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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

∆ιαβάστε προσεκτικά αυτό το 
εγχειρίδιο πριν από την 
εγκατάσταση ή το χειρισµό του 
νέου σας κλιµατιστικού. Φροντίστε 
να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο 
οδηγιών για µελλοντική αναφορά.
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Παρελκόμενα 1
Το σύστηµα κλιµατιστικού συνοδεύεται από τα παρακάτω παρελκόµενα. Χρησιµοποιήστε όλα τα 
εξαρτήµατα και τα παρελκόµενα εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το κλιµατιστικό. Η λάθος 
εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά ή βλάβη 
του εξοπλισµού.

Ονομασία Σχήμα Ποσότητα

Εξαρτήματα ψύξης Ηχοµονωτικό/
µονωτικό περίβληµα 

(σε ορισµένα µοντέλα)

1

Εξαρτήματα 
σωλήνα 
αποστράγγισης 

Περίβληµα σωλήνα εξόδου 
(σε ορισµένα µοντέλα)

1

Κολάρο σωλήνα εξόδου 
(σε ορισµένα µοντέλα)

1

Σύνδεσµος αποστράγγισης 
(σε ορισµένα µοντέλα)

1

Σύνδεσµος στεγάνωσης 
(σε ορισµένα µοντέλα)

1

Μαγνητικός 
δακτύλιος 
ηλεκτρομαγνητι-
κής 
συμβατότητας 
(EMC) (ορισμένα 
μοντέλα)

Τηλεχειριστήριο 
και πλαίσιό του 
(σε ορισμένα 
μοντέλα)

Μαγνητικός δακτύλιος 
(τυλίξτε τα ηλεκτρικά 
καλώδια S1 & S2 ( P & Q & E ) 
γύρω από τον µαγνητικό 
δακτύλιο δυο φορές)

Μαγνητικός δακτύλιος 
(Περάστε τον στο καλώδιο 
σύνδεσης ανάµεσα στην 
εσωτερική και την 
εξωτερική µονάδα, µετά την 
εγκατάσταση.)

1

1

1

2

1

1

1

1

2

Τηλεχειριστήριο

Βίδα στερέωσης βάσης 
τηλεχειριστηρίου ST 2.9 x 10

Βάση τηλεχειριστηρίου

Ξηρή µπαταρία AAA

Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Απεικόνιση τηλεχειριστηρίου

S1&S2(P&Q&E)
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Προφυλάξεις ασφαλείας 2
Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν την εγκατάσταση 
Η λάθος εγκατάσταση λόγω άγνοιας των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά ή 
τραυματισμό. Η σοβαρότητα της πιθανής ζηµιάς ή του τραυµατισµού κατατάσσεται ως 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ.. 

Αν δεν τηρήσετε κάποια προειδοποίηση, είναι δυνατό να προκύψει θάνατος. Η 
συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς.

Η µη τήρηση µιας επισήµανσης «Προσοχή» µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό ή ζηµιά 
του εξοπλισµού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν την εγκατάσταση

Σε κάποια περιβάλλοντα λειτουργίας, όπως κουζίνες, αίθουσες ηλεκτρονικών κ.λπ., συνιστάται η χρήση ειδικά
σχεδιασµένων µονάδων κλιµατιστικού.

Μόνο εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι τεχνικοί πρέπει να πραγματοποιούν εγκαταστάσεις, επισκευές και
σέρβις αυτής της μονάδας κλιματιστικού.
Η ακατάλληλη εγκατάσταση µπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωµα, διαρροές, πυρκαγιά ή άλλες
βλάβες στον εξοπλισµό και την ατοµική περιουσία.

Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες εγκατάστασης που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Η ακατάλληλη εγκατάσταση µπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωµα, διαρροές, πυρκαγιά ή άλλες
βλάβες στον εξοπλισµό.
Μια διάταξη αποσύνδεσης όλων των πόλων που να έχει διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 mm και ρεύµα διαρροής που
µπορεί να υπερβαίνει 10mA, µια διάταξη προστασίας ρεύµατος διαρροής (RCD) που να έχει ονοµαστική ένταση
υπολειπόµενης λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA και µια διάταξη αποσύνδεσης πρέπει να ενσωµατωθούν
στη σταθερή καλωδίωση σύµφωνα µε τους κανόνες καλωδίωσης.

Πριν εγκαταστήσετε τη µονάδα, λάβετε υπόψη σας την παρουσία ισχυρών ανέµων, τυφώνων και σεισµών που είναι
δυνατό να επηρεάσουν τη µονάδα σας και τοποθετήστε την αναλόγως. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να
προκληθεί βλάβη του εξοπλισµού.

Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές ψυκτικού και ότι η µονάδα λειτουργεί σωστά. Το
ψυκτικό είναι τοξικό και εύφλεκτο και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.

Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτοµα µε µειωµένες
φυσικές, αισθητηριακές ή πνευµατικές ικανότητες ή από άτοµα χωρίς εµπειρία και γνώσεις, αν έχουν επίβλεψη ή αν
τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε την ασφαλή χρήση της συσκευής και αν κατανοούν τους ενεχόµενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε τη συσκευή. Ο καθαρισµός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν
πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Μη χρησιµοποιείτε µέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον
κατασκευαστή.

•

•

•

•

•

•

•
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Ποσότητα ψυκτικού υγρού 
που θα συμπληρωθεί (kg)

Μέγιστο ύψος 
εγκατάστασης (m)

Ελάχιστη επιφάνεια 
δωματίου (m2)

˜ 2.048 1.8m 4

˜ 2.048 0.6m 35

2.048-3.0 1.8m 8

2.048-3.0 0.6m 80

>3.0 1.8m 9

>3.0

Μοντέλο
(Btu/h)

˜ 30000

˜ 30000

30000-48000

30000-48000

>48000

>48000 0.6m 80

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•

•

•

•

•

• Η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται σε δωµάτιο χωρίς συνεχόµενες πηγές ανάφλεξης (για παράδειγµα: ανοιχτή 
φλόγα, συσκευή αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρικός θερµαντήρας σε λειτουργία)

Μην τρυπάτε ή καίτε.

Η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται για την αποφυγή µηχανικής ζηµιάς.

Βεβαιωθείτε ότι τα ψυκτικά δεν περιέχουν καµία οσµή.

Θα πρέπει να τηρείται συµµόρφωση µε τους εθνικούς κανονισµούς για το αέριο.

∆ιατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγµατα εξαερισµού.

Προειδοποιούµε ότι η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο σηµείο, όπου το µέγεθος του 
δωµατίου αντιστοιχεί σε χώρο δωµατίου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λειτουργίας.

Κάθε άτοµο που εµπλέκεται µε εργασία ή επέµβαση στο κύκλωµα του ψυκτικού θα πρέπει να είναι κάτοχος ενός 
έγκυρου πιστοποιητικού από µια βιοµηχανικά διαπιστευµένη αρχή, που εξουσιοδοτεί τις ικανότητές τους να 
χειρίζονται ψυκτικά µε ασφαλή τρόπο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αξιολόγησης αναγνωρισµένες από τη 
βιοµηχανία.

Η συντήρηση θα πρέπει να διενεργείται σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η συντήρηση και η 
επιδιόρθωση που απαιτούν τη βοήθεια εξειδικευµένου προσωπικού θα πρέπει να διεξάγονται υπό την εποπτεία 
ατόµου ικανού στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών.

Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα καλά αεριζόµενο σηµείο όπου το µέγεθος του δωµατίου αντιστοιχεί 
σε χώρο δωµατίου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λειτουργίας.

Η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται σε δωµάτιο χωρίς γυµνές φλόγες συνεχούς λειτουργίας (για παράδειγµα: 
συσκευή αερίου σε λειτουργία) και πηγές ανάφλεξης (για παράδειγµα ηλεκτρικός θερµαντήρας σε λειτουργία)

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, να λειτουργεί και να αποθηκεύεται σε χώρο µε επιφάνεια µεγαλύτερη των 
X m2, η εγκατάσταση σωληνώσεων θα πρέπει να περιοριστεί σε ελάχιστη επιφάνεια X m2 (δείτε τον παρακάτω 
πίνακα). Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε µη αεριζόµενο χώρο, εάν αυτός είναι µικρότερος από Χ m2 
(δείτε τον παρακάτω πίνακα).Οι χώροι στους οποίους υπάρχουν σωλήνες ψυκτικού υγρού πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τους εθνικούς κανονισµούς για το αέριο.

•

•

• 

• 

•

•



 Σημείωση για τα αέρια φθορίου
1. Αυτή η µονάδα κλιµατιστικού περιέχει αέρια φθορίου. Για ειδικές πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο και την ποσότητα

του αερίου, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ετικέτα επάνω στη µονάδα.

Η εγκατάσταση, το σέρβις, η συντήρηση και η επισκευή αυτής της µονάδας πρέπει να πραγµατοποιηθεί από
πιστοποιηµένο τεχνικό.

Η απεγκατάσταση και η ανακύκλωση του προϊόντος πρέπει να πραγµατοποιηθεί από πιστοποιηµένο τεχνικό.

Αν το σύστηµα διαθέτει σύστηµα ανίχνευσης διαρροών, πρέπει να ελέγχεται για διαρροές τουλάχιστον κάθε 12 µήνες.

Κατά τον έλεγχο της µονάδας για διαρροές, συνιστούµε να τηρείτε αρχείο µε όλους τους ελέγχους.

2.

3.

4.

5.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνεται ο χειρισµός του εξοπλισµού από 
εξειδικευµένο προσωπικό και µε βάση το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες όπως το 
εγχειρίδιο λειτουργίας ή το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει ότι η συγκεκριµένη συσκευή χρησιµοποιεί εύφλεκτο 
ψυκτικό. Εάν υπάρχει διαρροή του ψυκτικού και είναι εκτεθειµένο σε µια εξωτερική 
πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στην εσωτερική ή εξωτερική μονάδα (μόνο για 
τις μονάδες που χρησιμοποιούν το ψυκτικό υγρό R32/R290):

Σελίδα 7
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Επισκόπηση 
εγκατάστασης

Επισκόπηση εγκατάστασης 3

L N

1 2 3

45
MC MC

6

7

Εγκαταστήστε την εσωτερική 
μονάδα 

(σελίδα 10)

ΣΕΙΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εγκαταστήστε την εξωτερική 
μονάδα 

(σελίδα 14)

Εγκαταστήστε τον σωλήνα 
αποστράγγισης 

(σελίδα 17)

Εκκενώστε το σύστημα ψύξης 
(σελίδα 27)

Συνδέστε τα καλώδια 
(σελίδα 24)

Συνδέστε τους σωλήνες 
ψυκτικού υγρού 

(σελίδα 19)

Εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία 
(σελίδα 29)
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Εγκατάσταση 
εσω

τερικής μονάδας

Είσοδος αέρα Οθόνη ενδείξεωνΈξοδος αέρα

Γρίλια

Σχάρα

Μέρος εγκατάστασης

Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας 4
Εξαρτήματα εσωτερικής μονάδας

Εικ. 4.1

Προφυλάξεις ασφάλειας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Εγκαταστήστε σταθερά την εσωτερική µονάδα

σε σηµείο που να µπορεί να κρατήσει το βάρος
της. Εάν η υποδοµή δεν είναι σταθερή, η
µονάδα µπορεί να πέσει και να προκαλέσει
προσωπικό τραυµατισµό, ζηµιά στη µονάδα ή
στο κτίριο, ή το θάνατο

ΜΗΝ εγκαθιστάτε την εσωτερική µονάδα µέσα 
σε µπάνιο ή σε πλυσταριό καθώς η υπερβολική 
υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει 
βραχυκύκλωση στη µονάδα και να διαβρώσει 
την καλωδίωση.

•

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Τοποθετήστε τις εσωτερικές µονάδες και την

εξωτερική, καθώς και τα καλώδια και τα
σύρµατα, τουλάχιστον 1 µέτρο (3,2') από
τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα, για να αποφύγετε το
στατικό ηλεκτρισµό ή την αλλοίωση της
εικόνας. Ανάλογα µε τις συσκευές, η απόσταση
1 µέτρου (3,2') ενδέχεται να µην είναι αρκετή.

Αν η εσωτερική µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε 
µέταλλο, πρέπει να είναι ηλεκτρικά γειωµένη.

•
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 Εγκατάσταση
 εσω

τερικής μονάδας

Οδηγίες εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκατάσταση του πλαισίου θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση 
σωλήνων και καλωδίων.

Βήμα 1: Επιλέξτε τη θέση τοποθέτησης

Η εσωτερική µονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί 
σε χώρο που πληροί τις εξής απαιτήσεις:

 Υπάρχει αρκετός χώρος για την 
εγκατάσταση και τη συντήρηση.    
 Υπάρχει αρκετός χώρος για το σωλήνα 
σύνδεσης και το σωλήνα αποστράγγισης. 
 Η οροφή είναι οριζόντια, και η δοµή της 
µπορεί να αντέξει το βάρος της εσωτερικής 
µονάδας. 
 Η είσοδος και η έξοδος του αέρα δεν έχουν φράξει.
 Η ροή του αέρα µπορεί να διοχετευτεί σε 
ολόκληρο το δωµάτιο.
 ∆εν υπάρχει άµεση ακτινοβολία από 
θερµαντήρες

 CAUTION

Περιοχές µε διάτρηση ή υδραυλική ρωγµάτωση.

Παράκτιες περιοχές µε υψηλή συγκέντρωση άλατος 
στην ατµόσφαιρα

Περιοχές µε καυστικά αέρια στην ατµόσφαιρα, όπως 
θερµές πηγές 

Περιοχές που ενδέχεται να έχουν διακυµάνσεις τάσης, 
όπως εργοστάσια 

Κλειστοί χώροι, όπως ντουλάπια

Κουζίνες που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο

Περιοχές µε ισχυρά ηλεκτροµαγνητικά κύµατα

Περιοχές όπου φυλάσσονται εύφλεκτα υλικά ή αέρια

∆ωµάτια µε υψηλή υγρασία, όπως µπάνια ή πλυσταριά

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η απόσταση µεταξύ της τοποθετηµένης εσωτερικής µονάδας θα πρέπει να πληροί τις 
προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα. (Βλ. Εικ. 4.2)

Εικ. 4.2

 °35mm
°1

00
0m

m

° 3
5m

m

° 3
5m

m

ΜΗΝ τοποθετείτε τη µονάδα στις 
παρακάτω θέσεις:
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Εικ. 4.3

Σύνδεση σωλήνα 
ψυκτικού υγρού 

 (∆. Πλευρά αερίου)

Σύνδεση σωλήνα ψυκτικού 
υγρού 

(Ε. Πλευρά υγρού)

Σηµείο αποστράγγισης

Κούµπωµα

A

Γ

∆

E

B

Πίνακας 4.1: Μέγεθος εγκατάστασης εξαρτημάτων εσωτερικής μονάδας

ΜΟΝΤΕΛΟ(Btu/h) Μήκος του A (mm/inch) Μήκος του B  (mm/inch) 

18K~24K 1068/42 675/26.6

30K~48K 1285/50.6 675/26.6

36K~48K 1650/65 675/26.6

60K 1650/65 675/26.6

Μήκος του C (mm/inch) Μήκος του D (mm/inch) Μήκος του E  (mm/inch) 

235/9.3 983/38.7 220/8.7

235/9.3 1200/47.2 220/8.7

235/9.3 1565/61.6 220/8.7

235/9.3 1565/61.6 220/8.7
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Αποκόψτε τη δοκό της στέγης.
Ενισχύστε την περιοχή στην οποία έγινε η 
κοπή και στερεώστε τη δοκό της στέγης.

Εικ. 4.6

Εικ. 4.7

Εικ. 4.8

Για αρχικά τούβλα από σκυρόδεμα

Δομή δοκού χαλύβδινης οροφής
Εγκαταστήστε και χρησιµοποιήστε τη γωνία 
στήριξης από χάλυβα άµεσα. (Βλ. Εικ. 4.8)

Εικ. 4.4

Ξύλο
Τοποθετήστε την ξυλεία τετράγωνης διατοµής 
εγκάρσια πάνω από τη δοκό της οροφής και 
στη συνέχεια τοποθετήστε τα µπουλόνια 
ανάρτησης. (Βλ. Εικ. 4.4)

Ξυλεία πάνω από τη δοκό

∆οκός στέγης
Οροφή 

Κοχλίες ανάρτησης

Εικ. 4.5

Νέα τούβλα από σκυρόδεμα 

Ένθεση ή πάκτωση των µπουλονιών. 

(Εισαγωγή σχήµατος λεπίδας) (Εισαγωγή ολίσθησης)

Χαλύβδινη ράβδος

Μπουλόνι πάκτωσης 
(µπουλόνι ανάρτησης και πάκτωσης 

σωλήνα)

Μπουλόνι ανάρτησης

Μπουλόνια
 ανάρτησης

Γωνία στήριξης
 από χάλυβα

ΠΡΟΣΟΧΗ

2. Εγκαταστήστε τους σωλήνες και τις γραµµές
στην οροφή µετά την εγκατάσταση του κυρίως
σώµατος. Όταν επιλέγετε πού θα ξεκινήσετε τη
διαδικασία, καθορίστε την κατεύθυνση των
σωλήνων που θα τραβηχτούν. Σε περιπτώσεις
που υπάρχει οροφή, τοποθετήστε τους σωλήνες
ψυκτικού υγρού, τους σωλήνες αποστράγγισης,
τις γραµµές εισόδου και εξόδου µε τα σηµεία
σύνδεσής τους πριν τοποθετήσετε το µηχάνηµα.

3. Εγκατάσταση µπουλονιών ανάρτησης.

4. Μετά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης,
πριν τοποθετήσετε το µηχάνηµα τοποθετήστε
στα σηµεία σύνδεσης τους σωλήνες ψυκτικού
υγρού, τους σωλήνες αποστράγγισης, τα
εσωτερικά και τα εξωτερικά καλώδια.

5. Τρυπήστε 4 οπές βάθους 10εκ. (4") στα σηµεία
του άγκιστρου που βρίσκονται στην εσωτερική
οροφή. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τρυπάνι σε
γωνία 90° σε σχέση µε την οροφή.

6. Ασφαλίστε τα µπουλόνια χρησιµοποιώντας τις
ροδέλες στεγανοποίησης και τα παξιµάδια που
παρέχονται.

7. Τοποθετήστε τα τέσσερα µπουλόνια στήριξης.
8. Τοποθετήστε την εσωτερική µονάδα. Θα χρειαστούν

δύο άτοµα για να σηκωθεί και να ασφαλιστεί.
Εισάγετε τα µπουλόνια στήριξης στις οπές
συγκράτησης της µονάδας. Στερεώστε τα µπουλόνια
χρησιµοποιώντας τις ροδέλες στεγανοποίησης και τα
παξιµάδια που παρέχονται. (Βλ. Εικ. 4.9).

Εικ. 4.9

Βήμα 2: Τοποθέτηση εσωτερικής μονάδας σε ξύλο

Τοποθετήστε το άγκιστρο ανάρτησης µε 
διαστελλόµενο µπουλόνι στο σκυρόδεµα 
σε βάθος 45~50 mm για να προλάβετε 
τη χαλάρωση.

Το σώµα της µονάδας θα πρέπει να είναι τέλεια 
ευθυγραµµισµένο µε την οπή. Βεβαιωθείτε πριν να 
προχωρήσετε ότι η µονάδα και η οπή είναι του ίδιου 
µεγέθους.
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Εικ. 4.10

Εικ. 4.12

Εικ. 4.14

9. Αφαιρέστε την πλαϊνή όψη και τη σχάρα.
(Βλ. Εικ. 4.10).

Εικ. 4.11

Ροδέλα

Παξιµάδι 

Μπουλόνι ανάρτησης

Προεξέχον µέρος

Αντικραδασµικό µαξιλάρι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιβεβαιώστε ότι η ελάχιστη κλίση 
αποστράγγισης είναι 1/100 ή περισσότερο

10. Τοποθετήστε την εσωτερική µονάδα
πάνω στους κοχλίες ανάρτησης µε
τροχαλία. Τοποθετήστε την εσωτερική
µονάδα επίπεδα χρησιµοποιώντας ένα
αλφάδι για να αποφύγετε τις διαρροές.
(Βλ. Εικ. 4.11). Εικ. 4.13 

Επιτοίχια τοποθέτηση

Εγκατάσταση σε οροφή

20
m

m

∆. Σύνδεση σωλήνα ψυκτικού 
υγρού (∆. Πλευρά αερίου)

Σηµείο αποστράγγισης

Καθοδική κλίση µεταξύ (1-2)/100

E. Σύνδεση σωλήνα ψυκτικού 
υγρού (Ε. Πλευρά υγρού)

Πλαϊνή όψη
Σχάρα 

Βραχίονας ανάρτησηςΜπουλόνι 
ανάρτησης
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Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας

Οδηγίες εγκατάστασης - Εξωτερική μονάδα

Βήμα 1: Επιλέξτε τη θέση τοποθέτησης.
Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί 
σε χώρο που πληροί τις εξής απαιτήσεις:

Τοποθετήστε την εξωτερική µονάδα όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στην εσωτερική μονάδα. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για την 
εγκατάσταση και τη συντήρηση. 
Η είσοδος και η έξοδος αέρα δεν πρέπει να 
παρεμποδίζονται ούτε και να εκτίθενται σε 
ισχυρούς ανέμους. 
Βεβαιωθείτε ότι η θέση της μονάδας δεν θα 
επηρεάζεται από σωρούς χιονιού, συσσώρευση 
φύλλων ή άλλα εποχιακά υπολείμματα. Αν είναι 
δυνατό, προβλέψτε σκέπαστρο για τη μονάδα. 
Βεβαιωθείτε ότι το σκέπαστρο δεν 
παρεμποδίζει τη ροή αέρα. 
Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να είναι στεγνός 
και με καλό εξαερισμό.
Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για να 
εγκατασταθούν οι σωλήνες σύνδεσης και τα 
καλώδια, και για να είναι προσβάσιμα για 
συντήρηση.

Ο χώρος δεν πρέπει να περιέχει εύφλεκτα αέρια και 
χημικά. 
Το μήκος των σωλήνων μεταξύ της εξωτερικής και 
της εσωτερικής μονάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος σωλήνων. 
 Αν είναι δυνατόν, ΜΗΝ εγκαταστήσετε τη μονάδα 
σε μέρη όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. 
 Αν είναι δυνατό, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα 
τοποθετείται μακριά από την περιουσία των 
γειτόνων σας, για να μην τους ενοχλεί ο θόρυβος της 
μονάδας. 
Αν η θέση είναι εκτεθειμένη σε ισχυρούς ανέμους 
(π.χ., κοντά στην παραλία), η μονάδα πρέπει να 
τοποθετηθεί κόντρα στον τοίχο για να 
προστατεύεται από τους ανέμους. Αν είναι 
απαραίτητο, χρησιμοποιήστε σκέπαστρο. (Βλ. Εικ. 
5.1 & 5.2) 
Τοποθετήστε τις εσωτερικές μονάδες και την 
εξωτερική, καθώς και τα καλώδια και τα σύρματα, 
τουλάχιστον 1 μέτρο από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα, 
για να αποφύγετε το στατικό ηλεκτρισμό ή την 
αλλοίωση της εικόνας. Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, 
η απόσταση 1 μέτρου ενδέχεται να μην είναι αρκετή 
για την αποφυγή όλων των παρεμβολών.

Ισχυρός άνεμος

Ισχυρός άνεμος

Ισχυρός άνεμος

Εικ. 5.2
Εικ. 5.1  

Βήμα 2: Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα.
Στερεώστε την εξωτερική μονάδα με αγκύρια (M10)

>60cm / 23.6”

Στερεώστε με μπουλόνια

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Φροντίστε να απομακρύνετε εμπόδια που
μπορούν να μπλοκάρουν την κυκλοφορία
του αέρα.
Ανατρέξτε στις προδιαγραφές Μήκους, για
να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος
για την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

•

Εικ. 5.3

5

̨
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>120cm / 47”

Έξοδος αέρα

(Τοίχος ή εμπόδιο)

H

D

W

>30cm / 11.8”

Είσοδος 
αέρα

Είσοδος αέρα Είσοδος αέρα

Είσοδος 
αέρα

(Τοίχος ή εμπόδιο)

>30cm / 11.8”

>30cm / 11.8”

>30cm / 11.8”

Πίνακας 5.1: Προδιαγραφές μήκους εξωτερικής 
μονάδας τύπου Split (μονάδα: mm/inch)

Πίνακας 5.2: Προδιαγραφές μήκους κάθετης 
εκκένωσης εξωτερικής μονάδας (μονάδα: mm/ίντσα)

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

W H D

18 633/25 554/21.8554/21.8

24 633/25 554/21.8554/21.8

36 759/29.8 554/21.8554/21.8

36 633/25 600/23.6600/23.6

48 759/29.8 710/28710/28

60 843/33 710/28710/28

Εξωτερική μονάδα διαιρούμενου τύπου
(Ανατρέξτε στις Εικ. 5.4, 5.5, 5.6, 5.10 και στον Πίνακα 5.1)

Εξωτερική μονάδα τύπου κάθετης εκκένωσης
(Ανατρέξτε στις Εικ. 5.7, 5.8, 5.9 και στον Πίνακα 5.2)

Εικ. 5.7

Εικ. 5.8

Εικ. 5.9

Εικ. 5.6

Εικ. 5.5

A

BD

W

H

W

H

Εικ. 5.4

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας

Π x Υ x Β                           Απόσταση A Απόσταση B

760x590x285 (29.9x23.2x11.2) 530 (20.85) 290 (11.4)

810x558x310 (31.9x22x12.2) 549 (21.6) 325 (12.8)

845x700x320 (33.27x27.5x12.6) 560 (22) 335 (13.2)

900x860x315 (35.4x33.85x12.4) 590 (23.2) 333 (13.1)

945x810x395 (37.2x31.9x15.55) 640 (25.2) 405 (15.95) 

990x965x345 (38.98x38x13.58) 624 (24.58) 366 (14.4)

946x810x420 (37.24x31.9x16.53) 673 (26.5) 403 (15.87) 

946x810x410 (37.24x31.9x16.14) 673 (26.5) 403 (15.87) 

952x1333x410 (37.5x52.5x16.14) 634 (24.96) 404 (15.9) 

952x1333x415 (37.5x52.5x16.34) 634 (24.96) 404 (15.9) 

845x702x363 (33.27x27.6x14.3) 540 (21.26) 350 (13.8)

938x1369x392 (36.93x53.9x15.43) 634 (24.96) 404 (15.9)

900x1170x350 (35.4x46x13.8) 590 (23.2) 378 (14.88)

800x554x333 (31.5x21.8x13.1) 514 (20.24) 340 (13.39)

Διαστάσεις 
τοποθέτησης
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
εξωτερικής μονάδας και τοίχων, η οποία 
περιγράφεται στον οδηγό εγκατάστασης, δεν 
ισχύει για τα τυφλά δωμάτια. Φροντίστε να 
διατηρήσετε τη μονάδα χωρίς εμπόδια σε 
τουλάχιστον δύο από τις τρεις κατευθύνσεις 
(M, N, P) (Βλ. Εικ. 5.10)

M

N

P

30 cm / 1
1.8” από τον πίσω τοίχο

60 cm / 23.6” στα δεξιά

   
60

 c
m

 / 
23

.6
” π

άν
ω

30 cm / 11.8” on left

200 cm / 7
8” στα αριστερά

Εικ. 5.10

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση του 
νερού γίνεται σε ασφαλές σημείο, όπου δεν θα 
προκληθεί ζημία λόγω του νερού ή κίνδυνος 
ολίσθησης.

Τσιμούχα

Σύνδεσμος αποστράγγισης

(A) (B)

Οπή λεκάνης βάσης της εξωτερικής μονάδας

Τσιμούχα

Εικ. 5.12

Σημειώσεις για τη διάνοιξη οπής στον τοίχο
Πρέπει να ανοίξετε μια οπή στον τοίχο για τους 
σωλήνες ψυκτικού υγρού και το καλώδιο σήματος που 
θα συνδέει την εξωτερική μονάδα με την εσωτερική.

1. Προσδιορίστε τη θέση της επιτοίχιας οπής,
ανάλογα με τη θέση της εξωτερικής μονάδας.

Χρησιμοποιώντας ένα μπιτ τρυπανιού 65-mm 
(2,5’’), ανοίξτε μια οπή στον τοίχο.

2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ανοίγετε την επιτοίχια 
οπή, προσέξτε να αποφύγετε καλώδια, 
σωλήνες ύδρευσης και άλλα ευαίσθητα 
στοιχεία.

3. Τοποθετήστε το προστατευτικό τοίχου μέσα
στην οπή. Αυτό προστατεύει τα άκρα της
οπής και θα συμβάλει στη στεγάνωσή της
όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία
εγκατάστασης.

Εικ. 5.11

L

H

300 cm / 1
18”ή περισσότερο

A

60 cm / 2
3.6” 

  ή περισσότερο

150 cm / 5
9” 

  ή περισσότερο

25 cm / 9.8''

ή περισσότερο

Σειρά εγκατάστασης

L ˜  H
L ˜  1/2H

L A

25 cm / 9.8” ή περισσότερο

1/2H < L ˜  H 30 cm / 11.8”ή περισσότερο

L > H Δεν μπορεί να εγκατασταθεί

Πίνακας 5.3 Η σχέση μεταξύ H, A και L είναι ως εξής.

Εγκατάσταση συνδέσμου αποστράγγισης
Αν ο σύνδεσμος αποστράγγισης συνοδεύεται από 
ένα ελαστικό παρέμβυσμα (βλ. Εικ. 5.12 - A ), 
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Τοποθετήστε το ελαστικό παρέμβυσμα στο
άκρο του συνδέσμου αποστράγγισης που θα
συνδεθεί με την εξωτερική μονάδα.

2. Εισάγετε το σύνδεσμο αποστράγγισης μέσα στην
οπή στο δίσκο βάσης της μονάδας.
Περιστρέψτε το σύνδεσμο αποστράγγισης κατά 90°,
μέχρι να κλειδώσει στη θέση του με ένα κλικ προς
την μπροστινή όψη της μονάδας.
Συνδέστε μια επέκταση εύκαμπτου σωλήνα
αποστράγγισης (δεν συμπεριλαμβάνεται) στο
σύνδεσμο αποστράγγισης, για να διοχετεύσετε το
νερό από τη μονάδα κατά τη λειτουργία θέρμανσης.

3.

4.

Αν ο σύνδεσμος αποστράγγισης δεν συνοδεύεται 
από ένα ελαστικό παρέμβυσμα (βλ. Εικ. 5.12 - Β), 
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Εισάγετε το σύνδεσμο αποστράγγισης μέσα στην οπή στο

δίσκο βάσης της μονάδας. Ο σύνδεσμος αποστράγγισης
θα κλειδώσει στη θέση του με ένα κλικ.
Συνδέστε μια επέκταση εύκαμπτου σωλήνα
αποστράγγισης (δεν συμπεριλαμβάνεται) στο σύνδεσμο
αποστράγγισης, για να διοχετεύσετε το νερό από τη
μονάδα κατά τη λειτουργία θέρμανσης.

2.

25 cm / 9.8''

ή περισσότερο
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

• Όταν χρησιμοποιείτε έναν εκτεταμένο σωλήνα, σφίξτε
την εσωτερική σύνδεση με επιπλέον προστατευτικό
σωλήνα για να αποτραπεί η χαλάρωση του σωλήνα.

Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να έχει κλίση προς
τα κάτω με κλίση τουλάχιστον 1/100 για να αποφύγετε
την επιστροφή του νερού πίσω στο κλιματιστικό.

Για να αποφύγετε την κάμψη του σωλήνα, αφήστε κενό
ανάμεσα στα καλώδια κάθε 1-1,5 μέτρο (39-59").

Η μη σωστή τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει τη ροή
του νερού πίσω στη μονάδα και την υπερχείλιση.

•

•

•

Ο σωλήνας αποστράγγισης χρησιμοποιείται για 
να αποστραγγίζει το νερό από τη μονάδα. Η μη 
σωστή εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στη μονάδα ή στην περιουσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μονώστε όλες τις σωληνώσεις για να αποφύγετε

συμπύκνωση υγρασίας και ζημιά από νερό.

Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι λυγισμένος ή
τοποθετημένος λάθος, μπορεί να υπάρχει διαρροή
νερού και να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του
διακόπτη στάθμης νερού.

Σε λειτουργία HEAT (θέρμανσης), η εξωτερική
μονάδα αποβάλλει νερό. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας
αποστράγγισης είναι τοποθετημένος σε κατάλληλη
περιοχή για να αποφύγετε τυχόν ζημιά ή διαρροή
νερού, λόγω του παγωμένου νερού αποστράγγισης.

ΜΗΝ τραβάτε με δύναμη τον σωλήνα
αποστράγγισης, αφού αυτό θα μπορούσε να τον
κάνει να αποσυνδεθεί.

•

•

•

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

Αυτή εγκατάσταση απαιτεί έναν σωλήνα πολυαιθυλενίου 
(εξωτερική διάμετρος = 3,7-3,9εκ., εσωτερική διάμετρος 
= 3,2εκ.), τον οποίο μπορείτε να αγοράσετε από τοπικό 
κατάστημα υλικών ή από τον αντιπρόσωπο.

Εγκατάσταση εσωτερικών σωληνώσεων
Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποστράγγισης 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.2.

1.

2.

  Θύρα σύνδεσης
 σωλήνα αποστράγγισης

Σωλήνας αποστράγγισης

Κολάρο σωλήνα Μόνωση

Εικ. 6.1

Εγκατάσταση σωληνώσεων

Εικ. 6.2

6

Καλύψτε το σωλήνα αποστράγγισης με μονωτική ταινία 
για να αποφύγετε την υγρασία και τη διαρροή.

Προσαρτήστε το στόμιο του σωλήνα αποστράγγισης 
στο σωλήνα εξόδου της μονάδας. Καλύψτε το στόμιο 
του σωλήνα και κουμπώστε το σταθερά με ένα κολάρο. 
(Εικ 6.1)

Καθοδική κλίση 
1/100

1-1.5m
(39-59”)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέετε πολλούς σωλήνες 
αποστράγγισης, τοποθετείτε τους σωλήνες όπως 
απεικονίζεται στην Εικ 6.3.

≥10cm
(4”)

Εικ. 6.3
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3. Χρησιμοποιώντας ένα μπιτ τρυπανιού 65-mm (2,5’’),
ανοίξτε μια οπή στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι η οπή
ανοίγεται σε ελαφρώς καθοδική γωνία, έτσι που το
εξωτερικό άκρο της οπής να βρίσκεται χαμηλότερα
από το εσωτερικό κατά περίπου 12mm ως (0,5").
Έτσι θα εξασφαλιστεί η σωστή αποστράγγιση του
νερού (Βλ. Εικ. 6.4). Τοποθετήστε το προστατευτικό
τοίχου μέσα στην οπή. Αυτό προστατεύει τα άκρα
της οπής και θα συμβάλει στη στεγάνωσή της όταν
ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Τοίχος

ΕσωτερικάΕξωτερικά

≈ 12mm / 0.5 inch  

Εικ. 6.4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ανοίγετε την επιτοίχια οπή, 
προσέξτε να αποφύγετε καλώδια, σωλήνες 
ύδρευσης και άλλα ευαίσθητα στοιχεία.

4. Περάστε το σωλήνα αποστράγγισης μέσω της
οπής.
Βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση του νερού γίνεται
σε ασφαλές σημείο, όπου δεν θα προκληθεί ζημία
λόγω του νερού ή ολίσθηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έξοδος του σωλήνα 
αποστράγγισης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
5εκ. (1,9") πάνω από το έδαφος. Εάν ακουμπά 
στο έδαφος, μπορεί να σχηματιστούν εμπόδια 
στη μονάδα και να οδηγήσουν σε κακή 
λειτουργία. Εάν αποβάλλετε το νερό κατευθείαν 
σε υπόνομο, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας 
αποστράγγισης έχει σημείο U ή S για να 
αποτραπεί η είσοδος της δυσοσμίας στο σπίτι.
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Προφυλάξεις ασφάλειας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Όλες οι επιτόπιες σωληνώσεις πρέπει να
πραγματοποιηθούν από πιστοποιημένο
τεχνικό και πρέπει να συμμορφώνονται με
τους τοπικούς και τους εθνικούς κανονισμούς.

Όταν το κλιματιστικό εγκαθίσταται σε μικρό 
δωμάτιο, πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε να 
αποτραπεί η υπέρβαση του ορίου ασφαλείας 
συγκέντρωσης ψυκτικού στο δωμάτιο σε 
περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Αν το ψυκτικό 
παρουσιάσει διαρροή και η συγκέντρωσή του 
υπερβεί το επιτρεπτό όριο, ενδέχεται να 
προκύψουν κίνδυνοι, λόγω έλλειψης 
οξυγόνου.

Κατά την εγκατάσταση του συστήματος 
ψύξης, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται στο 
κύκλωμα ψυκτικού αέρας, σκόνη, υγρασία ή 
ξένα σώματα. Η μόλυνση του συστήματος 
ενδέχεται να προκαλέσει κακή λειτουργική 
ικανότητα, υψηλή πίεση του κύκλου ψύξης, 
έκρηξη ή τραυματισμό.

Αερίστε το χώρο αμέσως, αν παρουσιαστεί 
διαρροή ψυκτικού υγρού κατά την 
εγκατάσταση. Η διαρροή ψυκτικού αερίου 
είναι τοξική και εύφλεκτη. Βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού μετά την 
ολοκλήρωση της εργασίας εγκατάστασης.

•

•

•

Σημειώσεις για το ύψος και τη ανύψωση του σωλήνα

Βεβαιωθείτε ότι το μήκος του σωλήνα του ψυκτικού 
υγρού, ο αριθμός των κάμψεων του σωλήνα και το 
ύψος μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερική 
μονάδας πληρούν τις προϋποθέσεις που 
απεικονίζονται στον Πίνακα 7.1:

Πίνακας 7.1: Το μέγιστο μήκος και κατακόρυφο 
ύψος βάσει των μοντέλων. (Μονάδα: m/ft.)

Τύπος μοντέλου Χωρητικότητα
 (Btu/h)

Μήκος 
σωληνώσεων

Μέγ. κατακόρυφο
 ύψος

Split μετατροπής 
συχνότητας στη 
Βόρεια Αμερική, την 
Αυστραλία και την 
ΕΕ

<15K 25/82 10/32.8

≥15K - <24K 30/98.4 20/65.6

≥24K - <36K 50/164 25/82

≥36K - ≤60K 65/213 30/98.4

Άλλος τύπος Split

12K 15/49 8/26

18K-24K 25/82 15/49

30K-36K 30/98.4 20/65.6

42K-60K 50/164 30/98.4

Σωλήνας ψυκτικού με διπλές εσωτερικές μονάδες
Κατά την εγκατάσταση πολλαπλών εσωτερικών 
μονάδων σε μια μεμονωμένη εξωτερική, βεβαιωθείτε 
ότι το μήκος του σωλήνα ψυκτικού υγρού και το 
κατακόρυφο ύψος μεταξύ των εσωτερικών και 
εξωτερικών μονάδων πληροί τις απαιτήσεις που 
παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα (βλ. Εικ. 
7.1)

L
L1

L2

H2 

Σωλήνας διακλάδωσης της 
γραμμής

Εσωτερική μονάδα

Εξωτερική μονάδα

H1  

Εσωτερική μονάδα

Το κατακόρυφο 
ύψος μεταξύ δυο 
εσωτερικών 
μονάδων θα 
πρέπει να είναι 
λιγότερο ή ίσο με 
50εκ. (19,6")

Το κατακόρυφο 
ύψος μεταξύ 
εσωτερικών 
μονάδων και 
εξωτερικής 
μονάδας θα πρέπει 
να είναι λιγότερο ή 
ίσο με 20m (65,6’)

Εικ. 7.1

Σύνδεση σωλήνων ψυκτικού υγρού 7
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Ελαιοπαγίδες
Αν η εσωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη 
υψηλότερα από την εξωτερική μονάδα:

-Αν επιστρέφει λάδι στον συμπιεστή της 
εξωτερικής μονάδας, αυτό μπορεί να προκαλέσει 
συμπίεση υγρών ή υποβάθμιση της επιστροφής 
λαδιού. Οι ελαιοπαγίδες στις κατακόρυφες 
σωληνώσεις αερίου μπορούν να το αποτρέψουν.
Θα πρέπει να εγκατασταθεί μία ελαιοπαγίδα ανά 
10 μέτρα (32,8 πόδια) κατακόρυφης γραμμής 
αναρρόφησης. (Βλ. Εικ. 7.2)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εικ. 7.2

Η εσωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη 

υψηλότερα από την εξωτερική μονάδα

Αν η εξωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη 
υψηλότερα από την εσωτερική μονάδα:

-Συνιστάται να μην μεγαλώσουν οι διαστάσεις 
των κατακόρυφων σωληνώσεων. Η σωστή 
επιστροφή λαδιού στον συμπιεστή θα πρέπει 
να διατηρείται με ταχύτητα αερίου 
αναρρόφησης. Αν οι ταχύτητες πέσουν κάτω 
από 7,62 m/s [1500 fpm (πόδια ανά λεπτό)], η 
επιστροφή λαδιού θα μειωθεί. Θα πρέπει να 
εγκατασταθεί μία ελαιοπαγίδα ανά 6 μέτρα (20 
πόδια) κατακόρυφης γραμμής αναρρόφησης. 
(Βλ. Εικ. 7.3)

Εικ. 7.3

Η εξωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη 

υψηλότερα από την εσωτερική μονάδα 

Εσωτερική μονάδα
Σωληνώσεις αερίου

Ελαιοπαγίδα

Σωληνώσεις
 υγρού

Εξωτερική μονάδα

Εξωτερική μονάδα

Σωληνώσεις αερίου

Ελαιοπαγίδα

Σωληνώσεις
 υγρού

Εσωτερική μονάδα
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Πίνακας 7.2
Επιτρεπόμενο μήκος

Μήκος 
σωληνώ-
σεων 

Συνολικό μήκος 
σωληνώσεων

18K+18K 30m/98’ L+Max 
(L1, L2)24K+24K

30K+30K

50m/164’

(μεγαλύτερη δυνατή 
απόσταση από τη 
διακλάδωση σωλήνα)

15m/49’ L1, L2

(μεγαλύτερη δυνατή 
απόσταση από τη 
διακλάδωση σωλήνα)

10m/32.8’ L1-L2

Κατακό-
ρυφο 
ύψος 

Κατακόρυφο ύψος μεταξύ 
εσωτερικής μονάδας και 
εξωτερικής μονάδας

20m/65.6’ H1

Κατακόρυφο ύψος μεταξύ 
εσωτερικής μονάδας και 
εξωτερικής μονάδας

0.5m/1.6’ H2

Οδηγίες σύνδεσης - Σωλήνες ψυκτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ο σωλήνας διακλάδωσης πρέπει να

εγκατασταθεί οριζόντια. Γωνία άνω των 10°
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
ΜΗΝ εγκαταστήσετε το σωλήνα σύνδεσης
πριν εγκατασταθούν η εσωτερική και η
εξωτερική μονάδα.
Μονώστε το σωλήνα αερίου και το σωλήνα
υγρού, για να αποτρέψετε τυχόν διαρροή
νερού.

•

•

Βήμα 1: Κόψτε τους σωλήνες
Όταν προετοιμάζετε τους σωλήνες ψυκτικού 
υγρού, προσέξτε ιδιαίτερα να τους κόψετε και να 
τους κάψετε σωστά. Έτσι θα εξασφαλίσετε την 
αποδοτική λειτουργία και θα ελαχιστοποιήσετε 
την ανάγκη μελλοντικής συντήρησης.

1. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ της
εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.
Με έναν κόφτη σωλήνων, κόψτε τους
σωλήνες λίγο μακρύτερους από την
απόσταση που μετρήσατε.

2. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ παραμορφώνετε το σωλήνα κατά την κοπή. 
Προσέξτε ιδιαίτερα να μην προκαλέσετε ζημιές, 
εγκοπές ή παραμορφώσεις στο σωλήνα κατά την 
κοπή. Κάτι τέτοιο θα μειώσει αισθητά την 
αποδοτικότητα θέρμανσης της μονάδας. 

1. Φροντίστε να κόψετε το σωλήνα ακριβώς σε γωνία
90°. Ανατρέξτε στην Εικ. 7.4 για παραδείγματα λάθος
κοπής.

Πλαγίως Ανακριβής Στραβή
90°

Εικ. 7.4

Βήμα 2: Αφαιρέστε τα γρέζια.
Τα γρέζια μπορούν να επηρεάσουν την 
αεροστεγή σύνδεση των σωλήνων ψυκτικού 
υγρού. Πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς.

1. Κρατήστε το σωλήνα με γωνία προς τα
κάτω, για να μην πέσουν γρέζια μέσα στο
σωλήνα.
Με ένα αλεζουάρ ή ένα εργαλείο αφαίρεσης
των γρεζιών, αφαιρέστε όλα τα γρέζια από
την τομή του σωλήνα.

2.

Σωλήνας

Αλεζουάρ

Προς τα κάτω

Εικ. 7.5
Βήμα 3: Εκχειλώστε τα άκρα του σωλήνα
Η σωστή εκχείλωση είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη αεροστεγούς σύνδεσης.

1. Αφού αφαιρέσετε τα γρέζια από τον κομμένο
σωλήνα, στεγανοποιήστε τα άκρα με ταινία
PVC, για να μην εισέλθουν στο σωλήνα ξένα
υλικά.
Καλύψτε το σωλήνα με μονωτικό υλικό.
Τοποθετήστε παξιμάδια ρακόρ και στα δύο
άκρα του σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι
βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν
είναι δυνατό να τα τοποθετήσετε ή να
αλλάξετε την κατεύθυνσή τους μετά την
εκχείλωση. Δείτε Εικ. 7.6

2.
3.

Παξιμάδι ρακόρ

Χαλκοσωλήνα 

Εικ. 7.6
4. Αφαιρέστε την ταινία PVC από τα άκρα του

σωλήνα όταν είστε έτοιμοι να
πραγματοποιήσετε εργασία εκχείλωσης.
Πιάστε το καλούπι εκχείλωσης στο άκρο του
σωλήνα. Το άκρο του σωλήνα πρέπει να
εκτείνεται πέρα από το καλούπι εκχείλωσης.

5.

Καλούπι εκχείλωσης

Σωλήνας

Εικ. 7.7
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6. Τοποθετήστε το εργαλείο εκχείλωσης επάνω στο καλούπι.

Στρέψτε τη λαβή του εργαλείου εκχείλωσης δεξιά, μέχρι να 
εκχειλωθεί εντελώς ο σωλήνας. Εκχειλώστε το σωλήνα, 
σύμφωνα με τις διαστάσεις που φαίνονται στον πίνακα 7.3.

7.

Πίνακας 7.3: ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ
 ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΧΕΙΛΩΣΗΣ

Περιτύ-
πωμα 
σωλήνα 

Ροπή σύσφιξης 
Διαστάσεις 

εκχείλωσης (A) 
(Μονάδα: mm/Inch) Σχήμα εκχείλωσης

Ελαχ. Μεγ.

Ø 6.4

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

A

Εικ. 7.8

Ø 9.5

Ø 12.7

Ø 15.9

Ø 19.1

8. Αφαιρέστε το εργαλείο και το καλούπι
εκχείλωσης, κατόπιν επιθεωρήστε το άκρο
του σωλήνα για ρωγμές και ομαλή
εκχείλωση.

Βήμα 4: Συνδέστε τους σωλήνες
Συνδέστε τους χαλκοσωλήνες πρώτα με την 
εσωτερική μονάδα και μετά με την εξωτερική 
μονάδα. Πρέπει πρώτα να συνδέσετε το σωλήνα 
χαμηλής πίεσης και μετά το σωλήνα υψηλής πίεσης.

1.

2. 

Σωλήνωση εσωτερικής μονάδας Παξιμάδι ρακόρ Σωλήνας

Εικ. 7.9

3. Συσφίξτε το παξιμάδι ρακόρ με το χέρι όσο
το δυνατόν περισσότερο.
Με ένα κλειδί σύσφιξης, πιάστε το παξιμάδι
επάνω στους σωλήνες της μονάδας.
Με καλά πιασμένο το παξιμάδι,
χρησιμοποιήστε ένα ροπόκλειδο, για να
συσφίξετε το παξιμάδι εκχείλωσης σύμφωνα
με τις τιμές ροπής στον πίνακα 7.3.

4.

5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε κλειδί και 
ροπόκλειδο όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε 
σωλήνες από/προς τη μονάδα.

Εικ. 7.10

Κάμψτε το σωλήνα με τον αντίχειρα.

ελάχ. ακτίνα 10cm (3.9") 
Εικ. 7.11

6. Αφού συνδέσετε τους χαλκοσωλήνες με την
εσωτερική μονάδα, τυλίξτε το καλώδιο
τροφοδοσίας, το καλώδιο σήματος και το
σωλήνα μαζί με κολλητική ταινία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ μπερδέψετε το καλώδιο 
σήματος με άλλα καλώδια. Όταν δεματώνετε αυτά 
τα στοιχεία, μην μπερδέψετε και μην 
διασταυρώσετε το καλώδιο σήματος με κανένα 
άλλο καλώδιο.

7. Περάστε αυτό το σωλήνα μέσα από τον τοίχο
και συνδέστε τον με την εξωτερική μονάδα.
Μονώστε όλους τους σωλήνες,
συμπεριλαμβανομένων των βαλβίδων της
εξωτερικής μονάδας.
Ανοίξτε τις βαλβίδες φραγής της εξωτερικής
μονάδας, για να αρχίσει η ροή του ψυκτικού
μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

8.

9.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού 
υγρού μετά την ολοκλήρωση της εργασίας 
εγκατάστασης. Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού, 
αερίστε αμέσως το χώρο και εκκενώστε το 
σύστημα (ανατρέξτε στην ενότητα Εκκένωση αέρα 
αυτού του εγχειριδίου).

Ø 22

65-67 N.m 
(663-683 kgf.cm) 23.2/0.91 23.7/0.93

75-85N.m 
(765-867 kgf.cm) 26.4/1.04 26.9/1.06

18-20 N.m 
(183-204 kgf.cm)

8.4/0.33 8.7/0.34

25-26 N.m 
(255-265 kgf.cm)

13.2/0.52 13.5/0.53

35-36 N.m 
(357-367 kgf.cm)

16.2/0.64 16.5/0.65

45-47 N.m 
(459-480 kgf.cm)

19.2/0.76 19.7/0.78

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Φροντίστε να περιτυλίξετε τη μόνωση γύρω από το

σωλήνα. Η άμεση επαφή με το γυμνό σωλήνα μπορεί
να προκαλέσει εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι σωστά συνδεδεμένος.
Η υπερβολική σύσφιξη ενδέχεται να καταστρέψει το
χοανοειδές στόμιο και η ελλιπής σύσφιξη ενδέχεται να
προκαλέσει διαρροή.

•

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ
Λυγίστε προσεκτικά το σωλήνα στη μέση, σύμφωνα 
με το παρακάτω διάγραμμα. ΜΗΝ λυγίσετε το 
σωλήνα πάνω από 90° ή περισσότερες από 3 φορές. 

Κατά τη σύνδεση των παξιμαδιών εκχείλωσης, 
εφαρμόστε λεπτή στρώση λαδιού ψύξης στα 
άκρα εκχείλωσης των σωλήνων.

Ευθυγραμμίστε το κέντρο των δύο σωλήνων 
που θα συνδέσετε.
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ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η πλακέτα κυκλώματος του κλιματιστικού (PCB) 
σχεδιάστηκε με μια ασφάλεια, για να παρέχει προστασία 
από την υπερένταση. Οι προδιαγραφές της ασφάλειας 
αναγράφονται επάνω στην πλακέτα κυκλώματος, π.χ.: 
Εσωτερική μονάδα: T5A/250VAC, T10A/250VAC (ισχύει 
για τις μονάδες που χρησιμοποιούν ψυκτικό υγρό R32). 
Εξωτερική μονάδα: T20A/250VAC (για μονάδα 
<24000Btu/h), T30A/250VAC(για μονάδα >24000Btu/h)

Καλωδίωση

Προφυλάξεις ασφάλειας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Φροντίστε να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική
τροφοδοσία πριν από την εργασία στη μονάδα.

Όλη η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους τοπικούς και 
εθνικούς κανονισμούς.

Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να πραγματοποιηθεί 
από εξειδικευμένο τεχνικό. Οι λανθασμένες 
συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρική 
δυσλειτουργία, τραυματισμό και πυρκαγιά.

Πρέπει να χρησιμοποιείται ανεξάρτητο κύκλωμα και 
μονή πρίζα για αυτή τη μονάδα. ΜΗΝ συνδέσετε 
άλλη συσκευή ή φορτιστή στον ίδιο ρευματοδότη. Αν 
η δυναμικότητα του ηλεκτρικού κυκλώματος δεν 
επαρκεί ή αν υπάρχει ελάττωμα στις ηλεκτρολογικές 
εργασίες, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, 
πυρκαγιά και υλικές ζημιές. Συνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας με τους ακροδέκτες και στερεώστε το 
με ένα σφιγκτήρα.

 Μια μη ασφαλής σύνδεση μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι καλωδιώσεις είναι σωστές και 
ότι το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου έχει τοποθετηθεί 
σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να 
προκληθεί υπερθέρμανση στα σημεία σύνδεσης, 
πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με την ηλεκτρική 
τροφοδοσία πραγματοποιείται μέσω διακόπτη που 
αποσυνδέει όλους τους πόλους, με κενό επαφής 
τουλάχιστον 3mm (0.118").

ΜΗΝ αλλάζετε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας 
και μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

•

•

•

•

•

•

•

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Συνδέστε τα εξωτερικά καλώδια πριν συνδέσετε τα

εσωτερικά καλώδια.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει γειωθεί. Το καλώδιο 
γείωσης πρέπει να είναι μακριά από σωλήνες 
φυσικού αερίου, σωλήνες νερού, αλεξικέραυνα, 
καλώδια τηλεφώνου ή άλλα καλώδια γείωσης. Η 
λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία.

ΜΗΝ συνδέετε τη μονάδα με την ηλεκτρική 
τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι 
καλωδιώσεις και οι σωληνώσεις.

Βεβαιωθείτε ότι δεν διασταυρώνετε την ηλεκτρική 
καλωδίωση με το καλώδιο σήματος, καθώς αυτό 
μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση και παρεμβολές.

•

•

•

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να 
αποτρέψετε πιθανή αλλοίωση κατά την εκκίνηση 
του συμπιεστή:

• Η μονάδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ηλεκτρικό
ρευματοδότη. Κανονικά, η παροχή ισχύος πρέπει να
έχει χαμηλή αντίσταση εξόδου 32 ohms.

Δεν πρέπει να συνδεθεί άλλος εξοπλισμός στο ίδιο 
κύκλωμα τροφοδοσίας.

Τα στοιχεία τροφοδοσίας της μονάδας βρίσκονται στο 
αυτοκόλλητο ονομαστικών στοιχείων επάνω στο 
προϊόν.

•

•

Καλωδίωση εξωτερικής μονάδας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία, 
απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στο σύστημα.

1. Προετοιμάστε το καλώδιο για σύνδεση

α. Πρέπει πρώτα να επιλέξετε το σωστό μέγεθος
καλωδίου πριν το προετοιμάσετε για σύνδεση. 
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε καλώδια τύπου H07RN-
F.

Πίνακας 8.1: Ελάχιστη περιοχή διατομής καλωδίων 
τροφοδοσίας και σήματος στη Βόρεια Αμερική

Ονομαστική ένταση 
της συσκευής (A)

AWG

≤ 7 18
7 - 13 16
13 - 18 14
18 - 25 12
25 - 30 10

8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ασφάλεια είναι κεραμική. 
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β. Με εργαλείο απογύμνωσης συρμάτων, βγάλτε το 
ελαστικό περίβλημα και από τα δύο άκρα του 
καλωδίου σήματος, για να αποκαλύψετε περίπου 
15cm (5.9") των συρμάτων στο εσωτερικό του.

Αφαιρέστε τη μόνωση από τα άκρα των συρμάτων.

Με ένα εργαλείο λυγίσματος συρμάτων, φτιάξτε 
βρόχους τύπου U στα άκρα των συρμάτων.

γ.

δ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη σύνδεση των καλωδίων, 
ακολουθήστε αυστηρά το διάγραμμα καλωδίωσης που 
βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου.

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα των ηλεκτρικών μερών της
εξωτερικής μονάδας. Αν δεν υπάρχει κάλυμμα στην
εξωτερική μονάδα, αφαιρέστε τα μπουλόνια από την
πλάκα συντήρησης και αφαιρέστε την πλάκα
προστασίας. (Βλ. Εικ. 8.1, 8.2).

Κάλυμμα 

Βίδα

Εικ. 8.1

Πλάκα προστασίας

Εικ. 8.2
3. Συνδέστε τις γλωττίδες τύπου U με τους ακροδέκτες

Αντιστοιχίστε τα χρώματα/τις επιγραφές των καλωδίων
με τις επιγραφές του μπλοκ ακροδεκτών και βιδώστε
καλά το βρόχο U κάθε καλωδίου στον αντίστοιχο
ακροδέκτη του.
Πιάστε το καλώδιο με τον καθορισμένο σφιγκτήρα
καλωδίου.
Μονώστε τα αχρησιμοποίητα καλώδια με ηλεκτρική
ταινία. Κρατήστε τα μακριά από ηλεκτρικά ή μεταλλικά
εξαρτήματα.
Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου
ελέγχου.

4.

5.

6.

Καλωδίωση εσωτερικής μονάδας
1. Προετοιμάστε το καλώδιο για σύνδεση

α. Με εργαλείο απογύμνωσης συρμάτων, βγάλτε το
ελαστικό περίβλημα και από τα δύο άκρα του 
καλωδίου σήματος, για να αποκαλύψετε περίπου 
15cm (5.9") των συρμάτων στο εσωτερικό του.

Αφαιρέστε τη μόνωση από τα άκρα των συρμάτων.

Με ένα εργαλείο λυγίσματος συρμάτων, φτιάξτε 
συνδέσεις τύπου U στα άκρα των συρμάτων.

β.

γ.

2. Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο της εσωτερικής μονάδας.
Με ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε το κάλυμμα του ερμαρίου
ηλεκτρικού ελέγχου στην εσωτερική σας μονάδα.

3. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο
σήματος μέσω της εξόδου καλωδίων.

4. Συνδέστε τους συνδέσμους τύπου U με τους ακροδέκτες.
Αντιστοιχίστε τα χρώματα/τις επιγραφές των καλωδίων
με τις επιγραφές του μπλοκ ακροδεκτών και βιδώστε
καλά το βρόχο U κάθε καλωδίου στον αντίστοιχο
ακροδέκτη του. Ανατρέξτε στο Σειριακό Αριθμό και στο
Διάγραμμα Καλωδίωσης που βρίσκονται στο κάλυμμα
του ερμαρίου ηλεκτρικού ελέγχου.

Διάγραμμα καλωδίωσης Ενημέρωση διαγράμματος καλωδίωσης 

κιβώτιο ελέγχου

έξοδος καλωδίων 

Πίνακας 8.2: Άλλες περιφέρειες
Ονομαστική ένταση 

της συσκευής (A)
Ονομαστική διατομή

 (mm2)
≤ 6 0.75

6 - 10 1
10 - 16 1.5
16 - 25 2.5
25- 32 4
32 - 45 6

Εικ. 8.4

Μαγνητικός δακτύλιος(αν παρέχεται και είναι συσκευασμένος 
με τα παρελκόμενα)

1   2   3  

Περάστε τον ιμάντα μέσα από την 
οπή του μαγνητικού δακτυλίου για 
να τον στερεώσετε στο καλώδιο.

Εικ. 8.3
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Προδιαγραφές ισχύος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αυτόματος διακόπτης/ασφάλεια τύπου θέρμανσης ηλεκτρικού 
κυκλώματος χρειάζεται να προσθέσει περισσότερο από 10 A. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας

ΜΟΝΤΕΛΟ(Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

ΙΣΧΥΣ
ΦΑΣΗ Μονοφασικό

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΑΣΗ 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α)

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

 ΜΟΝΤΕΛΟ(Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

Τριφασικό

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ(A) 25/20 32/25 32/25 45/35

ΜΟΝΤΕΛΟ(Btu/h)     ≤18K           19K~24K     25K~36K  37K~48K 49K~60K

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 32/25 45/35

Τεχνικά χαρακτηριστικά εξωτερικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας

 ΠΡΟΣΟΧΗ

• Κατά τη σύνδεση των καλωδίων, ακολουθήστε αυστηρά το διάγραμμα καλωδίωσης.
Το κύκλωμα του ψυκτικού μπορεί να ζεσταθεί πάρα πολύ. Κρατήστε μακρυά το καλώδιο
διεπαφής από το χαλκοσωλήνα.

•

5. Πιάστε το καλώδιο με τον καθορισμένο σφιγκτήρα καλωδίου για να το ασφαλίσετε στη θέση του.
Το καλώδιο δεν μπορεί να είναι χαλαρό ή τεντωμένο στις συνδέσεις τύπου U.

Ξαναπροσαρτήστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου.6.

Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

ΙΣΧΥΣ
ΦΑΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΑΣΗ

Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό

ΙΣΧΥΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α)

ΙΣΧΥΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ(A)

ΦΑΣΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΤΑΣΗ

ΦΑΣΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΤΑΣΗ

Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό

ΜΟΝΤΕΛΟ(Btu/h)
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ΜΟΝΤΕΛΟ(Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

220-240V 220-240V 220-240V220-240V 220-240V

15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

25/20 25/20 40/30 50/40 50/40

ΜΟΝΤΕΛΟ(Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

15/10 15/10 15/10 15/10
Τριφασικό

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 32/25 45/35

ΜΟΝΤΕΛΟ(Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

15/10 15/10 15/10 15/10

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 32/25 40/30

Προδιαγραφές ισχύος A/C τύπου Inverter

Τεχνικά χαρακτηριστικά ανεξάρτητης ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

ΜΟΝΤΕΛΟ(Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

ΙΣΧΥΣ 
(εσωτερικά)

ΦΑΣΗ Μονοφασικό

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΣΗ 208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό

Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό

ΦΑΣΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑΣΗ

ΦΑΣΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑΣΗ

ΦΑΣΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑΣΗ

ΦΑΣΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑΣΗ

ΦΑΣΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑΣΗ

ΦΑΣΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑΣΗ

ΦΑΣΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α)

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α)

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α)

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ(A)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ(A)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ(A)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ(A)

ΙΣΧΥΣ 
(εξωτερικά)

ΙΣΧΥΣ 
(εσωτερικά)

ΙΣΧΥΣ 

(εξωτερικά)

ΙΣΧΥΣ 
(εσωτερικά)

ΙΣΧΥΣ 

(εξωτερικά)

ΙΣΧΥΣ 
(εσωτερικά)

ΙΣΧΥΣ 
(εξωτερικά)
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Εκκένω
ση αέρα

Εκκένωση αέρα

Προφυλάξεις ασφάλειας 

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Χρησιμοποιείτε αντλία κενού με ένδειξη μετρητή

μικρότερη από -0,1 MPa και ικανότητα εκκένωσης
αέρα πάνω από 40L/min.

Η εξωτερική μονάδα δεν χρειάζεται αφαίρεση του
αέρα. ΜΗΝ ανοίγετε τις βαλβίδες φραγής αερίου
και υγρού της εξωτερικής μονάδας.

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη του μετρητή ανάμιξης
είναι -0,1MPa ή μικρότερη μετά από 2 ώρες. Αν
μετά από τρεις ώρες λειτουργίας, η ένδειξη του
μετρητή παραμένει πάνω από -0.1MPa, ελέγξτε
μήπως υπάρχει διαρροή αερίου ή νερού μέσα στο
σωλήνα. Αν δεν υπάρχει διαρροή,
πραγματοποιήστε ξανά εκκένωση για 1 ή 2 ώρες.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ψυκτικό αέριο για να
εκκενώσετε το σύστημα.

•

•

•

Οδηγίες εκκένωσης

Πριν χρησιμοποιήσετε το διαφορικό μανόμετρο και 
την αντλία κενού, διαβάστε τα εγχειρίδια χρήσης τους 
για να βεβαιωθείτε ότι τα χρησιμοποιείτε σωστά.

Διαφορικό μανόμετρο

Σύνθετο μανόμετρο

-76cmHg 

Βαλβίδα χαμηλής πίεσης

Σωλήνας πλήρωσης

Βαλβίδα υψηλής πίεσης 

Σωλήνας πλήρωσης

Αντλία κενού

Μανόμετρο

Βαλβίδα χαμηλής πίεσης

Εικ. 9.1

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης του
διαφορικού μανομέτρου στη θύρα υπηρεσίας της
βαλβίδας χαμηλής πίεσης της εξωτερικής μονάδας.
Συνδέστε ακόμα έναν εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης
του διαφορικού μανόμετρου στην αντλία κενού.
Ανοίξτε την πλευρά χαμηλής πίεσης στο διαφορικό
μανόμετρο. Διατηρήστε κλειστή την πλευρά υψηλής
πίεσης.

2.

3.

4. Λειτουργήστε την αντλία κενού για να εκκενώσετε το
σύστημα.
Αφήστε σε λειτουργία την αντλία κενού για τουλάχιστον
15 λεπτά ή μέχρι η ένδειξη του σύνθετου μανομέτρου να
είναι -76εκ.HG (-1x105Pa).
Κλείστε την πλευρά χαμηλής πίεσης του διαφορικού
μανομέτρου και απενεργοποιήστε την αντλία κενού.
Περιμένετε για 5 λεπτά, κατόπιν βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει μεταβολή στην πίεση του συστήματος.

5.

6.

7.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν σημειωθεί μεταβολή στην πίεση του 
συστήματος, ξεβιδώστε το πώμα της πληρωμένης 
βαλβίδας (βαλβίδα υψηλής πίεσης). Αν σημειωθεί 
μεταβολή της πίεσης του συστήματος, ενδέχεται να 
υπάρχει διαρροή αερίου.

8. Εισάγετε ένα εξαγωνικό κλειδί μέσα στην πληρωμένη
βαλβίδα (βαλβίδα υψηλής πίεσης) και ανοίξτε την,
στρέφοντας το κλειδί αριστερά κατά 1/4. Ακούστε το
αέριο να βγαίνει από το σύστημα, περιμένετε για 5
δευτερόλεπτα και κλείστε τη βαλβίδα

Παξιμάδι ρακόρ

Πώμα

Σώμα βαλβίδας
Στέλεχος βαλβίδας

Εικ. 9.2
9. Παρακολουθήστε το μανόμετρο για ένα λεπτό, για να 

βεβαιωθείτε ότι δεν θα σημειωθεί μεταβολή της πίεσης. Η 
ένδειξη πρέπει να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την 
ατμοσφαιρική πίεση.

Αφαιρέστε το σωλήνα πλήρωσης από τη θύρα υπηρεσίας.

Με ένα εξαγωνικό κλειδί, ανοίξτε εντελώς τη βαλβίδα υψηλής 
πίεσης και τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης.

10.

11.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΑΠΑΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
Όταν ανοίγετε τα στελέχη των βαλβίδων, στρέψτε το 
εξαγωνικό κλειδί μέχρι να χτυπήσει επάνω στο στόπερ. 
ΜΗΝ προσπαθήσετε να κάνετε τη βαλβίδα να ανοίξει 
περισσότερο.

12. Σφίξτε τα πώματα τις βαλβίδας, κατόπιν σφίξτε την
με το κατάλληλο εργαλείο.

9
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Εκκένω
ση αέρα

 Σημείωση για την προσθήκη ψυκτικού υγρού

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η φόρτιση ψυκτικού πρέπει να γίνει μετά τον έλεγχο καλωδίωσης, αφαίρεσης αέρα και διαρροής.

ΜΗΝ υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ψυκτικού και μην υπερφορτώνετε το σύστημα. Σε αντίθετη
περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή να επηρεαστεί η λειτουργία της μονάδας.

Η φόρτιση με ακατάλληλες ουσίες μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις ή ατυχήματα. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το
κατάλληλο ψυκτικό.

Τα δοχεία ψυκτικού μέσου πρέπει να ανοίγονται αργά. Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη
φόρτιση του συστήματος.

ΜΗΝ ανακατεύετε ψυκτικά υγρά διαφορετικών τύπων.

Για το μοντέλο ψυκτικού υγρού R290 ή R32, βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες εντός της περιοχής έχουν γίνει ασφαλείς,
μέσω ελέγχου του εύφλεκτου υλικού όταν προστίθεται ψυκτικό υγρό στο κλιματιστικό.

Η μέγιστη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού υγρού R32 είναι 305 γραμμάρια.

•

•

•

•

•

•

Μερικά συστήματα απαιτούν συμπληρωματική πλήρωση, ανάλογα με το μήκος του σωλήνα. Το 
στάνταρ μήκος του σωλήνα διαφέρει, ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, στη 
Βόρεια Αμερική το τυπικό μήκος σωλήνα είναι 7,5 μέτρα (25') Σε άλλες περιοχές, το τυπικό μήκος 
σωλήνα είναι 5 μέτρα (16'). Το πρόσθετο ψυκτικό υγρό που πρέπει να συμπληρωθεί μπορεί να 
υπολογιστεί από τον εξής τύπο: Διάμετρος πλευράς υγρού

R32 : 
(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 12g 
(0,13oZ)/m(ft)

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 24g 
(0,26oZ)/m(ft)

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 40g 
(0,42oZ)/m(ft)

φ6.35(1/4”) φ9.52(3/8”) φ12.7(1/2”) 

R22 
(στόμιο σωλήνα στην εσωτερική 
μονάδα): 

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 30g 
(0,32oZ)/m(ft)

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 65g 
(0,69oZ)/m(ft)

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 115g 
(1,23oZ)/m(ft)

R22 
(στόμιο σωλήνα στην εξωτερική 
μονάδα) 

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 15g 
(0,16oZ)/m(ft)

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 30g 
(0,32oZ)/m(ft)

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 60g 
(0,64oZ)/m(ft)

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 65g 
(0,69oZ)/m(ft)

R410A:
(στόμιο σωλήνα στην εσωτερική 
μονάδα): 

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα) x30g 
(0,32oZ)/m(ft)

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 65g 
(0,69oZ)/m(ft)

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 
115g (1,23oZ)/m(ft)

R410A: 
(στόμιο σωλήνα στην εξωτερική 
μονάδα) 

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα)x 15g 
(0,16oZ)/m(ft)

(Συνολικό μήκος 
σωλήνα - τυπικό 
μήκος σωλήνα) x30g 
(0,32oZ)/m(ft)
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Δ
οκιμαστική λειτουργία

Πριν τη δοκιμαστική λειτουργία
Πρέπει να πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία 
μετά την πλήρη εγκατάσταση ολόκληρου του 
συστήματος. Επιβεβαιώστε τα παρακάτω σημεία πριν 
από την δοκιμαστική λειτουργία:

α) Η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα έχουν 
εγκατασταθεί σωστά.

Οι σωληνώσεις και η καλωδίωση έχουν συνδεθεί 
σωστά.

Δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην είσοδο και την 
έξοδο της μονάδας που ενδέχεται να προκαλέσουν 
κακή 
απόδοση ή δυσλειτουργία του προϊόντος.

Το σύστημα ψύξης δεν παρουσιάζει διαρροή.

Το σύστημα αποστράγγισης είναι ελεύθερο και η 
αποστράγγιση γίνεται προς ασφαλές σημείο.

Η θερμομόνωση έχει εγκατασταθεί σωστά.

Τα καλώδια γείωσης έχουν συνδεθεί σωστά.

Το μήκος του σωλήνα και η επιπλέον χωρητικότητα 
πλήρωσης ψυκτικού έχουν καταγραφεί.

Η τάση τροφοδοσίας είναι σωστή για το κλιματιστικό.

β)

γ) 

δ)

ε)

στ)

ζ)

η)

θ)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη πραγματοποίηση της δοκιμαστικής λειτουργίας μπορεί 
να προκαλέσει βλάβη της μονάδας, υλικές ζημιές ή σωματική 
βλάβη.

Οδηγίες δοκιμαστικής λειτουργίας
1. Ανοίξτε τις βαλβίδες φραγής υγρού και αερίου.

Ενεργοποιήστε το διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
αφήστε τη μονάδα να προθερμανθεί.

Θέστε το κλιματιστικό σε λειτουργία ψύξης.

Για την εσωτερική μονάδα

2.

3.

4.

α. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο και τα κουμπιά 
του λειτουργούν σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι οι περσίδες μετακινούνται σωστά και 
ότι η θέση τους μπορεί να αλλαχθεί από το 
τηλεχειριστήριο.
Ελέγξτε ξανά για να διαπιστώσετε αν η θερμοκρασία 
δωματίου καταγράφεται σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο και 
την οθόνη της εσωτερικής μονάδας λειτουργούν 
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι τα χειροκίνητα κουμπιά της 
εσωτερικής μονάδας λειτουργούν σωστά.

β.

γ.

δ.

ε.

στ. Ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν το σύστημα 
αποστράγγισης είναι ελεύθερο και η 
αποστράγγιση γίνεται ομαλά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κραδασμοί ή 
ασυνήθιστος θόρυβος κατά τη λειτουργία.

ζ.

5. Για την εξωτερική μονάδα
α. Ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν το σύστημα ψύξης

παρουσιάζει διαρροή.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κραδασμοί ή 
ασυνήθιστος θόρυβος κατά τη λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας, ο θόρυβος και το νερό που 
παράγει η μονάδα δεν ενοχλούν τους γείτονές σας 
και ότι δεν θέτουν κίνδυνο ασφαλείας.

β.

γ.

6. Δοκιμή αποστράγγισης
α. Βεβαιωθείτε ότι το νερό στο σωλήνα αποστράγγισης

ρέει ομαλά. Σε νέες κατασκευές θα πρέπει να 
πραγματοποιείτε τη συγκεκριμένη δοκιμή πριν το 
τελείωμα της οροφής.

β. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα. Προσθέστε 
2.000ml νερό στη δεξαμενή μέσω του 
προσαρτημένου σωλήνα.

γ. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας
και δουλέψτε το κλιματιστικό σε λειτουργία COOL 
(ψύξης).

δ. Ακούστε τον ήχο της αντλίας αποστράγγισης για να 
δείτε εάν βγάζει τυχόν ασυνήθιστους ήχους.

ε. Ελέγξτε αν το νερό αποβάλλεται. Μπορεί να πάρει 
μέχρι ένα λεπτό πριν η μονάδα να αρχίσει να 
στραγγίζει ανάλογα με το σωλήνα αποστράγγισης.

στ. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές σε καμία
σωλήνωση.

ζ. Σταματήστε τη λειτουργία του κλιματιστικού. 
Απενεργοποιήστε την κεντρική παροχή ρεύματος 
και επανατοποθετήστε το δοκιμαστικό κάλυμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η μονάδα παρουσιάζει δυσλειτουργία ή 
αν δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις προσδοκίες σας, 
ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων του 
Εγχειριδίου χρήστη πριν να καλέσετε την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών.

Δοκιμαστική λειτουργία 10
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Οι χρήστες στις Ευρωπαϊκές Χώρες ενδέχεται να απαιτείται να απορρίψουν σωστά αυτή τη μονάδα. 
Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό υγρό και άλλα δυνητικά επικίνδυνα υλικά. Για την απόρριψη αυτής 
της συσκευής, επιβάλλεται ειδική συλλογή και επεξεργασία από το νόμο. ΜΗΝ απορρίπτετε το 
προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα ή τα μη ταξινομημένα δημοτικά απορρίμματα.

Κατά την απόρριψη αυτής της συσκευής, έχετε τις παρακάτω επιλογές:
• Απορρίψτε τη συσκευή στο καθορισμένο δημοτικό σημείο συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Όταν αγοράζετε νέα συσκευή, ο έμπορος λιανικής πώλησης θα πάρει την παλιά συσκευή χωρίς χρέωση.
Ο κατασκευαστής θα πάρει επίσης την παλιά συσκευή χωρίς χρέωση.
Πουλήστε τη συσκευή σε πιστοποιημένους εμπόρους απορριμμάτων μετάλλων.

•

•
•

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόρριψη αυτής της συσκευής στο δάσος ή σε άλλο φυσικό περιβάλλον θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία σας και κάνει κακό στο περιβάλλον. Οι επικίνδυνες ουσίες ενδέχεται να 
διαρρεύσουν στα υπόγεια ύδατα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.

Ευρωπαϊκές οδηγίες περί απόρριψης
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1. Έλεγχοι στην περιοχή

Πριν από την έναρξη εργασιών σε συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά, είναι απαραίτητοι οι
έλεγχοι ασφαλείας για τη διασφάλιση ελαχιστοποίησης κινδύνων ανάφλεξης. Για επισκευή στο
σύστημα ψυκτικού, θα πρέπει να λαμβάνονται οι παρακάτω προφυλάξεις πριν από τη διενέργεια
εργασιών στο σύστημα.

3. Γενική περιοχή εργασιών
Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες σε όλο το προσωπικό συντήρησης καθώς και στα υπόλοιπα άτομα που
εργάζονται στο χώρο για τη φύση των εργασιών που διεξάγονται. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι
εργασίες σε περιορισμένους χώρους. Ο χώρος γύρω από το σημείο εργασιών θα πρέπει να είναι
απομονωμένος. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες εντός του χώρου είναι ασφαλείς μέσω ελέγχου εύφλεκτων
υλικών.

4. Έλεγχος για παρουσία ψυκτικού
Θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος του χώρου με κατάλληλο ανιχνευτή ψυκτικού πριν και κατά τη
διάρκεια εργασιών, για να διασφαλιστεί ότι ο τεχνικός είναι ενήμερος για την παρουσία πιθανών εύφλεκτων
υλικών στην ατμόσφαιρα. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών που χρησιμοποιείται είναι
κατάλληλος για χρήση σε εύφλεκτα ψυκτικά, π.χ. κανένας σπινθήρας, κατάλληλα σφραγισμένα ή εγγενώς
ασφαλή.

5. Παρουσία του πυροσβεστήρα
Εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί τυχόν εργασία που να εμπλέκει υψηλή θερμοκρασία στον εξοπλισμό του
ψυκτικού ή σε άλλα εμπλεκόμενα μέρη, θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός
πυρόσβεσης. Θα πρέπει να διαθέτετε έναν πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης ή CO2 (διοξειδίου του άνθρακα)
κοντά στο χώρο πλήρωσης.

7. Περιοχή εξαερισμού
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι ανοιχτός και κατάλληλα αεριζόμενος πριν επεμβαίνετε στο σύστημα ή
διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία που να εμπλέκει υψηλή θερμοκρασία. Θα πρέπει να εξακολουθεί να
υπάρχει ένας βαθμός εξαερισμού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών. Ο εξαερισμός θα πρέπει να
κατανέμει με ασφαλή τρόπο κάθε εκλυόμενο ψυκτικό και κατά προτίμηση να το αποβάλλει εξωτερικά,
στην ατμόσφαιρα.

8. Έλεγχοι στον ψυκτικό εξοπλισμό
Όταν πραγματοποιείται αλλαγή στα ηλεκτρικά μέρη, θα πρέπει να ταιριάζουν για το σκοπό αυτό καθώς
και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Πάντοτε θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης και σέρβις
του κατασκευαστή. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, συμβουλευτείτε την τεχνική υποστήριξη του
κατασκευαστή για βοήθεια. Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι παρακάτω έλεγχοι στις εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιούν εύφλεκτα ψυκτικά:

6. Καμία πηγή ανάφλεξης.
Κανένα άτομο που διεξάγει εργασίες σχετικές με σύστημα ψυκτικού που περιλαμβάνει την έκθεση
κάποιου σωλήνα που περιέχει ή περιείχε εύφλεκτο ψυκτικό, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε
πηγή ανάφλεξης με τέτοιον τρόπο που να οδηγεί σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Όλες οι πιθανές πηγές
ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος, θα πρέπει να κρατούνται αρκετά μακριά από το
σημείο της εγκατάστασης, επιδιόρθωσης, αφαίρεσης ή διάθεσης, κατά τη διάρκεια των οποίων ενδέχεται
να γίνει διαρροή του εύφλεκτου υλικού στον περιβάλλοντα χώρο. Πριν από τη διενέργεια εργασιών, θα
πρέπει να διερευνηθεί ο χώρος γύρω από τον εξοπλισμό για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι
ανάφλεξης ή πυρκαγιάς. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες «ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ».

2. Διαδικασία εργασίας
Οι εργασίες θα πρέπει να αναλαμβάνονται κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες για ελαχιστοποίηση του
κινδύνου παρουσίας ενός εύφλεκτου αερίου ή ατμού κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Π
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Πληροφορίες συντήρησης
(Απαιτείται μόνο για τις μονάδες που χρησιμοποιούν το ψυκτικό υγρό R32/R290)
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9. Έλεγχοι στα ηλεκτρικά συστήματα
Στην επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων περιλαμβάνονται οι αρχικοί έλεγχοι ασφαλείας
και οι διαδικασίες ελέγχου των εξαρτημάτων. Εάν υπάρχει βλάβη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την
ασφάλεια, τότε καμία ηλεκτρική παροχή δεν θα πρέπει να συνδεθεί στο κύκλωμα μέχρι να γίνει
επιδιόρθωση της βλάβης. Εάν δεν μπορεί να διορθωθεί άμεσα η βλάβη αλλά είναι απαραίτητη η συνέχιση
της λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει να εφαρμοστεί μια εναλλακτική προσωρινή λύση. Αυτό θα πρέπει
να αναφερθεί στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, ώστε να είναι ενημερωμένα όλα τα μέρη. Οι αρχικοί έλεγχοι
ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

10. Επισκευές σε σφραγισμένα εξαρτήματα

Η ποσότητα πλήρωσης είναι σύμφωνα με το μέγεθος του δωματίου εντός του οποίου έχουν 
εγκατασταθεί τα μέρη του ψυκτικού.
Ο μηχανισμός εξαερισμού και οι έξοδοι λειτουργούν κατάλληλα και δεν εμποδίζονται.
Εάν χρησιμοποιείται ένα έμμεσο κύκλωμα ψυκτικού, τα δευτερεύοντα κυκλώματα θα πρέπει 
να ελεγχθούν για παρουσία ψυκτικού. Η σήμανση στον εξοπλισμό εξακολουθεί να είναι 
ορατή και ευανάγνωστη.
Η σήμανση που δεν είναι ευανάγνωστη θα πρέπει να αλλαχθεί.
Ο σωλήνας ψυκτικού ή τα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα σε θέση όπου δεν πρόκειται να 
εκτεθούν σε οποιαδήποτε ουσία η οποία ενδέχεται να διαβρώσει τα εξαρτήματα του 
κυκλώματος, εκτός εάν,
τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά που είναι ανθεκτικά
στη διάβρωση ή είναι κατάλληλα προστατευμένα κατά της διάβρωσης.

  οι πυκνωτές θα πρέπει να απενεργοποιηθούν: θα πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο για την αποφυγή
πιθανότητας εμφάνισης σπινθήρων
δεν υπάρχουν εκτεθειμένα ενεργά ηλεκτρικά μέρη ή καλωδιώσεις κατά την πλήρωση, ανάκτηση ή
τον καθαρισμό του συστήματος.
υπάρχει πάντα γείωση.

    

    

10.1  

10.2  Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω για να διασφαλιστεί ότι η εργασία πάνω σε ηλεκτρικά 
μέρη δεν θα αλλοιώσει το περίβλημα με τέτοιον τρόπο που να επηρεάσει το επίπεδο προστασίας. Το 
παραπάνω περιλαμβάνει ζημιά σε καλώδια, σε μεγάλο αριθμό συνδέσεων, ακροδεκτών που δεν έγιναν 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές, ζημιά σε στεγανωτικά, λάθος εφαρμογή στυπιοθλιπτών, κτλ.

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.
 Βεβαιωθείτε ότι τα στεγανωτικά ή τα υλικά στεγάνωσης δεν έχουν διαβρωθεί με τέτοιον τρόπο που να μην 
εξυπηρετούν το σκοπό αποτροπής της εισχώρησης εύφλεκτων αερίων στο χώρο. Τα ανταλλακτικά θα 
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση κόλλας σιλικόνης ενδέχεται να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα 
ορισμένου τύπου εξοπλισμού για τον εντοπισμό διαρροών. Τα εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα δεν 
χρειάζεται να απομονωθούν πριν από την εργασία πάνω σε αυτά.

Κατά τη διάρκεια επισκευών σε σφραγισμένα εξαρτήματα, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα 
πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένες από τον εξοπλισμό πριν από κάθε αφαίρεση σφραγισμένων 
καλυμμάτων, κτλ. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει ηλεκτρική παροχή στον 
εξοπλισμό κατά τη διάρκεια του σέρβις, θα πρέπει να υπάρχει μια συσκευή εντοπισμού 
διαρροών σε συνεχόμενη λειτουργία η οποία να είναι τοποθετημένη στο πιο κρίσιμο σημείο 
για να προειδοποιήσει σε ενδεχόμενη κρίσιμη κατάσταση.
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11. Επισκευή πάνω σε εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα
Μην εφαρμόζετε οποιαδήποτε μόνιμα επαγωγικά φορτία ή φορτία χωρητικότητας στο κύκλωμα 
χωρίς να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπερβούν τα επιτρεπτά όρια τάσης και ρεύματος για τον 
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα είναι μόνο εκείνα πάνω στα 
οποία μπορεί να δουλέψει κάποιος τη δεδομένη στιγμή παρουσία εύφλεκτων αερίων. Ο 
εξοπλισμός δοκιμής θα πρέπει να είναι στη σωστή ονομαστική τιμή. Αντικαταστήστε 
εξαρτήματα μόνο με ανταλλακτικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή. Άλλα μέρη 
μπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη του ψυκτικού στην ατμόσφαιρα από τυχόν διαρροή.

12. Καλωδίωση
Ελέγξτε ότι η καλωδίωση δεν εκτίθεται σε φθορά, διάβρωση, υπερβολική πίεση, κραδασμούς, 
αιχμηρές επιφάνειες ή άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο έλεγχος θα πρέπει επίσης 
να λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα παλαίωσης ή συνεχούς κραδασμού από πηγές όπως 
συμπιεστές ή ανεμιστήρες.

15. Αφαίρεση και εκκένωση
Όταν επεμβαίνετε στο κύκλωμα του ψυκτικού για να κάνετε επιδιορθώσεις για κάθε άλλο σκοπό, 
θα πρέπει να εφαρμόζετε τις συμβατικές διαδικασίες, ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθείται η 
καλύτερη πρακτική καθώς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η αναφλεξιμότητα. Θα πρέπει να 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 αφαίρεση του ψυκτικού,
καθαρισμός του κυκλώματος με αδρανές αέριο,
εκκένωση,
καθαρισμός πάλι με αδρανές αέριο,
ανοίξτε το κύκλωμα μέσω εγκοπής ή με φλόγιστρο.

Η ποσότητα του ψυκτικού θα πρέπει να ανακτηθεί στους κατάλληλους κυλίνδρους. Το σύστημα θα 
πρέπει να καθαριστεί με καθαρό οξυγόνο ελεύθερο αζώτου (OFN) για να διατηρηθεί η ασφάλεια της 
μονάδας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας ή οξυγόνο για αυτήν την εργασία.
Η έκπλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί καταργώντας την εκκένωση στο σύστημα μέσω του OFN και 
συνεχίζοντας την πλήρωση μέχρι την επίτευξη της πίεσης λειτουργίας, κατόπιν εκλύοντας το OFN 
στην ατμόσφαιρα και τελικά δημιουργώντας πάλι εκκένωση στο κύκλωμα. Η παραπάνω διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί μέχρι να μην υπάρχει κανένα υπόλειμμα ψυκτικού στο σύστημα.

13. Ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών
Κάτω από καμία συνθήκη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιθανές πηγές ανάφλεξης κατά 
την αναζήτηση ή τον εντοπισμό διαρροών ψυκτικού. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
δαυλός αλογόνου (ή κάθε άλλος ανιχνευτής με τη χρήση γυμνής φλόγας).

14. Τρόποι ανίχνευσης διαρροών
Οι παρακάτω μέθοδοι εντοπισμού διαρροών νοούνται ως αποδεκτές για συστήματα που περιέχουν 
εύφλεκτα ψυκτικά. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί ανιχνευτές διαρροών για τον 
εντοπισμό εύφλεκτων ψυκτικών, αλλά η ευαισθησία ενδέχεται να μην είναι η κατάλληλη, ή να χρειάζεται 
βαθμονόμηση. (Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού θα πρέπει να διενεργείται σε χώρο χωρίς παρουσία 
ψυκτικού). Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής δεν είναι πιθανή πηγή ανάφλεξης και είναι κατάλληλος για το 
ψυκτικό. Ο εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών θα πρέπει να είναι ρυθμισμένος σε ποσοστό LFL του 
ψυκτικού και θα πρέπει να βαθμονομείται σύμφωνα με ψυκτικό που εφαρμόζεται και να επιβεβαιωθεί το 
κατάλληλο ποσοστό αερίου (25% μέγιστο ποσοστό). Υγρά ανίχνευσης διαρροών είναι κατάλληλα για 
χρήση στα περισσότερα ψυκτικά, αλλά θα πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση των καθαριστικών που 
περιέχουν χλωρίνη καθώς η χλωρίνη μπορεί να αντιδράσει με το ψυκτικό και να διαβρώσει τους 
χαλκοσωλήνες.
Εάν υπάρχει υπόνοια για διαρροή, θα πρέπει να σβήσετε ή να απομακρύνετε όλες τις γυμνές φλόγες. Εάν 
εντοπιστεί διαρροή ψυκτικού που απαιτεί συγκόλληση, θα πρέπει να γίνει ανάκτηση στο σύνολο του 
ψυκτικού από το σύστημα, ή να απομονωθεί (μέσω κλεισίματος βαλβίδων) σε μέρος του συστήματος 
μακρυά από τη διαρροή. Θα πρέπει να εισαχθεί στο σύστημα καθαρό οξυγόνο ελεύθερο αζώτου (OFN) 
τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης.
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17. Θέση εκτός λειτουργίας
Πριν πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία, είναι απαραίτητο ο τεχνικός να είναι 
εξοικειωμένος με τον εξοπλισμό και όλα τα στοιχεία. Συνιστάται η χρήση καλών πρακτικών 
έτσι ώστε να γίνεται η πλήρης ανάκτηση του ψυκτικού με ασφαλή τρόπο. Πριν από τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας, θα πρέπει να γίνει λήψη δείγματος ψυκτικού και λαδιού.
Σε περίπτωση που χρειάζεται ανάλυση πριν από τη χρήση του ανακτημένου ψυκτικού. Είναι 
απαραίτητο να υπάρχει ηλεκτρική παροχή πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
α) Εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του.

Απομονώστε ηλεκτρικά το σύστημα
Πριν προσπαθήσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι:

β)
γ)
   

   

   
   

υπάρχει διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός χειρισμού, εάν απαιτείται, για το χειρισμό των 
κυλίνδρων του ψυκτικού,
όλος ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός είναι διαθέσιμος και χρησιμοποιείται 
σωστά,
η διαδικασία ανάκτησης γίνεται υπό την εποπτεία πάντα ενός ικανού ατόμου,
ο εξοπλισμός ανάκτησης και οι κύλινδροι συμμορφώνονται με τα κατάλληλα πρότυπα.

δ) Εάν είναι δυνατόν, εκκενώστε το σύστημα του ψυκτικού.
Εάν η εκκένωση δεν είναι δυνατή, χρησιμοποιήστε έναν συλλέκτη έτσι ώστε το ψυκτικό να αφαιρεθεί 
από διάφορα σημεία του συστήματος.
Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος βρίσκεται πάνω στις ζυγαριές πριν γίνει η εκκένωση.
Εκκινήστε τη μηχανή ανάκτησης και λειτουργήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην υπερχειλίζετε τους κυλίνδρους. (Όχι παραπάνω από το 80% του όγκου πλήρωσης υγρού).
Μην υπερβαίνετε την μέγιστη πίεση λειτουργίας του κυλίνδρου, ακόμα και προσωρινά.
 Όταν οι κύλινδροι έχουν γεμίσει σωστά κι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι οι 
κύλινδροι και ο εξοπλισμός έχουν αφαιρεθεί από το σημείο εγκαίρως και όλες οι βαλβίδες 
απομόνωσης πάνω στον εξοπλισμό είναι κλειστές. 
Το ψυκτικό που έχει ανακτηθεί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε άλλο σύστημα ψυκτικού εκτός 
εάν έχει καθαριστεί και ελεγχθεί.

ε)

στ)
ζ)

16. Διαδικασίες πλήρωσης
Εκτός από τη συμβατική διαδικασία πλήρωσης, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω απαιτήσεις:
  Βεβαιωθείτε ότι η μόλυνση διαφορετικών ψυκτικών δεν συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό 

πλήρωσης. Οι σωλήνες ή οι γραμμές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικροί σε μέγεθος, για να 
ελαχιστοποιήσετε την ποσότητα του ψυκτικού που περιέχεται σε αυτούς.
Οι κύλινδροι πρέπει να τοποθετούνται όρθιοι.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα του ψυκτικού είναι γειωμένο πριν να γίνει η πλήρωση με ψυκτικό.
Τοποθετήστε ετικέτα στο σύστημα όταν η πλήρωση ολοκληρωθεί (εάν δεν υπάρχει ήδη).
Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε να μην γίνει υπερχείλιση του συστήματος ψυκτικού.
Πριν την πλήρωση του συστήματος θα πρέπει να γίνει δοκιμή στην πίεση με OFN. Θα πρέπει να γίνει 
έλεγχος διαρροών στο σύστημα με την ολοκλήρωση της πλήρωσης αλλά πριν από τη θέση σε 
λειτουργία. Ένας τελευταίος έλεγχος για διαρροή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν φύγουν οι 
τεχνικοί από το χώρο.

    
    
    
    
    

Όταν χρησιμοποιείται η τελική πλήρωση OFN, το σύστημα θα πρέπει ρυθμιστεί στην 
ατμοσφαιρική πίεση για να μπορεί να γίνει εργασία πάνω σε αυτό. Η συγκεκριμένη διαδικασία 
είναι καίριας σημασίας σε περίπτωση που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν διαδικασίες 
συγκόλλησης στους σωλήνες.
Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος της αντλίας κενού δεν είναι κλειστή σε τυχόν πηγές ανάφλεξης και 
υπάρχει εξαερισμός.

η)
θ)
ι)

κ)
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18. Τοποθέτηση Ετικέτας
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει ετικέτα που να δηλώνει ότι είναι εκτός λειτουργίας και δεν 
περιέχει ψυκτικό. Η ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει ημερομηνία και υπογραφή. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ετικέτες πάνω στον εξοπλισμό που δηλώνουν ότι περιέχει 
εύφλεκτο ψυκτικό.
19. Ανάκτηση
Όταν αφαιρείτε το ψυκτικό από το σύστημα, είτε για σέρβις είτε για θέση εκτός λειτουργίας, συνιστάται η καλή 
πρακτική έτσι ώστε το σύνολο του ψυκτικού να αφαιρεθεί με ασφαλή τρόπο.

Κατά τη μεταφορά του ψυκτικού σε κυλίνδρους, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τους κατάλληλους 
κυλίνδρους ανάκτησης ψυκτικού. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμος ο σωστός αριθμός κυλίνδρων για τη φύλαξη 
του συνολικού όγκου του ψυκτικού του συστήματος. Όλοι οι κύλινδροι που χρησιμοποιούνται είναι σχεδιασμένοι 
για το ψυκτικό που έχει ανακτηθεί κι έχουν ετικέτα για το συγκεκριμένο ψυκτικό (π.χ. ειδικοί κύλινδροι για την 
ανάκτηση του ψυκτικού). Οι κύλινδροι θα πρέπει να είναι πλήρεις με τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης και τις σχετικές 
βαλβίδες αποκοπής σε καλή κατάσταση.

Οι άδειοι κύλινδροι ανάκτησης εκκενώνονται και, εάν είναι δυνατόν, ψύχονται πριν από τη διενέργεια της 
ανάκτησης.

Ο εξοπλισμός ανάκτησης θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση με μια σειρά από οδηγίες που αφορούν τον 
υπάρχοντα εξοπλισμό και ο οποίος θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την ανάκτηση των εύφλεκτων ψυκτικών. 
Επιπλέον, ένα σύνολο από ζυγαριές θα πρέπει να είναι διαθέσιμο
και σε καλή κατάσταση.

Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι πλήρεις με στεγανοποιημένους συνδέσμους και σε καλή κατάσταση. Πριν 
χρησιμοποιήσετε τη μηχανή ανάκτησης, ελέγξτε ότι είναι σε ικανοποιητικά καλή κατάσταση, έχει γίνει σωστή 
συντήρηση και τυχόν ηλεκτρικά εξαρτήματα που σχετίζονται με την ίδια είναι στεγανοποιημένα για την αποφυγή 
ανάφλεξης σε περίπτωση έκλυσης ψυκτικού. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή.

Το ανακτημένο ψυκτικό θα πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή στον σωστό κύλινδρο και με τη σχετική 
Σημείωση Μεταφοράς Αποβλήτων. Μην αναμιγνύετε τα ψυκτικά σε μονάδες ανάκτησης και ειδικά μέσα σε 
κυλίνδρους.

Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε τους συμπιεστές ή λάδια των συμπιεστών, βεβαιωθείτε ότι έχουν εκκενωθεί σε 
αποδεκτό επίπεδο για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει εύφλεκτο ψυκτικό εντός του λιπαντικού. Η διαδικασία 
εκκένωσης θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την επιστροφή του συμπιεστή στους προμηθευτές. Θα πρέπει 
να εφαρμόζεται μόνο ηλεκτρική θερμότητα στον συμπιεστή για την επιτάχυνση της εν λόγω διαδικασίας. Όταν 
γίνεται αποστράγγιση του λαδιού από ένα σύστημα, θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο.

1. Η μεταφορά του εξοπλισμού που περιέχει εύφλεκτα ψυκτικά. Συμμόρφωση με τους
κανονισμούς μεταφοράς
Σήμανση του εξοπλισμού με χρήση ετικετών. Συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς
Διάθεση του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί εύφλεκτα ψυκτικά. Συμμόρφωση με τους
εθνικούς κανονισμούς
Αποθήκευση εξοπλισμού/συσκευών
Η αποθήκευση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

2.
3.

4.

5. Αποθήκευση εξοπλισμού σε συσκευασία (δεν έχει πουληθεί)
Θα πρέπει να δημιουργηθεί προστατευτική συσκευασία αποθήκευσης έτσι ώστε να μην
υπάρχει καμία διαρροή ψυκτικού από τη μηχανική βλάβη του εξοπλισμού εντός της
συσκευασίας. Ο μέγιστος αριθμός μερών του εξοπλισμού που μπορεί να αποθηκευτεί
μαζί καθορίζεται από τους τοπικούς κανονισμούς.

20. Μεταφορά, σήμανση και αποθήκευση των μονάδων



Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, 
για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία πωλήσεων 
ή τον κατασκευαστή.

 

Technical support email: fge.service@fgeurope.gr


