Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Κλιματιστικές μονάδες
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 3rd of September 2019

13**
14**
15**
16**
17**
18**

a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
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24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2148998.0552-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.301C1/05-2019

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ
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Πληροφορίες για τα έγγραφα
τεκμηρίωσης

1.1

Πληροφορίες για το παρόν
έγγραφο

Στοχευόμενο κοινό
Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες

4
4
5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση τόσο από
εξειδικευμένους
ή
καταρτισμένους
χρήστες
σε
καταστήματα, στην ελαφρά βιομηχανία και σε αγροκτήματα
όσο και για εμπορική και οικιακή χρήση από μη ειδικούς.

5
5
5
5

Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης

5

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων
τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

5
6
6
7

Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων
τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της
Daikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

7

Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά.
Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

7

▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης κλιματιστικής μονάδας:

7
8
8
9
10
10
11
11

▪ Οδηγίες εγκατάστασης
▪ Μορφή: Χαρτί (στο κουτί της κλιματιστικής μονάδας)

1.2

Σημασία των προειδοποιητικών
ενδείξεων και των συμβόλων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

11
11

Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα προκληθεί
θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

11

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

12
13

Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

13
14

14

15

Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να
προκληθεί έγκαυμα εξαιτίας υπερβολικά υψηλών ή
χαμηλών θερμοκρασιών.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να
προκληθεί έκρηξη.

Για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα ............................................. 15

8 Τεχνικά χαρακτηριστικά
8.1
8.2
8.3

3
3
4

Εκτέλεση μιας δοκιμαστικής λειτουργίας ................................... 14
Λίστα ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας .............................. 15

7 Συντήρηση και σέρβις
7.1

3

1

18

Διαστάσεις ................................................................................. 18
Διάγραμμα καλωδίωσης ............................................................ 20
Απαιτήσεις στοιχείων για οικολογικό σχεδιασμό ....................... 21

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να
προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να
προκληθεί ελαφρύς ή αρκετά σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να
προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό ή υλική ζημιά.
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Εγχειρίδιο εγκατάστασης

3

2 Πληροφορίες για τη συσκευασία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υποδεικνύει
χρήσιμες
πληροφορίες.
Σύμβολο

ΠΡΟΣΟΧΗ
συμβουλές

ή

πρόσθετες

▪ Ελέγξτε εάν η θέση εγκατάστασης μπορεί να σηκώσει
το βάρος της μονάδας. Η κακή εγκατάσταση είναι
επικίνδυνη. Μπορεί να προκαλέσει κραδασμούς ή
ασυνήθη θόρυβο κατά τη λειτουργία.

Επεξήγηση
Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο
εγκατάστασης και λειτουργίας, και το φύλλο
οδηγιών καλωδίωσης.

▪ Εξασφαλίστε επαρκή χώρο για τη συντήρηση.
▪ ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε επαφή με οροφή ή
τοίχο, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει
κραδασμούς.

Πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης και
επισκευής, διαβάστε το εγχειρίδιο συντήρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε
τον οδηγό για τον τεχνικό εγκατάστασης και τον
συνοπτικό οδηγό του χρήστη.

1.3

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Μην χρησιμοποιείτε τις κλιματιστικές μονάδες με βρεγμένα
χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Γενικά

Αν ΔΕΝ είστε σίγουροι για τον τρόπο εγκατάστασης ή χειρισμού της
μονάδας, επικοινωνήστε με οικείο αντιπρόσωπο.

2

Πληροφορίες για τη
συσκευασία

2.1

Επισκόπηση: Πληροφορίες για τη
συσκευασία

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή προσάρτηση εξοπλισμού ή
παρελκόμενων ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία,
βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή σε άλλες βλάβες
στον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα,
προαιρετικό
εξοπλισμό
και
ανταλλακτικά
που
κατασκευάζονται ή έχουν εγκριθεί από την Daikin.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, οι δοκιμές και τα
χρησιμοποιούμενα υλικά συμμορφώνονται με την
ισχύουσα νομοθεσία (στο πάνω μέρος των οδηγιών που
περιγράφονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της Daikin).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Φοράτε επαρκή ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό
(προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας,…) κατά την
εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης και σέρβις
του συστήματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σκίστε και πετάξτε τα πλαστικά περιτυλίγματα της
συσκευασίας, ώστε να μην μπορεί κανείς, και ειδικά τα
παιδιά, να παίξει με αυτά. Πιθανός κίνδυνος: ασφυξία.

Να θυμάστε τα εξής:
▪ Κατά την παράδοση, η μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχεται για ζημιές.
Τυχόν ζημιά ΠΡΕΠΕΙ να αναφερθεί άμεσα στον αρμόδιο
υπάλληλο παραπόνων του μεταφορέα.
▪ Μεταφέρετε τη μονάδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τελική
θέση εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη
μεταφορά.
▪ Ετοιμάστε εκ των προτέρων τη διαδρομή που θέλετε να
ακολουθήσει η μονάδα, ώστε να φτάσει στο σημείο τοποθέτησης.

2.2

Αποσυσκευασία και χειρισμός της
κλιματιστικής μονάδας

Για την ανύψωση της μονάδας χρησιμοποιήστε αρτάνη από μαλακό
υλικό ή σχοινί και προστατευτικά φύλλα. Αυτό γίνεται για την
αποτροπή ζημιάς ή εκδορών στη μονάδα.
1

Σηκώνετε τη μονάδα από τους βραχίονες ανάρτησης, χωρίς να
ασκείτε πίεση σε άλλα εξαρτήματα, ειδικά στον αγωγό
αποστράγγισης και στη θερμομόνωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λάβετε επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψετε τη χρήση της
μονάδας ως φωλιάς από μικρά ζώα. Εάν μικρά ζώα
έλθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία, καπνός ή πυρκαγιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα αλουμινένια πτερύγια
της μονάδας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪ ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό επάνω στη
μονάδα.
▪ ΜΗΝ κάθεστε, μην σκαρφαλώνετε και μην στέκεστε
πάνω στη μονάδα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
▪ Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σωστά γειωμένο.
▪ Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από
την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης.
▪ Τοποθετήστε το καπάκι του ηλεκτρικού πίνακα πριν
ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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3 Σχετικά με τη μονάδα
2.3

Αφαίρεση των εξαρτημάτων από
την κλιματιστική μονάδα
a

a

1×

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

3

Σχετικά με τη μονάδα

3.1

Επισκόπηση: Πληροφορίες για τις
μονάδες και τα προαιρετικά
εξαρτήματα

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:
▪ Αναγνώριση της κλιματιστικής μονάδας.
Στοιχεία μοντέλου

3.2

Αναγνώριση

3.2.1

Ετικέτα αναγνώρισης: Κλιματιστική
μονάδα

Παράδειγμα: FW E 03 D A F N 5 V3 — L
Κωδικός

Περιγραφή

FW

Κλιματιστική μονάδα νερού

E

Flex Χαμηλή στατική πίεση (LSP) χωρίς
περίβλημα

03

Κλάση απόδοσης: 03=1,5 kW

D

Κύρια αλλαγή μοντέλου (A έως Ω)

Α

Μικρή αλλαγή

F

4 σωλήνων

N

Χωρίς βαλβίδα

5

Εργοστάσιο Hendek

V3

Μοτέρ ανεμιστήρα / μονοφασικό / 50 Hz /
220~240 V

—

Καμία επιλογή

L

S: Αριστερή πλευρά νερό – Αριστερή πλευρά
ηλεκτρολογική σύνδεση

Θέση

L: Αριστερή πλευρά νερό – Δεξιά πλευρά
ηλεκτρολογική σύνδεση
T: Δεξιά πλευρά νερό – Δεξιά πλευρά
ηλεκτρολογική σύνδεση
R: Δεξιά πλευρά νερό – Αριστερή πλευρά
ηλεκτρολογική σύνδεση

4

Προετοιμασία

4.1

Επισκόπηση: Προετοιμασία

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να
γνωρίζετε, προτού μεταβείτε στον χώρο εγκατάστασης.
Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:
▪ Την προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης
▪ Την προετοιμασία της σωλήνωσης νερού
▪ Την προετοιμασία της ηλεκτρικής καλωδίωσης

FWE03~11D
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4 Προετοιμασία
4.2

Προετοιμασία του χώρου
εγκατάστασης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα κάτω από την κλιματιστική
μονάδα γιατί μπορεί να βραχούν. Διαφορετικά, η
συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες νερού,
οι ακαθαρσίες στο φίλτρο αέρα ή ο αποκλεισμός της
αποστράγγισης ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση
σταγόνων και να αλλοιώσουν ή να φθείρουν το εν λόγω
αντικείμενο.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συμβουλευτείτε τον οικείο αντιπρόσωπο για
διασφαλίσετε ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση
εξωτερικής στατικής πίεσης της μονάδας.

να
της

Μην εγκαθιστάτε ή χειρίζεστε τη μονάδα στους χώρους που
αναφέρονται παρακάτω.
▪ Σε χώρους με παρουσία ορυκτελαίου ή ατμών ή εκνεφωμάτων
λαδιού, όπως σε κουζίνες (τα πλαστικά εξαρτήματα ίσως
παρουσιάσουν φθορά).

≥150

≥10

▪ Σε χώρους όπου υπάρχει διαβρωτικό αέριο, όπως το θειούχο
αέριο. Οι χαλκοσωλήνες και τα σημεία συγκόλλησης μπορεί να
διαβρωθούν.
▪ Σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση αλατιού στον αέρα, όπως σε
παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και σε χώρους με μεγάλες
διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου. (π.χ. σε εργοστάσια).
Επίσης σε οχήματα ή σκάφη.
▪ Σε σημεία όπου υπάρχουν μηχανήματα που εκπέμπουν
ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ενδέχεται
να επηρεάσουν το σύστημα ελέγχου και να προκαλέσουν
δυσλειτουργία του εξοπλισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ

▪ Σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής
εύφλεκτων αερίων (παράδειγμα: αραιωτικά ή βενζίνη),
ανθρακοϊνών, αναφλέξιμης σκόνης.

Μην χρησιμοποιείτε μπουλόνια ανάρτησης σε περίπτωση
κατακόρυφης εγκατάστασης. Η κατακόρυφη εγκατάσταση
πρέπει να γίνεται με το κιτ κατακόρυφης εγκατάστασης
(ESFH01DS).

Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης στην οποία τηρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη σας.
Ο χώρος γύρω από τη μονάδα είναι επαρκής για εργασίες
συντήρησης και επισκευής. Ο χώρος γύρω από τη μονάδα επιτρέπει
την επαρκή κυκλοφορία του αέρα και διανομή του αέρα. Βλέπε
απαιτούμενο χώρο για εγκατάσταση.
Οριζόντια εγκατάσταση
Όταν η μονάδα αναρτάται από την οροφή, η μονάδα πρέπει να
εγκαθίσταται σε ύψους ≥2,5 m από το δάπεδο.

4.3

Προετοιμασία των σωληνώσεων
νερού

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με είσοδο και έξοδο νερού για σύνδεση
στο δίκτυο νερού. Το δίκτυο νερού πρέπει να παρασχεθεί από
τεχνικό εγκατάστασης και πρέπει να συμμορφώνεται προς την
ισχύουσα νομοθεσία.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μονάδα προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε κλειστό
κύκλωμα νερού. Η χρήση σε ανοικτό κύκλωμα νερού
μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική διάβρωση των αγωγών
νερού.

≥150

Πριν από την υλοποίηση των σωληνώσεων νερού, ελέγξτε τα
παρακάτω σημεία:
▪ Η μέγιστη τιμή πίεσης νερού είναι 1 MPa.

Κατακόρυφη εγκατάσταση

▪ Η ελάχιστη θερμοκρασία νερού είναι 5°C.

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χώρος συντήρησης του
κατακόρυφου φίλτρου, όπως υποδεικνύεται.

▪ Η μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι 90°C.
▪ Φροντίστε να εγκαταστήσετε εξαρτήματα στις σωληνώσεις του
χώρου εγκατάστασης που μπορούν να αντέξουν την πίεση και τη
θερμοκρασία του νερού.
▪ Εγκαταστήστε ικανοποιητικά μέτρα προστασίας στο κύκλωμα
νερού για να διασφαλίσετε ότι η πίεση του νερού δεν θα ξεπεράσει
ποτέ την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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5 Εγκατάσταση
▪ Εξασφαλίστε κατάλληλη αποστράγγιση για τη βαλβίδα
ανακούφισης πίεσης (αν έχει εγκατασταθεί), προκειμένου να
αποτρέψετε την επαφή νερού με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όλες οι καλωδιώσεις και τα εξαρτήματα στον χώρο
εγκατάστασης
ΠΡΕΠΕΙ
να
εγκατασταθούν
από
αδειοδοτημένο
ηλεκτρολόγο
και
ΠΡΕΠΕΙ
να
συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

▪ Εγκαταστήστε βαλβίδες αποκοπής στη μονάδα, ώστε να είναι
δυνατή η διεξαγωγή των τυπικών εργασιών συντήρησης χωρίς
αποστράγγιση του συστήματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

▪ Εγκαταστήστε τάπες αποστράγγισης σε όλα τα χαμηλά σημεία του
συστήματος, για να επιτρέπουν την πλήρη αποστράγγιση του
κυκλώματος κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή της επισκευής της
μονάδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στη σταθερή καλωδίωση ΠΡΕΠΕΙ να ενσωματώνεται
γενικός διακόπτης ή άλλο μέσο απόζευξης, με διαχωρισμό
επαφής σε όλους τους πόλους, σε συμμόρφωση με την
ισχύουσα νομοθεσία.

▪ Εγκαταστήστε βαλβίδες εξαέρωσης σε όλα τα υψηλά σημεία του
συστήματος. Οι βαλβίδες θα πρέπει να βρίσκονται σε σημεία,
όπου θα είναι εύκολα προσβάσιμες για συντήρηση.

4.4
4.4.1

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Προετοιμασία των ηλεκτρικών
καλωδιώσεων

FWE-D
Φάση

1N~

Συχνότητα

Σχετικά με την προετοιμασία των
ηλεκτρικών καλωδιώσεων

50 Hz

Διακύμανση τάσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪ Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ καλώδια από χαλκό.

220~240 V

Ανοχή τάσης

±10%

Μέγιστη ένταση ρεύματος
λειτουργίας

0,46 A

Ασφάλεια υπερέντασης

16 A

▪ Βεβαιωθείτε
ότι
οι
σωληνώσεις
στο
χώρο
εγκατάστασης συμμορφώνονται με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Προδιαγραφές για καλωδίωση στο χώρο εγκατάστασης

▪ Κάθε καλωδίωση στον χώρο εγκατάστασης ΠΡΕΠΕΙ να
πραγματοποιείται σύμφωνα με το διάγραμμα
καλωδίωσης που συνοδεύει τη μονάδα.

Καλωδίωση
τροφοδοσίας

▪ ΠΟΤΕ μην στριμώχνετε πολλά καλώδια μαζί
φροντίστε να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή με
σωληνώσεις και αιχμηρές ακμές. Βεβαιωθείτε ότι
ασκείται εξωτερική πίεση στις συνδέσεις
ακροδεκτών.

Καλωδίωση
Θωρακισμένος
τηλεχειριστηρίο καλώδιο 2
υ και
αγωγών(c)
επικοινωνίας
μονάδας

και
τις
δεν
των

Καλώδιο

▪ Γειώστε απαραιτήτως τα καλώδια. ΜΗΝ γειώνετε τη
μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή
υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής.
Ανεπαρκής
γείωση
μπορεί
να
προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.

(a)

(b)

(c)

▪ Χρησιμοποιήστε ένα αποκλειστικό κύκλωμα ισχύος.
ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε παροχή ρεύματος που
χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή.

(d)

▪ Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους
διακόπτες ασφαλείας.
▪ Εγκαταστήστε έναν διακόπτη διαρροής προς τη γη. Σε
αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
▪ Κατά την εγκατάσταση του διακόπτη διαρροής προς τη
γη, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατός με τον inverter
(ανθεκτικός σε ηλεκτρικό θόρυβο υψηλής συχνότητας),
ώστε να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση του
διακόπτη διαρροής προς τη γη.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο εξοπλισμός που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρονικά παράσιτα από
ραδιοσυχνότητα. Ο εξοπλισμός είναι συμβατός με τις
προδιαγραφές που έχουν σχεδιαστεί για εύλογη
προστασία κατά τέτοιων παρεμβολών. Εντούτοις, δεν
παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε
κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Μέγεθος (mm²) Μήκος

H05VV-U3G(a)(b) Σύμφωνα με
—
την ισχύουσα
νομοθεσία ≤4,0
0,75~1,25

≤500 m(d)

Μόνο σε περίπτωση προστατευμένων σωληνώσεων. Αν
δεν υπάρχει προστασία, χρησιμοποιήστε H07RN-F.
Περάστε την ηλεκτρική καλωδίωση μέσα από αγωγό, για
προστασία από εξωτερικές δυνάμεις.
Χρησιμοποιήστε διπλό μονωμένο καλώδιο για το
τηλεχειριστήριο (πάχος θωράκισης ≥1 mm) ή περάστε
τα καλώδια μέσα από τοίχο ή αγωγό, ώστε ο χρήστης να
μην μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτά.
Το μήκος θα είναι το συνολικό μήκος του συστήματος σε
ανάπτυξη με ομαδικό έλεγχο.

5

Εγκατάσταση

5.1

Στερέωση της κλιματιστικής
μονάδας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το κενό μεταξύ της οροφής και της μονάδας θα πρέπει να
είναι ≥10 mm και ο χώρος αναρρόφησης πρέπει να είναι
≥150 mm.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όλα τα παραπάνω εξαρτήματα προμηθεύονται από το
εμπόριο. Για εγκατάσταση διαφορετική από την τυπική
εγκατάσταση, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο
για συμβουλές.

Γι' αυτό συνιστάται να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό και τα
ηλεκτρικά καλώδια, τηρώντας τις κατάλληλες αποστάσεις
από στερεοφωνικό εξοπλισμό, υπολογιστές κ.λπ.

FWE03~11D
Κλιματιστικές μονάδες
3P443944-5E – 2019.09

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

7

5 Εγκατάσταση
5.1.1

Οριζόντια εγκατάσταση
10≤

1/100
10≤
5
1

Διαμορφώστε το απαραίτητο άνοιγμα στην οροφή για την
εγκατάσταση σε κατάλληλη θέση.

Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα υπό γωνία. Εάν η μονάδα γέρνει
αντίθετα από την κατεύθυνση της ροής του συμπυκνώματος
(η πλευρά της σωλήνωσης αποστράγγισης είναι ανυψωμένη),
θα στάζει νερό.

Ίσως χρειαστεί να ενισχύσετε τον σκελετό της ψευδοροφής
ώστε να διατηρείται οριζόντια και να μην προκαλούνται
κραδασμοί.
Συμβουλευτείτε
τον
κατασκευαστή
για
λεπτομέρειες.
2

Ελέγξτε αν η μονάδα είναι σε οριζόντια θέση.

Ελέγξτε αν η μονάδα είναι οριζόντια και στις 4 γωνίες,
χρησιμοποιώντας αλφάδι νερού ή αλφαδολάστιχο.

Τοποθετήστε τα μπουλόνια ανάρτησης. Χρησιμοποιήστε
μπουλόνια μεγέθους W3/8 ή M10. Χρησιμοποιήστε άγκιστρα
για τις υπάρχουσες οροφές και ούπα ή αντίστοιχα άγκιστρα ή
άλλα παρεχόμενα εξαρτήματα του εμπορίου για νέες οροφές,
ώστε να ενισχύσετε την οροφή για να αντέχει το βάρος της
μονάδας. Ανατρέξτε σε αυτό για να ελέγξετε τα σημεία, για τα
οποία απαιτείται ενίσχυση. Προσαρμόστε την απόσταση από
την οροφή, προτού συνεχίσετε.

b

a
b
c
a

d
a
b

e
a
b
c
d
e

3

Πλάκα οροφής
Άγκιστρο
Μακρύ παξιμάδι ή περιστρεφόμενο κομβίο
Μπουλόνι ανάρτησης
Ψευδοροφή

5.1.2

Λάστιχο
Αλφάδι

Κατακόρυφη εγκατάσταση
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των
σωληνώσεων. Παραμορφωμένες σωληνώσεις ενδέχεται να
προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι
η ροπή σύσφιξης είναι 3 N•m για όλες τις βίδες.

Εγκαταστήστε προσωρινά την μονάδα.
Συνδέστε τον βραχίονα ανάρτησης στο μπουλόνι ανάρτησης.
Στερεώστε την μονάδα με ασφάλεια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το κιτ προαιρετικών εξαρτημάτων για την κατακόρυφη
εγκατάσταση της μονάδας (ESFH01DS) θα πρέπει να
διατεθεί από τοπικό αντιπρόσωπο.

a
b
1

c

Εγκαταστήστε προσωρινά την μονάδα.
Εγκαταστήστε τη μονάδα στο δάπεδο με ποδαρικά
εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μονάδα
στο δάπεδο με ασφαλή τρόπο. Αν υπάρχει κίνδυνος
ανατροπής της μονάδας, στερεώστε τη στο δάπεδο με βίδες
στις οπές των ποδαρικών εγκατάστασης.

d

a
b
c
d

4

Παξιμάδι (του εμπορίου)
Ροδέλα (από το εμπόριο)
Βραχίονας ανάρτησης
Διπλό παξιμάδι (του εμπορίου)

Προσαρμόστε τη μονάδα στη σωστή θέση για την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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5 Εγκατάσταση
a

b

b

a

5.2
a
b

2

Ποδαρικό εγκατάστασης
Βίδα στερέωσης

Αλλαγή από οριζόντια σε
κατακόρυφη εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ρυθμίστε τη μονάδα στη σωστή θέση για εγκατάσταση.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι αλφαδιασμένη σε όλες τις
διευθύνσεις.
Σε περίπτωση αλλαγής από οριζόντια σε κατακόρυφη εγκατάσταση,
ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.
1

Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

2

Αφαιρέστε τις βίδες του καλύμματος συντήρησης και αφαιρέστε
το κάλυμμα από τη μονάδα.

1/100
a
b

3

Αλφάδι
Λάστιχο

Ελέγξτε αν η μονάδα είναι σε οριζόντια θέση.
Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα υπό γωνία. Εάν η μονάδα γέρνει
αντίθετα από την κατεύθυνση της ροής του συμπυκνώματος
(η πλευρά της σωλήνωσης αποστράγγισης είναι ανυψωμένη),
θα στάζει νερό.

a

Ελέγξτε αν η μονάδα είναι οριζόντια και στις τέσσερις γωνίες,
χρησιμοποιώντας αλφάδι νερού ή αλφαδολάστιχο.
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b
3

Εισαγάγετε το στήριγμα από καουτσούκ (περιλαμβάνεται στο
προαιρετικό κιτ) στον ελεύθερο χώρο μεταξύ της πλευρικής
πλάκας και των φλαντζών στο κάτω μέρος.

4

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα συντήρησης που έχει αφαιρεθεί
στην κάτω πλευρά.

5

Συνδέστε 2 ποδαρικά εγκατάστασης από το προαιρετικό κιτ
κατακόρυφης εγκατάστασης στο κάλυμμα συντήρησης με τις 4
βίδες από το προαιρετικό κιτ.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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5 Εγκατάσταση
6

Επανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα στον οδηγό φίλτρου του
καλύμματος συντήρησης.

7

Η μονάδα είναι έτοιμη για κατακόρυφη εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα βαλβίδες για τον
έλεγχο της κυκλοφορίας νερού στη μονάδα. Η βαλβίδα θα
πρέπει να είναι τύπου NC (κανονικά κλειστή) ώστε οι
βαλβίδες να κλείνουν όταν η μονάδα δεν βρίσκεται σε
λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η παραγωγή
νερού συμπύκνωσης.

5.3.1
1

Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις νερού

Συνδέστε τις συνδέσεις εισόδου και εξόδου νερού της
κλιματιστικής μονάδας στις σωληνώσεις νερού.

a
a

b

b
c

d
e
f
e

a
b
c
d
e
g

c d

Σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης (3/4" αρσενικό)
Είσοδος κρύου νερού (3/4" θηλυκό BSP)
Έξοδος κρύου νερού (3/4" θηλυκό BSP)
Είσοδος νερού θέρμανσης (3/4" θηλυκό BSP)
Έξοδος νερού θέρμανσης (3/4" θηλυκό BSP)
Βάνα εξαέρωσης

Παρατήρηση: Χρησιμοποιήστε σωλήνα 3/4" με αρσενικό σπείρωμα
BSP σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης με τη μονάδα.
2

Ολόκληρο το κύκλωμα νερού, συμπεριλαμβανομένων όλων
των σωληνώσεων, θα πρέπει να μονωθεί για να αποφευχθεί η
συμπύκνωση και η μειωμένη απόδοση.

a

a
b
c
d
e

5.3

Φίλτρο αέρα
Κάλυμμα συντήρησης
Ποδαρικά εγκατάστασης
Βίδες
Φίλτρο αέρα

Σύνδεση των σωληνώσεων νερού
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην εξασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των
σωληνώσεων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση
των σωληνώσεων της μονάδας. Παραμορφωμένες
σωληνώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της
μονάδας.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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5 Εγκατάσταση
5.4

Σύνδεση της ηλεκτρικής
καλωδίωσης

5.4.1

Πληροφορίες για τη σύνδεση των
ηλεκτρικών καλωδίων

Τυπική ροή εργασίας
Η σύνδεση της ηλεκτρικής καλωδίωσης συνήθως αποτελείται από τα
εξής στάδια:
1
Βεβαιωθείτε
ότι
το
σύστημα
ηλεκτρικής
παροχής
συμμορφώνεται με τις ηλεκτρολογικές προδιαγραφές των
μονάδων.
2
Σύνδεση της ηλεκτρικής καλωδίωσης στην κλιματιστική μονάδα.
3
Αλλαγή της διεύθυνσης της ηλεκτρικής καλωδίωσης (αν
εφαρμόζεται).

a

5.4.2

Οδηγίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών
καλωδίων

Όταν συνδέετε καλώδια ίδιου διαμετρήματος, πρέπει να τα συνδέετε
σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.
a

5.3.2

Σωλήνας σύνδεσης

Για να πληρώσετε το κύκλωμα νερού
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού συμμορφώνεται με
την Οδηγία 98/83/ΕΚ της ΕΕ.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪ Η παρουσία αέρα στο κύκλωμα νερού μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργίες. Κατά την πλήρωση,
ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αφαίρεση όλου του
αέρα από το κύκλωμα. Ο αέρας που απομένει θα
αφαιρεθεί μέσω των βαλβίδων αυτόματης εξαέρωσης
τις πρώτες ώρες λειτουργίας του συστήματος.
Ενδεχομένως, αργότερα να χρειαστεί συμπληρωματική
πλήρωση με νερό.
▪ Για να εξαερώσετε το σύστημα, χρησιμοποιήστε την
ειδική λειτουργία, όπως περιγράφεται στην ενότητα
"6 Θέση σε λειτουργία" 4
[ 14].

1

Ανοίξτε το καπάκι.

2

Πιέστε τη βάνα εκτόνωσης πίεσης για εξαέρωση από το(α)
κύκλωμα(τα) νερού της μονάδας.

3

Κλείστε το καπάκι.

4

Ενδεχομένως, αργότερα να χρειαστεί συμπληρωματική
πλήρωση με νερό (αλλά ποτέ μέσω της βαλβίδας εξαέρωσης).

a

Τηρείτε τις σημειώσεις που αναφέρονται παρακάτω κατά τη σύνδεση
των ηλεκτρικών καλωδιώσεων.
▪ Μη συνδέετε καλώδια διαφορετικού διαμετρήματος στον ίδιο
ακροδέκτη τροφοδοσίας. Τυχόν χαλάρωση των συνδέσμων
μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση.
▪ Μην συνδέετε καλώδια διαφορετικού διαμετρήματος με τον ίδιο
ακροδέκτη γείωσης. Τυχόν χαλάρωση των συνδέσμων μπορεί να
επηρεάσει την προστασία.
▪ Χρησιμοποιήστε το καθορισμένο ηλεκτρικό καλώδιο (ανατρέξτε
στην ενότητα "Προδιαγραφές για καλωδίωση στο χώρο
εγκατάστασης" στη σελίδα 7). Συνδέστε το καλώδιο καλά στον
ακροδέκτη. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ροπή σύσφιξης (N·m).
▪ Ροπή σύσφιξης
1,44~1,88 N·m.

c

ακροδεκτών

παροχής

ρεύματος:

▪ Διατηρείτε την καλωδίωση εύτακτη ώστε τα καλώδια να μην
παρεμποδίζουν άλλον εξοπλισμό και να μην πιέζουν το κάλυμμα
των ακροδεκτών ώστε να ανοίξει. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα
κλείνει καλά. Τυχόν ατελείς συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν
υπερθέρμανση και, στη χειρότερη περίπτωση, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.

5.4.3

b

μπλοκ

Για να συνδέσετε την ηλεκτρική
καλωδίωση στην κλιματιστική μονάδα

Συμβουλευτείτε το αυτοκόλλητο
κάλυμμα των ακροδεκτών.

διάγραμμα

καλωδίωσης

στο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪ Ακολουθήστε το διάγραμμα καλωδίωσης (παρέχεται με
τη μονάδα, στο εσωτερικό του καλύμματος του
ηλεκτρικού πίνακα).
a
b
c

Εξαέρωση
Βάνα εκτόνωσης πίεσης
Καπάκι
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▪ Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση ΔΕΝ παρεμποδίζει την
κατάλληλη
επανατοποθέτηση
του
καλύμματος
συντήρησης.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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f

a

5
1

C1

N/Y

LW

M
1~

Q1M

BLU

GRN/YLW

L
L
N

FAN SPEED
SWITCH

GRN/YLW

3

Αλλάξτε την κατεύθυνση των καλωδίων του μοτέρ του
ανεμιστήρα.

4

Στερεώστε τα καλώδια στην πλάκα διαχωρισμού. Βεβαιωθείτε
ότι τα μη χρησιμοποιούμενα καλώδια στερεώνονται καλά με
σφιγκτήρα καλωδίων στη νέα θέση.

WIRING DIAGRAM

4D121422-1

F1U

X1M
GRN
1
RED
2
ORG
3
BRN
4
YLW
5

N

NOTE:
FIELD WIRING
L
AC SYSTEM SUPPLY
GRN GREEN
FAN MOTOR
M
N
NEUTRAL
RED RED
GRN/YLW GREEN / YELLOW
C1
CAPACITOR
ORG ORANGE
FUSE
F1U
PROTECTOR EARTH
BRN BROWN
TERMINAL STRIP
X1M
EARTH
YLW YELLOW
LOWEST SPEED
Q1M SELF-OPERATING
BLU BLUE
HIGHEST SPEED
THERMAL PROTECTOR

* For the power requirements, refer to the name plate.

GR

d

e

c
b
a
b
c
d
e
f

Κάλυμμα ακροδεκτών
Αυτοκόλλητο
Καλώδιο παροχής ρεύματος
Πλακέτα ακροδεκτών
Καλώδιο γείωσης
Διάταξη συγκράτηση καλωδίων

1

Αφαιρέστε το κάλυμμα ακροδεκτών και τη διάταξη συγκράτησης
καλωδίων από τη μονάδα.

2

Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος στην πλακέτα
ακροδεκτών.

3

Στερεώστε το καλώδιο παροχής ρεύματος με τη διάταξη
συγκράτησης καλωδίων.

4

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των ακροδεκτών στη μονάδα.

5.4.4

Για να αλλάξετε τη διεύθυνση της
ηλεκτρικής καλωδίωσης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ηλεκτρική καλωδίωση μπορεί να αλλάξει στην αντίθετη
πλευρά στον χώρο εγκατάστασης.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε να μην μαγκώσετε καλώδια κατά τη σύνδεση του
καλύμματος των ακροδεκτών.

1

Αφαιρέστε το κάλυμμα των ακροδεκτών, τον ακροδέκτη, τον
σφιγκτήρα του καλωδίου, το καλώδιο γείωσης και τα καλώδια
του μοτέρ του ανεμιστήρα.

2

Ελευθερώστε τα καλώδια του μοτέρ του ανεμιστήρα από τους
σφιγκτήρες των καλωδίων.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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5 Εγκατάσταση

5

Στερεώστε τα εξαρτήματα που έχουν αφαιρεθεί στη μονάδα.

6

Εγκαταστήστε την υποδοχή καλωδίου που έχει αφαιρεθεί για να
στερεώσετε το καλώδιο.

5.5

Σύνδεση της σωλήνωσης
αποστράγγισης

5.5.1

Για να εγκαταστήσετε τη σωλήνωση
αποστράγγισης στη μονάδα

Οριζόντια εγκατάσταση

a

b
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6 Αρχική εκκίνηση
Διατηρείτε τη σωλήνωση όσο το δυνατόν πιο κοντή και γείρετέ την
προς τα κάτω με κλίση τουλάχιστον 1/100, ώστε να μην μένει
παγιδευμένος αέρας μέσα στο σωλήνα.

a

5.5.2
b

Για να συνδέσετε τη σωλήνωση
αποστράγγισης

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες σωληνώσεων αποστράγγισης,
ελέγξτε εάν η αποστράγγιση πραγματοποιείται με ομαλή ροή.
1

Προσθέστε περίπου 1 λίτρο νερού σταδιακά, μέσω της εξόδου
αέρα.

Κατακόρυφη εγκατάσταση

a
a

b

b
a
b

Πλαστική φιάλη νερού
Υποδοχή αποστράγγισης

a

b

d

a
b
c
d

2

6

c

Εξαγωγή αέρα
Φορητή αντλία
Κουβάς
Υποδοχή αποστράγγισης

Ελέγξτε τη ροή αποστράγγισης και επιβεβαιώστε τη λειτουργία
της αποστράγγισης κοιτάζοντας την υποδοχή αποστράγγισης.

Αρχική εκκίνηση

Προμηθεύστε δεδομένα οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με την
(ΕΕ) 2016/2281 στον πελάτη. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να
βρεθούν στον οδηγό αναφοράς του τεχνικού εγκατάστασης ή μέσω
του ιστότοπου Daikin.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να λειτουργείτε ΠΑΝΤΑ τη μονάδα με θερμίστορ ή/και
αισθητήρες/διακόπτες πίεσης. Σε ΑΝΤΙΘΕΤΗ περίπτωση,
μπορεί να καεί ο συμπιεστής.

6.1

a
b

Ράβδος ανάρτησης
κλίση ≥1/100

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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Εκτέλεση μιας δοκιμαστικής
λειτουργίας

Μετά από την εγκατάσταση, ο τεχνικός εγκατάστασης υποχρεούται
να επαληθεύσει τη σωστή λειτουργία. Εάν κάτι δεν πάει καλά στη
μονάδα και δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.
FWE03~11D
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7 Συντήρηση και σέρβις
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκατάσταση

Μην διακόπτετε τη δοκιμαστική λειτουργία.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι σωστά εγκατεστημένη για
να αποφύγετε ασυνήθιστους θορύβους και κραδασμούς
κατά την εκκίνησή της.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας
το σύστημα: η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο
χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων
τμημάτων ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα
νομοθεσία. Οι μονάδες ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλονται σε
επεξεργασία σε ειδική εγκατάσταση επεξεργασίας για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.

Αποστράγγιση
Βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση ρέει απρόσκοπτα.
Πιθανή συνέπεια: Μπορεί να στάζει νερό συμπύκνωσης.
Τάση παροχής ρεύματος
Ελέγξτε την τάση παροχής ρεύματος στον τοπικό πίνακα
παροχής. Η τάση ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ αντιστοιχεί στην τάση που
επισημαίνεται στην ετικέτα επάνω στη μονάδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύνδεση γείωσης

Λάβετε επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψετε τη χρήση της
μονάδας ως φωλιάς από μικρά ζώα. Εάν μικρά ζώα
έλθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία, καπνός ή πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί γείωσης έχουν συνδεθεί σωστά
και ότι οι ακροδέκτες γείωσης έχουν βιδωθεί σφιχτά.
Ασφάλειες, ασφαλειοδιακόπτες ή προστατευτικές
διατάξεις

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο για την αφαίρεση των βιδών.
Το προϊόν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί όπως φαίνεται
παρακάτω.

Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες, οι ασφαλειοδιακόπτες ή οι
τοπικά εγκαταστημένες διατάξεις προστασίας είναι του
μεγέθους και τύπου που περιγράφεται στο κεφάλαιο
"4.4 Προετοιμασία των ηλεκτρικών καλωδιώσεων" 4
[ 7].
Βεβαιωθείτε ότι καμία ασφάλεια ή προστατευτική διάταξη
δεν έχει παρακαμφθεί.

9

Εσωτερική καλωδίωση

4
24

1

20

8

22
5

23
3
2

Κάντε έναν οπτικό έλεγχο του κουτιού ηλεκτρικών
εξαρτημάτων και του εσωτερικού της μονάδας για
χαλαρές συνδέσεις ή ηλεκτρικά εξαρτήματα που έχουν
υποστεί βλάβη.

6

10
21 14

18 25
26
27
16

Ελαττωματικός εξοπλισμός

12
13

Ελέγξτε το εσωτερικό της μονάδας για ελαττωματικά
στοιχεία ή για παραμορφωμένους σωλήνες.
Είσοδος/έξοδος αέρα

15

Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος αέρα της μονάδας
ΔΕΝ εμποδίζεται από χαρτιά, χαρτόνια και άλλα υλικά.

11

17

19

7

7

Συντήρηση και σέρβις

FWE-D Λίστα οδηγιών ανακύκλωσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υλικά

Η συντήρηση ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό εγκατάστασης ή τεχνικό σέρβις.

Στοιχείο

Ηλεκτρικό εξάρτημα (μοτέρ
ανεμιστήρα + πυκνωτής)

1

Αλουμίνιο (πτερύγιο) + χαλκός
(σωλήνας) + γαλβανισμένος
χάλυβας (πλάκα) + ορείχαλκος

10

Πλαστικό

2, 18, 8, 22, 27

Πλαστικό + μέταλλο

3, 17, 24

Πλαστικό (σκελετός) + πλαστικό
(πλέγμα)

4

Γαλβανισμένος χάλυβας

5, 9, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 26

Συνιστούμε την πραγματοποίηση συντήρησης τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο. Παρόλα αυτά, η ισχύουσα νομοθεσία
μπορεί να απαιτεί συχνότερη συντήρηση.

7.1

Για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα

Πότε
▪ Καθαρίζετε κάθε 6 μήνες. Εάν ο αέρας στον χώρο είναι εξαιρετικά
επιβαρυμένος, αυξήστε τη συχνότητα καθαρισμού.

Γαλβανισμένος χάλυβας + αφρός 6, 7, 11, 12, 15, 19
πλαστικού

▪ Αν γίνει αδύνατος ο καθαρισμός των ακαθαρσιών, αλλάξτε το
φίλτρο αέρα με γνήσιο εξοπλισμό.

Πλαστικός αφρός

Πώς

6.2

21

Λίστα ελέγχου πριν την έναρξη
λειτουργίας

Μετά από την εγκατάσταση της μονάδας, ελέγξτε αρχικά τα στοιχεία
που αναγράφονται παρακάτω. Μόλις εξασφαλιστεί η ικανοποίηση
όλων των ελέγχων, η μονάδα πρέπει να κλείσει. Ενεργοποιήστε τη
μονάδα αφού την κλείσετε.
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1

Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.

2

Το φίλτρο αέρα μπορεί να εγκατασταθεί σε 1 ή 2 θέσεις σε αυτό
το προϊόν (πλάι και κάτω μέρος). Αφαιρέστε το φίλτρο
σύροντας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Οριζόντια εγκατάσταση
Αφαιρέστε το φίλτρο σύροντας.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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7 Συντήρηση και σέρβις

m
*200 in.
mm

*min. 70 m

m

Κατακόρυφη εγκατάσταση
Σπρώξτε τις γλωττίδες στο φίλτρο και τραβήξτε το προς τα πίσω.

3

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο
αέρα με νερό. Όταν το φίλτρο αέρα είναι πολύ βρώμικο,
χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα και ένα ουδέτερο
απορρυπαντικό.
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7 Συντήρηση και σέρβις

4

Επανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα στην αρχική του θέση.
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8 Τεχνικά χαρακτηριστικά

8

Κατακόρυφη άποψη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

▪ Υποσύνολο των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην
περιφερειακή ιστοσελίδα Daikin (δημόσια προσβάσιμη).
▪ Το πλήρες σετ των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει
στην Daikin Business Portal (απαιτείται έλεγχος ταυτότητας).

8.1

Διαστάσεις

Οριζόντια άποψη

220
136

525

31

485
460
400
394 *

76
109 *
126
172
210

316

D

C

B*

505*

A

56

42
Μονάδες: mm
FWE03~05

Α

Β

C

D

719

757

799

909

FWE06

919

957

999

1109

FWE07~11

1119

1157

1199

1309
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8 Τεχνικά χαρακτηριστικά
C
B
A

39

27
Ρυθμιζόμενη λεκάνη αποστράγγισης (κατακόρυφο)

27
D
Μονάδα: mm

Α

Β

C

D

FWE03~05

719

757

909

747

FWE06

919

957

1109

947

FWE07~11

1119

1157

1309

1147

Ρυθμιζόμενη λεκάνη αποστράγγισης (οριζόντια)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το λάστιχο της υποδοχής
αποστράγγισης μετά από την εγκατάσταση της
επιπρόσθετης λεκάνης αποστράγγισης. Διαφορετικά, η
συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες νερού,
οι ακαθαρσίες στο φίλτρο αέρα ή ο αποκλεισμός της
αποστράγγισης ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση
σταγόνων και να αλλοιώσουν ή να φθείρουν το εν λόγω
αντικείμενο.

b

a
b

a

Λάστιχο υποδοχής αποστράγγισης
Επιπρόσθετη υποδοχή αποστράγγισης

b
a
a
b

Λάστιχο υποδοχής αποστράγγισης
Επιπρόσθετη υποδοχή αποστράγγισης

FWE03~11D
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8 Τεχνικά χαρακτηριστικά
8.2

Διάγραμμα καλωδίωσης

Στον ακροδέκτη
Αγγλικά

Μετάφραση
Σύνδεση

X1M

Κεντρικός ακροδέκτης
Προμήθεια από το τοπικό
εμπόριο
PCB
Προστατευτική γείωση
Γείωση
Τοπικός αγωγός

Καλώδιο κινητήρα ανεμιστήρα
WHT

Λευκό

GRN

Πράσινο

RED

Κόκκινο

ORG

Πορτοκαλί

BRN

Καφέ

YLW

Κίτρινο

BLU

Μπλε

GRN/YLW

Πράσινο/Κίτρινο

C1

Πυκνωτής

F1U

Ασφάλεια

X1M

Πλακέτα ακροδεκτών

M

Μοτέρ ανεμιστήρα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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8 Τεχνικά χαρακτηριστικά
8.3

Απαιτήσεις στοιχείων για
οικολογικό σχεδιασμό

Ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια για να
δείτε τα δεδομένα Energy Label – Lot 21 της μονάδας και των
συνδυασμών εξωτερικών/εσωτερικών μονάδων.
1

Ανοίξτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://energylabel.daikin.eu/

2

Για να συνεχίσετε, επιλέξτε:
▪ «Συνέχεια σε Ευρώπη» για τη διεθνή τοποθεσία Web.
▪ «Άλλη χώρα» για την τοποθεσία μιας συγκεκριμένης χώρας.
Αποτέλεσμα:
απόδοση».

3

Κατευθύνεστε

στην

ιστοσελίδα

«Εποχιακή

Στην ενότητα "Eco Design – Ener LOT 21", επιλέξτε
"Δημιουργία των δεδομένων σας".
Αποτέλεσμα: Οδηγείστε στην ιστοσελίδα "Εποχιακή απόδοση
(LOT 21)".

4

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα για να επιλέξετε τη
σωστή μονάδα.

Αποτέλεσμα: Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή, το φύλλο δεδομένων
LOT 21 μπορεί να προβληθεί ως PDF ή ιστοσελίδα HTML.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από την ιστοσελίδα που προκύπτει, μπορείτε να δείτε και
άλλα έγγραφα (π.χ. εγχειρίδια, ...).
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