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ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις
προφυλάξεις σε αυτό το
εγχειρίδιο πριν θέσετε σε
λειτουργία τη μονάδα.

Η συσκευή περιέχει R32.

•Π
 ριν απ την εγκατάσταση, δια2άστε πρσεκτικά αυτές τις πρ)υλάεις για
την ασ)άλεια.
• Ακλυθήστε τις πρ)υλάεις πυ παρέ&νται εδώ για την απ)υγή κινδύνων ασ)
αλείας. Τα σύμ2λα και ι σημασίες τυς παρατίθενται παρακάτω.
ΠΡΕΙ∆ΠΙΗΣΗ :	Δηλώνει τι η εσ)αλμένη &ρήση της μνάδας μπρεί να
πρκαλέσει σ2αρ τραυματισμ ή θάνατ
ΠΡOΦΥΛΑΗ
:	Δηλώνει τι η εσ)αλμένη &ρήση της μνάδας μπρεί
να πρκαλέσει πρσωπικ τραυματισμ (*1) ή 8ημιά σε
περιυσία (*2).
			
*1 :	Πρσωπικς τραυματισμς σημαίνει ένα μικρ
ατύ&ημα, έγκαυμα ή ηλεκτρπληία πυ δεν απαιτεί
την εισαγωγή ή επανειλημμένη θεραπεία σε νσκμεί.
			
*2 : 	;ημιά σε περιυσία σημαίνει μεγαλύτερη 8ημιά πυ
επηρεά8ει τα περιυσιακά στι&εία ή τυς πρυς.
Για γενική κινή ρήση
Το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής πρέπει να είναι
τουλάχιστον εύκαμπτο καλώδιο με περίβλημα πολυχλωροπρενίου (σχέδιο
H07RN-F) ή καλώδιο με χαρακτηρισμό 60245 IEC66. (Η τπθέτηση θα πρέπει
να γίνει σύμ)ωνα με τν εθνικ καννισμ πυ α)ρά τις καλωδιώσεις.)
ΠΡOΦΥΛΑΗ

GR

Για να απσυνδέσετε τη συσκευή απ) την ηλεκτρική παρή

Η συσκευή αυτή θα πρέπει να συνδεθεί στην παρ&ή ρεύματς μέσω
ασ)αλειδιακπτη ή διακπτη με δια&ωρισμ επα)ής τυλά&ιστν 3 mm,
σε λυς τυς πλυς.
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KIN∆ΥNOΣ
• ΓΙΑ XΡΗΣΗ ΜOΝO ΑΠO ΑΡΜOΔΙOΥΣ ΤΕXΝΙΚOΥΣ.
• ΑΠΕΝΕΡΓOΠOΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡOXΗ ΠΡOΤOΥ ΚΑΤΑΦΥΓΕΤΕ
ΣΕ OΠOΙΑΔΗΠOΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ OΤΙ OΛOΙ OΙ
ΔΙΑΚOΠΤΕΣ ΙΣXΥOΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓOΠOΙΗΜΕΝOΙ. ΕΑΝ ΑΥΤO ΔΕΝ
ΠΡΑΓΜΑΤOΠOΙΗΘΕΙ ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡOΠΛΗBΙΑ.
•	ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΣΥΝΔΕΣΗΣ. ΕΑΝ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ, ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕBΑΡΤΗΜΑΤΑ.
•	ΕΛΕΓBΤΕ OΤΙ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚOΜΜΕΝO Η
ΑΠOΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝO ΠΡΙΝ BΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
•	ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚOΝΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Η ΑΤΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚOΛOΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ OΔΗΓΙΑ ΑΥΤΗ ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗBΗ.
• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠOΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜOΝΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤOΝ ΚΙΝΔΥΝO ΠΡOΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΤOΠOΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜOΝΑΔΑ ΣΕ
ΑΡΚΕΤΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ (ΤOΥΛΑXΙΣΤOΝ 2 Μ) ΑΠO ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜOΤΗΤΑΣ OΠΩΣ
Π.X. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΣOΜΠΕΣ Κ.Λ.Π.
•	ΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤO ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚO ΓΙΑ ΕΚ ΝΕOΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΑΛΛO ΣΗΜΕΙO, ΠΡOΣΕBΤΕ ΠOΛΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤO ΨΥΚΤΙΚO
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑZΙ ΜΕ ΤO ΨΥΚΤΙΚO (R32) ΜΕΣO ΚΑΙ OΠOΙOΔΗΠOΤΕ
ΑΛΛO ΑΕΡΙO ΜΕΣO. ΕΑΝ ΑΝΑΜΙXΘΕΙ ΑΕΡΑΣ Η ΑΛΛO ΑΕΡΙO ΜΑZΙ ΜΕ ΤO
ΨΥΚΤΙΚO ΜΕΣO, Η ΠΙΕΣΗ ΤOΥ ΑΕΡΙOΥ ΣΤO ΨΥΚΤΙΚO ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΕBΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΕXΕΙ ΩΣ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗBΗ ΤΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤOΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜO ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
• ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠOΥ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ ΤO ΨΥΚΤΙΚO ΑΕΡΙO ΑΠO ΤΗ
ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΤΕ
ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚO ΑΕΡΑ ΤO XΩΡO. ΕΑΝ ΤO ΨΥΚΤΙΚO ΑΕΡΙO ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ
ΑΠO ΦΛOΓΑ Η ΑΠO ΚΑΤΙ ΑΛΛO, ΠΑΡΑΓΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΑΕΡΙΑ.
ΠΡOΕΙΔOΠOΙΗΣΗ
• Μη
 τρππιήσετε πτέ τη μνάδα αυτή α)αιρώντας κάπι απ τα μέσα πρστασίας
ή παρακάμπτντας κάπιν απ τυς διακπτες ασ)αλείας.
•	Μην εγκαταστήσετε σε σημεί πυ δεν αντέ&ει τ 2άρς της μνάδας. Εάν η
μνάδα πέσει, μπρεί να πρκληθεί τραυματισμς ανθρώπυ και καταστρ)ή
ιδικτησίας.
•	Πρτύ εκινήσετε τις ηλεκτρικές εργασίες, συνδέστε ένα εγκεκριμέν )ις
στ καλώδι παρ&ής ισ&ύς. Βε2αιωθείτε επίσης τι η συσκευή γειώνεται
σωστά.
•	Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμ)ωνα με τυς εθνικύς καννισμύς
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Εάν ανι&νεύσετε πιαδήπτε 2λά2η, μην
εγκαταστήσετε τη μνάδα. Επικινωνήστε αμέσως με την αντιπρσωπία.
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• 	Να ρησιμoπoιείτε απoκλειστικά και μνo τo καθoρισμένo ψυκτικ για
συμπλήρωση ή αντικατάσταση. Σε δια)oρετική περίπτωση, ενδέ&εται
να πρoκληθεί αφύσικα υψηλή πίεση στoν κύκλo ψύης, η oπoία μπoρεί
να oδηγήσει σε αστo&ία ή έκρηη τoυ πρoϊντoς ή στoν σωματικ
τραυματισμ τoυ ρήστη.
• 	Μη ρησιμπιείτε μέσα για να επιταύνετε τη διαδικασία απψυξης ή για
καθαρισμ, εκτς απ αυτά πυ πρτείννται απ τν κατασκευαστή.
• 	Η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτι ωρίς συνεείς πηγές
ανάφλεξης (για παράδειγμα: γυμνές φλγες, μια συσκευή αερίυ σε
λειτυργία ή μια ηλεκτρική θερμάστρα σε λειτυργία).
• Σημειώστε τι τα ψυκτικά μπρεί να είναι άσμα.
• 	Μην τρυπάτε και μην καίτε καθώς η συσκευή είναι υπ πίεση. Μην
εκθέτετε τη συσκευή σε θερμτητα, φλγα, σπίθες ή άλλες πηγές
ανάφλεξης. Διαφρετικά μπρεί να εκραγεί και να πρκαλέσει
τραυματισμ ή θάνατ.
• 	Για τ μντέλ R32, ρησιμπιήστε σωλήνες, τ εκτoνoύμενo
περικλι και τα εργαλεία πυ πρλέπνται για τ ψυκτικ R32. Η
ρήση υπάρυσας (R22) σωλήνωσης, τυ εκτoνoύμενoυ περικλίυ και
εργαλείων μπρεί να πρκαλέσει ασυνήθιστα υψηλή πίεση στν κύκλ
τυ ψυκτικύ (σωλήνωση) και ενδεμένως να δηγήσει σε έκρηξη και
τραυματισμ.
• 	Τ πάς των σωλήνων αλκύ πυ ρησιμπιύνται με τ R32 πρέπει
να υπεραίνει τα 0,8 mm. Πτέ μη ρησιμπιείτε σωλήνες αλκύ
λεπττερυς απ 0,8 mm.
• 	Μην εκτελείτε σύνδεση εκτνωσης εντς κτιρίυ, ικίας ή δωματίυ,
ταν συνδέετε τν εναλλάκτη θερμτητας της εσωτερικής μνάδας με
τη σωλήνωση διασύνδεσης. Η σύνδεση ψυκτικύ εντÓς ενÓς κτιρίυ,
ικίας ή δωματίυ πρέπει να γίνεται με αλκκÓλληση ή συγκÓλληση. Η
σύνδεση συνδέσμυ της εσωτερικής μνάδας με τη μέθδ εκτÓνωσης
μπρεί να γίνει μÓν σε εξωτερικÓ ώρ ή έξω απÓ τ κτίρι, την ικία ή
τ δωμάτι. Η σύνδεση εκτÓνωσης μπρεί να πρκαλέσει διαρρή αερίυ
και εύφλεκτη ατμÓσφαιρα
• 	Μετά την λκλήρωση της εγκατάστασης ή τυ σέρις, εαιωθείτε Óτι
δεν υπάρει διαρρή τυ ψυκτικύ αερίυ. Μπρεί να δημιυργηθύν
τξικά αέρια Óταν τ ψυκτικÓ έρθει σε επαφή με φωτιά.
• 	Η συσκευή και ι σωληνώσεις πρέπει να εγκατασταθύν, να ρησιμπιηθύν
και να απθηκευτύν σε δωμάτι με εμαδÓ δαπέδυ μεγαλύτερ απÓ Amin m2.
Πώς να πρσδιρίσετε τ Amin m2 : Amin = (M / (2,5 x 0,22759 x h0))2
M είναι η πσÓτητα πλήρωσης ψυκτικύ σε kg. h0 είναι τ ύψς εγκατάστασης
της συσκευής σε m: 0,6 m για στήριξη στ δάπεδ/1,8 m για στήριξη στν
τί/1,0 m για στήριξη σε παράθυρ/2,2 m για στήριξη στην ρφή (Για αυτές
τις μνάδες τ συνιστώμεν ύψς εγκατάστασης είναι 2,5 m.).
• 	Ακλυθείτε τυς εθνικύς καννισμύς για τ αέρι.

GR
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ΠΡOΦΥΛΑΗ
• Η έκθεση της μνάδας στ νερ ή στην υγρασία πριν απ την εγκατάσταση
μπρεί να δηγήσει σε ηλεκτρπληία. Μην απθηκεύετε σε υγρά υπγεια και
μην εκθέτετε σε 2ρ&ή ή νερ.
•	Αύ απσυσκευάσετε τη μνάδα, εετάστε την πρσεκτικά για πιθανές 8ημιές.
•	Μην εγκαθιστάτε τη μνάδα σε μέρς Óπυ μπρεί να λάει ώρα διαρρή
εύφλεκτυ αερίυ. Σε περίπτωση πυ συσσωρεύνται γύρω απÓ τη μνάδα
αέρια απÓ διαρρή, μπρεί να πρκληθεί πυρκαγιά.
•	Μην εγκαταστήσετε σε σημεί πυ μπρεί να αυήσει τυς κραδασμύς της
μνάδας. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημεί πυ ενδέ&εται να ενισ&υθεί
η ένταση τυ θρύ2υ της μνάδας ή πυ θρυ2ς και εξερμενς αέρας μπρύν
να ενλήσυν τυς γείτνες.
•	Για να απ)ύγετε τραυματισμύς, πρσέ&ετε ταν ειρίεστε εαρτήματα με
αιμηρά άκρα.
• O κατασκευαστής απoπoιείται κάθε ευθύνη για ημιές πoυ τυ&ν
πρoκύψoυν λγω της μη τήρησης των oδηγιών τoυ παρντoς εγ&ειριδίoυ.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡOΣ ΤΗΝ ΤOΠΙΚΗ ΕΠΙXΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜOΥ
Θα πρέπει πωσδήπτε να ρντίσετε να αναέρετε την εγκατάσταση της
συσκευής αυτής στην τπική επι&είρηση ηλεκτρισμύ. Στην περίπτωση πυ
αντιμετωπίσετε πιδήπτε πρ2λημα ή η επι&είρηση δεν εγκρίνει την
εγκατάσταση, η υπηρεσία σέρ2ις θα πρ2εί στα κατάλληλα αντίμετρα.

n Σημαντικές

πληρoφoρίες σετικά με τ ρησιμoπoιoύμενo ψυκτικó μέσo
Τ πρϊÓν αυτÓ περιέει φθριύα αέρια πυ πρκαλύν τ φαινÓμεν
τυ θερμκηπίυ.
Μην εκκενώνετε αέρια στην ατμÓσφαιρα.
Τύπς Ψυκτικύ μέσυ: R32
Τιμή GWP(1): 675 * (π.. R32 αναφ. AR4)
(1)GWP = δυναμικÓ πλανητικής αύξησης της θερμκρασίας
Η πσÓτητα τυ Ψυκτικύ μέσυ αναγράφεται στην πινακίδα
αρακτηριστικών της μνάδας.
* Η τιμή αυτή ασίεται στν καννισμÓ 517/2014 περί φθριύων αερίων
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΛΙΣΜOΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΕΑΡΤHΜΑΤΩΝ
Αρ.

Όνoμα εξαρτήματoς

Αρ.

Όνoμα εξαρτήματoς

2

1
Πλάτη εγκατάστασης* x 1

3

Ασύρματ τηλεειριστήρι* x 1

4

Μπαταρία x 2

1

5

Βάση τηλεειριστηρίoυ* x 1

2

6

Βίδες εγκατάστασης** ø4 x 25 l x 6

3

=υλóιδα ø3,1 x 16 l x 2

4

7

8
Υδατoστεγές καπάκι*** x 2 (μνo για oρισμένα μoντέλα)

Mαστς απoστράγγισης*** x 1 (μνα για τα μoντέλα θέρμανσης)
5

6

!

9
Εγειρίδιo ρήσης

Εγειρίδιo εγκατάστασης
8

7

"
Ετικέτα B x 2 (για τo μoντέλo Multi)

*
**
***

9

Τo εάρτημα μπoρεί να διαέρει απ αυτ πoυ απεικoνίεται.
O αριθμς των εαρτημάτων μπoρεί να διαέρει ανά μoντέλo.
Τo εάρτημα είναι συσκευασμέν μαί με την εωτερική μoνάδα.

!

"

GR
Καθαρισμ5ς / Αντικατάσταση Φίλτρων

Φίλτρα αέρα
Φίλτρα αέραΚαθαρίετε τα κάθε 2 εδoμάδες.
1. Ανoίτε τη γρίλια εισαγωγής αέρα.
2. Αφαιρέστε τα Φίλτρα αν ρίσκνται στ φίλτρ αέρα.
3. Κ
 αθαρίστε τα με την ηλεκτρική σκoύπα ή πλύνετε τα και έπειτα
στεγνώστε τα.
4. Ε γκαταστήστε τα ίλτρα ανά και κλείστε τη γρίλια εισαγωγής αέρα

5
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ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜOΝΆΔΑΣ
Για εγκατάσταση με πίσω αριστερή ή
σωλήνωση αριστερή

mm

ή πε

ρισσ

52 mm ή περισστερ

190

Τις

τε

Αγκιστρ

Εισαγάγετε τ πρστατευτικ ανάμεσα στην
εσωτερική μνάδα και τν τί και γείρετε
την εσωτερική μνάδα για να
επιτύετε καλύτερη λειτυργία.

Πλάτη

1 εγκατάστασης

ρ

225

Αγκ

ιστρ

mm



ή πε

ρισσ

Η πρσθετη σωλήνωση μπρεί να
συνδεθεί στα αριστερά, πίσω αριστερά,
πίσω δειά, δειά, κάτω δειά ή κάτω αρίστερά.

τε

ρ

Περίλημα

∆ειά
Φίλτ

Πίσω
δειά

ρ α

έρα

Σωλήνας
πρστασίας

(Eπισ

υνάπ

τω σ

Κάτω
δειά

Πίσω
αριστερά

Αριστερά
Κάτω αριστερά

Μην αήσετε τ σωλήνα απστράγγισης να
αλαρώσει.

τ μ

πρσ

τινς

.)

3 Μπαταρίες

Κψτε ελαρώς
λά τη τρύπα
της σωλήνωσης.

Οι σωληνώσεις ψυκτικού

πρέπει να προστατεύονται από
υσική φθορά.

Εγκαταστήστε ένα πλαστικό
κάλυμμα ή κάτι αντίστοιχο.

6

ή πε

ρισσ

600

A

mm

νμα εαρτήματς

		 (RAS-10, 13PKVPG-E)
: Ø12,7 mm
		(RAS-16PKVPG-E)

B

Υλικ μνωσης σωλήνων
(αρώδες πλυαιθυλένι πάυς 6 mm)

C

Στκς, ταινίες PVC

Oι ψυκτικί σωλήνες πρέπει να
μνώννται  καθένας ωριστά και
ι λι μαί.

Σκέπαστρ

τε

ρ

σ

ερισ

ήπ

ρ
τε
600

Πραιρετικά Eαρτήματα Eγκατάστασης

Σωλήνωση ψυκτικύ
Γραμμή υγρύ : Ø6,35 mm
Γραμμή αερίυ : Ø9,52 mm

1



τερ

ρισσ

ή πε

Πστητα

Πρέκταση σωλήνα
απστράγγισης
(∆εν είναι διαθέσιμς,
παρέεται απ τν
τενικ πυ κάνει την
εγκατάσταση)
mm

ήπ

ερισ

Θερμμνωτικ αρώδες
πλυαιθυλένι πάυς 6 mm

στ

ερ

∆ιάταη κλιών στερέωσης εωτερικής μνάδας
• Ασαλίστε την εωτερική μνάδα με τυς κλίες και τα παιμάδια
στερέωσης εάν υπάρει πιθαντητα να εκτεθεί η μνάδα σε ισυρ άνεμ.
• Xρησιμπιήστε κλίες και παιμάδια των Ø8 mm. ή Ø10 mm.
• Εάν απαιτείται απστράγγιση τυ νερύ απψυης, συνδέστε τ μαστ
απστράγγισης 7 και τ υδατστεγές καπάκι 8 στην κάτω πλάκα
της εωτερικής μνάδας πριν απ την εγκατάστασή της.

Ένα τ
καθένα

29 mm

1

108 mm

125 mm
Ø25 mm

Είσδς αέρα
121 mm

2 Ασύρματ τηλεειριστήρι

mm

m
00 m

106 mm

100

Η σύνδεση εκτόνωσης θα πρέπει να
εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο.

600 mm ή περισστερ

4 Βάση τηλεειριστηρίυ

330 mm

=υλóιδα

Κωδικς
εαρτήματς

Εασαλίστε ελαριά καθδική κλίση
στ σωλήνα απστράγγισης.

Ταινία ινυλίυ
Εαρμστε αύ
πρώτα εκτελέσετε
έλεγ απστράγγισης.

Ένα τ
καθένα
Έδς αέρα

600 mm

99 mm

* Η θήκη και ένα
αδιάρoo κάλυμμα
ρίσκoνται στην
εωτερική μoνάδα.

Έδς απστράγγισης

6
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ
Τπθέτηση της πλάτης εγκατάστασης

Σημεί Eγκατάστασης

Oπές μπυλνιών αγκίστρωσης

• Ένα σημεί πυ δημιυργεί τα κενά γύρω απ την εσωτερική μνάδα,
πως αίνεται στ διάγραμμα.
• Ένα σημεί πυ δεν υπάρυν εμπδια κντά στην εισαγωγή και την
έδ τυ αέρα.
• Ένα σημεί πυ επιτρέπει την εύκλη εγκατάσταση της σωλήνωσης πρς
την εωτερική μνάδα.
• Ένα σημεί πυ επιτρέπει τ άνιγμα τυ μπρστινύ καλύμματς.
• Η εσωτερική μνάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε ύψς τυλάιστν
2,5 m. Επίσης, θα πρέπει να απφεύγεται η τπθέτηση αντικειμένων
επάνω στην εσωτερική μνάδα.

225
104

ΠΡOΦΥΛΑΗ

ταν η πλάτη εγκατάστασης τπθετείται
απευθείας στν τί
1. Τπθετείστε σταθερά την πλάτη εγκατάστασης ιδώνντας τη στα πάνω
και κάτω τμήματα της για να αναρτήσετε την εσωτερική μνάδα.
2. Για να τπθετήσετε την πλάτη της εγκατάστασης πάνω σε τί απ
σκυρδεμα με κλίες αγκύρωσης, ρησιμπιήστε τις πές των κλίων
αγκύρωσης, πως υπδεικνύεται στην εικνα.
3. Τπθετήστε σε ριντια θέση την πλάτη στν τί.

Τηλεειριστήρι
• Ένα σημεί πυ δεν παρεμάλλνται εμπδια πως μια κυρτίνα πυ
μπρεί να παρεμπδίυν τη λήψη τυ σήματς απ την εσωτερική μνάδα.
• Μην εγκαταστήσετε τ τηλεειριστήρι σε σημεί εκτεθειμέν στ άμεσ
ηλιακ ως ή κντά σε πηγή θερμτητας, πως ηλεκτρικς ύρνς.
• Κρατήστε τ τηλεειριστήρι σε απσταση τυλάιστν 1 m απ την
πλησιέστερη τηλεραση ή στερεωνικ συγκρτημα. (Είναι απαραίτητ
για να μην πρκαλύνται διαταραές στην εικνα ή παράσιτα στν ή.)
• Η τπθεσία τυ τηλεειριστηρίυ πρέπει να καθριστεί πως αίνεται
ακλύθως.

ΠΡOΦΥΛΑΗ
ταν τπθετείτε την πλάτη εγκατάστασης με απλές ίδες, μη
ρησιμπιείτε τις τρύπες των στρινιών. ∆ιαρετικά, η μνάδα
μπρεί να πέσει και να πρκαλέσει τραυματισμύς και ημιές.
Πλάτη εγκατάστασης
(∆ιατηρήστε σε ριντια θέση.)

(Κάτψη)
Εσωτερική μνάδα
45º

º

45º

Στρινι

Τηλεειριστήρι

λή

Πρέκταση
15 mm ή
λιγτερ

Τρύπα διαμέτρυ 5 mm

Τηλεειριστήρι

ς

ψη

Εύρς λήψης

ς

ρ

Εύ

75

1
Πλάτη
Oπή σωλήνα εγκατάστασης

Αναρτήστε

Αναρτήστε

Σπείρωμα
5 Βίδες εγκατάστασης
Εσωτερική μνάδα
Βάρς

• Να απεύγεται η έκθεση τυ δέκτη τυ τηλεειριστηρίυ της
εσωτερικής μνάδας σε άμεσ ηλιακ ως.
• O μικρεπεεργαστής της εσωτερικής μνάδας δεν πρέπει να
ρίσκεται πλύ κντά σε πηγές θρύυ ραδισυντητας (RF).
(Για λεπτμέρειες λέπε τ εγειρίδι ρήσης.)

Εσωτερική μνάδα

137

190

Oπή σωλήνα

(Πλαϊνή ψη)

52

40

Αναρτήστε

5

Κψιμ Τρύπας και Τπθέτηση
Πλάτης Εγκατάστασης

Βίδες εγκατάστασης
Ø4 x 25R

GR

ύπατ
(τπικά εαρτήματα)

ΠΡOΦΥΛΑΗ

Κψιμ τρύπας

Η ι σταθερή εγκατάσταση της μνάδας μπρεί να πρκαλέσει
τραυματισμύς και ημιές σε περίπτωση πυ πέσει η μνάδα.

ταν εγκαθιστάτε τυς ψυκτικύς σωλήνες απ την πίσω πλευρά

• Στην περίπτωση τιπιίας με τύλα ή σκυρδεμα ή παρμιυς τίυς
κάντε στν τί τρύπες διαμέτρυ 5 mm.
• Τπθετήστε ύπατ για τις Βίδες εγκατάστασης 5.

35

ΣΗΜΕIΩΣΗ
• Στερεώστε τις τέσσερις γωνίες και τα αμηλά σημεία της πλάκας
τπθέτησης με 4 έως 6 ίδες για την τπθέτηση.

65
Ø

Τ κέντρ της πής τυ
σωλήνα είναι πάνω απ.
τ έλς.

1. Αύ καθρίσετε τη θέση της πής τυ σωλήνα στην πλάκα στήριης (),
ανίτε με τρυπάνι την πή τυ σωλήνα (Ø65 mm) με ελαρή κλίση πρς
τα κάτω, πρς την εωτερική πλευρά.

ΣΗΜΕIΩΣΗ
• ταν τρυπάτε τί πυ περιέει μεταλλικ πλέγμα, πλέγμα καλωδίυ
ή μεταλλική πλάκα εασαλίστε τη ρήση τυ ειδικύ δατυλιδιύ πυ
απαιτείται και τ πί πωλείται ωριστά.

7
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Σε περίπτωση σύνδεσης κάτω
δειά ή κάτω αριστερά

Εγκατάσταση Σωλήνωσης και
Eύκαμπτυ Σωλήνα Aπστράγγισης

• Ανoίτε σισμές στην πρσoψη με
ένα μααίρι ή ένα κoπίδι
και, κατπιν, κψτε τις με
πένσα ή ανάλoγo εργαλείo.

∆ιαμρωση σωλήνωσης και εύκαμπτυ
σωλήνα απστράγγισης
* O σηματισμς υγρασίας πρκαλεί πρλήματα στ μηάνημα και, για
τν λγ αυτ, θα πρέπει να μνώσετε και τυς δύ σωλήνες ύνδεσης.
(ρησιμπιήστε αρώδες πλυαιθυλένι σα μνωτικ υλικ.)

Αριστερή σύνδεση σωλήνωσης
• Λυγίστε τo σωλήνα σύνδεσης έτσι ώστε να ρίσκεται σε απσταση μικρτερη
απ 43 mm απ την επιάνεια τoυ τoίoυ. Εάν o σωλήνας σύνδεσης
τoπoθετηθεί σε απσταση μεγαλύτερη απ 43 mm απ την επιάνεια τoυ
τoίoυ, η εσωτερική μoνάδα μπoρεί να μη στέκεται σταθερά στoν τoίo.
Xρησιμoπoιήστε ειδικ εργαλείo κάμψης σωλήνων ώστε να μη σπάσετε τo
σωλήνα.

Αφαιρέστε το καπάκι
και αποκόψτε
τη σχισμή του
περιβλήματος

Κάτω δειά

Αλλαγή σωλήνα
απστράγγισης

Σχισμή
περιβλήματος,
κοπή σε
καλούπι

Κάτω αριστερά

Αριστερά
∆ειά

Πρετιμασία σωλήνωσης

Αλλαγή σωλήνα
απστράγγισης

Πίσω δειά
Πίσω αριστερά

Κψτε τo

Λυγίστε τo σωλήνα σύνδεσης με ακτίνα καμπύλης μικρτερη των 30 mm.
Για να συνδέσετε τo σωλήνα μετά την εγκατάσταση της μoνάδας (εικνα)
(Πρoς τα εμπρς της διαστoλής)
326 mm

Γραμμή αερίoυ

283 mm

Γραμμή υγρoύ

1. Σχισμή περιβλήματος, κοπή σε καλούπι

Πρoς τα έω απ την εσωτερική μoνάδα
43 mm

• Για κάτω αριστερά ή κάτω δεξιά
		Με μια πένσα, αποκόψτε τη σχισμή που βρίσκεται στην κάτω αριστερή ή δεξιά
πλευρά του περιβλήματος για την κάτω αριστερή ή δεξιά σύνδεση.
• Για αριστερά ή δεξιά
Αφαιρέστε το καπάκι και με μια πένσα, αποκόψτε τη σχισμή που βρίσκεται στην
αριστερή ή δεξιά πλευρά του περιβλήματος για την αριστερή ή δεξιά σύνδεση.

R 30 mm (Xρησιμoπoιήστε polisin
(πυρήνα πoλυαιθυλενίoυ) ή παρμoιo
για την κάμψη τoυ σωλήνα.)

°
80

Xρησιμoπoιήστε τη λαή κατσαιδιoύ, κλπ.

2. Αλλαγή σωλήνα απστράγγισης

Για σύνδεση αριστερά, αριστερά και κάτω ή αριστερά και πίσω, θα πρέπει
να αλλάετε τν εύκαμπτ σωλήνα και τ καπάκι απστράγγισης.

ΠΡΕΙ∆ΠΙΗΣΗ

•	
Μην εκτελείτε σύνδεση εκτόνωσης εντός κτιρίου, οικίας ή
δωματίου, όταν συνδέετε τον εναλλάκτη θερμότητας της
εσωτερικής μονάδας με τη σωλήνωση διασύνδεσης. Η σύνδεση
ψυκτικού εντός ενός κτιρίου, οικίας ή δωματίου πρέπει να
γίνεται με χαλκοκόλληση ή συγκόλληση. Η σύνδεση συνδέσμου
της εσωτερικής μονάδας με τη μέθοδο εκτόνωσης μπορεί να
γίνει μόνο σε εξωτερικό χώρο ή έξω από το κτίριο, την οικία
ή το δωμάτιο. Η σύνδεση εκτόνωσης μπορεί να προκαλέσει
διαρροή αερίου και εύφλεκτη ατμόσφαιρα.

Πώς να ααιρέσετε τν εύκαμπτ σωλήνα απστράγγισης

• O σωλήνας απστράγγισης μπρεί να ααιρεθεί με
την ααίρεση της ίδας πυ στερεώνει τ σωλήνα
απστράγγισης και στη συνέεια τραώντας τ
σωλήνα πρς τα έω.
• ταν ααιρείτε τ σωλήνα απστράγγισης,
πρσέτε τις αιμηρές άκρες της πλάκας άλυα.
ι άκρες μπρεί να πρκαλέσυν τραυματισμ.
• Για να εγκαταστήσετε τ σωλήνα απστράγγισης,
εισάγετε τ σωλήνα απστράγγισης σταθερά μέρι
τ τμήμα σύνδεσης να έρθει σε επαή με τη θερμική
μνωση, και στερεώστε τ με την αρική ίδα.

θερμική μνωση

Σωλήνας
απστράγγισης

ΣΗΜΕIΩΣΗ

Πώς να αφαιρέσετε τ κάλυμμα της απστράγγισης

Εάν o σωλήνας δε λυγιστεί σωστά, η εσωτερική μoνάδα ενδέεται να μην
τoπoθετηθεί σταθερά στoν τoίo.
Αύ περάσετε τo σωλήνα σύνδεσης απ την τρύπα τoυ σωλήνα, συνδέστε
τo σωλήνα σύνδεσης στoυς πρσθετoυς σωλήνες και τυλίτε την ταινία
επένδυσης (μoνωτική ταινία) γύρω απ τoυς σωλήνες.

Απκψτε τ καπάκι απστράγγισης
με μια μυτερή πένσα και τραήτε
τ πρς τα έω

Στερέωση τoυ καπακιoύ
απoστράγγισης
1) Εισαγάγετε ένα εαγωνικ κλειδί
(4 mm) σε μία κεντρική κεαλή.

ΠΡOΦΥΛΑΗ
• Ενώστε σικτά με ταινία επένδυσης τoυς (δύo) πρσθετoυς σωλήνες
και τo σωλήνα σύνδεσης. Στην περίπτωση αριστερής και πίσω
αριστερής σύνδεσης σωλήνωσης, ενώστε με ταινία επένδυσης μνo
τoυς (δύo) πρσθετoυς σωλήνες.

2) Εισαγάγετε σταθερά τo
καπάκι απoστράγγισης.
Μην ρησιμπιείτε λιπαντικ
λάδι (λάδι μηανής ψυκτικύ) κατά την
εισαγωγή τoυ πώματoς
απστράγγισης. Εάν κάνετε κάτι τέτι,
θα πρκληθεί θρά και διαρρoή υγρoύ
απoστράγγισης απ τo πώμα.

Εσωτερική μoνάδα
Πρσθετoι σωλήνες

Xωρίς διάκεν

Εισαγάγετε ένα
εαγωνικ κλειδί (4 mm).

Πλάτη εγκατάστασης

ΠΡOΦΥΛΑΗ

• Τoπoθετείστε με πρoσoή τoυς σωλήνες ώστε να μην εέει κανένας
σωλήνας απ τo πίσω κάλυμμα της εσωτερικής μoνάδας.
• Συνδέστε με πρoσoή τoυς πρσθετoυς σωλήνες με τoυς σωλήνες
σύνδεσης και κψτε τη μoνωτική ταινία πoυ είναι τυλιγμένη στo
σωλήνα σύνδεσης για να απoύγετε διπλ τύλιγμα στ σημείo
ένωσης. Επιπλέoν σραγίστε τo σημείo ένωσης με ταινία ινυλίoυ κλπ.
• Σιγoυρευτείτε τι έετε μoνώσει και τoυς δύo σωλήνες σύνδεσης,
καθώς η συμπύκνωση υγρασίας μπoρεί να πρoκαλέσει ημιά στo
μηάνημα. (Xρησιμoπoιήστε αρώδες πoλυαιθυλένιo σα μoνωτικ υλικ.)
• Λυγίστε με πρoσoή τoυς σωλήνες για να μην τoυς τσακίσετε.

Εισαγάγετε σταθερά τoν εύκαμπτo σωλήνα απoστράγγισης και τo καπάκι
απoστράγγισης. ∆ιαoρετικά ενδέεται να πρoκύψει διαρρoή νερoύ.

Σε περίπτωση σύνδεσης της σωλήνωσης δειά
ή αριστερά
• Αφαιρέστε το καπάκι με το χέρι και αποκόψτε τη σχισμή.
• Ανοίξτε σχισμές στο περίβλημα με ένα μαχαίρι ή ένα κοπίδι και, κατόπιν, κόψτε
τις με πένσα ή ανάλογο εργαλείο.

Καπάκι
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Καλώδιo σύνδεσης
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Απoστράγγιση

Στερέωση Εσωτερικής Μoνάδας
1. Περάστε τo σωλήνα απ την τρύπα στoν τoίo και αναρτήστε τη μoνάδα
στην πλάτη εγκατάστασης στα πάνω άγκιστρα.
2. Περιστρέψτε αριστερά και δειά τη μoνάδα για να επιεαιώσετε τι έει
αναρτηθεί σταθερά στην πλάτη εγκατάστασης.
3. Ενώ πιέετε την εσωτερική μoνάδα πρoς τoν τoίo, στερεώστε τη και στo
κάτω τμήμα της πλάτης εγκατάστασης. Τραήτε πρoς τo μέρoς σας την
εσωτερική μoνάδα για να επιεαιώσετε τι έει αναρτηθεί σταθερά στην
πλάτη της εγκατάστασης.
Αναρτήστε εδώ
1

1 ΠIλάτη

εγκατάστασης

1. Τoπoθετήστε τo σωλήνα απoστράγγισης με καθoδική κλίση.

ΣΗΜΕIΩΣΗ
• Η τρύπα στην εωτερική πλευρά πρέπει να ανιτεί με ελαρώς καθoδική
κλίση.
Μην ανυψώνετε
τo σωλήνα
απoστράγγισης.

ΠIλάτη
εγκατάστασης
Αναρτήστε

Μη δώσετε στo σωλήνα
απoστράγγισης
κυματoειδή μoρή.

50 mm ή
περισστερo

2

Αναρτήστε

Πιέστε

Μην τoπoθετήσετε
την άκρη τoυ σωλήνα
απoστράγγισης μέσα
σε νερ.

• Για να απoσπάσετε την εσωτερική μoνάδα
απ την πλάτη εγκατάστασης, τραήτε
πρoς τo μέρoς σας ενώ ταυτρoνα
πιέετε τη άση της στα καθoρισμένα
σημεία.
Πιέστε

Μην τoπoθετήσετε
την άκρη τoυ σωλήνα
απoστράγγισης μέσα σε
ρεάτιo απoέτευσης.

2. Βάλτε νερ στη λεκάνη απστράγγισης και σιγυρευτείτε τι τ νερ
απστραγγίεται σε εωτερικ ώρ.
3. ταν συνδέετε πρέκταση στ σωλήνα απστράγγισης, μνώστε τ
τμήμα σύνδεσης της πρέκτασης με σωλήνα πρστασίας.

Πιέστε

Σωλήνας πρoστασίας

Στην περίπτωση που η εσωτερική
μονάδα είναι στερεωμένη σε πλάτη
εγκατάστασης με βίδες

Σωλήνας απoστράγγισης

Καπάκι βίδας

Πρoέκταση σωλήνα
απoστράγγισης

ΠΡOΦΥΛΑΗ

1. Αφαιρέστε τα 2 καπάκια βιδών με ένα ίσιο κατσαβίδι.
2. Στερεώστε τα με 2 βίδες Ø4x10~14L που παρέχονται επιτόπου.
3. Τοποθετήστε τα καπάκια των βιδών σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία.
<Τρόπος αφαίρεσης>

Eσωτερικoύ
ώρoυ

Τoπoθετήστε τo σωλήνα απoστράγγισης έτσι ώστε να εκρέει σωστά τo
νερ απ τη μoνάδα.
Λανθασμένη απoστράγγιση μπoρεί να πρoκαλέσει εμάνιση υγρασίας
στo εσωτερικ.

<Τρόπος στερέωσης>

Τo κλιματιστικ αυτ μηάνημα έει
σεδιαστεί έτσι ώστε να απoστραγγίει
τo νερ πoυ συλλέγεται απ την υγρασία
πoυ συμπυκνώνεται στo πίσω τμήμα της
εσωτερικής μoνάδας, εντς της λεκάνης
απoστράγγισης. Συνεπώς, μην απoθηκεύετε
τo καλώδιo ισύoς και άλλα εαρτήματα σε
ύψoς πάνω απ τoν oδηγ απoστράγγισης.

Ίσιο κατσαβίδι

Τoις
Oδηγς
απoστράγγισης

Xώρoς για
σωλήνες

GR
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ
Σημείo Εγκατάστασης

Σύνδεση Ψυκτικών Σωληνώσεων

• Ένα σημείo πoυ δημιoυργεί τα κενά γύρω απ την εωτερική μoνάδα, πως

∆ιεύρυνση

αίνεται στo διάγραμμα.

• Ένα σημεί πυ να αντέει τ άρς της εωτερικής μoνάδας και πυ να

1. Κψτε τo σωλήνα με έναν κτη σωλήνων.

μην πρκαλεί αύηση τυ επίπεδυ θρύυ και των κραδασμών.

• Ένα σημεί πυ  θρυς λειτυργίας και  αέρας απρριψης δεν
•
•
•
•

90°

ενλύν τυς γείτνες.
Ένα σημεί πυ δεν είναι εκτεθειμέν σε ισυρύς ανέμυς.
Ένα σημεί πυ δεν παρατηρoύνται διαρρoές εύλεκτων αερίων.
Ένα σημεί πoυ δεν παρεμπoδίετε η διέλευση.
ταν η εωτερική μoνάδα πρκειται να εγκατασταθεί σε υπερυψωμένη
θέση, σιγoυρευτείτε τι έετε στερεώσει τη άση της.

Χωρίς πλήρωση

• Περιθώρια πρoέκτασης κατά την εκτνωση : A (Μoνάδα : mm)

έως 15 m

έως 15 m

έως 15 m

Εωτερικ διάγραμμα
σωλήνωσης αλκύ

ρησιμπιύμενα
εργαλεία με τ R32

Συματικά
ρησιμπιύμενα
εργαλεία

16 - 25 m
(20g / 1m)

16 - 25 m
(20g / 1m)

16 - 25 m
(20g / 1m)

Ø6,35
Ø9,52
Ø12,70

0 σε 0,5
0 σε 0,5
0 σε 0,5

1,0 σε 1,5
1,0 σε 1,5
1,0 σε 1,5

20 m

20 m

20 m

• Το επιτρεπτό ύψος του χώρου εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.
Μοντέλο

Μέγιστο ύψος

Παραμρωση

RIDGID (τύπoυ σιγκτήρα)

RAS-10PAVPG-E RAS-13PAVPG-E RAS-16PAVPG-E

Μέγιστο μήκος
Πλήρωση
πρόσθετου
ψυκτικού

Σκληρτητα

2. Εισάγετε ένα εκτoνoύμενo περικλιo μέσα στo σωλήνα και διoγκώστε τo
σωλήνα.

• Το επιτρεπόμενο μήκος του συνδετικού σωλήνα.
Μοντέλο

Μεκλίση

IMPERIAL (τύπς παιμαδιύ-πεταλύδας)

RAS-10PAVPG-E RAS-13PAVPG-E RAS-16PAVPG-E
10 m

10 m

A

10 m

• Ένα σημείo πoυ η απoστράγγιση τoυ νερoύ δεν πρoκαλεί πρo2λήματα.

Μήτρα

ΠΡOΦΥΛΑΗ

Όταν η εξωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη σε μέρος όπου
μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από το νερό απορροής,
φραγίστε το σημείο διαρροής νερού γερά χρησιμοποιώντας
σιλικόνη ή συνθετικό στεγάνωσης.

Σωλήνας

Εωτερικ διάγραμμα
σωλήνωσης αλκoύ

R32

Ø6,35
Ø9,52
Ø12,70

1,5 σε 2,0
1,5 σε 2,0
2,0 σε 2,5

ΠΡOΦΥΛΑΗ

• Μη γρατζουνίσετε την εσωτερική επιφάνεια του μέρους του
στομίου κατά την αφαίρεση των γρεζιών.
• Η επεξεργασία του στομίου όταν υπάρχουν γρατζουνιές στην
εσωτερική επιφάνεια του τμήματος επεξεργασίας στομίου θα
προκαλέσει διαρροή του ψυκτικού αερίου

Πρоυλάεις σετικά με την
εγκατάσταση σε περιоές με ιоνπτωση
και αμηλές θερμоκρασίες
• Μηρησιμπιείτε τπαρεμεν στμι απστράγγισης για την
απστράγγιση νερύ. Απστραγγίστε τ νερ απευθείας απ λες
τις πές απστράγγισης.
•	Гια να πρστατεύσετε την εωτερική μνάδα απ τη συσσώρευση
ινιύ, εγκαταστήστε ένα πλαίσι συγκράτησης και επικλλήστε ένα
κάλυμμα και μια πλάκα πρστασίας απ τ ινι.
* Μη ρησιμπιήσετε ένα σέδι διπλής στίαης.
Πλάκα πρστασίας απ τ ινι
Εμπρς

Εγκαταστήστε
Κάλυμμα πρστασίας απ τ ινι τυλάιστν 50 cm
πάνω απ τη γραμμή
συσσώρευσης ινιύ.
Τυλάιστν
50 cm

Κίες
αγκίστρωσης

Γραμμή συσσώρευσης ινιύ
Πλαίσι συγκράτησης

ΠΡOΦΥΛΑΗ
1. Εγκαταστήστε την εωτερική μoνάδα έτσι ώστε να μην παρεμπoδίεται
η απρριψη τoυ αέρα.
2. ταν η εωτερική μoνάδα τoπoθετηθεί σε σημείo συνεώς εκτεθειμένo
σε ισυρoύς ανέμoυς πως στην ακτή ή σε υψηλ ρoo, εασαλίστε
την κανoνική λειτoυργία τoυ ανεμιστήρα ρησιμoπoιώντας έναν αγωγ
ή έναν ανεμoράκτη.
3. Σε περιoές με ισυρoύς ανέμoυς, εγκαταστήστε τη μoνάδα με τέτoιo
τρπo ώστε να απoτρέπεται η είσoδoς τoυ ανέμoυ.
4. Η εγκατάσταση στα ακλoυθα σημεία μπoρεί να πρoκαλέσει πρoλήματα.
Μην εγκαταστήσετε τη μoνάδα σε τέτoια σημεία.
• Ένα σημείo με λάδια μηανής.
• Ένα σημείo με αλμύρα πως μια ακτή.
• Ένα σημείo με θειύα αέρια.
Ισυρoί
• Ένα σημείo πυ είναι πιθαν
άνεμoι
να παράγνται κύματα υψηλής
συντητας πως απ ηητικ
εoπλισμ, απ μηανήματα
ηλεκτρoσυγκλλησης και απ
ιατρικ εoπλισμ.
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Σύσιη σύνδεσης

Σύνθετoς μετρητής πίεσης

Ευθυγραμμίστε τα κέντρα των σωλήνων πυ θα συνδεθύν και σίτε τ
εκτνύμεν περικλι σ μπρείτε με τα έρια σας. Στη συνέεια σίτε
τ περικλι με ένα γαλλικ κλειδί και ένα ρπκλειδ πως αίνεται στην
εικνα.
Ημισύνδεσμoς

∆ιακπτης υψηλής
(Σιατηρήστε τελείως κλειστ)
Σωλήνας πλήρωσης

Σωλήνας πλήρωσης
Σωλήνας σύνδεσης

Πλευρά εωτερικύ
σπειρώματς

Xρησιμoπoιήστε ένα κλειδί
για να ασαλίσετε.

Πoλλαπλή αλίδα

∆ιακπτης αμηλής

Εκτoνoύμενo περικλι

Πλευρά εσωτερικύ
σπειρώματς

Μετρητής πίεσης

–101 kPa
(–76 cmHg)

∆ιάταη πρσαρμγής σε
αντλία κενύ για απτρπή
αντίστρής ρής

ρησιμπιήστε ένα ρπκλειδo
για να σίετε.

Αντλία
κενoύ

ΠΡOΦΥΛΑΗ
Μην εαρμσετε υπερλική ρπή. ∆ιαρετικά, τo περικλιo
μπoρεί να σπάσει ανάλoγα με τιςσυνθήκες.

Βαλίδα γραμμής αερίυ
Υπδή πλήρωσης (Εσωτερικ τμήμα
αλίδας (Πείρς ρύθμισης))

(Μνάδα : N·m)
Εωτερικ διάγραμμα σωλήνωσης αλκoύ

Ρπή σύσιης

Ø6,35 mm

14 σε 18 (1,4 σε 1,8 kgf·m)

Ø9,52 mm

Βαλίδα γραμμής υγρύ

ΠΡOΦΥΛΑΗ

33 σε 42 (3,3 σε 4,2 kgf·m)

Ø12,70 mm

50 σε 62 (5,0 σε 6,2 kgf·m)

• Ρoπή σύσιης συνδέσεων σωλήνων με εκτoνoύμενα περικλια
Εκτνωση στην
Η πίεση τoυ R32 γίνεται υψηλτερη απ
πλευρά της
αυτήν τoυ R22 (περίπoυ 1,6 oρές).
εσωτερικής
Συνεπώς, ρησιμoπoιώντας ένα ρoπκλειδo,
μoνάδας
σίτε σταθερά τα τμήματα πoυ ενώνoνται
με εκτoνoύμενα περικλια και τα oπoία
συνδέoυν τις εσωτερικές με τις εωτερικές
μoνάδες μέρι την καθoρισμένη ρoπή
σύσιης. Λανθασμένες συνδέσεις μπoρεί
να πρoκαλέσoυν ι μνo διαρρoή αερίoυ
Εκτνωση στην
πλευρά της
αλλά και πρoλήματα στo ψυκτικ κύκλo.
εωτερικής
μoνάδας

• 6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠOΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ.
(1) Απμακρύνετε τη σκνη και την υγρασία (απ τo εσωτερικ των
σωλήνων σύνδεσης).
(2) Σικτές συνδέσεις (μεταύ σωλήνων και μoνάδας).
(3) Εκκενώστε τoν αέρα στις σωλήνες σύνδεσης ρησιμoπoιώντας
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝOΥ.
(4) Ελέγτε για διαρρoές αερίoυ (σημεία σύνδεσης).
(5) Σιγoυρευτείτε τι ανoίγετε τελείως τις συσκευασμένες αλίδες
πριν τη λειτoυργία.

(6) Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εσωτερικό χώρο επαναχρησιμοποιήσιμων
μηχανικών συνδετήρων και συνδέσμων στομίων. Όταν οι
μηχανικοί συνδετήρες επαναχρησιμοποιούνται σε εσωτερικό
χώρο, το μέρος του στομίου πρέπει να ανακατασκευάζεται.

Πρoυλάεις στoν ειρισμ των αλίδων

Εκκένωση

• Ανoίτε τo στέλεoς της αλίδας μέρι τέρμα, αλλά μην επιειρήσετε να
τo ανoίετε πέρα απ τo στπερ.

Μετά τη σύνδεση των σωληνώσεων με την εσωτερική μoνάδα, μπoρείτε να
κάνετε ταυτρoνα την εαέρωση και στις δύo γραμμές.
ΕΑΕΡΩΣΗ
Εκκενώστε τoν αέρα απ τυς σωλήνες σύνδεσης και απ την
εσωτερική μνάδα με τη ρήση αντλίας κενύ. Μη ρησιμπιήσετε τ
ψυκτικ στην εωτερική μνάδα. Για λεπτμέρειες, δείτε τ εγειρίδι
της αντλίας κενύ.

Μέγεθoς σωλήνα της
συσκευασμένης αλίδας

Μέγεθoς εαγωνικoύ κλειδιoύ

12,70 mm και μικρτερoι

A = 4 mm

15.88 mm

A = 5 mm

GR

• Σίτε γερά τo καπάκι της αλίδας με ρoπή σύμωνα με τoν παρακάτω πίνακα.

Xρησιμoπoιήστε μια αντλία κενoύ

Μέγεθoς
Καπακιoύ
(H)

Ρoπή

Καπάκι
Ράδoυ
Βαλίδας

H17 - H19

14~18 N·m
(1,4 έως 1,8 kgf·m)

H22 - H30

33~42 N·m
(3,3 έως 4,2 kgf·m)

Καπάκι
Βoηθητικής
Θύρας

H14

8~12 N·m
(0,8 έως 1,2 kgf·m)

H17

14~18 N·m
(1,4 έως 1,8 kgf·m)

Καπάκι

Εασαλίστε τη ρήση αντλίας κενoύ με αλίδα αντεπιστρoής ώστε τo
λάδι της αντλίας να μην εισρρεύσει αντίστρα εντς των σωλήνων τυ
κλιματιστικύ ταν σταματήσει η αντλία.
(Εάν εισρρεύσει λάδι αντλίας κενύ σε κλιματιστικ πυ ρησιμπιεί R32,
μπρεί να πρκληθεί λάη στ ψυκτικ κύκλ.)
1. Συνδέστε τν (εύκαμπτ) σωλήνα πλήρωσης απ τη πλλαπλή αλίδα
στην υπδή πλήρωσης της αλίδας της γραμμής αερίυ.
2. Συνδέστε τ σωλήνα πλήρωσης στην υπδή της αντλίας κενύ.
3. Ανίτε τελείως τ διακπτη αμηλής πίεσης της πλλαπλής αλίδας μετρητή.
4. Λειτυργείστε την αντλία κενύ για να αρίσει η εκκένωση.
Εκκενώστε για 15 λεπτά περίπυ εσν τ μήκς των σωληνώσεων είναι
25 μέτρα. (15 λεπτά για 25 μέτρα) (θεωρώντας την απδση της αντλίας
στα 27 λίτρα ανά λεπτ) Στη συνέεια επιεαιώστε τι  μετρητής πίεσης
δείνει –101 kPa (–76 cmHg).
5. Κλείστε τ διακπτη αμηλής πίεσης της πλλαπλής αλίδας μετρητή.
6. Ανίτε τελείως τις αλίδες (και στη γραμμή Αερίυ και στη γραμμή Υγρύ).
7. Ααιρέστε τ σωλήνα πλήρωσης απ την υπδή πλήρωσης.
8. Σίτε σταθερά τα καπάκια των αλίδων.

Απαιτείται
εαγωνικ κλειδί.
A

H

Καπάκι
Βoηθητικής
Θύρας

Καπάκι Ράδoυ
Βαλίδας
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μπορείτε να επιλέξετε αν η παροχή ρεύματος θα συνδεθεί στην εσωτερική μονάδα ή την εξωτερική μονάδα. Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο και συνδέστε την παροχή
ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Μοντέλο

RAS-10PKVPG-E

RAS-13PKVPG-E

Mέγιστη ένταση ρεύματoς
Oνoμαστική τιμή
ασαλειoδιακπτη

RAS-16PKVPG-E

50Hz, 220-240 V Μίας άσης

Τρδoσία ρεύματoς

8,50A

10,00A

10,50A

10,50A

12,50A

13,50A

Καλώδιo ρεύματoς

H07RN-F ή 60245 IEC66 (1,5 mm2 ή περισστερ)

Καλώδι σύνδεσης

Σύνδεση Καλωδίωσης
Εσωτερική μoνάδα
Η καλωδίωση του καλωδίου μπορεί να γίνει χωρίς να αφαιρεθεί το κύριο
κάλυμμα.
1. Αφαιρέστε την πρόσοψη.
Τραβήξτε και ανασηκώστε την πρόσοψη έως ότου σταματήσει, μετακινήστε
τους βραχίονες στην αριστερή και δεξιά πλευρά προς τα έξω και έπειτα
τραβήξτε προς το μέρος σας για να αφαιρέσετε την πρόσοψη.
w Προσέξτε να μην πέσει η πρόσοψη και προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο
εξάρτημα.

Οδηγός

Βραχίονας
Κύριο κάλυμμα
Βραχίονας
Βραχίονας

2. Ααιρέστε τ κάλυμμα ακρδεκτών και τ σικτήρα τυ καλωδίυ.
3. Εισάγετε το καλώδιο (σύμφωνα με τα καλώδια της υπάρχουσας εγκατάστασης)
στην τρύπα του σωλήνα στον τοίχο.
4. Περάστε το καλώδιο ώστε να προεξέχει από το μπροστινό μέρος κατά 20 cm.
5. Εισάγετε καλά το καλώδιο στη βάση ακροδεκτών και στερεώστε το βιδώνοντάς
το σφικτά.
6. Ρπή σύσιης : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7. Ασφαλίστε το καλώδιο με το σφιγκτήρα του καλωδίου.
8. Στερεώστε το καπάκι ακροδεκτών και συνδέστε την πρόσοψη στην εσωτερική
μονάδα.

Πρόσοψη

ΠΡOΦΥΛΑΗ
• Σιγoυρευτείτε τι έετε συμoυλευτεί τo διάγραμμα της καλωδίωσης
τoυ συστήματoς στην πινακίδα στ εσωτερικ τoυ κύριoυ καλύμματoς.
• Ελέγτε τα ηλεκτρικά καλώδια της υπάρυσας εγκατάστασης καθώς
και τυν ειδικύς καννισμύς ή περιρισμύς σετικά με την
καλωδίωση.

Βάση ακροδεκτών

Πρόσοψη

Κύριο κάλυμμα

Εξωτερική μoνάδα
1. Ααιρέστε τ καπάκι της αλίδας απ την εωτερική μνάδα.
2. Συνδέστε τo καλώδιo στoν ακρoδέκτη με άση τoυς αντίστoιoυς
αριθμoύς στη άση των ακρoδεκτών της εσωτερικής και εωτερικής
μoνάδας.
3. ταν συνδέετε τo καλώδιo στoν ακρoδέκτη της εωτερικής μoνάδας,
κάντε ένα ργo πως αίνεται στo διάγραμμα της εγκατάστασης της
εσωτερικής και εωτερικής μνάδας, για να απoτρέψετε την εισρoή
νερoύ στην εωτερική μoνάδα.
4. Μνώστε τα αρησιμπίητα καλώδια (αγωγύς) έτσι ώστε να απτραπεί
η επαή με τ νερ πυ ενδέεται να εισέλθει στην εωτερική μνάδα.
Περάστε τα έτσι ώστε να μην έρνται σε επαή με πιαδήπτε
ηλεκτρικά ή μεταλλικά μέρη.

Καλώδιο
Καπάκι ακρδεκτών

περ

ίπ

υ2

0c

m
Βάση ακροδεκτών

Πώς να συνδέσετε την πρόσοψη
Εκτελέστε τη σύνδεση ακολουθώντας τα βήματα της αφαίρεσης με την
αντίστροφη σειρά.
Κρατήστε την πρόσοψη σε οριζόντια θέση και τοποθετήστε και τους δύο βραχίονες
στους οδηγούς.
Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες έχουν εισαχθεί πλήρως.
Αν το κενό μεταξύ του κύριου καλύμματος και της πρόσοψης δεν είναι ίσιο,
αφαιρέστε την και συνδέστε την πάλι.

Κάλυμμα αλίδας
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Σύνδεση Παροχής Ρεύματος και Καλωδίου Σύνδεσης
Είσοδος Παροχής Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εσωτερικής Μονάδας (Συνιστάται)
Εσωτερική μoνάδα

Καλώδιο ρεύματος

Εξωτερική μoνάδα
Μήκος απογύμνωσης καλωδίου
ρεύματος

Βάση ακρδεκτών

Γραμμή γείωσης
100 mm
10 mm

N

Σικτήρας καλωδίυ

L

10 mm
90 mm

Γραμμή γείωσης

Βίδα

Καλώδιo σύνδεσης
Βάση ακροδεκτών παροχής ρεύματος (L, N, ˙)
Πλαστικός οδηγός καλωδίου

1 2 3

10

10

Βάση ακροδεκτών σύνδεσης
(1, 2, 3, ˙)

40

30
Γραμμή γείωσης

Γραμμή γείωσης

Καλώδιο σύνδεσης
Γραμμή γείωσης
Καλώδιο ρεύματος

Μήκς απγύμνωσης καλωδίυ σύνδεσης
Γραμμή γείωσης
Γραμμή γείωσης

50 mm
10 mm

GR

3

10 mm

περ

ίπ

45 mm

υ2

0 cm

Είσοδος Παροχής Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εξωτερικής Μονάδας (Προαιρετικά)
Εσωτερική μoνάδα

Εξωτερική μoνάδα

Καλώδιo σύνδεσης
Σύνδεση καλωδίου σύνδεσης στη
βάση ακροδεκτών (L, N)

Βάση ακρδεκτών
Σύνδεση καλωδίου σύνδεσης στη βάση
ακροδεκτών (3, ˙)

Καλώδι σύνδεσης

Καλώδιo ρεύματoς

1 2 3

Γραμμή γείωσης

10
40

30

Καλώδι σύνδεσης

10

10
10

Μήκς απγύμνωσης καλωδίυ σύνδεσης
50 mm

L N

30

40

10 mm

Γραμμή γείωσης

3
10 mm

N
L
10 mm

90 mm

Γραμμή γείωσης

45 mm

περ

Καλώδι σύνδεσης

ίπ

υ2

Καλώδιo ρεύματoς

0c

m
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Διάγραμμα Καλωδίωσης εισόδου παροχής ρεύματος
Είσοδος Παροχής Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εσωτερικής Μονάδας (Συνιστάται)
Βάση
ακροδεκτών
εσωτερικής
μονάδας

Είσοδος παροχής
ρεύματος
Βάση
ακροδεκτών
εξωτερικής
μονάδας

Γη

Σασί

Είσοδος Παροχής Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εξωτερικής Μονάδας (Προαιρετικά)
Βάση
ακροδεκτών
εσωτερικής
μονάδας

Βάση
ακροδεκτών
εξωτερικής
μονάδας

Γη

Σασί
Είσοδος παροχής ρεύματος

ΠΡOΦΥΛΑΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στο κλιματιστικό.
Προετοιμάστε την παροχή για αποκλειστική χρήση με το κλιματιστικό.
Πρέπει να χρησιμοποιείται ασφαλειοδιακόπτης για τη γραμμή παροχής ρεύματος αυτού του κλιματιστικού.
Φροντίστε η παροχή ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης να είναι κατάλληλα ως προς το μέγεθος και τη μέθοδο καλωδίωσης.
Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σταθερά.
Υπολογίστε με αρκετή ανοχή τις διατομές των καλωδίων.
Η λανθασμένη σύνδεση καλωδίων μπορεί να προκαλέσει το κάψιμο ορισμένων ηλεκτρικών μερών.
Εάν γίνει εσφαλμένη ή ημιτελής καλωδίωση, θα προκληθεί ανάφλεξη ή καπνός.
Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί στην κεντρική παροχή ρεύματος.
Σύνδεση σε σταθερή καλωδίωση: Στη σταθερή καλωδίωση θα πρέπει να ενσωματωθεί ένας διακόπτης ο οποίος αποσυνδέει όλους τους πόλους και διαθέτει
διαχωρισμό επαφών τουλάχιστον 3mm.
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ΛOΙΠΑ
Έλεγoς ∆ιαρρoής Αερίoυ

∆oκιμή Λειτoυργίας
Για να επιλέετε τη λειτoυργία TEST RUN (COOL), πατήστε τoν Πρoσωριν
διακπτη για 10 δευτερλεπτα. (Απ τη μoνάδα ακoύγεται ένας σύντoμoς
αρακτηριστικς ής (πι).)

Ελέγτε τις θέσεις για
την εσωτερική μoνάδα

Προσωρινός διακόπτης
ΕλέγVτε τις θέσεις για
την εωτερική μoνάδα

Auto Restart Ρύθμιση

• Ελέγτε τις συνδέσεις των ρακρ για τυν διαρρoή αερίoυ ρησιμoπoιώντας
ανινευτή διαρρoής αερίoυ ή νερ με σαπoύνι.

Τo πρoϊν αυτ έει σεδιαστεί ώστε, μετά απ μια διακoπή ρεύματoς, να
μπoρεί να επανεκκινεί αυτoμάτως στoν ίδια τρπoς λειτoυργίας πως και
πριν απ τη διακoπή τoυ ρεύματoς.

Επιλγή Α-Β τoυ τηλεειριστηρίoυ

Πληρooρία

• ταν δύo εσωτερικές μoνάδες είναι εγκατεστημένες στo ίδιo δωμάτιo
ή σε δύo διπλανά δωμάτια, εάν στείλετε εντoλή πρoς μία μoνάδα oι δύo
μoνάδες ενδέεται να λάυν ταυτρoνα τo σήμα τo τηλεειριστηρίoυ
και να εκτελoύν την εντoλή. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτoυργία μπρεί
να διατηρηθεί ρυθμίντας ένα απ τα δυ τηλεειριστήρια στη ρύθμιση Β
(Και ι δύ έυν τη ρύθμιση Α κατά την απστλή απ τ εργστάσι.)
• Τo σήμα τoυ τηλεειριστηρίoυ δεν λαμάνεται ταν ι ρυθμίσεις της
εσωτερικής μνάδας και τυ τηλεειριστηρίυ είναι διαρετικές.
• ∆εν υπάρει σέση μεταύ της ρύθμισης Α/της ρύθμισης Β και τυ
δωματίυ Α/τυ δωματίυ Β κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης και των
καλωδίων.

Τo πρoϊν αυτ γήκε απ τ εργoστάσιo με τη λειτoυργία Auto Restart
απενεργoπoιημένη. Ενεργoπoιήστε τη σύμωνα με τις απαιτήσεις σας.

Πως να ρυθμίσετε τo Auto Restart
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον Προσωρινό διακόπτη στην εσωτερική
μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία (Ακούγεται ένας
χαρακτηριστικός ήχος (πι) 3 φορές και η λυχνία OPERATION αναβοσβήνει
5 φορές/δευτ. για 5 δευτερόλεπτα).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον Προσωρινό διακόπτη στην εσωτερική
μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία (Ακούγεται
ένας χαρακτηριστικός ήχος (πι) 3 φορές αλλά η λυχνία OPERATION δεν
αναβοσβήνει).
• Εάν  ρνδιακπτης ON ή  ρνδιακπτης OFF έυν ρυθμιστεί,
δεν ενεργπιείται η ΛΕΙΤΥΡΓΙΑ ΑΥΤΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.

Για τη έωρη ρήση τυ τηλεειριστηρίυ για κάθε εσωτερική μνάδα σε
περίπτωση πυ δύ (2) κλιματιστικά έυν εγκατασταθεί κντά.
Ρύθμιση τηλεειριστηρίυ B.
1. Πατήστε τ πλήκτρ RESET πάνω στη εσωτερική μνάδα για να ανάψετε
τ κλιματιστικ.
2. Στρέψτε τ τηλεειριστήρι ώστε να δείνει στην εσωτερική μνάδα.
3. Πατήστε και κρατήστε τ πλήκτρ
πάνω στ τηλεειριστήρι με τη
μύτη ενς μλυιύ. Η ένδειη “00” θα εμανιστεί πάνω στην θνη
(εικόνα 1).
ενώ πατάτε
. Η ένδειη “B” θα εμφανιστεί πάνω στην
4. Πατήστε
θνη και η ένδειη “00” θα σήσει ενώ τ κλιματιστικ θα σήσει. Τ
τηλεειριστήρι απθηκεύεται στη μνήμη (εικόνα 2).

GR

Σημείωση : 1. Επαναλάατε τ παραπάνω ήμα για να επαναέρετε τ
τηλεειριστήρι στ A.
		
2. Τ τηλεειριστήρι Α δεν έει θνη “A”.
		
3. Η πρεπιλεγμένη ρύθμιση τυ τηλεειριστηρίυ απ τ
εργστάσι είναι η Α.

1

2
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