
 

 
 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΑΤΟ (DUCT TYPE) ΜΕΣΑΙΑΣ 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Εγχειρίδιο 

εγκατάστασης 
 

Καναλάτο κλιματιστικό μεσαίας 

στατικής πίεσης 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το 

εγχειρίδιο πριν από την 

εγκατάσταση ή τη θέση σε 

λειτουργία μιας νέας μονάδας 

κλιματισμού. Βεβαιωθείτε ότι 

φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο για 

μελλοντική αναφορά. 



 
 
 

Πίνακας περιεχομένων 

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 

 

 
 

Προφυλάξεις 

ασφαλείας 

Παρελκόμενα 

Εγκατάσταση 

εσωτερικής μονάδας 
Μέρη εσωτερικής 

μονάδας Οδηγίες εγκατάστασης εσωτερικής 

μονάδας 

Εγκατάσταση εξωτερικής 

μονάδας 
Οδηγίες εγκατάστασης εξωτερικής 

μονάδας Τύποι και προδιαγραφές εξωτερικής 

μονάδας Επισημάνσεις για τη διάνοιξη 

τρύπας στον τοίχο 

Εγκατάσταση σωλήνα 

αποστράγγισης 



 
 

 
 
 

 

 
 

Σύνδεση σωληνώσεων ψυκτικού 

μέσου 

Οδηγίες σύνδεσης σωληνώσεων ψυκτικού 

μέσου 

Επισημάνσεις για το μήκος και ανύψωση 

σωλήνα 

Καλωδίωση 

Καλωδίωση 

εξωτερικής μονάδας Καλωδίωση 

εσωτερικής μονάδας Προδιαγραφές 

παροχής ρεύματος 

Εκκένωση αέρα 

Οδηγίες εκκένωσης 

Επισήμανση για την 

προσθήκη ψυκτικού μέσου 

Εκτέλεση δοκιμής 

Ευρωπαϊκές οδηγίες 

απόρριψης 

Πληροφορίες για το σέρβις 

Προσοχή: Κίνδυνος πυρκαγιάς 
Μόνο για το ψυκτικό μέσο 

R32/R290) 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
Το σέρβις θα εκτελείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του εξοπλισμού. 
Οι εργασίες και οι επισκευές που χρήζουν βοήθειας 
άλλου εκπαιδευμένου προσωπικού θα εκτελούνται υπό 
την επίβλεψη που είναι υπεύθυνο για τη χρήση 
εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην 
ενότητα «πληροφορίες για το σέρβις» 
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Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση 
Τυχόν μη ορθή εγκατάσταση που οφείλεται σε μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή 
τραυματισμό. 
Η σοβαρότητα της ενδεχόμενης βλάβης ή του τραυματισμού έχει ταξινομηθεί είτε ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗή ως ΠΡΟΣΟΧΗ. 
 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Τυχόν μη συμμόρφωση με μια προειδοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Η συσκευή πρέπει να 
εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς της κάθε χώρας. 

   

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Η μη συμμόρφωση με ένδειξη προσοχής ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη της συσκευής. 

   

 
 

 

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι δεν πρέπει ποτέ να εκτελείτε την πράξη στην οποία αναφέρεται. 

 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση. 

2. Σε ορισμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένη λειτουργία, όπως κουζίνες, χώρους που φιλοξενούν υπολογιστικά 

συστήματα (server rooms) κ.λπ , συνιστάται θερμά η χρήση κλιματιστικών μονάδων ειδικά σχεδιασμένων για αυτόν τον σκοπό. 

3. Μόνο ειδικά καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι τεχνικοί πρέπει να εγκαθιστούν, να επισκευάζουν και να συντηρούν αυτή τη μονάδα 

κλιματιστικού. 

4. Τυχόν ακατάλληλη εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή άλλες ζημιές στον 

εξοπλισμό καθώς και σε ξένη περιουσία. 

(Στη Βόρεια Αμερική, η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των NEC και CEC και αποκλειστικά από ειδικά 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό). 

5. Πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο. 

6. Πριν να εγκαταστήσετε τη μονάδα, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τους ισχυρούς ανέμους, τους τυφώνες και τους σεισμούς που 

ενδέχεται να επηρεάσουν τη μονάδα σας και τοποθετήστε τη ακόλουθα. Στην αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί αστοχία της 

συσκευής. 

7. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα μειωμένης σωματικής,αισθητηριακής ή 

πνευματικής ικανότητας ή άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις εάν εποπτεύονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση 

της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που διατρέχουν. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη 

συσκευή. Απαγορεύεται να εκτελείται ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από παιδιά χωρίς επίβλεψη. (απαιτήσεις προδιαγραφής 

EN) 

8. Μην προσπαθείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή να καθαρίσετε τη συσκευή με άλλα μέσα εκτός από εκείνα που συνιστώνται 

από τον κατασκευαστή. 

9. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 

διανοητικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση 

της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (απαιτήσεις προδιαγραφής IEC) 

10. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. (απαιτήσεις προδιαγραφής IEC) 

 

Προφυλάξεις ασφαλείας 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

11. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλους 

αρμόδιους τεχνικούς, για την αποφυγή κινδύνων. 

12. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς συνδεσμολογίας της κάθε χώρας. 

13. Ένας πολυπολικός διακόπτης με ελάχιστη απόσταση 3mm από όλες τις επαφές, ρεύμα διαρροής που ενδέχεται να υπερβαίνει τα 10mA, μια 

διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD) με ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30mA , και διάταξη 

αποσύνδεσης πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες 

14. Η διάταξη αποσύνδεσης πρέπει να είναι ενσωματωμένη μαζί με έναν πολυπολικό διακόπτη στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους 

κανόνες καλωδίωσης. 

15. Κάθε άτομο το οποίο εμπλέκεται στη λειτουργία ή τη διακοπή ενός κυκλώματος ψυκτικού μέσου πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό 

εκδοθέν από πιστοποιημένη αρχή του συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου που να πιστοποιεί την ικανότητά του να χειρίζεται με ασφάλεια 

ψυκτικά υγρά σύμφωνα με πρότυπο αξιολόγησης αναγνωρισμένο από τον εν λόγω βιομηχανικό κλάδο. 

16. Το σέρβις θα εκτελείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού. 

17. Οι εργασίες και οι επισκευές που χρήζουν βοήθειας άλλου εκπαιδευμένου προσωπικού θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη που είναι 

υπεύθυνο για τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. 

18. Η συσκευή θα φυλάσσεται προς αποφυγή μηχανικής βλάβης. 

19. Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια. 

20. Μην ενεργοποιείτε την τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα έως ότου έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες. 

21. Όταν μετακινείτε ή εγκαθιστάτε σε άλλη θέση το κλιματιστικό σας, συμβουλευτείτε έμπειρους τεχνικούς σέρβις σχετικά με την αποσύνδεση 

και τη επανεγκατάσταση του συστήματος. 

22. Σε ορισμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένη λειτουργία, όπως κουζίνες, χώρους που φιλοξενούν υπολογιστικά 

συστήματα (server rooms) κ.λπ , συνιστάται θερμά η χρήση κλιματιστικών μονάδων ειδικά σχεδιασμένων για αυτόν τον σκοπό. 

23. Η αποσύνδεση από την πρίζα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε ο χειριστής να είναι σε θέση να ελέγχει οπό οποιοδήποτε σημείο έχει 

πρόσβαση ότι το φις παραμένει αποσυνδεδεμένο από την πρίζα. 

24. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, λόγω κατασκευής της συσκευής ή της εγκατάστασής της θα παρέχεται διάταξη αποσύνδεσης με σύστημα 

ασφάλισης στην απομονωμένη θέση. 

25. Για πληροφορίες για το πώς να εγκαταστήσετε τη συσκευή στη βάση της, παρακαλείστε να διαβάσετε την ενότητα «Εγκατάσταση 

εσωτερικής μονάδας» και «εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας». 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Για μονάδες που διαθέτουν ηλεκτρικό θερμαντήρα, η εγκατάσταση της μονάδας δεν πρέπει να γίνεται σε απόσταση 1 μέτρου από 

οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό. 

 Η μονάδα δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση η οποία ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε διαρροές εύφλεκτων αερίων. Σε περίπτωση 

συσσώρευσης εύφλεκτου αερίου γύρω από τη μονάδα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. 

Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή κλιματισμού σας σε δωμάτιο όπου υπάρχει υγρασία όπως το λουτρό ή ο χώρος πλυντηρίου. Τυχόν 

υπερβολική έκθεση σε νερό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. 

1. Η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη όταν πραγματοποιείται η εγκατάστασή της. 

2. Η εγκατάσταση των σωληνώσεων αποστράγγισης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Τυχόν μη κατάλληλη αποστράγγιση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές από νερό στο σπίτι και την περιουσία σας. 

 



 

 Σελίδα 6  

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για τη χρήση του ψυκτικού μέσου R32/R290) 

1. Εγκατάσταση (Χώρος) 

- Ότι η εγκατάσταση των σωληνώσεων θα διατηρείται στο ελάχιστο. 

- Ότι οι σωληνώσεις θα προστατεύεται από υλικές ζημιές. 

- Ότι πρέπει να τηρείται η συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς για τα αέρια. 

- Ότι οι μηχανικές συνδέσεις θα είναι προσβάσιμες για συντήρηση. 

- Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μηχανικός αερισμός, οι οπές αερισμού θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερες από εμπόδια. 

- Η απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, το οποίο θα έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους 

εθνικούς κανονισμούς  - Η συσκευή θα φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενη περιοχή όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί 

- στο εμβαδόν χώρου λειτουργίας της συσκευής που ορίζεται στις προδιαγραφές λειτουργίας. 

- -Σε χώρους όπου οι σωλήνες του ψυκτικού μέσου θα είναι σύμφωνοι με τους  εθνικούς κανονισμούς για τα αέρια. 

2. Σέρβις 

- Κάθε άτομο το οποίο εμπλέκεται στη λειτουργία ή τη διακοπή ενός κυκλώματος ψυκτικού μέσου πρέπει να διαθέτει ισχύον 

πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένη αρχή του συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου που να πιστοποιεί την ικανότητά του να 

χειρίζεται με ασφάλεια ψυκτικά υγρά σύμφωνα με πρότυπο αξιολόγησης αναγνωρισμένο από τον εν λόγω βιομηχανικό κλάδο. 

- Το σέρβις θα εκτελείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Οι εργασίες και οι επισκευές που χρήζουν 

βοήθειας άλλου εκπαιδευμένου προσωπικού θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη που είναι υπεύθυνο για τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών 

μέσων. 

3. Μην προσπαθείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή να καθαρίσετε τη συσκευή με άλλα μέσα εκτός από εκείνα που συνιστώνται 

από τον κατασκευαστή. 

4. Η συσκευή θα φυλάσσεται σε δωμάτιο όπου δεν υπάρχουν συσκευές ανάφλεξης που βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (παραδείγματος 

χάρη ανοιχτή φλόγα ή ηλεκτρική θερμάστρα που βρίσκεται σε λειτουργία) 

5. Δεν πρέπει να τρυπάτε ή να καίτε τη συσκευή 

6. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ψυκτικά μέσα μπορεί να αναδίδουν οσμές. 

7. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μην εισέρχονται ξένα σώματα (λάδι, νερό, κ.τλ) στις σωληνώσεις. Επίσης, κατά τη φύλαξη 

των σωληνώσεων, πρέπει να στεγανοποιείται με ασφάλεια το άνοιγμα με σύσφιξη, ταινία κ.λπ 

8. Για εσωτερικές μονάδες, πρέπει να εφαρμόζεται συναρμολόγηση συνδέσμων σωλήνων χωρίς διαμόρφωση στομίου μόνο κατά τη 

σύνδεση της εσωτερικής μονάδας και τη σύνδεση σωληνώσεων (κατά τη σύνδεση των εσωτερικών μονάδων). Η χρήση σωληνώσεων, 

περικοχλίων άνευ στομίου ή περικοχλίων στομίου διαφορετικών από εκείνα που αναφέρονται στις προδιαγραφές ενδέχεται να προκαλέσει 

δυσλειτουργία του προϊόντος, έκρηξη σωληνώσεων ή σωματικές βλάβες λόγω υψηλής εσωτερικής πίεσης του ψυκτικού κύκλου που 

προκαλείται από εισροή αέρα. 

9. Η συσκευή θα εγκαθίσταται, θα λειτουργεί και θα φυλάσσεται σε δωμάτιο με εμβαδόν δαπέδου μεγαλύτερο από X m2 (Παρακαλείστε να 

δείτε την ακόλουθη φόρμα). Η συσκευή δεν θα εγκαθίσταται σε μη αεριζόμενο χώρο, εάν αυτός ο χώρος έχει εμβαδόν μικρότερο από X 

m2 (Παρακαλείστε να δείτε την ακόλουθη φόρμα). 
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Μέγιστη πλήρωση Ψυκτικού Μέσου (kg) 

 

Πίνακας 1-1 

 

Ψυκτικό μέσο 

Τύπος 
LFL(kg/m 

3
) 

Ύψος 

εγκατάστασης 

H0(m) 

2 

Εμβαδόν δαπέδου (m ) 

R32 0,306 

 4 7 10 15 20 30 50 

0,6 0,68 0,90 1,08 1,32 1,53 1,87 2,41 

1,0 1,14 1,51 1,80 2,20 2,54 3,12 4,02 

1,8 2,05 2,71 3,24 3,97 4,58 5,61 7,24 

2,2 2,50 3,31 3,96 4,85 5,60 6,86 8,85 

 

Ελάχ. Εμβαδόν Δαπέδου (m
2
) 

 

Πίνακας 1-2 

 

Τύπος ψυκτικού 

μέσου 
LFL(kg/m 

3
) 

Ύψος 

εγκατάστασης 

H0(m) 

Ποσότητα Πλήρωσης σε kg Ελάχιστου εμβαδού Δαπέδου ( m2 ) 

R32 0,306 

 1,224 1,836 2,448 3,672 4,896 6,12 7,956 

0,6  29 51 116 206 321 543 

1,0  10 19 42 74 116 196 

1,8  3 6 13 23 36 60 

2,2  2 4 9 15 24 40 

 

Επισήμανση σχετικά με τα φθοριούχα αέρια 

1. Αυτή η κλιματιστική μονάδα περιέχει φθοριούχα αέρια. Για ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την ποσότητα αερίου, παρακαλείστε να 

ανατρέξετε στη σχετική ετικέτα στην ίδια τη μονάδα ή το «Εγχειρίδιο Χρήστη - Δελτίο Προϊόντος» που περιλαμβάνονται στη συσκευασία της 

εξωτερικής μονάδας. (Μόνο για προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

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

3. Η απεγκατάσταση του προϊόντος και η ανακύκλωσή του πρέπει να εκτελούνται από  πιστοποιημένο τεχνικό. 

4. Για εξοπλισμό που περιέχει φθοριομένα αέρια θερμοκηπίου σε ποσότητες ισοδύναμες ή ανώτερες των 5 τόνων CO2 αλλά που είναι 

μικρότερες ου ισοδύναμου των 50 τόνων CO2, εάν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροών, πρέπει να ελέγχεται για 

διαρροές τουλάχιστον κάθε 24 μήνες. 

5. Όταν η μονάδα ελέγχεται για διαρροές, συνιστάται να τηρείται ακριβές αρχείο όλων όλων των ελέγχων διαρροών. 
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Επεξήγηση συμβόλων που εμφανίζονται στην εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα (ισχύει μόνο για τη μονάδα που χρησιμοποιεί το 

R32/R290): 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται με εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Σε 

περίπτωση διαρροής του ψυκτικού μέσου και έκθεσής του σε εξωτερική πηγή ανάφλεξης υπάρχει 

κίνδυνος πυρκαγιάς. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι πρέπει να διαβάζεται προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο χειρισμός αυτού του εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται από 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

προσωπικό τμήματος σέρβις το οποίο θα εφαρμόζει τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο 

εγχειρίδιο εγκατάστασης 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες όπως το εγχειρίδιο λειτουργίας ή 

το εγχειρίδιο εγκατάστασης. 
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Το σύστημα κλιματισμού παραδίδεται με τα ακόλουθα παρελκόμενα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα τμήματα και τα παρελκόμενα της 

συσκευής για την εγκατάστασή της. Μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά ή 

αστοχία του εξοπλισμού. 

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Σωληνώσεις & 
Εξαρτήματα 

Ηχομόνωση/ μονωτικό περίβλημα 
 

2 

Δακτύλιος στεγανοποίησης (σε ορισμένα μοντέλα) 
 

1 

Στόμιο (σε ορισμένα μοντέλα) 
 

1 

Εξαρτήματα 
σωλήνα 
αποστράγγισης 
(για ψύξη & 
θέρμανση) 
Μαγνητικός 
δακτύλιος EMC 
(σε ορισμένα 
μοντέλα) 

Σύνδεσμος σωλήνα αποστράγγισης (σε ορισμένα μοντέλα) 
 

1 

Δακτύλιος στεγανοποίησης (σε ορισμένα μοντέλα) 
 

1 

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

 

1 

Μαγνητικός δακτύλιος 
(Τοποθετείται στο καλώδιο που συνδέει την εσωτερική και την 
εξωτερική μονάδα μετά την εγκατάσταση.) 

 

1 

Άλλα 

Εγχειρίδιο χρήστη  1 

Εγχειρίδιο εγκατάστασης  1 

Χάλκινο περικόχλιο (σε ορισμένα μοντέλα) 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Χρησιμοποιείται στα καλώδια σύνδεσης μεταξύ 
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 

 

2 

Συνδετήρας μεταφοράς (Φ12,7-Φ15,9)/ 
(Φ0.5 in - Φ0,63in )(Περιλαμβάνεται στην συσκευασία της 
εσωτερικής μονάδας ) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το μέγεθος του σωλήνα 
ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Για λόγους 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διαφόρων κριτηρίων μεγέθους 
σωλήνα, ενίοτε οι συνδέσεις σωλήνα πρέπει να διαθέτουν 
συνδετήρα μεταφοράς εγκατεστημένο στην εξωτερική μονάδα. 

 

1 
(Σε ορισμένα μοντέλα) 

Συνδετήρας μεταφοράς (Φ6,35-Φ9,52)/ 
(Φ0,25in-Φ0,375in )((Περιλαμβάνεται στην συσκευασία της 
εσωτερικής μονάδας ) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το μέγεθος του σωλήνα 
ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Για λόγους 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διαφόρων κριτηρίων μεγέθους 
σωλήνα, ενίοτε οι συνδέσεις σωλήνα πρέπει να διαθέτουν 
συνδετήρα μεταφοράς εγκατεστημένο στην εξωτερική μονάδα. 

 

1 
(Σε ορισμένα μοντέλα) 

Συνδετήρας μεταφοράς (Φ9,52-Φ12,7)/ 
(Φ0,375in- Φ0,5in ) (Περιλαμβάνεται στη συσκευασία της 
εσωτερικής μονάδας και χρησιμοποιείται μόνο για μοντέλα 
πολλαπλού τύπου) 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το μέγεθος του σωλήνα ενδέχεται να διαφέρει 
μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Για λόγους συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις διαφόρων κριτηρίων μεγέθους σωλήνα, ενίοτε οι 
συνδέσεις σωλήνα πρέπει να διαθέτουν συνδετήρα μεταφοράς 
εγκατεστημένο στην εξωτερική μονάδα. 

 

1 
(Σε ορισμένα μοντέλα) 

Σύνδεση καλωδίου οθόνης (2m)  
1 

(Σε ορισμένα μοντέλα) 

Προστατευτικός δακτύλιος καλωδίου από καουτσούκ 
 

1 
(Σε ορισμένα μοντέλα) 

 

Προαιρετικά παρελκόμενα 

 Υπάρχουν δύο τύποι τηλεχειριστηρίων: ενσύρματα και ασύρματα. 

Η επιλογή του τηλεχειριστηρίου βασίζεται στις προτιμήσεις και απαιτήσεις του πελάτη και το τηλεχειριστήριο πρέπει να εγκαθίσταται σε 

κατάλληλη θέση. 

Ανατρέξτε στους καταλόγους και την τεχνική τεκμηρίωση για οδηγίες σχετικά με το κατάλληλο τηλεχειριστήριο. 

 

Παρελκόμενα 

Π
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Μέρη εσωτερικής μονάδας 

 
 

Προφυλάξεις ασφαλείας 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Εγκαταστήστε με ασφάλεια την εσωτερική μονάδα σε δομή που να 

μπορεί να υποστηρίζει το βάρος της. Εάν η δομή δεν διαθέτει 

ικανοποιητική αντοχή, η μονάδα μπορεί να πέσει προκαλώντας 

σωματικές βλάβες, ζημιές στη μονάδα και υλικές ζημιές ή θάνατο. 

 ΜΗΝ εγκαθιστάτε την εσωτερική μονάδα στο μπάνιο ή τον χώρο 

πλυντηρίου καθώς η υπερβολική υγρασία μπορεί να επηρεάσει τη 

μονάδα και προκαλέσει διάβρωση στην καλωδίωση. 

  Εγκαταστήστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, τα 

καλώδια και τα σύρματα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από 

συσκευές τηλεόρασης ή ραδιοφώνου για να αποφευχθούν τυχόν 

παρεμβολές. Ανάλογα με τη συσκευή, η απόσταση του 1 1m 

(3.2') ενδέχεται να μην είναι αρκετή. 

 Εάν η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας πραγματοποιηθεί 

σε μεταλλικό τμήμα του κτιρίου, πρέπει να διαθέτει γείωση 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Οδηγίες εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας 

Βήμα 1: Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης 

Η εσωτερική μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται στη θέση που πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις. 

 Να υπάρχει επαρκής χώρος για την εγκατάσταση και τη 

συντήρηση. 

 Να υπάρχει επαρκής χώρος για το σωλήνα σύνδεσης και τον 

σωλήνα αποστράγγισης. 

 Να είναι οριζόντια η οροφή και η δομή της να μπορεί να 

υποστηρίξει της βάρος της εσωτερικής μονάδας. 

 Να μην υπάρχουν εμπόδια μπροστά από την είσοδο και την 

έξοδο του αέρα. 

 Να έχει τη δυνατότητα η ροή του αέρα να γεμίζει ολόκληρο το 

δωμάτιο. 

 Δεν υπάρχει άμεση ακτινοβολία από τις συσκευές θέρμανσης. 

 Μοντέλα με ικανότητα ψύξης από 9000Btu έως18000Btu πρέπει 

να τοποθετούνται σε ένα μόνο δωμάτιο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα στις ακόλουθες θέσεις: 

 Σε περιοχές όπου πραγματοποιείται γεώτρηση ή εξόρυξη 

πετρελαίου. 

 Σε παράκτιες περιοχές με υψηλή περιεκτικότητα άλατος στον 

αέρα. 

 Σε περιοχές με καυστικά αέρια στην ατμόσφαιρα, όπως σε 

περιοχές που βρίσκονται κοντά σε θερμές πηγές. 

 Σε περιοχές με αυξομειώσεις ισχύος. 

 Σε κλειστούς χώρους, όπως ντουλάπια. 

 Σε κουζίνες όπου χρησιμοποιείται φυσικό αέριο. 

 Σε περιοχές όπου υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 

 Σε περιοχές αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών ή αερίων. 

 Σε δωμάτια με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια ή χώροι με 

πλυντήρια. 

 

  

 

Εγκατάσταση εσωτερικής 

μονάδας 
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Είσοδος αέρα 

Έξοδος αέρα 

Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου 

Φίλτρο αέρα (για ορισμένα 

μοντέλα) 

Αγωγός 

αποστράγγισης 

Σύνδεση αγωγού ψυκτικού 

μέσου 

ή 

περισσότ

ερο 

ή 

περισσότ

ερο 

Θυρίδα ελέγχου 

60cmX60cm  
Εικ. 3.2. 
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Βήμα 2: Ανάρτηση εσωτερικής μονάδας. 
 

1. Παρακαλείστε να ανατρέξτε στα ακόλουθα διαγράμματα για να εντοπίσετε τις τέσσερις οπές για τα μπουλόνια βιδών τοποθέτησης στην 

οροφή. Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε τα σημεία όπου θα ανοίξετε τις οπές των αγκίστρων οροφής. 

 

 

 

Πίνακας 3-1  (μονάδα: mm/inch) 

     

ΜΟΝΤΕΛΟ 

(Btu/h) 

Διάσταση περιγράμματος  
Μέγεθος ανοίγματος 

εξόδου αέρα 

Μέγεθος ανοίγματος 

επιστροφής αέρα 

Μέγεθος τοποθετημένου 

ακροδέκτη καλωδίου 

A B C D E F 

18K 880/34,6 210/8,3 674/26,5 600/23,6 136/5,4 706/27.8 190/7,5 782/30,8 920/36,2 508/20 

24K 1100/43,3 249/9.8 774/30,5 700/27,6 175/6,9 926/36,5 228/8,9 1001/39,4 1140/44.9 598/23.5 

30K~36K 1360/53,5 249/9,8 774/30,5 700/27,6 175/6.9 1186/46,7 228/8,9 1261/49,6 1400/55,1 598/23,5 

36K~60K 1200/47,2 300/11.8 874/34.4 800/31,5 227/8,9 1044/41,1 280/11 1101/43,3 1240/48,8 697/27,4 

 

Διαστάσεις εξόδου αέρα 

Διαστάσεις εισόδου αέρα 

Φίλτρο αέρα 

Καθοδικό άνοιγμα αερισμού και άγκιστρο στερέωσης 

Φίλτρο αέρα 

Ηλεκτρικό κιβώτιο 

χειρισμού 
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Ξύλινο πλαίσιο στερέωσης 
Τοποθετήστε το ξύλινο πλαίσιο στερέωσης κατά μήκος του δοκαριού 
οροφής, στη συνέχεια τοποθετείστε τις κοχλιωτές βίδες ανάρτησης. 
(Βλέπε Εικ.3.4) 

 
Εικ.3.4 

 
Νέα τούβλα από σκυρόδεμα 
 
Τοποθετήστε τις κοχλιωτές βίδες ένθετα ή ενσωματώστε τις. (Βλέπε 
Εικ. 3.5) 

  
Εισαγωγή σε σχήμα πτερυγίου) (Εισαγωγή με 

ολίσθηση) 
Εικ.3.5 

 
Πρωτότυπα τούβλα από σκυρόδεμα 
Χρησιμοποιήστε μια κοχλιωτή βίδα, ενσωμάτωσης δοχείο και ιμάντα 
άξονα/ (Βλέπε Εικ. 3.6) 
 

 
(Ανάρτηση σωλήνα και  ενσωμάτωση κοχλιωτής βίδας) 

Εικ. 3.6. 
Δομή δοκαριού στέγης από χάλυβα 
Εγκαταστήστε και χρησιμοποιείστε την γωνία στήριξης από χάλυβα 
(Βλέπε Εικ.3.7) 
 

 
 

 3. Εγκαταστήστε τις κοχλιωτές βίδες ανάρτησης. 
- Κόψτε το δοκάρι της οροφής. 
- Ενισχύστε το σημείο όπου έγινε η τομή. Στερεώστε 

το δοκάρι της οροφής. 
4. Αφού επιλέξετε θέση για την εγκατάσταση, ευθυγραμμίστε 

τους σωλήνες ψυκτικού, τους σωλήνες αποστράγγισης 
καθώς και τα καλώδια εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 
με τα σημεία σύνδεσής τους πριν να στερεώσετε τη 
μονάδα. 

5. Διανοίξτε 4 οπές βάθους 10cm (4") στις θέσεις αγκίστρου 
οροφής στην εσωτερική οροφή. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το 
τρυπάνι σε γωνία 90° από την οροφή. 

6. Ασφαλίστε το μπουλόνι με τις ροδέλες και τα περικόχλια 
που σας παρέχονται. 

7. Εγκαταστήστε τα τέσσερα μπουλόνια ανάρτησης. 
8. Τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα την οποία 

ανασηκώνουν και κρατούν με ασφάλεια τουλάχιστον δύο 
άτομα. Εισαγάγετε τα μπουλόνια ανάρτησης στις οπές 
ανάρτησης της μονάδας. Στερεώστε τα με τις ροδέλες και 
τα περικόχλια που σας παρέχονται. (Βλέπε Εικ. 3.8) 

 

 
 

Εικ. 3.8. 
 

9. Στερεώστε την εσωτερική μονάδα στις κοχλιωτές βίδες 
ανάρτησης χρησιμοποιώντας άξονα με σπείρωμα. 
Τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα οριζόντια 
χρησιμοποιώντας δείκτη επιπέδου για την αποφυγή 
διαρροών. (Βλέπε Εικ. 3.9) 

 

 
Εικ. 3.9. 

 
Επισήμανση: Βεβαιωθείτε ότι η ελάχιστη κλίση αποστράγγισης 

είναι 1/100 ή μεγαλύτερη. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Το σώμα της μονάδας πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με 
την οπή. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα και η οπή έχουν το ίδιο μέγεθος 
πριν να συνεχίσετε την εγκατάσταση. 

 

2. Εγκαταστήστε και στερεώστε τους σωλήνες και τα καλώδια αφού 
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του κυρίου σώματος. Κατά την 
επιλογή του σημείου από το οποίο θα ξεκινήσετε, προσδιορίστε 
την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να τραβηχτούν οι 
σωλήνες. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου περιλαμβάνεται οροφή, 
ευθυγραμμίστε τους σωλήνες ψυκτικού, τους σωλήνες 
αποστράγγισης και τα καλώδια εσωτερικής και εξωτερικής 
μονάδας με τα σημεία σύνδεσής τους πριν να στερεώσετε τη 
μονάδα. 

 

 

Ξύλινο πλαίσιο 

στερέωσης 

Δοκάρι σκεπής 

Οροφή 

 
Κοχλιωτές βίδες 
ανάρτησης 

Ράβδος 
χάλυβα 

Κοχλιωτή βίδα 
ενσωμάτωσης 

Κοχλιωτή βίδα ανάρτησης 

Μπουλόνια 
ανάρτησης 

 Γωνία 
στήριξης από 
χάλυβα 

Αντικραδασμική 
προστασία 

Βίδα με 
περικόχλιο 

Ροδέλα Αιωρούμενο 
τμήμα 

Κοχλιωτή βίδα 
ανάρτησης 
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Βήμα 3: Εγκατάσταση αγωγού και παρελκομένων 

 

1. Εγκαταστήστε το φίλτρο (προαιρετικό) σύμφωνα με το μέγεθος 

της εισόδου αέρα. 

2. Εγκαταστήστε το στοιχείο σύνδεσης μεταξύ του σώματος της 

μονάδας και του αγωγού. 

3. Οι αγωγοί εισόδου και εξόδου αέρα πρέπει να απέχουν αρκετά 

μεταξύ τους για να αποφεύγεται τυχόν βραχυκύκλωμα διέλευσης 

αέρα. 

4. Συνδέστε τον σωλήνα σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα: 

 

 
 

Εικ. 3.10. 

 

5. Ανατρέξτε στις ακόλουθες οδηγίες για την στατική πίεση κατά την 

εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας. 

 

Πίνακας 3-2 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

(Btu/h) 

Στατική πίεση (Pa) 

18K 0/100 

24K 0/160 

30K~36K 0/160 

36K~60K 0/160 

 

Μεταβάλετε τη στατική πίεση του μοτέρ του ανεμιστήρα σύμφωνα με 

τη στατική πίεση του εξωτερικού σωλήνα. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

1. Μην τοποθετείτε τον βαρύ αγωγό σύνδεσης επάνω στην 

εσωτερική μονάδα. 

2. Κατά τη σύνδεση του αγωγού, χρησιμοποιείστε μη εύφλεκτο 

στοιχείο σύνδεσης για να αποφεύγονται οι κραδασμοί. 

3. Το εξωτερικό μέρος του αγωγού θα πρέπει να επενδυθεί με 

μονωτικό αφρό για την αποφυγή σχηματισμού συμπυκνωμάτων. 

Θα πρέπει να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του ένα υπόστρωμα 

για τη μείωση του θορύβου, εφόσον το ζητήσει ο τελικός 

χρήστης. 

 

 Βήμα 4: Ρύθμιση της κατεύθυνσης εισόδου του αέρα (από την 

πίσω πλευρά στην κάτω πλευρά) 

3. Αφαιρέστε το πάνελ εξαερισμού και φλάντζα 

 

 
Εικ. 3.11. 

 

4. Μεταβάλετε τις θέσεις συγκράτησης του πάνελ αερισμού και 

της φλάτζας επιστροφής αέρα 

 

 
Εικ. 3.12. 

 

5. Όταν τοποθετείτε το πλέγμα του φίλτρου, εφαρμόστε το στη 

φλάτζα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

 

 
Εικ. 3.13. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όλες οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου 

παρατίθενται αποκλειστικά για λόγους επίδειξης. Το κλιματιστικό που 

μόλις αγοράσατε ενδέχεται να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως 

προς το σχεδιασμό, αν και το σχήμα του θα είναι παρόμοιο. 

 

 

Στοιχείο 
σύνδεσης 

Στοιχείο 
σύνδεσης 

Μονωτικός 
θάλαμος 

Έξοδος 
αέρα Μονωτικός 

θάλαμος Θυρίδα ελέγχου 

Είσοδος αέρα 

Φίλτρο αέρα-
σκόνης 

Φλάτζα 
επιστροφής 
αέρα 

Πάνελ αερισμού 

Φλάτζα 
επιστροφής 
αέρα 

Πάνελ αερισμού 
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Βήμα 5: Εγκατάσταση αγωγού φρέσκου αέρα 
 
Διαστάσεις: 
 

 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

18 -60 

 
Εικ. 3.14. 

 
Βήμα 6: Συντήρηση μοτέρ και αντλίας αποστράγγισης 
(Το πάνελ οπίσθιου αερισμού χρησιμοποιείται ως παράδειγμα)   
Συντήρηση μοτέρ: 
1. 1. Αφαιρέστε το πάνελ αερισμού. 
2. 2. Αφαιρέστε το περίβλημα του ανεμιστήρα. 
3. 3. Αφαιρέστε το μοτέρ. 
 

 
Εικ. 3.15. 

 
Συντήρηση αντλίας:  
1. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από την αντλία αποστράγγισης. 
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της αντλίας και τον 

διακόπτη στάθμης νερού. 
3. Αφαιρέστε την αντλία.  
 

 
Εικ. 3.16. 

 

  

Σύνδεσμος αγωγού 
φρέσκου αέρα 

Μοτέρ 

Περίβλημα 
ανεμιστήρα Πάνελ αερισμού 

Αντλία 
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Διαστάσεις εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας   Δεν πρέπει να υπάρχουν στην περιοχή εύφλεκτα αέρια και 

χημικά. 

 Το μήκος του σωλήνα μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής 

μονάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό 

μήκος καλωδίου. 

 Εάν είναι δυνατόν, ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρη 

όπου είναι εκτεθειμένη απευθείας στο ηλιακό φως. 

 Εάν είναι δυνατόν, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βρίσκεται 

μακριά από τυχόν γειτονικά ακίνητα ώστε να μην 

ενοχλούνται από τον θόρυβο που παράγεται από τη 

μονάδα. 

 Εάν η θέση εγκατάστασης είναι εκτεθειμένη σε ισχυρούς 

ανέμους (παραδείγματος χάρη, κοντά στη θάλασσα), η 

μονάδα πρέπει να στηρίζεται σε τοίχο για να προστατεύεται 

από τον άνεμο. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιείτε σκίαστρο. 

(Βλέπε Εικ. 4.1 & 4.2) 

 Εγκαταστήστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, τα 

καλώδια και τα σύρματα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου 

από συσκευές τηλεόρασης ή ραδιοφώνου για να 

αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές. Ανάλογα με τα 

ραδιοκύματα, η απόσταση 1 μέτρου ενδέχεται να μην 

επαρκεί για την εξάλειψη όλων των παρεμβολών. 

 

Βήμα 1: Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης 

Η εξωτερική μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται στη θέση που πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις.  

 Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στην εσωτερική μονάδα. 

 Διασφαλίστε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για εγκατάσταση και 

συντήρηση. 

 Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο και την έξοδο 

αέρα ή να είναι εκτεθειμένες σε ισχυρό άνεμο. 

 Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης της μονάδας δεν 

κινδυνεύει από πτώση μεγάλης ποσότητας χιονιού, 

συσσώρευση φύλλων ή άλλα υλικά που συγκεντρώνονται 

κατά εποχές. Εάν είναι δυνατόν πρέπει να παρέχεται 

σκίαστρο στη μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι το σκίαστρο δεν 

εμποδίζει τη ροή του αέρα. 

 Η περιοχή εγκατάστασης πρέπει να είναι στεγνή και να 

αερίζεται ικανοποιητικά. 

 Πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την εγκατάσταση των 

σωληνώσεων και καλωδίων σύνδεσης και για πρόσβαση σε 

αυτά για λόγους συντήρησης. 

 

 

 

 

Εικ. 4.1.  Εικ. 4.2. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει κάθε εμπόδιο το οποίο 

μπορεί να εμποδίζει τη ροή του αέρα. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί τις Προδιαγραφές Μήκους  

για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση. 

 

Εικ. 4.3.   

 

Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας 

Δυνατός 

αέρας 

Δυνατός 

αέρας 

Στερεώστε με 

μπουλόνια. 

Δυνατός 

αέρας 
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Εξωτερική μονάδα διαιρούμενου τύπου 
(Ανατρέξτε στις Εικ.4.4, 4.5, 4.6, 4.10 και τον Πίνακα 4.1) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Πίνακας 4.1: Προδιαγραφές μήκους εξωτερικής μονάδας 
διαιρούμενου τύπου (μονάδα: mm/inch) 

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας Διαστάσεις στερέωσης 

W x H x D Απόσταση A Απόσταση B 
760x590x285 (29.9x23.2x11.2) 530 (20,85) 290 (11,4) 

810x558x310 (31.9x22x12.2) 549 (21,6) 325 (12,8) 

845x700x320 (33.27x27.5x12.6) 560 (22) 335 (13,2) 

900x860x315 (35.4x33.85x12.4) 590 (23,2) 333 (13,1) 

945x810x395 (37.2x31.9x15.55) 640 (25,2) 405 (15,95) 

990x965x345 (38.98x38x13.58) 624 (24,58) 366 (14,4) 

938x1369x392 (36.93x53.9x15.43) 634 (24,96) 404 (15,9) 

900x1170x350 (35.4x46x13.8) 590 (23,2) 378 (14,88) 

800x554x333 (31.5x21.8x13.1) 514 (20,24) 340 (13,39) 

845x702x363 (33.27x27.6x14.3) 540 (21,26) 350 (13,8) 

946x810x420 (37.24x31.9x16.53) 673 (26,5) 403 (15,87) 

946x810x410 (37.24x31.9x16.14) 673 (26,5) 403 (15,87) 

952x1333x410 (37.5x52.5x16.14) 634 (24,96) 404 (15,9) 

952x1333x415 (37,5x52.5x16,34) 634 (24,96) 404 (15,9) 

 
 
 

 Εξωτερική μονάδα τύπου κάθετης εκκένωσης 
(Ανατρέξτε στις Εικ. 4.7, 4.8, 4.9 και τον Πίνακα 4.2) 

 

 
 

 
 

 
Εικ. 4.9. 

 
Πίνακας 4.2: Προδιαγραφές μήκους της Εξωτερικής μονάδας 

τύπου κάθετης εκκένωσης 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
W Η D 

18 554/21.8 633/25 554/21.8 

24 554/21.8 633/25 554/21.8 

36 554/21.8 759/29.8 554/21.8 

36 600/23.6 633/25 600/23.6 

48 710/28 759/29.8 710/28 

60 710/28 843/33 710/28 
 

 

Εικ. 4.4. 

Εικ. 4.5. 

Εικ. 4.6. 
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Εικ. 4.7. 

Εικ. 4.8. 

(Τοίχος ή 

εμπόδιο) 
Έξοδος αέρα 

(Τοίχος ή 

εμπόδιο) 
Είσοδος 

αέρα 

Είσοδος 

αέρα 

Είσοδος 

αέρα 

Είσοδος 

αέρα 



 

 Σελίδα 17  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ εξωτερικής μονάδας 
και τοίχων περιγράφεται στον οδηγό εγκατάστασης και δεν ισχύει 
για αεροστεγείς χώρους. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τη μονάδα 
χωρίς εμπόδια σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις κατευθύνσεις (M, 
N, P) 
 (Βλέπε Εικ. 4.10) 
 

 
 

Εικ. 4.10. 
 
Εγκατάσταση κατά σειρές 
 

Πίνακας 4.3 Οι σχέσεις μεταξύ H A και L πρέπει να είναι οι 
ακόλουθες: 

 

 L A 

L < H 
L < 1/2H 25 cm / 9.8"  ή μεγαλύτερη 

1/2H < L < H 30 cm / 11.8"  ή μεγαλύτερη 

L > H Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση 

 

 
 
Εγκατάσταση συνδέσμου σωλήνα αποστράγγισης 
 
Εάν ο σύνδεσμος σωλήνα αποστράγγισης παρέχεται με 
παρέμβυσμα από καουτσούκ (βλέπε Εικ. 4.12 - A ),κάντε τα 
ακόλουθα: 
 
1. Εγκαταστήστε το παρέμβυσμα από καουτσούκ στο άκρο του 

συνδέσμου σωλήνα αποστράγγισης που θα συνδεθεί με την 
εξωτερική μονάδα. 

 

 2. Εισαγάγετε τον σύνδεσμο σωλήνα αποστράγγισης στην οπή 
του πυθμένα της μονάδας. 

3. Περιστρέψτε τον σύνδεσμο σωλήνα αποστράγγισης κατά 90° 
έως ότου ακουστεί ήχος «κλικ» ότι βρίσκεται στη σωστή θέση 
στραμμένος προς την μπροστινή πλευρά της μονάδας. 

4. Συνδέστε μια επέκταση σωλήνα αποστράγγισης (δεν 
περιλαμβάνεται) στον σύνδεσμο σωλήνα αποστράγγισης για 
να ανακατευθύνεται το νερό από τη μονάδα όταν 
ενεργοποιείται η λειτουργία θέρμανσης. 

 
Εάν ο σύνδεσμος σωλήνα αποστράγγισης δεν παρέχεται με 
παρέμβυσμα από καουτσούκ (βλέπε Εικ. 4.12 - Β),κάντε τα 
ακόλουθα: 

Εισαγάγετε τον σύνδεσμο σωλήνα αποστράγγισης στην οπή 
του πυθμένα της μονάδας. Ο σύνδεσμος σωλήνα 
αποστράγγισης θα κάνει κλικ ότι βρίσκεται στη θέση του. 
Συνδέστε μια επέκταση σωλήνα αποστράγγισης (δεν 
περιλαμβάνεται) στον σύνδεσμο σωλήνα αποστράγγισης για 
να ανακατευθύνεται το νερό από τη μονάδα όταν 
ενεργοποιείται η λειτουργία θέρμανσης. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το νερό στραγγίζεται σε ασφαλές 
σημείο όπου δεν θα προκαλέσει ζημιές ή ολισθηρότητα. 
 

 
Εικ. 4.12. 

 
Επισημάνσεις για τη διάνοιξη τρύπας στον τοίχο 
Πρέπει να διανοίξετε οπή στον τοίχο για τις σωληνώσεις του 
ψυκτικού μέσου και το καλώδιο σήματος τα οποία θα συνδέουν την 
εσωτερική και την εξωτερική μονάδα. 
1. Η θέση στον τοίχο πρέπει να προσδιορίζεται  με βάση τη θέση 

της εξωτερικής μονάδας. 
2. Χρησιμοποιώντας τρυπάνι 65-mm (2.5") ανοίξτε μια οπή στον 

τοίχο. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τη διάνοιξη της οπής στον τοίχο, 
βεβαιωθείτε ότι αποφεύγονται καλώδια, υδραυλικές 
σωληνώσεις και άλλα ευπαθή εξαρτήματα. 

3. Τοποθετήστε το προστατευτικό περίβλημα τοίχου στην οπή. 
Αυτό προστατεύει τα άκρα της οπής και θα διευκολύνει τη 
στεγανοποίησή της όταν  ολοκληρώσετε τη διαδικασία 
εγκατάστασης. 
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Ο σωλήνας αποστράγγισης χρησιμοποιείται για την αποστράγγιση 
νερού από τη μονάδα. Τυχόν μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση 
ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στη μονάδα και υλικές ζημιές. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

Όταν χρησιμοποιείτε επέκταση του σωλήνα αποστράγγισης, 
συσφίξτε τη σύνδεση της εσωτερικής μονάδας με ένα επιπλέον 
προστατευτικό σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τυχόν 
χαλάρωσή του. 
Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να έχει καθοδική κλίση 
τουλάχιστον 1/50 για να αποφύγετε την 
 
επιστροφή του νερού στην μονάδα. 
Θα πρέπει να τοποθετούνται αιωρούμενα καλώδια κάθε 
1~1,5m/3.28~4,92ft  για να 
 
αποτραπεί το λύγισμα του σωλήνα. 
Εάν η έξοδος του σωλήνα αποστράγγισης είναι σε μεγαλύτερο 
ύψος από τον σωλήνα αντλίας του σώματος της μονάδας, 
χρησιμοποιείστε έναν κατακόρυφο σωλήνα για την έξοδο 
εξατμίσεων της εσωτερικής μονάδας. Ο κατακόρυφος σωλήνας δεν 
πρέπει να εγκαθίσταται σε ύψος άνω των 55cm (21.7") από τα 
μαδέρια της οροφής. Η απόσταση μεταξύ της μονάδας και του 
κατακόρυφου σωλήνα δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 20cm 
(7.9"). Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει 
οπισθοροή του νερού προς τη μονάδα και πλημμύρα. 
Για να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες, πρέπει να διατηρείτε 
οριζοντιωμένο τον σωλήνα αποστράγγισης ή με ελαφριά κλίση 
προς τα επάνω (<75mm / 3"). 
 
Εγκατάσταση σωλήνα αποστράγγισης για μονάδες με μια 
αντλία 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 Όλοι οι σωλήνες πρέπει να διαθέτουν μόνωση για να 
αποφευχθούν υλικές ζημιές από το νερό. 

 Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι κεκαμμένος ή έχει 
εγκατασταθεί με εσφαλμένο τρόπο, ενδέχεται να παρατηρηθεί 
διαρροή νερού και να προκληθεί δυσλειτουργία του διακόπτη 
στάθμης νερού. 

 Στη λειτουργία HEAT (θέρμανση), η εξωτερική μονάδα θα 
αποβάλλει το νερό. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας 
αποστράγγισης είναι τοποθετημένος σε κατάλληλη περιοχή 
για να αποφευχθούν 

 ζημιές λόγω νερού και ολισθηρότητα. 

 ΜΗΝ έλκετε απότομα το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει αποσύνδεσή της. 

 

  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  

Για την εγκατάσταση απαιτείται σωλήνας πολυαιθυλενίου 
(εξωτερική διάμετρος= 3,7-3,9cm, εσωτερική διάμετρος= 3,2cm), 
που μπορείτε να αγοράσετε στα καταστήματα υδραυλικών ή από 
τον εμπορικό μας αντιπρόσωπο της περιοχής σας. 

 

  

 

Εγκατάσταση σωλήνα αποστράγγισης εσωτερικής μονάδας 
Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποστράγγισης όπως υποδεικνύεται 
στην Εικ.5.2 
1. Καλύψτε τον σωλήνα αποστράγγισης με θερμομονωτικό 

υλικό γιατί ενδέχεται να αποφευχθεί ο σχηματισμός υδρατμών 
και οι διαρροές. 

2. Συνδέστε το άνοιγμα του σωλήνα αποστράγγισης στον 
σωλήνα εξόδου της μονάδας. Καλύψτε το άνοιγμα του 
σωλήνα αποστράγγισης και συσφίξτε το με περιλαίμιο 
σύσφιξης σωλήνων. 
(Εικ. 5.1.) 

 

Εικ. 5.3. 

 
 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τη σύνδεση πολλαπλών σωλήνων 
αποστράγγισης, εγκαταστήστε τους σωλήνες σύμφωνα με την 
Εικ.5.4 
 

 
 

Εικ. 5.4. 

Εικ. 5.1.  
 

 
Εικ. 5.2. 

 

 

Εγκατάσταση σωλήνα 
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σωλήνων 

Στόμιο 

σύνδεσης 

σωλήνα 

αποστράγγισης 

Οροφή 

Κλίση 1/50c 
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3. Χρησιμοποιώντας τρυπάνι 65-mm (2.5") ανοίξτε μια οπή στον 
τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι η οπή έχει διανοιχτεί με γωνία ελαφρώς 
προς τα κάτω έτσι ώστε το άκρο της οπής της εξωτερικής 
μονάδας να είναι χαμηλότερο από το άκρο της εσωτερικής 
μονάδας κατά περίπου 12mm (0.5"). Αυτό θα διασφαλίσει 
επαρκή αποστράγγιση του νερού (Βλέπε Εικ. 5.5). 
Τοποθετήστε το προστατευτικό περίβλημα τοίχου στην οπή. 
Αυτό προστατεύει τα άκρα της οπής και θα διευκολύνει τη 
στεγανοποίησή της όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία 
εγκατάστασης. 

 

 
Εικ. 5.5. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τη διάνοιξη της οπής, βεβαιωθείτε ότι 
αποφεύγονται καλώδια, υδραυλικές σωληνώσεις και άλλα ευπαθή 
εξαρτήματα. 
4. Περάστε τον σωλήνα αποστράγγισης δια μέσου της οπής του 

τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι το νερό στραγγίζεται σε ασφαλές 
σημείο όπου δεν θα προκαλέσει ζημιές ή ολισθηρότητα. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η έξοδος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να 
απέχει τουλάχιστον 5cm (1.9")  από το έδαφος. Εάν ακουμπά στο 
έδαφος, η μονάδα ενδέχεται να μην αποστραγγίζεται σωστά και να 
προκληθεί δυσλειτουργία. Εάν το νερό αποβάλλεται απευθείας σε 
υπόνομο, βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός διαθέτει σωλήνα U ή S για την 
παγίδευση οσμών οι οποίες ενδέχεται να επιστρέψουν στο σπίτι 
στην αντίθετη περίπτωση. 
Δοκιμή αποστράγγισης 
Ελέγξτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν παρεμποδίζεται. ΑΟι 
νεόδμητες κατοικίες θα πρέπει να εκτελέσουν αυτή τη δοκιμή 
προτού σφραγίσουν την οροφή.  
 
Μονάδες χωρίς αντλία 

 
Εικ. 5.6. 

Γεμίστε την λεκάνη νερού με περίπου 2000 ml νερό. 
Ελέγξτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν παρεμποδίζεται. 

 Μονάδες με αντλία 
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δοκιμής. 

Γεμίστε την λεκάνη νερού με περίπου 2000 ml νερό. 
 

 
 
 
2. Θέστε τη μονάδα στη λειτουργία COOLING (ψύξη).  Θα 

 
πρέπει να ακουστεί ο ήχος της αντλίας αποστράγγισης. 
Ελέγξτε αν το νερό αποχετεύεται σωστά (είναι πιθανό να 
υπάρξει υστέρηση 1 min, ανάλογα με το μήκος του σωλήνα 
αποστράγγισης), και ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή νερού από 
τις ενώσεις.  

 
3. Θέστε το κλιματιστικό εκτός λειτουργίας και επανατοποθετήστε 

το καπάκι. 

 

Τοίχος 

Εξωτερική 
Εσωτερ

ική 

12m

m / 

0,5 

inch 

Σωληνάκι 

γεμίσματος 
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Εικ. 5.7. Καπάκι 

δοκιμασίας 

Σωλήνας 

πλήρωσης 

Εικ. 5.8. 
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Προφυλάξεις ασφαλείας  Επισημάνσεις για το μήκος και ανύψωση σωλήνα 
   

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

 Η τοποθέτηση των υπόγειων αγωγών πρέπει να 
πραγματοποιείται από τεχνικό που διαθέτει σχετική άδεια και 
πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς και εθνικούς 
κανονισμούς. 

 Όταν η εγκατάσταση του κλιματιστικού πραγματοποιείται σε 
μικρό χώρο, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να μην 
υπερβαίνει η συγκέντρωση ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο το 
όριο ασφάλειας σε περίπτωση διαρροής του. Σε περίπτωση 
διαρροής ψυκτικού μέσου του οποίου η συγκέντρωση 
υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο, ενδέχεται να προκύψουν 
κίνδυνοι λόγω ανεπάρκειας οξυγόνου. 

 Κατά την εγκατάσταση του συστήματος ψύξης, βεβαιωθείτε 
ότι δεν εισέρχονται αέρας, σκόνη, υγρασία ή ξένα σώματα στο 
κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Τυχόν μόλυνση του συστήματος 
ενδέχεται να προκαλέσει ανεπαρκή ικανότητα λειτουργίας, 
υψηλή πίεση στον κύκλο ψύξης, έκρηξη ή τραυματισμό. 

 Αερίστε αμέσως την περιοχή εάν παρατηρηθεί διαρροή 
ψυκτικού μέσου κατά την εγκατάσταση. 

 Το ψυκτικό μέσο που έχει διαρρεύσει είναι τοξικό και 
εύφλεκτο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού 
μέσου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης. 

 Βεβαιωθείτε ότι το μήκος του σωλήνα ψυκτικού, το αριθμός των 
κάμψεων, η διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 
μονάδας πληρούν τα κριτήρια που παρατίθενται στον Πίνακα 6.1. 
Πίνακας 6.1: Μέγιστο μήκος και ύψος πτώσης ανάλογα με το 
μοντέλο. (Μονάδα: m/ft.) 
 

Τύπος μοντέλου Χωρητικότητ
α (Btu/h) 

Μήκος 
σωληνώσεω

ν 

Μέγιστη διαφορά 
ύψους 

Βόρεια Αμερική, 
Αυστραλία , 
Μετατροπή 

Συχνότητας ΕΕ 
Διαιρούμενου 

Τύπου 

<15K 25/82 10/32.8 

>15K-<24K 30/98.4 20/65.6 

>24K-<36K 50/164 25/82 

>36K-<60K 65/213 30/98.4 

Άλλα διαιρούμενου 
τύπου 

12K 15/49 8/26 

18K-24K 25/82 15/49 

30K-36K 30/98.4 20/65.6 

42K-60K 50/164 30/98.4 
 

 
Σωληνώσεις Ψυκτικού με Διπλές Εσωτερικές Μονάδες 
Κατά την εγκατάσταση πολλαπλών εσωτερικών μονάδων με μια μόνο εξωτερική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι το μήκος του σωλήνα ψυκτικού και η 
διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής μονάδας πληροί τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα: 
 

 
Εικ. 6.1. 

 

Σύνδεση σωληνώσεων ψυκτικού 

μέσου 

Η διαφορά ύψους 

μεταξύ εσωτερικής 

μονάδας και 

εξωτερικής 

μονάδας πρέπει να 

είναι ίσο ή 

μικρότερο από 20m 

(65,6”) 

Η διαφορά ύψους  

μεταξύ των δύο 

εσωτερικών 

μονάδων πρέπει να 

είναι ίσο ή 

μικρότερο από 

50cm (19,6”) 

Εξωτερική μονάδα 

Διακλάδωση 

σωλήνα 

Εσωτερική 

μονάδα 

Εσωτερική 

μονάδα 
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ΠΡΟΣΟΧΗ  ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Παγίδες λαδιού 

Εάν η εσωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη σε μεγαλύτερο 

ύψος από την εξωτερική μονάδα. 

-Εάν το λάδι ρέει πίσω στον συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας, 

αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπίεση υγρών ή υποβάθμιση της 

επιστροφής του λαδιού. Οι παγίδες λαδιού στις ανοδικές 

σωληνώσεις αερίου μπορούν να αποτρέψουν αυτό το φαινόμενο. 

Μια παγίδα λαδιού πρέπει να εγκαθίσταται κάθε 10m (32.8ft) της 

γραμμής ανοδικού αγωγού. 

(Βλέπε Εικ. 6.2) 

 Εάν η εξωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη σε μεγαλύτερο ύψος 

από την εσωτερική μονάδα. 

-Συνιστάται να μην επεκτείνονται οι ανοδικοί αγωγοί. Πρέπει να 

διατηρείται η κατάλληλη επιστροφή λαδιού στον συμπιεστή με την 

ταχύτητα αναρρόφησης αεριού. Εάν οι ταχύτητες μειωθούν κάτω από 

7,62m/s (1500fpm (πόδια ανά λεπτό)), θα μειωθεί η επιστροφή του 

λαδιού Μια παγίδα λαδιού πρέπει να εγκαθίσταται κάθε 6m (20ft) της 

γραμμής ανοδικού αγωγού. (Βλέπε Εικ. 6.3) 

   

 

 

 
Εικ. 6.2.  Εικ. 6.3. 

Εάν η εσωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη σε μεγαλύτερο ύψος από 

την εξωτερική μονάδα. 

 Εάν η εξωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη σε μεγαλύτερο ύψος 

από την εσωτερική μονάδα. 

 
 

Εσωτερική 

μονάδα 
Σωληνώσει

ς αερίου 
Παγίδα 

λαδιού 

Εξωτερική 

μονάδα 

Σωληνώσεις 

υγρού 

10m/32.8ft 

10m/32.8ft Εσωτερική 

μονάδα 

Εξωτερική 

μονάδα 
Σωληνώσει

ς αερίου 

Παγίδα 

λαδιού 

Σωληνώσεις 

υγρού 

20 πόδια 

6m/20ft 
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Πίνακας 6.2 
 
 Επιτρεπόμενο μήκος 

Σωλήνας 
μήκος 

Συνολικό μήκος 
σωληνώσεων 

18K~+18K 30/98 
L+Max 
(L1, L2) 

24K~+24K 
30K~+30K 

50/164 

(Μέγιστη απόσταση 
από τη  διακλάδωση 

του σωλήνα) 
15/49' L1~L2 

Διαφορά 
ύψους 

(Μέγιστη απόσταση 
από τη  διακλάδωση 

του σωλήνα) 
10/32,8' L1-L2 

Διαφορά ύψους 
μεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής μονάδας 

20/65,6' H1 

Διαφορά ύψους 
μεταξύ δύο 

εσωτερικών μονάδων 
0,5/1,6' H2 

 
Μέγεθος των σωλήνων σύνδεσης για την εσωτερική ή την 

εξωτερική μονάδα 
Πίνακας 6.3 Μέγεθος των σωλήνων σύνδεσης της μονάδας 410A. 

 

Μοντέλο 

Μέγεθος του κύριου σωλήνα (mm) 

Πλευρά 
αερίου 

Πλευρά υγρού 
Διαθέσιμος 

διακλαδούμενος 
σωλήνας 

9K Φ9,52(0,37”) Φ6,35(0,25”) CE-FQZHN-01C 

12K 
Φ9,52(0,37”) 

Φ6,35(0,25”) CE-FQZHN-01C 
Φ12.7(0,5”) 

18K Φ12.7(0,5”) Φ6,35(0,25”) CE-FQZHN-01C 

24K Φ15,9(0,626”) Φ9,52(0,375”) CE-FQZHN-01C 

30k/36k 
Φ15,9(0,75”) 

Φ9,52(0,375”) CE-FQZHN-01C 
Φ19(0,75”) 

48K~60K 

Φ015,9(0,75”) 
Φ9,52(0.375”)  ή 

Φ12,7(0,5”) 
CE-FQZHN-01C Φ19(0,75”) 

Φ22(0,866”) 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Παρακαλείστε να επιλέξετε τον σωλήνα σύνδεσης σύμφωνα με 
το μοντέλο που έχετε αγοράσει. 

 
 

Οδηγίες σύνδεσης σωληνώσεων ψυκτικού μέσου 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Ο διακλαδούμενος αγωγός πρέπει να εγκαθίσταται 
οριζόντια. Γωνία άνω των 10° ενδέχεται να προκαλέσει 
δυσλειτουργία. 

 ΜΗΝ εγκαθιστάτε τον σωλήνα σύνδεσης παρά μόνο μετά 
την εγκατάσταση της εσωτερικής και της εξωτερικής 
μονάδας. 

 Οι σωληνώσεις του αερίου και του υγρού πρέπει να 
μονώνονται για να αποφεύγεται διαρροή νερού. 

 
 
 

 Βήμα 1: Κοπή σωλήνων 
Κατά την προετοιμασία των σωλήνων ψυκτικού μέσου, πρέπει να 
μεριμνάτε για την κοπή και την διαμόρφωση στομίων σε αυτούς. Με 
αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία και 
θα ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη μελλοντικής συντήρησης. Για τα 
μοντέλα με ψυκτικό R32/R290, τα σημεία σύνδεσης του 
σωλήνα πρέπει να τοποθετούνται εκτός του δωματίου. Οι 
σωλήνες σύνδεσης δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 
1. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ της εσωτερικής και της 

εξωτερικής μονάδας. 
2. Με έναν κόφτη σωλήνων κόψτε τον σωλήνα σε μήκος λίγο 

μεγαλύτερο από την απόσταση που μετρήσατε. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΜΗΝ παραμορφώνετε τον σωλήνα ενώ κόβετε. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μην δημιουργούνται 
βαθουλώματα ή παραμόρφωση του σωλήνα κατά την κοπή 
του. Αυτό θα μειώσει την αποτελεσματικότητα της μονάδας. 

 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας κόβεται σε γωνία ακριβώς 90°. 

Ανατρέξτε στην Εικ. 6.4 για παραδείγματα εσφαλμένης κοπής 
 

 
Εικ. 6.4. 

 
Βήμα 2: Αφαιρέστε τα ρινίσματα του μετάλλου. 
Τα ρινίσματα μπορούν να επηρεάσουν την αεροστεγή σφράγιση 
της σύνδεσης σωλήνων ψυκτικού μέσου. Πρέπει να αφαιρούνται 
τελείως. 
1. Κρατήστε το σωλήνα με γωνία προς τα κάτω για να μην 

πέσουν τα ρινίσματα μέσα στον σωλήνα. 
2. Με μια μηχανή λείανσης στομίου ή μια μηχανή αφαίρεσης 

ρινισμάτων, απομακρύνετε όλα τα ρινίσματα από το τμήμα του 
σωλήνα που κόψατε. 

 

 
Εικ. 6.5. 
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Πλάγια Χωρίς 

λείανση 
Στρεβλω

μένη 

Στραμμένο  

προς τα κάτω 

Σωλήν

ας 
Μηχανή 

λείανσης 

στομίου 
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Βήμα 3: Διάνοιξη απολήξεων σωλήνων 
Η κατάλληλη διαμόρφωση στομίου είναι ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη αεροστεγούς στεγανοποίησης. 
1. Μετά την αφαίρεση των ρινισμάτων από τον κομμένο 

σωλήνα, σφραγίστε τις απολήξεις με ταινία  PVC για να 
εμποδίσετε την είσοδο ξένων σωμάτων στον σωλήνα. 

2. Καλύψτε το σωλήνα με μονωτικό υλικό. 
3. Τοποθετήστε περικόχλια στομίου και στις δύο απολήξεις του 

σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένα προς τη σωστή 
κατεύθυνση γιατί δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους ή η 
αλλαγή της φοράς τους μετά τη διαμόρφωση του στομίου. 
Βλέπε Εικ. 6.6 

 

 
 

Εικ. 6.6. 
4. Αφαιρέστε το PVC από τις απολήξεις του σωλήνα πριν να 

εκτελέσετε τη διαμόρφωση στομίου.  
5. Σφίξτε με το εργαλείο διαμόρφωσης στομίου την απόληξη του 

σωλήνα. Η απόληξη του σωλήνα πρέπει να εκτείνεται πέρα 
από το εργαλείο διαμόρφωσης.  

 

 
Εικ. 6.7. 

 
6. Τοποθετήστε το το εργαλείο κοπής στομίου στο εργαλείο 

διαμόρφωσης. 
7. Στρέψτε τη λαβή του εργαλείου κοπής στομίου δεξιόστροφα 

μέχρι την πλήρη διαμόρφωση του στομίου. Η διαμόρφωση 
του στομίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διαστάσεις που 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα 6.4. 

 
Πίνακας 6.4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝ 
ΣΤΟΜΙΟ 
 
Διαμέτρ

ημα 
σωλήνα 

Ροπή σφίξης Διαστάσεις 
διανοιγμένου 
στομίου (A) 
(Μονάδα: 

mm/ίντσες) 

Σχήμα 
διανοιγμένου 

στομίου 

Ελάχ. Μέγ. 

6,4 
18-20 N.m 

(183-204 kgf.cm) 
8,4/0.33 8,7/0.34 

 
Εικ. 6.4. 

 

9,5 
25-26 N.m 

(255-265 kgf.cm) 
13,2/0.52 13,5/0.53 

12,7 
35-36 N.m 

(357-367 kgf.cm) 
16,2/0.64 16,5/0.65 

15,9 
45-47 N.m 

(459-480 kgf.cm) 
19,2/0.76 19,7/0.78 

19,1 
65-67 N.m 

(663-683 kgf.cm) 
23,2/0.91 23,7/0.93 

22 
75-85N.m 

(765-867 kgf.cm) 
26,4/1.04 26,9/1.06 

 
 

 8. Αφαιρέστε το εργαλείο κοπής και το εργαλείο διαμόρφωσης 
στομίου και στη συνέχεια επιθεωρείστε την απόληξη του 
σωλήνα για τυχόν ρωγμές και για να διαπιστώσετε ότι έχει 
διαμορφωθεί ομαλά. 

 
Βήμα 4: Σύνδεση σωλήνων 
Συνδέστε πρώτα τους σωλήνες χαλκού με την εσωτερική μονάδα 
και στη συνέχεια συνδέστε τους με την εξωτερική μονάδα. Πρώτα 
πρέπει να συνδέετε τον σωλήνα χαμηλής πίεσης και στη συνέχεια 
τον σωλήνα υψηλής πίεσης. 
 
1. Κατά τη σύνδεση των περικοχλίων στομίου, απλώστε ένα 

λεπτό στρώμα ελαίου ψυκτικής ουσίας στα διαμορφομένα 
στόμια των απολήξεων των σωλήνων. 

2. Ευθυγραμμίστε το κέντρο των δύο σωλήνων τους οποίους θα 
συνδέσετε. 

 

 
 

Εικ. 6.9. 

3. Σφίξτε το περικόχλιο στομίου όσο το δυνατόν σφιχτότερα με τα 

χέρια σας. 

4. Με ένα κλειδί σύσφιξης, κρατήστε το περικόχλιο επάνω στον 

σωλήνα της μονάδας. 

5. Ενώ κρατάτε σφιχτά το περικόχλιο, χρησιμοποιήστε ένα 

δυναμομετρικό κλειδί σύσφιξης για τη σύσφιξη του 

περικοχλίου στομίου σύμφωνα με τις τιμές ροπής στον πίνακα 

6.4. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Χρησιμοποιείστε μόνο κλειδί σύσφιξης και 
δυναμομετρικό κλειδί σύσφιξης κατά τη σύνδεση ή την 
αποσύνδεση σωλήνων προς/από τη μονάδα. 
 

 
Εικ. 6.10. 

 

Σωλήνας 

από χαλκό 

Περικόχλιο 

στομίου 

Σωλήν

ας 

Εργαλείο 

διαμόρφωση

ς 

Περικόχλιο 

στομίου 

Σωλήνας Εγκατάσταση 

σωλήνων 

εσωτερικής 

μονάδας 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει τη μονωτική ταινία γύρω από τους 

σωλήνες. Απευθείας επαφή με τον γυμνό σωλήνα ενδέχεται να 

προκαλέσει εγκαύματα ή κρυοπαγήματα. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας έχει συνδεθεί σωστά. Η υπερβολική 

σύσφιξη ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κωνοειδές στόμιο 

ενώ ανεπαρκής σύσφιξη ενδέχεται να προκαλέσει διαρροές. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ 

Κάμψτε προσεκτικά τους σωλήνες στο μέσο σύμφωνα με το 

διάγραμμα που ακολουθεί. ΜΗΝ κάμπτετε τους σωλήνες σε γωνία 

μεγαλύτερη των 90° ή περισσότερες από 3 φορές. 

 

 
Εικ. 6.11. 

6. Μετά τη σύνδεση των σωλήνων από χαλκό στην εσωτερική 

μονάδα, τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο 

σήματος και τους σωλήνες μαζί με την ταινία σύνδεσης. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΜΗΝ μπερδεύετε το καλώδιο σήματος με άλλα 

καλώδια.. Όταν δένετε μαζί αυτά τα στοιχεία, μην μπερδεύετε και 

μην διασταυρώνετε το καλώδιο σήματος με άλλα καλώδια. 

 

7. Περάστε το σπείρωμα μέσω του τοίχου και συνδέστε το με 
την εξωτερική μονάδα. 

8. Πρέπει να μονώνετε όλους τους σωλήνες, 
συμπεριλαμβανομένων των βαλβίδων της εξωτερικής 
μονάδας. 

9. Ανοίξτε τις βαλβίδες απομόνωσης της εξωτερικής μονάδας 

για να ξεκινήσει η ροή του ψυκτικού μέσου μεταξύ της 

εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού 
μέσου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης. 
Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου, αερίστε αμέσως την 
περιοχή και ακκενώστε το σύστημα (Ανατρέξτε στην ενότητα 
Εκκένωση Αέρα του παρόντος εγχειριδίου). 
 

Κάμψτε τον σωλήνα με τον 

αντίχειρα. 

Ελάχιστη 

ακτίνα 
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Προφυλάξεις ασφαλείας  Για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές κατά την εκκίνηση του 

συμπιεστή (μπορείτε να βρείτε στοιχεία ισχύος στην αυτοκόλλητη 
ετικέτα ονομαστικών μεγεθών) 

 Η μονάδα πρέπει συνδεδεμένη με την κεντρική παροχή 
ρεύματος. Κάτω από κανονικές συνθήκες, η κεντρική παροχή 
πρέπει να έχει χαμηλή αντίσταση εξόδου 32 ohms. 

 Δεν πρέπει να συνδέεται κανένας άλλος εξοπλισμός με το ίδιο 
κύκλωμα παροχής ρεύματος. 

 

  

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν την 
εκτέλεση εργασιών στη μονάδα. 

 Όλες οι εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης πρέπει να εκτελούνται 
σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. 

 Η καλωδίωση πρέπει να εκτελείται από ειδικά καταρτισμένο 
τεχνικό. Τυχόν εσφαλμένες συνδέσεις ενδέχεται να 
προκαλέσουν ηλεκτρική δυσλειτουργία, τραυματισμό ή 
πυρκαγιά. 

 Για αυτή τη μονάδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητο 
κύκλωμα ή μεμονωμένη πρίζα. ΜΗΝ συνδέετε οποιαδήποτε 
άλλη συσκευή ή φορτιστή με την πρίζα. Εάν δεν είναι δυνατή η 
διαχείριση του φορτίου ή εάν διαπιστωθεί ελάττωμα στην 
καλωδίωση, ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, 
πυρκαγιά, πρόκληση υλικών ζημιών στη μονάδα και υλικές 
ζημιές. 

 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στους πόλους και 
στερεώστε το με μια λαβίδα. Μια επισφαλής σύνδεση μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά. 

 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης έχουν 
εκτελεστεί σωστά και ότι έχει εγκατασταθεί κατάλληλα το 
κάλυμμα πίνακα ελέγχου. Εάν δεν το πράξετε αυτό μπορεί να 
προκληθεί υπερθέρμανση στα σημεία σύνδεσης, πυρκαγιά και 
ηλεκτροπληξία. 

 Βεβαιωθείτε η σύνδεση με την κύρια παροχή ρεύματος γίνεται 
μέσω ενός διακόπτη που αποσυνδέει όλους τους πόλους με 
διάκενο επαφής τουλάχιστον 3mm (0.118"). 

 ΜΗΝ τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας και μην 
χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου. 

 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο πίνακας κυκλώματος του κλιματιστικού (PCB) έχει σχεδιαστεί για 
χρήση με ασφάλεια που προσφέρει προστασία από υπερφόρτωση. 
Οι προδιαγραφές της ασφάλειας αναγράφονται στον πίνακα 
κυκλώματος, όπως: 
Εσωτερική μονάδα: T5A/250VAC, T10A/250VAC, κτ.λ (Ισχύει 
μόνο για μονάδα που χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R32) 
Εξωτερική μονάδα: T20A/250VAC(για μονάδα <24000Btu/h), 
T30A/250VAC(για μονάδα >24000Btu/h) 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ασφάλεια είναι κατασκευασμένη από κεραμικό 
υλικό. 
 
Καλωδίωση εξωτερικής μονάδας 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής εργασίας ή 
εργασίας καλωδίωσης, απενεργοποιείστε την κύρια παροχή 
ρεύματος προς το σύστημα. 
1.  Προετοιμάστε το καλώδιο για σύνδεση 

α. Πρέπει πρώτα να επιλέξετε το σωστό μέγεθος καλωδίου 
πριν την προετοιμασία του για σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι 
χρησιμοποιείτε καλώδια H07RN. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 Συνδέστε τα καλώδια της εξωτερικής μονάδας πριν από τη 
σύνδεση των καλωδίων της εσωτερικής μονάδας. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε γειώσει τη μονάδα. Το καλώδιο γείωσης 
πρέπει να βρίσκεται μακριά από σωλήνες αερίου, σωλήνες 
νερού, ράβδους φωτισμού, τηλέφωνο ή άλλα καλώδια γείωσης. 
Ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

 ΜΗΝ συνδέετε τη μονάδα με την πηγή τροφοδοσίας μέχρι να 
ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες καλωδίωσης και εγκατάστασης 
σωλήνων. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια δεν διασταυρώνονται με 
τα καλώδια σήματος καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 
διαταραχές και παρεμβολές. 

 

 

 

Καλωδίωση 

Πίνακας 7.1: Ελάχιστο εμβαδόν διατομής 

τροφοδοτικού καλωδίου και καλωδίου 

σήματος στη Βόρεια Αμερική 

 

Ονομαστική τιμή 
ρεύματος συσκευής (A) 

AWG 

< 7 18 

7 - 13 16 

13 - 18 14 

18 - 25 12 

25 - 30 10 
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Πίνακας 7.2: Άλλες περιοχές της υφηλίου  Καλωδίωση εσωτερικής μονάδας 

Ονομαστική τιμή 
ρεύματος συσκευής (A) 

Ονομαστικό εμβαδόν διατομής 
(mm

2
) 

< 6 0,75 

6 - 10 1 

10 - 16 1,5 

16 - 25 2,5 

25 - 32 4 

32 - 45 6 

 

 1. Προετοιμάστε το καλώδιο για σύνδεση 
α.Με απογυμνωτές καλωδίων, αφαιρέστε τον μανδύα 

καουτσούκ και από τις δύο απολήξεις του καλωδίου 
σήματος ώστε να αποκαλυφθεί τμήμα περίπου 15cm 
(5.9") του καλωδίου. 

β.Αφαιρέστε τη μόνωση από τις απολήξεις των καλωδίων. 
γ.Με μια πένσα σύσφιξης, συσφίξτε τους ακροδέκτες 

καλωδίων σχήματος U στις απολήξεις των καλωδίων. 
2. Ξεβιδώστε τη βίδα στο κάλυμμα στο ηλεκτρικό κιβώτιο 

χειρισμού και αφαιρέστε το κάλυμμα. 
3. Συνδέστε τους ακροδέκτες καλωδίων σχήματος U στους 

πόλους. 
Αντιστοιχίστε τα χρώματα/ετικέτες του καλωδίου με τις ετικέτες 
στις ομάδες ακροδεκτών. Βιδώστε στερεά τους ακροδέκτες 
καλωδίων σχήματος U κάθε καλωδίου στο αντίστοιχο πόλο. 
Ανατρέξτε στον Σειριακό Αριθμό και  το Διάγραμμα 
Καλωδίωσης που βρίσκεται στο κάλυμμα του ηλεκτρικού 
κιβωτίου χειρισμού.  

 
 
 
 
 
 
 

  
b. Με απογυμνωτές καλωδίων, αφαιρέστε τον μανδύα 

καουτσούκ και από τις δύο απολήξεις του καλωδίου 
σήματος ώστε να αποκαλυφθεί τμήμα περίπου 15cm 
(5.9") του καλωδίου. 

c. Αφαιρέστε τη μόνωση από τις απολήξεις. 
d. Με μια πένσα σύσφιξης, συσφίξτε τους ακροδέκτες 

καλωδίων σχήματος U στις απολήξεις. 

 

   
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τη σύνδεση των καλωδίων, πρέπει να 
ακολουθείται ακριβώς το διάγραμμα καλωδίωσης που βρίσκεται 
στο εσωτερικό του καλύμματος του ηλεκτρικού κιβωτίου χειρισμού. 

 

 
 
 

Εικ. 7.3. 
 
Μαγνητικός δακτύλιος (εάν παρέχεται και περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία των εξαρτημάτων) 
 
 

 
Εικ. 7.4. 

 

2. Αφαιρέστε το ηλεκτρικό κάλυμμα της εξωτερικής μονάδας. 
Εάν δεν υπάρχει κάλυμμα στην εξωτερική μονάδα, βγάλτε τα 
μπουλόνια από τον πίνακα συντήρησης και αφαιρέστε τον 
προστατευτικό πίνακα. 
(Βλέπε Εικ. 7.1 και 7.2)  

 

 
Εικ. 7.1. 

 

 

Εικ. 7.2.  
3.  Συνδέστε τους ακροδέκτες καλωδίων σχήματος U στους 

πόλους. Αντιστοιχίστε τα χρώματα/ετικέτες του καλωδίου με 
τις ετικέτες στις ομάδες ακροδεκτών. Βιώστε στερεά τους 
ακροδέκτες καλωδίων σχήματος U κάθε καλωδίου στο 
αντίστοιχο πόλο. 

4.  Συγκρατήστε το καλώδιο με τη λαβίδα καλωδίων. 
5.  Μονώστε τα μη χρησιμοποιούμενα καλώδια με ταινία 

ηλεκτρικής μόνωσης. Κρατήστε τα μακριά από ηλεκτρικά ή 
μεταλλικά μέρη. 

6. Εγκαταστήστε εκ νέου το κάλυμμα στο ηλεκτρικό κιβώτιο 
χειρισμού. 

 

 

 

Κάλυμμα 

Βίδα 

Προστατευτικό 

πίνακα 

Κιβώτιο 

ελέγχου 

Διάγραμμα 

καλωδίωσης 

Διάγραμμα σύνδεσης 

καλωδίων 

Περάστε τη ζώνη 

από την οπή του 

μαγνητικού 

δακτυλίου για να 

στερεωθεί στο 

καλώδιο 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

  Ενώ συνδέετε τα καλώδια, παρακαλείστε να ακολουθείτε 

ακριβώς το διάγραμμα καλωδίωσης. 

 Το κύκλωμα ψυκτικού μέσου ενδέχεται να αναπτύξει υψηλή 

θερμοκρασία. Το καλώδιο διασύνδεσης πρέπει να παραμένει 

μακριά από τον σωλήνα από χαλκό. 

4. Συγκρατήστε το καλώδιο με τη λαβίδα καλωδίων. Το καλώδιο 
δεν πρέπει να είναι χαλαρό ή να έλκει τους ακροδέκτες 
καλωδίων σχήματος U. 

5. Εγκαταστήστε ξανά το κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου 
χειρισμού. 

 
 - Πιέστε το «CONFIRM». Η κλιματιστική μονάδα θα εκκινήσει 

στη συνέχεια τον ανεμιστήρα για την αυτόματη προσαρμογή 
εισροής αέρα. 

 

 
   
Χρήση του ελεγκτή καλωδίων για τη ρύθμιση της εξωτερικής 
στατικής πίεσης (σε ορισμένα μοντέλα) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης 
προσαρμογής εισροής αέρα για να ρυθμίσετε την εξωτερική 
στατική πίεση. 

 Η αυτόματη προσαρμογή εισροής αέρα του αποβαλλόμενου 
αέρα που προσαρμόστηκε αυτόματα στην ποσότητα της 
ονομαστικής τιμής. 

1. Βεβαιωθείτε ότι η δοκιμαστική λειτουργία εκτελείται με dry coil 
(πηνίο ξηρού τύπου). Εάν το πηνίο δεν είναι ξηρού τύπου, 
λειτουργείστε τη μονάδα για 2 ώρες στη λειτουργία FAN 
ONLY [μόνο ανεμιστήρας] για να ξηράνετε το πηνίο. 
 

2. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και 
η εγκατάσταση των σωλήνων έχει ολοκληρωθεί. Ελέγξτε ότι 
οι αποσβεστήρες κραδασμών που ανοιγοκλείνουν είναι 
ανοιχτοί. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα έχει συνδεθεί σωστά 
με την πλευρική δίοδο αέρα της μονάδας. 
 

3. Εάν υπάρχει περισσότερες από μία είσοδος και έξοδος αέρα, 
προσαρμόστε τους αποσβεστήρες κραδασμών ώστε η 
ονομαστική τιμή αέρα κάθε εισόδου ή εξόδου αέρα να είναι 
σύμφωνη με την ονομαστική τιμή σχεδιασμού αέρα. 
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία FAN 
ONLY. Πιέστε και ρυθμίστε το πλήκτρο προσαρμογής 
εισροής αέρα στο τηλεχειριστήριο για να μεταβάλετε την 
ονομαστική τιμή εισροής αέρα από H ή L. 
 

4. Ορίστε τις παραμέτρους αυτόματης προσαρμογής εισροής 
αέρα. Όταν η μονάδα κλιματισμού είναι εκτός λειτουργίας, 
εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα: 
Πιέστε "COPY". 
Πιέστε "+» ή"-" για να επιλέξετε το AF. 

  ΜΗΝ προσαρμόζετε τους αποσβεστήρες κραδασμών όταν είναι 
ενεργή η αυτόματη προσαρμογή εισροής αέρα. 

  
 Μετά από 3 έως 6 λεπτά, η μονάδα κλιματισμού διακόπτει τη 

λειτουργία της εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αυτόματη προσαρμογή 
εισροής αέρα. 

  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

  Εάν δεν υπάρξει μεταβολή των διαδρομών αερισμού μετά την 
προσαρμογή της εισροής αέρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει 
εκ νέου την αυτόματη προσαρμογή εισροής αέρα. 

 Εάν δεν υπάρχει μεταβολή των διαδρομών αερισμού μετά την 
προσαρμογή ροής αέρα, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο, ιδιαίτερα εάν αυτό συμβεί αφού ελέγξετε την 
εξωτερική μονάδα ή εάν η μονάδα έχει μετακινηθεί σε 
διαφορετική θέση. 

 Μην χρησιμοποιείτε την αυτόματη προσαρμογή εισροής αέρα 
με το τηλεχειριστήριο, εάν χρησιμοποιείτε ενισχυτικούς 
ανεμιστήρες, εξωτερική μονάδα επεξεργασίας αέρα ή HRV 
μέσω αγωγού. 

 Εάν μεταβλήθηκαν οι διαδρομές αερισμού, ρυθμίστε ξανά την 
αυτόματη προσαρμογή εισροής αέρα όπως περιγράφεται στο 
βήμα 3 και έπειτα. 

 
 

Η ένδειξη ON θα αναβοσβήνει 

κατά τη διάρκεια της αυτόματης 

προσαρμογής εισροής αέρα. 
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Προδιαγραφές παροχής ρεύματος 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τυχόν διακόπτης /ασφάλεια κυκλώματος ηλεκτρικής βοηθητικής θέρμανσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 A. 

 

IΠροδιαγραφές παροχής ρεύματος εσωτερικής μονάδας 

 

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

 ΦΑΣΗ 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 

ΙΣΧΥΣ ΒΟΛΤ 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α) 
25/20 32/25 50/40 70/55 70/60 

 

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

ΙΣΧΥΣ 
ΦΑΣΗ 3φασικό 3φασικό 3φασικό 3φασικό 

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

(Α) 
25/20 32/25 32/25 45/35 

 

Προδιαγραφές παροχής ρεύματος εξωτερικής μονάδας 

 

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

 ΦΑΣΗ 1 φάση 1 φάση 1 φάση 1 φάση 1 φάση 

ΙΣΧΥΣ ΒΟΛΤ 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α) 
25/20 32/25 50/40 70/55 70/60 

 

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

ΙΣΧΥΣ 
ΦΑΣΗ 3φασικό 3φασικό 3φασικό 3φασικό 

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

(Α) 
25/20 32/25 32/25 45/35 

 

Ανεξάρτητες προδιαγραφές παροχής ρεύματος 

 

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

ΙΣΧΥΣ 

(εσωτερική) 

ΦΑΣΗ 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α) 
15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 

ΙΣΧΥΣ 

(Εξωτερική) 

ΦΑΣΗ 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α) 
25/20 32/25 50/40 70/55 70/60 
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ΜΟΝΤΕΛΟ (Btu/h) <36K 37K~60K <36K 37K~60K 

ΙΣΧΥΣ 
(εσωτερική) 

ΦΑΣΗ 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α) 

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

ΙΣΧΥΣ 
 

ΦΑΣΗ 3φασικό 3φασικό 3φασικό 3φασικό 

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α) 

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

 

Προδιαγραφές Ισχύος αναστροφέα τύπου A/C 
 

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

ΙΣΧΥΣ 
(εσωτερική) 

ΦΑΣΗ 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 
 

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α) 

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

ΙΣΧΥΣ 
(Εξωτερική) 

ΦΑΣΗ 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 
 

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α) 

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

  

ΜΟΝΤΕΛΟ (Btu/h) <36K C 37K~60K <36K 37K~60K  

ΙΣΧΥΣ 
(εσωτερική) 

ΦΑΣΗ 1φασικό 1φασικό 1φασικό 1φασικό 
 

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α) 

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

ΙΣΧΥΣ 
(Εξωτερική) 

ΦΑΣΗ 3φασικό 3φασικό 3φασικό 3φασικό  

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Α) 

25/20 32/25 32/25 40/30  
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Προφυλάξεις ασφαλείας  4. Ενεργοποιείστε την αντλία κενού για να εκκενώσετε το 
σύστημα. 

5. Θέστε σε λειτουργία την αντλία κενού για τουλάχιστον 15 
λεπτά ή μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη -76cmHG. στον 
Μετρητή Ένωσης.  
(-1x105Pa). 

6. Κλείστε τη βαλβίδα Χαμηλής Πίεσης του μετρητή συλλέκτη και 
απενεργοποιείστε την αντλία κενού. 

7. Περιμένετε 5 λεπτά και στη συνέχεια ελέγξτε ότι δεν υπήρξε 
μεταβολή της πίεσης του συστήματος. 

  

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 Χρησιμοποιείστε αντλία κενού με ένδειξη μετρητή χαμηλότερη 
από 0,1MPa και ικανότητα αποβολής αέρα άνω των 40L/min. 

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

 Βεβαιωθείτε ότι ο Μετρητής Ένωσης εμφανίζει την ένδειξη -
0.1MPa ή χαμηλότερη ένδειξη μετά από 2 ώρες. Εάν μετά από 
τρεις ώρες λειτουργίας η ένδειξη του μετρητή είναι ακόμη άνω 
του -0.1MPa,. Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή αερίου ή νερού στο 
εσωτερικό του σωλήνα. Εάν δεν υπάρχουν διαρροές , εκτελέστε 
άλλη μια εκκένωση του συστήματος για 1 ή 2 ώρες. 

 ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ψυκτικό αέριο για την εκκένωση του 
συστήματος. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν δεν υπάρχει μεταβολή στην πίεση του 
συστήματος, ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας εξαέρωσης 
(βαλβίδα υψηλής πίεσης). Εάν υπάρχει μεταβολή της πίεσης του 
συστήματος, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή αερίου. 

8. Εισαγάγετε το εξαγωνικό κλειδί στη βαλβίδα (βαλβίδα υψηλής 
πίεσης) και ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης στρέφοντας το 
κλειδί αριστερόστροφα κατά 1/4 της στροφής. Ακούστε 
προσεκτικά για να αντιληφθείτε τον ήχο του αερίου που 
εξέρχεται από το σύστημα, στη συνέχεια κλείστε τη βαλβίδα 
μετά από 5 δευτερόλεπτα.  

   
Οδηγίες εκκένωσης   
Πριν  να χρησιμοποιήσετε τον μετρητή του συλλέκτη και την αντλία 
κενού, διαβάστε τα εγχειρίδια χειρισμού τους για να εξοικειωθείτε με 
τον ορθό τρόπο χρήσης τους. 

 

 

 

 

Εικ. 8.1. Εικ. 8.2. 

1. Συνδέστε το σωλήνα πλήρωσης του μετρητή συλλέκτη στο 
στόμιο εξαγωγής της βαλβίδας χαμηλής πίεσης της εξωτερικής 
μονάδας. 

2. Συνδέστε το σωλήνα πλήρωσης του μετρητή συλλέκτη στο 
στόμιο εξαγωγής της βαλβίδας χαμηλής πίεσης στην αντλία 
κενού. 

3. Ανοίξτε την πλευρά Χαμηλής Πίεσης του μετρητή του συλλέκτη. 
Διατηρήστε κλειστή τη πλευρά Υψηλής Πίεσης. 

 9. Παρακολουθείτε τον Μετρητή Πίεσης για ένα λεπτό για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν υφίσταται αλλαγή στην πίεση. Η ένδειξη 
σε αυτόν πρέπει να είναι ελαφρώς ανώτερη από την 
ατμοσφαιρική πίεση. 

10. Απομακρύνετε τον σωλήνα πλήρωσης από το στόμιο 
εξαγωγής. 

11. Με το εξάγωνο κλειδί, ανοίξτε πλήρως και τις δύο βαλβίδες, 
τη βαλβίδα υψηλής και τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης. 

   
  ΑΝΟΙΞΤΕ ΑΠΑΛΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 
  Όταν ανοίγετε τους μίσχους της βαλβίδας, στρέψτε το εξάγωνο 

κλειδί έως όταν να σταματήσει στον αντιστάτη. ΜΗΝ προσπαθείτε 
να ανοίξετε  περισσότερο τη βαλβίδα ασκώντας δύναμη. 

  12. Σφίξτε τα καπάκια των βαλβίδων με το χέρι, και στη συνέχεια 
σφίξτε τη χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία. 

 

Εκκένωση αέρα 

Μετρητής συλλέκτη 

Μετρητής ένωσης Μετρητής πίεσης 

Βαλβίδα χαμηλής 

πίεσης 
Σωλήνας 

πλήρωσης 

Βαλβίδα χαμηλής 

πίεσης 

Αντλία κενού 

Σωλήνας 

πλήρωσης 

Βαλβίδα υψηλής 

πίεσης 

Σώμα 

βαλβίδας Μίσχος 

βαλβίδας 

Καπάκι 

Περικόχλιο στομίου 
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Επισήμανση για την προσθήκη ψυκτικού μέσου 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Η πλήρωση του ψυκτικού μέσου πρέπει να εκτελείται μετά από την καλωδίωση, την άντληση του αέρα και τη δοκιμασία διαρροών. 

 ΜΗΝ υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ψυκτικού μέσου και μην υπερπληρώνετε το σύστημα. Στην αντίθετη περίπτωση,, ενδέχεται 

να προκληθεί ζημιά ή να υπάρξουν επιπτώσεις στη λειτουργία της μονάδας. 

 Η πλήρωση με ακατάλληλες ουσίες ενδέχεται να προκαλέσει εκρήξεις ή ατυχήματα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το κατάλληλο ψυκτικό 

μέσο. 

 Τα δοχεία ψυκτικού μέσου πρέπει να ανοίγονται αργά. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό εξοπλισμό κατά την πλήρωση του 

συστήματος. 

 ΜΗΝ αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους ψυκτικών μέσων. 

 Για το μοντέλο ψυκτικού R290 ή R32, βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες στην περιοχή είναι ασφαλείς μέσω του ελέγχου των εύφλεκτων υλικών 

όταν προστίθεται ψυκτικό στο κλιματιστικό. 

 

 

Ορισμένα συστήματα χρήζουν συμπληρωματικής ποσότητας ψυκτικού μέσου ανάλογα με τα  μήκη σωλήνων. Το τυπικό μήκος σωλήνα 

κυμαίνεται ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς. Παραδείγματος χάρη, στη Βόρεια Αμερική το τυπικό μήκος σωλήνα είναι 7,5m (25'). Σε άλλες 

περιοχές, το τυπικό μήκος σωλήνα είναι 5m (16'). Η ποσότητα ψυκτικού μέσου που θα εισαχθεί συμπληρωματικά μπορεί να υπολογιστεί με βάση 

τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

Διάμετρος Πλευράς Υγρού 

 

 Φ6.35(1/4") Φ9.52(3/8") Φ12.7(1/2") 

R22 

(Στόμιο σωλήνα στην εσωτερική μονάδα): 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

30g(0.32oZ)/m(ft) 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

65g(0.69oZ)/m(ft) 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

115g(1.23oZ)/m(ft) 

R22 

(Στόμιο σωλήνα στην εξωτερική μονάδα): 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

15g(0.16oZ)/m(ft) 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

30(0.32oZ)/m(ft) 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

60g(0.64oZ)/m(ft) 

R410A: 

(Στόμιο σωλήνα στην εσωτερική μονάδα): 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

30g(0.32oZ)/m(ft) 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

65g(0.69oZ)/m(ft) 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

115g(1.23oZ)/m(ft) 

R410A: 

(Στόμιο σωλήνα στην εξωτερική μονάδα): 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

15g(0.16oZ)/m(ft) 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

30g(0.32oZ)/m(ft) 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

65g(0.69oZ)/m(ft) 

R32: (Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

12g(0.13oZ)/m(ft) 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

24g(0.26oZ)/m(ft) 

(Συνολικό μήκος σωλήνα - 

τυπικό μήκος σωλήνα) x 

40g(0.42oZ)/m(ft) 
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Πριν από την Εκτέλεση δοκιμής  f. Ελέγξτε για να διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια 

στο σύστημα αποστράγγισης και ότι η αποστράγγιση 

εκτελείται ομαλά. 

g. Βεβαιωθείτε ότι δεν παρατηρούνται δονήσεις ή μη 

φυσιολογικός θόρυβος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 

5.  Για την Εξωτερική Μονάδα 

a. Ελέγξτε για να διαπιστώσετε εάν το σύστημα ψυκτικού 

μέσου έχει διαρροή. 

b. Βεβαιωθείτε ότι δεν παρατηρούνται δονήσεις ή μη 

φυσιολογικός θόρυβος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 

c. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας, ο θόρυβος και το νερό που 

παράγονται από τη μονάδα δεν ενοχλούν τους γείτονές 

σας και δεν εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια. 

2. Δοκιμή αποστράγγισης 

a. Βεβαιωθείτε ότι η ροή στον αγωγό αποστράγγισης είναι 

ομαλή. Τα νέα κτίρια πρέπει να εκτελούν αυτή τη δοκιμή 

πριν την ολοκλήρωση της οροφής. 

b. Αφαιρέστε το κάλυμμα του περιέκτη της δοκιμής. 

Προσθέστε 2,000ml νερού στη δεξαμενή μέσω του 

σωλήνα που είναι συνδεδεμένος με αυτήν. 

c. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της κύριας παροχής και 

θέστε το κλιματιστικό στη λειτουργία COOL. 

d. Ακούστε προσεκτικά για να αντιληφθείτε τον ήχο του 

σωλήνα αποστράγγισης για να διαπιστώσετε τυχόν μη 

φυσιολογικούς θορύβους. 

e. Ελέγξτε για να διαπιστώσετε ότι αποβάλλεται το νερό. 

Ενδέχεται να χρειαστεί έως ένα λεπτό πριν να ξεκινήσει η 

μονάδα την αποστράγγιση, ανάλογα με τον αγωγό 

αποστράγγισης. 

f. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές σε κανένα 

σωλήνα. 

g. Διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού. 

Απενεργοποιείστε τον διακόπτη της κύριας παροχής και 

εγκαταστήστε ξανά το κάλυμμα της δοκιμής. 

Πρέπει να εκτελείται δοκιμαστική λειτουργία μετά την πλήρη 

εγκατάσταση ολόκληρου του συστήματος. Επιβεβαιώστε τα ακόλουθα 

σημεία πριν την εκτέλεση της δοκιμής. 

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

b) Οι σωληνώσεις και τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά. 

c) Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια κοντά στην είσοδο και την 

έξοδο της μονάδας τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ανεπαρκή 

απόδοση ή δυσλειτουργία του προϊόντος. 

d) Το σύστημα ψυκτικού μέσου δεν παρουσιάζει διαρροές. 

e) Το σύστημα αποστράγγισης δεν εμποδίζεται από τίποτε και η 

αποστράγγιση γίνεται σε ασφαλές μέρος. 

f) Η θερμομόνωση έχει εγκατασταθεί σωστά. 

g) Τα καλώδια γείωσης έχουν συνδεθεί σωστά. 

h) Έχει καταγραφεί το μήκος των σωλήνων και η χωρητικότητα 

συμπληρωματικής ποσότητας ψυκτικού μέσου. 

i) Η τάση ισχύος είναι κατάλληλη για το κλιματιστικό. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Τυχόν μη εκτέλεση της δοκιμαστικής λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει 

βλάβη στη μονάδα, υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες. 

 

  

Οδηγίες εκτέλεσης δοκιμής  

1. Ανοίξτε τις βαλβίδες απομόνωσης υγρού και αερίου. 

2. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της κύριας παροχής και αφήστε το 

κλιματιστικό να προθερμανθεί. 

3. Ρυθμίστε το κλιματιστικό στη λειτουργία COOL. 

4. Για την Εσωτερική Μονάδα 

a. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο και τα πλήκτρα του 

λειτουργούν κανονικά. 

b. Βεβαιωθείτε ότι οι περσίδες κινούνται απρόσκοπτα και 

μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση με το τηλεχειριστήριο. 

c. Ελέγξτε δύο φορές ότι ξ θερμοκρασία δωματίου έχει 

καταγραφεί σωστά. 

d. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις στη τηλεχειριστήριο και η οθόνη 

στην εσωτερική μονάδα λειτουργούν κανονικά. 

e. Βεβαιωθείτε ότι τα πλήκτρα χειροκίνητου χειρισμού στην 

εσωτερική μονάδα λειτουργούν κανονικά. 

 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν η μονάδα δυσλειτουργήσει ή δεν λειτουργεί 

σύμφωνα με  όσα αναμένατε από αυτήν, παρακαλείστε να ανατρέξετε 

στην ενότητα Αντιμετώπιση Προβλημάτων στο Εγχειρίδιο Χρήστη 

πριν να καλέσετε το Τμήμα Εξυπηρέτηση Πελατών. 

  

Εκτέλεση δοκιμής 
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Ενδέχεται να ζητηθεί από τους χρήστες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορρίψουν αυτή τη μονάδα με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Αυτή η 

συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο και άλλα δυνητικά επικίνδυνα υλικά. Κατά την απόρριψη αυτής της συσκευής, ο νόμος απαιτεί ειδική συλλογή και 

επεξεργασία της ΜΗΝ απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως οικιακά απόβλητα ή μη διαχωρισμένα αστικά απόβλητα. 

 

Κατά την απόρριψη αυτής της συσκευής, έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 

 Απόρριψη της συσκευής στην ενδεδειγμένη εγκατάσταση συλλογής δημοτικών ηλεκτρονικών αποβλήτων. 

 Κατά την αγορά μιας νέας συσκευής, το κατάστημα λιανικής πώλησης θα δεχθεί την επιστροφή της παλιάς συσκευής δωρεάν. 

 Ο κατασκευαστής θα δεχθεί, επίσης, να παραλάβει δωρεάν την παλιά συσκευή. 

 Πουλήστε την συσκευή σε πιστοποιημένους εμπόρους απορριμάτων μετάλλων 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η απόρριψη αυτής της συσκευής στο δάσος ή σε άλλο φυσικό περιβάλλον εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία σας και είναι 

επιζήμιο για το περιβάλλον. Ενδέχεται να διαρρεύσουν επικίνδυνες ουσίες στο έδαφος και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα. 
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1. Έλεγχος της περιοχής 
Πριν την έναρξη των εργασιών σε συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ασφαλείας 
για να διασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανάφλεξης. Για επισκευές στο σύστημα ψυκτικού μέσο, πρέπει να λαμβάνονται οι ακόλουθες 
προφυλάξεις πριν τη διεξαγωγή εργασιών στο σύστημα. 
 
2. Διαδικασία εργασιών 
ΟΙ εργασίες θα λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ελεγχόμενης διαδικασίας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου παρουσίας εύφλεκτου αερίου ή 
ατμών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 
 
3. Γενική περιοχή εργασιών 
Όλο το προσωπικό συντήρησης και τα άλλα άτομα που εργάζονται στην περιοχή θα λάβουν οδηγίες για τη φύση των εργασιών που εκτελούνται 
ενώ θα αποφεύγεται η εκτέλεση εργασιών σε κλειστούς χώρους. Η περιοχή γύρω από το χώρο εργασίας θα πρέπει να αποκόπτεται. 
Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες εντός της περιοχής εργασιών είναι ασφαλείς ελέγχοντα το εύφλεκτο υλικό. 
 
4. Έλεγχος για την ανίχνευση παρουσίας ψυκτικού μέσου. 
Η περιοχή πρέπει να ελέγχεται με τα κατάλληλα μέσα ανίχνευσης ψυκτικών υγρών πριν ή κατά τη διάρκεια των εργασιών, για να διασφαλιστεί 
ότι ο τεχνικός γνωρίζει τη δυνητική ύπαρξη εύφλεκτης ατμόσφαιρας. Βεβαιωθείτε ότι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός ανίχνευσης είναι 
κατάλληλος για χρήση με εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, δηλ. δεν παράγει σπινθήρες, φέρει κατάλληλη μόνωση ή είναι εγγενώς ασφαλής. 
 
5. Παρουσία πυροσβεστήρα 
Σε περίπτωση που πρέπει να γίνουν εργασίες σε υψηλή θερμοκρασία στον εξοπλισμό ψύξης ή σε εξαρτήματα συνδεδεμένα με αυτόν, πρέπει 
να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα μέσα πυρόσβεσης. Διατηρείτε πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως CO2 πλησίον της περιοχής εργασίας. 
 
6. Απουσία πηγών ανάφλεξης 
Κανένα άτομο που εκτελεί εργασίες σε ένα σύστημα ψυκτικού μέσου το οποίο περιλαμβάνει έκθεση των σωλήνων που περιέχουν ή περιείχαν 
προηγουμένως εύφλεκτο ψυκτικό μέσο δεν θα χρησιμοποιεί καμία πηγή ανάφλεξης που να ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο ανάφλεξης. Όλες 
οι δυνατές πηγές ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένων των αναμμένων τσιγάρων, πρέπει να κρατούνται σε ασφαλή απόσταση από το χώρο 
εργασιών εγκατάστασης, επισκευών, απομάκρυνσης και απόρριψης, κατά τις οποίες ενδέχεται να απελευθερωθεί εύφλεκτο ψυκτικό μέσο στον 
περιβάλλοντα χώρο. Πριν την έναρξη των εργασιών, πρέπει να εποπτεύεται η περιοχή γύρω από τις συσκευές για να διασφαλίσετε ότι δεν 
υπάρχουν κίνδυνοι εκδήλωσης πυρκαγιάς ή ανάφλεξης. Θα εμφανίζονται μηνύματα «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ». 
 
7. Καλά αεριζόμενη περιοχή 
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασιών είναι υπαίθριος ή ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός πριν να επέμβετε στο σύστημα ή να εκτελέσετε εργασίες 
σε υψηλή θερμοκρασία. Θα συνεχίσει να υπάρχει εξαερισμός κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης των εργασιών. Ο εξαερισμός πρέπει να 
διαχέει με ασφάλεια τυχόν ποσότητα ψυκτικού μέσου που έχει απελευθερωθεί και θα την αποβάλει, κατά προτίμηση, στην ατμόσφαιρα. 
 
8. Έλεγχοι του εξοπλισμού ψυκτικού μέσου 
Στις περιπτώσεις όπου εκτελείται αλλαγή εξαρτημάτων, τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται και να 
πληρούν τις σωστές προδιαγραφές. Πάντοτε, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες συντήρησης και σέρβις του κατασκευαστή. 
Εάν έχετε κάποια αμφιβολία, συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή για βοήθεια. Πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι έλεγχοι 
όταν εκτελείται εγκατάσταση εξοπλισμού που περιέχει εύφλεκτο υλικό: 
 
 
 

Πληροφορίες για το σέρβις 
(Απαιτείται μόνο για τις μονάδες που χρησιμοποιούν το 
ψυκτικό R32/R290) 
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 Το μέγεθος της πλήρωσης είναι σύμφωνο με το μέγεθος του δωματίου όπου εγκαθίστανται τα εξαρτήματα που περιέχουν ψυκτικό μέσο. 

 Οι συσκευές και οι έξοδοι εξαερισμού πρέπει να λειτουργούν επαρκώς και να μην φράσσονται από εμπόδια. 

 Εάν χρησιμοποιείται έμμεσο ψυκτικό κύκλωμα, το δευτερεύον κύκλωμα πρέπει να ελέγχεται για τυχόν παρουσία ψυκτικού μέσου, η 
σήμανση του εξοπλισμού πρέπει να εξακολουθεί να είναι ορατή και ευανάγνωστη. 

 Η σήμανση και οι πινακίδες που δεν είναι ευανάγνωστες πρέπει να διορθώνονται. 

 Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα που περιέχουν ψυκτικό μέσο πρέπει να εγκαθίστανται σε σημείο όπου δεν είναι εκτεθειμένα σε τυχόν 
ουσίες οι οποίες ενδέχεται να διαβρώσουν τα εξαρτήματα που περιέχουν ψυκτικό,  

 εκτός εάν τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί από εγγενώς ανθεκτικά υλικά στη διάβρωση  

 ή διαθέτουν κατάλληλη προστασία από τη διάβρωση. 
 
9. Έλεγχοι ηλεκτρικών συσκευών 
Η αποκατάσταση και η συντήρηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων θα περιλαμβάνει αρχικούς ελέγχους ασφάλειας και διαδικασίες επιθεώρησης 
των ανταλλακτικών. Εάν διαπιστωθεί ελάττωμα το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, καμία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
δεν θα πρέπει να συνδέεται με το σύστημα μέχρι να διορθωθεί το ελάττωμα. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση διόρθωση του ελαττώματος αλλά 
είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η λειτουργία, πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλη προσωρινή λύση. Αυτό θα αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του 
εξοπλισμού για να ενημερώνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Οι αρχικοί έλεγχοι ασφάλειας θα περιλαμβάνουν: 

 Εκφόρτιση πυκνωτών: η εκφόρτιση θα εκτελείται με ασφαλή τρόπο για να αποφευχθεί η πιθανότητα δημιουργίας σπινθήρων. 

 Κανένα ηλεκτρικό εξάρτημα σε λειτουργία ή σωληνώσεις δεν είναι εκτεθειμένα ενώ εκτελείται φόρτιση ή απαέρωση του συστήματος. 

 Υπάρχει συνεχής γείωση. 
 
10. Επισκευές των στεγανοποιημένων ανταλλακτικών 
10.1 Κατά τη διάρκεια επισκευών στα στεγανοποιημένα εξαρτήματα, όλες η παροχές ηλεκτρικού ρεύματος θα αποσυνδέονται από τον 

εξοπλισμό στον οποίο εκτελούνται εργασίες πριν από να αφαιρεθεί οποιοδήποτε από τα στεγανοποιημένα καλύμματα κτλ. Εάν είναι 
απολύτως αναγκαίο να τροφοδοτείται ο εξοπλισμός με ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια του σέρβις, πρέπει να εγκαθίσταται στο 
εμφανέστερο σημείο μηχανισμός ανίχνευσης αερίου ο οποίος θα λειτουργεί μόνιμα για να προειδοποιεί σε περίπτωση δυνητικά 
επικίνδυνης κατάστασης. 

10.2 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα ακόλουθα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν αλλοιώνεται το περίβλημα των ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων κατά τρόπο που να επηρεάζει το επίπεδο της παρεχόμενης προστασίας. Τυχόν αλλοίωση θα περιλαμβάνει φθορά στις 
καλωδιώσεις, υπερβολικό αριθμό συνδέσεων, τερματικά τα οποία δεν πληρούν τις αρχικές προδιαγραφές, ζημιά στη στεγανοποίηση, 
εσφαλμένη τοποθέτηση στυπιοθλιπτών, κτ.λ 

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει στερεωθεί με ασφάλεια. 

 Βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση ή τα υλικά στεγανοποίησης δεν έχουν υποστεί φθορά τέτοια ώστε δεν είναι πλέον σε θέση να 
αποτρέπουν την εισροή νερού ή τη δημιουργία εύφλεκτης ατμόσφαιρας. Τα ανταλλακτικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η χρήση σιλικόνης ως στεγανοποιητικό μέσο μπορεί να αναστείλει την αποτελεσματικότητα ορισμένων τύπων συσκευών 
ανίχνευσης διαρροών. Εγγενώς, δεν είναι αναγκαία η τοποθέτηση μόνωσης σε εξαρτήματα που διαθέτουν εγγενώς σχετική προστασία πριν την 
εκτέλεση εργασιών σε αυτά. 
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11. Εκτέλεση επισκευών σε εξαρτήματα με εγγενή προστασία 
Μην ασκείτε συνεχή επαγωγικά φορτία ή φορτία παράλληλης χωρητικότητας στο κύκλωμα χωρίς να διασφαλίζετε ότι αυτά δεν θα υπερβούν την 
επιτρεπτή τάση και το επιτρεπτό ρεύμα για τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Εγγενώς τα ασφαλή εξαρτήματα είναι ο μόνος τύπος 
εξαρτημάτων στα οποία είναι δυνατό να εκτελεστούν εργασίες ενώ υπάρχει εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Η συσκευή ελέγχου πρέπει να έχει την 
κατάλληλη ονομαστική ισχύ. 
Τα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με τα ανταλλακτικά που έχει προσδιορίσει ο κατασκευαστής. ΄Η χρήση άλλων ανταλλακτικών 
ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη του ψυκτικού μέσου στην ατμόσφαιρα λόγω διαρροής. 
 
12. Καλωδίωση 
Ελέγξτε ότι η καλωδίωση δεν υφίσταται φθορά, διάβρωση, υπερβολική πίεση, κραδασμούς, δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα ή 
άλλες δυσμενείς επιπτώσεις από το περιβάλλον. Ο έλεγχος θα συμπεριλαμβάνει, επίσης, τη φθορά που υφίστανται τα καλώδια λόγω συνεχών 
δονήσεων από πηγές όπως συμπιεστές ή ανεμιστήρες. 
 
13. Ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών 
Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνται πιθανές πηγές ανάφλεξης κατά την αναζήτηση ή για την ανίχνευση διαρροών ψυκτικού μέσου. 
Δεν θα χρησιμοποιείται λάμπα αλογόνου (ή άλλο μέσο ανίχνευσης με γυμνή φλόγα). 
 
14. Μέθοδοι ανίχνευσης διαρροών 
Οι ακόλουθες μέθοδοι  ανίχνευσης διαρροών θεωρούνται αποδεκτές για συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα. Θα 
χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί ανιχνευτές διαρροών για την ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων, αλλά ενδέχεται να μην διαθέτουν την 
κατάλληλη ευαισθησία ή ενδέχεται να χρειάζονται εκ νέου βαθμονόμηση. (Ο εξοπλισμός ανίχνευσης θα βαθμονομείται σε περιοχή όπου δεν 
υπάρχει ψυκτικό μέσο). Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής δεν αποτελεί δυνητική πηγή ανάφλεξης και ότι είναι κατάλληλος για το ψυκτικό μέσο. Ο 
εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών θα ρυθμίζεται σε ποσοστό του LFL του ψυκτικού και θα βαθμονομείται ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο 
ψυκτικό και θα επιβεβαιώνεται το κατάλληλο ποσοστό αερίου (ανώτατο όριο 25%) Τα υγρά ανίχνευση διαρροών είναι κατάλληλα για χρήση με 
τα περισσότερα ψυκτικά μέσα αλλά η χρήση κπροϊόντων καθαρισμού που περιέχουν χλώριο πρέπει να αποφεύγεται γιατί το χλώριο ενδέχεται 
να αντιδράσει με το ψυκτικό μέσο και να διαβρώσει τις σωληνώσεις από χαλκό. 
Εάν υπάρχει υποψία διαρροής, που χρήζει ισχυρής συγκόλλησης, πρέπει να απομακρύνεται ή να εξαλείφεται κάθε γυμνή φλόγα. Εάν 
διαπιστωθεί διαρροή ψυκτικού  που απαιτεί ισχυρή συγκόλληση θα ανακτηθεί όλη η ποσότητα ψυκτικού μέσου από το σύστημα ή θα 
απομονωθεί (μέσω βαλβίδας απομόνωσης) σε τμήμα του συστήματος που βρίσκεται μακριά από τη διαρροή. Στη συνέχεια θα διενεργηθεί 
καθαρισμός του συστήματος με άζωτο ελεύθερο οξυγόνου (OFN) πριν και μετά από τη διαδικασία συγκόλλησης. 
 
15. Απομάκρυνση και εκκένωση 
Κατά το άνοιγμα ενός κυκλώματος ψυκτικού μέσου για την εκτέλεση επισκευών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό θα χρησιμοποιούνται οι 
συμβατικές διαδικασίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές καθώς υπάρχει κίνδυνος αναφλεξιμότητας. Θα 
τηρηθεί η εξής διαδικασία: 

 Απομάκρυνση του ψυκτικού μέσου. 

 Καθαρισμός του κυκλώματος με αδρανές αέριο.  

 Εκκένωση. 

 Εκ νέου καθαρισμός με αδρανές αέριο. 

 Άνοιγμα του κυκλώματος με κοπή ή συγκόλληση. 
Το ψυκτικό μέσο που βρίσκεται στο σύστημα θα ανακτηθεί με τις κατάλληλες φιάλες ανάκτησης αερίου. Το σύστημα θα καθαρίζεται με OFN για 
να γίνει ασφαλής η μονάδα. Η εν λόγω διαδικασία ενδέχεται να χρειαστεί να επαναληφθεί πολλές φορές. Για αυτή την εργασία δεν θα 
χρησιμοποιηθεί συμπιεσμένος αέρας ή οξυγόνο. 
Η έκπλυση του συστήματος θα ολοκληρωθεί με τη διακοπή του κενού στο σύστημα με OFN και συνέχιση της πλήρωσής μέχρι την επίτευξη 
πλήρωσης λειτουργίας ακολουθούμενη από εξαέρωση στην ατμόσφαιρα και εν τέλει δημιουργία κενού. Αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται 
έως ότου δεν υπάρχει πλέον καθόλου ψυκτικό μέσο στο κύκλωμα. 
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Όταν γίνει η τελική έκπλυση με OFN, το σύστημα θα εξαερώνεται στην ατμοσφαιρική πίεση προκειμένου να γίνουν οι εργασίες. Η λειτουργία 
αυτή είναι ζωτικής σημασίας εάν πρόκειται να γίνει συγκόλληση στις σωληνώσεις. 
Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος για την αντλία κενού δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές ανάφλεξης και ότι υπάρχει διαθέσιμος εξαερισμός. 
 
16. Διαδικασίες πλήρωσης κυκλώματος 
Επιπλέον των συμβατικών διαδικασιών πλήρωσης κυκλώματος, πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες απαιτήσεις. 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν συμβαίνει μόλυνση από τα διάφορα ψυκτικά μέσα κατά τη χρήση του εξοπλισμού πλήρωσης κυκλώματος. Οι αγωγοί 
και οι εύκαμπτοι σωλήνες θα είναι όσο το δυνατόν κοντύτεροι για να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα ψυκτικού υγρού που περιέχουν. 

 Οι φιάλες πρέπει να παραμένουν σε όρθια θέση. 

 Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψυκτικού μέσου είναι γειωμένο πριν την πλήρωση του κυκλώματος με ψυκτικό μέσο. 

 Τοποθετήστε σήμανση στο σύστημα όταν ολοκληρωθεί η πλήρωση. 

 Πρέπει να δίδεται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί η υπερπλήρωση του συστήματος.. 

 Πρέπει να ελέγχεται η πίεση του συστήματος με OFN πριν την εκ νέου πλήρωσή του. Το σύστημα θα ελέγχεται για διαρροές όταν 
ολοκληρωθεί η πλήρωση αλλά πριν από τη θέση σε λειτουργία. Θα ακολουθήσει άλλος ένας έλεγχος για τυχόν διαρροή πριν να φύγει η 
συσκευή από το χώρο σέρβις. 

 
17. Θέση εκτός λειτουργίας 
Πριν την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, είναι ζωτικής σημασίας να έχει εξοικειωθεί πλήρως ο τεχνικός με τον εξοπλισμό και όλες τις 
λεπτομέρειες της χρήσης του. Η συνιστώμενη καλή πρακτική είναι να ανακτώνται με ασφαλή τρόπο όλο τα ψυκτικά μέσα. Πριν την εκτέλεση της 
εργασίας, πρέπει να λαμβάνεται δείγμα λαδιού και ψυκτικού μέσου. 
 
Σε περίπτωση που απαιτείται ανάλυση πριν από την εκ νέου χρήση του ανακτημένου ψυκτικού. Είναι ουσιώδους σημασίας να υπάρχει 
διαθέσιμο ηλεκτρικό ρεύμα πριν την έναρξη της εργασίας. 
a) Πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του. 
b) Απομονώστε ηλεκτρικά το σύστημα. 
c) Πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία βεβαιωθείτε ότι: 

 Υπάρχει διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός, εάν απαιτηθεί, για τον χειρισμό των φιαλών ψυκτικού μέσου. 

 Είναι διαθέσιμα όλα τα μέσα ατομικής προστασίας και χρησιμοποιούνται σωστά. 

 Η διαδικασία ανάκτησης βρίσκεται εποπτεύεται πάντοτε από άτομο που διαθέτει τα σχετικά προσόντα. 

 Ο εξοπλισμός ανάκτησης και οι φιάλες πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές. 
d) Εκκενώστε το ψυκτικό μέσο από το σύστημα εάν είναι εφικτό. 
e) Εάν δεν είναι δυνατή η δημιουργία κενού, δημιουργήστε έναν σωλήνα διακλάδωσης που θα καθιστά δυνατή την εκκένωση του ψυκτικού 

μέσου από διάφορα μέρη του συστήματος. 
f) Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη βρίσκεται στη ζυγαριά πριν την εκτέλεση της διαδικασίας ανάκτησης. 
g) Ξεκινήστε το μηχάνημα ανάκτησης και θέστε το σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
h) Πρέπει να αποφεύγεται η υπερχείλιση των φιαλών. Το υγρό φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% του όγκου). 
i) Δεν πρέπει να υπερβαίνεται η μέγιστη πίεση λειτουργίας της φιάλης, ακόμη και προσωρινά. 
j) Όταν οι φιάλες έχουν πληρωθεί σωστά και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, βεβαιωθείτε ότι οι φιάλες και ο εξοπλισμός έχουν 

απομακρυνθεί από το χώρο εργασίας εγκαίρως και έχουν κλεισθεί όλες οι βαλβίδες απομόνωσης.  
k) Το ανακτηθέν ψυκτικό μέσο δεν θα πληρώνεται σε άλλο σύστημα ψύξης εκτός εάν έχει καθαριστεί και ελεγθεί. 
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18. Σήμανση 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει ετικέτα που να δηλώνει ότι τέθηκε εκτός λειτουργίας και έχει εκκενωθεί από το ψυκτικό μέσο. Η ετικέτα πρέπει 
να φέρει ημερομηνία και υπογραφή υπευθύνου. Βεβαιωθείτε ότι  έχουν τοποθετηθεί ετικέτες στον εξοπλισμό που δηλώνει ότι ο εξοπλισμός 
περιέχει εύφλεκτο αέριο. 
 
19. Ανάκτηση 

 Κατά την εκκένωση ψυκτικού μέσου από ένα σύστημα, είτε για λόγους σέρβις ή θέσης εκτός λειτουργίας,, η συνιστώμενη καλή πρακτική 
είναι η εκκένωση να γίνεται με ασφάλεια. 

 Κατά τη μεταφορά ψυκτικού μέσου σε κυλίνδρους, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο οι φιάλες που είναι κατάλληλες για την 
ανάκτηση του ψυκτικού μέσου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αριθμός διαθέσιμων κυλίνδρων στους οποίους χωρά ολόκληρη η 
ποσότητα του ψυκτικού μέσου του συστήματος. Όλες οι φιάλες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν σχεδιαστεί για τον ανακτηθέν 
ψυκτικό μέσο και να φέρουν σχετική σήμανση για το παραπάνω ψυκτικό μέσο (δηλ. Ειδικές φιάλες για την ανάκτηση ψυκτικού μέσου). Η 
πλήρωση των κυλίνδρων πρέπει να γίνεται με βαλβίδα ανακούφισης πίεσης και να συνδέονται με βαλβίδα απομόνωσης σε καλή 
λειτουργική κατάσταση. 

 Οι κενές φιάλες ανάκτησης αερίου εκκενώνονται και, εάν είναι δυνατόν, ψύχονται πριν την ανάκτηση του ψυκτικού μέσου. 

 Ο εξοπλισμός ανάκτησης θα είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση με οδηγίες σχετικά με τον εξοπλισμό οι οποίες βρίσκονται κοντά στον 
εξοπλισμό και θα είναι κατάλληλες για την ανάκαμψη εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. Επιπλέον, θα υπάρχει διαθέσιμη ζυγαριά 

 και σε καλή λειτουργική κατάσταση. 

 ΟΙ ελαστικοί σωλήνες θα είναι πλήρεις και εφοδιασμένοι με συνδέσμους χωρίς διαρροές και σε καλή κατάσταση. Πριν τη χρήση της 
συσκευής ανάκτησης καυσίμου, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργική της κατάσταση είναι ικανοποιητική, ότι έχει συντηρηθεί κατάλληλα και ότι 
τυχόν συνδεδεμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι στεγανοποιημένα για να αποφεύγεται ανάφλεξή τους σε περίπτωση ακούσιας 
απελευθέρωσης αερίου. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. 

 Το ανακτηθέν ψυκτικό μέσο θα επιστρέφεται στον προμηθευτή του ψυκτικού μέσου στη κατάλληλη φιάλη ανάκτησης και θα συμπληρωθεί 
το κατάλληλο Συνοδευτικό Έγγραφο Μεταφοράς Αποβλήτων. Μην αναμιγνύετε ψυκτικά μέσα σε μονάδες ανάκτησης και ιδιαίτερα όχι σε 
φιάλες. 

 Εάν οι συμπιεστές ή τα λάδια του συμπιεστή πρόκειται να αφαιρεθούν, βεβαιωθείτε ότι έχουν εκκενωθεί σε αποδεκτό επίπεδο ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δεν έχει παραμείνει ποσότητα εύφλεκτου ψυκτικού μέσου εντός του λιπαντικού. Η διαδικασία εκκένωσης πρέπει να 
εκτελείται πριν από την επιστροφή του συμπιεστή στους προμηθευτές. Θα εφαρμόζεται μόνο ηλεκτρική θέρμανση στο σώμα του 
συμπιεστή για να επιταχύνεται η εν λόγω διαδικασία. Όταν αντλείται λάδι από ένα σύστημα, πρέπει να γίνεται με ασφάλεια. 

 
20. Μεταφορά, σήμανση και φύλαξη των μονάδων 
1. Μεταφορά εξοπλισμού που περιέχει εύφλεκτα ψυκτικά μέσα. 

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς μεταφοράς. 
2. Σήμανση εξοπλισμού με χρήση πινακίδων 

Συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. 
3. Απόρριψη εξοπλισμού που χρησιμοποιεί εύφλεκτα ψυκτικά μέσα. 

Συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. 
4. Αποθήκευση εξοπλισμού/συσκευών 

Ο εξοπλισμός πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
5. Αποθήκευση συσκευασμένου (μη πωληθέντος) εξοπλισμού 

Η προστασία συσκευασίας πρέπει να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε τυχόν μηχανική βλάβη στον εξοπλισμό που βρίσκεται στο 
εσωτερικό της συσκευασίας δεν θα προκαλέσει διαρροή του ψυκτικού μέσου. 
Ο μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων του εξοπλισμού που επιτρέπεται να αποθηκευτεί θα προσδιορίζεται από τους κατά τόπους κανονισμούς. 
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Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος. Ρωτήστε τον 

εμπορικό αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή για αναλυτικές πληροφορίες. Τυχόν ενημερώσεις του παρόντος εγχειριδίου θα μεταφορτωθούν 

στον ιστότοπο της εταιρείας σέρβις, παρακαλείστε να ενημερωθείτε για την τελευταία έκδοσή τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


