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

Η συσκευή περιέχει R32.

• Πριν απ την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις
για την ασφάλεια.
• Ακολουθήστε τις προφυλάξεις που παρέχονται εδώ για την αποφυγή
κινδύνων ασφαλείας. Τα σύμβολα και οι σημασίες τους παρατίθενται
παρακάτω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Δηλώνει τι η εσφαλμένη χρήση της μονάδας μπορεί να
προκαλέσει σοβαρ τραυματισμ ή θάνατο.
ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
: Δηλώνει τι η εσφαλμένη χρήση της μονάδας μπορεί
να προκαλέσει προσωπικ τραυματισμ (*1) ή ζημιά σε
περιουσία (*2).
*1: Προσωπικς τραυματισμς σημαίνει ένα μικρ
ατύχημα, έγκαυμα ή ηλεκτροπληξία που δεν
απαιτεί την εισαγωγή ή επανειλημμένη θεραπεία σε
νοσοκομείο.
*2: Ζημιά σε περιουσία σημαίνει μεγαλύτερη ζημιά που
επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία ή τους πρους.
Για γενική κοινή χρήση
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 τοποθέτηση θα πρέπει
να γίνει σύμφωνα με τον εθνικ κανονισμ που αφορά τις καλωδιώσεις.)
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή απ) την ηλεκτρική παροχή
ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
Η συσκευή αυτή θα πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος μέσω
ασφαλειοδιακπτη ή διακπτη με διαχωρισμ επαφής τουλάχιστον 3 mm,
σε λους τους πλους.
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KINΔΥNOΣ
• 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 ΗΛΕΚΤΡOΠΛΗΞΙΑ.
• ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΣΥΝΔΕΣΗΣ. ΕΑΝ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ, ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
• ΕΛΕΓΞΤΕ OΤΙ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚOΜΜΕΝO Η
ΑΠOΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝO ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
• ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚOΝΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Η ΑΤΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚOΛOΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ OΔΗΓΙΑ ΑΥΤΗ ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ.
• 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, ΠΡOΣΕΞΤΕ 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
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΕXΕΙ ΩΣ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ 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 τροποποιήσετε ποτέ τη μονάδα αυτή αφαιρώντας κάποιο απ τα μέσα
προστασίας ή παρακάμπτοντας κάποιον απ τους διακπτες ασφαλείας.
• Μην εγκαταστήσετε σε σημείο που δεν αντέχει το βάρος της μονάδας.
Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να προκληθεί τραυματισμς ανθρώπου και
καταστροφή ιδιοκτησίας.
• Προτού ξεκινήσετε τις ηλεκτρικές εργασίες, συνδέστε ένα εγκεκριμένο
φις στο καλώδιο παροχής ισχύος.
Βεβαιωθείτε επίσης τι η συσκευή γειώνεται σωστά.
• Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς
κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Εάν ανιχνεύσετε οποιαδήποτε βλάβη, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα.
Επικοινωνήστε αμέσως με την αντιπροσωπία.
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• Να χρησιμoπoιείτε απoκλειστικά και μνo τo καθoρισμένo ψυκτικ για
συμπλήρωση ή αντικατάσταση.
Σε διαφoρετική περίπτωση, ενδέχεται να πρoκληθεί αφύσικα υψηλή πίεση
στoν κύκλo ψύξης, η oπoία μπoρεί να oδηγήσει σε αστoχία ή έκρηξη τoυ
πρoϊντoς ή στoν σωματικ τραυματισμ τoυ χρήστη.
• Μη χρησιμοποιείτε μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή για
καθαρισμό, εκτός από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
• Η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο χωρίς συνεχείς πηγές
ανάφλεξης (για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, μια συσκευή αερίου σε λειτουργία ή
μια ηλεκτρική θερμάστρα σε λειτουργία).
• Σημειώστε ότι τα ψυκτικά μπορεί να είναι άοσμα.
• Μην τρυπάτε και μην καίτε καθώς η συσκευή είναι υπό πίεση. Μην εκθέτετε τη
συσκευή σε θερμότητα, φλόγα, σπίθες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Διαφορετικά
μπορεί να εκραγεί και να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.
• Για το μοντέλο R32, χρησιμοποιήστε σωλήνες, το εκτoνoύμενo περικόχλιο
και τα εργαλεία που προβλέπονται για το ψυκτικό R32. Η χρήση υπάρχουσας
(R22) σωλήνωσης, του εκτoνoύμενoυ περικοχλίου και εργαλείων μπορεί να
προκαλέσει ασυνήθιστα υψηλή πίεση στον κύκλο του ψυκτικού (σωλήνωση) και
ενδεχομένως να οδηγήσει σε έκρηξη και τραυματισμό.
• Το πάχος των σωλήνων χαλκού που χρησιμοποιούνται με το R32 πρέπει να
υπερβαίνει τα 0,8 mm. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σωλήνες χαλκού λεπτότερους
από 0,8 mm.
• Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ή του σέρβις, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει διαρροή του ψυκτικού αερίου. Μπορεί να δημιουργηθούν τοξικά αέρια
όταν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φωτιά.
• Ακολουθείτε τους εθνικούς κανονισμούς για το αέριο.
ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
• Η έκθεση της μονάδας στο νερ ή στην υγρασία πριν απ την
εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Μην αποθηκεύετε σε υγρά υπγεια και μην εκθέτετε σε βροχή ή νερ.
• Αφού αποσυσκευάσετε τη μονάδα, εξετάστε την προσεκτικά για πιθανές ζημιές.
• Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρος όπου μπορεί να λάβει χώρα διαρροή
εύφλεκτου αερίου. Σε περίπτωση που συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα
αέρια από διαρροή, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην εγκαταστήσετε σε σημείο που μπορεί να αυξήσει τους κραδασμούς
της μονάδας. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο που ενδέχεται να
ενισχυθεί η ένταση του θορύβου της μονάδας ή που ο θρυβος και ο
εξερχμενος αέρας μπορούν να ενοχλήσουν τους γείτονες.
• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέχετε ταν χειρίζεστε εξαρτήματα
με αιχμηρά άκρα.
• Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης προσεκτικά πριν
εγκαταστήσετε τη μονάδα. Περιέχει επιπρσθετες σημαντικές οδηγίες
για τη σωστή εγκατάσταση.
• O κατασκευαστής απoπoιείται κάθε ευθύνη για ζημιές πoυ τυχν
πρoκύψoυν λγω της μη τήρησης των oδηγιών τoυ παρντoς εγχειριδίoυ.
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡOΣ ΤΗΝ ΤOΠΙΚΗ ΕΠΙXΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜOΥ
Θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε να αναφέρετε την εγκατάσταση της
συσκευής αυτής στην τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού. Στην περίπτωση που
αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρβλημα ή η επιχείρηση δεν εγκρίνει την
εγκατάσταση, η υπηρεσία σέρβις θα προβεί στα κατάλληλα αντίμετρα.

■ Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο
Το προϊόν αυτό περιέχει φθοριούχα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
Μην εκκενώνετε αέρια στην ατμόσφαιρα.
Τύπος ψυκτικού μέσου: R32
Τιμή GWP(1): 675 * (π.χ. R32 αναφ. AR4)
(1)
GWP = δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας
Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών
της μονάδας.
* H τιμή αυτή βασίζεται στον κανονισμό 517/2014 περί φθοριούχων αερίων
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΆ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
Εσωτερική Μoνάδα
Αρ.

Όνoμα εξαρτήματoς

Αρ.

Όνoμα εξαρτήματoς

2

1
Πλάτη εγκατάστασης × 1

Ασύρματ τηλεχειριστήριo × 1

4

3

Βάση τηλεχειριστηρίoυ × 1

Μπαταρία × 2

6

5

Βίδες εγκατάστασης × 10

Φίλτρο Ultra Pure της Toshiba × 2

8

7
Ξυλβιδα επίπεδης κεφαλής × 2

Βίδα × 2

!

9
Εγχειρίδιo χρήσης × 1

Εγχειρίδιo εγκατάστασης × 1

"

#
Ετικέτα Β × 2 (για μοντέλο πολλαπλού τύπου)

Διακοσμητικό ύφασμα (σκούρο γκρι) × 1
Διακοσμητικό ύφασμα (ανοιχτό γκρι) × 1

Εξωτερική Μoνάδα
Αρ.

Όνoμα εξαρτήματoς

Αρ.

Όνoμα εξαρτήματoς

%

$

Υδατoστεγές καπάκι × 2

Mαστός απoστράγγισης × 1

Φίλτρα αέρα
Καθαρίζετε τα κάθε 2 εβδoμάδες.
1. Ανoίξτε τη γρίλια εισαγωγής αέρα.
2. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
3. Καθαρίστε τα με την ηλεκτρική σκoύπα ή πλύνετε τα και έπειτα
στεγνώστε τα.
4. Εγκαταστήστε τα ψίλτρα ξανά και κλείστε τη γρίλια εισαγωγής αέρα.

Φίλτρo
Συντήρηση & Διάρκεια ζωής
Καθαρίστε κάθε 3-6 μήνες όταν η σκόνη μπαίνει μέσα στo ψίλτρo ή τo καλύπτει.
1. Συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής αναρρoψητικής σκoύπας για τoν καθαρισμό ώστε να απoρρoψώνται oι σκόνες
πoυ κoλλάνε στo ψίλτρo ή πoυ μπαίνoυν μέσα σε αυτό καθώς και η χρήση ψυσητήρα ώστε να παρασυρθεί η
σκόνη από τo ρεύμα τoυ αέρα και να βγει έξω από τo ψίλτρo.
2. Αν χρειάζεται να χρησιμoπoιηθεί νερό για τoν καθαρισμό, χρησιμoπoιήστε απλά τo νερό της βρύσης για να
πλύνετε τo ψίλτρo, στεγνώστε στo ηλιακό ψως για 3-4 ώρες ή έως oτoυ στεγνώσει τελείως. Μπoρείτε επίσης
να χρησιμoπoιήστε ένα στεγνωτήρι μαλλιών για να τo στεγνώσετε. Ωστόσo, η έκπλυση με νερό μπoρεί να
μειώσει την απόδoση τoυ ψίλτρoυ.
3. Αντικαταστήστε κάθε 2 χρόνια ή νωρίτερα. (Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για
αγορά νέου φίλτρου.) (P/N : RB-A622DA)
Σημείωση: Η διάρκεια ζωής τoυ ψίλτρoυ εξαρτάται από τo επίπεδo των ρύπων στo περιβάλλoν στo oπoίo τo
Τοποθετήστε το φίλτρο
στην προκαθορισμένη
λειτoυργείτε. Σε μεγαλύτερα επίπεδα ρύπων μπoρεί να απαιτείται πιo συχνός καθαρισμός και
θέση του φίλτρου αέρα
αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, συνιστoύμε ένα πρόσθετo σετ ψίλτρων για να βελτιωθεί η
απόδoση τoυ κλιματιστικoύ σας στoν καθαρισμό και στην απoμάκρυνση oσμών.

Διακοσμητικό ύφασμα

Διακοσμητικό ύφασμα

Συντήρηση & Διάρκεια ζωής
Καθαρίζετε όταν η σκόνη έχει κολλήσει πάνω ή καλύπτει το διακοσμητικό ύφασμα.
Προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε το διακοσμητικό ύφασμα.
Σκουπίστε το διακοσμητικό ύφασμα με ηλεκτρική σκούπα με εξάρτημα μαλακής βούρτσας που χρησιμοποιείται
για τον καθαρισμό επίπλων ή κουρτινών.
Σε περίπτωση που λερωθεί πολύ το διακοσμητικό ύφασμα, χρησιμοποιήστε μια υπηρεσία στεγνού
καθαρισμού ή πλύντε το στο χέρι με ζεστό νερό χωριστά από άλλα ρούχα (για να μην ξεβάψει) και έπειτα
στεγνώστε σε απλώστρα στη σκιά.
Ηλεκτρική σκούπα
Σημείωση:
• Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το κλιματιστικό από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε τη γρίλια και το διακοσμητικό ύφασμα.
• Βεβαιωθείτε ότι το διακοσμητικό ύφασμα έχει στεγνώσει πλήρως πριν το τοποθετήσετε πάλι στη γρίλια.
• Μην τοποθετείτε το διακοσμητικό ύφασμα σε πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο, φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε γυμνή φλόγα.
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ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜOΝΆΔΑΣ
Για την πίσω αριστερή και κάτω αριστερή
σωλήνωση
73 mm ή περισστερο

Αγκιστρο
Βίδες
εγκατάστασης

Τοιχος

6

Αγκιστρο

Κόψτε ένα κομμάτι SPACER από τη
συσκευασία της εσωτερικής μονάδας, κάντε
το ρολο και τοποθετήστε το ανάμεσα στην
εσωτερική μονάδα και τον τοίχο , ώστε
η εσωτερική μονάδα να αποκтήσει μια
ελαφριά κλίση για καλύτερη λειτουργία.

Πλάτη
εγκατάστασης

1

30
ή περ 0 mm
ισστε

ρο

35
ή περ 0 mm
ισστ
ερο

Αγκιστρο

Η πρόσθετη σωλήνωση μπορεί να συνδεθεί
πίσω αριστερά, πίσω δεξιά, κάτω δεξιά ή κάτω
αριστερά.

Σωλήνας
προστασίας

Φίλτρο

Πίσω
δεξιά
Κάτω
δεξιά

αέρα

Πίσω
αριστερά

Κάτω αριστερά

Μην αφήσετε το σωλήνα αποστράγγισης
να χαλαρώσει.
(Eπισυ

νάπτω

5

ροστιν

Φίλτρo

Εξασφαλίστε ελαφριά καθοδική κλίση
στο σωλήνα αποστράγγισης.

Ξυλβιδα
επίπεδης
κεφαλής

3 Μπαταρίες

4 Βάση
τηλεχειριστηρίου

100 m

2

Κψτε ελαφρώς
λοξά τη τρύπα της
σωλήνωσης.

Ταινία βινυλίου
Εφαρμστε
αφού πρώτα
εκτελέσετε έλεγχο
αποστράγγισης.

ς.)

m ή πε

Ασύρματ
τηλεχειριστήριo

Οι σωληνώσεις ψυκτικού πρέπει να
προστατεύονται από φυσική φθορά.
Εγκαταστήστε ένα πλαστικό κάλυμμα ή κάτι
αντίστοιχο.

600 mm ή περισστερο
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Προέκταση σωλήνα
αποστράγγισης
(Δεν είναι διαθέσιμος,
παρέχεται απ τον
τεχνικ που κάνει την
εγκατάσταση)

ρισσ

τερο

m

ή

600 m

m ή πε

ο
ερ

τ

σσ

ρι

πε

Oι ψυκτικοί σωλήνες πρέπει να
μονώνονται ο καθένας χωριστά και χι
λοι μαζί.

Σκέπαστρο

Θερμομονωτικ αφρώδες
πολυαιθυλένιο πάχους 6 mm

ρισσ

τερο

0m

60

Προαιρετικά Eξαρτήματα Eγκατάστασης

Υλικ μνωσης σωλήνων
(αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 6 mm)

C

Στκος, ταινίες PVC

108 mm

125 mm
mm

28 mm

Είσοδος αέρα

1
Ένα το
καθένα

102 mm

B

Ένα το
καθένα

Ø3
8

(RAS-B10, 13N4KVRG-E)
: Ø12,70 mm
(RAS-B16N4KVRG-E)

• Ασφαλίστε την εξωτερική μονάδα με τους κοχλίες και τα παξιμάδια
στερέωσης εάν υπάρχει πιθαντητα να εκτεθεί η μονάδα σε ισχυρ άνεμο.
• Xρησιμοποιήστε κοχλίες και παξιμάδια των Ø8 mm. ή Ø10 mm.
• Εάν απαιτείται αποστράγγιση του νερού απψυξης, συνδέστε το μαστ
αποστράγγισης $ και το υδατοστεγές καπάκι % στην κάτω πλάκα
της εξωτερικής μονάδας πριν απ την εγκατάστασή της.

86 mm

Σωλήνωση ψυκτικού
Γραμμή υγρού : Ø6,35 mm
Γραμμή αερίου : Ø9,52 mm

Ποσ)τητα

320 mm

A

.νομα εξαρτήματος

340 mm

Κωδικ)ς
εξαρτήματος

Διάταξη κοχλιών στερέωσης εξωτερικής μονάδας

Έξοδος αέρα
600 mm

90 mm

Έξοδος
αποστράγγισης

w Κατά τη χρήση εξωτερικής μονάδας πολυδιαιρούμενου συστήματος, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης που παρέχεται με το αντίστοιχο μοντέλο.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ
Τοποθέτηση της πλάτης εγκατάστασης
Περίγραμμα εσωτερικής μονάδας

Αγκιστρο
300

Θέση σωλήνα
αποστράγγισης

Αγκιστρο

Σπείρωμα

Oπή σωλήνα
Θέση σωλήνα
αποστράγγισης

Βάρος

.ταν η πλάτη εγκατάστασης τοποθετείται
απευθείας στον τοίχο
1. Τοποθετείστε σταθερά την πλάτη εγκατάστασης βιδώνοντας τη στα πάνω
και κάτω τμήματα της για να αναρτήσετε την εσωτερική μονάδα.
2. Για να τοποθετήσετε την πλάτη της εγκατάστασης πάνω σε τοίχο απ
σκυρδεμα με κοχλίες αγκύρωσης, χρησιμοποιήστε τις οπές των κοχλίων
αγκύρωσης, πως υποδεικνύεται στην εικνα.
3. Τοποθετήστε σε οριζντια θέση την πλάτη στον τοίχο.

• Ένα σημείο που δεν παρεμβάλλονται εμπδια πως μια κουρτίνα που
μπορεί να παρεμποδίζουν τη λήψη του σήματος απ την εσωτερική μονάδα.
• Μην εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο σε σημείο εκτεθειμένο στο άμεσο
ηλιακ φως ή κοντά σε πηγή θερμτητας, πως ηλεκτρικς φούρνος.
• Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απσταση τουλάχιστον 1 m απ την
πλησιέστερη τηλεραση ή στερεοφωνικ συγκρτημα. (Είναι απαραίτητο
για να μην προκαλούνται διαταραχές στην εικνα ή παράσιτα στον ήχο.)
• Η τοποθεσία του τηλεχειριστηρίου πρέπει να καθοριστεί πως φαίνεται
ακολούθως.

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
Qταν τοποθετείτε την πλάτη εγκατάστασης με απλές βίδες, μη
χρησιμοποιείτε τις τρύπες των στριφονιών. Διαφορετικά, η μονάδα
μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές.

(Κάτοψη)

Πλάτη εγκατάστασης
(Διατηρήστε σε οριζντια θέση.)

Εσωτερική μονάδα
45°

45°

Στριφνι

Τηλεχειριστήριο

Προέκταση
15 mm ή
λιγτερο

Τρύπα διαμέτρου 5 mm

ς

ψη

λή

Τηλεχειριστήριο

ς

ρο

Εύ

°
60

55

Αγκιστρο

Oπή σωλήνα

Τηλεχειριστήριο

Εσωτερική μονάδα

200
55

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ

Εύρος λήψης

350
200

• Να αποφεύγεται η έκθεση του δέκτη του τηλεχειριστηρίου της
εσωτερικής μονάδας σε άμεσο ηλιακ φως.
• O μικροεπεξεργαστής της εσωτερικής μονάδας δεν πρέπει να
βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγές θορύβου ραδιοσυχντητας (RF).
(Για λεπτομέρειες βλέπε το εγχειρίδιο χρήσης.)

(Πλαϊνή ψη)

Συνιστώμενες θέσεις βιδών στερέωσης
73

• Ένα σημείο που δημιουργεί τα κενά γύρω απ την εσωτερική μονάδα,
πως φαίνεται στο διάγραμμα.
• Ένα σημείο που δεν υπάρχουν εμπδια κοντά στην εισαγωγή και την
έξοδο του αέρα.
• Ένα σημείο που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση της σωλήνωσης προς
την εξωτερική μονάδα.
• Ένα σημείο που επιτρέπει το άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος.
• Η εσωτερική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε ύψος τουλάχιστον 2,5 m.
Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση αντικειμένων επάνω στην
εσωτερική μονάδα.

55

Σημείο Eγκατάστασης

6 Βίδες εγκατάστασης

Κ)ψιμο Τρύπας και Τοποθέτηση
Πλάτης Εγκατάστασης

Ø4 mm x 25R
Ούπατ
(τοπικά εξαρτήματα)

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ

Τηλεχειριστήριο

Η χι σταθερή εγκατάσταση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς και ζημιές σε περίπτωση που πέσει η μονάδα.

Qταν εγκαθιστάτε τους ψυκτικούς σωλήνες απ την πίσω πλευρά

• Στην περίπτωση τοιχοποιίας με τούβλα ή σκυρδεμα ή παρμοιους τοίχους
κάντε στον τοίχο τρύπες διαμέτρου 5 mm.
• Τοποθετήστε ούπατ για τις κατάλληλες βίδες 6.

ΣΗΜΕIΩΣΗ

Oπή σωλήνα

• Στερεώστε τις τέσσερις γωνίες και τα χαμηλά σημεία της πλάκας
τοποθέτησης με 4 έως 6 βίδες για την τοποθέτηση.

Ø65 mm

Έως το κέντρο της οπής του σωλήνα

120 mm

1. Αφού καθορίσετε τη θέση της οπής του σωλήνα στην πλάκα στήριξης (¨), ανοίξτε
με τρυπάνι την οπή του σωλήνα (Ø65 mm) με ελαφρή κλίση προς τα κάτω, προς
την εξωτερική πλευρά.

ΣΗΜΕIΩΣΗ
• Qταν τρυπάτε τοίχο που περιέχει μεταλλικ πλέγμα, πλέγμα καλωδίου
ή μεταλλική πλάκα εξασφαλίστε τη χρήση του ειδικού δαχτυλιδιού που
απαιτείται και το οποίο πωλείται χωριστά.
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Εγκατάσταση Σωλήνωσης και
Eύκαμπτου Σωλήνα Aποστράγγισης

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
Όταν κόβετε το Μπροστινό κάλυμμα, προσέχετε τα κοπτικά εργαλεία και τυχόν
κοφτερές άκρες πλαστικού. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Διαμ)ρφωση σωλήνωσης και εύκαμπτου
σωλήνα αποστράγγισης

Τρόπος αφαίρεσης του σωλήνα αποστράγγισης
• Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης του σετ λυχνιών LED, κατόπιν τραβήξτε το προς
τα έξω από το κύριο σώμα.
• Αφαιρέστε τις 2 βίδες που στερεώνουν το δοχείο αποστράγγισης και κατόπιν
αφαιρέστε το δοχείο αποστράγγισης από το κύριο σώμα.

Κάτω αριστερά
Κάτω δεξιά

Αποκοπή
σχισμής μπροστινού καλύμματος

Πίσω αριστερά

• Πίσω δεξιά

Αλλαγή σωλήνα
αποστράγγισης

Πίσω δεξιά

Προετοιμασία σωλήνωσης

• O σχηματισμς υγρασίας προκαλεί προβλήματα στο μηχάνημα και, για
τον λγο αυτ, θα πρέπει να μονώσετε και τους δύο σωλήνες ύνδεσης.
(Χρησιμοποιήστε αφρώδες πολυαιθυλένιο σα μονωτικ υλικ.)
• Η σύνδεση των σωλήνων μπορεί να εγκατασταθεί στις ακόλουθες κατευθύνσεις.

Δοχείο
αποστράγγισης

Σετ λυχνιών LED

Βίδες 2 τμχ.

Βίδα

• Πίσω αριστερά
• Ο σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να αφαιρεθεί αφαιρώντας τη βίδα που
ασφαλίζει τον σωλήνα αποστράγγισης και κατόπιν περιστρέφοντας την ατσάλινη
πλάκα του σωλήνα αποστράγγισης προς το εξωτερικό μέρος του δοχείου αποστράγγισης και τραβώντας προς τα έξω τον σωλήνα αποστράγγισης.

Σωλήνας
αποστράγγισης

Σωλήνας αποστράγγισης

Κατσαβίδι

• Κάτω δεξιά

• Πίσω αριστερά

Βίδα
Σωλήνας
αποστράγγισης

Σωλήνας
αποστράγγισης

Σωλήνας
αποστράγγισης

Κόψτε
Σχισμή μπροστινού
καλύμματος

Ατσάλινη πλάκα
του σωλήνα
αποστράγγισης

Κόψτε
Σχισμή μπροστινού
καλύμματος

1. Αποκοπή σχισμής μπροστινού καλύμματος
• Με μια σέγα χειρός κόψτε τη σχισμή που βρίσκεται στην κάτω αριστερή ή
κάτω δεξιά πλευρά του Μπροστινού καλύμματος για την κάτω αριστερή ή
δεξιά σύνδεση.

Τρόπος στερέωσης του σωλήνα αποστράγγισης

2. Αλλαγή του σωλήνα αποστράγγισης
• Από το εργοστάσιο, η προκαθορισμένη θέση του σωλήνα αποστράγγισης
είναι στη δεξιά πλευρά.
• Για σύνδεση της σωλήνωσης στο κάτω αριστερά και πίσω αριστερά μέρος, θα πρέπει
να αλλάξετε τον σωλήνα αποστράγγισης και το καπάκι αποστράγγισης.

• Για την εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης, εισαγάγετε γερά τον σωλήνα
αποστράγγισης μέχρι το εξάρτημα σύνδεσης να έρθει σε επαφή με το θερμομονωτικό υλικό, ασφαλίστε πιέζοντας την ατσάλινη πλάκα του σωλήνα αποστράγγισης στην προκαθορισμένη θέση του Δοχείου αποστράγγισης και, στη συνέχεια,
στερεώστε τη με την αρχική βίδα.

Τρόπος κοπής του Μπροστινού καλύμματος
• Για να συνδέσετε τη σωλήνωση στο κάτω μέρος, θα πρέπει να κοπεί το Μπροστινό κάλυμμα.
• Το μπροστινό κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί αφαιρώντας τις 2 βίδες στερέωσης
και κατόπιν αφαιρώντας τον μπροστινό κάλυμμα από το κύριο σώμα.

Κύριο σώμα

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ

Μπροστινό κάλυμμα

Κατά την αφαίρεση ή την εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης,
προσέχετε τις αιχμηρές άκρες της ατσάλινης πλάκας. Οι άκρες μπορούν να
προκαλέσουν τραυματισμό.

Βίδα 2 τμχ.

• Τα σημάδια για την κοπή υποδεικνύονται στο εσωτερικό μέρος του Μπροστινού
καλύμματος στις ακόλουθες θέσεις.

Τρόπος αφαίρεσης του καπακιού αποστράγγισης
• Πιάστε το καπάκι αποστράγγισης με
μυτοτσίμπιδο και τραβήξτε το προς
τα έξω.
350 mm

350 mm

• Κόψτε την έξοδο του σωλήνα από το εσωτερικό του Μπροστινού καλύμματος
χρησιμοποιώντας μια σέγα χειρός ή κάποιο αντίστοιχο εργαλείο.
• Τα πλαστικά γρέζια που μένουν από τη διαδικασία κοψίματος θα πρέπει να
αφαιρεθούν με τη χρήση ημιστρόγγυλης λίμας ή αντίστοιχου εργαλείου.

Καπάκι
αποστράγγισης

Μυτοτσίμπιδο

Σέγα χειρός

Ημιστρόγγυλη λίμα
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Στερέωση τoυ καπακιoύ απoστράγγισης

Στερέωση Εσωτερικής Μoνάδας

• Εισαγάγετε ένα εξαγωνικ κλειδί (4 mm) σε μία κεντρική κεφαλή.

1. Περάστε τo σωλήνα απ την τρύπα στoν τoίχo και αναρτήστε τη μoνάδα
στην πλάτη εγκατάστασης στα πάνω άγκιστρα.
2. Περιστρέψτε αριστερά και δεξιά τη μoνάδα για να επιβεβαιώσετε τι έχει
αναρτηθεί σταθερά στην πλάτη εγκατάστασης.
3. Ενώ πιέζετε την εσωτερική μoνάδα πρoς τoν τoίχo, στερεώστε τη και στo
κάτω τμήμα της πλάτης εγκατάστασης. Τραβήξτε πρoς τo μέρoς σας την
εσωτερική μoνάδα για να επιβεβαιώσετε τι έχει αναρτηθεί σταθερά στην
πλάτη της εγκατάστασης.
Κλειδί άλεν

1

Κρεμάστε εδώ το
άγκιστρο της
εσωτερικής μονάδας
1 ΠIλάτη
εγκατάστασης

• Εισαγάγετε σταθερά τo καπάκι απoστράγγισης.
Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικ
λάδι (λάδι μηχανής ψυκτικού)
κατά την εισαγωγή τoυ
πώματoς αποστράγγισης.
Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, θα
προκληθεί φθορά και διαρρoή
υγρoύ απoστράγγισης απ
τo πώμα.

2
Πιέστε την εσωτερική
μονάδα για να χαμηλώσετε
το άγκιστρο
Εισαγάγετε ένα
εξαγωνικ κλειδί
(4 mm).

Xωρίς
διάκενο

• Για να απoσπάσετε την εσωτερική μoνάδα απ την πλάτη εγκατάστασης,
τραβήξτε πρoς τo μέρoς σας ενώ ταυτχρoνα πιέζετε τη βάση της στα
καθoρισμένα σημεία.

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
Εισαγάγετε σταθερά τoν εύκαμπτo σωλήνα απoστράγγισης και τo καπάκι
απoστράγγισης. Διαφoρετικά ενδέχεται να πρoκύψει διαρρoή νερoύ.

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

Πιέστε

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ

Λυγίστε τo σωλήνα σύνδεσης με ακτίνα καμπύλης μικρ)τερη των 30 mm.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για να συνδέσετε τo σωλήνα μετά την εγκατάσταση της μoνάδας (εικνα)

• Το χαμηλότερο μέρος της εσωτερικής μονάδας μπορεί να αιωρείται εξαιτίας
της κατάστασης της σωλήνωσης και ο τεχνικός εγκατάστασης να μην
μπορεί να το στερεώσει στην πλάκα εγκατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση,
χρησιμοποιήστε τις βίδες που παρέχονται για να στερεώσετε την εσωτερική
μονάδα στην πλάκα εγκατάστασης.
• Ειδικά όταν οι σωλήνες βγαίνουν από την αριστερή πλευρά, η εσωτερική
μονάδα πρέπει να βιδωθεί στην πλάκα εγκατάστασης.

(Πρoς τα εμπρς της
διαστoλής)

330 mm
290 mm

Γραμμή αερίoυ
Γραμμή υγρoύ

43 mm

Περίγραμμα εσωτερικής μονάδας

Πλάκα
εγκατάστασης

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

80

Τοίχος

Xρησιμoπoιήστε τη λαβή
κατσαβιδιoύ, κλπ.

ΣΗΜΕIΩΣΗ

8 Βίδα

Βίδα

8

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ

1

8 Βίδα

• Σε περίπτωση που αιωρείται η αριστερή ή η δεξιά πλευρά της εσωτερικής
μονάδας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι βίδες που παρέχονται για τη
στερέωση της εσωτερικής μονάδας απευθείας στον τοίχο στην προκαθορισμένη θέση.
• Σε περίπτωση που ο τοίχος είναι κατασκευασμένος από μπλοκ, τούβλο,
σκυρόδεμα ή παρόμοιο υλικό, μπορείτε να προσδιορίσετε τη θέση της βίδας
στερέωσης στον τοίχο με το σύμβολο (►) που βρίσκεται στο κύριο σώμα
της εσωτερικής μονάδας για την οπή τρυπανιού όπου θα εισαχθούν τα κλιπ
αγκύρωσης (ούπα) για την κατάλληλη βίδα στερέωσης.

• Τυλίξτε σφιχτά τους βοηθητικούς σωλήνες (δύο), το καλώδιο τροφοδοσίας
και το καλώδιο σύνδεσης με ταινία.

Εσωτερική
μoνάδα

1

Εσωτερική μονάδα

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

Καλώδιο
τροφοδοσίας και
σύνδεσης

Πιέστε
(ξεκρεμάστε)

Πιέστε

Πλάτη
εγκατάστασης
Θέση Βίδες
εγκατάστασης

Πρσθετoι
σωλήνες

• Τoπoθετείστε με πρoσoχή τoυς σωλήνες ώστε να μην εξέχει κανένας
σωλήνας απ τo πίσω κάλυμμα της εσωτερικής μoνάδας.
• Συνδέστε με πρoσoχή τoυς πρσθετoυς σωλήνες με τoυς σωλήνες
σύνδεσης και κψτε τη μoνωτική ταινία πoυ είναι τυλιγμένη στo
σωλήνα σύνδεσης για να απoφύγετε διπλ τύλιγμα στο σημείo
ένωσης. Επιπλέoν σφραγίστε τo σημείo ένωσης με ταινία βινυλίoυ κλπ.
• Σιγoυρευτείτε τι έχετε μoνώσει και τoυς δύo σωλήνες σύνδεσης,
καθώς η συμπύκνωση υγρασίας μπoρεί να πρoκαλέσει ζημιά στo
μηχάνημα. (Xρησιμoπoιήστε αφρώδες πoλυαιθυλένιo σα μoνωτικ υλικ.)
• Λυγίστε με πρoσoχή τoυς σωλήνες για να μην τoυς τσακίσετε.

Μπροστινό
κάλυμμα
6 Βίδες
εγκατάστασης
Γρίλια εισόδου
του αέρα

9

Σύμβολο
αναφοράς

3. Qταν συνδέετε προέκταση στο σωλήνα αποστράγγισης, μονώστε το
τμήμα σύνδεσης της προέκτασης με σωλήνα προστασίας.

Απoστράγγιση

Σωλήνας πρoστασίας

1. Τoπoθετήστε τo σωλήνα απoστράγγισης με καθoδική κλίση.

ΣΗΜΕIΩΣΗ

Σωλήνας απoστράγγισης

• Η τρύπα στην εξωτερική πλευρά πρέπει να ανοιχτεί με ελαφρώς καθoδική
κλίση.
Μην ανυψώνετε
τo σωλήνα
απoστράγγισης.

Πρoέκταση σωλήνα
απoστράγγισης

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ

Μη δώσετε στo σωλήνα
απoστράγγισης
κυματoειδή μoρφή.

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

50 mm ή
περισστερo

Μην τoπoθετήσετε
την άκρη τoυ σωλήνα
απoστράγγισης μέσα
σε νερ.

Eσωτερικoύ
χώρoυ

Τo κλιματιστικ αυτ μηχάνημα έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να απoστραγγίζει
τo νερ πoυ συλλέγεται απ την υγρασία
πoυ συμπυκνώνεται στo πίσω τμήμα της
εσωτερικής μoνάδας, εντς της λεκάνης
απoστράγγισης.
Συνεπώς, μην απoθηκεύετε τo καλώδιo
ισχύoς και άλλα εξαρτήματα σε ύψoς πάνω
απ τoν oδηγ απoστράγγισης.

Μην τoπoθετήσετε
την άκρη τoυ σωλήνα
απoστράγγισης μέσα σε
φρεάτιo απoχέτευσης.

2. Βάλτε νερ στη λεκάνη αποστράγγισης και σιγουρευτείτε τι το νερ
αποστραγγίζεται σε εξωτερικ χώρο.

Τoιχος
Oδηγς
απoστράγγισης

Xώρoς για
σωλήνες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ
Σημείo Εγκατάστασης

Προφυλάξεις σχετικά με την
εγκατάσταση σε περιοχές με χιον)πτωση
και χαμηλές θερμοκρασίες

• Ένα σημείo πoυ δημιoυργεί τα κενά γύρω απ την εξωτερική μoνάδα, πως
φαίνεται στo διάγραμμα.
• Ένα σημείο που να αντέχει το βάρος της εξωτερικής μoνάδας και που να
μην προκαλεί αύξηση του επίπεδου θορύβου και των κραδασμών.
• Ένα σημείο που ο θρυβος λειτουργίας και ο αέρας απρριψης δεν
ενοχλούν τους γείτονες.
• Ένα σημείο που δεν είναι εκτεθειμένο σε ισχυρούς ανέμους.
• Ένα σημείο που δεν παρατηρoύνται διαρρoές εύφλεκτων αερίων.
• Ένα σημείο πoυ δεν παρεμπoδίζετε η διέλευση.
• Qταν η εξωτερική μoνάδα πρκειται να εγκατασταθεί σε υπερυψωμένη
θέση, σιγoυρευτείτε τι έχετε στερεώσει τη βάση της.
• Το επιτρεπτό μήκος του αγωγού σύνδεσης.
Μoντέλo

RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1

Χωρίς πλήρωση

Λιγότερο από 15 m Λιγότερο από 15 m Λιγότερο από 15 m

Μέγιστο μήκος
Πλήρωση πρόσθετου
ψυκτικού
Μέγιστη πλήρωση
ψυκτικού

20 m

20 m

20 m

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

0,65 kg

0,90 kg

0,90 kg

• Μη χρησιμοποιείτε το παρεχμενο στμιο αποστράγγισης για την αποστράγγιση
νερού. Αποστραγγίστε το νερ απευθείας απ λες τις οπές αποστράγγισης.
• Για να προστατεύσετε την εξωτερική μονάδα απ τη συσσώρευση χιονιού,
εγκαταστήστε ένα πλαίσιο συγκράτησης και επικολλήστε ένα κάλυμμα και μια
πλάκα προστασίας απ το χινι.
* Μη χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο διπλής στοίβαξης.
Πλάκα προστασίας απ το χινι
Εμπρς
Κάλυμμα προστασίας απ το χινι

Εγκαταστήστε τουλάχιστον
50 cm πάνω απ τη γραμμή
συσσώρευσης χιονιού.

Τουλάχιστον
50 cm
Κοχλίες
αγκίστρωσης

Γραμμή συσσώρευσης χιονιού
Πλαίσιο συγκράτησης

• Το επιτρεπτό ύψος του χώρου εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.
Μoντέλo
Μέγιστο ύψος

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ

RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1
12 m

12 m

1. Εγκαταστήστε την εξωτερική μoνάδα έτσι ώστε να μην παρεμπoδίζεται
η απρριψη τoυ αέρα.
2. Qταν η εξωτερική μoνάδα τoπoθετηθεί σε σημείo συνεχώς εκτεθειμένo
σε ισχυρoύς ανέμoυς πως στην ακτή ή σε υψηλ ρoφo, εξασφαλίστε
την κανoνική λειτoυργία τoυ ανεμιστήρα χρησιμoπoιώντας έναν αγωγ
ή έναν ανεμoφράκτη.
3. Σε περιoχές με ισχυρoύς ανέμoυς, εγκαταστήστε τη μoνάδα με τέτoιo
τρπo ώστε να απoτρέπεται η είσoδoς τoυ ανέμoυ.
4. Η εγκατάσταση στα ακλoυθα σημεία μπoρεί να πρoκαλέσει πρoβλήματα.
Μην εγκαταστήσετε τη μoνάδα σε τέτoια σημεία.
• Ένα σημείo με λάδια μηχανής.
• Ένα σημείo με αλμύρα πως μια ακτή.
• Ένα σημείo με θειούχα αέρια.
• Ένα σημείo που είναι πιθαν
να παράγονται κύματα υψηλής
Ισχυρoί
άνεμoι
συχντητας πως απ ηχητικ
εξoπλισμ, απ μηχανήματα
ηλεκτρoσυγκλλησης και
απ ιατρικ εξoπλισμ.

12 m

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

Προφυλάξεις σχετικά με την προσθήκη
ψυκτικού υλικού
Χρησιμοποιήστε ζυγαριά με ακρίβεια τουλάχιστον 10 g ανά γραμμή ένδειξης κατά
την προσθήκη του ψυκτικού υλικού.
Μην χρησιμοποιείτε ζυγαριά μπάνιου ή άλλο παρόμοιο όργανο.

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
Όταν η εξωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη σε μέρος όπου μπορεί να
δημιουργηθούν προβλήματα από το νερό απορροής, σφραγίστε το σημείο
διαρροής νερού γερά χρησιμοποιώντας σιλικόνη ή συνθετικό στεγάνωσης.
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IMPERIAL (τύπος παξιμαδιού-πεταλούδας)

Αποστράγγιση Vερού

A

• Στην πλάκα βάσης της μονάδας εξωτερικού χώρου διατίθενται οπές για
να διασφαλιστεί ότι το νερό απόψυξης που παράγεται κατά τις λειτουργίες
θέρμανσης αποστραγγίζεται αποτελεσματικά.
Εάν απαιτείται κεντρική αποχέτευση κατά την εγκατάσταση της μονάδας σε
μπαλκόνι ή σε τοίχο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την αποστράγγιση
του νερού.
1. Προβείτε σε αδιαβροχοποίηση, εγκαθιστώντας τα ελαστικά καλύμματα στις 2
επιμήκεις οπές της πλάκας βάσης της μονάδας εξωτερικού χώρου. [Τρόπος
εγκατάστασης των ελαστικών αδιάβροχων καλυμμάτων]
1) Place four fingers into each cap, and insert the caps into the water drain holes
by pushing them into place from the underside of the base plate.
2) Πιέστε προς τα κάτω τις εξωτερικές περιφέρειες των καλυμμάτων για να
διασφαλίσετε ότι τοποθετήθηκαν σωστά.
(Εάν δεν τοποθετηθούν σωστά μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, εάν η
εξωτερικές περιφέρειες ανασηκωθούν ή εάν τα καλύμματα στερεωθούν ή
εμπλακούν με κάποιο αντικείμενο.)

Μήτρα

Εξωτερικ) διάγραμμα
σωλήνωσης χαλκoύ

R32

Ø6,35

1,5 σε 2,0

Σωλήνας

Ø9,52

1,5 σε 2,0

Ø12,70

2,0 σε 2,5

Πάχος σωλήνων

0,8 mm ή περισστερο

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
• 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.

Σύσφιξη σύνδεσης
Ευθυγραμμίστε τα κέντρα των σωλήνων που θα συνδεθούν και σφίξτε το
εκτονούμενο περικχλιο σο μπορείτε με τα χέρια σας. Στη συνέχεια σφίξτε
το περικχλιο με ένα γαλλικ κλειδί και ένα ροπκλειδο πως φαίνεται στην
εικνα.

Ελαστικά αδιάβροχα καλύμματα
(παρέχονται με τη μονάδα
εξωτερικού χώρου)

Ημισύνδεσμoς

Εκτoνoύμενo περικχλιο

Πλευρά εσωτερικού
σπειρώματος
Xρησιμoπoιήστε ένα κλειδί
για να ασφαλίσετε.

Πλάκα βάσης

Ακροφύσιο
αποστράγγισης

Πλευρά εξωτερικού
σπειρώματος
Χρησιμοποιήστε ένα ροπκλειδo
για να σφίξετε.

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
Μην εφαρμσετε υπερβολική ροπή. Διαφορετικά, τo περικχλιo μπoρεί
να σπάσει ανάλoγα με τιςσυνθήκες.

2. Τοποθετήστε το ακροφύσιο αποστράγγισης και έναν εύκαμπτο σωλήνα

(Μονάδα : N·m)

αποστράγγισης του εμπορίου (με εσωτερική διάμετρο 16 mm) και αποστραγγίστε το
νερό.
(Για τη θέση τοποθέτησης του ακροφυσίου αποστράγγισης ανατρέξτε στο διάγραμμα
των μονάδων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.)
• Ελέγξτε ότι η μονάδα εξωτερικού χώρου είναι οριζόντια και δρομολογήστε το
σωλήνα αποστράγγισης με καθοδική κλίση, διασφαλίζοντας τη σταθερή του
σύνδεση.

Μην χρησιμοποιείτε τυπικό εύκαμπτο σωλήνα κήπου αλλά σωλήνα που
μπορεί να επιπεδοποιηθεί για να αποτραπεί η αποστράγγιση του νερού.

Σύνδεση Ψυκτικών Σωληνώσεων
Διεύρυνση
1. Κψτε τo σωλήνα με έναν κφτη σωλήνων.
Μεκλίση

Σκληρτητα

Παραμρφωση

2. Εισάγετε ένα εκτoνoύμενo περικχλιo μέσα στo σωλήνα και διoγκώστε
τo σωλήνα.
• Περιθώρια πρoέκτασης κατά την εκτ)νωση : A (Μoνάδα : mm)
RIDGID (τύπoυ σφιγκτήρα)
Εξωτερικ) διάγραμμα
σωλήνωσης χαλκού

Χρησιμοποιούμενα
εργαλεία με το R32

Συμβατικά
χρησιμοποιούμενα εργαλεία

Ø6,35

0 σε 0,5

1,0 σε 1,5

Ø9,52

0 σε 0,5

1,0 σε 1,5

Ø12,70

0 σε 0,5

1,0 σε 1,5

Πάχος σωλήνων

Ø6,35 mm

16 σε 18 (1,6 σε 1,8 kgf·m)

Ø9,52 mm

30 σε 42 (3,0 σε 4,2 kgf·m)

Ø12,70 mm

50 σε 62 (5,0 σε 6,2 kgf·m)

Η πίεση τoυ R32 γίνεται υψηλτερη απ
αυτήν τoυ R22 (περίπoυ 1,6 φoρές).
Συνεπώς, χρησιμoπoιώντας ένα ρoπκλειδo,
σφίξτε σταθερά τα τμήματα πoυ ενώνoνται
με εκτoνoύμενα περικχλια και τα oπoία
συνδέoυν τις εσωτερικές με τις εξωτερικές
μoνάδες μέχρι την καθoρισμένη ρoπή
σύσφιξης. Λανθασμένες συνδέσεις μπoρεί
να πρoκαλέσoυν χι μνo διαρρoή αερίoυ
αλλά και πρoβλήματα στo ψυκτικ κύκλo.

Εμπορικά διαθέσιμος
εύκαμπτος σωλήνας
αποστράγγισης

90

Ροπή σύσφιξης

• Ρoπή σύσφιξης συνδέσεων σωλήνων με εκτoνoύμενα περικ)χλια

Μαστός αποστράγγισης

Πλάκα βάσης

Εξωτερικ) διάγραμμα σωλήνωσης χαλκoύ

0,8 mm ή περισστερο
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Εκτνωση στην
πλευρά της
εσωτερικής
μoνάδας

Εκτνωση στην
πλευρά της
εξωτερικής
μoνάδας

Πρoφυλάξεις στoν χειρισμ) των βαλβίδων

Εκκένωση

• Ανoίξτε τo στέλεχoς της βαλβίδας μέχρι τέρμα, αλλά μην επιχειρήσετε να
τo ανoίξετε πέρα απ τo στπερ.

Μετά τη σύνδεση των σωληνώσεων με την εσωτερική μoνάδα, μπoρείτε να
κάνετε ταυτχρoνα την εξαέρωση και στις δύo γραμμές.

Μέγεθoς σωλήνα της
συσκευασμένης βαλβίδας

ΕΞΑΕΡΩΣΗ
Εκκενώστε τoν αέρα απ τους σωλήνες σύνδεσης και απ την
εσωτερική μονάδα με τη χρήση αντλίας κενού. Μη χρησιμοποιήσετε το
ψυκτικ στην εξωτερική μονάδα. Για λεπτομέρειες, δείτε το εγχειρίδιο
της αντλίας κενού.

Διακπτης χαμηλής
Σωλήνας πλήρωσης

A = 4 mm

15,88 mm

A = 5 mm

Καπάκι

Εξασφαλίστε τη χρήση αντλίας κενoύ με βαλβίδα αντεπιστρoφής ώστε τo
λάδι της αντλίας να μην εισρρεύσει αντίστροφα εντς των σωλήνων του
κλιματιστικού ταν σταματήσει η αντλία.
(Εάν εισρρεύσει λάδι αντλίας κενού σε κλιματιστικ που χρησιμοποιεί R32
μπορεί να προκληθεί βλάβη στο ψυκτικ κύκλο.)
1. Συνδέστε τον (εύκαμπτο) σωλήνα πλήρωσης απ τη πολλαπλή βαλβίδα
στην υποδοχή πλήρωσης της βαλβίδας της γραμμής αερίου.
2. Συνδέστε το σωλήνα πλήρωσης στην υποδοχή της αντλίας κενού.
3. Ανοίξτε τελείως το διακπτη χαμηλής πίεσης της πολλαπλής βαλβίδας
μετρητή.
4. Λειτουργείστε την αντλία κενού για να αρχίσει η εκκένωση.
Εκκενώστε για 15 λεπτά περίπου εφσον το μήκος των σωληνώσεων είναι
20 μέτρα. (15 λεπτά για 20 μέτρα) (θεωρώντας την απδοση της αντλίας
στα 27 λίτρα ανά λεπτ) Στη συνέχεια επιβεβαιώστε τι ο μετρητής πίεσης
δείχνει –101 kPa (–76 cmHg).
5. Κλείστε το διακπτη χαμηλής πίεσης της πολλαπλής βαλβίδας μετρητή.
6. Ανοίξτε τελείως τις βαλβίδες (και στη γραμμή Αερίου και στη γραμμή
Υγρού).
7. Αφαιρέστε το σωλήνα πλήρωσης απ την υποδοχή πλήρωσης.
8. Σφίξτε σταθερά τα καπάκια των βαλβίδων.

–101 kPa
(–76 cmHg)

12,70 mm και μικρτερoι

• Σφίξτε γερά τo καπάκι της βαλβίδας με ρoπή σύμφωνα με τoν παρακάτω
πίνακα:

Xρησιμoπoιήστε μια αντλία κενoύ

Σύνθετoς μετρητής πίεσης

Μέγεθoς εξαγωνικoύ κλειδιoύ

Καπάκι Ράβδoυ
Βαλβίδας

Καπάκι Βoηθητικής
Θύρας

Μέγεθoς Καπακιoύ (H)

Ρoπή

H17 - H19

14~18 N·m
(1,4 σε 1,8 kgf·m)

H22 - H30

33~42 N·m
(3,3 σε 4,2 kgf·m)

H14

8~12 N·m
(0,8 σε 1,2 kgf·m)

H17

14~18 N·m
(1,4 σε 1,8 kgf·m)

Απαιτείται
εξαγωνικ κλειδί.
A

H
Καπάκι Βoηθητικής
Θύρας

Μετρητής πίεσης
Πoλλαπλή βαλβίδα

Καπάκι Ράβδoυ
Βαλβίδας

Διακπτης υψηλής
(Σιατηρήστε τελείως κλειστ)
Σωλήνας πλήρωσης

Σωλήνας σύνδεσης
Διάταξη προσαρμογής σε
αντλία κενού για αποτροπή
αντίστροφής ροής
Αντλία
κενoύ

Βαλβίδα γραμμής αερίου
Υποδοχή πλήρωσης (Εσωτερικ τμήμα
βαλβίδας (Πείρος ρύθμισης))
Βαλβίδα γραμμής υγρού

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
• 6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠOΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ.
(1) Απομακρύνετε τη σκνη και την υγρασία (απ τo εσωτερικ των
σωλήνων σύνδεσης).
(2) Σφικτές συνδέσεις (μεταξύ σωλήνων και μoνάδας).
(3) Εκκενώστε τoν αέρα στις σωλήνες σύνδεσης χρησιμoπoιώντας
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝOΥ.
(4) Ελέγξτε για διαρρoές αερίoυ (σημεία σύνδεσης).
(5) Σιγoυρευτείτε τι ανoίγετε τελείως τις συσκευασμένες βαλβίδες
πριν τη λειτoυργία.
(6) Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εσωτερικό χώρο επαναχρησιμοποιήσιμων
μηχανικών συνδετήρων και συνδέσμων με αναδίπλωση. Όταν οι
μηχανικοί συνδετήρες επαναχρησιμοποιούνται σε εσωτερικό χώρο,
πρέπει να ανανεώνονται τα μέρη στεγανοποίησης. Όταν οι σύνδεσμοι
με αναδίπλωση επαναχρησιμοποιούνται σε εσωτερικό χώρο, το μέρος
του στομίου πρέπει να ανακατασκευάζεται.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μoντέλo

RAS-B10N4KVRG-E

Τροφδoσία ρεύματoς
Mέγιστη ένταση ρεύματoς
Oνoμαστική τιμή
ασφαλειoδιακπτη
Καλώδιo ρεύματoς
Καλώδιο σύνδεσης

RAS-B13N4KVRG-E

RAS-B16N4KVRG-E

50Hz, 220 – 240 V Μίας φάσης

6,75A

7,60A

9,50A

15A

15A

15A

H07RN-F ή 60245 IEC66 (1,25 mm2 ή περισστερo)

Εσωτερική μoνάδα

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

Εξωτερική μoνάδα

Η καλωδίωση του καλωδίου σύνδεσης μπορεί να γίνει χωρίς να αφαιρεθεί το
μπροστιν) κάλυμμα.
1. Αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής.
A H γρίλια εισαγωγής ανοίγει προς τα πάνω και τραβώντας προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα ακροδεκτών και το σφικτήρα του καλωδίου.
3. Εισάγετε το καλώδιο σύνδεσης (σύμφωνα με τα καλώδια της υπάρχουσας
εγκατάστασης) στην τρύπα του σωλήνα στον τοίχο.
4. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσα απ τη σχισμή καλωδίου στο πίσω
κάλυμμα, έτσι ώστε να προεξέχει απ την πρσοψη κατά 20 cm περίπου.
5. Εισάγετε καλά το καλώδιο σύνδεσης στη βάση ακροδεκτών και στερεώστε
το βιδώνοντάς το σφικτά.
6. Ροπή σύσφιξης : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7. Ασφαλίστε το καλώδιο σύνδεσης με το σφικτήρα του καλωδίου.
8. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της καλωδίωσης, το μονωτικ δακτύλιο
του πίσω καλύμματος και το μπροστά κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας.

1. Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας, το κάλυμμα των ηλεκτρικών εξαρτημάτων
και τον σφικτήρα καλωδίου από την εξωτερική μονάδα.
2. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στον ακροδέκτη με βάση τους αντίστοιχους
αριθμούς στη βάση ακροδεκτών της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
3. Εισαγάγετε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης προσεκτικά στη
βάση ακροδεκτών και στερεώστε το βιδώνοντάς το σφικτά.
4. Χρησιμοποιήστε ταινία βινυλίου, κ.λπ. για να μονώσετε τα καλώδια τα οποία
δεν θα χρησιμοποιηθούν.
Στερεώστε τα έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε ηλεκτρικά ή
μεταλλικά μέρη.
5. Στηρίξτε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης με το σφικτήρα
καλωδίου.
6. Τοποθετήστε το κάλυμμα ηλεκτρικών εξαρτημάτων και το καπάκι της βαλβίδας
στην εξωτερική μονάδα.

Πρόσοψη

Σφικτήρας
καλωδίου

Βίδα
Βάση ακροδεκτών

Κάλυμμα βαλβίδας

Βίδα
Καπάκι
ακροδεκτών
Γρίλια εισαγωγής

`

Πως να τοποθετήσετε τη γρίλια εισαγωγής
στην εσωτερική μονάδα
• Qταν προσαρμζετε μια γρίλια εισαγωγής, εφαρμζετε την αντίστροφη
διαδικασία απ αυτήν της αφαίρεσης.
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Σε Περίπτωση Σύνδεσης Εσωτερικής Μονάδας με Εξωτερική Μονάδα 1:1
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.

Είσοδος Παροχής Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εξωτερικής Μονάδας (Συνιστάται)
Εσωτερική μoνάδα
Καλώδιo σύνδεσης

Εξωτερική μoνάδα
Μήκος απογύμνωσης
καλωδίου σύνδεσης

Συνδέστε το καλώδιο
σύνδεσης στους 1 2 3

Βάση ακροδεκτών

Γραμμή
γείωσης

Βάση ακροδεκτών (L N 1 2 3)
50 mm
10 mm

Καλώδιο σύνδεσης

Καλώδιo ρεύματoς

3
2
1

10 mm

Γραμμή
γείωσης

70 mm

Γραμμή
γείωσης

Καλώδιο
σύνδεσης

Καλώδιο σύνδεσης

Γραμμή
γείωσης
Καλώδιo ρεύματoς

Είσοδος Παροχής Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εσωτερικής Μονάδας (Προαιρετικά)
Εσωτερική μoνάδα
Καλώδιο ρεύματος

Εξωτερική μoνάδα
Μήκος απογύμνωσης
καλωδίου ρεύματος

Συνδέστε το καλώδιο
ρεύματος στους L N
Βάση ακροδεκτών (L N 1 2 3)

50 mm

Βάση ακροδεκτών

Γραμμή
γείωσης

10 mm

N

Καλώδιο
σύνδεσης

L

10 mm

Γραμμή
γείωσης

70 mm

Καλώδιo
ρεύματoς

Καλώδιo σύνδεσης

Συνδέστε το καλώδιο
σύνδεσης στους 1 2 3

Μήκος απογύμνωσης
καλωδίου σύνδεσης

Βάση ακροδεκτών (L N 1 2 3)

Γραμμή
γείωσης
50 mm
10 mm
3

Γραμμή
γείωσης

Γραμμή
γείωσης

Καλώδιo
ρεύματoς

Καλώδιο
σύνδεσης

10 mm
70 mm
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Γραμμή
γείωσης
Καλώδιο σύνδεσης

Διάγραμμα Καλωδίωσης εισόδου παροχής ρεύματος για εξωτερική μονάδα 1:1
Είσοδος Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εξωτερικής Μονάδας (Συνιστάται)
Βάση
ακροδεκτών
εσωτερικής
μονάδας

Πλαισιο

Πλαισιο

Βάση
ακροδεκτών
εξωτερικής
μονάδας

Είσοδος ρεύματος

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

Πλαισιο

Είσοδος ρεύματος
Πλαισιο
Βάση
ακροδεκτών
εξωτερικής
μονάδας

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
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 3 mm.
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Σε Περίπτωση Σύνδεσης Εσωτερικής Μονάδας με Πολυδιαιρούμενο Σύστημα Inverter (IMS)
Είσοδος Παροχής Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εξωτερικής Μονάδας
Εσωτερική μoνάδα
Καλώδιo σύνδεσης

Εξωτερική μoνάδα
Μήκος απογύμνωσης
καλωδίου σύνδεσης

Συνδέστε το καλώδιο
σύνδεσης στους 1 2 3

Βάση ακροδεκτών
1(L)

Γραμμή
γείωσης

Βάση ακροδεκτών (L N 1 2 3)
50 mm
10 mm

Καλώδιο σύνδεσης

Καλώδιo ρεύματoς

3
2
1

10 mm

Γραμμή
γείωσης

70 mm

Καλώδιο
σύνδεσης

Γραμμή
γείωσης
Καλώδιο σύνδεσης

Γραμμή
γείωσης
Καλώδιo ρεύματoς

Διάγραμμα Καλωδίωσης εισόδου παροχής ρεύματος για Πολυδιαιρούμενο Σύστημα Inverter (IMS)
Είσοδος Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εξωτερικής Μονάδας
Βάση
ακροδεκτών
εσωτερικής
μονάδας

Πλαισιο

Πλαισιο
Βάση
ακροδεκτών
εξωτερικής
μονάδας

Είσοδος ρεύματος

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
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 3 mm.
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ΛOΙΠΑ
Έλεγχoς Διαρρoής Αερίoυ

Δoκιμή Λειτoυργίας
Για να επιλέξετε τη λειτoυργία TEST RUN (COOL), πατήστε τo κoυμπί
[RESET] για 10 δευτερλεπτα. (O βoμβητής θα ηχήσει σύντoμα μία φoρά.)

Ελέγξτε τις θέσεις για
την εσωτερική μoνάδα

Κoυμπί OPERATION
/ RESET

ΕλέγVτε τις θέσεις για
την εξωτερική μoνάδα

Ρύθμιση ΛειτOυργίας Auto Restart

• Ελέγξτε τις συνδέσεις των ρακρ για τυχν διαρρoή αερίoυ
χρησιμoπoιώντας ανιχνευτή διαρρoής αερίoυ ή νερ με σαπoύνι.

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

Επιλογή Α-Β τoυ τηλεχειριστηρίoυ
• Qταν δύo εσωτερικές μoνάδες είναι εγκατεστημένες στo ίδιo δωμάτιo
ή σε δύo διπλανά δωμάτια, εάν στείλετε εντoλή πρoς μία μoνάδα oι δύo
μoνάδες ενδέχεται να λάβουν ταυτχρoνα τo σήμα τo τηλεχειριστηρίoυ
και να εκτελoύν την εντoλή. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτoυργία μπορεί
να διατηρηθεί ρυθμίζοντας ένα απ τα δυο τηλεχειριστήρια στη ρύθμιση Β
(Και οι δύο έχουν τη ρύθμιση Α κατά την αποστολή απ το εργοστάσιο.)
• Τo σήμα τoυ τηλεχειριστηρίoυ δεν λαμβάνεται ταν οι ρυθμίσεις της
εσωτερικής μονάδας και του τηλεχειριστηρίου είναι διαφορετικές.
• Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της ρύθμισης Α/της ρύθμισης Β και του δωματίου
Α/του δωματίου Β κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης και των καλωδίων.

Πληρoφoρία
Το προϊόν αυτό βγήκε από το εργοστάσιο με τη λειτουργία Auto Restart
απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Πώς να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Auto
Restart
• Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [OPERATION] στην εσωτερική μονάδα
για 3 δευτερόλεπτα (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικς ήχος (μπιπ) 3 φορές
και η λυχνία OPERATION αναβοσβήνει 5 φορές/δευτ. για 5 δευτερλεπτα).

Για τη ξέχωρη χρήση του τηλεχειριστηρίου για κάθε εσωτερική μονάδα σε
περίπτωση που δύο (2) κλιματιστικά έχουν εγκατασταθεί κοντά.
Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου B.
1. Πατήστε το πλήκτρο [RESET] πάνω στη εσωτερική μονάδα για να ανάψετε
το κλιματιστικ.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο ώστε να δείχνει στην εσωτερική μονάδα.
3. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο [CHECK] πάνω στο τηλεχειριστήριο με
τη μύτη ενς μολυβιού. Η ένδειξη “00” θα εμφανιστεί πάνω στην οθνη
(Εικνα 1).

Πώς να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Auto
Restart
• Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [OPERATION] στην εσωτερική μονάδα
για 3 δευτερόλεπτα (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικς ήχος (μπιπ) 3 φορές
αλλά η λυχνία OPERATION δεν αναβοσβήνει).

ΣΗΜΕIΩΣΗ
• Εάν ο χρονοδιακόπτης ON ή ο χρονοδιακόπτης OFF έχουν ρυθμιστεί, η
ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ AUTO RESTART δεν ενεργοποιείται.

1
4. Πατήστε [MODE] ενώ πατάτε [CHECK]. Η ένδειξη “B” θα εμφανιστεί
πάνω στην οθνη και η ένδειξη “00” θα σβήσει ενώ το κλιματιστικ θα
σβήσει. Το τηλεχειριστήριο αποθηκεύεται στη μνήμη (Εικνα 2).

2
Σημείωση : 1. Επαναλάβατε το παραπάνω βήμα για να επαναφέρετε το
τηλεχειριστήριο στο A.
2. Το τηλεχειριστήριο Α δεν έχει οθνη “A”.
3. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου απ το
εργοστάσιο είναι η Α.
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Εγκατάσταση διακοσμητικού υφάσματος
Το διακοσμητικό ύφασμα για την κάλυψη της γρίλιας εισόδου του αέρα της
εσωτερικής μονάδας βρίσκεται στα παρελκόμενα. Ο χρήστης μπορεί να το
χρησιμοποιήσει όπως απαιτείται.
Η μέθοδος εγκατάστασης είναι η ακόλουθη.
1. Αφαιρέστε τη γρίλια εισόδου αέρα.
Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα προς τα πάνω και τραβήξτε την προς το μέρος
σας.
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Γρίλια εισόδου
του αέρα

2. Ετοιμάστε το ύφασμα που επιλέξατε για την εγκατάσταση.
3. Εισαγάγετε το ύφασμα στην αριστερή και δεξιά πλευρά της γρίλιας εισόδου του
αέρα και τακτοποιήστε το έτσι ώστε η γωνία του διακοσμητικού υφάσματος να
είναι λεία.
Κολλήστε πλήρως τις δύο πλευρές της αυτοκόλλητης ταινίας τύπου βέλκρο.
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Αυτοκόλλητη ταινία τύπου βέλκρο, μαλακό μέρος
Αυτοκόλλητη ταινία τύπου βέλκρο, σκληρό μέρος
Ύφασμα

"

Διακοσμητικό
ύφασμα

4. Εισαγάγετε το ύφασμα στην πάνω και την κάτω πλευρά της γρίλιας εισόδου
αέρα.
Κολλήστε πλήρως τις δύο πλευρές της αυτοκόλλητης ταινίας τύπου βέλκρο.
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Αυτοκόλλητη
ταινία τύπου βέλκρο,
μαλακό μέρος

Αυτοκόλλητη ταινία
τύπου βέλκρο,
σκληρό μέρος
Ύφασμα

5. Συναρμολογήστε ξανά τη γρίλια εισόδου αέρα αντιστρέφοντας τη διαδικασία 1.

ΣΗΜΕIΩΣΗ
• Η εφαρμογή του υφάσματος εξαρτάται από την προσάρτηση των αυτοκόλλητων
ταινιών τύπου βέλκρο γύρω από τη γρίλια εισόδου αέρα, δώστε την κατάλληλη
προσοχή.

ΠΡOΦΥΛΑΞΗ
• Το πλύσιμο του διακοσμητικού υφάσματος μπορεί να επηρεάσει την
εμφάνιση και την εφαρμογή του.
Συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής σκούπας για την αφαίρεση της σκόνης από
το διακοσμητικό ύφασμα.
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R22

0,8

Ø6,4

0,8

Ø9,5

0,8

Ø12,7

3. Όταν η εξωτερική μονάδα παρέμεινε με
αποσυνδεδεμένους σωλήνες, ή υπήρξε διαρροή
αέριου από τους σωλήνες και δεν πραγματοποιήθηκε
επισκευή η εκ νέου πλήρωση.
y Υπάρχει πιθανότητα διείσδυσης βρόχινου νερού
ή αέρα, οπως και υγρασίας στο εσωτερικό του
σωλήνα.
4. Όταν η ανάκτηση ψυκτικού δεν είναι εφικτή
χρησιμοποιώντας μονάδα ανάκτησης ψυκτικού.
y Υπάρχει πιθανότητα παραμονής μεγάλης
ποσότητας ακάθαρτου ελαίου ή υγρασίας στο
εσωτερικό των σωλήνων.

Πάχος

R32, R410A

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα

Σπς ακόλουθες περιπτώσεις, οι υπάρχοντες
σωλήνες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
έχουν. Καθαρίστε τους υπάρχοντες σωλήνες ή
αντικαταστήστε τους με νέους.
1. Εάν η εκδορά ή η παραμόρφωση είναι σοβαρή,
φροντίστε να χρησιμοποιήσετε νέους σωλήνες για τις
εργασίες στις σωληνώσεις ψυκτικού.
2. Όταν το πάχος του υπάρχοντος σωλήνα είναι
μικρότερο από το προδιαγραφόμενο στην ενότητα
“Διάμετρος και πάχος σωλήνα”, φροντίστε να
χρησιμοποιήσετε νέους σωλήνες για τις εργασίες στις
σωλήνωσεις ψυκτικού.
y Η πίεση λειτουργίας του R32 είναι υψηλή (1,6
φορές μεγαλύτερη από την πίεση των R22). Εάν
υπάρχει εκδορά ή παραμόρφωση στο σωλήνα ή
εάν χρησιμοποιείται λεπτότερος σωλήνας, η αντοχή
στην πίεση είναι ανεπαρκής, γεγονός το οποίο
ενδέχεται να προκαλέσει ρήξη του σωλήνα στη
χειρότερη περίπτωση.
* Διάμετρος και πάχος σωλήνα (mm)

Περιορισυοί όσον αφορά τη χρήση
υπαρχόντων σωλήνων

Ελέγξτε και τηρήστε τρεις προϋποθέσεις όσον αφορά τις
εργασίες στις σωλήνωσεις ψυκτικού.
1. Στεγνοί (Δεν υπάρχει υγρασία μέσα στους σωλήνες.)
2. Καθαροί (Δεν υπάρχει σκόνη μέσα στους σωλήνες.)
3. Στεγανοί (Δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού.)

Bασικές συνθήκες που πρέπει να
επαληθεύονται ποιν από την εκ νέου
χρησιμοποίηση υπαρχόντων σωλήνων

Συνήθως, η επιβεβαίωση της ύπαρξης εκδορών ή
παραμορφώσεων των υπαρχουσων σωληνώσεων,
της καταλληλότητας όπως και της αντοχής τους
πραγματοποιείται με τοπικούς ελέγχους.
Αν μπορεί να επιβεβαιωθεί η καλή τους κατάσταση,
οι υπάρχοντες σωλήνες για R22 και R410A μπορούν
να αναβαθμιστούν για χρήση με τα μοντέλα R32.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι υπάρχουσες σωληνώσεις για R22 και R410A μπορούν
να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για την εγκατάσταση των
προϊόντων μας μετατροπέα συχνοτήτων R32.

Оδηγіες εργασιών

Εσωτερικά

Εξωτερικά

Θέση
τοποθέτησης

Τρόπος φροντίδας

Κάθε φορά

Λιγότερο από 1 μήνα

Αφαίρεση των
άκρων ή τοποθέτηση
προστατευτικής
επικόλλησης

1 μήνας ή περισσότερο Αφαίρεση των άκρων

Χρονικό διάστημα

Όταν αφαιρείτε και ανοίγετε την εσωτερική ή την εξωτερική
μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημά, πραγματοποιήστε
συντήρηση των σωλήνων ως ακολούθως:
y Διαφορετικά ενδέχεται να δημιουργηθεί σκουριά
αν εισχωρήσει υγρασία ή ξένα σώματα λόγω
συμπυκνωσης στο εσωτερικό των σωλήνων.
y Η σκουριά δεν αφαιρείται με καθαρισμό και είναι
απαραίτητη η χρήσή νέων σωλήνων.

Φροντίδα των σωλήνων

Οι ανωτέρω περιγραφές έχουν συγκεντρωθεί και
επιβεβαιωθεί από την εταιρεία μας και είναι απόψεις
σχετικά με τα κλιματιστικά μας, αλλά δεν εγγυώνται τη
χρήση υπαρχόντων σωλήνων κλιματιστικών άλλων
εταιρειών που χρησιμοποιούν R32.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

5. Όταν ένας ξηραντήρας του εμπορίου είναι
συνδεδεμενος στους υπάρχοντες σωλήνες.
y Υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας πράσινης
οξείδωσης του χαλκού.
6. Όταν το υπάρχον κλιματιστικό αφαιρεθεί μετά από την
ανάκτηση του ψυκτικού.
Ελέγξτε εάν το έλαιο κρίνεται εμφανώς διαφορετικό
από το σύνηθες έλαιο.
y Το έλαιο του ψύκτη έχει το πράσινο χρώμα του
οξειδωμένου χαλκού:
Υπάρχει πιθανότητα να αναμίχθηκε υγρασία με το
έλαιο, ώστε να επέλθει οξείδωση στο εσωτερικό του
σωλήνα.
y Υπάρχει αποχρωματισμένο έλαιο, μεγάλη ποσοτητα
υπολειμμάτων ή δυσάρεστη οσμή.
y Στο ψυκτικό έλαιο, παρατηρείται μεγάλη ποσότητα
σκόνης μετάλλου που γυαλίζει ή άλλα ίχνη
υπολειμμάτων λόγω φθοράς.
7. Όταν στο κλιματιστικό υπάρχει ιστορικό αστοχίας του
συμπιεστή και αντικατάστασής του.
y Όταν παρατηρείται αποχρωματισμένο έλαιο, μεγάλη
ποσότητα υπολειμμάτων, σκόνη μετάλλου που
γυαλίζει, άλλα υπολείμματα λόγω φθοράς ή μίγμα
ξένων σωμάτων, τότε θα υπάρξει πρόβλημά.
8. Όταν η προσωρινή εγκατάσταση και αφαίρεση
του κλιματιστικού επαναλαμβάνεται, όπως στην
περίπτωση μίσθωσης, κ.λ.π.
9. Στην περίπτωση που ο τύπος ελαίου του ψύκτη
του υπάρχοντος κλιματιστικού είναι διαφορετικός
από τα ακόλουθα: (Ορυκτέλαιο), Suniso, Freol-S,
MS (Συνθετικό λάδι), αλκυλοβενζόλιο (ΗΑΒ, Barrelfreeze), σειρά εστέρων, PVE σειρών αιθέρων μόνον.
y Το μονωτικό τύλιγμα του συμπιεστή ενδέχεται να
φθαρεί.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

Δοκιμαστική λειτουργία

y (Τεστ στεγανότητας), Ξηρό υπό κενό, Πλήρωση
ψυκτικού, Έλεγχος διαρροής αερίου

Συνδέστε την εσωτερική / εξωτερική μονάδα με τον
υπάρχοντα σωλήνα.
y Χρησιμοποιήστε ρακόρ που βρίσκεται στην κύρια
μονάδα για την εσωτερική/εξωτερική μονάδα. (Μην
χρησιμοποιείτε το ρακόρ του υπάρχοντος σωλήνα.)
y Επεξεργαστείτε εκ νέου το μέγεθος επεξεργασίας
στομίου για το μέγεθος του R32.

ΟΧΙ

Υπήρχε εκκένωση αποχρωματισμένου έλαιου ή
μεγάλης ποσότητας υπολειμμάτων; (Όταν φθίνει η
ποιότητα του έλαιου, το χρώμα του αλλάζει και γίνεται
θολό ή μαύρο.)

y Αφαιρέστε το υπάρχον κλιματιστικό από την σωλήνωση
και καθαρίστε το (πίεση αζώτου 0,5 MPa) προκειμένου
να αφαιρέσετε υπολείμματα που έχουν μείνει μέσα στον
σωλήνα.
Σημείωση: Σε περίπτωση διπλών σωλήνων, επίσης
φροντίστε να καθαρίσετε τον σωλήνα
διακλάδωσης.

y Όταν το υπάρχον κλιματιστικό λειτουργήσει σε
λειτουργία ψύξης για περίπου 30 λεπτά ή περισσότερό,*
ανακτήστε το ψυκτικό.
y Για καθαρισμό των σωλήνων και του έλαιου ανάκτησης
y Ανάκτηση ψυκτικού: Μέθοδος άντλησης

ΝΑΙ

Είναι πιθανή η λειτουργία του υπάρχοντος κλιματιστικού;

ΟΧΙ

Υπάρχουν ζημιές ή εκδορές στους υπάρχοντες σωλήνες;

Καθαρίστε τους σωλήνες ή
χρησιμοποιήστε νέους σωλήνες.

(Εάν υπάρχει εκκένωση υπολειμμάτων, εκτιμάται ΟΤΙ
υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα υπολειμμάτων.)

Πίεση αζώτου 0,5 MPa

Υπάρχοντες σωλήνες: Δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
y Χρήση νέων σωλήνων.

Για το R22

13,2
13,0
Γίνεται λίγο μεγαλύτερο για TO R32

9,1
9,0

Για το R32,
R410A

Μην απλώνετε λάδι ψύξης στην επιφάνεια του στομίου.

A

Ø6,4

Εξωτερική
διάμετρος
χαλκοσωλήνα

16,2

16,6

Ø12,7

(mm)

24

Ø9,5

26

22
Ίδια με την
παραπάνω

Ø12,7
17

Ø9,5

Για το R22
2) Μέγεθος επεξεργασίας στομίου: A

H

Ø6,4

(mm)

Για το R32,
R410A

Εξωτερική
διάμετρος
χαλκοσωλήνα

1) Μέγεθος ρακόρ: Η

Σωλήνωση που απαιτείται για την αλλαγή του μεγέθους
του ρακόρ /της κατεργασίας στομίων λόγω συμπίεσης
του σωλήνα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

