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Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα μας.
Είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι από την επιλογή σας, καθώς αντιπροσωπεύει την πιο σύγχρονη
τεχνολογία στον τομέα του οικιακού κλιματισμού.
Με την τήρηση των υποδείξεων που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, το προϊόν που έχετε αγοράσει θα
λειτουργεί χωρίς προβλήματα, παρέχοντάς σας άριστες θερμοκρασίες χώρου με ελάχιστο ενεργειακό κόστος.

Daikin Europe N.V.

Συμμόρφωση
Αυτή η μονάδα πληροί τις διατάξεις των ακόλουθων
ευρωπαϊκών οδηγιών:
Οδηγία 2014/35/ΕΕ για τη χαμηλή τάση.

•

•

Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα.

Σύμβολα
Τα εικονογράμματα στο επόμενο κεφάλαιο παρέχουν τις
απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή, ασφαλή χρήση του

μηχανήματος με γρήγορο τρόπο και χωρίς σφάλματα.

Ενημερωτικά εικονογράμματα

U

Χρήστης
Αναφέρεται σε σελίδες που
ή πληροφορίες για τον χρήστη.

περιέχουν

οδηγίες

I

Εγκαταστάτης
Αναφέρεται σε σελίδες που περιέχουν
ή πληροφορίες για τον εγκαταστάτη.

οδηγίες

-

-

S

-

Σέρβις
Αναφέρεται σε σελίδες που περιέχουν οδηγίες ή
πληροφορίες για τον εγκαταστάτη της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Εικονογράμματα ασφαλείας
-

-
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Γενικός κίνδυνος
Υποδεικνύει ότι η λειτουργία που περιγράφεται
ενδέχεται να προκαλέσει σωματική βλάβη, αν δεν
εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.
Κίνδυνος υψηλής τάσης
Υποδεικνύει ότι η λειτουργία που περιγράφεται
ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, αν δεν
εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.

-

-

Κίνδυνος λόγω θερμότητας
Υποδεικνύει ότι η λειτουργία που περιγράφεται
ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα, αν δεν εκτελεστεί
σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.
Απαγόρευση
Αναφέρεται σε ενέργειες που απαγορεύονται.

Γενικός πίνακας περιεχομένων
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ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Γενικές προειδοποιήσεις

Αφού αφαιρέσετε το προϊόν από τη συσκευασία,
βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα.
Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη της
αντιπροσωπείας της DAIKIN.

Αν η θερμοκρασία χώρου είναι πάρα πολύ χαμηλή
ή υψηλή, θα προκληθούν βλάβες στην υγεία καθώς
και άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Αποφύγετε την
παρατεταμένη άμεση επαφή με τη ροή του αέρα.

Οι συσκευές της DAIKIN πρέπει να εγκαθίστανται
από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη ο οποίος, κατά την
ολοκλήρωση της εργασίας, θα παράσχει μια δήλωση
συμμόρφωσης στον πελάτη αναφορικά με τους ισχύοντες
νόμους και τις υποδείξεις που παρέχονται από την DAIKIN
στο φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή.

Μην αφήνετε τον χώρο κλειστό για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Ανοίγετε ανά τακτά διαστήματα τα παράθυρα,
ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ανανέωση του αέρα.

Αυτές οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για συνθήκες
κλιματισμού ή/και θέρμανσης και πρέπει να προορίζονται
μόνο για αυτήν τη χρήση, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά
απόδοσής τους. Η DAIKIN EUROPE N.V. δεν φέρει καμία
ευθύνη, συμβατική ή εξωσυμβατική, για τυχόν σωματική
βλάβη, βλάβη σε ζώα ή περιουσιακή ζημιά που οφείλεται
σε λανθασμένη εγκατάσταση, ρύθμιση ή συντήρηση ή
ακατάλληλη χρήση.
Σε περίπτωση διαρροής νερού, θέστε τον κεντρικό
διακόπτη του συστήματος στη θέση "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ"
και κλείστε την παροχή νερού. Καλέστε το τμήμα τεχνικής
υποστήριξης της DAIKIN ή άλλο τεχνικό προσωπικό με
επαγγελματική πιστοποίηση και μην κάνετε παρεμβάσεις οι
ίδιοι στη συσκευή.

Αυτό το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της συσκευής και, συνεπώς, πρέπει να φυλάσσεται
προσεκτικά και να συνοδεύει ΠΑΝΤΑ τη συσκευή, ακόμη
και κατά τη μεταβίβασή της σε νέο ιδιοκτήτη ή χρήστη
ή κατά τη μεταφορά της σε άλλο σύστημα. Αν χαθεί
ή καταστραφεί, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής
υποστήριξης της DAIKIN της περιοχής σας.
Όλες οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης πρέπει
να εκτελούνται από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή
από προσωπικό με επαγγελματική πιστοποίηση, όπως
προβλέπεται στο παρόν φυλλάδιο. Μην τροποποιείτε
ή παρεμβαίνετε στη συσκευή, καθώς ενδέχεται να
προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις και ο κατασκευαστής
δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που θα
προκληθεί.
Κίνδυνος λόγω εγκαυμάτων. Δείξτε προσοχή κατά το
άγγιγμα

Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να εκτελεστούν οι
ακόλουθες λειτουργίες:
- Θέστε τον κεντρικό διακόπτη του συστήματος στη θέση
"ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ"
- Κλείστε την παροχή νερού
- Αν υπάρχει κίνδυνος παγετού, βεβαιωθείτε ότι έχει
προστεθεί αντιψυκτικό στο σύστημα, διαφορετικά
εκκενώστε το σύστημα.
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1.2

Σημαντικοί κανόνες ασφαλείας

Να θυμάστε ότι πρέπει να τηρείτε ορισμένους
βασικούς κανόνες ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε ένα
προϊόν το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και νερό,
όπως τους εξής:
Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά
ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή
άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία ή γνώσεις, κατόπιν
εποπτείας ή λήψης οδηγιών για την ασφαλή χρήση της και
εφόσον έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση που εκτελούνται από
τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς
εποπτεία.

Μην τραβάτε, κόβετε ή κάνετε κόμπο τα ηλεκτρικά
καλώδια που εξέρχονται από τη συσκευή, ακόμα και αν
έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ρεύματος.
Μην βάζετε αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στις
γρίλιες εισόδου ή εξόδου.
Μην ανοίγετε τις θύρες που παρέχουν πρόσβαση
στα εσωτερικά τμήματα της συσκευής χωρίς πρώτα να
θέσετε τον κεντρικό διακόπτη του συστήματος στη θέση
"ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ".
Μην απορρίπτετε ή αφήνετε τα υλικά συσκευασίας σε
μέρη που μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά, καθώς
ενδέχεται να αποτελέσουν πηγή κινδύνου.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή υγρά
μέρη του σώματος όταν είστε ξυπόλητοι.

Μην σκαρφαλώνετε πάνω στη συσκευή και μην αφήνετε
οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω σε αυτήν.

Μην εκτελείτε καμία εργασία καθαρισμού χωρίς πρώτα
να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο ρεύματος
θέτοντας τον κεντρικό διακόπτη του συστήματος στη θέση
"ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ".

Τα εξωτερικά τμήματα της συσκευής μπορούν να
φτάσουν σε θερμοκρασίες άνω των 70°C.

Μην τροποποιείτε τις διατάξεις ασφαλείας
ή ρύθμισης χωρίς την εξουσιοδότηση και τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
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1.3

Σειρά προϊόντων

Οι επιτοίχιοι θερμοπομποί αντλίας θερμότητας της Daikin
(σειρά FWXT) διατίθενται σε τρία διαφορετικά επίπεδα
απόδοσης και μεγέθη, ενώ όλοι έχουν διαμόρφωση δύο
σωλήνων.

1.4

Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

FWXT
Περιεχόμενο νερού μονάδας coil
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
Μέγιστη θερμοκρασία εισερχόμενου νερού
Ελάχιστη θερμοκρασία εισερχόμενου νερού
Υδραυλικές συνδέσεις
Τάση παροχής ρεύματος
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος στη μέγιστη ταχύτητα
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος στην ελάχιστη ταχύτητα
Μήκος
Ύψος
Βάθος
Βάρος

L
bar
°C
°C
"
V/ph/Hz
W
W
mm
mm
mm
kg

10ATV3
0,54
10
80
4

15ATV3
0,74
10
80
4

20ATV3
0,93
10
80
4

Eurokonus 3/4

Eurokonus 3/4

Eurokonus 3/4

230/1/50
17,6
4,8
902
318
128
14

230/1/50
19,8
5,1
1102
318
128
16

230/1/50
26,5
5,8
1302
318
128
19
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1.5

Συνολικές διαστάσεις Filomuro

FWXT
Διαστάσεις

Μ.Μ.

10ATV3

15ATV3

20ATV3

Μ

mm

927

1127

1327

FWXT

1.6

Διαστάσεις και βάρος για τη μεταφορά

H

L
P

Πακέτο

Μ.Μ.

10ATV3

15ATV3

20ATV3

Διαστάσεις
Βάρος

8

kg

15

17

20

L

mm

1035

1235

1435

H

mm

490

490

490

P

mm

213

213

213

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2.1

Τοποθέτηση της μονάδας

Οι θερμοπομποί FWXT της Daikin πρέπει να εγκαθίστανται
αποκλειστικά ψηλά στον τοίχο, σε ύψος άνω των 2 μέτρων.

-

-

Αποφύγετε την εγκατάσταση της μονάδας κοντά:
σε περιοχές που εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
σε πηγές θερμότητας,
σε υγρές περιοχές και περιοχές όπου η μονάδα μπορεί να
έρθει σε επαφή με νερό,
σε περιβάλλον με νέφη ελαίων,
σε περιβάλλον που εκτίθεται σε υψηλές συχνότητες.
Βεβαιωθείτε ότι:
ο τοίχος στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα

-

-

-

2.2

Διαδικασία εγκατάστασης

Τα βήματα συναρμολόγησης που περιγράφονται παρακάτω
και τα σχέδιά τους αναφέρονται σε μια έκδοση της μονάδας
με συνδέσεις στη δεξιά πλευρά.
Για να επιτευχθεί η ιδανική εγκατάσταση και τα ιδανικά
επίπεδα απόδοσης, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες
στο εγχειρίδιο.

2.3

-

είναι αρκετά ανθεκτικός για να αντέξει το βάρος της,
στην επιφάνεια του τοίχου δεν διασταυρώνονται σωλήνες
ή γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος,
ο τοίχος είναι απόλυτα επίπεδος,
δεν υπάρχουν κοντά εμπόδια που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν παρεμβολές στη ροή εισόδου και εξόδου
του αέρα,
ο τοίχος στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η
μονάδα είναι (αν είναι δυνατό) εξωτερικός περιμετρικός
τοίχος, ώστε να είναι δυνατή η αποστράγγιση των
συμπυκνωμάτων εκτός του χώρου εγκατάστασης,
η ροή αέρα δεν κατευθύνεται προς παρευρισκόμενα
άτομα.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία
στο σύστημα, ενώ θα ακυρωθεί αυτόματα η εγγύηση και ο
κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που
θα προκληθεί σε ανθρώπους, ζώα ή περιουσιακά στοιχεία.

Χώρος εγκατάστασης

120

Στην εικόνα απεικονίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις που
πρέπει να έχει ο θερμοπομπός από τους τοίχους και τα
έπιπλα στον χώρο εγκατάστασης.

20

20
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2.4
Α
Β

Άνοιγμα της μονάδας

Αφαιρέστε τα πλευρικά πλαίσια τραβώντας τα προς τα
πάνω, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.
Αφαιρέστε τις 6 εξαγωνικές βίδες που υπάρχουν στα
πλάγια του μπροστινού πλαισίου.

-

Αφαιρέστε το διακοσμητικό μπροστινό πλαίσιο, όπως
υποδεικνύεται στην εικόνα.

πλευρικά πλαίσια
διακοσμητικό μπροστινό πλαίσιο

Α

Β

Α

Β

10

-

Α
Β

Αφαιρέστε την πάνω γρίλια τραβώντας την προς το
μέρος σας και σηκώνοντάς την προς τα πάνω, όπως
υποδεικνύεται στην εικόνα.

-

Γ

πάνω φίλτρα
πλευρικές πλάκες

Αφαιρέστε τα πλευρικά πλαίσια σηκώνοντάς τα προς τα
πάνω.

πλευρική βίδα

Α

Β

Γ
Β

Γ
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2.5

•
•
•
Α
Β

Επιτοίχια εγκατάσταση

Για επίπεδη εγκατάσταση, ειδικά αν θέλετε να
διαμορφώσετε το σύστημα πριν από την εγκατάσταση της
συσκευής, συνιστούμε να δημιουργήσετε μια εσοχή στον
τοίχο, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
Αν δεν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της συσκευής κατά
τη δημιουργία της εσοχής στον τοίχο, αφήστε τους σωλήνες
αποστράγγισης νερού και συμπυκνωμάτων να κρέμονται
χαλαροί, έτσι ώστε να μπορέσετε να κάνετε αργότερα τις
συνδέσεις χωρίς να χρησιμοποιήσετε συνδέσμους.
Όταν τελικά εγκαταστήσετε τη συσκευή, θα είναι δυνατή
η σύνδεση του θερμοπομπού με έναν σύνδεσμο και μια
υποδοχή 90° με σύνδεση eurokonus.

•
•
•
Γ
Δ

εσοχή στον τοίχο
σύνδεση των σωλήνων νερού

Μια άλλη επιλογή, αν μπορείτε να κάμψετε εύκολα τον
σωλήνα (κάτι που εξαρτάται από το βάθος της εσοχής),
είναι να εγκαταστήσετε τη σύνδεση eurokonus μέσα
στον σωλήνα.
Προσέχετε τη γωνία κλίσης του σωλήνα αποστράγγισης
συμπυκνωμάτων, η οποία πρέπει να βρίσκεται στο
κατώτερο τμήμα της εσοχής, έτσι ώστε το ύψος του
σωλήνα να μην υπερβαίνει ποτέ το ύψος της σύνδεσης
αποστράγγισης της μονάδας ψύξης-θέρμανσης.
Για το ύψος της εγκατάστασης, ανατρέξτε στο πρότυπο
εγκατάστασης που παρέχεται μαζί με τη συσκευή και το
οποίο εμφανίζεται στις επόμενες σελίδες.
σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων
θερμοπομπός αντλίας θερμότητας

Α
Β

Δ
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Γ

1.

2.

3.
Α

Χρησιμοποιήστε το χάρτινο υπόδειγμα που απεικονίζεται
σε πλήρη κλίμακα στην επόμενη σελίδα και σχεδιάστε τη
θέση των δύο αγκίστρων στερέωσης στον τοίχο.
Ανοίξτε μια τρύπα χρησιμοποιώντας ένα σωστό
τρυπάνι, εισαγάγετε τα ούπα (2 ανά άγκιστρο) και
κατόπιν προσαρτήστε τα δύο άγκιστρα. Μην σφίξετε
υπερβολικά τις βίδες, ώστε να μπορέσετε να τις
προσαρμόσετε με ένα επίπεδο αλφάδι.
Στερεώστε σταθερά τα άγκιστρα σφίγγοντας τις
τέσσερις βίδες.

4.

5.
6.

Β

ούπα

Ελέγξτε τη σταθερότητα κουνώντας τα άγκιστρα προς
τα δεξιά και προς τα αριστερά, προς τα πάνω και προς
τα κάτω.
Συναρμολογήστε τη μονάδα, διασφαλίζοντας ότι έχει
ασφαλίσει σωστά στα άγκιστρα και ότι είναι σταθερή.
Βεβαιωθείτε ότι η γωνία κλίσης της μονάδας ψύξηςθέρμανσης αντιστοιχεί στα μέτρα που υποδεικνύονται
στην παρακάτω εικόνα.

άγκιστρα

Α

Β

Α

2.

1.

5.
3.
Πλευρά
υδραυλικών
εξαρτημάτων

G
G

6. ΟΧΙ

6. OK, μέγ. κλίση 1°
προς τα υδραυλικά εξαρτήματα
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2.6

Πρότυπο εγκατάστασης

1387,1

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

ø8 ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΕΙΡΟΥΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΙΑ

Αλφάδι για έλεγχο της ευθυγράμμισης

ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 900 MM,
ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΩΣΤΕ ΤΙΣ
ΔΥΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΖΩΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΖΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
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ΠΑΝΩ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ø8 ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΕΙΡΟΥΣ

ΖΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΖΩΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΙΑ

Αλφάδι για έλεγχο της ευθυγράμμισης

ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 1100 MM, ΔΙΠΛΩΣΤΕ
ΚΑΙ ΕΝΩΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΕΞΙΑ
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2.7

Υδραυλικές συνδέσεις

FWXT
Διάμετρος σωλήνα

Μ.Μ.

10ATV3

15ATV3

20ATV3

mm

14

16

18

Ο μηχανικός είναι υπεύθυνος να επιλέξει τους σωστούς
σωλήνες νερού και το μέγεθός τους, σύμφωνα με τις
ορθές πρακτικές εγκατάστασης και τους ισχύοντες νόμους,
λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν χρησιμοποιηθούν σωλήνες
μικρότεροι από το συνιστώμενο μέγεθος, θα προκληθεί
κακή λειτουργία του συστήματος.
Για να κάνετε τις συνδέσεις:
- τοποθετήστε σωστά τους σωλήνες νερού
- σφίξτε τις συνδέσεις χρησιμοποιώντας κλειδί και κόντρα
κλειδί
- ελέγξτε για τυχόν διαρροή υγρών
- τοποθετήστε επένδυση στις συνδέσεις (χρησιμοποιήστε
κατάλληλο υλικό μόνωσης)
Οι υδραυλικοί σωλήνες και τα εξαρτήματα στερέωσης
πρέπει να θερμομονωθούν.
Αποφύγετε τη μερική μόνωση των σωλήνων.

16

Μην σφίξετε υπερβολικά τους σωλήνες, για να αποφύγετε
τυχόν βλάβη στη μόνωση.
Για να διασφαλίσετε τη στεγανότητα των συνδέσεων
με σπείρωμα, χρησιμοποιήστε κάνναβη και πάστα
στεγανοποίησης (green paste). Η χρήση ταινίας από teflon
συνιστάται, αν έχετε προσθέσει αντιψυκτικό στο κύκλωμα
νερού.
Ελέγξτε προσεκτικά τη στεγανότητα της μόνωσης, ώστε να
αποτρέψετε τον σχηματισμό και το στάξιμο συμπυκνωμάτων.
Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση, τοποθετήστε μια
ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα στη μονάδα ή στα
ανάντη, η οποία να διακόπτει τη ροή νερού όταν
επιτευχθεί το επιθυμητό σημείο ρύθμισης.

Σύνδεση με τη μονάδα 2οδης βάνας με θερμοηλεκτρικό μοτέρ (EKT2VK0)

Συνδέστε τον σωλήνα στις γραμμές παροχής και επιστροφής,
όπως υποδεικνύεται στην εικόνα, με τη γραμμή παροχής στο
πάνω μέρος.

Τηρήστε τις απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές συνδέσεις, όπως
περιγράφεται στην παρ. 2.11

Α
Β
Γ

IN
OUT

θερμοπομπός
οπή εισαγωγής ηλεκτρικού καλωδίου
θερμοηλεκτρικό μοτέρ

εξάρτημα στερέωσης σωλήνα εισόδου νερού
εξάρτημα στερέωσης σωλήνα εξόδου νερού

Α

Β
Γ
OUT

IN

Σύνδεση σε 3οδη βάνα εκτροπής με θερμοηλεκτρικό μοτέρ (EKT3VK0)
Συνδέστε τον σωλήνα στις γραμμές παροχής και επιστροφής,
όπως υποδεικνύεται στην εικόνα, με τη γραμμή παροχής στο
πάνω μέρος.
Α
Β
Γ

θερμοπομπός
οπή εισαγωγής ηλεκτρικού καλωδίου
θερμοηλεκτρικό μοτέρ

Τηρήστε τις απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές συνδέσεις, όπως
περιγράφεται στην παρ. 2.11

IN
OUT

εξάρτημα στερέωσης σωλήνα εισόδου νερού
εξάρτημα στερέωσης σωλήνα εξόδου νερού

Α

Β
Γ
OUT

IN
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2.8

Δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων

Το δίκτυο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων πρέπει να
έχει κατάλληλο μέγεθος (ελάχιστη εσωτερική διάμετρος
σωλήνων: 14 mm) και ο σωλήνας πρέπει να έχει τοποθετηθεί
έτσι ώστε να έχει συνεχή κλίση κατά μήκος της γραμμής
(ποτέ μικρότερη από 1%). Ο σωλήνας αποστράγγισης
συνδέεται απευθείας στο δοχείο αποστράγγισης που
βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλευρικού πλαισίου, κάτω
από τις υδραυλικές συνδέσεις.
- Αν είναι δυνατό, ρυθμίστε τη ροή των υγρών
συμπυκνωμάτων έτσι ώστε να πραγματοποιείται
απευθείας σε έναν σωλήνα απορροής ή σε μια
υδρορροή.
- Αν το υγρό αποβάλλεται σε αποχετευτικό αγωγό,
σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε παγίδα, ώστε
να αποφεύγεται η επιστροφή δυσάρεστων οσμών
στο κτήριο. Η καμπύλη της παγίδας πρέπει να είναι
χαμηλότερη από τη λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων.

-

-

Αν χρειαστεί να γίνει αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων
σε δοχείο, αυτό πρέπει να παραμένει ανοιχτό και ο
σωλήνας δεν πρέπει να βυθιστεί στο νερό, ώστε να
αποφευχθεί η πρόσφυση και η αντίστροφη πίεση που
θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ελεύθερη ροή.
Αν ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να ξεπεράσει ένα
κενό σε ύψος λόγω της ιδιαίτερης εγκατάστασής του
η οποία θα εμπόδιζε τη ροή των συμπυκνωμάτων, θα
πρέπει να εγκαταστήσετε μια αντλία:

Αυτές οι αντλίες κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά.
Ωστόσο, συνιστάται μετά την εγκατάσταση της αντλίας
να ελέγξετε τη σωστή ροή των υγρών συμπυκνωμάτων,
ρίχνοντάς τα πολύ αργά (περίπου 1/2 λίτρο νερού σε περίπου
5-10 λεπτά) μέσα στο δοχείο αποστράγγισης.

Συναρμολόγηση σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων
Συνδέστε τη σύνδεση αποστράγγισης του δοχείου
αποστράγγισης που συλλέγει τα υγρά συμπυκνώματα σε
έναν εύκαμπτο σωλήνα και σφίξτε σωστά. Βεβαιωθείτε ότι
Α
Β

σύνδεση αποστράγγισης
σωλήνας αποστράγγισης υγρών

Α
Β
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η επέκταση συλλογής σταγόνων βρίσκεται στη θέση της και
ότι έχει εγκατασταθεί σωστά.

ø14 mm

Δώστε προσοχή στην κλίση του σωλήνα αποστράγγισης
συμπυκνωμάτων στο σημείο όπου τα συμπυκνώματα
διοχετεύονται εκτός του χώρου εγκατάστασης, όπως
υποδεικνύεται στην εικόνα.
Α
Β

θερμοπομπός
σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων

Α

Β

2.9

Πλήρωση του συστήματος

Κατά την εκκίνηση του συστήματος, βεβαιωθείτε ότι η
διάταξη ασφάλισης στην υδραυλική μονάδα είναι ανοιχτή.
Αν υπάρχει διακοπή ρεύματος και η θερμική βαλβίδα

λειτουργεί ήδη, χρησιμοποιήστε το πώμα της για να πιέσετε
το κλείστρο της βαλβίδας και να την ανοίξτε.

2.10 Εκκένωση του αέρα κατά την πλήρωση του συστήματος
-

Α

Ανοίξτε όλες τις βάνες αποκοπής του συστήματος (είτε
χειροκίνητα είτε αυτόματα).
Ξεκινήστε την πλήρωση του συστήματος ανοίγοντας
αργά την παροχή νερού.
Χρησιμοποιώντας κατσαβίδι, ανοίξτε την οπή
εξαερισμού στην ανώτερη σύνδεση της μονάδας coil
(συμβουλευτείτε την παρακάτω εικόνα).
Όταν αρχίσει να ρέει νερό από τις βάνες αερισμού,
κλείστε τις και συνεχίστε την πλήρωση του συστήματος
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές).

Ελέγξτε τη στεγανότητα των παρεμβυσμάτων.
Σας συνιστούμε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μετά
από μερικές ώρες λειτουργίας της συσκευής και να ελέγχετε
τακτικά την πίεση του συστήματος.

Οπή εξαερισμού μονάδας coil

Α
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2.11 Καλωδιώσεις

•
•
•

Αποκτήστε πρόσβαση στα ηλεκτρικά μέρη όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 2.4.
Πρέπει να τοποθετηθεί διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης με ασφάλεια με χρονοκαθυστέρηση
ή αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης (2 Α) για την
τροφοδοσία ρεύματος στο σύστημα.
Επειδή η καλωδίωση έχει φίλτρο καταστολής, όπως
απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και τα πρότυπα,
το οποίο προκαλεί διαρροή ρεύματος προς τη γη
με φυσικό τρόπο, είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε
επιλεκτικούς διαφορικούς ασφαλειοδιακόπτες στα
ανάντη του συστήματος.

•

Για λόγους ασφαλείας, ο διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης που αναφέρεται παραπάνω θα
πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη συσκευή ή, σε κάθε
περίπτωση, σε ελεύθερη θέα.
Τα καλώδια ρεύματος πρέπει να έχουν χάλκινους
αγωγούς με τις ακόλουθες μοναδιαίες διατομές (οι τιμές
που υποδεικνύονται αναφέρονται σε μέγιστο μήκος
γραμμής 15 m). Τα καλώδια πρέπει να είναι κατάλληλα
για τον τύπο της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρότυπα CEI.

•

FWXT

Μ.Μ.

10ATV3

15ATV3

20ATV3

Αγωγός ρεύματος (φάση + ουδέτερο)

mm2

1,5

1,5

1,5

G/V διατομής προστατευτικού αγωγού

mm

1,5

1,5

1,5
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2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
3.1

-

Πριν συνδέσετε τη μονάδα ψύξης-θέρμανσης,
βεβαιωθείτε ότι:
Η τάση και η συχνότητα αντιστοιχούν στις τιμές στην
πλακέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
Η γραμμή ρεύματος έχει αποτελεσματική σύνδεση
γείωσης και το κατάλληλο μέγεθος για τη μέγιστη
απορρόφηση ρεύματος της μονάδας (ελάχιστη διατομή
καλωδίου: 1,5 mm2).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο που είναι
ενσωματωμένο στον τοίχο στη θέση που εντοπίζεται με
το πρότυπο εγκατάστασης για να πραγματοποιήσετε την
ηλεκτρική σύνδεση (συνιστώμενη σύνδεση για συσκευές
εγκατεστημένες στο πάνω μέρος του τοίχου).
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ελέγξετε ότι η τροφοδοσία
ρεύματος προστατεύεται από υπερφόρτωση ή/και
βραχυκύκλωμα.

Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε το καλώδιο ρεύματος,
επικοινωνήστε μόνο με την υπηρεσία τεχνικής
υποστήριξης πελατών ή με εξειδικευμένο προσωπικό,
σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους.

Για να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, είναι
απαραίτητο να αποσυνδέετε τον κεντρικό ασφαλειοδιακόπτη
πριν από οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση και εκτέλεση
εργασιών συντήρησης στον εξοπλισμό.

H2
M1
EV
L-N
G

Συνδέσεις πλακέτας με TOUCHPAD ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

αισθητήρας θερμοκρασίας νερού 10 kΩ
inverter DC μοτέρ ανεμιστήρα
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού (τάση εξόδου
230 V/50 Hz 1 A)
σύνδεση τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος
230 V/50 Hz
προστατευτικός αγωγός

είσοδος αισθητήρα παρουσίας (αν είναι κλειστή,
το fan coil μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής)
AIR
Προαιρετικός αισθητήρας αέρα
DISPLAY καλώδια (οθόνης) πίνακα ελέγχου
CP

Σχεδιάγραμμα
συνδεσμολογίας

CP

L G N

DISPLAY

CONNETTORE
STEP MOTOR

AIR
H2

EV

σύνδεση εισόδου διακόπτη παρουσίας CP
Όταν η επαφή CP ανοίξει (συνδεδεμένη σε καθαρή επαφή,
όχι ενεργή), η μονάδα είναι σε λειτουργία αναμονής και στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "CP".

Μέσω αυτής της επαφής, μπορείτε να συνδέσετε μια
εξωτερική συσκευή που αναστέλλει τη μονάδα ως: επαφή
ανοίγματος παραθύρου, απομακρυσμένη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση, αισθητήρας παρουσίας υπερύθρων,
ενεργοποίηση σήματος κ.λπ.

Ανατρέξτε στην παράγραφο 4 στη σελίδα 26 για τις οδηγίες χρήσης του Touchpad και του τηλεχειριστηρίου.
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3.2

Σύνδεση για τον πίνακα ελέγχου

Ο θερμοπομπός διαθέτει ηλεκτρονική πλακέτα με
διαμόρφωση συνεχούς ανεμιστήρα για σύνδεση στο
επιτοίχιο τηλεχειριστήριο EKWHCTRL1 (διατίθεται για
παραγγελία ξεχωριστά).

-AB+
H2**
M1
Y1
L-N
BO
CH
CP
AIR

SM

σειριακή σύνδεση για το επιτοίχιο τηλεχειριστήριο
EKWHCTRL1 (τηρήστε την πολικότητα AB)
αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού 10 kΩ
σύνδεση μοτέρ ανεμιστήρα
θερμοηλεκτρικό μοτέρ (τάση εξόδου 230 V/50 Hz 1 A)
σύνδεση τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος
230 V/50 Hz
έξοδος αιτήματος θέρμανσης (ελεύθερη επαφή
μέγ. 1 A)
έξοδος αιτήματος ψύξης (ελεύθερη επαφή μέγ. 1 A)
είσοδος αισθητήρα παρουσίας (αν είναι κλειστή, ο
θερμοπομπός μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής)
Προαιρετικός αισθητήρας αέρα (*)

Βαθμιδωτό μοτέρ (σύστημα διανομής)
Συνδέστε τον ως εναλλακτική επιλογή του
αισθητήρα αέρα του επιτοίχιου πίνακα ελέγχου
EKWHCTRL1
Αν μετά την ενεργοποίηση του εξοπλισμού η
πλακέτα ανιχνεύσει τον αισθητήρα, η εκκίνηση
θα πραγματοποιηθεί υπό κανονικές συνθήκες με
ελάχιστη θερμοκρασία νερού στη θέρμανση (30°C)
και μέγιστη θερμοκρασία νερού στην ψύξη (20°C).
Η πλακέτα μπορεί επίσης να λειτουργήσει χωρίς
αισθητήρα νερού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα
κατώτατα όρια διακοπής του ανεμιστήρα θα
αγνοούνται.

*
**

Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας

INN-FR-B30

ON

-

A B +

-

A

AB

B
CD

H2 AIR*

+
ASCII

RTU

H4

H2

AIR

LED

M1

COMM

MOTOR

GRID

SM

CP

N EV1 N EV2
CHILLER BOILER

L

N

CH BO

L

N
Y1
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Τοποθέτηση του επιτοίχιου πίνακα ελέγχου EKWHCTRL1
Ο επιτοίχιος πίνακας ελέγχου EKWHCTRL1 είναι ένας
ηλεκτρονικός θερμοστάτης (με αισθητήρα θερμοκρασίας
που συνδέεται προαιρετικά εξ αποστάσεως σε έναν
ή περισσότερους από τους θερμοπομπούς που είναι
συνδεδεμένοι σε αυτόν) ο οποίος έχει τη δυνατότητα να
ελέγχει μία ή περισσότερες μονάδες ψύξης-θερμοπομπού/
ψύξης-θέρμανσης (έως 30).
Τοποθετήστε το επιτοίχιο τηλεχειριστήριο EKWHCTRL1
μακριά από πόρτες ή παράθυρα και πηγές θερμότητας
(καλοριφέρ, θερμοπομπούς, μαγειρικές εστίες, άμεσο
ηλιακό φως), σε εσωτερικούς τοίχους και περίπου 1,5 m
από το δάπεδο.
Το επιτοίχιο τηλεχειριστήριο είναι ήδη συναρμολογημένο
στο πακέτο, επομένως, πριν από τη στερέωση, πρέπει να
αποσυνδέσετε τα δύο εξαρτήματα, απαγκιστρώνοντας τις
δύο εγκοπές στην πίσω πλευρά τους (A).

Χρησιμοποιήστε τη βάση του χειριστηρίου (βλ. Β στην
εικόνα), για να σχεδιάσετε το σημείο στερέωσης στον τοίχο
(χρησιμοποιήστε τις δύο οπές που βρίσκονται η μία απέναντι
στην άλλη).
Κατόπιν, συνεχίστε με τις παρακάτω ενέργειες:
- ανοίξτε οπές στον τοίχο,
- δρομολογήστε τα καλώδια μέσα από το παραθυράκι
στη βάση,
- στερεώστε τη βάση του χειριστηρίου στον τοίχο
χρησιμοποιώντας κατάλληλα ούπα,
- κάντε τις ηλεκτρικές συνδέσεις και κατόπιν κλείστε
το χειριστήριο, προσέχοντας να μην συνθλίψετε τους
αγωγούς.

Β
Α

Α
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Σύνδεση ελατηριωτών σφιγκτήρων -AB+ και CP
Οι ελατηριωτοί ακροδέκτες που προορίζονται για τις
ηλεκτρικές συνδέσεις είναι συμβατοί με άκαμπτα ή εύκαμπτα
καλώδια διατομής 0,2 έως 1,5 mm², ενώ αν έχουν γλωττίδες
με πλαστικό κολάρο, η μέγιστη διατομή τους μειώνεται στα
0,75 mm².
Για σωστή και ασφαλή σύνδεση, ακολουθήστε τις παρακάτω
διαδικασίες:
- απογυμνώστε το καλώδιο κατά 8 mm όπως υποδεικνύεται
παρακάτω,

- αν το καλώδιο είναι άκαμπτο, λογικά θα μπορείτε να
εισαγάγετε το άκρο του εύκολα ενώ, αν είναι εύκαμπτο,
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε πένσα,
- εισαγάγετε πλήρως τα καλώδια και βεβαιωθείτε ότι έχουν
στερεωθεί σωστά τραβώντας τα ελαφρά.
Για να αποσυνδέσετε τα καλώδια, χρησιμοποιήστε ένα
κατσαβίδι για να πιέσετε την αντίστοιχη λευκή εγκοπή
(βλ. Γ) και να αφαιρέσετε τον αγωγό.

8 mm

0,2-1,5 mm2

Α
Γ

σύνδεση εισόδου διακόπτη παρουσίας CP
Όταν η επαφή που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο CP
(βλ. Α) είναι κλειστή, όλοι οι συνδεδεμένοι θερμοπομποί θα
απενεργοποιούνται.
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Η είσοδος δεν μπορεί να συνδεθεί παράλληλα με εκείνη μιας
άλλης ηλεκτρονικής πλακέτας (χρησιμοποιήστε ξεχωριστές
επαφές).

Συνδέσεις EKWHCTRL1
Συνδέστε τη γραμμή RS485 του επιτοίχιου τηλεχειριστηρίου
σε μία ή περισσότερες μονάδες (έως 30) χρησιμοποιώντας
καλώδιο κατάλληλο για σειριακή σύνδεση RS485, διατηρώντας
το ξεχωριστό από τα καλώδια τροφοδοσίας.
Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε το μήκος των
καλωδίων σύνδεσης.
Ολοκληρώστε τη γραμμή με την αντίσταση 120 Ω που
παρέχεται.
Μην κάνετε αστεροειδείς συνδέσεις.

Η σύνδεση του RS485 έχει πολικότητα, επομένως,
τηρείτε τις ενδείξεις "A" και "B" σε κάθε περιφερειακή
συσκευή που συνδέετε (για τη σύνδεση συνιστάται
να χρησιμοποιήσετε ένα θωρακισμένο καλώδιο με
ελάχιστη διατομή 0,35 mm2).
Συνδέστε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας + και - στο επιτοίχιο
μπλοκ ακροδεκτών, τάσης 5 V DC, σε μία από τις
πλακέτες του θερμοπομπού, τηρώντας την πολικότητα.

Ανατρέξτε στην παράγραφο 5 στη σελίδα 30 για τις οδηγίες χρήσης του επιτοίχιου πίνακα ελέγχου.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
4.1

Προειδοποιήσεις

Μην στηρίζεστε και μην κάθεστε στο σώμα της μονάδας
ψύξης-θέρμανσης, για να αποφύγετε τυχόν πρόκληση
βλάβης σε αυτήν.
Μην μετακινείτε χειροκίνητα την οριζόντια περσίδα της
εξόδου αέρα. Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο
για αυτήν τη λειτουργία.

Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρους
όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή συνθήκες υγρασίας
και θερμοκρασίας εκτός των ορίων που ορίζονται στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα όπως περιγράφεται
στην αντίστοιχη παράγραφο.

Σε περίπτωση διαρροής νερού από τη συσκευή, πρέπει να
την απενεργοποιήσετε αμέσως και να την αποσυνδέσετε
από την τροφοδοσία ρεύματος. Κατόπιν, καλέστε το
πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

4.2
1
2

Χειρισμός της μονάδας με την οθόνη αφής και το τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο
Ένδειξη στην οθόνης αφής

ΠΛΗΚΤΡΟ / ΕΝΔΕΙΞΗ:
Σημείο ρύθμισης

Πλήκτρο για ενεργοποίηση μόνο της λειτουργίας
θέρμανσης (2)

Πλήκτρο επάνω

Πλήκτρο λειτουργίας άνεσης κατά τη νύχτα

Πλήκτρο κάτω

Πλήκτρο ελέγχου κατεύθυνσης ροής αέρα

Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Πλήκτρο ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα
Πλήκτρο ρύθμισης της λειτουργίας χρονοδιακόπτη (1)

Πλήκτρο για ενεργοποίηση μόνο της λειτουργίας ψύξης

Πλήκτρο ρύθμισης της λειτουργίας χρονοδιακόπτη (2)

Δεν χρησιμοποιείται

Αισθητήρας φωτός

Πλήκτρο για ενεργοποίηση μόνο της λειτουργίας αερισμού

Ψηφιακό θερμόμετρο,
1÷7 bar - κόκκινο τον χειμώνα, μπλε το καλοκαίρι

Πλήκτρο για ενεργοποίηση μόνο της λειτουργίας θέρμανσης (1)

Δεν χρησιμοποιείται

Κανονικά, στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας
(ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Περιγραφή λειτουργιών") και τυχόν
βλάβες (ανατρέξτε στην παράγραφο "Οθόνη βλαβών").
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Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες
πατώντας τα σύμβολα.

Μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες λειτουργίες πατώντας τα
πλήκτρα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο λειτουργίας πλήκτρων).
Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει μέγιστη αντοχή
και εξαιρετική λειτουργικότητα, ωστόσο, ο χειρισμός του
απαιτεί προσοχή.
Αποφύγετε τα εξής:
- μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε βροχή, μην χύνετε υγρά
στο πληκτρολόγιο και μην το βουτάτε σε νερό
- μην το χτυπάτε με δύναμη και μην το αφήνετε να πέσει
πάνω σε σκληρές επιφάνειες
- μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

-

μην τοποθετείτε εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο
και τη συσκευή ενώ το χρησιμοποιείτε.

Επιπλέον:
- αν στον χώρο εγκατάστασης χρησιμοποιούνται άλλες
συσκευές οι οποίες λειτουργούν με τηλεχειριστήριο
(τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, στερεοφωνικά κ.λπ.), ενδέχεται
να δημιουργηθούν ορισμένες παρεμβολές
- οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες και οι λαμπτήρες φθορισμού
μπορούν να επηρεάσουν τις επικοινωνίες μεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και της συσκευής
- αφαιρείτε την μπαταρία, αν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα.

Τοποθέτηση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μια ξηρή μπαταρία λιθίου
CR2025 3 V (περιλαμβάνεται) με το τηλεχειριστήριο. Οι
χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται
κατάλληλα (ΑΗΗΕ) μέσω ειδικών κέντρων συλλογής
αποβλήτων που διατίθενται από τις τοπικές αρχές.

4.3

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ανοίξτε την υποδοχή στο
κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Φροντίστε να εισαγάγετε
την μπαταρία σύμφωνα με την πολικότητα +/-. Κλείστε το
κάλυμμα αφού τοποθετήσετε την μπαταρία.

Περιγραφή λειτουργιών
Ενεργοποίηση γενικού διακόπτη και λειτουργία

Για να μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο
ή την οθόνη αφής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει
τον γενικό διακόπτη της γραμμής ρεύματος (ο τεχνικός
που εγκατέστησε τη συσκευή μπορεί να σας βοηθήσει να
εντοπίσετε τον διακόπτη) ή τοποθετήστε ένα φις στη συσκευή,
συνδέοντάς το στην υποδοχή του συστήματος.

Πλήκτρο/Ένδειξη

Αφού εκτελέσετε αυτά τα βήματα, θα μπορείτε να χειριστείτε
το σύστημα είτε πατώντας τα σύμβολα στην οθόνη αφής είτε
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Για να στείλετε εντολές
στην εσωτερική μονάδα, στρέψτε το μπροστινό μέρος του
τηλεχειριστηρίου προς την οθόνη της μονάδας. Ο βομβητής
θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) και θα εμφανιστεί ένα
μήνυμα στην οθόνη, το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι η εντολή έχει
ενεργοποιηθεί. Η μέγιστη εμβέλεια για την αποστολή εντολών
είναι περίπου 8 μέτρα.

Λειτουργία

Τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου και της οθόνης αφής εκτελούν την ίδια λειτουργία.
Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, το προεπιλεγμένο σημείο ρύθμισης εμφανίζεται στα 3 ψηφία της οθόνης.

•

Το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας χώρου μπορεί να κυμαίνεται από 16 έως 31°C.
Μην ρυθμίζετε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να προκληθούν βλάβες
στην υγεία, καθώς και άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.
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Πλήκτρο/Ένδειξη

Λειτουργία
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Πατώντας το κατάλληλο Πλήκτρο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε (αναμονή) ή να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ο πίνακας
ελέγχου έχει ενσωματωμένη μνήμη και, συνεπώς, οι ρυθμίσεις δεν χάνονται σε περίπτωση απενεργοποίησης ή διακοπής
ρεύματος. Το Πλήκτρο χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της μονάδας για σύντομες χρονικές
περιόδους.
Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, φροντίστε να την
απενεργοποιήσετε αποσυνδέοντάς την από την παροχή ρεύματος ή αποσυνδέοντας το φις.

Λειτουργία μόνο ψύξης
•

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η συσκευή πραγματοποιεί αφύγρανση και δροσίζει τον χώρο.

•

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 16 και 31°C. Αν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη
θερμοκρασία χώρου, μετά από τρία λεπτά (το μέγιστο) η μονάδα ψύξης-θέρμανσης αρχίζει να λειτουργεί και η συσκευή
αρχίζει να διανέμει ψυχρό αέρα, συνεχίζοντας τον αερισμό του χώρου ακόμα και αν επιτευχθεί το σημείο ρύθμισης.

Λειτουργία μόνο αερισμού
Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα και δεν προσαρμόζει τη θερμοκρασία
ή την υγρασία του αέρα στον χώρο. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα
Λειτουργία μόνο θέρμανσης
•

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η συσκευή θερμαίνει τον χώρο.

•

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 16 και 31°C και, αν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία
χώρου, μετά από τρία λεπτά (το μέγιστο) ο συμπιεστής απενεργοποιείται και η συσκευή αρχίζει να θερμαίνει τον χώρο.

Πλήκτρο λειτουργίας άνεσης κατά τη νύχτα
Με τη συσκευή ενεργοποιημένη και τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης επιλεγμένη, αν πατήσετε αυτό το Πλήκτρο, μπορείτε
να εκτελέσετε πολλές λειτουργίες για να μεγιστοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία της συσκευής, εξοικονομώντας ηλεκτρική
ενέργεια και προσαρμόζοντας άριστα τη θερμοκρασία για μια αίσθηση άνεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σε αυτήν τη λειτουργία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται στο ελάχιστο.
Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να ενεργοποιείται αμέσως πριν από τον ύπνο.
•
Στη λειτουργία ψύξης, η ρυθμισμένη θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C μετά από 1 ώρα και κατά 1°C μετά από 2
ώρες. Μετά τη δεύτερη ώρα, η θερμοκρασία δεν τροποποιείται πλέον και μετά από 6 ώρες η συσκευή μεταβαίνει σε
κατάσταση αναμονής.
•
Στη λειτουργία θέρμανσης, η ρυθμισμένη θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C μετά από 1 ώρα και κατά 1°C μετά από 2
ώρες. Μετά τη δεύτερη ώρα, η θερμοκρασία δεν τροποποιείται πλέον και μετά από 6 ώρες η συσκευή μεταβαίνει σε
κατάσταση αναμονής.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία μόνο αφύγρανσης, τη λειτουργία μόνο αερισμού και την αυτόματη
οικονομική λειτουργία, ενώ μπορείτε να την αποκλείσετε ανά πάσα στιγμή (ιδανικά κατά το ξύπνημα) πατώντας ξανά το
Πλήκτρο.
Αν ρυθμίσετε ταυτόχρονα τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, η συσκευή απενεργοποιείται μετά την προκαθορισμένη ώρα.
Έλεγχος κατεύθυνσης ροής αέρα
Πατώντας το κατάλληλο Πλήκτρο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συνεχή ταλάντωση του εκτροπέα ροής αέρα, στην οποία
περίπτωση ενεργοποιείται το σύμβολο στην οθόνη, ή να τον κλειδώσετε σε οποιαδήποτε θέση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην ασκείτε ποτέ βία στον εκτροπέα ροής για να τον μετακινήσετε χειροκίνητα. Στη λειτουργία ψύξης και
αφύγρανσης, γίνεται επαναφορά της θέσης του εκτροπέα ροής κάθε 30 λεπτά, ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός
συμπύκνωσης υγρασίας.
Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα
Το επανειλημμένο πάτημα αυτού του Πλήκτρου θα αλλάζει την ταχύτητα με την ακόλουθη σειρά: Ελάχιστη, Μέση, Μέγιστη
και Αυτόματο.
Όσο υψηλότερη είναι η καθορισμένη ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απόδοση της συσκευής (αλλά και δυνατότερος ο
θόρυβος). Αν ρυθμίσετε την ταχύτητα στο Αυτόματο (θα παρατηρήσετε ότι οι 3 γραμμές ταχύτητας μετατοπίζονται στην οθόνη), ο
μικροεπεξεργαστής θα προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα (όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας χώρου
και της ρυθμισμένης θερμοκρασίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα). Η ταχύτητα μειώνεται αυτόματα καθώς η θερμοκρασία
χώρου φτάνει σταδιακά στη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Στην λειτουργία μόνο αφύγρανσης και στη λειτουργία άνεσης κατά τη
νύχτα, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα, καθώς η μονάδα μπορεί να λειτουργεί μόνο σε χαμηλή ταχύτητα.
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Πλήκτρο/Ένδειξη

Λειτουργία
Ρύθμιση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη
•

Η λογική λειτουργίας της συσκευής επιτρέπει στον χρήστη να προγραμματίζει ελεύθερα τον χρόνο ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης.

•

Ενώ η μονάδα ψύξης-θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να προγραμματίσετε την απενεργοποίησή της
πατώντας το Πλήκτρο του χρονοδιακόπτη και, στη συνέχεια, ρυθμίζοντας τον αριθμό των ωρών (από 1 έως 24), μετά
το πέρας των οποίων η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.
Όταν η μονάδα ψύξης-θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να προγραμματίσετε την ενεργοποίησή της
πατώντας το Πλήκτρο του χρονοδιακόπτη και, στη συνέχεια, ρυθμίζοντας τον αριθμό των ωρών (από 1 έως 24), μετά
το πέρας των οποίων η συσκευή θα ενεργοποιηθεί.

•

•

Κατόπιν, πατήστε το Πλήκτρο καταχώρησης.

Κλείδωμα πλήκτρων οθόνης αφής
•
•

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε παρατεταμένα το σύμβολο χρονοδιακόπτη στην οθόνη αφής για 3
δευτερόλεπτα. Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση οποιασδήποτε
λειτουργίας στην οθόνη από τον χρήστη. Το σύμβολο αναμονής αναβοσβήνει διακεκομμένα κάθε δευτερόλεπτο.
Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα των πλήκτρων, πατήστε ξανά το σύμβολο χρονοδιακόπτη για 3 δευτερόλεπτα
στην οθόνη αφής.
Οποιαδήποτε επιλογή από το τηλεχειριστήριο θα απενεργοποιήσει το κλείδωμα των πλήκτρων!

Οθόνη βλαβών
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός
βλάβης. Η συσκευή θα συνεχίσει παρ' όλα αυτά θα εκτελεί ορισμένες
λειτουργίες (ανατρέξτε στη στήλη "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ").
Βλάβη που εμφανίζεται Αιτία
Σφάλμα αισθητήρα
E1
θερμοκρασίας χώρου (RT).
Σφάλμα αισθητήρα
E2
εσωτερικής μπαταρίας IPT
Σφάλμα μοτέρ εσωτερικού
E5
ανεμιστήρα
Έλλειψη επικοινωνίας με την
E7
οθόνη *
CP

Ανοιχτή επαφή παρουσίας CP

Λειτουργία
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε κανονικά τις λειτουργίες ψύξης,
αφύγρανσης και θέρμανσης.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε κανονικά τις λειτουργίες ψύξης,
αφύγρανσης και θέρμανσης.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε κανέναν τρόπο λειτουργίας.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε κανέναν τρόπο λειτουργίας.
Αυτή η μονάδα ενεργοποιείται μόνο όταν η επαφή είναι κλειστή.
Ελέγξτε τις συνδέσεις των ακροδεκτών.

αναβοσβήνει

Εσφαλμένη θερμοκρασία νερού Στη λειτουργία θέρμανσης, η θερμοκρασία νερού είναι κάτω από 30°C

αναβοσβήνει

Εσφαλμένη θερμοκρασία νερού Στη λειτουργία ψύξης, η θερμοκρασία νερού είναι πάνω από 20°C

Χειρισμός της μονάδας, αν δεν είναι διαθέσιμο το τηλεχειριστήριο
Αν χάσετε το τηλεχειριστήριο, αν εξαντληθούν οι μπαταρίες ή αν το
τηλεχειριστήριο σταματήσει να λειτουργεί, μπορείτε να χειριστείτε τη
συσκευή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στην οθόνη αφής της.

4.4

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Είναι σημαντικό ο χρήστης να μπορεί να διακρίνει τυχόν
δυσλειτουργία ή επίπεδα απόδοσης που διαφέρουν από τις
τυπικές τιμές λειτουργίας του συστήματος (ανατρέξτε στις
τεχνικές προδιαγραφές). Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα
μπορούν εύκολα να επιλυθούν από τον χρήστη με την
εκτέλεση ορισμένων απλών εργασιών (ανατρέξτε στην
παράγραφο "Αντιμετώπιση προβλημάτων"), ενώ για
ορισμένες βλάβες του συστήματος απαιτείται επικοινωνία
με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πελατών.

Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής της
συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ακυρώνει
αυτόματα κάθε μορφή εγγύησης.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ EKWHCTRL1
5.1

Επιτοίχιος πίνακας ελέγχου με αισθητήρα χώρου

Ο επιτοίχιος πίνακας ελέγχου EKWHCTRL1 είναι ένας
θερμοστάτης με αισθητήρα θερμοκρασίας που έχει τη
δυνατότητα να ελέγχει έναν ή περισσότερους (έως 30)
θερμοπομπούς σε λειτουργία μετάδοσης (με ταυτόχρονη
μετάδοση δεδομένων).
Ο πίνακας ελέγχου έχει ενσωματωμένη μνήμη και, συνεπώς,
οι ρυθμίσεις δεν χάνονται σε περίπτωση απενεργοποίησης
ή διακοπής ρεύματος.

Μετά από 20 δευτερόλεπτα από την τελευταία ενέργεια,
η φωτεινότητα του πίνακα θα μειώνεται και στην
οθόνη θα εμφανίζεται η θερμοκρασία χώρου. Πατήστε
οποιοδήποτε Πλήκτρο για να επαναφέρετε τη μέγιστη
φωτεινότητα.

Τυχόν δυσλειτουργία των μεμονωμένων συνδεδεμένων
ακροδεκτών δεν θα επισημαίνεται από τον επιτοίχιο
πίνακα ελέγχου.
Χάρη στον αισθητήρα θερμοκρασίας, διασφαλίζεται
η αντιψυκτική προστασία ακόμα και σε κατάσταση
αναμονής.

5.2

Ένδειξη

Στην οθόνη εμφανίζονται επίσης πληροφορίες για
τις καταστάσεις και τυχόν ενεργές βλάβες μέσα από
8 συγκεκριμένα σύμβολα:
Αυτόματη λειτουργία
Αθόρυβη λειτουργία

Η εποπτεία είναι ενεργή.
Αναβοσβήνει με την επαφή
παρουσίας CP κλειστή.

Μέγιστη ταχύτητα αερισμού

Ένδειξη
βλάβης
αναμμένη)

Νυχτερινή λειτουργία

Ένδειξη
απενεργοποίησης
χειριστηρίου

Η θέρμανση είναι ενεργή
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Η ψύξη είναι ενεργή

(λυχνία

5.3

Λειτουργία πλήκτρων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις διάφορες λειτουργίες
χρησιμοποιώντας τα 8 πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό:
Το Πλήκτρο αύξησης
θερμοκρασίας + επιτρέπει
την αύξηση της ρυθμισμένης
θερμοκρασίας
Το Πλήκτρο μείωσης
θερμοκρασίας - επιτρέπει
τη μείωση της ρυθμισμένης
θερμοκρασίας
Θέρμανση/ψύξη: επιτρέπει την
εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας
θέρμανσης και ψύξης
Η ταχύτητα αερισμού θα
προσαρμόζεται αυτόματα
ανάμεσα σε μια ελάχιστη και
μέγιστη τιμή.

5.4

Γενική εκκίνηση

Για να είναι δυνατός ο έλεγχος της συσκευής από τον πίνακα
ελέγχου, θα πρέπει πρώτα να συνδεθεί στην κεντρική παροχή.

5.5

Νυχτερινή λειτουργία:
επιλέγοντας αυτήν τη λειτουργία,
η ταχύτητα αερισμού μειώνεται
σημαντικά και η ρυθμισμένη
θερμοκρασία αλλάζει αυτόματα
Λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα:
επιτρέπει τη ρύθμιση της
μέγιστης ταχύτητας αερισμού
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/Αναμονή:
επιτρέπει την ενεργοποίηση
της συσκευής ή τη θέση της σε
κατάσταση αναμονής.
Αθόρυβη λειτουργία: επιτρέπει
τον περιορισμό της ταχύτητας
αερισμού μειώνοντας τη
μέγιστη τιμή της.

Αν έχει εγκατασταθεί γενικός διακόπτης στη γραμμή
ρεύματος, πρέπει να ενεργοποιηθεί.
- Εκκινήστε το σύστημα ενεργοποιώντας τον γενικό
διακόπτη

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
Πλήκτρο Λειτουργία
Πιέστε το Πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/Αναμονής

Ένδειξη
Από κατάσταση
απενεργοποίησης σε
ενεργοποίηση

Πατώντας το Πλήκτρο λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους τέσσερις δυνατούς
τρόπους λειτουργίας.

5.6

Ρύθμιση λειτουργιών θέρμανσης / ψύξης

Πλήκτρο Λειτουργία
Ένδειξη
Πατήστε το Πλήκτρο θέρμανσης/ψύξης για περίπου 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή
μεταξύ της λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης. Η επιλογή υποδεικνύεται από τα σύμβολα
θέρμανσης ή ψύξης που θα ανάψουν.
Στη θέρμανση, το σύμβολο ανάβει όταν το σημείο ρύθμισης είναι υψηλότερο από τη
θερμοκρασία χώρου και σβήνει όταν το σημείο ρύθμισης είναι χαμηλότερο.
Στην ψύξη, το σύμβολο ανάβει όταν το σημείο ρύθμισης είναι χαμηλότερο από τη
θερμοκρασία χώρου και σβήνει όταν το σημείο ρύθμισης είναι υψηλότερο.
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5.7

Αναμονή

Πλήκτρο Λειτουργία

Ένδειξη

Πατήστε το Πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/Αναμονής για περίπου 2 δευτ.: Όταν η συσκευή
Απενεργοποιημένη
είναι σε κατάσταση "αναμονής", δεν ανάβει κανένα σύμβολο στην οθόνη.
Όταν ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται σε αυτήν τη λειτουργία,
η αντιψυκτική προστασία είναι διασφαλισμένη. Αν η
θερμοκρασία χώρου πέσει κάτω από τους 5°C, γίνεται

5.8

εξαγωγή από την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ζεστού νερού
και ενεργοποιείται η επαφή του λέβητα.

Επιλογή θερμοκρασίας

Πλήκτρο Λειτουργία

Ένδειξη

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή
θερμοκρασία χώρου που εμφανίζεται στην οθόνη 3 ψηφίων.
Το εύρος ρύθμισης αλλάζει από τους 16 στους 28°C, με
απόκλιση 0,5°C, αλλά το σύστημα επιτρέπει επίσης τις
εκτός εύρους τιμές των 5°C και 40°C (εξαιρείται η αυτόματη
λειτουργία).
Αυτές οι τιμές θα πρέπει να ρυθμίζονται μόνο για σύντομες
χρονικές περιόδους, μετά το πέρας των οποίων πρέπει να

5.9

20.5

ρυθμίζετε την επιλογή σε μια ενδιάμεση τιμή.
Ο πίνακας ελέγχου είναι πολύ ακριβής. Ρυθμίστε τον στην
απαιτούμενη τιμή και περιμένετε να εκτελέσει τη ρύθμιση
σύμφωνα με την πραγματική θερμοκρασία χώρου που θα
ανιχνευτεί.

Αυτόματη λειτουργία

Πλήκτρο Λειτουργία

Ένδειξη

Πατήστε παρατεταμένα το Πλήκτρο AUTO. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας υποδεικνύεται
από το αντίστοιχο σύμβολο στην οθόνη.
Η ταχύτητα αερισμού θα ρυθμιστεί αυτόματα ανάμεσα
σε μια ελάχιστη και μια μέγιστη τιμή, σύμφωνα με την
πραγματική απόκλιση ανάμεσα στη θερμοκρασία χώρου

και το προκαθορισμένο σημείο ρύθμισης, με βάση έναν
αλγόριθμο τύπου π.

5.10 Αθόρυβη λειτουργία
Πλήκτρο Λειτουργία

Ένδειξη

Πατήστε παρατεταμένα το Πλήκτρο Αθόρυβης λειτουργίας. Η ενεργοποίηση της
λειτουργίας υποδεικνύεται από το αντίστοιχο σύμβολο στην οθόνη.
Η ταχύτητα αερισμού περιορίζεται σε μια πιο μειωμένη
μέγιστη τιμή.

5.11 Νυχτερινή λειτουργία
Πλήκτρο Λειτουργία

Ένδειξη

Πατήστε παρατεταμένα το Πλήκτρο Νυχτερινής λειτουργίας. Η ενεργοποίηση της
λειτουργίας υποδεικνύεται από το αντίστοιχο σύμβολο στην οθόνη.
Επιλέγοντας αυτήν τη λειτουργία, η ταχύτητα αερισμού
μειώνεται σημαντικά και η ρυθμισμένη θερμοκρασία αλλάζει
αυτόματα ως εξής:
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- μειώνεται κατά 1°C μετά από μία ώρα και κατά έναν ακόμη
βαθμό μετά από 2 ώρες στη λειτουργία θέρμανσης,
- αυξάνεται κατά 1°C μετά από μία ώρα και κατά έναν ακόμη
βαθμό μετά από 2 ώρες στη λειτουργία ψύξης.

5.12 Λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα αερισμού
Πλήκτρο Λειτουργία

Ένδειξη

Πατήστε παρατεταμένα το Πλήκτρο Μέγ. λειτουργίας. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας
υποδεικνύεται από το αντίστοιχο σύμβολο στην οθόνη.
Σε αυτήν τη λειτουργία, επιτυγχάνεται αμέσως μέγιστη
έξοδος ισχύος τόσο στη θέρμανση όσο και στην ψύξη.

Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, θα
πρέπει να επιλέξετε μία από τις άλλες 3 λειτουργίες για να
αυξήσετε τη θερμική και ακουστική άνεση.

5.13 Κλείδωμα πλήκτρων
Πλήκτρο Λειτουργία

Ένδειξη

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και - για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε
το τοπικό κλείδωμα όλων των πλήκτρων. Αυτό επιβεβαιώνεται από την ένδειξη bL που
εμφανίζεται στην οθόνη.
Ο χρήστης δεν θα μπορεί να εκτελέσει καμία ρύθμιση και η ένδειξη bL θα εμφανίζεται
κάθε φορά που θα πατιέται ένα Πλήκτρο. Επαναλάβετε την ακολουθία για να ξεκλειδώσετε
τα πλήκτρα.

bL

5.14 Μείωση ελάχιστης φωτεινότητας
Μετά από 20 δευτερόλεπτα από την τελευταία ενέργεια, η
φωτεινότητα του πίνακα θα μειώνεται ώστε να αυξάνεται
η άνεση κατά τη νυχτερινή χρήση και στην οθόνη θα
εμφανίζεται η θερμοκρασία χώρου.

Αν το επίπεδο φωτεινότητας εξακολουθεί να σας ενοχλεί,
μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς την οθόνη.

Πλήκτρο Λειτουργία

Ένδειξη

Με την οθόνη απενεργοποιημένη, πατήστε το Πλήκτρο + για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη 01 στην οθόνη.
Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο - για να ρυθμίσετε την τιμή στο 00 και περιμένετε 20
δευτερόλεπτα για να ελέγξετε αν ρυθμίστηκε σωστά.

00

5.15 Απενεργοποίηση
Πλήκτρο Λειτουργία

Ένδειξη

Πατήστε το Πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/Αναμονής για περίπου 2 δευτ.: Όταν η συσκευή
Απενεργοποιημένη
είναι σε κατάσταση "αναμονής" (καμία λειτουργία), δεν ανάβει τίποτα στην οθόνη.
Ο πίνακας ελέγχου διασφαλίζει την αντιψυκτική προστασία
ακόμα και στην κατάσταση αναμονής.

5.16 Ρύθμιση της απόκλισης του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές που ανιχνεύονται
ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν την πραγματική
θερμοκρασία εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αισθητήρας
θερμοκρασίας βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, για να ρυθμίσετε
την τιμή μέτρησης που εμφανίζεται στην οθόνη εντός του
εύρους +/- 10°C σε διαβαθμίσεις των 0,1°C.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση με προσοχή και
μόνο αφού ανιχνευτούν πραγματικές αποκλίσεις από τη
θερμοκρασία χώρου με χρήση ενός αξιόπιστου εργαλείου!

Πλήκτρο Λειτουργία
Με τον πίνακα απενεργοποιημένο, πατήστε το Πλήκτρο - για 5 δευτερόλεπτα, για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού από το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε (χρησιμοποιώντας
τα πλήκτρα + και -) την απόκλιση από –10 έως +10 K σε διαβαθμίσεις του 0,1 K.
Μετά από 20 δευτερόλεπτα από την τελευταία ενέργεια, ο πίνακας απενεργοποιείται και η
ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ένδειξη

00.0
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5.17 Μακροχρόνια απενεργοποίηση
Για να θέσετε εκτός λειτουργίας τη συσκευή για μια ολόκληρη
εποχή του χρόνου ή σε περίπτωση διακοπών, κάντε τα εξής:
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη του συστήματος.

Η λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας δεν είναι
ενεργοποιημένη.

5.18 Σήματα σφάλματος
Σφάλμα

Ένδειξη

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου (στο εσωτερικό του θερμοστάτη).

E1

Βλάβη ή σύνδεση διπλού απομακρυσμένου αισθητήρα χώρου σε μία από τις δύο συνδεδεμένες
μονάδες ψύξης-θέρμανσης.

E2

5.19 Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου
Η ηλεκτρονική πλακέτα επιτρέπει τον έλεγχο όλων των
λειτουργιών από τον επιτοίχιο πίνακα ελέγχου EKWHCTRL1.
Μπορείτε να συνδέσετε και να χειρίζεστε απομακρυσμένα
έως και 30 θερμοπομπούς οι οποίοι θα ελέγχονται σε
λειτουργία μετάδοσης (με ταυτόχρονες εντολές σε όλους
τους θερμοπομπούς).
Η πλακέτα έχει πράσινη λυχνία LED που υποδεικνύει την
κατάσταση και τυχόν βλάβες.

Οι βασικές παράμετροι λειτουργίας, το σημείο ρύθμισης
και η θερμοκρασία χώρου μεταδίδονται από τον επιτοίχιο
πίνακα ελέγχου σε όλες τις τερματικές συσκευές που είναι
συνδεδεμένες στο δίκτυο, διασφαλίζοντας την ομαλή
λειτουργία.

Α

5.20 Λυχνίες LED (βλ. A)
Πράσινη λυχνία LED: υποδεικνύει τη λειτουργία
της συσκευής. Αναβοσβήνει σε περίπτωση
βλάβης.
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Σβηστή λυχνία LED: η λειτουργία της συσκευής έχει
σταματήσει ή η συσκευή δεν λαμβάνει ρεύμα.

Αναφορά σφαλμάτων
Σφάλμα

Ένδειξη

Σφάλμα επικοινωνίας: Η πλακέτα διαθέτει μια λειτουργία που επιτρέπει τη συνεχή ανταλλαγή
πληροφοριών στη σειριακή γραμμή με τον επιτοίχιο πίνακα ελέγχου. Αν η επικοινωνία διακοπεί
για πάνω από 5 λεπτά, εμφανίζεται το σφάλμα και η συσκευή απενεργοποιείται.
Βλάβη στο μοτέρ ανεμιστήρα (για παράδειγμα, μπλοκάρισμα λόγω ξένων σωμάτων ή βλάβης
στον αισθητήρα περιστροφής).
Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας νερού.
Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας έχει αντίσταση 10 kΩ.
Η θερμοκρασία νερού είναι εκτός του εύρους λειτουργίας (πάνω από 20°C στην ψύξη, κάτω
από 30°C στη θέρμανση). Ο ανεμιστήρας θα σταματήσει να λειτουργεί μέχρι η θερμοκρασία
να φτάσει σε μια κατάλληλη τιμή ώστε να ικανοποιείται το αίτημα*.

* Αν μετά την ενεργοποίηση του εξοπλισμού η πλακέτα
ανιχνεύσει τον αισθητήρα νερού, η εκκίνηση θα
πραγματοποιηθεί εντός των ελάχιστων και των μέγιστων
ορίων της θερμοκρασίας νερού.

αναβοσβήνει 6 φορές + παύση
αναβοσβήνει 2 φορές + παύση
αναβοσβήνει 3 φορές + παύση
αναβοσβήνει 1 φορά + παύση

Η πλακέτα μπορεί επίσης να λειτουργήσει χωρίς αισθητήρα.
Σε αυτήν την περίπτωση, τα όρια διακοπής του ανεμιστήρα
θα αγνοούνται.
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ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

6.1

Συντήρηση

Οι συνήθεις εργασίες συντήρησης είναι απαραίτητες,
ώστε η λειτουργία του θερμοπομπού να παραμένει πάντα
αποδοτική, ασφαλής και αξιόπιστη με την πάροδο του
χρόνου. Οι συνήθεις εργασίες συντήρησης μπορούν
να εκτελούνται κάθε έξι μήνες (για ορισμένες εργασίες)

6.2
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και ανά έτος (για άλλες εργασίες) από την υπηρεσία
τεχνικής υποστήριξης πελατών, η οποία είναι κατάλληλα
καταρτισμένη για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών και η
οποία μπορεί επίσης να παράσχει γνήσια ανταλλακτικά, αν
είναι απαραίτητο.

Εξωτερικός καθαρισμός

Αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος
πριν από κάθε εργασία καθαρισμού και συντήρησης
κλείνοντας τον γενικό διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος.

Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια λείανσης ή δραστικά
ή διαβρωτικά απορρυπαντικά, καθώς ενδέχεται να
καταστρέψετε τις βαμμένες επιφάνειες.

Περιμένετε να κρυώσουν τα διάφορα τμήματα, ώστε να
αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.

Καθαρίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες του θερμοπομπού
χρησιμοποιώντας ένα απαλό πανί εμποτισμένο με νερό.

6.3

Καθαρισμός του φίλτρου αναρρόφησης αέρα

Μετά από παρατεταμένη λειτουργία και ανάλογα με
τη συγκέντρωση ρύπων στον αέρα ή όταν θέλετε να
επανεκκινήσετε το σύστημα μετά από παρατεταμένη

περίοδο αδράνειας, εκτελέστε
περιγράφονται παρακάτω.

τις

ενέργειες

που

Εξαγωγή των στοιχείων φίλτρου
-

Α
Β

Αφαιρέστε τα στοιχεία φίλτρου ανασηκώνοντάς τα
ελαφρώς και στρέφοντάς τα μέχρι να εξαχθούν από το
περίβλημά τους.

-

Αφαιρέστε το φίλτρο τραβώντας το οριζόντια και προς
τα πάνω.

Φίλτρο
Αφαίρεση φίλτρου

Α

Α
Β
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Καθαρισμός των στοιχείων φίλτρου
-

Συλλέξτε τη σκόνη από το φίλτρο χρησιμοποιώντας
ηλεκτρική σκούπα.
Πλύνετε το φίλτρο με τρεχούμενο νερό χωρίς να
χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά ή διαλυτικά και
κατόπιν αφήστε το να στεγνώσει.
Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη μονάδα ψύξηςθέρμανσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εισαγωγή
του κάτω πτερυγίου στο περίβλημα.

-

Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο με
πλέγμα.
Η συσκευή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας ο οποίος
αποτρέπει την εκκίνηση του ανεμιστήρα, αν το
κινούμενο πλαίσιο έχει τοποθετηθεί λανθασμένα ή
λείπει.
Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, ελέγξτε αν το πλαίσιο
έχει τοποθετηθεί σωστά.

Φίλτρο

Α

Α

Α

6.4
-
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Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Διατηρείτε τα φίλτρα αέρα καθαρά.
Διατηρείτε τις πόρτες και τα παράθυρα των χώρων στους
οποίους έχουν τοποθετηθεί συστήματα κλιματισμού
κλειστά όσο το δυνατόν περισσότερο.

-

Το καλοκαίρι, περιορίστε στο μέγιστο δυνατό την
είσοδο άμεσου ηλιακού φωτός στους χώρους στους
οποίους έχουν τοποθετηθεί συστήματα κλιματισμού
(χρησιμοποιήστε κουρτίνες, στόρια κ.λπ.)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση διαρροής νερού ή αφύσικης λειτουργίας,
αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την τροφοδοσία
ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.

-

Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω
δυσλειτουργίες, μην ενεργήσετε μόνοι σας και
επικοινωνήστε αμέσως με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
τεχνικής υποστήριξης ή με εξειδικευμένο προσωπικό.

-

7.1

-

-

Ο αερισμός δεν ξεκινά ακόμα και αν το κύκλωμα νερού
είναι γεμάτο με ζεστό ή κρύο νερό.
Υπάρχει διαρροή νερού από τη συσκευή στη λειτουργία
θέρμανσης.
Υπάρχει διαρροή νερού από τη συσκευή στη λειτουργία
ψύξης.
Η συσκευή κάνει υπερβολικό θόρυβο.
Έχει σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στο μπροστινό
πλαίσιο.

Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων

Οι παρεμβάσεις πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
εγκαταστάτη ή από εξειδικευμένο κέντρο υποστήριξης.
Πρόβλημα

Αιτία
Λύση
Η
βάνα
κυκλώματος
χρειάζεται
Ο αερισμός καθυστερεί σε σχέση με
συγκεκριμένο χρόνο για να ανοίξει και, Περιμένετε 2 ή 3 λεπτά μέχρι να ανοίξει η
τις νέες ρυθμίσεις θερμοκρασίας ή
επομένως, να κάνει το ζεστό ή το κρύο βάνα κυκλώματος.
λειτουργίας.
νερό να κυκλοφορήσει στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας ή ο ψύκτης
Η συσκευή δεν ενεργοποιεί τον αερισμό. Λείπει ζεστό ή κρύο νερό από το σύστημα.
νερού λειτουργούν.
Αποσυναρμολογήστε το σώμα της βάνας
και ελέγξτε αν θα αποκατασταθεί η
κυκλοφορία του νερού.
Ελέγξτε τη λειτουργία της βάνας
Η υδραυλική βάνα παραμένει κλειστή.
τροφοδοτώντας την ξεχωριστά στα
Ο αερισμός δεν ξεκινά ακόμα και αν το
230 V. Αν ξεκινήσει να λειτουργεί, το
κύκλωμα νερού είναι γεμάτο με ζεστό ή
πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στο
κρύο νερό.
ηλεκτρονικό χειριστήριο.
Το μοτέρ του ανεμιστήρα έχει φράξει Ελέγξτε τις περιελίξεις του μοτέρ και αν
ή έχει καεί.
ο ανεμιστήρας περιστρέφεται ελεύθερα.
Οι καλωδιώσεις δεν είναι σωστές.
Ελέγξτε όλες τις καλωδιώσεις.
Υπάρχει διαρροή στις υδραυλικές Ελέγξτε τη διαρροή και σφίξτε τις
συνδέσεις.
Υπάρχει διαρροή νερού από τη συσκευή συνδέσεις του συστήματος.
στη λειτουργία θέρμανσης.
Υπάρχει διαρροή στο συγκρότημα Ελέγξτε
την
κατάσταση
των
βανών.
παρεμβυσμάτων.
Ελέγξτε τη σωστή θέση της θερμικής
και ηχητικής μόνωσης προσέχοντας την
Έχει σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας
Η θερμομόνωση έχει ξεκολλήσει.
μπροστινή πλευρά πάνω από το πηνίο με
στο μπροστινό πλαίσιο.
πτερύγια.
Μόλις μειωθεί το επίπεδο σχετικής
Ενδέχεται να σχηματίζονται συμπυκνώματα υγρασίας, το φαινόμενο θα εξαφανιστεί.
Υπάρχουν σταγόνες νερού στο άνοιγμα
λόγω συνθηκών υψηλής υγρασίας (>60%), Ωστόσο, μερικές σταγόνες νερού που θα
εξαερισμού.
ειδικά στις ελάχιστες ταχύτητες αερισμού. πέσουν στο εσωτερικό της συσκευής δεν
θα προκαλέσουν δυσλειτουργία.
Ρίξτε αργά ένα μπουκάλι νερό στο κάτω
Η παγίδα συμπυκνώματος έχει φράξει.
τμήμα του πηνίου, για να ελέγξετε την
Ο σωλήνας εκκένωσης συμπυκνωμάτων
αποστράγγιση. Αν χρειάζεται, καθαρίστε
Υπάρχει διαρροή νερού από τη συσκευή δεν έχει την κατάλληλη κλίση που
την παγίδα ή/και βελτιώστε την κλίση του
στη λειτουργία ψύξης.
απαιτείται για τη σωστή αποστράγγιση.
σωλήνα αποστράγγισης.
Οι σωλήνες σύνδεσης και το συγκρότημα
Ελέγξτε τη μόνωση των σωλήνων.
βανών δεν έχουν μονωθεί σωστά.
Ο ανεμιστήρας έρχεται σε επαφή με το Ελέγξτε αν είναι βρώμικα τα φίλτρα και
πλαίσιο.
καθαρίστε τα αν είναι απαραίτητο.
Η
έλλειψη
ισορροπίας
προκαλεί
Ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε σημείο όπου
υπερβολικές δονήσεις: αντικαταστήστε
Η συσκευή κάνει υπερβολικό θόρυβο.
δεν υπάρχει ισορροπία.
τον ανεμιστήρα.
Ελέγξτε αν είναι βρώμικα τα φίλτρα και
Καθαρίστε τα φίλτρα
καθαρίστε τα αν είναι απαραίτητο.
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