλήνωση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, εντός της 
επιτρεπόμενης απόστασης. (Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα).

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Εγκαταστήστε τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια σύνδεσης 
τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα, προκειμένου να αποφευχθούν παρεμβολές 
στην εικόνα ή θόρυβοι.
(Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, η απόσταση του 1 μέτρου μπορεί να μην επαρκεί για την απαλοιφή του 
θορύβου.)

• Μετά την εγκατάσταση του ασύρματου κιτ, η εμβέλεια μετάδοσης του τηλεχειριστηρίου μπορεί να είναι 
μικρότερη από την αναμενόμενη σε χώρους με ηλεκτρονικούς λαμπτήρες φθορισμού (με αναστροφέα ή με 
ταχεία έναυση). Τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα όσο πιο μακριά γίνεται από λαμπτήρες φθορισμού.

(2) Χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης για την εγκατάσταση. Ελέγξτε εάν η οροφή είναι αρκετά 
ανθεκτική για να στηρίξει το βάρος της μονάδας. Εάν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ενισχύστε την 
οροφή πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα.
(Η κλίση της εγκατάστασης σημειώνεται επάνω στο χάρτινο σχέδιο για την εγκατάσταση. Συμβουλευτείτε 
το και ελέγξτε τα σημεία που χρειάζονται ενίσχυση.)

(3) Το μέγιστο ύψος οροφής για εγκατάσταση είναι 3,5 m για τύπο μονάδας 71 και 4,3 m για τύπο 
μονάδας 100, 125 και 140.

1 Εκροή αέρα

2 Απαιτούμενος χώρος για συντήρηση

3 Είσοδος αέρα

4 Εμπόδιο

5 ∆άπεδο

6 Για εγκατάσταση σε ύψος

≥3
00

 m
m

≥2
50

0 
m

m

1

2 3

4
5

6

∗≥30 mm ∗≥30 mm
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4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(1) Σχέσεις μεταξύ οπών για εσωτερική μονάδα, θέσεων μπουλονιών ανάρτησης, σωλήνωσης και 

καλωδίωσης.

(2) ∆ημιουργήστε οπές για τα μπουλόνια ανάρτησης, τη σωλήνωση ψυκτικού και αποστράγγισης και 
την καλωδίωση.
• Ανατρέξτε στο χάρτινο σχέδιο για την εγκατάσταση.
• Επιλέξτε τα επιθυμητά σημεία στην οροφή και ανοίξτε τις οπές.

(3) Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από την εσωτερική μονάδα.
(3-1) Βγάλτε το πλέγμα αναρρόφησης.

• Σύρετε τα κλιπ ασφάλισης (x3) του πλέγματος αναρρόφησης προς τα μέσα (όπως υποδεικνύουν τα 
βέλη) και σηκώστε προς τα επάνω. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 1)

• Με το πλέγμα αναρρόφησης ανοιχτό, αφαιρέστε το τραβώντας μπροστά και κρατώντας τις πίσω λαβές 
του. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 2)

Σχήμα 1 Σχήμα 2

1 Μπροστινή όψη

2 Οπή σωλήνωσης αριστερής πλευράς

3 Οπή σωλήνωσης πίσω πλευράς (Ø100)

4 Πίσω οπή ελέγχου καλωδίου

1 Κάτοψη ψευδοροφής

2 Εσωτερική μονάδα

3 Κλίση μπουλονιού ανάρτησης

4 Οπή σωλήνωσης αποστράγγισης άνω πλευράς

5 Άνω οπή σωλήνωσης αερίου

6 Άνω οπή σωλήνωσης υγρού

7 Μπουλόνι ανάρτησης (x4)

8 Άνω οπή ελέγχου καλωδίου

9 Έξοδος αέρα

10 Μονάδα: mm

Μοντέλο A B C D E F G H J

Τύπος 71 1270 1230 533 479 425 530 553 532 415

Τύπος 100, 125, 140 1590 1550 693 639 585 690 713 692 575

1 Κλιπ ασφάλισης

2 Πλέγμα αναρρόφησης

3 Πίσω λαβές

20
0

17
55

G H

J

1

2 3 4

A
B

C
D

E

F

30 87 16
3

18
9

21
0

26
0

69
0 1

2

2

3

3

4

5

6

7

410 9

1 2 3
Ελληνικά 8



(3-2) Αφαιρέστε τα διακοσμητικά πλαίσια (αριστερά και δεξιά).
• Αφού αφαιρέσετε τις βίδες ασφάλισης από τα διακοσμητικά πλαίσια (μία στο καθένα), τραβήξτε τα 
μπροστά (όπως υποδεικνύουν τα βέλη) και αφαιρέστε τα. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 3)

• Βγάλτε έξω τα εξαρτήματα.
• ∆ημιουργήστε μια οπή για τον συνδετικό πείρο στην πλευρά ελέγχου της καλωδίωσης που είναι 
στραμμένη προς τα πίσω ή προς τα επάνω και τοποθετήστε τον δακτύλιο (10) που παρέχεται.

Σχήμα 3 <Πώς να αφαιρέσετε την οπή του συνδετικού πείρου>

(3-3) Αφαιρέστε τους βραχίονες ανάρτησης.
• Ξεσφίξτε τα 2 μπουλόνια (M8) τα οποία συγκρατούν τους βραχίονες ανάρτησης που βρίσκονται σε κάθε 
πλευρά (4 σημεία αριστερά και δεξιά) έως τα 10 mm. (Συμβουλευτείτε τα σχήματα 4, 5)

• Μετά την αφαίρεση των βιδών ασφάλισης (M5) για τους βραχίονες ανάρτησης που βρίσκονται στην 
πίσω πλευρά, τραβήξτε τους βραχίονες ανάρτησης προς τα πίσω (όπως υποδεικνύουν τα βέλη) και 
αφαιρέστε τους. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 5)

Σχήμα 4 Σχήμα 5

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφαιρείτε τη διάφανη λευκή ταινία που βρίσκεται στο εξωτερικό της εσωτερικής μονάδας.
(Η εισχώρηση νερού ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)

(4) Τοποθετήστε τα μπουλόνια ανάρτησης. (Χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης μεγέθους M8 έως M10.)
• Προσαρμόστε εκ των προτέρων την απόσταση των μπουλονιών ανάρτησης από την οροφή. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 6)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Χρησιμοποιήστε άγκιστρα με οπές για τις υπάρχουσες οροφές, και φυτευτό βύσμα, φυτευτά άγκιστρα 
ή άλλα εξαρτήματα του εμπορίου για τις καινούριες οροφές, προκειμένου να τις ενισχύσετε ώστε να 
στηρίξουν το βάρος της μονάδας. Ρυθμίστε το διάκενο από την οροφή προτού προχωρήσετε παρακάτω.

Σχήμα 6

Όλα τα παραπάνω εξαρτήματα προμηθεύονται από το εμπόριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν τα μπουλόνια ανάρτησης είναι πολύ μεγάλα, ενδέχεται να προκληθεί φθορά ή δυσλειτουργία στην 
εσωτερική μονάδα ή στα προαιρετικά εξαρτήματα.

1 ∆ιακοσμητικό πλαίσιο

2 Βίδα ασφάλισης διακοσμητικού πλαισίου (M4)

3 Αξεσουάρ

4 ∆ακτύλιος (10) (αξεσουάρ)

5 Αφαιρούμενο εξάρτημα (για έλεγχο από το σημείο που είναι 
στραμμένο προς τα επάνω)

6 Αφαιρούμενο εξάρτημα (για έλεγχο από το σημείο που είναι 
στραμμένο προς τα πίσω)

1 Εσωτερική μονάδα

2 Βραχίονας ανάρτησης

3 Βίδα στερέωσης βραχίονα ανάρτησης (M5)

4 Μπουλόνι ρύθμισης βραχίονα ανάρτησης (M5)

1 Ψευδοροφή

2 Πλάκα οροφής

3 Άγκιστρο

4 Μπουλόνι ανάρτησης

1

2

3 4
5

6

4

≤10 

1

2
2

4

3

25
-5

5 
m

m

1

2

3

4
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5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Η τοποθέτηση των αξεσουάρ είναι κατά κανόνα πιο εύκολη πριν από την εγκατάσταση της 
εσωτερικής μονάδας. Για τον λόγο αυτό, διαβάστε εξίσου τα εγχειρίδια οδηγιών που παρέχονται 
μαζί με τα αξεσουάρ.
Όσον αφορά στα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση, χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ 
που παρέχονται και τα ενδεδειγμένα εξαρτήματα που ορίζονται από την εταιρεία μας.

(1) Ασφαλίστε τους βραχίονες ανάρτησης στα μπουλόνια ανάρτησης. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 7)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει σωστά, χρησιμοποιήστε τις ροδέλες που περιλαμβάνονται και 
ασφαλίστε τους με διπλά παξιμάδια.

(2) Ανασηκώστε το κυρίως σώμα της εσωτερικής μονάδας, εισάγετε τα μπουλόνια (M8) στο εξάρτημα 
προσάρτησης των βραχιόνων ανάρτησης, σπρώχνοντας παράλληλα τη μονάδα από μπροστά. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 8)

(3) Αντικαταστήστε τις βίδες για τους βραχίονες ανάρτησης που έχουν αφαιρεθεί (M5), στερεώνοντας 
σε 2 σημεία αριστερά και δεξιά. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να αποτραπεί τυχόν ολίσθηση του 
κυρίως σώματος της εσωτερικής μονάδας προς τα μπροστά ή προς τα πίσω. (Συμβουλευτείτε το 
σχήμα 8)

(4) Στερεώστε τα μπουλόνια για τους βραχίονες ανάρτησης (M5) σε 4 σημεία αριστερά και δεξιά. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 8)

Σχήμα 7 Σχήμα 8

1 Παξιμάδι (του εμπορίου)

2 Ροδέλα (3) (αξεσουάρ)

3 ∆ιπλά παξιμάδια (του εμπορίου)

4 Βραχίονας ανάρτησης

5 Εξάρτημα προσάρτησης

6 Μπουλόνι ρύθμισης βραχίονα ανάρτησης (M8)

7 Βίδα στερέωσης βραχίονα ανάρτησης (M8)

8 Πλάκα ενίσχυσης (αριστερά/δεξιά)
Όταν μεταφέρετε τη μονάδα, μην την κρατάτε από τις πλάκες ενίσχυσης.

4

3

2

1
4

5

6

8

7

Ελληνικά 10



(5) Όταν κρεμάτε το κυρίως σώμα της εσωτερικής μονάδας, χρησιμοποιείτε ένα αλφάδι ή ένα 
πλαστικό σωληνάκι με νερό για να βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση αποστράγγισης έχει 
ευθυγραμμιστεί ή έχει ελαφριά κλίση, διασφαλίζοντας τη σωστή αποστράγγιση του συστήματος. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 9)

Σχήμα 9

Α.Όταν η σωλήνωση αποστράγγισης έχει κλίση προς τα δεξιά ή προς τα δεξιά και πίσω.
Ευθυγραμμίστε τη ή δώστε μια ελαφριά κλίση προς τα δεξιά ή προς τα πίσω. (Έως 1°.)

Β.Όταν η σωλήνωση αποστράγγισης έχει κλίση προς τα αριστερά ή προς τα αριστερά και πίσω.
Ευθυγραμμίστε τη ή δώστε μια ελαφριά κλίση προς τα αριστερά ή προς τα πίσω. (Έως 1°.)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η τοποθέτηση της μονάδας υπό γωνία αντίθετη με τη σωλήνωση αποστράγγισης μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού.

≤1°

≤1° ≤1°

A A.B

B
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6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
Για τη σωλήνωση ψυκτικού των εξωτερικών μονάδων, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης 
που παρέχεται με την εξωτερική μονάδα. 
Ολοκληρώστε όλες τις εργασίες θερμομόνωσης και στις δύο πλευρές της σωλήνωσης αερίου και 
της σωλήνωσης υγρού. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού. 
(Όταν χρησιμοποιείτε μια αντλία θερμότητας, η θερμοκρασία του αγωγού αερίου μπορεί να φτάσει περίπου 
στους 120C, για το λόγο αυτό χρησιμοποιήστε μόνωση που να είναι αρκετά ανθεκτική.)
Επίσης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η θερμοκρασία και η υγρασία της διάταξης της 
σωλήνωσης ψυκτικού μπορεί να ξεπεράσει τους 30°C ή το RH80% αντίστοιχα, ενισχύστε τη μόνωση 
του ψυκτικού. (τουλάχιστον 20 mm πάχος) Στην επιφάνεια του μονωτικού υλικού ενδέχεται να 
δημιουργηθεί συμπύκνωση.
Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες στη σωλήνωση ψυκτικού, ελέγξτε ποιος τύπος ψυκτικού μέσου R410A 
χρησιμοποιείται. Η σωστή λειτουργία δεν θα είναι εφικτή εάν οι τύποι ψυκτικού είναι διαφορετικοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Χρησιμοποιήστε κόφτη σωλήνων και εκχειλωμένο άκρο κατάλληλο για τον τύπο ψυκτικού 
R410A που χρησιμοποιείται.

• Επαλείψτε λάδι αιθέρα ή εστερικό λάδι γύρω από τη διάταξη του ρακόρ πριν από τη σύνδεση.
• Χρησιμοποιήστε το ρακόρ εκχείλωσης που παρέχεται μαζί με την κύρια μονάδα. Η χρήση 
διαφορετικών ρακόρ εκχείλωσης μπορεί να προκαλέσει διαρροή του ψυκτικού.

• Για να αποφύγετε την εισχώρηση σκόνης, υγρασίας ή άλλων υλικών στον σωλήνα, σφίξτε 
το άκρο ή καλύψτε το με ταινία.

• Μην αφήνετε τίποτα άλλο -εκτός από το ενδεδειγμένο ψυκτικό- να αναμιχθεί στο κύκλωμα 
ψυκτικού, όπως τον αέρα κλπ. Εάν σημειωθεί διαρροή οποιουδήποτε ψυκτικού αερίου κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας στη μονάδα, αερίστε αμέσως καλά το χώρο.

• Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες στη σωλήνωση ψυκτικού, τοποθετήστε το στήριγμα (πλάκα ενίσχυσης) που 
χρησιμοποιείται για τη συσκευασία και τη μεταφορά.

• Η εξωτερική μονάδα έχει πληρωθεί με ψυκτικό μέσο.
• Κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση των σωλήνων από και προς τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
ταυτόχρονα κλειδί και ροπόκλειδο, όπως υποδεικνύεται στο σχήμα. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 10)

Σχήμα 10

Σχήμα 11

• Συμβουλευτείτε τον Πίνακα 2 για τις διαστάσεις των κενών του ρακόρ εκχείλωσης.
• Όταν συνδέετε το ρακόρ εκχείλωσης, επαλείψτε λάδι αιθέρα ή εστερικό λάδι γύρω από τη διάταξή του 

(εσωτερικά και εξωτερικά), περιστρέψτε πρώτα τρεις ή τέσσερις φορές και σφίξτε. (Συμβουλευτείτε το 
σχήμα 11)

1 Ροπόκλειδο

2 Ρακόρ εκχείλωσης

3 Σύνδεσμος σωλήνωσης

4 Γαλλικό κλειδί

1 Λάδι αιθέρα ή εστερικό λάδι

1

2

3

4

11
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ΠΡΟΣΟΧΗ

• Αν σφίξετε το ρακόρ περισσότερο απ' όσο απαιτείται, μπορεί να καταστρέψετε την εκχείλωση και να 
προκληθούν διαρροές ψυκτικού.

• Μην αφήνετε το λάδι να έρθει σε επαφή με τις βάσεις των βιδών στο διακοσμητικό πλαίσιο. 
Το λάδι μπορεί να αποδυναμώσει τις βάσεις των βιδών.

Πίνακας 2

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέξτε να μην καταστρέψετε τη στεγανοποίηση της διάταξης του ρακόρ.

• Συμβουλευτείτε τον Πίνακα 2 για να καθορίσετε την κατάλληλη ροπή σύσφιξης.

∆εν συνιστάται, μόνο σε περίπτωση ανάγκης

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ροπόκλειδο, αλλά αν πρέπει να εγκαταστήσετε τη μονάδα χωρίς ροπόκλειδο, 
μπορείτε να ακολουθήσετε τη μέθοδο εγκατάστασης που αναφέρεται παρακάτω.

Αφού ολοκληρωθεί η εργασία, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου.

Όταν εξακολουθείτε να σφίγγετε το ρακόρ εκχείλωσης με το κλειδί, υπάρχει ένα σημείο όπου η ροπή σύσφιξης 
ξαφνικά αυξάνεται. Από τη θέση αυτή, σφίξτε περισσότερο το ρακόρ εκχείλωσης με τη γωνία που φαίνεται 
παρακάτω: 
Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες σύσφιξης (ανεπαρκής σύσφιξη), ενδέχεται να προκληθεί διαρροή ψυκτικού 
(σταδιακή διαρροή) και δυσλειτουργία της συσκευής (ανεπαρκής ψύξη ή θέρμανση). 

• Βεβαιωθείτε με απόλυτη σιγουριά ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις εργασίες μόνωσης στη διάταξη σύνδεσης 
της σωλήνωσης, αφού ελέγξετε για τυχόν διαρροή αερίου μελετώντας προσεκτικά το ακόλουθο σχήμα και 
χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα υλικά θερμομόνωσης για τα συνδετικά εξαρτήματα (6) και (7). 
(Στερεώστε και τα δύο άκρα με σφιγκτήρες (4).) (Συμβουλευτείτε το σχήμα 12)

• Τυλίξτε το επίστρωμα στεγανοποίησης (μικρό) (9) γύρω από τη μόνωση στο συνδετικό εξάρτημα (6) μόνο 
στην πλευρά της σωλήνωσης αερίου.
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 12)

• Προσανατολίστε το υλικό στεγανοποίησης για τα συνδετικά εξαρτήματα (6) και (7) στρέφοντάς το προς τα 
επάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει όλες τις σωληνώσεις της εγκατάστασης σε όλο το μήκος μέσα στη μονάδα. 
(Τυχόν εκτεθειμένες σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσουν συμπύκνωση ή εγκαύματα εάν τις αγγίξετε.)

Μέγεθος σωλήνα Ροπή σύσφιξης ∆ιαστάσεις ρακόρ Α (mm) Ρακόρ

Ø9,5 (3/8") 32,7-39,9 N·m 12,8-13,2

Ø15,9 (5/8") 61,8-75,4 N·m 19,3-19,7

Μέγεθος σωλήνα Γωνία περαιτέρω σύσφιξης Συνιστώμενο μήκος εργαλείου

Ø9,5 (3/8") 60 έως 90 μοίρες Περίπου 200 mm

Ø15,9 (5/8") 30 έως 60 μοίρες Περίπου 300 mm

R0.4-0.8

A90
°±

2°

45
°±

2°
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Σχήμα 12

<∆ιαδικασία σύνδεσης σωλήνωσης>
(1) Για σωλήνωση στραμμένη προς τα πίσω.
• Αφαιρέστε το πίσω καπάκι εισχώρησης και τοποθετήστε τη σωλήνωση. (Συμβουλευτείτε τα σχήματα 13, 

15)

(2) Για σωλήνωση στραμμένη προς τα επάνω.
• Όταν τοποθετείτε τη σωλήνωση στραμμένη προς τα επάνω, απαιτείται το κιτ διακλάδωσης σωληνώσεων 
σχήματος L.

• Για την τοποθέτηση της σωλήνωσης, αφαιρέστε το άνω καπάκι εισχώρησης και χρησιμοποιήστε το κιτ 
διακλάδωσης σωληνώσεων σχήματος L. (Συμβουλευτείτε τα σχήματα 13, 14)

(3) Για σωλήνωση στραμμένη προς τα δεξιά.
• Αφαιρέστε το στήριγμα (πλάκα ενίσχυσης) που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία και τη μεταφορά στη 
δεξιά πλευρά, και επανατοποθετήστε τις βίδες στις αρχικές τους θέσεις στην κύρια μονάδα. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 15)
∆εν χρειάζεται να τοποθετήσετε το στήριγμα (πλάκα ενίσχυσης) που χρησιμοποιείται για τη 
συσκευασία και τη μεταφορά το οποίο έχετε αφαιρέσει.

• Ανοίξτε μια οπή σε μέγεθος σχισμής στο διακοσμητικό πλαίσιο (δεξιά) και τοποθετήστε τη σωλήνωση. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 15)

∆ιαδικασία θερμομόνωσης σωλήνωσης 
στην πλευρά αερίου

∆ιαδικασία θερμομόνωσης σωλήνωσης 
στην πλευρά υγρού

1 Υλικό μόνωσης για ενώσεις (6) (αξεσουάρ) 1 Υλικό μόνωσης για ενώσεις (6) (αξεσουάρ)

2 Σύνδεση ρακόρ εκχείλωσης 2 Σύνδεση ρακόρ εκχείλωσης

3 Προσανατολίστε το άκρο του τυλιγμένου μονωτικού 
υλικού ώστε να είναι στραμμένο προς τα επάνω

3 Προσανατολίστε το άκρο του τυλιγμένου μονωτικού 
υλικού ώστε να είναι στραμμένο προς τα επάνω

4 Μονωτικό υλικό σωληνώσεων (του εμπορίου) 4 Μονωτικό υλικό σωληνώσεων (του εμπορίου)

5 Σφιγκτήρας (4) (αξεσουάρ) 5 Σφιγκτήρας (4) (αξεσουάρ)

6 Μονωτικό υλικό σωληνώσεων (κύρια μονάδα) 6 Μονωτικό υλικό σωληνώσεων (κύρια μονάδα)

7 Προσαρτήστε στη βάση 7 Προσαρτήστε στη βάση

8 Κύρια μονάδα 8 Κύρια μονάδα

9 Μικρό υλικό στεγανοποίησης (9) (αξεσουάρ)

10 Τυλίξτε γύρω από τον αγωγό, ξεκινώντας από τη βάση του.

1 Μόνωση για σωλήνα αερίου (6) (αξεσουάρ)

2 Σωλήνωση αερίου

3 Σωλήνωση υγρού

4 Μόνωση για σωλήνα υγρού (7) αξεσουάρ

5 Σφιγκτήρας (4) (αξεσουάρ) (x4)

6 Προσαρτήστε στο κάτω μέρος (για σωλήνωση αερίου και για σωλήνωση 
υγρού)

2

1

4

3

5

6

7

8

9

10
1 2

3

7

5
6

8
4

1

2

3

4

5

6
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Σχήμα 13 Σχήμα 14

1 Άνω πλάκα 1 Κιτ διακλάδωσης σχήματος L
για σωλήνωση ψυκτικού στραμμένη προς τα επάνω 
(προαιρετικά εξαρτήματα)

2 Οπές

3 Πίσω καπάκι εισχώρησης

4 Άνω καπάκι εισχώρησης

Σχήμα 15 Σχήμα 16

1 Αφαιρούμενο εξάρτημα διακοσμητικού πλαισίου (δεξιά) 1 ∆ιάταξη σφιγκτήρα άνω καπακιού εισχώρησης

2 Επανατοποθετήστε τη βίδα στην κύρια μονάδα 2 Γραμμή ελέγχου θερμίστορ

3 Εάν η σωλήνωση αποστράγγισης έχει εγκατασταθεί στη 
δεξιά πλευρά, κόψτε μόνο αυτό το κομμάτι.

3 Γραμμή ελέγχου περιστρεφόμενου κινητήρα

4 Στήριγμα που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία και 
τη μεταφορά (πλάκα ενίσχυσης)

5 Σωλήνωση αποστράγγισης στραμμένη προς τα δεξιά

6 Σωλήνωση ψυκτικού στραμμένη προς τα δεξιά

7 Σωλήνωση αποστράγγισης στραμμένη προς τα πίσω και δεξιά

8 Σωλήνωση ψυκτικού στραμμένη προς τα πίσω

* Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίας της σωλήνωσης, κόψτε το καπάκι εισχώρησης που έχει αφαιρεθεί στο 
σχήμα της σωλήνωσης -χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι- και προσαρτήστε το.
Όπως κάνατε και πριν από την αφαίρεση του καπακιού εισχώρησης, ασφαλίστε τις γραμμές ελέγχου για 
τον περιστρεφόμενο κινητήρα και το θερμίστορ περνώντας τις μέσα από τη διάταξη του σφιγκτήρα στο 
άνω καπάκι εισχώρησης. (Συμβουλευτείτε τα σχήματα 13-17)

* Ενώ το κάνετε αυτό, γεμίστε με στόκο τυχόν κενά μεταξύ του καπακιού εισχώρησης και των σωλήνων, 
προκειμένου να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης στην εσωτερική μονάδα.
Ωστόσο, προτού περάσετε τη σωλήνωση και την καλωδίωση για το τηλεχειριστήριο μέσα από την ίδια 
οπή, ολοκληρώστε τις "8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ" και στη συνέχεια γεμίστε το κενό 
μεταξύ του καπακιού εισχώρησης και της σωλήνωσης.

2
1

4

3

2

1

2

1

4
3 5

6

7

8

2

1 3
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• Κατά τη χαλκοσυγκόλληση της σωλήνωσης ψυκτικού, ξεκινήστε τη συγκόλληση (σημείωση 3) μόνο εφόσον 
έχετε ολοκληρώσει την εκτόνωση αζώτου (σημείωση 1) ή ενώ πραγματοποιείτε έγχυση του αζώτου στη 
σωλήνωση ψυκτικού (σημείωση 2). Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, συνδέστε την εσωτερική μονάδα 
με την εκχειλωμένη σύνδεση. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 17)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Για τις διαδικασίες εκτόνωσης αζώτου, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο Σειράς Τύπου Πολλαπλού Split για 

Κτιριακή Εγκατάσταση (επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας Daikin).
2. Εάν πραγματοποιείτε χαλκοσυγκόλληση ενώ γίνεται έγχυση αζώτου στη σωλήνωση, το άζωτο θα πρέπει 

να ρυθμίζεται στα 0,02 MPa με μια βαλβίδα μείωσης πίεσης.
3. Μην χρησιμοποιείτε συλλίπασμα κατά τη χαλκοσυγκόλληση σωληνώσεων ψυκτικού. Για τον σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιείτε μέταλλο συγκόλλησης για χαλκό με προσθήκη φωσφόρου 
(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), το οποίο δεν απαιτεί συλλίπασμα.
(Το συλλίπασμα είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα συστήματα σωληνώσεων ψυκτικού. Για παράδειγμα, 
αν χρησιμοποιηθεί συλλίπασμα με βάση το χλώριο, θα προκληθεί διάβρωση των σωληνώσεων 
ή ειδικότερα αν το συλλίπασμα περιέχει φθόριο, θα αλλοιώσει το ψυκτικό λάδι.)

4. Όταν μετά την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας πραγματοποιείτε έλεγχο στεγανότητας αέρα για 
την εσωτερική μονάδα και τις σωληνώσεις διασύνδεσης των μονάδων, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα ή τον τεχνικό οδηγό για την άσκηση πίεσης στεγανότητας αέρα 
και την εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού.

5. Εάν το ψυκτικό δεν αποδίδει σε ικανοποιητικό βαθμό λόγω αποτυχίας εκτέλεσης της εξαέρωσης και 
της πρόσθετης πλήρωσης του συστήματος με ψυκτικό, ενδέχεται να παρατηρηθεί δυσλειτουργία των 
συσκευών (αποτυχία ψύξης ή θέρμανσης κλπ.).
Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα και τον τεχνικό οδηγό για την 
εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη χαλκοσυγκόλληση, μην χρησιμοποιείτε ουσίες όπως αναστολείς οξείδωσης. (Ενδέχεται να 
προκληθεί συσσώρευση καταλοίπων στον αποφραγμένο σωλήνα ή ζημιά των εξαρτημάτων.)

1 Σωλήνωση ψυκτικού

2 Σημείο προς χαλκοσυγκόλληση

3 Άζωτο

4 Τοποθέτηση ταινίας

5 Χειροκίνητη βαλβίδα

6 Βαλβίδα μείωσης πίεσης

1
2 4

3

6

3

5
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7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
(1) Εγκαταστήστε τη σωλήνωση αποστράγγισης.
• Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση παρέχει την απαιτούμενη αποστράγγιση.
• Μπορείτε να επιλέξετε να βγάλετε τη σωλήνωση αποστράγγισης προς τα πίσω και δεξιά, προς τα δεξιά, 
προς τα πίσω και αριστερά ή προς τα αριστερά. Για εγκαταστάσεις στραμμένες προς τα πίσω και δεξιά 
ή προς τα δεξιά, συμβουλευτείτε το σχήμα 15. Για εγκαταστάσεις στραμμένες προς τα πίσω και αριστερά 
ή προς τα αριστερά, συμβουλευτείτε το σχήμα 18.

Σχήμα 18

• Κατά την εγκατάσταση της σωλήνωσης προς τα αριστερά, μετακινήστε στην οπή σύνδεσης του σωλήνα 
αποστράγγισης στη δεξιά πλευρά το λαστιχένιο στοπ και τη μόνωση που είναι προσαρτημένα στην οπή 
σύνδεσης του σωλήνα αποστράγγισης στην αριστερή πλευρά της εσωτερικής μονάδας.
Ενώ το κάνετε αυτό, εισάγετε μέχρι τέλους το λαστιχένιο στοπ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή διαρροή νερού.
Μετά την εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης, προσαρτήστε το προστατευτικό δίχτυ ακολουθώντας 
αντίθετα τα βήματα που είχατε ακολουθήσει για την αφαίρεσή του. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 19)

• Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του σωλήνα είναι ίδια ή μεγαλύτερη σε σχέση με τη διακλάδωση της 
σωλήνωσης. (σωλήνωση από βινυλοχλωρίδιο, ονομαστική διάμετρος 20 mm, εξωτερική διάμετρος 26 mm)

• Βεβαιωθείτε ότι το μήκος της σωλήνωσης είναι μικρό, διαθέτει κλίση τουλάχιστον 1/100 και δεν σχηματίζει 
φυσαλίδες αέρα. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 20)

Σχήμα 19

Σχήμα 20

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσσώρευση νερού στη σωλήνωση αποστράγγισης μπορεί να προκαλέσει απόφραξη στην 
αποστράγγιση.

1 Αφαιρούμενο εξάρτημα πίσω πλευράς (μεταλλική πλάκα)

2 Σωλήνωση αποστράγγισης στραμμένη προς τα πίσω και αριστερά

3 Αφαιρούμενο εξάρτημα αριστερού διακοσμητικού πλαισίου

4 Σωλήνωση αποστράγγισης στραμμένη προς τα αριστερά

1 Βίδα στερέωσης προστατευτικού διχτυού

2 Προστατευτικό δίχτυ

1 Καθοδική κλίση 1/100 τουλάχιστον ή μεγαλύτερη

2 Εξαρτήματα στήριξης

3 Να μην ανυψώνεται

4 Βεβαιωθείτε ότι δεν δημιουργούνται πτυχώσεις

5 Βεβαιωθείτε ότι δεν καταλήγει μέσα σε νερό

O Σωστό

X Λάθος

2
1
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• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωλήνα αποστράγγισης (1) και τον μεταλλικό σφιγκτήρα (2) που 
παρέχονται.
Επίσης, εισάγετε τον σωλήνα αποστράγγισης μέχρι τέλους μέσα στην υποδοχή αποστράγγισης και 
προσαρτήστε σφιχτά επάνω στο άκρο του σωλήνα τον βραχίονα του σφιγκτήρα που βρίσκεται μέσα. 
(Συμβουλευτείτε τα σχήματα 21, 22)
(Τοποθετήστε τον μεταλλικό σφιγκτήρα (2) όπως φαίνεται στο σχήμα ώστε το εύρος σύσφιξης να μην 
ξεπερνά τη γωνία των 45 μοιρών.) (Μην αφήνετε την υποδοχή αποστράγγισης να έρθει σε επαφή με τον 
σωλήνα αποστράγγισης. Εάν έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, οι διαδικασίες συντήρησης δεν μπορούν να 
διεξαχθούν για τον εναλλάκτη θερμότητας κλπ.)

• Λυγίστε το άκρο του μεταλλικού σφιγκτήρα (2) ώστε να μην φουσκώνει το επίστρωμα στεγανοποίησης. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 22)

• Όταν τοποθετείτε τη μόνωση, τυλίξτε το μεγάλο επίστρωμα στεγανοποίησης (8) που παρέχεται ξεκινώντας 
από τη βάση του μεταλλικού σφιγκτήρα (2) και του σωλήνα αποστράγγισης (1) και προς την κατεύθυνση 
που υποδεικνύουν τα βέλη. (Συμβουλευτείτε τα σχήματα 21, 22)

Σχήμα 21

Σχήμα 22

Σχήμα 23

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει όλους τους εσωτερικούς σωλήνες αποστράγγισης.
• Μην αφήνετε χαλαρούς σωλήνες αποστράγγισης εντός της εσωτερικής μονάδας. (Συμβουλευτείτε το 
σχήμα 23)
(Οι χαλαροί σωλήνες αποστράγγισης μπορεί να προκαλέσουν σπάσιμο του πλέγματος αναρρόφησης.) (Οι 
χαλαροί σωλήνες αποστράγγισης μπορεί να προκαλέσουν θόρυβο σαν να ακούγονται φυσαλίδες νερού.)

• Τοποθετήστε το συνδετικό εξάρτημα στήριξης ανά διαστήματα του 1 έως 1,5 m χωρίς να αφήνετε χαλαρή 
τη σωλήνωση. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 20)
Γεμίστε με στόκο και μονωτικό υλικό (του εμπορίου) τυχόν κενά στη σωλήνωση αποστράγγισης, 
προκειμένου να αποτρέψετε την εισχώρηση σκόνης στην εσωτερική μονάδα.
Ωστόσο, προτού περάσετε τη σωλήνωση και την καλωδίωση για το τηλεχειριστήριο μέσα από την 
ίδια οπή, ολοκληρώστε τις "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ" και στη συνέχεια γεμίστε το 
κενό μεταξύ του καπακιού εισχώρησης και της σωλήνωσης.

1 Μεταλλικός σφιγκτήρας (2) (αξεσουάρ)

2 Σωλήνας αποστράγγισης (1) (αξεσουάρ)

3 Επίστρωμα στεγανοποίησης (8) (αξεσουάρ)

4 Για να αποτρέψετε τυχόν συμπύκνωση, μην αφήνετε κενά.

1 Μεταλλικός σφιγκτήρας (2) (αξεσουάρ)

2 Σωλήνας αποστράγγισης (1) (αξεσουάρ)

3 Επίστρωμα στεγανοποίησης (8) (αξεσουάρ)

4 Κατεύθυνση τυλίγματος επιστρώματος στεγανοποίησης

5 Κατεύθυνση εισαγωγής οδηγού

6 Περιοχή σφιγκτήρα

<A> Στραμμένη προς τα πίσω και δεξιά ή προς τα δεξιά

<B> Στραμμένη προς τα πίσω και αριστερά ή προς τα αριστερά

2

1

4

3

±45°

±45°±45°

1

2

1

2

3

6

4

1

3

55

2

<A> <B>
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(2) Μετά την ολοκλήρωση της σωλήνωσης, βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση εκτελείται ομαλά.
• Αδειάστε αργά 600 mL νερού ελέγχου αποστράγγισης μέσα στο δοχείο αποστράγγισης μέσω της εξόδου 
αέρα.

Σχήμα 24

Σχήμα 25

∆ημιουργήστε μια καθοδική κλίση 1/100 ή 
μεγαλύτερη για να διασφαλίσετε ότι δεν 
συσσωρεύεται αέρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην λυγίζετε και μην τυλίγετε τον σωλήνα αποστράγγισης (1) που παρέχεται προκειμένου να μην ασκείται 
υπερβολική πίεση. (Η άσκηση υπερβολικής πίεσης στη σωλήνωση αποστράγγισης μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού.)

• Για την εγκατάσταση της κεντρικής σωλήνωσης αποστράγγισης, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που 
περιγράφονται στο σχήμα 25.
Επιλέξτε ένα μέγεθος κεντρικής σωλήνωσης αποστράγγισης που να αντιστοιχεί στην εσωτερική μονάδα 
που θα συνδέσετε.
(Συμβουλευτείτε τον τεχνικό οδηγό.)

• Σύνδεση σωλήνωσης αποστράγγισης:
Μην συνδέετε τη σωλήνωση αποστράγγισης απευθείας με τους σωλήνες αποχέτευσης που μυρίζουν 
αμμωνία. Η αμμωνία της αποχέτευσης μπορεί να περάσει στην εσωτερική μονάδα μέσα από τους σωλήνες 
αποστράγγισης και να προκαλέσει διάβρωση του εναλλάκτη θερμότητας.

• Κατά την εγκατάσταση του ξεχωριστά παρεχόμενου κιτ αποστράγγισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης που συνοδεύει το κιτ αποστράγγισης.

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
• Οι ηλεκτρικές εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, και σε 
αποκλειστικό κύκλωμα.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τον ασφαλειοδιακόπτη διαρροής στην εσωτερική μονάδα. 
(Η εγκατάσταση του ασφαλειοδιακόπτη διαρροής απαιτείται από τον νόμο, προκειμένου να αποφευχθούν 
περιστατικά ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.)

• Η καλωδίωση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές των 220-240V.

• Μην ενεργοποιείτε την ηλεκτρική τροφοδοσία (για την εξωτερική μονάδα) μέχρι να ολοκληρωθούν όλες 
οι εργασίες καλωδίωσης.

• Θα πρέπει να τοποθετείται ασφαλειοδιακόπτης που θα μπορεί να κλείνει την παροχή ρεύματος σε 
ολόκληρο το ηλεκτρικό κύκλωμα.

• Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι γειωμένο.
• Για το μέγεθος καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας που συνδέεται με την εξωτερική μονάδα, την απόδοση 
του ασφαλειοδιακόπτη, τον διακόπτη και τις οδηγίες καλωδιώσεων, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης που παρέχονται με την εξωτερική μονάδα.

1 Έξοδος αέρα

2 Πλαστικό δοχείο για νερό ελέγχου
Απαιτείται μήκος σωλήνα περίπου 100 mm.

1 Κεντρικός σωλήνας αποστράγγισης

≥100 mm

2

1

≥100 mm

1
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• Μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες αερίου, νερού, αλεξικέραυνα ή τηλεφωνικά καλώδια 
γείωσης.
• Σωλήνες αερίου: μπορεί να προκληθούν εκρήξεις ή και πυρκαγιά εάν υπάρχει διαρροή αερίου.
• Σωλήνες νερού: δεν είναι δυνατή η γείωση εάν χρησιμοποιείται σκληρή σωλήνωση από βινύλιο. 
• τηλεφωνικά καλώδια γείωσης ή αλεξικέραυνα: μπορεί να προκαλέσουν αφύσικα υψηλό ηλεκτρικό 
φορτίο στη γείωση κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης, ανατρέξτε επίσης στις πινακίδες 
χαρακτηριστικών του σχεδιαγράμματος ηλεκτρικής καλωδίωσης.

• Για την καλωδίωση του τηλεχειριστηρίου, μην συνδέετε την ηλεκτρική καλωδίωση με το μπλοκ ακροδεκτών. 
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ολόκληρο το σύστημα.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με την καλωδίωση του τηλεχειριστηρίου, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης που παρέχεται με το τηλεχειριστήριο.

• Μην αγγίζετε τη διάταξη της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος κατά τη διαδικασία καλωδίωσης. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη διάταξη της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος.

• Προδιαγραφές για το καλώδιο του εμπορίου
Το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου είναι ένα εξάρτημα του εμπορίου. Προετοιμάστε την καλωδίωση όπως 
υποδεικνύεται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ισχύει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται προστατευμένοι σωλήνες. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει προστασία, χρησιμοποιήστε H07RN-F. (Πάχος επένδυσης: 1 mm ή μεγαλύτερο)
2. Το μήκος αυτό θα είναι το συνολικό μήκος που εκτείνεται σε ολόκληρο το σύστημα ομαδικού ελέγχου.
3. Οι προδιαγραφές καλωδίωσης ισχύουν εφόσον η συγκεκριμένη καλωδίωση έχει πτώση τάση της τάξεως 

του 2%.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μετά τη σύνδεση της καλωδίωσης, προστατεύστε τις διατάξεις καλωδίωσης και δρομολόγησης των 
καλωδίων.

• Μην αφήνετε τη σκόνη να εισχωρήσει στη μονάδα γεμίζοντας τα κενά ανάμεσα στους αγωγούς και το 
καπάκι εισχώρησης (άνω ή πίσω) με πώματα ή με στόκο.

• Όταν τα καλώδια χαμηλού ρεύματος (καλώδιο τηλεχειριστηρίου) και υψηλού ρεύματος (καλωδίωση μεταξύ 
μονάδων και καλωδίωσης γείωσης) δρομολογούνται προς τη μονάδα από την ίδια θέση, δημιουργείται 
ηλεκτρικός θόρυβος (ξένος θόρυβος). Αυτό προκαλεί δυσλειτουργία και βλάβες στις συσκευές.

• ∆ιατηρείτε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου και την καλωδίωση μεταξύ των μονάδων τουλάχιστον 50 mm 
μακριά από άλλα ηλεκτρικά καλώδια. Η μη συμμόρφωση με αυτή την οδηγία μπορεί να οδηγήσει σε 
δυσλειτουργία λόγω του ηλεκτρικού θορύβου.

Σύνδεση καλωδίωσης μεταξύ μονάδων και για το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου (συμβουλευτείτε το 
σχήμα 26)
(1) Ξεσφίξτε τις βίδες στερέωσης (2 τμχ.) ενώ κρατάτε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου, και στη συνέχεια 

αφαιρέστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου.
(2) Συνδέστε την καλωδίωση μεταξύ των μονάδων η οποία δρομολογείται από την οπή δρομολόγησης στο 

μπλοκ ακροδεκτών (X2M: 3P) αντιστοιχίζοντας τους αριθμούς (1 έως 3), και στη συνέχεια συνδέστε το 
καλώδιο γείωσης σε κάθε ακροδέκτη γείωσης.
Αφού το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το προσάρτημα (11) του σφιγκτήρα (4) που παρέχεται για να δέσετε 
την καλωδίωση χωρίς να ασκείτε πίεση στη διάταξη σύνδεσης των καλωδίων. (Συμβουλευτείτε το 
σχήμα 28)

Καλώδιο Μέγεθος (mm
2
) Μήκος

Καλωδίωση μεταξύ των 
μονάδων

H05VV - U4G
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1, 2)

2,5 –

Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Καλώδια με επένδυση βινυλίου ή 

κοινά καλώδια (2 σύρματα)
0,75 - 1,25

Μέγ. 500 m
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2)
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(3) Συνδέστε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου που δρομολογείται από την οπή δρομολόγησης στους 
ακροδέκτες (P1 και P2) του μπλοκ ακροδεκτών (X1M: 4P). (∆εν εφαρμόζεται πολικότητα.) 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 27)
Αφού το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το προσάρτημα (11) του σφιγκτήρα (4) που παρέχεται για να δέσετε 
την καλωδίωση χωρίς να ασκείτε πίεση στη διάταξη σύνδεσης των καλωδίων. (Συμβουλευτείτε το 
σχήμα 28)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών καλωδίωσης, τοποθετήστε την ηλεκτρική καλωδίωση 
αποφεύγοντας να ανασηκώσετε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου, και τοποθετήστε το κάλυμμα 
χωρίς να παγιδευτούν τα ηλεκτρικά καλώδια.
(Αν τα ηλεκτρικά καλώδια παγιδευτούν ή το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου ανασηκωθεί, ενδέχεται να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)

Σχήμα 26

1 Πίνακας ελέγχου 9 Κάλυμμα εισχώρησης

2 Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος 10 Σωλήνας αποστράγγισης

3 Μπλοκ ακροδεκτών τηλεχειρισμού (2P) 11 Καλώδιο τηλεχειριστηρίου (χαμηλού ρεύματος)

4 Μπλοκ ακροδεκτών ηλεκτρικής παροχής (3P) 12 Καλωδίωση μεταξύ μονάδων (υψηλού ρεύματος)/
καλωδίωση γείωσης

5 Σχήμα 28 13 ∆ακτύλιος (10) (αξεσουάρ)

6 Σφραγίστε με υλικό στοκαρίσματος ή στόκο (του 
εμπορίου)

14 Πινακίδα χαρακτηριστικών διαγράμματος ηλεκτρικής 
καλωδίωσης (εσωτερικά)

7 Οπή δρομολόγησης καλωδίωσης/σωλήνωσης 15 Βίδα στερέωσης καλύμματος πίνακα ελέγχου (2 τμχ.)

8 Σωλήνωση ψυκτικού 16 Κάλυμμα πίνακα ελέγχου

≥50 mm

2

1

3

4 5
7

6

8

9

11

12

13

16

14

15 15

10
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∆ιαδικασία καλωδίωσης σύνδεσης εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας

Σχήμα 27

Σχήμα 28

(1) Τοποθετήστε το προσάρτημα με τρόπο ώστε να είναι στραμμένο προς την πλευρά ελέγχου της καλωδίωσης.
(2) Χρησιμοποιήστε τον σφιγκτήρα για να στερεώσετε την καλωδίωση στο προσάρτημα, ώστε η καλωδίωση 

να μην ασκεί πρόσθετη πίεση στο μπλοκ σύνδεσης ακροδεκτών.
(3) Συγκρατήστε με τον σφιγκτήρα όλα τα καλώδια μαζί, προκειμένου να αποτρέψετε τυχόν λανθασμένη 

ευθυγράμμιση της καλωδίωσης μεταξύ των μονάδων και της καλωδίωσης γείωσης στην πλευρά του 
μπλοκ ακροδεκτών, και να τα κρατήσετε σταθερά στερεωμένα επάνω του.

Κατά τη σύνδεση της καλωδίωσης στους ακροδέκτες, ακολουθήστε τις σημειώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Ροπή σύσφιξης για τις βίδες του ακροδέκτη.
• Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες του ακροδέκτη. Εάν η μύτη του κατσαβιδιού 
είναι πολύ μικρή, το κεφάλι της βίδας ενδέχεται να φθαρεί και η βίδα να μην μπορεί να σφίξει όπως 
απαιτείται.

• Εάν η βίδες του ακροδέκτη σφίξουν περισσότερο απ' όσο απαιτείται, ενδέχεται να φθαρούν.
• Για τις τιμές ροπής σύσφιξης των βιδών των ακροδεκτών, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.

1 Εξωτερική μονάδα

2 Εσωτερική μονάδα

3 Μπλοκ ακροδεκτών

4 Ακροδέκτης γείωσης

5 Καλωδίωση μεταξύ των μονάδων

Συνδέστε τα καλώδια της εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας 
στους ακροδέκτες με τους αντίστοιχους αριθμούς 
ακροδεκτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε υλικό συγκόλλησης για να 
διαμορφώσετε την καλωδίωση.

1 Καλώδιο τηλεχειριστηρίου (χωρίς πολικότητα)

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Σε καμία περίπτωση μην συνδέετε την καλωδίωση μεταξύ των μονάδων (υψηλού 
ρεύματος).

• Μην χρησιμοποιείτε υλικό συγκόλλησης για να διαμορφώσετε την καλωδίωση.

1 Καλώδιο τηλεχειριστηρίου

2 Προσάρτημα (11) (αξεσουάρ), βίδα M4 (12) (αξεσουάρ)

3 Καλωδίωση μεταξύ των μονάδων

4 Σφιγκτήρας (4) (αξεσουάρ)

Ακροδέκτης Μέγεθος Ροπή σύσφιξης

Μπλοκ ακροδεκτών τηλεχειριστηρίου (2P) M3,5 0,79 - 0,97 N•m

Μπλοκ ακροδεκτών ηλεκτρικής παροχής (3P) M4 1,18 - 1,44 N•m

Ακροδέκτης γείωσης M4 1,18 - 1,44 N•m

1 2 3
≥R10

≥R10

2
1
2

3

1

3

5

4

1 2

3 3

≥R10 1

2

1

3

4

4
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Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την καλωδίωση της παροχής ρεύματος
Χρησιμοποιήστε έναν στρογγυλό σπειροειδή ακροδέκτη για τη σύνδεση με το μπλοκ ακροδεκτών 
ηλεκτρικής παροχής. 
Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο, ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 29)

• Μην συνδέετε καλώδια διαφορετικής διατομής στον ίδιο ακροδέκτη ηλεκτρικής παροχής. (Εάν οι συνδέσεις 
είναι χαλαρές μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.) (Συμβουλευτείτε το σχήμα 30)

• Όταν συνδέετε καλώδια ίδιας διατομής, συνδέστε τα σύμφωνα με το σχήμα 30.
• Κατά την καλωδίωση, βεβαιωθείτε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ενδεδειγμένα καλώδια και έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι συνδέσεις, και ότι τα καλώδια είναι στερεωμένα με τρόπο ώστε να μην ασκούνται 
εξωτερικές πιέσεις στους ακροδέκτες.

Σχήμα 29

Σχήμα 30

Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την καλωδίωση της γείωσης
• Περάστε το καλώδιο γείωσης ώστε να εξέρχεται από την εγκοπή της κοίλης ροδέλας. (Το καλώδιο γείωσης 
ενδέχεται να μην έρχεται σε επαφή με το μπλοκ ακροδεκτών όπως απαιτείται, με αποτέλεσμα τη μείωση της 
απόδοσης της γείωσης.)

• Όταν χρησιμοποιείται πολύκλωνο καλώδιο, μην εφαρμόζετε υλικό συγκόλλησης για να διαμορφώσετε την 
καλωδίωση.

1 Τοποθετήστε το μονωτικό περίβλημα

2 Στρογγυλός σπειροειδής ακροδέκτης

3 Ηλεκτρικό καλώδιο

Συνδέετε καλώδια ίδιας διατομής 
και στις δύο πλευρές. (ΣΩΣΤΟ)

Μην συνδέετε καλώδια ίδιας 
διατομής στη μία πλευρά. (ΛΑΘΟΣ)

Μην συνδέετε καλώδια 
διαφορετικής διατομής. (ΛΑΘΟΣ)

Σωστό Λάθος Λάθος

1 Στρογγυλός σπειροειδής ακροδέκτης

2 Κοίλη ροδέλα

3 Εγκοπή

2

1

3

2
1

3
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9. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ασφαλειοδιακόπτη διαρροής στην εξωτερική μονάδα.
Η εγκατάσταση του ασφαλειοδιακόπτη διαρροής απαιτείται από τον νόμο, προκειμένου να αποφευχθούν 
περιστατικά ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.

Για την καλωδίωση των εξωτερικών μονάδων, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται 
με τις εξωτερικές μονάδες.
Επιβεβαιώστε τον τύπο του συστήματος.
• Τύπος ζεύγους: 1 τηλεχειριστήριο ελέγχει 1 εσωτερική μονάδα. (βασικό σύστημα) (Συμβουλευτείτε το σχήμα 31)
• Ομαδικός έλεγχος: 1 τηλεχειριστήριο ελέγχει έως και 16 εσωτερικές μονάδες. (Όλες οι εσωτερικές 
μονάδες λειτουργούν σύμφωνα με το τηλεχειριστήριο) (Συμβουλευτείτε το σχήμα 32)

• Έλεγχος 2 τηλεχειριστηρίων: 2 τηλεχειριστήρια ελέγχουν 1 εσωτερική μονάδα. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 34)

Σχήμα 31
Τύπος ζεύγους

Προδιαγραφές βασικής συσκευής καλωδίωσης

* Συμβουλευτείτε επίσης τα τεχνικά έγγραφα για τις προδιαγραφές καλωδίωσης όταν 
είναι συνδεδεμένες οι εσωτερικές μονάδες.

<Περιορισμοί χρήσης καλωδίων>
Μην χρησιμοποιείτε απλά καλώδια για τη σύνδεση μεταξύ των μονάδων και της καλωδίωσης παροχής ρεύματος.
Παράδειγμα: VCTF (δεν επιτρέπεται), καλώδιο VV (επιτρέπεται)

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ως κύρια μονάδα χρησιμοποιείτε μια εσωτερική μονάδα που μπορεί να ανιχνεύσει τις συνήθεις εσωτερικές θερμοκρασίες.
Ως κύρια μονάδα ορίζεται μια εσωτερική με συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο.

• Για τον ακροδέκτη του τηλεχειριστηρίου (P1 P2) δεν είναι απαραίτητη η διασταυρούμενη καλωδίωση. 
(Μην τη συνδέετε στον ίδιο ασφαλειοδιακόπτη.)

Εσωτερική μονάδα

Καλώδιο γείωσης (χάλκινο)
Καλωδίωση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων

Ελάχ. μέγεθος Μήκος

2 mm
2
 (Ø16 mm) ή 

μεγαλύτερο
2 mm

2
 (Ø16 mm) 50 mm ή μικρότερο

1 Κύρια ηλεκτρική τροφοδοσία

2 Κεντρικός διακόπτης

3 Ασφάλεια

4 Εξωτερική μονάδα

5 Εσωτερική μονάδα

6 Τηλεχειριστήριο (προαιρετικά εξαρτήματα)

1 2 3

P1 P2

1 2 3

P1 P2

2

1

3

4

5

6
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Σχήμα 32
Ομαδικός έλεγχος

9-1 Κατά την εφαρμογή του ομαδικού ελέγχου
• Όταν χρησιμοποιείται μια μονάδα ζεύγους ή μια κύρια μονάδα για ταυτόχρονη πολλαπλή λειτουργία, μπορείτε 
μέσω του τηλεχειριστηρίου να ελέγξετε (ομαδικά) την έναρξη/διακοπή λειτουργίας για έως και 16 μονάδες.

• Σε αυτήν την περίπτωση, όλες οι εσωτερικές μονάδες στην ομάδα θα λειτουργούν σύμφωνα με το 
τηλεχειριστήριο ομαδικού ελέγχου.

• Επιλέξτε ένα τηλεχειριστήριο το οποίο να διαθέτει όσες περισσότερες λειτουργίες της ομάδας 
(περιστρεφόμενο πτερύγιο κλπ.) είναι εφικτό.

Σχήμα 33

∆ιαδικασία καλωδίωσης
(1) Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 26)
(2) ∆ιασταυρώστε το μπλοκ ακροδεκτών του τηλεχειριστηρίου (P1 P2) εντός του πίνακα ελέγχου. (∆εν 

εφαρμόζεται πολικότητα.)
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 32 και τον Πίνακα 3)

1 Κύρια ηλεκτρική τροφοδοσία

2 Κεντρικός διακόπτης

3 Ασφάλεια

4 Εξωτερική μονάδα 1

5 Εσωτερική μονάδα 1

6 Τηλεχειριστήριο (προαιρετικά εξαρτήματα)

7 Εξωτερική μονάδα 2

8 Εσωτερική μονάδα 2

9 Εξωτερική μονάδα 16

10 Εσωτερική μονάδα 16

1 Εξωτερική μονάδα 1 5 Εσωτερική μονάδα 2 (βοηθητική)

2 Εξωτερική μονάδα 2 6 Εσωτερική μονάδα 2 (κύρια)

3 Εξωτερική μονάδα 16 7 Εσωτερική μονάδα 16

4 Εσωτερική μονάδα 1 8 Τηλεχειριστήριο ομαδικού ελέγχου

P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

P1 P2 P1 P2 P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

2

1

3

4

5

6

2

1

3

7

8

2

1

3

9

10

8

31 2

4 5 6 7
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Σχήμα 34
Έλεγχος 2 τηλεχειριστηρίων

9-2 Έλεγχος 2 τηλεχειριστηρίων (Έλεγχος 1 εσωτερικής μονάδας μέσω 
2 τηλεχειριστηρίων)

• Όταν χρησιμοποιείτε 2 τηλεχειριστήρια, το ένα πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση "MAIN" (ΚΥΡΙΟ) και το άλλο 
στη θέση "SUB" (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ).

ΕΝΑΛΛΑΓΗ MAIN/SUB (ΚΥΡΙΟΥ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ)
• Οι ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου BRC1E51A7 θα πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
που παρέχεται μαζί με το τηλεχειριστήριο.
Οι ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου BRC1D528 θα πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία.

(1) Τοποθετήστε ένα ίσιο κατσαβίδι στην εσοχή ανάμεσα στο επάνω και κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου και, 
πιέζοντας στα 2 σημεία, ξεβιδώστε το επάνω μέρος. (Η PCB του τηλεχειριστηρίου είναι τοποθετημένη στο 
άνω μέρος του τηλεχειριστηρίου.) (Συμβουλευτείτε το σχήμα 35)

(2) Γυρίστε τον διακόπτη εναλλαγής main/sub που βρίσκεται πάνω στη μία από τις δύο PCB του 
τηλεχειριστηρίου στη θέση "S". (Αφήστε τον διακόπτη του άλλου τηλεχειριστηρίου στη θέση "M".) 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 36)

∆ιαδικασία καλωδίωσης
(3) Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου. (Συμβουλευτείτε το σχήμα 26)
(4) Προσθέστε το τηλεχειριστήριο 2 στο μπλοκ ακροδεκτών του τηλεχειριστηρίου (P1 P2) εντός του 

πίνακα ελέγχου. 
(∆εν εφαρμόζεται πολικότητα.) (Συμβουλευτείτε το σχήμα 34 και τον Πίνακα 3)

1 Κύρια ηλεκτρική τροφοδοσία

2 Κεντρικός διακόπτης

3 Ασφάλεια

4 Εξωτερική μονάδα

5 Εσωτερική μονάδα

6 Τηλεχειριστήριο 1 (προαιρετικά εξαρτήματα)

7 Τηλεχειριστήριο 2 (προαιρετικά εξαρτήματα)

Σχήμα 35 Σχήμα 36

1 Άνω τμήμα του τηλεχειριστηρίου 1 Εργοστασιακή ρύθμιση

2 Κάτω τμήμα του τηλεχειριστηρίου 2 Εάν δεν έχουν τροποποιηθεί οι εργοστασιακές ρυθμίσεις, 
χρειάζεται να αλλαχθεί μόνο ένα τηλεχειριστήριο.

3 Τοποθετήστε εδώ το κατσαβίδι και προσεκτικά 
ανασηκώστε το άνω τμήμα του τηλεχειριστηρίου.

3 PCB τηλεχειριστηρίου

P1 P2 P1 P2

1 2 3

P1 P2

1 2 3

2

1

3

4

5

6 7

2

1

3

S

M
S

S
M

2

1

3
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10. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

• Μετά την ολοκλήρωση της καλωδίωσης, στερεώστε καλά το πλευρικό διακοσμητικό πλαίσιο ακολουθώντας 
αντίθετα τα βήματα που είχατε ακολουθήσει για την αφαίρεσή του πλέγματος αναρρόφησης.

• Τοποθετήστε το πλέγμα αναρρόφησης κρεμώντας το καλώδιό του στο άγκιστρο της εσωτερικής μονάδας 
όπως φαίνεται παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το καλώδιο μπορεί να παγιδευτεί κατά το κλείσιμο του πλέγματος αναρρόφησης. Πριν κλείσετε το πλέγμα 
αναρρόφησης, ελέγξτε ότι το καλώδιο δεν προεξέχει από το πλάι.

11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(1) Βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα του πίνακα ελέγχου των εσωτερικών και των εξωτερικών μονάδων 

είναι κλειστά.

(2) Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας του ρεύματος, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για 
να κάνετε τις ρυθμίσεις του χώρου εγκατάστασης σύμφωνα με τις συνθήκες εγκατάστασης.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο, συμβουλευτείτε τη «∆ιαδικασία ρύθμισης στο 
χώρο εγκατάστασης» του εγχειριδίου εγκατάστασης που παρέχεται μαζί με το τηλεχειριστήριο.

• Η ρύθμιση της διεύθυνσης είναι απαραίτητη για το ασύρματο τηλεχειριστήριο.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

(3) Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν τροποποιώντας τον «Αριθμό Λειτουργίας», τον «ΠΡΩΤΟ ΚΩ∆ΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ» και τον «∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ».

• Αυτή η ρύθμιση γίνεται μαζικά για ολόκληρη την ομάδα. Για να ρυθμίσετε κάθε εσωτερική μονάδα ξεχωριστά 
και να πραγματοποιήσετε τους ελέγχους μετά τη ρύθμιση, ορίστε τον αριθμό της λειτουργίας στην 
παρένθεση.

(4) Μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις που δεν αναγράφονται στον πίνακα.

11-1 Ρύθμιση ύψους οροφής (Τύπος 100 ή προγενέστερος)
• Κατά την εγκατάσταση του τύπου μονάδας 71 ή 100, καθορίστε τον ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 
σύμφωνα με το ύψος οροφής που υποδεικνύεται στον Πίνακα 4.
(Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος σε "01" (βασική)).

Πίνακας 4

1 Χαραγμένη οπή

2 Καλώδιο

3 Άγκιστρο

4 Εσωτερική μονάδα

5 Πλέγμα αναρρόφησης

6 ∆ιασταυρούμενη τομή

Ύψος οροφής (m)
Αρ. λειτουργίας

ΠΡΩΤΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

∆ΕΥΤΕΡΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣΤύπος 71 Τύπος 100

Βασικός 
εξοπλισμός

Μικρότερο από 
2,7 m

Μικρότερο από 
3,8 m 13 (23) 0

01

Υψηλή οροφή 2,7 έως 3,5 3,8 έως 4,3 02

2

2

1
1 3

3

6

5

4
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις που δεν αναγράφονται στον πίνακα.

11-2 Ρυθμίσεις των πρόσθετων μονάδων
• Για να ρυθμίσετε τις πρόσθετες μονάδες, συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με την 
εν λόγω μονάδα.

11-3 Ρύθμιση ένδειξης φίλτρου αέρα
• Τα τηλεχειριστήρια είναι εξοπλισμένα με ενδείξεις φίλτρων αέρα επί οθόνης υγρών κρυστάλλων που 
εμφανίζουν πότε πρέπει να καθαριστούν τα φίλτρα αέρα.

• Αλλάξτε τον ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ σύμφωνα με τον Πίνακα 5 και ανάλογα με τη συγκέντρωση 
ακαθαρσιών ή σκόνης στον χώρο.
(Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος σε "01" για χαμηλά επίπεδα 
μόλυνσης του φίλτρου αέρα.)

Πίνακας 5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ο «Αρ. λειτουργίας» ορίζεται συνήθως μαζικά για ολόκληρη την ομάδα. Για να ρυθμίσετε κάθε εσωτερική 

μονάδα ξεχωριστά και να πραγματοποιήσετε τους ελέγχους μετά τις ρυθμίσεις, ορίστε τον αριθμό της 
λειτουργίας στην παρένθεση.

2. Μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις που δεν αναγράφονται στον πίνακα.

• Εκτός από την αναγκαιότητα για τον τακτικό καθαρισμό του φίλτρου, εξηγήστε στον πελάτη τι ισχύει για τα καθορισμένα 
χρονικά διαστήματα συχνότητας του καθαρισμού. Ο τακτικός καθαρισμός είναι απαραίτητος ώστε να αποφεύγεται 
τυχόν απόφραξη, παρά το ότι στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένας τύπος φίλτρου μεγάλης διάρκειας ζωής.

11-4 Ρύθμιση τιμής ροής αέρα όταν το θερμικό σύστημα είναι απενεργοποιημένο
• Ορίστε την επιθυμητή τιμή σύμφωνα με τις συνθήκες χρήσης και σε συνεννόηση με τον πελάτη.

(Ως εργοστασιακή ρύθμιση, η τιμή ροής αέρα που θα χρησιμοποιείται όταν το θερμικό σύστημα ψύξης είναι 
απενεργοποιημένο έχει οριστεί στον ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ "02", και στο "01" για άλλες τιμές.)

Πίνακας 6

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ο «Αρ. λειτουργίας» ορίζεται συνήθως μαζικά για ολόκληρη την ομάδα. Για να ρυθμίσετε κάθε εσωτερική μονάδα 

ξεχωριστά και να πραγματοποιήσετε τους ελέγχους μετά τις ρυθμίσεις, ορίστε τον αριθμό της λειτουργίας στην παρένθεση.
2. Μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις που δεν αναγράφονται στον πίνακα.

Ρύθμιση
Χρονικά διαστήματα εμφάνισης ενδείξεως 
φίλτρου αέρα (τύπος μεγάλης διάρκειας)

Αρ. 
λειτουργίας

ΠΡΩΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

∆ΕΥΤΕΡΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Χαμηλά επίπεδα μόλυνσης 
του φίλτρου

Περίπου 2.500 ώρες
10 (20) 0

01

Υψηλά επίπεδα μόλυνσης 
του φίλτρου

Περίπου 1.250 ώρες 02

Ρύθμιση Αρ. λειτουργίας
ΠΡΩΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΕΥΤΕΡΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ο ανεμιστήρας σταματά όταν το 
θερμικό σύστημα απενεργοποιείται 
(ψύξη/θέρμανση)

Κανονική λειτουργία
11 (21) 2

01

Τερματισμός 02

Τιμή ροής αέρα όταν το 
θερμικό σύστημα ψύξης 
είναι απενεργοποιημένο

Κατώτερη τιμή ροής αέρα
12 (22) 6

01

Προεπιλεγμένη τιμή 
ροής αέρα

02

Τιμή ροής αέρα όταν το 
θερμικό σύστημα θέρμανσης 
είναι απενεργοποιημένο

Κατώτερη τιμή ροής αέρα
12 (22) 3

01

Προεπιλεγμένη τιμή 
ροής αέρα

02
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12. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Οι ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου BRC1E51A7 θα πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
που παρέχεται μαζί με το τηλεχειριστήριο.
Οι ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου BRC1D528 θα πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία.

• Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες καλωδίωσης για τις εσωτερικές και εξωτερικές 
μονάδες.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία του εξοπλισμού είναι όλα κλειστά: το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου της 
εσωτερικής μονάδας και το εξωτερικό πλαίσιο και το κάλυμμα της σωλήνωσης της εξωτερικής μονάδας.

• Μετά την ολοκλήρωση της σωλήνωσης ψυκτικού, της σωλήνωσης αποστράγγισης και της ηλεκτρικής 
καλωδίωσης, καθαρίστε το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας, το διακοσμητικό πλαίσιο και το πλέγμα 
αναρρόφησης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική λειτουργία σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης που παρέχεται με την εξωτερική μονάδα 
προκειμένου να προφυλάξετε τη μονάδα. (Συνιστάται η δοκιμαστική λειτουργία να εκτελείται κατά την 
παρουσία του εξειδικευμένου σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις προσωπικού.)

• Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η κατεύθυνση ροής αέρα και η τιμή ροής αέρα.
• Εάν οι εσωτερικές εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής 
λειτουργίας, ενημερώστε τον πελάτη ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει στη χρήση μέχρι να ολοκληρωθούν. 
Αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της εσωτερικής μονάδας. (Εάν η μονάδα λειτουργήσει υπό αυτές τις 
συνθήκες, υλικά όπως βαφή, κόλλα κλπ. τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τις εσωτερικές εργασίες, θα μολύνουν 
την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή εκτόξευση νερού.)

• Εάν προκύψει δυσλειτουργία και η μονάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει, συμβουλευτείτε την ενότητα 
"12-2. Προφυλάξεις κατά τις εργασίες συντήρησης".

• Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, πατήστε μία φορά το κουμπί ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/
∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να εισέλθει η μονάδα σε λειτουργία επιθεώρησης και βεβαιωθείτε ότι 
ο κωδικός δυσλειτουργίας είναι "00". (=κανονική λειτουργία).

12-1 ∆οκιμαστική λειτουργία
1. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής της πλευράς αερίου.
2. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής της πλευράς υγρού.
3. Τροφοδοτήστε με ρεύμα τη θέρμανση του στροφαλοθαλάμου για 6 ώρες. (∆εν απαιτείται σε περίπτωση 

μονάδων σχεδιασμένων αποκλειστικά για ψύξη)
4. Ρυθμίστε στη λειτουργία ψύξης με το τηλεχειριστήριο και ξεκινήστε τη λειτουργία πατώντας το κουμπί ON/

OFF (  ).
5. Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 φορές (  ) (2 φορές για 

ασύρματο τηλεχειριστήριο) και ενεργοποιήστε τη ∆οκιμαστική Λειτουργία για 3 λεπτά.
6. Πατήστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (  ) για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα 

βρίσκεται σε λειτουργία.
7. Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (  ) και συνεχίστε κανονικά με την 

λειτουργία του μηχανήματος.
8. Επιβεβαιώστε τη λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
1. Εάν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά, συμβουλευτείτε την ενότητα "12-2. Προφυλάξεις κατά τις εργασίες 

συντήρησης".
2. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, πατήστε μία φορά το κουμπί ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να εισέλθει η μονάδα σε λειτουργία επιθεώρησης και βεβαιωθείτε ότι 
ο κωδικός δυσλειτουργίας είναι "00". (=κανονική λειτουργία)
Εάν ο κωδικός εμφανίζει οποιονδήποτε άλλο αριθμό εκτός από "00", συμβουλευτείτε την ενότητα 
"12-2. Προφυλάξεις κατά τις εργασίες συντήρησης".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν κάποια δυσλειτουργία παρεμποδίζει τη φυσιολογική λειτουργία του συστήματος, συμβουλευτείτε τον 
παρακάτω πίνακα διάγνωσης δυσλειτουργιών.

TEST

TEST
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12-2 Προφυλάξεις κατά τις εργασίες συντήρησης
Με τη μονάδα ενεργοποιημένη. Οι δυσλειτουργίες μπορούν να παρακολουθηθούν από το 
τηλεχειριστήριο.
• Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί φυσιολογικά μετά την εγκατάστασή του,
ενδέχεται να έχει προκύψει κάποια από τις δυσλειτουργίες που επισημαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

∗ Μετά την ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος, το μέγιστο είναι 90 δευτερόλεπτα, αν και θα εμφανίζεται 
μόνο η ένδειξη "88". Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, και θα ρυθμίζεται έως τα 90 δευτερόλεπτα.
 Επίλυση προβλημάτων με την οθόνη στο τηλεχειριστήριο οθόνης υγρών κρυστάλλων.
1. Με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1)

Όταν η λειτουργία διακόπτεται λόγω σφάλματος, ανάβει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και στην οθόνη 
υγρών κρυστάλλων εμφανίζεται η ένδειξη "  " και ο κωδικός δυσλειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση, 
συμβουλευτείτε τον πίνακα με τους κωδικούς δυσλειτουργίας για να εντοπίσετε το πρόβλημα για τον 
ομαδικό έλεγχο. Θα εμφανιστεί ο αριθμός της μονάδας ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε ποια εσωτερική 
μονάδα παρουσιάζει δυσλειτουργία. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2)

2. Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο.
(Συμβουλευτείτε επίσης το εγχειρίδιο λειτουργίας που παρέχεται μαζί με το τηλεχειριστήριο.)
Όταν η λειτουργία διακόπτεται λόγω σφάλματος, αναβοσβήνει η οθόνη της εσωτερικής μονάδας. Σε αυτήν 
την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον πίνακα με τους κωδικούς δυσλειτουργίας για να εντοπίσετε το 
πρόβλημα, αναζητώντας τη δυσλειτουργία βάσει των ακόλουθων βημάτων. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2)

(1) Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Θα εμφανιστεί η ένδειξη "  " 
και θα αναβοσβήνει ο αριθμός " 0 ".

(2) Πατήστε το κουμπί ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και βρείτε τον αριθμό της μονάδας που 
σταμάτησε λόγω δυσλειτουργίας.
Αριθμός ηχητικών ειδοποιήσεων 3 σύντομοι ήχοι ...............Πραγματοποιήστε όλες τις ενέργειες που ακολουθούν 

1 σύντομος ήχος .............Πραγματοποιήστε τις ενέργειες των βημάτων (3) και (6)
1 παρατεταμένος ήχος ....∆εν υπάρχει δυσλειτουργία

(3) Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το μεγαλύτερο 
ψηφίο του κωδικού δυσλειτουργίας.

(4) Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ μέχρι να ακουστούν 2 σύντομοι ήχοι 
και βρείτε τον μεγαλύτερο κωδικό.

(5) Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το μικρότερο 
ψηφίο του κωδικού δυσλειτουργίας.

(6) Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ μέχρι να ακουστεί ένας 
παρατεταμένος ήχος και βρείτε τον μικρότερο κωδικό.
• Ο παρατεταμένος ήχος υποδεικνύει τον κωδικό δυσλειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στο τηλεχειριστήριο. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "  ".
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο στη λειτουργία επιθεώρησης 

και το παραπάνω ιστορικό σφάλματος θα διαγραφεί, αφού ο κωδικός σφάλματος αναβοσβήσει δύο φορές 
και εμφανιστεί ο κωδικός "00" (κανονική λειτουργία).
Η οθόνη θα μεταβεί από τη λειτουργία επιθεώρησης στην κανονική λειτουργία.

Ένδειξη οθόνης τηλεχειριστηρίου ∆υσλειτουργία

Καμία ένδειξη

• Σφάλμα παροχής ρεύματος ή σύνδεση ανοιχτής φάσης
• Λανθασμένη καλωδίωση μεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής μονάδας

• Σφάλμα PCB εσωτερικής μονάδας
• Λανθασμένη καλωδίωση σύνδεσης τηλεχειριστηρίου
• Σφάλμα τηλεχειριστηρίου
• Σφάλμα ασφάλειας

88*
• Σφάλμα PCB εσωτερικής μονάδας
• Λανθασμένη καλωδίωση μεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής μονάδας

Αναβοσβήνει η ένδειξη 88
• Λανθασμένη καλωδίωση μεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής μονάδας
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12-3 Κωδικοί δυσλειτουργίας
• Για περιπτώσεις στις οποίες ο κωδικός δυσλειτουργίας μένει κενός, η ένδειξη " " δεν θα εμφανίζεται. Αν και 
το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί, ελέγξτε τη λειτουργία του και προβείτε στις απαιτούμενες επισκευές.

• Ανάλογα με τον τύπο της εσωτερικής ή της εξωτερικής μονάδας, οι κωδικοί δυσλειτουργίας ενδέχεται να μην εμφανίζονται.

Κωδικός ∆υσλειτουργία/Παρατηρήσεις
A1 Σφάλμα PCB εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογικό επίπεδο νερού αποστράγγισης

A6
Ο κινητήρας ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας παρουσιάζει υπερφόρτιση 
ή υπερένταση ή έχει κλειδώσει

A7 ∆υσλειτουργία μοτέρ ασφάλισης περσίδων
AF Σφάλμα υγραντήρα

AH
Σφάλμα φίλτρου αέρα
Μόνο το φίλτρο αέρα δεν λειτουργεί.

AJ
Επιλογή ακατάλληλου τύπου
Λανθασμένη προεπιλογή δεδομένων χωρητικότητας. Ή δεν έχει πραγματοποιηθεί 
προγραμματισμός στο ενσωματωμένο κύκλωμα διατήρησης δεδομένων.

C4 Σφάλμα αισθητήρα (R2T) για θερμοκρασία εναλλάκτη θερμότητας
C5 Σφάλμα αισθητήρα (R3T) για θερμοκρασία εναλλάκτη θερμότητας
C9 Σφάλμα αισθητήρα για θερμοκρασία αέρα αναρρόφησης
CC ∆υσλειτουργία συστήματος αισθητήρα υγρασίας

CJ
Σφάλμα αισθητήρα για τηλεχειριστήριο
Το θερμίστορ του τηλεχειριστηρίου δεν λειτουργεί, αλλά το θερμικό σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

E0 Ενέργεια συσκευής ασφαλείας (εξωτερική μονάδα)
E1 Σφάλμα PCB εξωτερικής μονάδας
E3 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση (εξωτερική μονάδα)
E4 Μη φυσιολογική χαμηλή πίεση (εξωτερική μονάδα)
E5 ∆υσλειτουργία ασφάλισης κινητήρα συμπιεστή

E7
∆υσλειτουργία ασφάλισης εξωτερικού κινητήρα ανεμιστήρα
∆υσλειτουργία στιγμιαίας υπερέντασης εξωτερικού ανεμιστήρα

E9 Σφάλμα ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (εξωτερική μονάδα)
F3 Μη φυσιολογική θερμοκρασία σωλήνα εκκένωσης (εξωτερική μονάδα)
H3 Σφάλμα πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης (εξωτερική μονάδα)
H7 ∆υσλειτουργία σήματος θέσης εξωτερικού κινητήρα
H9 Σφάλμα θερμίστορ εξωτερικού αέρα (εξωτερική μονάδα)
J1 ∆υσλειτουργία συστήματος αισθητήρα πίεσης (εξωτερική μονάδα)
J2 ∆υσλειτουργία συστήματος αισθητήρα ρεύματος (εξωτερική μονάδα)
J3 Σφάλμα θερμίστορ σωλήνα εκκένωσης (εξωτερική μονάδα)
J5 Σφάλμα θερμίστορ σωλήνα αναρρόφησης (εξωτερική μονάδα)
J6 Σφάλμα θερμίστορ εναλλάκτη θερμότητας (εξωτερική μονάδα)
J7 Σφάλμα θερμίστορ εναλλάκτη θερμότητας (2) (εξωτερική μονάδα)
J8 ∆υσλειτουργία θερμίστορ σωλήνωσης υγρού (θέρμανση) (εξωτερική μονάδα)
J9 ∆υσλειτουργία θερμίστορ σωλήνωσης αερίου (ψύξη) (εξωτερική μονάδα)
JA ∆υσλειτουργία συστήματος αισθητήρα πίεσης σωλήνα εκκένωσης (εξωτερική μονάδα)
JC ∆υσλειτουργία συστήματος αισθητήρα πίεσης σωλήνα εισαγωγής (εξωτερική μονάδα)
L1 ∆υσλειτουργία συστήματος INV (εξωτερική μονάδα)
L3 ∆υσλειτουργία θερμίστορ αντιδραστήρα (εξωτερική μονάδα)

L4
Υπερθέρμανση πτερυγίου εξαγωγής θερμότητας (εξωτερική μονάδα)
Ελάττωμα ψύξης αντιστροφέα

L5
Στιγμιαία υπερένταση (εξωτερική μονάδα)
Πιθανό σφάλμα γείωσης ή βραχυκύκλωμα στον κινητήρα του συμπιεστή.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, συμβουλευτείτε την ενότητα "Στοιχεία προς έλεγχο 
κατά την παράδοση" στη σελίδα 6.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν οι εσωτερικές εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής 
λειτουργίας, ενημερώστε τον πελάτη ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει στη χρήση μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι εσωτερικές εργασίες. Αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία του προϊόντος.
Εάν η μονάδα λειτουργήσει υπό αυτές τις συνθήκες, υλικά όπως βαφή, κόλλα κλπ. τα οποία 
χρησιμοποιούνται κατά τις εσωτερικές εργασίες, θα μολύνουν το προϊόν. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
προκαλέσει διαρροή ή εκτόξευση νερού.

Προφυλάξεις για όσους διεξάγουν δοκιμαστική λειτουργία

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και πριν από την παράδοση στον πελάτη, βεβαιωθείτε 
ότι τα καλύμματα του πίνακα ελέγχου είναι κλειστά. Ενημερώστε τον πελάτη σχετικά με την κατάσταση 
(ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) του ασφαλειοδιακόπτη παροχής.

L8
Ηλεκτρική θερμική προστασία (εξωτερική μονάδα)
Πιθανή ηλεκτρική υπερφόρτιση στον συμπιεστή ή κομμένη γραμμή στον κινητήρα του συμπιεστή.

L9
Αποφυγή καθυστέρησης (εξωτερική μονάδα)
Ο συμπιεστής πιθανώς έχει κλειδώσει.

LC
∆υσλειτουργία μετάδοσης μεταξύ των αντιστροφέων των εξωτερικών μονάδων 
ελέγχου (εξωτερική μονάδα)

P1 Ανοιχτή φάση ή χαμηλή τάση κύριου κυκλώματος (εξωτερική μονάδα)
P3 ∆υσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας PCB (εξωτερική μονάδα)
P4 ∆υσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας πτερυγίου εξαγωγής θερμότητας (εξωτερική μονάδα)

PJ
Επιλογή ακατάλληλου τύπου (εξωτερική μονάδα)
Λανθασμένη προεπιλογή δεδομένων χωρητικότητας. Ή δεν έχει πραγματοποιηθεί 
προγραμματισμός στο ενσωματωμένο κύκλωμα διατήρησης δεδομένων.

U0 Μη φυσιολογική θερμοκρασία σωλήνα αναρρόφησης ή έλλειψη ψυκτικού

U1
Αντιστροφή φάσης.
Αντιστροφή δύο εκ των καλωδίων L1, L2 και L3.

U2
∆υσλειτουργία τάσης πηγής τροφοδοσίας
Περιλαμβάνει το σφάλμα στο 52C.

U4
UF

Σφάλμα μετάδοσης (εσωτερική μονάδα – εξωτερική μονάδα)
Λανθασμένη καλωδίωση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων ή δυσλειτουργία 
της PCB που βρίσκεται προσαρτημένη στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες.
Εάν εμφανίζεται ο κωδικός UF, η καλωδίωση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών 
μονάδων δεν έχει διαμορφωθεί σωστά. Αποσυνδέστε άμεσα την ηλεκτρική παροχή 
και επιδιορθώστε την καλωδίωση. (Ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας που έχουν 
προσαρτηθεί στην εξωτερική μονάδα ενδέχεται να αρχίσουν να λειτουργούν 
ανεξάρτητα από τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.)

U5
Σφάλμα μετάδοσης (εσωτερική μονάδα – εξωτερική μονάδα)
Εσφαλμένη μετάδοση μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.

U8
∆υσλειτουργία στη μετάδοση μεταξύ κύριου και βοηθητικού τηλεχειριστηρίου. 
(∆υσλειτουργία στο βοηθητικό τηλεχειριστήριο.)

UA

Λανθασμένη ρύθμιση στο πολλαπλό σύστημα
Η ρύθμιση του διακόπτη επιλογέα του πολλαπλού συστήματος δεν είναι σωστή. 
(∆είτε τον διακόπτη SS2 στην PCB της κύριας μονάδας.)
Εσφαλμένος συνδυασμός με εσωτερική και εξωτερική μονάδα

UC Σφάλμα ρύθμισης διεύθυνσης τηλεχειριστηρίου
UE Σφάλμα μετάδοσης (εσωτερική μονάδα – κεντρικό τηλεχειριστήριο)
UJ Σφάλμα μετάδοσης εξοπλισμού αξεσουάρ
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13. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
Συμβουλευτείτε το σχήμα 37

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. : ακροδέκτης   : συνδετήρας   : καλωδίωση στο χώρο εγκατάστασης
2. Το μοντέλο εξωτερικής μονάδας που παρουσιάζεται σε αυτό το διάγραμμα αποτελεί μια γενική εικόνα του 

προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το διάγραμμα καλωδίωσης που συνοδεύει την εξωτερική 
μονάδα.

3. Αν χρησιμοποιείτε κεντρικό τηλεχειριστήριο, συνδέστε το στη μονάδα σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο 
εγκατάστασης.

4. Τα εξαρτήματα X15A και X25A συνδέονται όταν χρησιμοποιείται το κιτ αποστράγγισης.
5. Για εναλλαγή κύριου/βοηθητικού.

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο.
6. BLK: μαύρο RED: κόκκινο  BLU: μπλε  WHT: άσπρο  PNK: ροζ  YLW: κίτρινο  GRY: γκρι  GRN: πράσινο  

ORG: πορτοκαλί  BRN: καφέ
7. Εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται προστατευμένοι σωλήνες. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προστασία, χρησιμοποιήστε H07RN-F.

1
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2)

2 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7)

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 4 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4)

5
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

6 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3)

7
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ)

8 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5)

9
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
(∆ΕΚΤΗΣ/ΜΟΝΑ∆Α ΟΘΟΝΗΣ)
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ)

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εσωτερική μονάδα Ασύρματο τηλεχειριστήριο (δέκτης/μονάδα οθόνης)
A1P Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος A2P Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
C105 Πυκνωτής (M1F) A3P Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
F1U Ασφάλεια (T, 3,15A, 250V) BS1 Κουμπί (on/off)
HAP Φωτοδίοδος (οθόνη συντήρησης - πράσινη) Η1Ρ Φωτοδίοδος (ενεργοποιημένη - κόκκινη)
KPR Μαγνητικός ηλεκτρονόμος (M1P) Η2Ρ Φωτοδίοδος (χρονοδιακόπτης - πράσινη)
M1F Κινητήρας (εσωτερικός ανεμιστήρας) Η3Ρ Φωτοδίοδος (ένδειξη φίλτρου - πράσινη)
M1S Κινητήρας (περιστρεφόμενο πτερύγιο) Η4Ρ Φωτοδίοδος (απόψυξη - πορτοκαλί)
R1T Θερμίστορ (αέρας) Η5Ρ Φωτοδίοδος (έκπλυση στοιχείου - κόκκινη)
R2T•R3T Θερμίστορ (πηνίο) Η6Ρ Φωτοδίοδος (καθάρισμα εξαερισμού - πράσινη)
SS1 ∆ιακόπτης επιλογέα (εκτάκτου ανάγκης) SS1 ∆ιακόπτης επιλογέα (κύριο/βοηθητικό)
V1R Γέφυρα με δίοδο SS2 ∆ιακόπτης επιλογέα (ρύθμιση 

διεύθυνσης ασύρματου συστήματος)X1M Μπλοκ ακροδεκτών
X2M Μπλοκ ακροδεκτών
Z1F Φίλτρο θορύβου Συνδετήρας για προαιρετικά εξαρτήματα
Z1C Φίλτρο θορύβου με πυρήνα φερίτη X15A Συνδετήρας (διακόπτης με πλωτήρα)
PS Κύκλωμα παροχής ρεύματος X24A Συνδετήρας (ασύρματο τηλεχειριστήριο)
RC Κύκλωμα λήψης σήματος X25A Συνδετήρας (αντλία αποστράγγισης)
TC Κύκλωμα μετάδοσης σήματος X33A Συνδετήρας (προσαρμογέας για 

καλωδίωση)
X35A Συνδετήρας (προσαρμογέας ομαδικού 

ελέγχου)Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
R1T Θερμίστορ (αέρας)
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Σχήμα 37

3D069266-1A FHQG71 • 100 • 125 • 140CVEB
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