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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν μας.
Αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας και προσεκτικού σχεδιασμού, και έχει κατασκευαστεί με υλικά πρώτης
διαλογής και με προηγμένες τεχνολογίες.
Επιπλέον, η δήλωση ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι συσκευές πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Μηχανημάτων, αναφορικά με την ασφάλεια.
Το επίπεδο ποιότητας βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση, και συνεπώς τα προϊόντα μας είναι συνώνυμα της Ασφάλειας, της Ποιότητας και της Αξιοπιστίας.
Τα αναφερόμενα στοιχεία ενδέχεται να υποστούν απαραίτητες τροποποιήσεις για τη βελτίωση του προϊόντος, ανά
πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης.
Και πάλι ευχαριστούμε

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε, δοκιμάσετε ή εκκινήσετε αυτή τη μονάδα.
Δώστε το παρόν εγχειρίδιο και όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα στον υπεύθυνο της εγκατάστασης,
ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη για την διατήρησή τους, προκειμένου να είναι πάντοτε διαθέσιμα σε
περίπτωση ανάγκης.

Οι εικόνες και τα σχεδιαγράμματα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται μόνο ως παραδείγματα.
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

1.1

Συμμόρφωση

1.2

Περιγραφή

Σχετικά με τα πρότυπα αναφοράς και τις οδηγίες, δείτε τη δήλωση συμμόρφωσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του εγχειριδίου.

1.2.1

Σύμβολα

Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο και τις ετικέτες που
υπάρχουν στη μονάδα.
Σύμβολο κινδύνου: δώστε ιδιαίτερη προσοχή.

Σύμβολο κινδύνου: κινούμενα μηχανικά τμήματα.

Σύμβολο κινδύνου: όργανα υπό τάση.

Σύμβολο προσοχής: σημαντικές πληροφορίες.

Σύμβολο σημείωσης: προτάσεις και συμβουλές.

Σύμβολο κινδύνου∙ παρουσία εύφλεκτου αερίου
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1.2.2

Ετικέτες

Για τα χαρακτηριστικά κατασκευής, τα διαθέσιμα μοντέλα και τα τεχνικά δεδομένα ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Τεχνικών
Οδηγιών.
Το μοντέλο, ο αριθμός μητρώου, τα χαρακτηριστικά, η τάση τροφοδοσίας κ.λπ., αναγράφονται στις ετικέτες που
υπάρχουν στη μονάδα (οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο παραδείγματα).

Ο Κατασκευαστής εφαρμόζει πολιτική συνεχούς ανάπτυξης, και στο πλαίσιο αυτό διατηρεί το δικαίωμα
να επιφέρει τροποποιήσεις και βελτιώσεις στα έγγραφα και στις μονάδες δίχως προειδοποίηση.
Η τεχνική σημείωση, οι ετικέτες που υπάρχουν πάνω στη μονάδα και τα σχεδιαγράμματα στα οποία
γίνεται μνεία παρακάτω, θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος εγχειριδίου.

Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αλλοίωση των ετικετών που υπάρχουν στη μονάδα.

Μετάφραση από τις αρχικές οδηγίες

Packaged Rooftop

8

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε τροποποιήσεις στο σχεδιασμό δίχως προειδοποίηση

UATYA
4P645202-1

2
2.1

ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Γενικές προειδοποιήσεις

Η πρόσβαση στην περιοχή που περιβάλλει τη μονάδα πρέπει να απαγορεύεται από ειδική προστασία εάν είναι αυτή
είναι τοποθετημένη σε μη προστατευόμενα μέρη και έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Ο χειριστής της συσκευής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων.
Ο χειριστής της συσκευής είναι αυτός που έχει τον έλεγχο της τεχνικής λειτουργίας, της ελεύθερης πρόσβασης, που
έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει τα τμήματά της και τη λειτουργία τους, και να παρέχει πρόσβαση σε τρίτους.
Ο χειριστής της συσκευής έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σχετικά με τεχνικές αλλαγές, ελέγχους και επισκευές.
Ο χειριστής της συσκευής μπορεί να δίνει οδηγίες σε υπαλλήλους ή εξωτερικές επιχειρήσεις για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής.
Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί από τον χειριστή της συσκευής πρέπει να έχουν πρόσβαση στη μονάδα.
Η εγκατάσταση και η συντήρηση ή η επισκευή της συσκευής πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό και εταιρείες
που διαθέτουν πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται από φορέα πιστοποίησης. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αυτός ο οργανισμός πρέπει να οριστεί από ένα κράτος μέλος που να βεβαιώνει τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον
κανονισμό ΕΚ αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά
με τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
Ο χειριστής που έχει πρόσβαση στη μονάδα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με
τις αναγραφόμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος ΗΗ του IEC 60335-2-40: 2018, των τοπικών κανονισμών και,
σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, του προτύπου EN378-4 και του προτύπου EN13313", καθώς και να έχει επαρκές επίπεδο
γνώσεων για την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των φάσεων της τεχνικής ζωής του μηχανήματος.
Η αφαίρεση των πινάκων κλεισίματος "όπου υπάρχει" επιτρέπει την πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας.
Για κανέναν λόγο δεν θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και πριν διακοπεί η παροχή ρεύματος.
Ο χρήστης θα πρέπει να αλληλεπιδρά με τη μονάδα μόνο μέσω εξωτερικού ελέγχου και εγκρίσεων.
Οποιαδήποτε πρόσβαση στη μονάδα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό που γνωρίζει και εφαρμόζει
τις προδιαγραφές ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας. Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ανατρέξτε στην οδηγία 89/391 / ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, που αφορά την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην προώθηση της
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την λειτουργία.
Επιπλέον, η γνώση και η κατανόηση του εγχειριδίου αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τη μείωση των κινδύνων για
τη ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
Ο χειριστής θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση τυχόν ανωμαλιών, δυσλειτουργιών ή συνθηκών κινδύνου για τον ίδιο ή για τρίτους, και σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με τις εξής οδηγίες:
Να διακόπτει άμεσα τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη διάταξη έκτακτης ανάγκης.

Να μην πραγματοποιεί παρεμβάσεις που δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις τεχνικές γνώσεις του.
Να ενημερώνει άμεσα τον αρμόδιο προϊστάμενο, αποφεύγοντας τη λήψη προσωπικών πρωτοβουλιών.
Πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε παρέμβαση στη μονάδα, να βεβαιώνεται ότι έχει διακόψει την παροχή ρεύματος. Συμβουλευθείτε την επόμενη παράγραφο αναφορικά με τις παρεμβάσεις συντήρησης.
Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εύφλεκτο υλικό
στην γύρω περιοχή∙ βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης. συμμορφωθείτε με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΗΗ του IEC 60335-2-40: 2018, τους τοπικούς κανονισμούς και, στην
Ευρώπη, το πρότυπο EN378-4 και το πρότυπο EN13313 "και τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις.
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Σε μονάδες όπου υπάρχουν πυκνωτές ή και inverter, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να παραμένουν
υπό τάση για ορισμένα λεπτά, ακόμη και αφού κλείσει ο γενικός διακόπτης.
Περιμένετε 10 λεπτά πριν από κάθε επέμβαση στα ηλεκτρολογικά τμήματα της μονάδας.
Τα κυκλώματα που τροφοδοτούνται από εξωτερικές πηγές (με καλώδια χρώματος πορτοκαλί) ενδέχεται να βρίσκονται υπό τάση ακόμη και αφού διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας.
Παρεμβαίνετε στη μονάδα μόνο με επαρκή φωτισμό για τον τύπο παρέμβασης που θα πραγματοποιηθεί.
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και οποιαδήποτε τροποποίηση της μονάδας που δεν έχει
εγκριθεί προηγουμένως γραπτώς θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απώλεια της εγγύησης.
Ο νόμος για τη ρύθμιση της χρήσης βλαπτικών για το όζον ουσιών ορίζει απαγόρευση διασποράς ψυκτικών αερίων στο περιβάλλον και υποχρεώνει τους κατόχους να τα ανακτούν και να τα επιστρέφουν,
στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, στο μεταπωλητή ή σε ειδικά κέντρα συλλογής.
Το ψυκτικό μέσο που περιέχεται στο κύκλωμα ψύξης περιλαμβάνεται στις ουσίες που υπόκεινται στο
ειδικό καθεστώς ελέγχου που προβλέπει ο νόμος, και συνεπώς θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις που ορίζονται παραπάνω.
Συστήνεται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εργασίες συντήρησης, ώστε να μειώνεται όσο το
δυνατόν περισσότερο η διαρροή ψυκτικού.

2.1.1

Εκκένωση των βαλβίδων ασφαλείας

Εάν υπάρχουν στο ψυκτικό κύκλωμα, οι απαιτήσεις εγκατάστασης ή και η εθνική νομοθεσία προβλέπουν την εκκένωση των βαλβίδων ασφαλείας σε εξωτερικό χώρο.
Η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται με σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον ίσης με αυτήν της εξόδου της βαλβίδας, και το
βάρος του σωλήνα δεν θα πρέπει να ασκείται στη βαλβίδα.
Εκτελείτε πάντοτε την εκκένωση σε σημεία όπου ο πίδακας δεν μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

Κίνδυνος εγκαυμάτων μετά από επαφή με καυτά ή παγωμένα τμήματα.
Η εξάτμιση των βαλβίδων ασφαλείας πρέπει να μεταφέρεται μέσω σωληνώσεων βάση των εθνικών
και / ή ευρωπαϊκών οδηγιών, διασφαλίζοντας ότι η εξάτμιση δεν βρίσκεται κοντά σε αποχετεύσεις,
φρεάτια και οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα που μπορεί να περιέχει ψυκτικό υγρό. μην διοχετεύετε την
εξάτμιση πλησίον εισόδων ανανεώσιμου αέρα, πόρτες ή παρόμοια ανοίγματα · μην διοχετεύετε την
εξάτμιση κοντά σε πηγές ανάφλεξης όπως ορίζεται στο EN378-2.
Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη να προβεί σε αξιολόγηση ευφλεκτότητας και ταξινόμηση της περιοχής
κινδύνου για την τοποθεσία εγκατάστασης, όπως απαιτείται από το πρότυπο EN378-3 ή / και τις ισχύουσες εθνικές οδηγίες.

2.1.2

Επείγον τερματισμός λειτουργίας

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η άμεση απενεργοποίηση πραγματοποιείται μέσω του γενικού διακόπτη/αποζεύκτη
κόκκινου χρώματος στον πίνακα ηλεκτρικού ρεύματος γυρίζοντάς τον στη θέση 0. Γυρίζοντας τον στη θέση 0, ο αποζεύκτης διακόπτει την παροχή ρεύματος σε ολόκληρη τη μονάδα.
Η χρήση του του γενικού διακόπτη/αποζεύκτη, εκτός από την ηλεκτρική απομόνωση της μονάδας,
προορίζεται ως εργαλείο έκτακτης ανάγκης και μόνο για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί για
να τον τερματισμό λειτουργίας της.
Όταν δεν υπάρχουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ο τερματισμός λειτουργίας της μονάδας πρέπει να
πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού ελέγχου της μονάδας.
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2.2

Βασικοί κανόνες

Όλες οι μονάδες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά.
Για την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας και προκειμένου να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους, τηρείτε τις παρακάτω προβλέψεις:
-- το προϊόν αυτό περιέχει δοχεία υπό πίεση, εξαρτήματα υπό τάση, κινούμενα μηχανικά τμήματα, επιφάνειες σε
υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία που ενδέχεται σε ορισμένες περιστάσεις να αποτελούν κίνδυνο: κάθε παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται από καταρτισμένο προσωπικό με τις κατάλληλες άδειες σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία, βεβαιωθείτε ότι το σχετικό προσωπικό διαθέτει πλήρη γνώση
των εγγράφων που συνοδεύουν τη μονάδα.
-- Διατηρείτε πάντοτε αντίγραφο της τεκμηρίωσης κοντά στη μονάδα.
-- Οι εργασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να ενοποιούνται με τις διαδικασίες που περιέχονται
στα εγχειρίδια χρήσης άλλων συστημάτων και διατάξεων που είναι ενσωματωμένες στη μονάδα. Τα εγχειρίδια
περιέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό των διατάξεων, και τους σχετικούς τρόπους λειτουργίας.
-- Χρησιμοποιείτε επαρκή μέσα προστασίας (γάντια, κράνος, προστατευτικά γυαλιά υποδήματα ασφαλείας, κ.λπ.)
για κάθε εργασία συντήρησης ή ελέγχου που πραγματοποιείται στη μονάδα.
-- Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, γραβάτες, αλυσίδες, ρολόγια που ενδέχεται να μπλεχτούν στα κινούμενα τμήματα
της μονάδα.
-- Χρησιμοποιείται όργανα και προστατευτικά σε άριστη κατάσταση πάντοτε.
-- Οι συμπιεστές και οι σωληνώσεις αερίου εξόδου έχουν υψηλή θερμοκρασία. Συνεπώς, να προσέχετε ιδιαίτερα
όταν εργάζεστε κοντά σε αυτά, να μην αγγίζετε κανένα τμήμα της μονάδας χωρίς κατάλληλα προστατευτικά.
-- Μην εργάζεστε στην τροχιά εκκένωσης των βαλβίδων ασφαλείας.
-- Εάν τα συγκροτήματα είναι τοποθετημένα σε απροστάτευτους χώρους ή χώρους εύκολα προσβάσιμους σε μη
εξουσιοδοτημένα άτομα, είναι υποχρεωτικό να εγκαθιστάτε κατάλληλα προστατευτικά.
-- Ο χρήστης της εγκατάστασης υποχρεούται να συμβουλεύεται τα εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης των ενσωματωμένων συστημάτων που επισυνάπτονται στο παρόν εγχειρίδιο.
-- Ενδέχεται να υπάρχουν μη ορατοί δυνητικοί κίνδυνοι. Πάνω στη μονάδα υπάρχουν προειδοποιήσεις και ενδείξεις:
-- απαγορεύεται η αφαίρεση των προειδοποιήσεων αυτών.
Απαγορεύονται ρητά τα εξής:
-- να καταργείτε ή να καθιστάτε αναποτελεσματικές τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται για την ασφάλεια
των ατόμων,
-- να παραβιάζετε ή και να τροποποιείτε, ακόμη και μερικώς, τις διατάξεις ασφαλείας που υπάρχουν στη μονάδα.
Σε περίπτωση συναγερμού και ενεργοποίησης των μηχανισμών ασφαλείας, ο χρήστης θα πρέπει να ζητά την άμεση
παρέμβαση των εξουσιοδοτημένων τεχνικών συντήρησης.
Τυχόν ατύχημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Οι διατάξεις ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
Ο Κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές σε ανθρώπους, κατοικίδια ζώα ή περιουσιακά στοιχεία,
που οφείλονται στη χρήση επιμέρους τμημάτων της μονάδας για λειτουργίες ή εγκαταστάσεις διαφορετικές από τις
αρχικές. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση/αντικατάσταση ενός ή περισσότερων τμημάτων της μονάδας.
Η χρήση εξαρτημάτων, εργαλείων ή αναλωσίμων άλλων από αυτά που συστήνει ο Κατασκευαστής, απαλλάσσει τον
Κατασκευαστή από κάθε αστική και ποινική ευθύνη.
Οι εργασίες απενεργοποίησης και καταστροφής της μονάδας θα πρέπει να ανατίθενται μόνο σε κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο προσωπικό.
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Οι μονάδες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε
εκρήξιμες ατμόσφαιρες.
Ο χειριστής που έχει πρόσβαση στη μονάδα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος και πιστοποιημένος
σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο Παράρτημα ΗΗ του IEC 60335-2-40: 2018, των τοπικών κανονισμών και, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, του προτύπου EN378-4 και του προτύπου EN13313, καθώς και
να έχει επαρκή βαθμό γνώσης για την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των
φάσεων της τεχνικής ζωής του μηχανήματος.
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2.2.1 Περιορισμοί χρήσης - Ελάχιστη περιοχή του κλιματιζόμενου περιβάλλοντος και
μέγιστο φορτίο ψυκτικού

Η ρήτρα GG.9 του παραρτήματος GG του προτύπου IEC 60335-2-40: 2018 (Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Ασφάλεια - Μέρος 2-40: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες) καθορίζει τα μέγιστα επίπεδα φορτίου που επιτρέπονται ανάλογα με την περιοχή του κλιματιζόμενου περιβάλλοντος και τις προδιαγραφές εξαερισμού για τη χρήση ψυκτικών υγρών A2L σε περίπτωση μονάδων με αεραγωγούς.
Ανατρέξτε στο πρότυπο IEC 60335-2-40: 2018 για όλες τις λεπτομέρειες.
Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια του δωματίου "TA # p # min # pp #" της εγκατεστημένης συσκευής με φορτίο ψυκτικού
"m # p # c # pp #" (kg) πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Μονάδα
UATYA25
UATYA30
UATYA40
UATYA50
UATYA60
UATYA70
UATYA80
UATYA90
UATYA100
UATYA110
UATYA120
UATYA140
UATYA150
UATYA160
UATYA180
UATYA190

Για μονάδες χωρίς δυνατότητα επιλογής μετα-θέρμανσης
με ζεστό αέριο
mc
TAmin
[kg]
m2
Κύκλωμα 1
Κύκλωμα 2
7
20,7
10
29,6
12
35,5
15
44,4
18
53,3
18
53,3
23
68,1
24
71,1
28
82,9
30
88,8
36
106,6
19
19
56,3
19
19
56,3
23
23
68,1
25
25
74
25
25
74

Για μονάδες με δυνατότητα επιλογής μετα-θέρμανσης με
ζεστό αέριο
mc
TAmin
[kg]
m2
Κύκλωμα 1
Κύκλωμα 2
8,3
24,4
11,3
33,5
13,7
40,6
17
50,4
21
62
21
62
26,9
79,6
28
83
32,3
95,7
34,7
102,8
41,2
122,1
23,1
23,1
68,4
23,1
23,1
68,4
27,9
27,9
82,6
25
25
74
25
25
74

Καμία περσίδα δεν πρέπει να εγκατασταθεί στα δωμάτια που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό
της ελάχιστης περιοχής, εκτός εάν αυτές οι περσίδες μπορούν να ανοίξουν πλήρως μέσω του σήματος ελέγχου της μονάδας σε περίπτωση διαρροής.
Εάν το φορτίο διαφοροποιείται, η ελάχιστη έκταση πρέπει να επανεκτιμηθεί έτσι ώστε να είναι πάντα υψηλότερη από
το αποτέλεσμα που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

Όπου:
-- maddaed είναι το φορτίο ψυκτικού σε κιλά που προστίθενται κατά την εγκατάσταση.
Το άθροισμα "m # p # c # pp # + m # p # added # pp #" πρέπει να είναι μικρότερο από 79,8 kg για
κάθε κύκλωμα.
Παρακάτω αναφέρεται η ελάχιστη περιοχή σε συνάρτηση με την περιοχή του κλιματιζόμενου περιβάλλοντος
90

mc[kg]

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

50

100

150

200

250

[m²]

Σχ. 1 Συνολική ελάχιστη περιοχή εγκατάστασης
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Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροών ψυκτικού σύμφωνα με το παράρτημα LL του προτύπου IEC 60335-2-40:2018, η τοποθέτηση του οποίου έχει επαληθευτεί σύμφωνα με το παράρτημα MM του προτύπου IEC 60335-2-40:2018.
Σε περίπτωση που το σύστημα ανίχνευσης διαρροών ψυκτικού εντοπίσει διαρροή, η μονάδα θα προχωρήσει σε:
• απενεργοποιήστε τους συμπιεστές.
• ρυθμίστε τον αερισμό παροχής και επιστροφής (εάν υπάρχει) σε σταθερό έλεγχο ροής σε σταθερή τιμή. Το κλείσιμο των ανεμιστήρων θα απενεργοποιείται μέσω χρονοδιακόπτη. Αυτό με σκοπό να αποφευχθεί η πτώση της
ροής του αέρα κάτω από το "Qmin" (βλ. Παρακάτω).
• ενεργοποιήστε ένα ρελέ που υπάρχει μέσα στον πίνακα ηλεκτρικού ρεύματος για να ανοίξετε τυχόν εξωτερικές
περσίδες.
• διαχειριστείτε τα ρολά (εάν είναι εγκατεστημένα στη μονάδα) για να έχετε πλήρη εισαγωγή εξωτερικού αέρα και
πλήρη εξαγωγή του αέρα επιστροφής
Εάν υπάρχουν εξωτερικές περσίδες, αυτές πρέπει να είναι συνδεδεμένες με το ρελέ που αναφέρεται
στο τελευταίο σημείο, έτσι ώστε να μπορούν να ανοίξουν σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού.
Οι περσίδες που είναι εγκατεστημένες σε περιβάλλοντα που συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της ελάχιστης περιοχής εγκατάστασης πρέπει πάντα να τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια μετά την εγκατάσταση,
εκτός από τις περιπτώσεις εργασιών συντήρησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος.
Ο ελεγκτής θα διατηρήσει τις παραπάνω ενέργειες ενεργές για άλλα 5 λεπτά αφού το επίπεδο ψυκτικού, που μετράται
από το σύστημα ανίχνευσης διαρροών, έχει πέσει κάτω από το όριο παρέμβασης. Τα συστήματα προστασίας από
πυρκαγιά και καπνό μπορούν να υπερισχύσουν αυτής της λειτουργίας.
Εάν ο ανιχνευτής διαρροών εντοπίσει διαρροή, οι παραπάνω λειτουργίες θα ξεκινήσουν ακόμη και αν
η μονάδα είναι απενεργοποιημένη μέσω του ελεγκτή, του BMS ή της ψηφιακής εισόδου.
Εκτός από τα παραπάνω, στον πίνακα ηλεκτρικού ρεύματος της μονάδας υπάρχει ένα ρελέ συνδεδεμένο με τον αισθητήρα ανίχνευσης διαρροών. Αυτό το ρελέ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση του συναγερμού του αισθητήρα ανίχνευσης διαρροών ακόμη και σε περίπτωση βλάβης του
πίνακα ελέγχου της μονάδας.
Ο ελάχιστος ρυθμός ροής αέρα (Qmin) που επεξεργάζεται η μονάδα στο κλιματιζόμενο περιβάλλον, μετριέται σε m3⁄h,
είναι σύμφωνος με τις τιμές που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Μονάδα
UATYA25
UATYA30
UATYA40
UATYA50
UATYA60
UATYA70
UATYA80
UATYA90
UATYA100
UATYA110
UATYA120
UATYA140
UATYA150
UATYA160
UATYA180
UATYA190

Για μονάδες χωρίς δυνατότητα επιλογής μετα-θέρμανσης
με ζεστό αέριο
mc
Qmin
[kg]
m3/h
7
1368
10
1954
12
2345
15
2932
18
3518
18
3518
23
4495
24
4691
28
5472
30
5863
36
7036
19
19
3713
19
19
3713
23
23
4495
25
25
4886
25
25
4886

Για μονάδες με δυνατότητα επιλογής μετα-θέρμανσης με
ζεστό αέριο
mc
Qmin
[kg]
m3/h
8,3
1613
11,3
2208
13,7
2680
17
3326
21
4095
21
4095
26,9
5255
28
5479
32,3
6315
34,7
6783
41,2
8059
23,1
23,1
4515
23,1
23,1
4515
27,9
27,9
5453
25
25
4886
25
25
4886

Σε περίπτωση που η ροή αέρα που μετράται από τη μονάδα, μέσω του μετατροπέα διαφορικής
πίεσης, πέσει κάτω από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω, ο συναγερμός ροής αέρα από τον
μετατροπέα διαφορικής πίεσης θα εμφανίζεται στη διεπαφή χρήστη της μονάδας και η ίδια η μονάδα
θα απενεργοποιηθεί.
Οι αεραγωγοί παροχής και επιστροφής αέρα πρέπει να συνδέονται απευθείας με το κλιματιζόμενο περιβάλλον. Οι
ανοιχτοί χώροι όπως οι ψευδοροφές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αγωγός αέρα επιστροφής.
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2.2.2

Ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού
Αυτή η μονάδα διαθέτει ανιχνευτή ψυκτικού αερίου.
Για να είναι αποτελεσματικός ο ανιχνευτής, η μονάδα, μετά την εγκατάσταση, πρέπει να τροφοδοτείται
συνεχώς με ηλεκτρικό ρεύμα, εκτός από την περίπτωση εργασιών συντήρησης.

Ο ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού είναι εγκατεστημένος στη μονάδα μεταξύ της μπαταρίας εσωτερικού αέρα και του/
των ανεμιστήρα/ων προσαγωγής αέρα.

Αυτή η συσκευή επιτρέπει την άμεση ανίχνευση διαρροών ψυκτικού με σκοπό να μπορούν να εφαρμοστούν όσα
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο "Περιορισμοί χρήσης - Ελάχιστη περιοχή εγκατάστασης και μέγιστο
φορτίο ψυκτικού".
Ο ανιχνευτής έχει ένα εσωτερικό πρόγραμμα αυτοελέγχου. Εάν αυτό το πρόγραμμα εντοπίσει μία
βλάβη, ο ελεγκτής της μονάδας θα ρυθμίσει τον αερισμό παροχής και επιστροφής (εάν υπάρχει) σε
ρύθμιση σταθερής ροής σε σταθερή τιμή. Αυτό με σκοπό να μην πέσει η ροή αέρα κάτω από το "Qmin"
όπως ορίζεται στην παράγραφο "Περιορισμοί χρήσης - Ελάχιστη περιοχή εγκατάστασης και μέγιστο
φορτίο ψυκτικού". Θα απενεργοποιηθεί επίσης το κλείσιμο του ανεμιστήρα τροφοδοσίας και επιστροφής (εάν υπάρχει) μέσω χρονοδιακόπτη για να έχει πάντα την ελάχιστη ροή αέρα
Σε περίπτωση που το σύστημα ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού σηματοδοτεί βλάβη και η ροή αέρα δεν
φτάσει στην ελάχιστη τιμή "Qmin", θα ενεργοποιηθεί ένα ειδικό ρελέ, που υπάρχει μέσα στον πίνακα
ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το σήμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προειδοποιήσει τον χρήστη ότι η ροή αέρα είναι μειωμένη (για παράδειγμα μέσω ηχητικού σήματος και μιας λυχνίας που
αναβοσβήνει).
Μόλις απελευθερωθεί ο συναγερμός αερίου του συστήματος ανίχνευσης διαρροών, η έξοδος δεν επαναφέρεται ακόμη και αν μειωθεί η συγκέντρωση αερίου. Μετά τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση του
σημείου διαρροής, μπορεί να γίνει χειροκίνητη επαναφορά του συναγερμού. Για να επαναφέρετε την
έξοδο συναγερμού, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στον αισθητήρα αερίου
(π.χ. αποσύνδεση και επανασύνδεση του καλωδίου του), εάν η έξοδος συναγερμού δεν θα επαναφερθεί μετά από αυτήν τη λειτουργία, αυτό σημαίνει ότι η διαρροή έχει ξεπεράσει τα 10000 ppm και ο
αισθητήρας αερίου πρέπει να αντικατασταθεί.
Ο αισθητήρας ανιχνευτή διαρροών έχει 10 χρόνια αναμενόμενη ζωή. Μια αντίστροφη μέτρηση είναι
εγκατεστημένη μέσα στον ανιχνευτή και διαβάζεται από τον ελεγκτή μονάδας.
Έξι μήνες πριν από τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση στη διεπαφή χρήστη της μονάδας. Εάν η βαθμονόμηση δεν εκτελεστεί εγκαίρως, θα εμφανιστεί ένα νέο μήνυμα
στη διεπαφή χρήστη και η μονάδα θα λειτουργεί όπως στην περίπτωση βλάβης του ανιχνευτή διαρροής ψυκτικού που περιγράφεται παραπάνω.
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2.2.3

Ροή νερού στους εναλλάκτες

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η ροή νερού σε λειτουργία δεν είναι υψηλότερη από 1,5 φορές και όχι χαμηλότερη από 0,5 φορές της ονομαστικής χωρητικότητας της μονάδας που αναφέρεται στο Εγχειρίδιο Τεχνικών Οδηγιών.
Σε κάθε περίπτωση, ανατρέξτε στο συγκεκριμένο Εγχειρίδιο Τεχνικών Οδηγιών για τις επιτρεπόμενες
συνθήκες εισόδου και εξόδου νερού από τους εναλλάκτες.

2.2.4

Σύνθεση του νερού

Η παρουσία διαλυμένων ουσιώνστο νερό μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα διάβρωσης στους εναλλάκτες.
Είναι υποχρεωτικό να βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι νερού εμπίπτουν στον ακόλουθο πίνακα:

Περιγραφή

Ολική σκληρότητα
Δείκτης Langelier
pH
Ηλεκτρική αγωγιμότητα
Οργανικά στοιχεία
Όξινο ανθρακικό (HCO3-)
Θειικά (SO42-)
Όξινο ανθρακικό / θειικά (HCO3- / SO42-)
Χλωρίδια (Cl-)
Νιτρικά άλατα (NO3-)
Υδρόθειο (H2S)
Αμμωνία (NH3)
Θειώδη (SO3), ελεύθερο χλώριο (Cl2)
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Μεταλλικά κατιόντα
Ιόντα μαγγανίου (Mn ++)
Είδη σιδήρου (Fe2 +, Fe3 +)
Σίδηρος + μαγγάνιο
Φωσφορικά (PO43-)
Οξυγόνο

Τιμές

2,0 ÷ 6,0 °f
- 0,4 ÷ 0,4
7,5 ÷ 8,5
10÷500 µS/cm
70 ÷ 300 ppm
< 50 ppm
>1
< 50 ppm
< 50 ppm
< 0,05 ppm
< 0,05 ppm
< 1 ppm
< 5 ppm
< 0,2 ppm
< 0,2 ppm
< 0,2 ppm
< 0,4 ppm
< 2 ppm
< 0,1 ppm

ppm = mg/l
Η χρήση νερού με τιμές πάνω από τα όρια που αναφέρονται στον πίνακα ακυρώνει αμέσως την εγγύηση.
Είναι υποχρεωτικό να προβλεφθεί ένα σύστημα για την εξάλειψη των πιθανών οργανικών ουσιών που υπάρχουν στο
νερό και δεν συγκρατούνται από το φίλτρο, που μπορεί έτσι να εναποτίθεται στους εναλλάκτες προκαλώντας με την
πάροδο του χρόνου δυσλειτουργίες ή / και βλάβες.
Η χρήση νερού με την παρουσία οργανικών ουσιών ακυρώνει αμέσως την εγγύηση.
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2.2.5

Προειδοποιήσεις για τα εύφλεκτα ψυκτικά
Η εγκατάσταση μονάδων με ελαφρώς εύφλεκτα ψυκτικά (A2L), όπως το R32, πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς και τους τοπικούς κανονισμούς, κατά
περίπτωση.
Οι ακόλουθες πληροφορίες αναφέρονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-2-40: 2018 και τα
παραρτήματά του (εφεξής "Παράρτημα") και έχουν μεταφραστεί σε κάθε γλώσσα από την αγγλική
έκδοση του προτύπου, η οποία παραμένει σε κάθε περίπτωση το σημείο αναφοράς προς χρήση.
(Παράρτημα DD.2) Μην χρησιμοποιείτε συστήματα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή για
να καθαρίσετε τη μονάδα εκτός από εκείνες που συνιστά ο κατασκευαστής.
Η εξωτερική μονάδα πρέπει να αποθηκεύεται σε περιβάλλον χωρίς πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (για παράδειγμα: ελεύθερες φλόγες, καυστήρας αερίου ή ηλεκτρικός λέβητας).

Μην τρυπάτε ή καίτε.

Λάβετε υπόψη ότι τα ψυκτικά ενδέχεται να μην περιέχουν οσμές.

(Παράρτημα DD.3.3) Προσόντα εργαζομένων
Οποιαδήποτε λειτουργία εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής, απεγκατάστασης και αποσυναρμολόγησης της μονάδας πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με το Παράρτημα HH του IEC 60335-240:2018 και να διαθέτει τις προδιαγραφές των ισχυόντων κανονισμών.
Παραδείγματα εργασιών είναι:
• άνοιγμα του ψυκτικού κυκλώματος·
• άνοιγμα σφραγισμένων εξαρτημάτων·
• άνοιγμα αεριζόμενων χώρων.
(Παράρτημα DD.4) Πληροφορίες για τις εργασίες

(Παράρτημα DD.4.2) Έλεγχοι τοποθεσίας
Πριν από τη πραγματοποίηση οποιασδήποτε λειτουργίας σε συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά, είναι απαραίτητο να διενεργήσετε ορισμένους επιτόπιους ελέγχους ασφαλείας για να διασφαλίσετε ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανάφλεξης. Για την επισκευή συστημάτων κλιματισμού, τα σημεία DD.4.3 έως και DD.4.7 συμπεριλαμβανομένου πρέπει να συμπληρωθούν πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε λειτουργίας.
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Πριν από τη πραγματοποίηση οποιασδήποτε λειτουργίας σε συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά, είναι απαραίτητο να διενεργήσετε ορισμένους επιτόπιους ελέγχους ασφαλείας για να διασφαλίσετε ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανάφλεξης. Για την επισκευή συστημάτων κλιματισμού, τα σημεία DD.4.3 έως και DD.4.7 συμπεριλαμβανομένου πρέπει να συμπληρωθούν πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε λειτουργίας.
(Παράρτημα DD.4.3) Διαδικασία λειτουργίας
Κάθε λειτουργία πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με ελεγχόμενη διαδικασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
παρουσίας εύφλεκτου αερίου ή ατμού κατά την εκτέλεση της λειτουργίας.
(Παράρτημα DD.4.4) Περιοχή λειτουργίας γενικά
Όλο το προσωπικό που εργάζεται στη μονάδα και που εργάζεται στην περιοχή λειτουργίας πρέπει να είναι εκπαιδευμένο σχετικά με τη φύση της λειτουργίας που οφείλει να πραγματοποιήσει. Η λειτουργία σε περιορισμένους χώρους
πρέπει να αποφεύγεται.
(Παράρτημα DD.4.5) Έλεγχοι για την παρουσία ψυκτικού
Η περιοχή πρέπει να ελεγχθεί με κατάλληλο ανιχνευτή ψυκτικού πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών για να διασφαλιστεί ότι οι τεχνικοί γνωρίζουν την πιθανή παρουσία πιθανών εύφλεκτων χώρων.
Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής ψυκτικού ή ανιχνευτής διαρροών που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλος για χρήση με
το ψυκτικό της μονάδας, για παράδειγμα ότι δεν παράγει σπινθήρες, ότι είναι επαρκώς σφραγισμένος ή εσωτερικά
ασφαλής.
(Παράρτημα DD.4.6) Παρουσία συστημάτων πυρόσβεσης
Εάν πρέπει να εκτελεστεί οποιαδήποτε λειτουργία στη μονάδα που απαιτεί την αύξηση της θερμοκρασίας των τμημάτων της ίδιας της μονάδας (π.χ. χαλκοσυγκόλληση), πρέπει να υπάρχει σε κοντινή απόσταστη ένα κατάλληλο σύστημα πυρόσβεσης. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ένα πυροσβεστικό σύστημα σκόνης με CO2 δίπλα στην περιοχή
όπου πραγματοποιείται η φόρτιση του ψυκτικού.
(Παράρτημα DD.4.7) Χωρίς πηγές ανάφλεξης
Κανένας χειριστής που εκτελεί εργασίες στη μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης με
τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Όλες οι πιθανές πηγές ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένων των τσιγάρων, πρέπει να φυλάσσονται αρκετά μακριά από τον τόπο εγκατάστασης, επισκευής, αφαίρεσης
ή αποσύνθεσης της μονάδας, καθώς κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων το ψυκτικό θα μπορούσε να απελευθερωθεί στον περιβάλλοντα χώρο. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε λειτουργία η περιοχή γύρω από τη μονάδα πρέπει να
αναλυθεί για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή παρουσία ελεύθερης φωτιάς. Πρέπει να εμφανώς
τοποθετημένη η πινακίδα "Απαγορεύεται το κάπνισμα".

Μετάφραση από τις αρχικές οδηγίες

Packaged Rooftop

18

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε τροποποιήσεις στο σχεδιασμό δίχως προειδοποίηση

UATYA
4P645202-1

(Παράρτημα DD.4.8) Αεριζόμενη περιοχή
Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή όπου εκτελείται η λειτουργία είναι ανοιχτή ή αερίζεται επαρκώς πριν κόψετε οποιοδήποτε
στοιχείο του συστήματος ή εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία "υπό ζέστη". Ένα ορισμένο ποσοστό αερισμού πρέπει
να διατηρείται συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο αέρας εξαερισμού πρέπει να διασκορπίζει με ασφάλεια τυχόν διαρροή ψυκτικού και κατά προτίμηση να το διοχετεύει στην ανοιχτή ατμόσφαιρα.
(Παράρτημα DD.4.9) Έλεγχοι στη μονάδα κλιματισμού
Όταν αντικαθίστανται ορισμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα, τα νέα εξαρτήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για σκοπούς
και να αντιστοιχούν στις προδιαγραφές. Οι οδηγίες του κατασκευαστή για συντήρηση και επισκευή πρέπει πάντα να
τηρούνται. Σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες, συμβουλευτείτε την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή πριν εκτελέσετε την λειτουργία.
Οι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν εύφλεκτα ψυκτικά (ορισμένα
σημεία ισχύουν μόνο για μονάδες ή εξαρτήματα που περιέχουν ψυκτικά εγκατεστημένα μέσα στο κτίριο):
• το φορτίο ψυκτικού πρέπει να είναι σύμφωνο με το μέγεθος του δωματίου στο εσωτερικό του οποίου είναι εγκατεστημένα τα μέρη που περιέχουν ψυκτικό·
• τα μηχανήματα εξαερισμού και τα συστήματα εξάτμισης πρέπει να λειτουργούν σωστά και να μην εμποδίζονται.
• η επισήμανση και η σήμανση της μονάδας και των εξαρτημάτων πρέπει να είναι ορατά και ευανάγνωστα. Οι μη
ευανάγνωστες ετικέτες και τα σήματα πρέπει να αντικατασταθούν∙
• Οι σωληνώσεις του ψυκτικού ή τα συστατικά που περιέχουν ψυκτικά πρέπει να εγκαθίστανται σε θέση όπου δεν
είναι δυνατή η έκθεση τους σε ουσίες που θα μπορούσαν να τις διαβρώσουν, εκτός εάν τα κατασκευαστικά στοιχεία είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά στη διάβρωση ή προστατεύονται από τη διάβρωση.
(Παράρτημα DD.4.10) Επαλήθευση ηλεκτρικών εξαρτημάτων
Η επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εξαρτημάτων πρέπει να περιλαμβάνει τους αρχικούς ελέγχους ασφαλείας
και τις διαδικασίες επιθεώρησης των εξαρτημάτων. Εάν υπάρχει βλάβη που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την
ασφάλεια, τότε δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα το κύκλωμα έως ότου διορθωθεί η βλάβη. Εάν το
βλαβη δεν μπορεί να επιλυθεί αμέσως αλλά είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η παρέμβαση, πρέπει να υιοθετηθεί μια
κατάλληλη προσωρινή λύση. Αυτή η λύση πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ιδιοκτήτη της μονάδας έτσι ώστε είναι ενημερωμένα όλα τα μέρη.
Οι αρχικοί έλεγχοι ασφαλείας περιλαμβάνουν:
• επαλήθευση της εκφόρτισης των πυκνωτών: πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται
οποιαδήποτε πιθανότητα σπινθήρων·
• κανένα ενεργό συστατικό δεν πρέπει να εκτίθεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης ψυκτικού, της ανάκτησης ψυκτικού ή των εργασιών σε κενό·
• βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συνέχεια της σύνδεσης γείωσης.
(Παράρτημα DD.5) Επισκευή σφραγισμένων εξαρτημάτων

(Παράρτημα DD.5.1)
Κατά την επισκευή σφραγισμένων εξαρτημάτων, κάθε τροφοδοτικό ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί
από τη μονάδα που υπόκειται σε επέμβαση πριν αφαιρέσετε προστατευτικά, καλύμματα κ.λπ.
Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρηθεί το τροφοδοτικό ηλεκτρικού ρεύματος της μονάδας κατά τη διάρκεια της
επέμβασης, τότε ένα σύστημα ανίχνευσης ψυκτικού που λειτουργεί συνεχώς πρέπει να τοποθετηθεί στο πιο κρίσιμο
σημείο για να προειδοποιήσει για οποιαδήποτε δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση.
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(Παράρτημα DD.5.2)
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί για να διασφαλιστεί ότι, κατά την λειτουργία στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, το περίβλημά τους δεν θα αλλαχτεί κατά τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο το επίπεδο προστασίας.
Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει βλάβη στα καλώδια, υπερβολικό αριθμό συνδέσεων, ακροδέκτες που δεν κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές, εσφαλμένη συναρμολόγηση των καλωδίων κλπ.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί με ασφαλή τρόπο.
Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά μόνωσης ή στεγανοποίησης δεν έχουν υποστεί φθορά στο σημείο που δεν εξυπηρετούν
πλέον το σκοπό της αποτροπής της εισόδου εύφλεκτων μιγμάτων. Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή.
(Παράρτημα DD.6) Επισκευή εξαρτημάτων εσωτερικής ασφάλειας
Μην εφαρμόζετε καμία μόνιμη επαγωγική ή χωρητική φόρτηση στο κύκλωμα χωρίς να βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνει
την επιτρεπόμενη τάση και ρεύμα για τη συσκευή σε χρήση.
Τα εξαρτήματα με εσωτερική ασφάλεια είναι τα μόνα στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί επέμβαση ενώ είναι τεταμένα παρουσία εύφλεκτης ατμόσφαιρας. Η δοκιμαστική συσκευή πρέπει να βαθμονομείται σωστά.
Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα μόνο με αυτά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Άλλα μέρη ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη του ψυκτικού σε περίπτωση διαρροής.
(Παράρτημα DD.7) Καλωδίωση
Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση δεν υπόκειται σε φθορά, διάβρωση, υπερβολική πίεση, δόνηση, αιχμηρές άκρες ή
οποιουσδήποτε άλλους δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η επαλήθευση πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη
την επίδραση της γήρανσης ή των συνεχών δονήσεων που προκαλούνται από πηγές όπως συμπιεστές ή ανεμιστήρες.
(Παράρτημα DD.8) Ανίχνευση εύφλεκτου ψυκτικού
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μια πιθανή πηγή ανάφλεξης για την αναζήτηση ή την ανίχνευση
διαρροής ψυκτικού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται φακός αλογονιδίου (ή οποιοσδήποτε άλλος ανιχνευτής που χρησιμοποιεί ελεύθερη φλόγα).
Οι ακόλουθες μέθοδοι ανίχνευσης θεωρούνται αποδεκτές για όλα τα συστήματα ψύξης.
Οι ηλεκτρονικοί ανιχνευτές διαρροών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση διαρροών ψυκτικού αλλά,
στην περίπτωση εύφλεκτων ψυκτικών, η ευαισθησία μπορεί να μην είναι επαρκής ή μπορεί να απαιτείται επαναβαθμονόμηση (το σύστημα ανίχνευσης πρέπει να βαθμονομείται σε περιοχή χωρίς ψυκτικά). Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής διαρροών δεν είναι πιθανή πηγή ανάφλεξης και ότι είναι κατάλληλος για το ψυκτικό που χρησιμοποιείται.Το
σύστημα ανίχνευσης πρέπει να ρυθμιστεί σε ένα ποσοστό του LFL του ψυκτικού και πρέπει να βαθμονομηθεί για το
χρησιμοποιούμενο ψυκτικό, και πρέπει να επιβεβαιωθεί το κατάλληλο ποσοστό αερίου (ελάχιστο 25%).
Τα υγρά ανίχνευσης διαρροών είναι επίσης κατάλληλα για χρήση με τα περισσότερα ψυκτικά, αλλά η χρήση απορρυπαντικών που περιέχουν χλώριο πρέπει να αποφεύγεται καθώς το χλώριο μπορεί να αντιδράσει με το ψυκτικό και
να διαβρώσει τους χαλκοσωλήνες.
Σημείωση: Παραδείγματα υγρών ανίχνευσης διαρροών είναι:
• η μέθοδος των φυσαλίδων∙
• η μέθοδος των φθοριζόντων παραγόντων.
Εάν υπάρχει υποψία διαρροής, όλες οι ελεύθερες φλόγες πρέπει να αφαιρεθούν/σβήσουν.
Εάν εντοπιστεί διαρροή που απαιτεί συγκόλληση, όλο το ψυκτικό πρέπει να αφαιρεθεί από το σύστημα ή να απομονωθεί (μέσω βαλβίδων απενεργοποίησης) σε μέρος του συστήματος μακριά από τη διαρροή. Η αφαίρεση του
ψυκτικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα DD.9.
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(Παράρτημα DD.9) Αφαίρεση και εκκένωση
Όταν το κύκλωμα ψυκτικού είναι ανοιχτό για επισκευές - ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό - πρέπει να χρησιμοποιούνται συμβατικές διαδικασίες. Ωστόσο, για εύφλεκτα ψυκτικά είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές,
επειδή πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευφλεκτότητα.
Πρέπει να ακολουθηθεί η ακόλουθη διαδικασία:
• αφαιρέστε το ψυκτικό∙
• ξεπλύνετε το κύκλωμα με αδρανές αέριο (προαιρετικό για ψυκτικό A2L).
• εκκενώστε το κύκλωμα (προαιρετικό για ψυκτικό A2L).
• ανοίξτε το κύκλωμα μέσω κοπής ή χαλκοσυγκόλλησης.
Η φόρτιση του ψυκτικού πρέπει να ανακτηθεί στα κατάλληλα δοχεία για την ανάκτηση. Για μονάδες που περιέχουν
εύφλεκτα ψυκτικά, εκτός του A2L, το σύστημα πρέπει να ξεπλένεται με άζωτο χωρίς οξυγόνο, ώστε να καταστεί η
μονάδα ασφαλής σχετικά με την ευφλεκτότητα. Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία αρκετές φορές.
Ο πεπιεσμένος αέρας ή το οξυγόνο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο των ψυκτικών κυκλωμάτων.
Για μονάδες που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά, διαφορετικά του A2L, το πλύσιμο πρέπει να πραγματοποιείται σπάζοντας το κενό μέσα στο σύστημα με άζωτο χωρίς οξυγόνο και συνεχίζοντας να πιέζουμε έως ότου επιτευχθεί η πίεση
λειτουργίας, έπειτα πρέπει να αποβληθεί στην ατμόσφαιρα και ακολούθως το σύστημα πρέπει να το επαναφέρουμε
στο κενό. Η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί έως ότου δεν υπάρχει πλέον ψυκτικό στο σύστημα. Όταν χρησιμοποιείται η τελική φόρτιση αζώτου χωρίς οξυγόνο, το σύστημα πρέπει να αδειάζει μέχρι την ατμοσφαιρική πίεση ώστε να
επιτραπεί η επέμβαση. Αυτή η λειτουργία είναι οπωσδήποτε ζωτικής σημασίας εάν πρέπει να γίνουν συγκολλήσεις
πάνω στις σωληνώσεις.
(Παράρτημα DD.10) Διαδικασία φόρτισης
Εκτός από τη συμβατική διαδικασία φόρτισης, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:
• βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει μόλυνση διαφορετικών ψυκτικών κατά τη χρήση του εξοπλισμού φόρτισης. Οι εύκαμπτοι σωλήνες ή οι γραμμές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότεροι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περιεκτικότητα
ψυκτικού σε αυτές.
• τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται σε κατάλληλη θέση σύμφωνα με τις οδηγίες·
• βεβαιωθείτε ότι το σύστημα κλιματισμού είναι γειωμένο πριν φορτίσετε το κύκλωμα με ψυκτικό∙
• επισημάνετε το σύστημα όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση∙
• πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα να μην υπερφορτώνετε το σύστημα με υπερβολική ποσότητα ψυκτικού.
Πριν από τη φόρτωση του συστήματος, η στεγανότητα πρέπει να ελέγχεται μέσω πίεσης με κατάλληλο μείγμα. Το
σύστημα πρέπει να δοκιμαστεί με τον ανιχνευτή διαρροών μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, αλλά πριν από την
εκκίνηση. Πριν από την εγκατάληψη της τοποθεσίας πρέπει να πραγματοποιηθεί μια περαιτέρω δοκιμή με ανιχνευτή
διαρροών.
(Παράρτημα DD.11) Απεγκατάσταση
Πριν από την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, είναι απαραίτητο ο τεχνικός να είναι πλήρως εξοικειωμένος με τη μονάδα και με όλες τις λεπτομέρειες Είναι μια καλή πρακτική όλα τα ψυκτικά να ανακτώνται με ασφάλεια. Πριν από την
εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, πρέπει να ληφθεί ένα δείγμα του μείγματος λαδιού και ψυκτικού σε περίπτωση που
απαιτείται ανάλυση πριν από την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου ψυκτικού.
α) Εξοικειωθείτε με το σύστημα και τον τρόπο λειτουργίας του.
β) Ηλεκτρική μόνωση του συστήματος.
γ) Πριν εκτελέσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι:
• ότι είναι διαθέσιμο μηχανικό σύστημα χειρισμού, εάν απαιτείται, για το χειρισμό των δοχείων ψυκτικού∙
• ότι όλες οι συσκευές ατομικής προστασίας είναι διαθέσιμες και χρησιμοποιούνται σωστά∙
• η διαδικασία ανάκτησης εποπτεύεται πάντα από εξειδικευμένο άτομο·
• επισημάνετε το σύστημα όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση∙
• ότι το σύστημα ανάκτησης και τα δοχεία συμμορφώνονται με τα κατάλληλα πρότυπα.
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δ) Πραγματοποιήστε άντληση προς τα κάτω (pump-down) του συστήματος, εάν είναι δυνατόν.
ε) Εάν δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση, δημιουργήστε έναν συλλέκτη για να εκκενώσετε το ψυκτικό από τα διαφορετικά μέρη του συστήματος.
στ) Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί πάνω στη ζυγαριά πριν πραγματοποιήσετε την ανάκτηση.
ζ) Πραγματοποιήστε έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος ανάκτησης και χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες.
η) Μην υπερφορτώνετε τα δοχεία (μην φορτώνετε περισσότερο από το 80% του όγκου τους με υγρό).
i) Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας των δοχείων, ούτε καν προσωρινά.
ι) Όταν τα δοχεία έχουν γεμίσει σωστά και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, βεβαιωθείτε ότι οι κύλινδροι και η μονάδα
έχουν αφαιρεθεί αμέσως από την τοποθεσία και ότι όλες οι βαλβίδες διακοπής της μονάδας είναι κλειστές.
ια) Το ανακτημένο ψυκτικό δεν πρέπει να φορτίζεται σε άλλο σύστημα, εκτός εάν έχει φιλτραριστεί και ελεγχθεί.
(Παράρτημα DD.12) Επισήμανση
Η μονάδα πρέπει να σημανθεί και να φέρει την ένδειξη ότι έχει απεγκατασταθεί και έχει αδειάσει από το ψυκτικό. Η
ετικέτα πρέπει να φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Για συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά, βεβαιωθείτε ότι
οι ετικέτες της μονάδας αναφέρουν ότι το σύστημα περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό.
Παράρτημα DD.13) Ανάκτηση
Όταν αφαιρείται το ψυκτικό από ένα σύστημα, είτε για συντήρηση είτε για αποεγκατάσταση, συνιστάται ως καλή πρακτική να αφαιρούνται όλα τα ψυκτικά με ασφάλεια.
Όταν μεταφέρεται το ψυκτικό σε δοχεία, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλα δοχεία για την ανάκτηση
ψυκτικού. Βεβαιωθείτε ότι ο σωστός αριθμός δοχείων ανάκτησης είναι διαθέσιμος ώστε να χωρέσει το συνολικό φορτίο του συστήματος. Όλα τα δοχεία που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν σχεδιαστεί για το ανακτημένο ψυκτικό και
πρέπει να έχουν επισήμασνη για αυτό το ψυκτικό (π.χ. ειδικά δοχεία ανάκτησης του ψυκτικού). Τα δοχεία πρέπει φέρουν βαλβίδα ασφαλείας και σχετική στρόφιγγα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Τα άδεια δοχεία ανάκτησης πρέπει
να εκκενώνονται και, εάν είναι δυνατόν, να κρυώνουν πριν από την έναρξη της ανάκτησης.
Το σύστημα ανάκτησης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, να συνοδεύεται από οδηγίες, και πρέπει να
είναι κατάλληλο για την ανάκτηση όλων των κατάλληλων ψυκτικών, συμπεριλαμβανομένων, όπου μπορεί να εφαρμοστεί, και των εύφλεκτων ψυκτικών. Επιπρόσθετα, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες βαθμονομημένες ζυγαριές σε καλή
κατάσταση λειτουργίας. Οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να είναι πλήρεις με συνδέσμους σύζευξης δίχως διαρροές και
σε καλή κατάσταση. Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα ανάκτησης, βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ότι έχει γίνει η σωστή συντήρηση και κάθε σχετικό ηλεκτρικό εξάρτημα είναι σφραγισμένο ώστε να προληφθεί η
ανάφλεξη σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Σε περίπτωση αποριών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Το ανακτημένο ψυκτικό πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή στα κατάλληλα δοχεία ανάκτησης και να συνταχθεί
το δελτίο μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Μην αναμιγνύετε τα ψυκτικά μέσα στα συστήματα ανάκτησης και ιδίως
στα δοχεία.
Εάν οι συμπιεστές ή το λάδι των συμπιεστών πρέπει να αφαιρεθούν, βεβαιωθείτε ότι οι συμπιεστές έχουν εκκενωθεί σε αποδεκτό επίπεδο, τέτοιο ώστε να είστε σίγουροι ότι το εύφλεκτο ψυκτικό δεν παραμένει αναμεμιγμένο με το
λάδι. Η διαδικασία εκκένωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί προτού ο συμπιεστής επιστρέψει στον προμηθευτή. Η
ηλεκτρική θέρμανση του περιβλήματος του συμπιεστή από μόνη της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση
αυτής της διαδικασίας.
Όταν το λάδι ανακτάται από το σύστημα, πρέπει να είναι διαχειρίσμο και να μεταφερθεί με ασφάλεια.
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2.3

Θόρυβος

2.4

Λοιποί κίνδυνοι

Η έναρξη λειτουργίας της μονάδας, με την ενεργοποίηση των εξαρτημάτων της, εκπέμπει θόρυβο του οποίου η ένταση ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό λειτουργίας.
Η σωστή επιλογή θέσης και η σωστή εγκατάσταση εμποδίζουν τη μονάδα να προκαλέσει ενοχλητικό θόρυβο λόγω
συντονισμών, ανακλάσεων και κραδασμών.

Η μονάδα χρησιμοποιεί κατάλληλα τεχνικά μέσα για την προστασία ατόμων, πραγμάτων και ζώων από κινδύνους
που δεν μπορούν εύλογα να απαλειφτούν ή να περιοριστούν επαρκώς μέσω του σχεδιασμού.
Για την κανονική λειτουργία της μονάδας δεν προβλέπεται η παρουσία χειριστή. Η μετάβαση της μονάδας από την
κατάσταση "OFF" στην κατάσταση "ΟΝ" και αντίστροφα, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεχειρισμό ή μέσω της
οθόνης, χωρίς να απαιτείται πρόσβαση σε επικίνδυνες ζώνες.
Ο περιορισμός της πρόσβασης αποτελεί μέρος της σωστής εγκατάστασης, για την απαλοιφή των λοιπών κινδύνων
κατά την κανονική λειτουργία.
Η αφαίρεση των προστατευτικών παρέχει πρόσβαση σε τμήματα κρύα, ζεστά ή με αιχμηρά άκρα.

Το άνοιγμα των ηλεκτρολογικών κυτίων και του ηλεκτρολογικού πίνακα παρέχει πρόσβαση σε τμήματα
που βρίσκονται υπό τάση.
Η σύνδεση των οργάνων στο κύκλωμα ψυγείου μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση ψυκτικούελαφρώς εύφλεκτου.
Απαγορεύεται:
-- να καταργείτε ή να καθιστάτε αναποτελεσματικές τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται για την ασφάλεια
των ατόμων,
-- να παραβιάζετε ή και να τροποποιείτε, ακόμη και μερικώς, τις διατάξεις ασφαλείας που υπάρχουν στη μονάδα.
Κατά τη λειτουργία αντλίας θερμότητας, στη διάρκεια των κύκλων απόψυξης, με την τήξη του πάγου από τις μπαταρίες πέφτει νερό στο έδαφος.
Εάν το νερό αυτό δεν αποστραγγιστεί, σε περίπτωση αρνητικών θερμοκρασιών περιβάλλοντος σχηματίζονται επικίνδυνα φύλλα πάγου.
Περιορίστε την πρόσβαση στην περιοχή, προς αποφυγή ατυχημάτων.
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2.5

Πληροφορίες ασφαλείας αναφορικά με το ψυκτικό υγρό

Το προϊόν αυτό περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Κιότο. Μην
απελευθερώνετε τα αέρια αυτά στην ατμόσφαιρα.
Τύπος ψυκτικού: R32.
Τιμή GWP: 677. Βασισμένο σε "IPCC Fifth Assessment Report".
Το GWP είναι το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Η ποσότητα ψυκτικού υγρού αναγράφεται στην ετικέτα στοιχείων της μονάδας. Απαιτούνται περιοδικές επιθεωρήσεις
για τον έλεγχο τυχόν διαρροών ψυκτικού υγρού σύμφωνα με τους τοπικούς ή και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

2.5.1

Κίνδυνοι και συνέπειες για την υγεία

Σε περίπτωση ακούσιας διαρροής, η γρήγορη εξάτμιση του υγρού μπορεί να προκαλέσει ψύξη.
Σε περίπτωση επαφής με το υγρό:
-- ξεπαγώστε με νερό τα σχετικά μέρη,
-- αφαιρέστε προσεκτικά τα ενδύματα,
-- ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια θα πρέπει να πλένονται πριν επαναχρησιμοποιηθούν.
Υψηλές συγκεντρώσεις αναθυμιάσεων ενδέχεται να προκαλέσουν ημικρανίες, ζάλη, υπνηλία και ναυτία, και να οδηγήσουν σε απώλεια αισθήσεων και καρδιακή αρρυθμία.
Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα. Ενδέχεται να απαιτηθεί τεχνητή αναπνοή ή και χορήγηση οξυγόνου. Καλέστε αμέσως ιατρό
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό, ακόμη και
κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.
Το συμπληρωμένο έντυπο ασφαλείας του παραγωγού του ψυκτικού υγρού είναι διαθέσιμο μέσω του
Κατασκευαστή της μονάδας.
Τα ψυκτικά που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις μονάδες ταξινομούνται A2L σύμφωνα με το ASHRAE,
χαρακτηριζόμενα από περιορισμένη ευφλεκτότητα (ταχύτητα φλόγας <10 cm/s). Τυχόν διαρροή ψυκτικού μέσου τείνει να σταματήσει στο κάτω μέρος της περιοχής που περιβάλλει την διαρροή.
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ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

3.1

Παραλαβή

3.2

Μεταφορά

Κατά την παραλαβή, ελέγξτε την ακεραιότητα της μονάδας λαμβάνοντας υπόψη ότι έφυγε από το εργοστάσιο σε
άριστη κατάσταση.
Τυχόν ζημιές θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον μεταφορέα και να αναγράφονται στο Δελτίο Παράδοσης πριν
από την υπογραφή του.
Το αρμόδιο εμπορικό τμήμα ή ο Κατασκευαστής θα πρέπει να ενημερώνονται για τη φύση της ζημιάς το συντομότερο
δυνατό.
Ο Πελάτης θα πρέπει να συντάσσει γραπτή και φωτογραφική αναφορά σε σχέση με κάθε ζημιά που διαπιστώνεται.
Η διάθεση των υλικών συσκευασίας είναι ευθύνη του παραλήπτη και θα πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην χώρα στην οποία πραγματοποιείται.

Η αποστολή της μονάδας από το εργοστάσιο γίνεται με κατάλληλα μέσα, με σωστό κλείδωμα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα κίνησης κατά την οδική μεταφορά που θα μπορούσε να της προκαλέσει βλάβη ή
να προκαλέσει ατυχήματα.
Σε περίπτωση που προβλέπεται η μεταφορά σε άλλα μέσα για τη συνέχιση του ταξιδιού, είναι απαραίτητο να υιοθετείτε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εξασφάλιση των σωστών συνθηκών ασφαλείας αναφορικά τόσο με τα χρησιμοποιούμενα μέσα όσο και την αγκύρωση για την αποτροπή ζημιών.
Εάν προβλέπεται η μεταφορά της μονάδας σε κακοτράχαλους δρόμους, θα πρέπει να ενημερώνεται προκαταβολικά
ο Κατασκευαστής για να προβλεφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ζημιών στην ίδια τη μονάδα.
Εάν προβλέπεται η μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτιο, βεβαιωθείτε για τη σωστή αγκύρωση.
Για οδικές, θαλάσσιες ή αεροπορικές μεταφορές, ανατρέξτε στους κωδικούς ADR, IMDG και IATA κ.λπ. που ισχύουν
κατά τη στιγμή της μεταφοράς.
Ο Κατασκευαστής, πριν οργανωθεί η μεταφορά, θα γνωστοποιήσει την ποσότητα και τον τύπο ψυκτικού που περιέχεται μέσα στο μηχάνημα.
Η μεταφορά μονάδων με ελαφρώς εύφλεκτα ψυκτικά (A2L) πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με
τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς και τους τοπικούς κανονισμούς, κατά περίπτωση.
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3.3

Μετακίνηση

Πριν από κάθε μετακίνηση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι η ικανότητα ανύψωσης των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων είναι συμβατή με το βάρος της μονάδας.
Η μετακίνηση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλο εξοπλισμό.
Σε όλες τις εργασίες ανύψωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αγκυρώσει σωστά τη μονάδα, προκειμένου να
αποφύγετε ακούσιες ανατροπές ή πτώσεις.

Η ανύψωση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, υιοθετώντας κατάλληλες προφυλάξεις. Εάν εκτελεστεί με λανθασμένο τρόπο, επιφέρει σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπους και περιουσία.

Η μετακίνηση θα πρέπει να πραγματοποιείται αργά και αποφεύγοντας απότομες κινήσεις και κραδασμούς.

Σε καμία περίπτωση μην σταματάτε ή και περνάτε κάτω από ή κοντά στη μονάδα όταν αυτή είναι
ανυψωμένη πάνω από το έδαφος. Χρησιμοποιείτε μόνο το σύστημα ανύψωσης που έχει σχεδιαστεί
και προετοιμαστεί για τη μονάδα.
Κατά την εκφόρτωση και τοποθέτηση της μονάδας, θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στην αποφυγή απότομων
ή βίαιων κινήσεων, αποφεύγοντας τη χρήση των εξαρτημάτων της συσκευής ως σημείων άσκησης δύναμης.
Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός και οι ιμάντες ανύψωσης έχουν κατάλληλες διαστάσεις και ικανότητα, και τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό σε άψογη κατάσταση.
Βεβαιωθείτε ότι ο ανυψωτικός εξοπλισμός έχει κατάλληλο μέγεθος και χωρητικότητα και συμμορφώνεται ενδελεχώς
με τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό που είναι σε άριστη κατάσταση.
Κάθε εργασία στη μονάδα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης της συσκευασίας και των συνδέσεων, θα πρέπει
να εκτελείται με τη μονάδα τοποθετημένη στο έδαφος.
Σε κάθε περίπτωση, να συμβουλεύεστε τις οδηγίες ανύψωσης που συνοδεύουν τη μονάδα.
Κάτω από τη μονάδα είναι τοποθετημένη μία παλέτα ή οποία επιτρέπει την εκφόρτωση και τη μετακίνησή της, με
κατάλληλο περονοφόρο όχημα.
Η εγκατάσταση αντικραδασμικών διατάξεων κάτω από τη βάση της μονάδας θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη
μονάδα ανυψωμένη όχι περισσότερο από 200 mm πάνω από το έδαφος, και αποφεύγοντας να βρεθούν μέλη του
σώματός σας κάτω από τη μονάδα.
Πριν βγάλετε την παλέτα, αφαιρέστε τις βίδες που τη συνδέουν με τη μονάδα.
Οι βίδες είναι ορατές από τις οπές της βάσης. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι νούμερο 10 για να τις ξεβιδώσετε.
Μόλις αφαιρεθεί η παλέτα, η μονάδα πρέπει να ανυψωθεί χρησιμοποιώντας μόνο και αποκλειστικά ιμάντες και τους
κίτρινους βραχίονες ανύψωσης που είναι στερεωμένοι στη βάση.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλους γρύλλους για να δέσετε τους ιμάντες στους βραχίονες ανύψωσης.

Σχ. 2 Ειδικός γάντζος αρτάνης στο βραχίονα ανύψωσης
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Για ανύψωση χρησιμοποιήστε όλα τα στηρίγματα που υπάρχουν στη μονάδα.

Σχ. 3 Ανύψωση με ιμάντες

Για να μην έρχονται οι ιμάντες σε επαφή με τη μονάδα, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα προστατευτικά στα άνω άκρα.
Η χρήση δοκού ανύψωσης ρυθμισμένης στο πλάτος της μονάδας, είναι υποχρεωτική για την εξασφάλιση σταθερότητας κατά την ανύψωση
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4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

4.1

Προβλεπόμενη χρήση

4.2

Μη προβλεπόμενη χρήση

Αυτές οι μονάδες προορίζονται για ψύξη / θέρμανση αέρα, που χρησιμοποιούνται γενικά σε εφαρμογές κλιματισμού.
Πρόκειται για αυτόνομα κλιματιστικά υψηλής απόδοσης, τόσο για χρήση το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα, τα οποία
σας επιτρέπουν να αποκτήσετε πλήρη θερμοϋδρομετρική επεξεργασία του αέρα και ανάκτηση απορριμμάτων θερμότητας για ανανέωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε εμπορικές όσο και σε βιομηχανικές εφαρμογές, οι
οποίες εκτός του ότι παρουσιάζουν μεταβλητότητα φορτίου, μπορούν να χαρακτηριστούν από υψηλά λανθάνοντα
φορτία και πρέπει να διασφαλίσουν τις βέλτιστες συνθήκες για τους επιβάτες.
Η χρήση τους συνιστάται εντός των περιορισμών λειτουργίας που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Τεχνικών Οδηγιών.

Απαγορεύεται η χρήση της μονάδας:
-- σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα,
-- σε εύφλεκτη ατμόσφαιρα,
-- σε περιβάλλοντα με υπερβολική ποσότητα σκόνης,
-- σε περιβάλλον μη συμβατό με τον δηλωθέντα βαθμό προστασίας ΙΡ,
-- από μη καταρτισμένο προσωπικό,
-- με τρόπο που αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία,
-- με λανθασμένη εγκατάσταση,
-- με προβλήματα τροφοδοσίας,
-- με πλήρη ή μερική παράβλεψη των οδηγιών,
-- με έλλειψη συντήρησης ή και με χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών,
-- με ανεπαρκή μέσα ασφάλειας,
-- με τροποποιήσεις ή άλλες παρεμβάσεις μη εγκεκριμένες από τον Κατασκευαστή.
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4.3

Διατάξεις ελέγχου και ασφάλειας

4.4

Αρχές λειτουργίας

4.5

Κατασκευή

4.6

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η διαχείριση της μονάδας γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω ενός ηλεκτρονικού χειριστηρίου με μικροεπεξεργαστή, το οποίο
χάρη σε διάφορους εγκατεστημένους αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης, διατηρεί τη λειτουργία της ενός των ορίων ασφαλείας.
Όλες οι παράμετροι που εμπλέκονται στον έλεγχο της μονάδας παρατίθενται στο "Εγχειρίδιο ελέγχου" που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της μονάδας.
Όλες οι παράμετροι που αφορούν στον έλεγχο της μονάδας αναγράφονται στο "Εγχειρίδιο λειτουργίας", που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τεκμηρίωσης της μονάδας.
Στο ίδιο εγχειρίδιο περιγράφονται αναλυτικά και οι λογικές αλληλουχίες με βάση τις οποίες πραγματοποιούνται οι
έλεγχοι της μονάδας κατά τις διάφορες φάσεις λειτουργίας.
Οι διατάξεις ελέγχου και ασφάλειας περιγράφονται στην τεχνική σημείωση.

Η βασική λειτουργίας αυτών των μονάδων χρησιμοποιεί έναν αντεστραμμένο κύκλο συμπίεσης ατμού για την τροποποίηση των θερμοϋγρογραφικών συνθηκών του αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Η πιο απλή διαμόρφωση
λειτουργεί με πλήρη ανακυκλοφορία του αέρα.
Ο κύκλος ψύξης επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από ένα ρευστό σε χαμηλότερη θερμοκρασία σε ένα ρευστό σε
υψηλότερη θερμοκρασία. Οι μονάδες οροφής (Roof top) είναι εξοπλισμένες με ένα ή περισσότερα κυκλώματα ψυγείων∙ σε λειτουργία ψύξης, ο αέρας ψύχεται - και πιθανώς αφυγραίνεται - μέσω μιας ραβδωτής μπαταρίας (εξατμιστής)∙
η αφαιρούμενη θερμότητα απορρίπτεται προς το εξωτερικό από μια άλλη ραβδωτή μπαταρία (συμπυκνωτής).
Επιπλέον, οι εκδόσεις με αντλία θερμότητας επιτρέπουν την αντιστροφή των ρόλων του εξατμιστή και του συμπυκνωτή, προσφέροντας έτσι τη λειτουργία θέρμανσης.
Εκτός από το φιλτράρισμα αέρα, είναι δυνατές και άλλες λειτουργίες, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τη διαμόρφωση και τα επιλεγμένα εξαρτήματα: μερική ανανέωση αέρα, ανάκτηση θερμότητας από τον αποβαλλόμενο αέρα, θερμοδυναμική ανάκτηση, ύγρανση, συμπληρωματική θέρμανση μέσω καυστήρα, μπαταρίας ζεστού νερού ή ηλεκτρικές
αντιστάσεις, free cooling/free heating.

Η κατασκευή - ανάλογα με το μέγεθος - αποτελείται από λαμαρίνα βαμμένη με εποξιπολυεστερικές σκόνες στους
180°C, που χαρίζουν υψηλή αντοχή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, ή από εξωθημένα προφίλ κράματος αλουμινίου σε συνδυασμό με νάιλον αρμούς ενισχυμένους με ίνες υάλου.
Η βάση και το κάλυμμα είναι από λαμαρίνα μεγάλου πάχους, βαμμένη με εποξιπολυεστερικές σκόνες.
Τα πάνελ είναι τύπου σάντουιτς πάχους 25 mm και αποτελούνται από κάλυμμα προβαμμένης λαμαρίνας πάχους 0,5
mm εξωτερικά και αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης στο εσωτερικό για τη θερμοακουστική μόνωση της μονάδας.
Εναλλακτικά, τα πάνελ είναι μονωμένα με μονωτικό στρωματάκι κλειστών κυψελών ή με πετροβάμβακα, για το τμήμα
"γεννήτρια θερμότητας". Η επιφάνεια των πάνελ που έρχεται σε επαφή με τον επεξεργασμένο αέρα αποτελείται από
λαμαρίνα, προς διευκόλυνση των εργασιών καθαριότητας και απολύμανσης.
Τα μη αφαιρούμενα πάνελ είναι στερεωμένα στην κατασκευή με βίδες που περιέχονται σε νάιλον έδρανα με τάπα.
Τα αφαιρούμενα πάνελ είναι αγκυρωμένα στην κατασκευή με έκκεντρα ή ένθετα από νάιλον και διαθέτουν χειρολαβές
για εύκολη αφαίρεση.

Κλιματιστικό άμεσης διαστολής με ερμητικούς συμπιεστές, πηνίο εξάτμισης με φυγοκεντρικούς ή ακτινικούς ανεμιστήρες και μπαταρία συμπύκνωσης με αξονικούς ανεμιστήρες.
Η μονάδα αποτελείται από δύο τμήματα, τα οποία είναι ενωμένα μεταξύ τους αλλά ξεχωριστά από λειτουργική άποψη. Το ένα τμήμα προορίζεται για τη μεταφορά στην ατμόσφαιρα της ενέργειας που απορροφάται από το εσωτερικό
περιβάλλον και τυγχάνει επεξεργασίας. Το άλλο τμήμα προορίζεται για την επεξεργασία του αέρα και επιτρέπει τον
κλιματισμό του περιορισμένου περιβάλλοντος προς επεξεργασία.
Στις διαμορφώσεις όπου δεν προβλέπεται αλλαγή του αέρα, μπορεί να γίνει διαχείριση της ανάκτησης θερμότητας,
δηλαδή free cooling/free heating.
Για θέρμανση, μπορεί να υπάρχει μια γεννήτρια θερμότητας αερίου ή μια μπαταρία ζεστού νερού ή ομάδα ηλεκτρικών
αντιστάσεων.
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4.7
4.7.1

Αεραυλικό κύκλωμα
Ανεμιστήρες εσωτερικού αέρα

Ανάλογα με τη διαμόρφωση, στις μονάδες μπορεί να υπάρχουν μόνο οι ανεμιστήρες εξόδου ή και οι ανεμιστήρες
εισόδου.
Οι ανεμιστήρες είναι ακτινικοί με καμπύλες λεπίδες, με εξωτερικό μοτέρ με ρότορα συνδεδεμένο απευθείας με την
πτερωτή.
Οι ακτινικοί ανεμιστήρες καλούνται "EC", με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μοτέρ “brushless”. Ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται
με εναλλασσόμενο ρεύμα, η ρύθμιση της ταχύτητας γίνεται μέσω σήματος εντολής 0-10V DC από τον μικροεπξεργαστή που υπάρχει στη μονάδα. Έτσι, μπορεί να ρυθμιστεί η ροή του αέρα μέσω παραμέτρου στην οθόνη.
Τα μοτέρ διαθέτουν ένδειξη συναγερμού, που περιλαμβάνει θερμική προστασία, επίρευμα, χαμηλή τάση, έλλειψη
μίας ή περισσότερων φάσεων, μπλοκαρισμένο ρότορα.
Οι ανεμιστήρες EC διαθέτουν αυτόματο διακόπτη και βρίσκονται διαρκώς υπό τάση μόλις ο γενικός
διακόπτης της μονάδας κλείσει.

4.7.2

Αισθητήρας ροής για τους ανεμιστήρες

Οι μονάδες με ανεμιστήρες "EC" διαθέτουν μετατροπέα διαφορικής πίεσης που αποκαλύπτει τη διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό (ανάντη) του στομίου αναρρόφησης. Η παροχή αέρα είναι αναλογική, για κάθε
ζεύγος ανεμιστήρα/στομίου, με την τετραγωνική ρίζα της διαφοράς πίεσης, σύμφωνα με την εξίσωση:

Όπου:
-- Q = Συνολική παροχή αέρα [m3/h]
-- n = αριθμός ανεμιστήρων στη μονάδα
-- k = σταθερά εξαρτημένη από το στόμιο του ανεμιστήρα
-- ΔP = Διαφορά πίεσης μετρημένη στο στόμιο [Pa]
Η τιμή διαφορικής πίεσης και η παροχή αέρα μπορούν να εμφανιστούν απευθείας στην οθόνη του μικροεπεξεργαστή
που εκτελεί την αυτόματη ρύθμιση της παροχής αέρα.
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4.7.3

Αισθητήρας ακάθαρτων φίλτρων

Ο έλεγχος του βαθμού έμφραξης του φίλτρου αέρα γίνεται μέσω ενός διαφορικού πρεσοστάτη που μετράει την πτώση πίεσης ανάντη και κατάντη του φίλτρου.
Ο έλεγχος σηματοδοτεί, με συναγερμό στην οθόνη, την ανάγκη αντικατάστασης ή καθαρισμού του φίλτρου. Το μηχάνημα συνεχίζει να λειτουργεί, ωστόσο.
Η τιμή παρέμβασης ρυθμίζεται εργοστασιακά και μπορεί να τροποποιηθεί στην εγκατεστημένη μονάδα, χρησιμοποιώντας κατσαβίδι στη λαβή που διαθέτει τη σχετική κλίμακα.
Ένα ακάθαρτο φίλτρο μπορεί να προκαλέσει μείωση της παροχής και συνεπώς της απόδοσης του
μηχανήματος. Συστήνεται ο καθαρισμός του φίλτρου όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την εμφάνιση
της σχετικής ένδειξης.

4.7.4

Φίλτρα αέρα

4.7.5

Υγραντήρας

Οι μονάδες διαθέτουν φίλτρα στην έξοδο του αέρα. Η αντικατάσταση των φίλτρων πραγματοποιείται ανοίγοντας το
πάνελ της μονάδας που φέρει την ένδειξη πρόσβασης στα φίλτρα.
Ο καθαρισμός ή η αντικατάστασή τους είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της μονάδας και
της σωστής παροχής αέρα.

Οι μονάδες μπορούν να εξοπλιστούν με υγραντήρα με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια ανάλογα με την έκδοση. Πριν από
τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις.
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί συντήρηση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων υγραντήρα,
αποστραγγίστε προκαταρκτικά το νερό που περιέχεται στον κύλινδρο.
Συνιστάται τα χαρακτηριστικά του νερού τροφοδοσίας να περιλαμβάνονται εντός των προβλεπόμενων ορίων προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η διάρκεια των κυλίνδρων του υγραντήρα. Τα όρια αναφέρονται στο
ειδικό εγχειρίδιο.
Μην κάνετε επεξεργασίες με αποσκληρυντικό νερού.
Απαγορεύεται η χρήση νερού από πηγάδι, βιομηχανικής περιοχής, που προέρχεται από ψυκτικά κυκλώματα, δυνητικά μολυσμένο χημικά ή βακτηριολογικά. Η προσθήκη απολυμαντικών ή αντιδιαβρωτικών ενώσεων δεν συνιστάται,
επειδή είναι ενδεχομένως ερεθιστικά.
Ενδεχόμενα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νερού τροφοδοσίας, όπως πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές τιμές αγωγιμότητας, μπορεί να απαιτούν συγκεκριμένους κυλίνδρους υγραντήρα διαφορετικούς από το πρότυπο, πρέπει να συμφωνηθούν με τον Κατασκευαστή.
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4.8

Πίνακας Ελέγχου

Η μονάδα είναι διαχειριζόμενη πλήρως από ένα ηλεκτρονικό σύστημα με μικροεπεξεργαστή, έχοντας ως διεπαφή
οθόνη αφής .
Μέσω της οθόνης είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της μονάδας, όπως προβολή παραμέτρων λειτουργίας, ρύθμιση παραμέτρων, διαχείριση και ανάλυση τυχόν προβλημάτων.

Σχ. 4 Κεντρικό πεδίο

Οι βασικές λειτουργίες όπως η εκκίνηση και η διακοπή της μονάδας, η αλλαγή του σημείου ρύθμισης και ο έλεγχος
της κατάστασης λειτουργίας, μπορούν να εκτελεστούν εύκολα.
Για άλλες λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ελέγχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνόλου των εγγράφων της μονάδας.
Οι παρακάτω οδηγίες έχουν ως αναφορά την κύρια οθόνη στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση, από οποιαδήποτε άλλη οθόνη, με το εικονίδιο με το σύμβολο "Μενού" εάν υπάρχει, ή με το εικονίδιο με το σύμβολο "πράσινο
αριστερό βέλος".
"Μενού" Από την κεντρική οθόνη, πιέζοντας αυτό το εικονίδιο ο "Prg" μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη "Μενού". Από οποιαδήποτε άλλη οθόνη, πατώντας αυτό το εικονίδιο επιστρέφετε ένα επίπεδο [πίσω].
αγγίζοντας αυτό το εικονίδιο σας επιτρέπει να επιστρέψετε στο "βρόγχο" του προηγούμενου μενού διατηρώντας παράλληλα την πρόσβαση με ενεργοποιημένα τα διαπιστευτήρια.

4.8.1

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη μονάδα μέσω της οθόνης

4.8.2

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη μονάδα μέσω εξωτερικής συγκατάθεσης

Στην κύρια οθόνη, χρησιμοποιείτε το εικονίδιο "On / Off" για να μεταβείτε στην οθόνη για έναρξη και διακοπή της
μονάδας.
Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η κατάσταση της μονάδας, στο κέντρο υπάρχει ένα εικονίδιο "On / Off".
Πατώντας το εν λόγω εικονίδιο αλλάζει η κατάσταση της μονάδας από "σε λειτουργία" σε "απενεργοποιημένη" και
αντιστρόφως.

Για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη μονάδα μέσω της BMS, βεβαιωθείτε ότι η σχετική
λειτουργία είναι ενεργή.
Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε την εξωτερική συγκατάθεση. Για την απενεργοποίηση είναι απαραίτητο να ανοίξει ανοίξει.
Η εξωτερική συγκατάθεση συνδέεται με τους τερματικούς σταθμούς-ακροδέκτες "1" και "2" -της πλακέτας ακροδεκτών.
Η εξωτερική συγκατάθεση πρέπει να είναι μια (καθαρή) επαφή.
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4.8.3

Αλλαγή setpoint

4.8.4

Ρύθμιση χρονικών ζωνών

4.8.5

Αλλαγή γλώσσας

4.8.6

Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας

Στην κύρια οθόνη μέσω του εικονιδίου "Μενού" και μεταβείτε στο κύριο μενού.
Από το κύριο μενού, πατήστε "Setpoint" για πρόσβαση στην οθόνη που περιέχει τις λειτουργίες που προβλέπουν τη
διαχείριση του setpoint.
Εάν χρειαστεί, μετακινηθείτε μεταξύ των παραμέτρων μέχρι να εντοπίσετε την παράμετρο που σας ενδιαφέρει.
Επιλέξτε την παράμετρο ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο επεξεργασίας.
Ορίστε τη νέα τιμή και επιβεβαιώστε με το πράσινο σύμβολο.

Ο καθορισμός των χρονικών ζωνών απαιτεί πρόσβαση με κωδικό.
Στην κύρια οθόνη χρησιμοποιώντας το εικονίδιο "Μενού" και μεταβείτε στο κύριο μενού και επιλέξτε το μενού "Παράμετροι".
Στο υπομενού "Παράμετροι" επιλέξτε τη λειτουργία "ES - Energy saving - Εξοικονόμηση ενέργειας" για πρόσβαση
στις παραμέτρους των χρονικών ζωνών.
Επιλέξτε την παράμετρο που θα τροποποιηθεί για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο επεξεργασίας.
Ορίστε τη νέα τιμή και επιβεβαιώστε με το πράσινο σύμβολο.

Στην κύρια οθόνη χρησιμοποιώντας το εικονίδιο "Μενού" και μεταβείτε στο κύριο μενού και επιλέξτε το μενού "Γλώσσες" για να έχετε πρόσβαση στις οθόνες όπου εμφανίζονται οι διαθέσιμες γλώσσες.
Εάν η επιθυμητή γλώσσα δεν υπάρχει στην οθόνη, μπορεί να αναζητηθεί με τη βοήθεια των βελών.
Με την επιλογή ενεργοποιείται αυτομάτως και η γλώσσα

Στις "Παραμετροποιήσεις" επιλέξτε "Ημερομηνία και ώρα" για πρόσβαση στην οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων
Επιλέγοντας το εικονίδιο εγγραφής κάτω δεξιά, αποκτάτε πρόσβαση στην οθόνη επεξεργασίας.
Η επιλογή των μεμονωμένων τιμών -σε πράσινο χρώμα- ενεργοποιεί το εικονικό πληκτρολόγιο μέσω του οποίου
μπορείτε να επιλέξετε νέες τιμές. Η τιμή μόλις οριστεί πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω του συμβόλου.
Μόλις τροποποιηθούν οι τιμές, η ρύθμιση πρέπει να αποθηκευτεί μέσω του εικονιδίου αποθήκευσης, κάτω δεξιά.
Με το αριστερό βέλος μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς προηγουμένως να αποθηκεύσετε
τις αλλαγές που έγιναν.

4.9	Ηλεκτρολογικό διάγραμμα

Το ηλεκτρολογικό διάγραμμα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της τεκμηρίωσης και περιλαμβάνεται με κάθε μονάδα.
Είναι απαραίτητο να συμβουλεύεστε αυτό το έγγραφο αναφορικά με οποιαδήποτε αποσαφήνιση ή αμφιβολία σχετικά τόσο με τις συμπληρωματικές ηλεκτρολογικές συνδέσεις και τις συνδέσεις ισχύος, όσο και με τα ηλεκτρολογικά
δεδομένα.
Ειδικότερα, συμβουλευθείτε το ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα αναφορικά με τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης των λειτουργιών που προβλέπουν κάτι τέτοιο.
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5

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Κατά την εγκατάσταση ή όταν πρέπει να παρέμβετε στην μονάδα, θα πρέπει να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου, να τηρείτε τις ενδείξεις που υπάρχουν στη μονάδα και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζετε όλες
τις σχετικές προφυλάξεις.
Οι πιέσεις που υφίστανται στο κύκλωμα ψύξης και τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης.

5.1

Διαστάσεις και βάρος

5.2

Τόπος εγκατάστασης

Προκειμένου να τοποθετηθεί σωστά η μονάδα, αναφορικά με τις διαστάσεις και το βάρος συμβουλευθείτε το σχεδιάγραμμα διαστάσεων που παρέχεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα παρακάτω, για τον προσδιορισμό του καλύτερου σημείου εγκατάστασης της μονάδας και των σχετικών συνδέσεων:
-- διαστάσεις και προέλευση των αεραυλικών αγωγών,
-- διαστάσεις και προέλευση των υδραυλικών σωληνώσεων,
-- θέση της παροχής ρεύματος,
-- προσβασιμότητα για τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής,
-- ικανότητα της επιφάνειας στήριξης,
-- εξαερισμός του αερόψυκτου συμπιεστή,
-- προσανατολισμός και έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Όπου είναι εφικτό, το πηνίο συμπύκνωσης δεν θα πρέπει
να εκτίθεται στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
-- κατεύθυνση των επικρατέστερων ανέμων. Αποφεύγετε την τοποθέτηση της μονάδας με τέτοιο τρόπο ώστε οι
επικρατέστεροι άνεμοι να ευνοούν φαινόμενα ανακυκλοφορίας του αέρα στο πηνίο συμπύκνωσης,
-- τύπος επιφάνειας. Αποφεύγετε να τοποθετείτε την μονάδα σε σκουρόχρωμες επιφάνειες (π.χ. καλυμμένες με
πίσσα), προς αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τη λειτουργία,
-- πιθανές αντανακλάσεις, συντονισμοί και ακουστικές αλληλεπιδράσεις με στοιχεία εκτός της μονάδας.
Προσοχή στην παρουσία καπνοδόχων, αποχετεύσεων, αεραγωγών και εξατμίσεων από άλλα συστήματα. Η αναρρόφηση του αέρα μπορεί να γίνεται από το κλείστρο αέρα ανανέωσης και μέσω της
μονάδας εξόδου στα περιβάλλοντα προς κλιματισμό.
Όλα τα μοντέλα της σειράς σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για εγκαταστάσεις εξωτερικού χώρου (ταράτσες, κήπους), και συνεπώς θα πρέπει πάντοτε να αποφεύγεται η κάλυψή τους με υπόστεγα ή η τοποθέτησή τους κοντά σε
φυτά (ακόμη και εάν καλύπτουν μόνο μερικώς τη μονάδα), προς αποφυγή της πιθανότητας ανακυκλοφορίας του
αέρα.
Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τους ελεύθερους χώρους που ορίζονται στο διαστασιολογικό διάγραμμα
της μονάδας.
Εάν η μονάδα εγκατασταθεί σε περιοχές με ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους, θα πρέπει να τοποθετηθούν
ανεμοφράκτες προς αποφυγή δυσλειτουργιών της μονάδας.
Οι μονάδες με αντλία θερμότητας, κατά την απόψυξη εκκενώνουν νερό που παγώνει όταν η θερμοκρασία είναι αρνητική. Παρόλο που η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί απόλυτα οριζόντια, φροντίστε η
επιφάνεια τοποθέτησης να έχει κλίση έτσι ώστε το νερό από την απόψυξη να καταλήγει σε φρεάτια ή
τουλάχιστον σε σημεία όπου δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Η μονάδα περιέχει ψυκτικό αέριο ταξινομημένο ως A2L ελαφρώς εύφλεκτο.
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η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο έτσι ώστε οποιαδήποτε διαρροή ψυκτικού να μην μπορεί
να ρέει μέσα σε κτίρια ή να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους ή πράγματα.
Ομοίως, σε περίπτωση διαρροής, το ψυκτικό δεν πρέπει να ρέει σε αεραγωγούς, πόρτες ή παρόμοια
ανοίγματα και δεν πρέπει να συσσωρεύεται κάτω από το δάπεδο, μέσα σε αποχετεύσεις.
Η εξάτμιση των βαλβίδων ασφαλείας πρέπει να μεταφέρεται μέσω σωληνώσεων βάση των εθνικών
και / ή ευρωπαϊκών οδηγιών, διασφαλίζοντας ότι η εξάτμιση δεν βρίσκεται κοντά σε αποχετεύσεις,
φρεάτια και οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα που μπορεί να περιέχει ψυκτικό υγρό. μην κατευθύνετε τα
απαέρια κοντά σε αεραγωγούς, πόρτες ή παρόμοια ανοίγματα.
Μην μεταφέρετε τα απαέρια κοντά σε πηγές ανάφλεξης έτσι όπως ορίζεται στο EN378-2.
Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη να προβεί σε αξιολόγηση και ταξινόμηση της περιοχής κινδύνου για τον
τόπο εγκατάστασης, όπως απαιτείται από το πρότυπο EN378-3.
Εάν είναι πιο περιοριστική, ανατρέξτε πάντα στους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

5.3

Τοποθέτηση

Οι μονάδες φεύγουν από το εργοστάσιο μονταρισμένες, και για την εγκατάσταση απαιτούνται μόνο ηλεκτρολογικές,
αεραυλικές και υδραυλικές συνδέσεις.
Το μοναδικό εξάρτημα που αποστέλλεται μη μονταρισμένο είναι το προστατευτικό βροχής για τις μονάδες με εναλλαγή αέρα, που διαθέτουν κλείστρο για τον εξωτερικό αέρα.

5.3.1

Εξωτερική τοποθέτηση

Θα πρέπει να δημιουργήσετε μία σταθερή βάση για την τοποθέτηση της μονάδας.
Η βάση αυτή θα πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδη και οριζόντια, και οι διαστάσεις της θα πρέπει να είναι ανάλογες
των διαστάσεων της μονάδας.
Η βάση θα πρέπει να είναι:
-- τοποθετημένη σε κατάλληλα θεμέλια, και σε ύψος περίπου 15-20 cm από το έδαφος
-- επίπεδη, οριζόντια και σε θέση να αντέξει τουλάχιστον 4 φορές το λειτουργικό βάρος της μονάδας
-- μακρύτερη και πλατύτερη από τη μονάδα κατά τουλάχιστον 30 cm.
Οι μονάδες μεταδίδουν στο έδαφος ένα χαμηλό επίπεδο κραδασμών, ωστόσο συστήνεται να τοποθετήσετε ανάμεσα
στο πλαίσιο της μονάδας και τη βάση στήριξης, ένα άκαμπτο ελαστικό έλασμα.
Σε περίπτωση που απαιτείται καλύτερη μόνωση, συστήνεται η χρήση αντικραδασμικών στηριγμάτων, τα οποία διατίθενται προαιρετικά.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε στέγες ή ενδιάμεσα δάπεδα, η μονάδα και οι σωληνώσεις πρέπει να είναι απομονωμένες από τους τοίχους και τις οροφές. Ωστόσο, οι μονάδες δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε ιδιωτικά γραφεία,
υπνοδωμάτια ή χώρους όπου απαιτούνται χαμηλές εκπομπές θορύβου.
Επίσης, καλό είναι να μην τοποθετούνται σε σημεία συμφόρησης ή εγκλεισμένα περιβάλλοντα, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αντήχησης, αντανακλάσεις, συντονισμοί και ακουστικές αλληλεπιδράσεις με στοιχεία εξωτερικά
της μονάδας.
Οι μονάδες που είναι εξοπλισμένες με στάνταρ μπαταρίες (χαλκού-αλουμινίου) δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε περιβάλλοντα ισχυρά σε χημικά με σκοπό να αποφευχθούν φαινόμενα διάβρωσης.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα περιβάλλοντα που περιέχουν χλωριούχο νάτριο, το οποίο επιτείνει τη διάβρωση λόγω των γαλβανικών ρευμάτων, για το οποίο πρέπει να αποφεύγεται απολύτως η εγκατάσταση της μονάδας
με μη επεξεργασμένες μπαταρίες σε θαλάσσια περιβάλλοντα.
Για εγκαταστάσεις σε θαλάσσια περιβάλλοντα, κοντά σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή σε πολύ ρυπογόνες βιομηχανικές περιοχές, είναι απαραίτητο να ζητήσετε μπαταρίες με αντιδιαβρωτικές επιφανειακές εξεργασίες.
Σε κάθε περίπτωση, ανατρέξτε στο τμήμα πωλήσεών μας για να καθορίσετε την καταλληλότερη λύση.
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5.3.2

Τοποθέτηση προστατευτικών βροχής

Στο άνοιγμα για το πέρασμα του εξωτερικού αέρα προβλέπεται η τοποθέτηση προστατευτικού βροχής.
Το προστατευτικό παρέχεται με καλύπτρες. Ο αριθμός των στοιχείων από τα οποία αποτελείται το προστατευτικό,
εξαρτάται από το μέγεθος της διόδου αέρα.
Το προστατευτικό παρέχεται σε ξεχωριστό κιτ και τοποθετείται από τον εγκαταστάτη.
Εκτός από τις καλύπτρες, το κιτ περιλαμβάνει και ένα δίχτυ προστασίας και βίδες αυτόματης διάτρησης για την τοποθέτηση.

Σχ. 5 Προστασία κατά της βροχής

Το δίχτυ προστασίας τοποθετείται ενιαία ανάμεσα στο προστατευτικό και το πλαίσιο της μονάδας.
Για την τοποθέτηση, χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό κατσαβίδι με άκρο των 6 mm.
Για σωστή τοποθέτηση:
-- Ακουμπήστε το δίχτυ-φίλτρο στο άκρο του ανοίγματος εξωτερικού αέρα,
-- αρχίστε την τοποθέτηση από το άνω άκρο του ανοίγματος,
-- χρησιμοποιώντας τις οπές που υπάρχουν σε κάθε στοιχείο του προστατευτικού, στερεώστε το στο πλαίσιο της
μονάδας μέσω των βιδών αυτόματης διάτρησης που παρέχονται.
-- Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε στοιχείο του προστατευτικού.

5.3.3

Αντικραδασμικά

Για τη μείωση των δονήσεων που μεταδίδονται στη δομή, συνιστάται η εγκατάσταση των μονάδων σε αποσβεστήρες
κραδασμών από καουτσούκ ή ελατηρίου που διατίθενται ως εξάρτημα και πρέπει να ζητούνται κατά την παραγγελία.
Το διαστασιολογικό διάγραμμα με το αποτύπωμα δείχνει τη θέση και το φορτίο κάθε αντικραδασμικού.
Η εργασία τοποθέτησης των αντικραδασμικών θα πρέπει να εκτελείται πριν τοποθετηθεί η μονάδα στο έδαφος.
Για να εγκαταστήσετε τις αντικραδασμικές βάσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτημα.
Κατά την τοποθέτηση των αντικραδασμικών, η μονάδα θα πρέπει να είναι ανασηκωμένη έως 200 mm
πάνω από το έδαφος, και θα πρέπει να αποφεύγετε να τοποθετηθούν μέλη του σώματος κάτω από τη
μονάδα.
5.3.3.1
Ελαστικά αντικραδασμικά
Η αντικραδασμική συσκευή αποτελείται από ένα άνω μεταλλικό κουδούνι στο οποίο υπάρχει μια βίδα για στερέωση
με τη βάση της μονάδας. Η αντικραδασμική βάση στερεώνεται στη βάση από δύο οπές στη φλάντζα. Στην αντικραδασμική φλάντζα υπάρχει ένας αριθμός (45,60,70 ShA) που προσδιορίζει τη σκληρότητα του ελαστικού στηρίγματος.

Σχ. 6 Ελαστικά/μεταλλικά αντικραδασμικά
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5.3.4

Μείωση θορύβου

5.3.5

Ελάχιστες αποστάσεις

Οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συγκράτηση των εκπομπών ήχου
κατά τη λειτουργία.
Εκτός από τις τυπικές εκδόσεις, υπάρχουν εκδόσεις εξοπλισμένες με χώρο συμπιεστών επενδεδυμένο με υλικό
απορρόφησης ήχου για χαμηλότερη εκπομπή ήχων.
Η σωστή εγκατάσταση τόσο για το μέρος όσο και για τα εξαρτήματα, όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο, αποφεύγει συντονισμούς, ανακλάσεις και δονήσεις που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές.
Εάν εκτός από την τήρηση των παραπάνω οδηγιών είναι απαραίτητο να παρέμβουμε για περαιτέρω εξασθένηση, η
χρήση φραγμών θορύβου είναι μια έγκυρη λύση.
Είναι ουσιώδες κάθε παρέμβαση που αποσκοπεί στην ηχομόνωση της μονάδας να μην επηρεάζει τη σωστή εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία της.
Για αυτό είναι απαραίτητο να μην περιορίσετε τους χώρους εξυπηρέτησης και να αποφύγετε την εγκατάσταση καλυμμάτων που δημιουργούν ανακυκλοφορία μεταξύ της παροχής αέρα και της εισαγωγής.

Οι αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούνται αναγράφονται στα διαστασιολογικά διαγράμματα που επισυνάπτονται
στην τεκμηρίωση της μονάδας.
Έχει μεγάλη σημασία να εξασφαλιστεί επαρκής όγκος αέρα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του πηνίου συμπύκνωσης.
Είναι πολύ σημαντικό να αποφευχθούν φαινόμενα ανακυκλοφορίας ανάμεσα στην είσοδο και στην έξοδο, διαφορετικά ενδέχεται να μειωθούν οι επιδόσεις ή ακόμη και να διακοπεί η κανονική λειτουργία.
Η παρουσία ψηλών τοίχων κοντά στη μονάδα επηρεάζει τη σωστή λειτουργία της.
Σε περίπτωση μονάδων που γειτνιάζουν, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 3 μέτρα.
Συστήνεται να αφήνετε επαρκή χώρο ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή των μεγάλων τμημάτων της μονάδας, όπως
εναλλάκτες και θερμότητας συμπιεστές, εφόσον χρειαστεί.
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5.4

Υδραυλικές συνδέσεις
Εάν προβλέπονται τμήματα της μονάδας που προβλέπουν υδραυλική σύνδεση που πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη του εγκαταστάτη, είναι υποχρεωτικό να εγκαταστήσετε ένα μεταλλικό
φίλτρο πλέγματος με πλέγμα που δεν υπερβαίνει το 1 mm στις σωληνώσεις εισόδου. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν, η εγγύηση δεν ισχύει.

5.4.1

Σύνδεση μπαταρίας ζεστού νερού
Η χρήση αργού νερού ή νερού με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβεστόλιθο μπορεί να προκαλέσει την
ταχεία επιδείνωση της απόδοσης της μπαταρίας.

Συνδέστε την μπαταρία ζεστού νερού σύμφωνα με τις ενδείξεις εισόδου και εξόδου στη μονάδα.
Οι διάμετροι και ο τύπος της απαιτούμενης σύνδεσης αναφέρονται στα σχήματα.
Συνιστάται η τροφοδοσία της μπαταρίας με ένα μείγμα νερού και γλυκόλης σε ποσοστό που εξαρτάται από τις ελάχιστες χειμερινές θερμοκρασίες για να αποφευχθεί η ψύξη του νερού μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα κατά τη διάρκεια
των φάσεων αδράνειας.
Εάν δεν χρησιμοποιείται μείγμα νερού και γλυκόλης, είναι απαραίτητο να αδειάσετε το υδραυλικό σύστημα σε περίπτωση παρατεταμένων περιόδων μη χρήσης.
Για να διευκολυνθεί η εκκένωση του κυκλώματος υπάρχει μια βαλβίδα αποστράγγισης που βρίσκεται στο κάτω μέρος
του συλλέκτη τροφορδοσίας της μπαταρίας ζεστού νερού. Στον ίδιο συλλέκτη, αλλά στο πάνω μέρος, είναι επίσης
τοποθετημένη μια βαλβίδα εξαερισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη τυχόν θυλάκων αέρα που
υπάρχουν στο κύκλωμα.
Το ποσοστό της γλυκόλης κατά βάρος προσδιορίζεται ως συνάρτηση της ελάχιστης αναμενόμενης θερμοκρασίας στο
περιβάλλον.

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος
(° C)

Σημείο πήξης (° C)
Αντιψυκτικό
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Εκκένωση συμπυκνώματος από το πηνίο εσωτερικού αέρα

Η λεκάνη συλλογής συμπυκνώματος διαθέτει ένα αρσενικό ρακόρ R 1" για τη σύνδεση.

Σχ. 7 Σύνδεση στη λεκάνη συλλογής συμπυκνώματος

Πρέπει να προβλέπεται πάντα ένα κατάλληλο σιφόνι στον αγωγό αποστράγγισης για να αποτρέπεται η είσοδος αέρα
από το εξωτερικό μέσω αυτού.
Καλό είναι το σιφόνι να τοποθετείται αμέσως μετά τη σύνδεση στη λεκάνη.
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Σχ. 8 Σιφόνι για αποστράγγιση συμπυκνωμάτων

Οι σωληνώσεις εκκένωσης συμπυκνώματος δεν θα πρέπει ποτέ να συνδέονται σε αγωγούς υπονόμων ή ακάθαρτων
υδάτων, αλλά μόνο σε δίκτυα βρόχινων υδάτων, προς αποφυγή της αναρρόφησης δύσοσμων αερίων.

5.4.3

Εκκένωση συμπυκνώματος από το πηνίο εξωτερικού αέρα

Η λεκάνη συλλογής συμπυκνώματος διαθέτει ένα αρσενικό ρακόρ R 1" για τη σύνδεση.

Σχ. 9 Σύνδεση στη λεκάνη συλλογής συμπυκνώματος

Η αποχέτευση συμπυκνώματος από το πηνίο εξωτερικού αέρα μπορεί να παραμείνει ελεύθερη.
Εάν οι αποχετεύσεις συμπυκνώματος μεταφερθούν, θα πρέπει να αποφευχθεί το να παγώσουν οι
σωληνώσεις σύνδεσης.

5.4.4

Σύνδεση με τον υγραντήρα

Όπου υπάρχει, ο υγραντήρας πρέπει να τροφοδοτείται με μη επεξεργασμένο νερό δικτύου, κατά προτίμηση φιλτραρισμένο από ακαθαρσίες και / ή σκωρίες. Οι διάμετροι των συνδέσεων φαίνονται στα σχέδια διαστάσεων.
Συνιστάται η κατασκευή του σωλήνα αποστράγγισης σε μη ηλεκτρικά αγώγιμο υλικό.
Το νερό που αποβάλλεται από τον υγραντήρα μπορεί να φτάσει τους 100 ° C.

Είναι υποχρεωτικό να δημιουργηθεί ένα σιφόνι για την αποστράγγιση του νερού από τον υγραντήρα.

Ποτέ μην τροφοδοτείτε τον υγραντήρα με απιονισμένο ή μαλακό νερό.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο "Υγραντήρας".
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5.5	Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό που πληροί τις προδιαγραφές του νόμου, που διαθέτει την απαιτούμενη κατάρτιση και έχει ενημερωθεί για τους κινδύνους που συνδέονται με αυτές τις
εργασίες.
Οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των καλωδιώσεων και των σχετικών εξαρτημάτων θα πρέπει να καθορίζονται
από προσωπικό εξουσιοδοτημένο για τον σχεδιασμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τηρώντας τα διεθνή και εθνικά
πρότυπα του τόπου εγκατάστασης των μονάδων, που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο
τοποθέτησης.
Για τις ανάγκες εγκατάστασης στοιχείων εξωτερικά της μονάδας, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το ηλεκτρολογικό διάγραμμα που παρέχεται με τη μονάδα.
Το ηλεκτρολογικό διάγραμμα, μαζί με τα εγχειρίδια, θα πρέπει να φυλάσσεται με προσοχή και να είναι διαθέσιμο για
μελλοντικές παρεμβάσεις στη μονάδα.
Γενικά:
-- οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφονται
στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα που επισυνάπτεται στη μονάδα, και με τις ισχύουσες διατάξεις στον τόπο εγκατάστασης,
-- η γείωση επιβάλλεται από το νόμο,
-- ο εγκαταστάτης θα πρέπει να φροντίζει για τη σύνδεση του καλωδίου γείωσης με κατάλληλο ακροδέκτη ΡΕ στην
ακίδα γείωσης που υπάρχει στον ηλεκτρολογικό πίνακα,
-- βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας συμφωνεί με τα ονομαστικά στοιχεία της μονάδας (τάση, αριθμός φάσεων,
συχνότητα) που αναγράφονται στην ετικέτα πάνω στη μονάδα,
-- η τυπική τάση τροφοδοσίας (δείτε το ειδικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα) δεν θα πρέπει να υπόκειται σε διακυμάνσεις μεγαλύτερες από ±10%, και η ανισορροπία φάσεων θα πρέπει πάντοτε να είναι μικρότερη του 2%,
-- η τροφοδοσία του κυκλώματος ελέγχου προκύπτει από τη γραμμή ισχύος μέσω ενός μετασχηματιστή που βρίσκεται στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Το κύκλωμα ελέγχου προστατεύεται από κατάλληλες ασφάλειες.
-- Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά με την αλληλουχία των φάσεων, δηλαδή δεξιόστροφα.
Αυτός ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 61000-3-12, σχετικά με όρια αρμονικών
ρευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς βραχυκυκλώματος "Ssc", στο σημείο σύνδεσης ανάμεσα
στην τροφοδοσία της συσκευής και του δημόσιου συστήματος είναι μεγαλύτερη ή ίση με όσα αναφέρονται στο σχήμα του τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχεται μαζί με τη μονάδα.
Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη ή του χρήστη του εξοπλισμού να διασφαλίσει, εάν είναι απαραίτητο σε
συνεννόηση με τον χειριστή του δικτύου διανομής, ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε τροφοδοσία
με ισχύ βραχυκυκλώματος "Ssc" μεγαλύτερη ή ίση με την φαίνεται στο διάγραμμα καλωδίωσης που
παρέχεται με τη μονάδα.
Για τη σύνδεση της γραμμής τροφοδοσίας της μονάδας, υπάρχει μια τυφλή μεταλλική φλάντζα στο κάτω μέρος του
κουτιού του πίνακα ηλεκτρικού ρεύματος.

Σχ. 10 Φλάντζα γραμμής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος (κοιτώντας από κάτω τον πίνακα ηλεκτρικού ρεύματος)

Για να περάσετε τα καλώδια τροφοδοσίας, αφαιρέστε τη φλάντζα και τρυπήστε την για την εγκατάσταση ειδικών καλωδίων.
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Για την τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας, χρησιμοποιείτε συστήματα στερέωσης καλωδίων
ρεύματος με αντοχή στις δυνάμεις έλξης και στρέψης.
Το βάρος των καλωδίων δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το σύστημα ηλεκτρολογικών συνδέσεων.
Η διατομή του καλωδίου και τα προστατευτικά γραμμής θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του ηλεκτρολογικού διαγράμματος.
Οι συνδέσεις στον ηλεκτρολογικό πίνακα θα πρέπει να γίνονται διατηρώντας τον δηλωμένο βαθμό
προστασίας ΙΡ.
Στον πίνακα ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχει μια ακολουθία και ένα ελάχιστο/μέγιστο ρελέ τάσης φάσης εξοπλισμένο
με τρία LED.
Η πράσινη λυχνία led δείχνει την παρουσία της τριφασικής γραμμής και την κλειστή επαφή συγκατάθεσης.
Η κίτρινη λυχνία LED που αναβοσβήνει σύντομα και αργά σηματοδοτεί την έλλειψη φάσης (ανοιχτή επαφή συγκατάθεσης).
Η κίτρινη λυχνία LED που αναβοσβήνει σύντομα και γρήγορα υποδεικνύει λάθος ακολουθία των φάσεων (ανοιχτή
επαφή συγκατάθεσης).
Η κόκκινη λυχνία LED που αναβοσβήνει σύντομα και γρήγορα και με την πράσινη λυχνία LED αναμμένη δείχνει ότι η
τάση τροφοδοσίας είναι εκτός των ελεγχόμενων ορίων τάσης (κλειστή επαφή συγκατάθεσης).
Η μεγάλη κόκκινη λυχνία LED που αναβοσβήνει επί μακρών σηματοδοτεί τον συναγερμό λόγω υπότασης σε σχέση
με την ελεγχόμενη τιμή (ανοιχτή επαφή συγκατάθεσης).
Η αναμμένη κόκκινη λυχνία LED σηματοδοτεί τον συναγερμό υπέρτασης σε σχέση με την ελεγχόμενη τιμή ανοιχτή
επαφή συγκατάθεσης).

Σχ. 11 Ρελέ αλληλουχίας φάσεων

Η επαφή του ρελέ αλληλουχίας φάσεων διακόπτει την τροφοδοσία 230 V. Ο ελεγκτής συνεχίζει να
τροφοδοτείται, ενώ οι ανεμιστήρες και οι συμπιεστές δεν ενεργοποιούνται.
Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται υπό τάση.
Εάν χρησιμοποιείται διαφορικός διακόπτης για την προστασία της γραμμής τροφοδοσίας, στις μονάδες με inverter χρησιμοποιείτε διακόπτες τύπου "Β" ή "Β+", με ελάχιστο όριο παρέμβασης τα 300 mA
και καθυστέρηση.
Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις στις καθαρές επαφές που τροφοδοτούνται από εξωτερικές πηγές, θα
πρέπει να έχουν επαρκή προστασία από υπέρταση και βλάβες στη γείωση.
Το κύκλωμα των καθαρών επαφών στο εσωτερικό του ηλεκτρολογικού πίνακα αποτελείται από πορτοκαλί καλώδιο.
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5.6

Αεραυλικές συνδέσεις

Το μέγεθος των αγωγών πρέπει να πραγματοποιείται επαρκώς έτσι ώστε να μην δημιουργούνται απρόβλεπτες συμπυκνωμένες ή / και κατανεμημένες απώλειες και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μείωση της ροής του επεξεργασμένου αέρα σε σύγκριση με το σχεδιασμό. Οι απώλειες στους αγωγούς δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον χρήσιμο
επιπολασμό που παρέχεται από τους ανεμιστήρες (για συγκεκριμένες εφαρμογές, συμβουλευτείτε το Τεχνικό Τμήμα
μας).
Οι αγωγοί που είναι συνδεδεμένοι στη μονάδα δεν πρέπει να περιέχουν πηγές ανάφλεξης όπως ορίζονται στο IEC 603335-2-40: 2018.

5.6.1

Κανάλια λήψης και παροχής

Οι μονάδες διαθέτουν διάφορες συνδέσεις τόσο για το κανάλι λήψης όσο και για το κανάλι παροχής
Συμβουλευθείτε το διαστασιολογικό διάγραμμα που υπάρχει στην τεκμηρίωση της μονάδας για λεπτομέρειες.
Για τη σύνδεση πρέπει να αφαιρεθούν τα πάνελ κλεισίματος με τα οποία αποστέλλεται η μονάδα.

Σχ. 12 Σύνδεση αγωγών λήψης

Σχ. 13 Σύνδεση αγωγών παροχής

Σχ. 14 Πλευρική σύνδεση
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Εάν η παροχή είναι προς τα κάτω, θα πρέπει να αφαιρεθεί το κάτω πάνελ της μονάδας

Σχ. 15 Σύνδεση προς τα κάτω

5.6.2

Σύνδεση των καναλιών

Η σωστή εγκατάσταση των καναλιών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις εξής συστάσεις:
-- Οι διαστάσεις του αγωγού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες με τις θύρες παροχής και αναρρόφησης που προβλέπονται στη μονάδα. Είναι προτιμότερο να διευρύνονται οι αγωγοί κοντά στο μηχάνημα που κατασκευάζεται
σύμφωνα με τους κανόνες βέλτιστων τεχνικών∙
-- οι αγωγοί πρέπει να συνδέονται με τη μονάδα παρεμβάλλοντας έναν αντι-κραδασμικό σύνδεσμο προκειμένου να
μειωθεί η μετάδοση δονήσεων από τη μονάδα στους ίδιους τους αγωγούς·
-- πάντα να σφραγίζετε τους αρμούς για να αποφύγετε διαρροές αέρα από τους αγωγούς·
-- Εάν θέλετε να μειώσετε σημαντικά το θόρυβο που εκπέμπεται από το μηχάνημα μέσω των αγωγών είναι απαραίτητο να εξοπλίσετε το τελευταίο με ειδικούς σιγαστήρες. Οι απώλειες που παρουσιάζουν θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρήσιμου επιπολασμού.
-- Σε περίπτωση που η μονάδα είναι εξοπλισμένη με γεννήτρια θερμότητας άμεσης εναλλαγής, ο αγωγός παροχής
θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ειδικό αποσβεστήρα πυρκαγιάς, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
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6
6.1

ΘΈΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Προκαταρκτικές εργασίες
Η θέση της μονάδας σε λειτουργία πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό με την εξουσιοδότηση του Κατασκευαστή.
Όλες οι μονάδες περιέχουν ψυκτικό αέριο, και συνεπώς το κύκλωμα ψύξης είναι υπό πίεση.

Η μονάδα περιέχει ψυκτικό αέριο ταξινομημένο ως A2L ελαφρώς εύφλεκτο.
Ελέγξτε:
-- ότι οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις έχουν πραγματοποιηθεί σωστά και ότι όλοι οι ακροδέκτες είναι σωστά ασφαλισμένοι,
-- ότι η τάση στους ακροδέκτες RST είναι 400 V ± 10% (ή αυτή της πινακίδας της μονάδας σε περίπτωση ειδικών
τάσεων).
-- ότι στα μανόμετρα (εάν υπάρχουν) ή στην οθόνη ελέγχου εμφανίζεται η πίεση του αερίου στα κυκλώματα ψύξης,
-- ότι δεν υπάρχουν διαρροές ψυκτικού υγρού, ενδεχομένως και μέσω του ανιχνευτή διαρροών (η παρουσία λεκέδων λαδιού μπορεί να αποτελεί ένδειξη διαρροής ψυκτικού).
Δώστε προσοχή στους ηλεκτρολογικούς ελέγχους και χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία.
Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της μονάδας στην θέση ΟΝ και ελέγξτε στην οθόνη ελέγχου ότι η μονάδα είναι σε
κατάσταση OFF προκειμένου να αποφευχθεί η ενεργοποίησή της.
Ελέγξτε τη σωστή τροφοδοσία των αντιστάσεων για τη θέρμανση του λαδιού στα κάρτερ των συμπιεστών.
Η εισαγωγή των αντιστάσεων του στροφαλοθαλάμου γίνεται με το κλείσιμο του γενικού αποζεύκτη και
πρέπει να γίνει τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.
Για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία των αντιστάσεων, βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος των συμπιεστών είναι ζεστό και
σε κάθε περίπτωση σε θερμοκρασία 10 - 15°C πάνω τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Ελέγξτε:
-- ότι τυχόν αισθητήρες που παρέχονται με τη μονάδα έχουν εγκατασταθεί σωστά, σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό
διάγραμμα και την σχετική τεκμηρίωση,
-- ότι ο τηλεχειρισμός έχει συνδεθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ηλεκτρολογικού διαγράμματος και ότι λειτουργεί σωστά,
-- ότι η σύνδεση στο αεραυλικό δίκτυο έχει γίνει με το σωστό τρόπο, μέσω των καναλιών παροχής και εισόδου αέρα,
-- ότι οι συνδέσεις υδραυλικών έχουν γίνει σύμφωνα με τις ενδείξεις στις πινακίδες εισόδου / εξόδου και ότι έχει
εγκατασταθεί ένα μηχανικό φίλτρο στην είσοδο της μονάδας (υποχρεωτικό εξάρτημα, δίχως αυτό δεν ισχύει η
εγγύηση)·
-- ότι το υδραυλικό σύστημα έχει εξαεριστεί, εξαλείφοντας τυχόν εναπομένοντα αέρα, φορτώνοντάς τον σταδιακά
και ανοίγει τις συσκευές εξαερισμού, συμπεριλαμβανομένης αυτής που βρίσκεται στην κορυφή της μπαταρίας ·
-- ότι έχει τοποθετηθεί κατάλληλο σιφόνι στην αποχέτευση συμπυκνώματος.
Εάν η μονάδα είναι εξοπλισμένη με καυστήρα αερίου, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες που συνοδεύουν τη μονάδα.
Πριν προχωρήσετε στην ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα πάνελ κλεισίματος της μονάδας βρίσκονται στη θέση τους και έχουν ασφαλιστεί με τις σχετικές βίδες στερέωσης.
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6.2
6.2.1

Πρώτη λειτουργία
Προκαταρκτικοί έλεγχοι
Για να λειτουργήσει η μονάδα, πρέπει να έχει κλείσει το εξωτερικό σύστημα αποκλεισμού.

Συμβουλευθείτε το ηλεκτρολογικό διάγραμμα που παρέχεται με τη μονάδα, για τη σύνδεση του εξωτερικού συστήματος αποκλεισμού.
Εάν δεν απαιτείται για την εγκατάσταση, το εξωτερικό σύστημα αποκλεισμού θα πρέπει να βραχυκυκλωθεί.
Για το σκοπό αυτό, υπάρχει ένα κομμάτι καλωδίου στην πλακέτα του τερματικού.

Το καλώδιο έχει ήδη εισαχθεί στον ακροδέκτη "2". Για να κάνετε γέφυρα τοποθετήστε το στον ακροδέκτη "1".

6.2.2

Λειτουργικοί έλεγχοι

Με την ενεργοποίηση της μονάδας, μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει ο κεντρικός αερισμός.
Η ενεργοποίηση των συμπιεστών εξαρτάται από το αίτημα θερμορρύθμισης και την τυχόν ενεργοποίηση της ανανέωσης του αέρα κατά την ενεργοποίηση της "λειτουργίας πλύσης".
Εάν η "λειτουργία πλύσης" είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να σταματήσει βίαια.

Όταν αυτό το σύμβολο υπάρχει στο πάνω μέρος της κύριας οθόνης, αυτό σημαίνει ότι το πλύσιμο βρίσκεται
σε εξέλιξη.
Πατώντας το σύμβολο πλυσίματος έχετε πρόσβαση στην οθόνη για να το σταματήσετε.
Βεβαιωθείτε ότι η απορρόφηση των μοτέρ του κεντρικού εξαερισμού είναι στα πλαίσια της ονομαστικής τιμής. Μεγαλύτερες τιμές υποδεικνύουν υπερβολική παροχή αέρα που, εάν επιμείνει, μπορεί να προκαλέσει την παρέμβαση των
ηλεκτρικών ασφαλειών των μοτέρ.
Ελέγχετε ότι οι τιμές που διαβάζουν οι αισθητήρες του χειριστηρίου (θερμοκρασίες, πιέσεις) αντιστοιχούν στις πραγματικές τιμές.
Η μονάδα προβλέπει την αυτόματη ρύθμιση του ρυθμού ροής αέρα του κύριου εξαερισμού, ελέγξτε στη διεπαφή
χρήστη ελέγχου ότι έχει επιτευχθεί ο καθορισμένος ρυθμός ροής. Οι χαμηλότεροι ρυθμοί ροής υποδηλώνουν υπερβολικές πτώσεις πίεσης στο αεροαυλικό κύκλωμα.
Ελέγχετε μετά από κάποιες ώρες λειτουργίας των συμπιεστών, ότι η οπή ένδειξης του υγρού έχει πράσινη στεφάνη:
η κίτρινη απόχρωση υποδεικνύει την παρουσία υγρασίας στο κύκλωμα. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η αφύγρανση του κυκλώματος από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται φυσαλίδες στην οπή ένδειξης του υγρού. Η συνεχής παρουσία φυσαλίδων μπορεί
να υποδεικνύει έλλειψη ψυκτικού και ανάγκη αναπλήρωσής του. Ωστόσο, η παρουσία μερικών φυσαλίδων επιτρέπεται.
Είναι υποχρεωτική η τήρηση μητρώου για τη μονάδα (δεν παρέχεται), το οποίο θα επιτρέπει να καταγράφονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στη μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι πιο εύκολο να οργανωθούν επαρκώς
οι παρεμβάσεις, διευκολύνοντας τους ελέγχους και την πρόληψη βλαβών.
Αναγράφετε στο μητρώο τον τύπο ψυκτικού, την ημερομηνία και τον τύπο παρέμβασης (τακτική συντήρηση ή επισκευή), περιγραφή της παρέμβασης και τυχόν ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, μέτρα που λήφθηκαν, τον χειριστή που πραγματοποίησε την παρέμβαση και τον τίτλο του.
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6.3

Βαθμονόμηση οργάνων ασφαλείας
Οποιαδήποτε παρέμβαση στη μονάδα θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Εσφαλμένες τιμές βαθμονόμησης ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες
στη μονάδα αλλά και σε ανθρώπους.

Οι διατάξεις ελέγχου και ασφάλειας βαθμονομούνται και δοκιμάζονται στο εργοστάσιο πριν από την αποστολή της
μονάδας.
Ωστόσο, μετά τη θέση σε λειτουργία της μονάδας, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τις συσκευές ασφαλείας (μόνο τους
διακόπτες υψηλής πίεσης).
Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Περιοδικοί έλεγχοι".
Οι τιμές βαθμονόμησης αναγράφονται στον πίνακα.

Όργανα ελέγχου και ασφάλειας
Διακόπτης υψηλής πίεσης για μονάδα
UATYA25
Διακόπτης υψηλής πίεσης για μονάδα 2.1
Διακόπτης υψηλής πίεσης για όλες τις άλλες
Βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης (όπου
υπάρχει)

6.4

Set Point
ενεργοποίησης

Διαφορικό

Επανοπλισμός

42,0 barg

8,0 barg

Χειροκίνητο

42,0 barg
44,0 barg

8,0 barg
8,0 barg

-

46 barg

-

-

Έλεγχοι κατά τη λειτουργία

Με τα κυκλώματα σε λειτουργία στο 100% και σταθερά σε συνθήκες εργασίας κοντινές στις ονομαστικές, ελέγξτε τα
εξής:
-- ότι η απορρόφηση ρεύματος της μονάδας πλησιάζει τα στοιχεία που αναγράφονται στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα. Τιμές που αποκλίνουν σημαντικά ενδέχεται να οφείλονται σε διαχωρισμένη λειτουργία της μονάδας, σε συνθήκες εργασίας πολύ διαφορετικές από τις ονομαστικές, ή σε δυσλειτουργίες σε ένα ή περισσότερα τμήματα,
-- ότι η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία συμπύκνωσης κάθε κυκλώματος και τη θερμοκρασία του αέρα είναι
μικρότερη από 25°C. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σχετικοί ανεμιστήρες περιστρέφονται σωστά και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ή ακαθαρσίες στην επιφάνεια του πηνίου συμπύκνωσης,
-- τιμή υπερθέρμανσης του αερίου αναρρόφησης: η βέλτιστη τιμή είναι μεταξύ 4 και 7°C,
-- τιμή υπόψυξης του αερίου υγρού εξόδου του συμπυκνωτή: η βέλτιστη τιμή είναι μεταξύ 5 και 10°C,
-- ότι η οπή ένδειξης του υγρού έχει πράσινη απόχρωση,
-- ότι δεν εμφανίζονται φυσαλίδες στην οπή στο σωλήνα του υγρού. Η συνεχής παρουσία φυσαλίδων μπορεί να
υποδεικνύει έλλειψη ψυκτικού φορτίου. Η περιστασιακή παρουσία φυσαλίδων επιτρέπεται,
-- ότι το φίλτρου του ψυκτικού δεν είναι αποφραγμένο. Για τον σκοπό αυτόν, μετρήστε τη θερμοκρασία του σωλήνα
υγρού αμέσως πριν και αμέσως μετά το φίλτρο, ελέγχοντας ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές (επιτρεπτή
διαφορά ένας-δύο βαθμοί °C),
-- ότι η εκκένωση συμπυκνώματος λειτουργεί σωστά.
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6.5

Συναγερμοί και δυσλειτουργίες

Τυχόν δυσλειτουργίες επιφέρουν την παρέμβαση των προστατευτικών και των ασφαλειών της μονάδας, πριν προκύψουν σοβαρές βλάβες.
Όλες οι "προειδοποιήσεις" και οι "συναγερμοί" καταχωρούνται στη μνήμη του χειριστηρίου και εμφανίζονται στην
οθόνη της μονάδας.
Πριν την αποκατάσταση συναγερμού, θα πρέπει να αναζητήσετε και να εξαλείψετε την αιτία που τον
προκάλεσε.
Η επανάληψη συναγερμού σύντομα οδηγεί στην πρόκληση σοβαρών βλαβών στη μονάδα.
Μονάδα εξοπλισμένη με ελαφρώς εύφλεκτο ψυκτικό μέσο ταξινόμησης A2L. σε περίπτωση συναγερμού διαρροής ψυκτικού, μπορεί να δημιουργηθούν εύφλεκτες ατμόσφαιρες.
Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του χειριστηρίου για τους συναγερμούς και τις προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην
οθόνη της μονάδας.
Σε περίπτωση ανωμαλιών που δεν διαχειρίζεται το χειριστήριο, συμβουλευθείτε τον παρακάτω κατάλογο βλαβών.
Σε αυτόν τον κατάλογο βλαβών δεν περιλαμβάνονται βλάβες που οφείλονται σε εσκεμμένες παρεμβάσεις ή παραλείψεις ή ιδιαίτερα σοβαρές βλάβες, όπου απαιτείται σε βάθος ανάλυση.

6.5.1

Γενική αντιμετώπιση προβλημάτων

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης
είναι στη θέση "ΟΝ".
Έλλειψη τάσης δικτύου.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στη
γραμμή τροφοδοσίας.
Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα των
Η μονάδα δεν ενεργοποιείται, η οθόπροστατευτικών κατάντη και ανάντη
νη είναι σβηστή.
του μετασχηματιστή του εφεδρικού
Απουσία τάσης στο εφεδρικό κύκλωκυκλώματος.
μα.
Αποκαταστήστε την ασφάλεια που
παρενέβη αφού εξαλείψετε την αιτία
που προκάλεσε την παρέμβασή της
Η μονάδα δεν ενεργοποιείται, η
Η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί από
Αποκαταστήστε τη σύνδεση της οθόοθόνη είναι σβηστή, το χειριστήριο
την οθόνη και η οθόνη είναι αποσυννης ή αντικαταστήστε την.
τροφοδοτείται κανονικά.
δεδεμένη ή έχει βλάβη.
Η μονάδα δεν ενεργοποιείται, η
οθόνη είναι σβηστή, το χειριστήριο
Υπάρχει βλάβη στο χειριστήριο.
Αντικαταστήστε το χειριστήριο.
τροφοδοτείται κανονικά αλλά τα LED
δεν αναβοσβήνουν.
Η σύνδεση της οθόνης με το χειριΑποκαταστήστε τη σύνδεση ανάμεσα
Η μονάδα λειτουργεί κανονικά, η
στήριο έχει διακοπεί.
στην οθόνη και το χειριστήριο.
οθόνη είναι σβηστή.
Υπάρχει βλάβη στην οθόνη.
Αντικαταστήστε την οθόνη.
Ελέγξτε την ακεραιότητα της δευτερεύουσας παροχής του μετασχηματιστή 230V.
Ελέγξτε την ακεραιότητα των ασφαΗ μονάδα δεν ενεργοποιείται, η οθό- Δεν υπάρχει βοηθητικό τροφοδοτικό
λειών κατάντη του μετασχηματιστή
νη είναι αναμμένη.
230V
230V.
Ελέγξτε τη σωστή αλληλουχία φάσεων και την ακεραιότητα του ρελέ
αλληλουχίας φάσεων.
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ΣΥΜΠΤΩΜΑ

Ασυνήθιστοι ήχοι στις υδραυλικές
σωληνώσεις.

Παρουσία λαδιού στην αποχέτευση
της βαλβίδας ασφαλείας.

Απώλειες νερού από τη βαλβίδα
κατά την πρώτη εκκίνηση
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ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν δεν μπορείτε να παρέμβετε στη
ρύθμιση της αντλίας, κλείστε μερικώς
το όργανο ανάσχεσης στην έξοδο
της μονάδας, μέχρι να αποκατασταθεί η ονομαστική παροχή.
Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες εξαεριΠαρουσία αέρα στην εγκατάσταση.
σμού δεν διακόπτονται από βρύσες.
Εξαερώστε την εγκατάσταση.
Ελέγξτε την παρέμβαση των πρεΆνοιγμα της βαλβίδας λόγω μη πα- σοστατών υψηλής πίεσης και εάν
ρέμβασης των προστατευτικών.
χρειάζεται αντικαταστήστε τους.
Η βαλβίδα πρέπει να αντικατασταθεί.
Άνοιγμα της βαλβίδας λόγω υπερβο- Αντικαταστήστε τη βαλβίδα και απολικής θερμοκρασίας.
καταστήστε το φορτίο.
Δημιουργήστε πίεση στο σώμα της
αντλίας 2 ή 3 φορές, κλείνοντας και
Αποκατάσταση μηχανικής στεγανοανοίγοντας τη βρύση εξόδου έτσι
ποίησης
ώστε να αποκατασταθεί σωστά η
στεγανοποίηση.
Λειτουργία της αντλίας της εγκατάστασης εκτός ορίων, με υπερβολική
παροχή νερού.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε τροποποιήσεις στο σχεδιασμό δίχως προειδοποίηση
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6.6

Προσωρινή διακοπή

6.7

Διακοπή για μεγάλο χρονικό διάστημα

Θεωρείται προσωρινή η διακοπή λειτουργίας της μονάδας για λίγες ημέρες.
Η διακοπή λειτουργίας της μονάδας γίνεται μέσω της οθόνης του χειριστηρίου, του εξωτερικού συστήματος αποκλεισμού ή μέσω σειριακής θύρας εάν υπάρχει.
Κατά την προσωρινή διακοπή, η μονάδα θα πρέπει να τροφοδοτείται κανονικά με ρεύμα.
Εκτελώντας με αυτόν τον τρόπο την προσωρινή διακοπή, για την επανεκκίνηση της μονάδας δεν απαιτείται καμία
παρέμβαση εκτός από την θέση του χειριστηρίου σε κατάσταση "ΟΝ".

Θεωρείται διακοπή για μεγάλο χρονικό διάστημα η μη χρήση της μονάδας για κάποιους μήνες.
Σε περίπτωση που προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας της μονάδας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει:
-- να απενεργοποιήσετε τη μονάδα μέσω του χειριστηρίου,
-- να διακόψετε την τροφοδοσία μέσω του γενικού διακόπτη της μονάδας,
-- να εκκενώσετε την υδραυλική εγκατάσταση (εάν δεν προβλέπεται αντιψυκτικό),
-- να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκάνη συλλογής συμπυκνώματος,
-- να αδειάσετε τον κύλινδρο του αφυγραντήρα εάν υπάρχει,
-- ελέγξτε ότι τυχόν αποσβεστήρες επιστροφής και παροχεύτευσης είναι εντελώς κλειστοί∙
Αυτή η μελέτη περίπτωσης ανάγεται εκ των πραγμάτων στην κατάσταση αποθήκευσης∙ επομένως, ανατρέξτε στα
σχετικά όρια που προβλέπονται.
Στην επόμενη επανεκκίνηση επαναλάβετε τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας.
Με τη νέα διαδικασία έναρξης λειτουργίας, αντικαταστήστε την κασέτα συστήματος ανίχνευσης διαρροών.
Όλες οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στη μονάδα για λόγους συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΗΗ του IEC 60335-2-40: 2018, τους τοπικούς κανονισμούς και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα
με το πρότυπο EN378-4 και το πρότυπο EN13313.
Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν δυνητικά εύφλεκτες ατμόσφαιρες∙ βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης.
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7

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Όλες οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στη μονάδα για λόγους συντήρησης πρέπει να εγκριθούν και να πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΗΗ του IEC
60335-2-40: 2018, τους τοπικούς κανονισμούς και, στην Ευρώπη, το πρότυπο EN378-4 και το πρότυπο EN13313. Ανατρέξτε συγκεκριμένα στο Παράρτημα Ε του προτύπου EN378-4.
Μονάδα εξοπλισμένη με ελαφρώς εύφλεκτο ψυκτικό μέσο ταξινόμησης A2L. σε περίπτωση συναγερμού διαρροής ψυκτικού, μπορεί να δημιουργηθούν εύφλεκτες ατμόσφαιρες.
Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παρέμβαση στη μονάδα ή πριν εισέλθετε στο εσωτερικό της,
βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος.
Οι συμπιεστές και οι σωληνώσεις εξόδου έχουν υψηλή θερμοκρασία. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν
εργάζεστε κοντά τους.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν εργάζεστε κοντά στα πηνία με πτερύγια, καθώς τα αλουμινένια πτερύγια είναι ιδιαίτερα αιχμηρά.

Μην πλησιάζετε σε κινούμενα εξαρτήματα χωρίς προστατευτικά.
Σε μονάδες όπου υπάρχουν πυκνωτές ή και inverter, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να παραμένουν
υπό τάση για ορισμένα λεπτά, ακόμη και αφού κλείσει ο γενικός διακόπτης.
Περιμένετε 10 λεπτά πριν από κάθε επέμβαση στα ηλεκτρολογικά τμήματα της μονάδας.
Τα κυκλώματα που τροφοδοτούνται από εξωτερικές πηγές (με καλώδια χρώματος πορτοκαλί) ενδέχεται να βρίσκονται υπό τάση ακόμη και αφού διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας.
Παρεμβαίνετε στη μονάδα μόνο με επαρκή φωτισμό για τον τύπο παρέμβασης που θα πραγματοποιηθεί.

7.1

Ρυθμίσεις

Όλες οι παράμετροι που ρυθμίζουν τη λειτουργία της μονάδας μπορούν να προσαρμοστούν από τη διεπαφή χρήστη
του χειριστηρίου.
Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του χειριστηρίου σε περίπτωση που απαιτούνται τροποποιήσεις, αφού πρώτα επικοινωνήσετε με τον Κατασκευαστή.
Οι βαθμονομήσεις που αφορούν στην ασφάλεια της μονάδας μπορούν να τροποποιηθούν (βαλβίδες ασφαλείας,
πρεσοστάτες υψηλής πίεσης, ασφάλειες...) ή διαφορετικά προστατεύονται από παρεμβάσεις (βαθμονόμηση των
θερμικών ασφαλειών, χρονοδιακόπτες...).
Σε κάθε περίπτωση, εάν είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά που
παρέχονται από τον Κατασκευαστή (στην περίπτωση οργάνων με δυνατότητα βαθμονόμησης) ή με το ίδιο μέγεθος
και χαρακτηριστικά (στην περίπτωση των ασφαλειών).
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7.2

Εξωτερικός καθαρισμός

Το εξάρτημα της μονάδας που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας είναι ο εναλλάκτης με πτερύγια.
Είναι άκρως απαραίτητο να τον διατηρείτε καθαρό και ελεύθερο από ακαθαρσίες ή και ιζήματα που ενδέχεται να
παρεμποδίσουν τη ροή του αέρα.
Ο τακτικός καθαρισμός των επιφανειών του πηνίου είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία της μονάδας, και αυξάνει τη λειτουργική διάρκεια ζωής του εναλλάκτη και της μονάδας.
Ο συχνός και σωστός καθαρισμός των πηνίων συμβάλλει στην αισθητή μείωση των προβλημάτων διάβρωσης.
Ενώ εκτελείται ο καθαρισμός των εναλλάκτη με πτερύγια, ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα πρέπει να
είναι κλειστός και ο γενικός διακόπτης ασφαλισμένος στη θέση "OFF".
Η χρήση πίδακα αέρα σε ακάθαρτο πηνίο επιφέρει την εναπόθεση των ιζημάτων και των ρύπων στο
εσωτερικό του εναλλάκτη, καθιστώντας έτσι ακόμη πιο δύσκολο τον καθαρισμό. Όλες οι ακαθαρσίες
και τα ιζήματα θα πρέπει συνεπώς να αφαιρούνται από την επιφάνεια πριν από το πλύσιμο.
Για μονάδες εγκατεστημένες σε παράκτιες ή βιομηχανικές ζώνες, ή σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν
στην ατμόσφαιρα επιθετικοί χημικοί παράγοντες, το περιοδικό πλύσιμο με καθαρό νερό είναι ιδιαίτερα
ευνοϊκό και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της διάβρωσης.
Για τον καθαρισμό των πηνίων δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται χημικοί παράγοντες, νερό με
χλωρίνη, όξινα ή βασικά απορρυπαντικά. Τα απορρυπαντικά αυτά μπορεί να είναι δύσκολο να ξεπλυθούν και ενδέχεται να επιταχύνουν τη διάβρωση στο σύνδεσμο αγωγού και πτερυγίου και στα σημεία
επαφής διαφορετικών υλικών (Cu και Al).

7.2.1

Καθαρισμός παραδοσιακών ραβδωτών μπαταριών Cu / Al

Οι παραδοσιακές μπαταρίες με σωλήνες με πτερύγια μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική
σκούπα ή μια ένα πινέλο με μη μεταλλικές μαλακές τρίχες.
Ο καθαρισμός θα πρέπει πάντοτε να γίνεται προς την φορά των πτερυγίων και ποτέ κάθετα σε αυτά. Τα πτερύγια
λυγίζουν εύκολα και παθαίνουν ζημιά.
Καθαρίζετε προς την αντίθετη κατεύθυνση της συνήθους ροής αέρα.
Το πηνίο μπορεί στη συνέχεια να πλυθεί, χρησιμοποιώντας μόνο πόσιμο νερό σε χαμηλή πίεση (3-5 barg)
Το πλύσιμο είναι απαραίτητο να εκτελείται με πίδακα νερού σε χαμηλή πίεση, προς αποφυγή βλάβης
στα πτερύγια.
Πίδακες νερού ή πίδακες πεπιεσμένου αέρα σε υψηλή πίεση δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται
για τον καθαρισμό του πηνίου. Η δύναμη του πίδακα νερού ή αέρα μπορεί να λυγίσει τα πτερύγια, με
συνακόλουθη αύξηση των απωλειών αεραυλικού φορτίου στον εναλλάκτη, και υποβάθμιση της απόδοσης της μονάδας.
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7.2.2

Καθαρισμός του χώρου εγκατάστασης

Διατηρήστε τη θέση εγκατάστασης της μονάδας καθαρή και τακτοποιημένη για να επιτρέψετε την ασφαλή πρόσβαση
στα διάφορα μέρη της. Συγκεκριμένα, αποφύγετε τη συσσώρευση φύλλων, βρωμιάς κοντά στη μονάδα ή την εναπόθεση υλικών που μπορούν να εκπέμπουν άσχημες ή ερεθιστικές οσμές που μπορούν να απελευθερωθούν στο
περιβάλλον από την ανανέωση του αέρα.
Η εκπομπή σκόνης και βρωμιάς κοντά στη μονάδα προκαλεί ταχεία μείωση της απόδοσης του φίλτρου αέρα που
υπάρχει στην παροχή.

7.3

Εσωτερικός καθαρισμός

Διατηρείτε καθαρό και τακτοποιημένο τον χώρο εγκατάστασης. Αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή συντήρηση και τη
διατήρηση της αποτελεσματικότητας της μονάδας.

7.3.1

Καθαρισμός της μονάδας

Διατηρείτε καθαρό το εσωτερικό του ηλεκτρολογικού πίνακα και, όπου υπάρχει, του θαλάμου συμπιεστών.
Μετά από κάθε παρέμβαση στη μονάδα, καθαρίζετε τον ηλεκτρολογικό πίνακα από τυχόν υπολείμματα και ξένα
σώματα.
Επαναφέρετε τις ασφάλειες και τα προστατευτικά που έχουν αφαιρεθεί για τις ανάγκες των εργασιών.
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για την αφαίρεση καταλοίπων των εργασιών ή και τυχόν σκόνης.
Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα.
Σε περίπτωση που πρέπει να γίνουν εργασίες στους συμπιεστές στο εσωτερικό του θαλάμου, πριν τον κλείσετε βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει σωστά το ηλεκτρολογικό κυτίο του συμπιεστή, ελέγξτε τη σωστή κατάσταση τυχόν βρυσών
του κυκλώματος ψύξης και βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αφήσει υλικά στο εσωτερικό του θαλάμου.
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7.4

Περιοδικοί έλεγχοι

Εκτελείτε περιοδικούς ελέγχους της σωστής λειτουργίας της μονάδας:
ΕΡΓΑΣΙΑ
Βεβαιωθείτε για τη λειτουργία όλων των διατάξεων ελέγχου και ασφάλειας όπως περιγράφεται
παραπάνω
Ελέγχετε την ασφάλιση των ακροδεκτών τόσο μέσα στον ηλεκτρολογικό πίνακα όσο και στις
πλακέτες των συμπιεστών. Θα πρέπει να καθαρίζονται περιοδικά οι κινητές και σταθερές επαφές των αυτόματων διακοπτών και, εάν εμφανίζουν σημάδια φθοράς, να αντικαθίστανται
Ελέγχετε την στάθμη ψυκτικού μέσω της οπής ένδειξης του υγρού
Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν διαρροές λαδιού από το συμπιεστή
Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού ή μείγματος νερού και γλυκόλης στο υδραυλικό
κύκλωμα
Εάν η μονάδα πρέπει να μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το
νερό από τις σωληνώσεις και από τον εναλλάκτη θερμότητας. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη
εφόσον κατά την περίοδο αδράνειας της μονάδας αναμένονται θερμοκρασίες περιβάλλοντος
κατώτερες του σημείου πήξης του χρησιμοποιούμενου υγρού
Ελέγχετε την πλήρωση του κυκλώματος νερού
Ελέγχετε τη σωστή λειτουργία του διαφορικού πρεσοστάτη νερού ή του ροοστάτη (όπου υπάρχει)
Ελέγχετε τις αντιστάσεις κάρτερ των συμπιεστών
Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό του πηνίου με πτερύγια σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "Εξωτερικός καθαρισμός" ανάλογα με τον τύπο πηνίου που έχει εγκατασταθεί
Καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα
Καθαρίζετε τα φίλτρα εξαερισμού στον ηλεκτρολογικό πίνακα
Πραγματοποιείτε δοκιμή απόψυξης
Ελέγχετε την ένδειξη υγρασίας στην οπή ένδειξης του υγρού (πράσινο = ξηρό, κίτρινο = υγρό).
Εάν η ένδειξη δεν είναι πράσινη, όπως υποδεικνύεται στο αυτοκόλλητο της οπής, αντικαταστήστε το φίλτρο
Ελέγχετε την κατάσταση, την στερέωση και την ισορροπία των πτερυγίων
Ελέγχετε ότι ο ήχος που εκπέμπει η μονάδα είναι φυσιολογικός
Δοκιμή επαλήθευσης του αισθητήρα ανιχνευτή διαρροών ψυκτικού και της σχετικής αλυσίδας
ασφαλείας που συνδέεται στο τέλος
Ελέγξτε τη σωστή σύσφιξη των στυπιοθληπτών καλωδίου στο κουτί του πίνακα ηλεκτρικού
ρεύματος

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Κάθε μήνα
Κάθε μήνα
Κάθε μήνα
Κάθε μήνα
Κάθε μήνα
Κάθε τρίμηνο
Κάθε μήνα
Κάθε μήνα
Κάθε μήνα
3 μήνες
Κάθε μήνα
Κάθε μήνα
Κάθε μήνα
Κάθε 4 μήνες
Κάθε 4 μήνες
Κάθε 4 μήνες
Κάθε χρόνο
Κάθε χρόνο

Το χρονοδιάγραμμα αυτό αναφέρεται σε μια μέση εγκατάσταση. Ενδέχεται να υπάρχουν εγκαταστάσεις όπου απαιτείται η αύξηση της συχνότητας ορισμένων ελέγχων.
Η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να προβλέπει διαλείμματα στους περιοδικούς ελέγχους που είναι σημαντικά μεγαλύτεροι από αυτούς που συνιστώνται ακόμη και αναφορικά με τις συσκευές ασφαλείας που
είναι εγκατεστημένες και το ψυκτικό φορτίο που υπάρχει, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την απώλεια της
εγγύησης της μονάδας.
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7.5

Έκτακτη συντήρηση

Αφού γίνει σωστή εκκίνηση και οι σχετικοί έλεγχοι, συνήθως οι μονάδες δεν απαιτούν καμία παρέμβαση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης για τον έλεγχο του φορτίου του ψυκτικού αερίου.

7.5.1

Ειδικές παρεμβάσεις

Με τη χρήση της μονάδας ενδέχεται να παρουσιαστούν ειδικές περιστάσεις που απαιτούν έγκαιρη παρέμβαση.
Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι εργασίες στη μονάδα πρέπει να εκτελούνται με ασφάλεια και από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με όσα αναγράγονται στο
Παράρτημα ΗΗ του IEC 60335-2-40:2018, στους τοπικούς κανονισμούς και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
στο πρότυπο EN378-4 και στο πρότυπο EN13313
Η παρουσία λαδιού στη μονάδα, στις σωληνώσεις ή σε τμήματα της μονάδας, μπορεί να είναι σημάδι διαρροής αερίου.
Επισκευάστε το σημείο διαρροής και αναπληρώστε το ψυκτικό αέριο.
Σε περίπτωση μικρών διαρροών λαδιού, καθαρίστε τα ακάθαρτα σημεία με απορροφητικά πανιά ή ανακτήστε το λάδι
που έχει διαρρεύσει με απορροφητικές πετσέτες. Σε κάθε περίπτωση, το χρησιμοποιούμενο υλικό θα πρέπει να διατίθεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Ελέγξτε εάν απαιτείται αναπλήρωση του λαδιού.
Σε περίπτωση απόρριψης μείγματος νερού και γλυκόλης πάνω στην εγκατάσταση, διακόψτε άμεσα τη λειτουργία της
μονάδας και την παροχή, κλείνοντας τις βρύσες για να απομονώσετε το τμήμα όπου υπάρχει διαρροή.
Φροντίστε να υπάρχουν επαρκή μέσα για τον περιορισμό της διαρροής ("λουκάνικα", απορροφητικά πανιά, πετσέτες).
Όπου είναι εφικτό, ανακτήστε το υγρό που έχει διαρρεύσει, με αναρρόφηση.
Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς που απαιτεί παρέμβαση αποκατάστασης, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.
Το υγρό που ανακτάται και το χρησιμοποιούμενο υλικό θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους
και κανονισμούς.
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ΘΈΣΗ ΕΚΤΌΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την διαχείριση των αποβλήτων, σας ενημερώνουμε ότι:
-- Ο ιδιοκτήτης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (ΗΗΣ) έχει την υποχρέωση να μην διαθέτει τις συσκευές
αυτές ως αστικά απορρίμματα, αλλά μέσω διαφοροποιημένης συλλογής με τα δημόσια ή ιδιωτικά συστήματα
απόρριψης που προβλέπουν οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί.
-- Ο ιδιοκτήτης έχει την δυνατότητα να επιστρέφει στον διανομέα τις ΗΗΣ στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, σε
περίπτωση αγοράς νέας αντίστοιχης συσκευής.
Οι ΗΗΣ ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, όπως ψυκτικά αέρια, λιπαντικά έλαια και συσσωρευτές ή άλλα
υλικά, και η ακατάλληλη ή λανθασμένη διάθεσή τους ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
και στο περιβάλλον.
Επιπλέον, η λανθασμένη διάθεσή τους επιφέρει κυρώσεις, σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.
Το σύμβολο που αναγράφεται πάνω στη συσκευή και υποδεικνύει την χωριστή συλλογή των ΗΗΣ, είναι ένας διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων που συνοδεύεται από μία οριζόντια μπάρα και προσδιορίζει τη διάθεσή τους στην
αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005.
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