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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ÄιαβÜστε αυτÜ τα ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ìε προσοχÞ για την εξασφÜλιση τηò σωστÞò εγκατÜστασηò.
• Αυτü το εγχειρßδιο κατατÜσσει τα ìÝτρα ασφαλεßαò στιò κατηγορßεò ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.

Βεβαιωθεßτε να ακολουθÞσετε üλα τα παρακÜτω ìÝτρα ασφαλεßαò: εßναι üλα σηìαντικÜ για την εξασφÜλιση τηò ασφÜλειαò.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ....Η ìη τÞρηση κÜποιου στοιχεßου που αναφÝρεται στην ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ εßναι πολý
πιθανü να προκαλÝσει τιò θλιβερÝò συνÝπειεò του θανÜτου Þ του σοβαροý τραυìατισìοý.
ΠΡΟΣΟΧΗ ..........Η ìη τÞρηση κÜποιου στοιχεßου που αναφÝρεται στην ΠΡΟΣΟΧΗ ìπορεß να προκαλÝσει
σε ορισìÝνεò περιπτþσειò θλιβερÝò συνÝπειεò.
• Τα παρακÜτω σýìβολα ασφαλεßαò χρησιìοποιοýνται σε αυτü το εγχειρßδιο:
Βεβαιωθεßτε να τηρÞσετε αυτÞ την οδηγßα.

Βεβαιωθεßτε να δηìιουργÞσετε γεßωση.

ΠοτÝ να ìην επιχειρÞσετε.

ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, κÜνετε δοκιìÞ στη ìονÜδα για να ελÝγξετε αν υπÜρχουν λÜθη στην εγκατÜσταση. Äþστε
στον χρÞστη επαρκεßò οδηγßεò που αφοροýν τη χρÞση και τον καθαρισìü τηò ìονÜδαò σýìφωνα ìε το Εγχειρßδιο Λειτουργßαò.

•

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Η εγκατÜσταση πρÝπει να γßνει απü τον αντιπρüσωπο Þ κÜποιο Üλλο επαγγελìατßα.
Η ακατÜλληλη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò που δßνονται σε αυτü το εγχειρßδιο.
Η ατελÞò εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• Σιγουρευτεßτε να χρησιìοποιÞσετε τα παρεχüìενα Þ τα υποδεικνυüìενα εξαρτÞìατα εγκατÜστασηò.
Η χρÞση Üλλων εξαρτηìÜτων ìπορεß να προκαλÝσει την καταστροφÞ τηò ìονÜδαò, διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• ΤοποθετÞστε το κλιìατιστικü σε στερεÞ βÜση που ìπορεß να σηκþσει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Η ακατÜλληλη βÜση Þ η ατελÞò εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τραυìατισìü στην περßπτωση που η ìονÜδα πÝσει κÜτω απü τη βÜση.

• Η ηλεκτρικÞ εργασßα πρÝπει να γßνει σýìφωνα ìε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò και ìε τουò εθνικοýò κανüνεò ηλεκτρικÞò
καλωδßωσηò Þ τη συνÞθη πρακτικÞ. Η ìη επαρκÞò χωρητικüτητα και η ατελÞò εργασßα στα ηλεκτρικÜ ìπορεß να προκαλÝσουν ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.
• Βεβαιωθεßτε να χρησιìοποιÞσετε Ýνα ξεχωριστü ηλεκτρικü κýκλωìα. ΠοτÝ ìην χρησιìοποιÞσετε ìια ηλεκτρικÞ παροχÞ κοινÞ ìε Üλλη συσκευÞ.
• Για καλωδßωση, χρησιìοποιÞστε καλþδιο αρκετÜ ìεγÜλο þστε να καλýψει ολüκληρη την απüσταση χωρßò Üλλη ενδιÜìεση
σýνδεση. Μην χρησιìοποιÞσετε καλþδιο επÝκτασηò. Μην βÜλετε Üλλα φορτßα πÜνω στην παροχÞ ρεýìατοò, χρησιìοποιÞστε
Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα ρεýìατοò. (Αν δεν το κÜνετε αυτü ìπορεß να προκληθεß ασυνÞθιστη θÝρìανση, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ).
• ΧρησιìοποιÞστε τουò προδιαγραφüìενουò τýπουò απü τη ìονÜδα ΒΡ προò τιò εσωτερικÝò και εξωτερικÝò ìονÜδεò.
Ενþστε σταθερÜ τα αλληλοσυνδεüìενα καλþδια Ýτσι þστε τα Üκρα τουò να ìην υπüκεινται σε εξωτερικÝò πιÝσειò. Οι ατελεßò συνδÝσειò Þ η
σýσφιγξη ìπορεß να προκαλÝσουν την υπερθÝρìανση των Üκρων Þ φωτιÜ.

• ΜετÜ την Ýνωση των αλληλοσυνδεüìενων καλωδßων και του καλωδßου παροχÞò ρεýìατοò σιγουρευτεßτε να διαìορφþσετε τα
καλþδια Ýτσι þστε να ìην ασκοýν υπερβολικÞ δýναìη στα ηλεκτρικÜ καλýììατα Þ στουò πßνακεò. ΕγκαταστÞστε τα καλýììατα
πÜνω απü τα καλþδια. Η ατελÞò εγκατÜσταση των καλυììÜτων ìπορεß να προκαλÝσει υπερθÝρìανση των Üκρων των καλωδßων, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.
• Αν το ψυκτικü διαρρεýσει Ýξω κατÜ τη διÜρκεια τηò εργασßαò εγκατÜστασηò, αερßστε το δωìÜτιο.
(Το ψυκτικü παρÜγει Ýνα τοξικü αÝριο αν εκτεθεß στιò φλüγεò.)

• ΜετÜ το τÝλοò τηò εγκατÜστασηò, ελÝγξετε για να βεβαιωθεßτε üτι το ψυκτικü δεν διαρρÝει Ýξω.
(Το ψυκτικü παρÜγει Ýνα τοξικü αÝριο αν εκτεθεß στιò φλüγεò.)

• ΚατÜ την εγκατÜσταση Þ την ìετατüπιση του συστÞìατοò, βεβαιωθεßτε να κρατÞσετε το κýκλωìα του ψυκτικοý
ελεýθερο απü Üλλα στοιχεßα, εκτüò απü το υποδεικνυüìενο ψυκτικü (R410A), üπωò ο αÝραò. (Η οποιαδÞποτε παρουσßα
αÝρα Þ Üλλων ξÝνων στοιχεßων στο κýκλωìα του ψυκτικοý προκαλεß ανþìαλη αýξηση τηò πßεσηò Þ διÜρρηξη, προκαλþνταò το τραυìατισìü.)

• ΚατÜ τη διαδικασßα εκκÝνωσηò, σταìατÞστε τον συìπιεστÞ προτοý αφαιρÝσετε τη σωλÞνωση φρÝον.
Αν κατÜ την εκκÝνωση ο συìπιεστÞò λειτουργεß ακüìα και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ, θα απορροφηθεß αÝραò κατÜ την αφαßρεση
τηò σωλÞνωσηò φρÝον, ìε αποτÝλεσìα ανωìαλßα στην πßεση του κýκλου ψýξηò, η οποßα θα οδηγÞσει σε θραýση Þ ακüìα και σε τραυìατισìü.

• ΚατÜ την εγκατÜσταση, συνδÝστε γερÜ τη σωλÞνωση φρÝον προτοý θÝσετε σε λειτουργßα τον συìπιεστÞ.
Αν κατÜ την εκκÝνωση ο συìπιεστÞò δεν Ýχει συνδεθεß και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ, θα απορροφηθεß αÝραò üσο λειτουργεß
ο συìπιεστÞò, ìε αποτÝλεσìα ανωìαλßα στην πßεση του κýκλου ψýξηò, η οποßα θα οδηγÞσει σε θραýση Þ ακüìα και σε τραυìατισìü.

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε αποκαταστÞσει ìια γεßωση. Μην γειþνετε τη ìονÜδα σε Ýναν αγωγü γενικÞò χρÞσηò,
Ýναν απαγωγÝα υπερτÜσεων Þ σε ìια τηλεφωνικÞ γεßωση.
Η ατελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα. ¸να υψηλü ρεýìα υπÝρτασηò απü κεραυνοýò Þ Üλλεò πηγÝò ìπορεß να
προκαλÝσει καταστροφÞ του κλιìατιστικοý.

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò την γη.
Αν δεν εγκατασταθεß Ýνα διακüπτηò διαρροÞò προò την γη, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü σε ìÝροò üπου υπÜρχει κßνδυνοò Ýκθεσηò σε διαρρÝον εýφλεκτο αÝριο.
Αν το αÝριο διαρρεýσει και συγκεντρωθεß γýρω απü τη ìονÜδα, ìπορεß να προκαλÝσει φωτιÜ.

• ΑυτÞ η ìονÜδα προορßζεται ìüνο για εσωτερικÞ χρÞση.

ΕÜν την εγκαταστÞσετε σε εξωτερικü χþρο, τοποθετÞστε την ìακριÜ απü τον αÝρα και τη βροχÞ.
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Σχεδιαγραììα Συστηìατοò
Για την εγκατÜσταση των εσωτερικþν και εξωτερικþν ìονÜδων, ακολουθÞστε τιò οδηγßεò στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò για κÜθε ìονÜδα.

ÌïíôÝëï ìïíÜäáò BP
ÃÉÁ 3 äùìÜôéá : BPMKS967A3B

ÓùëÞíùóç êõêëþìáôïò åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò

ÃÉÁ 2 äùìÜôéá : BPMKS967A2B
Ìç óõíäÝåôå ðåñéóóüôåñåò áðü 9 åóùôåñéêÝò ìïíÜäåò ìáæß.
ÅðéëÝîôå ôïí ôýðï ôçò ìïíÜäáò ÂÑ (2 äùìÜôéá Þ 3 äùìÜôéá)

MïíÜäá BP

áíÜëïãá ìå ôï ó÷Þìá åãêáôÜóôáóçò.

ÓùëÞíùóç

Äéáêüðôçò

êõêëþìáôïò

áðïêáôÜóôáóçò
äéáññïþí ãåßùóçò

åîùôåñéêÞò
ìïíÜäáò

Äéáêüðôçò áðïêáôÜóôáóçò

MïíÜäá BP

õðåññåýìáôïò ãéá ìåôáãùãÞ
äéáêëÜäùóçò (áóöÜëåéá)
Éó÷ýò

Óýíäåóç REFNET
KHRQ22M20T Þ
KHRP26M22T
(Ìðïñåßôå íá ôï
áãïñÜóåôå îå÷ùñéóôÜ.)
MïíÜäá BP

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÌÏÍÁÄÁ

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÏÍÁÄÁ Ìåã. 9 äùìÜôéá
ÔÜóç
éó÷ýïò

Ï áñéèìüò ôùí åóùôåñéêþí

ÅîùôåñéêÞ

ÓõíïëéêÞ éó÷ýò ôùí

ÌÝãéóôç ðïóüôçôá

ìïíÜäá

åóùôåñéêþí ìïíÜäùí

åóùôåñéêþí ìïíÜäùí

RMX(K)S112

55-145,5

6

Äéáêüðôçò

RMX(K)S140

70-182

8

åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò. Äåßôå

áðïêáôÜóôáóçò

RMX(K)S160

80-208

9

ôïí ðßíáêá áñéóôåñÜ ãéá

Éó÷ýò

ìïíÜäùí ðïõ ìðïñïýí íá
åßíáé óõíäåèïýí ðïéêßëëåé
áíÜëïãá ìå ôçí éó÷ý ôçò

ëåðôïìÝñåéåò.

äéáññïþí ãåßùóçò

Óçìåéþóôå üôé ç óõíïëéêÞ ÷ùñçôéêüôçôá åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò áíÜ
ìïíÜäá BP åßíáé áõôÞ ðïõ áðåéêïíßæåôáé óôïí ðßíáêá ðáñáêÜôù.

Äéáêüðôçò áðïêáôÜóôáóçò
õðåññåýìáôïò ãéá ìåôáãùãÞ
äéáêëÜäùóçò (áóöÜëåéá)

ÔÜóç
éó÷ýïò

ÃñáììÞ çëåêôñéêÞò
ôñïöïäïóßáò (3 êáëþäéá)

MïíÜäá BP

ÌÝãéóôç ÷ùñçôéêüôçôá

BPMKS967A2B

142

BPMKS967A3B

208

[ÐáñÜäåéãìá]
Ãéá FTXS50BVMB, ç
÷ùñçôéêüôçôá ôçò
åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò åßíáé 50.

1 ~ 50Hz 230V

*Ç åîùôåñéêÞ ìïíÜäá êáé üëåò ïé ìïíÜäåò

ÓùëÞíùóç

BP áðáéôïýí äéêÞ ôïõò ôñïöïäïóßá.

ÃñáììÞ ìåôÜäïóçò (2 êáëþäéá)

Ôñïöïäïóßá éó÷ýïò êáé ãñáììÞ ìåôÜäïóçò (4 êáëþäéá)

!ΕλληνικÜ

Óýíäåóç ìå óõãêüëëçóç

Óýíäåóç ìå êùíéêü
êïëëÜñï (åê÷åßëùóç)
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Εξαρτηìατα
6 Για σωλÞνωση κυκλþìατοò
εσωτερικÞò ìονÜδαò (αερßου) (ìοýφα)

1 Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò

1τìχ.

2 Για σωλÞνωση κυκλþìατοò
εξωτερικÞò ìονÜδαò (αερßου) (ìοýφα)

BPMKS967A3B
(Για 3 δωìÜτια)
: 3τìχ.
BPMKS967A2B
(Για 2 δωìÜτια)
: 2τìχ.

7 Μεταλλικüò αναρτÞραò

1τìχ.

3 Για σωλÞνωση κυκλþìατοò
εξωτερικÞò ìονÜδαò (αερßου) (ìοýφα)

4τìχ.

8 Βßδεò

1τìχ.

4 Για σωλÞνωση κυκλþìατοò
εξωτερικÞò ìονÜδαò (υγροý) (ìοýφα)

8τìχ.

9 Συνδετικüò ιìÜνταò

1τìχ.

5 Για σωλÞνωση κυκλþìατοò
εσωτερικÞò ìονÜδαò (υγροý) (ìοýφα)

2τìχ.

10 Θερìοìüνωση (2τìχ. εßναι 1σετ)

1τìχ.

BPMKS967A3B
(Για 3 δωìÜτια)
: 4σετ
BPMKS967A2B
(Για 2 δωìÜτια)
: 3σετ

Στοιχεßα που πρÝπει να ετοιìαστοýν επß τüπου.
•
•
•
•
•
•

Τα συνδετικÜ σýρìατα ìεταξý ìονÜδαò BP και τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò (H05VV(*), 4 σýρìατα,1,6mm Þ 2,0mm)
Τα συνδετικÜ σýρìατα (H05VV(*), 3 σýρìατα, 1,6mm Þ 2,0mm)
Tα σýρìατα ìετÜδοσηò (H05VV(*), 2 σýρìατα 0,75mm² ωò 1,25mm²)
ΕξαρτÞìατα εγκατÜστασηò (ìπουλüνια ανÜρτησηò: 4 × M10 Þ M8, παξιìÜδια: 8, ßσιεò ροδÝλεò: 8)
Βßδεò για τοποθÝτηση στον τοßχο: 6 × M5
Θερìοìονωτικüò κýλινδροò (ìοýφα) [Θερìοαγωγιìüτητα: 0,041-0,052W/mK (0,035-0,045kcal/mh°C) Þ περισσüτερο /
πÜχοò 13mm (1/2 ßντσεò) Þ περισσüτερο / ΑντοχÞ στη θερìüτητα: 100°C Þ υψηλüτερη (Μüνο σýστηìα αντλßαò θερìüτητοò)]
(*) Μüνο στουò προστατευìÝνουò αγωγοýò, χρησιìοποιÞστε H07RN-F, üταν αυτοß δεν εßναι σε χρÞση.
Οι προδιαγραφÝò για καλþδιο και διακλÜδωση ισχýοò τοπικÞò συρìÜτωσηò συììορφþνονται ìε το IEC60245.

Προφυλαξειò Κατα Την Επιλογη Τηò
Θεσηò
Η ìονÜδα BP προορßζεται για εσωτερικÞ χρÞση.
ΕγκαταστÞστε σε σηìεßο που να βρßσκεται κÜτω απü οροφÞ Þ πßσω απü τοßχο, σýìφωνα ìε τιò ακüλουθεò συνθÞκεò:
• Η ìονÜδα πρÝπει να στηρßζεται πλÞρωò και να βρßσκεται σε θÝση üπου να παρÜγεται ìικρüò Þ καθüλου κραδασìüò.
• Οι σωλÞνεò ψυκτικοý για την εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα να ìποροýν να επισκευαστοýν εýκολα και οι ìονÜδεò να
εßναι τοποθετηìÝνεò στην κατÜλληλη απüσταση ìεταξý τουò ανÜλογα ìε το ìÞκοò των σωλÞνων.
• Να ìην υπÜρχει τßποτα κοντÜ που να παρÜγει θÝρìανση Þ ατìü (αÝριο).
• ΚατÜ την εγκατÜσταση να υπÜρχει ο απαιτοýìενοò χþροò για τη συντÞρηση τηò ìονÜδαò.
• Να ìην τοποθετεßται σε χþρο üπου κÜνει πολý ζÝστη Þ Ýχει υγρασßα για ìεγÜλο χρονικü διÜστηìα.
Σε θÝση üπου η θερìοκρασßα του ξηροý βολβοý (DB) γýρω απü τη ìονÜδα BP φτÜνει τουò 60°C Þ υψηλüτερη.
• Να τοποθετεßται σε καλÜ αεριζüìενο χþρο.
• Να ìην τοποθετεßται κοντÜ σε υπνοδωìÜτια. Ο θüρυβοò του ψυκτικοý üταν ρÝει ìÝσα στουò σωλÞνεò πολλÝòφορÝò ìπορεß να
ακοýγεται.
Για περιορισìοýò στην εγκατÜσταση, αναφερθεßτε στην ενüτητα P5~6. “Εγκατασταση”.
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Εγκατασταση
ÄéáêëÜäùóç ìå Ýíùóç äéêôýïõ áíáöïñÜò

ÐáñÜäåéãìá óýíäåóçò
(Óýíäåóç 8 óõóôçìÜôùí áíôëßáò èÝñìáíóçò ìïíÜäùí)
1
BP

1
A

åóùôåñéêç ìïíáäá
MïíÜäá BP
Êéô äéáêëÜäùóçò øõêôéêïý
(Ýíùóç äéêôýïõ áíáöïñÜò)

a
H2

b

c

A

B

d

e

H1

BP 1

f

i

g
1

BP 3

BP 2

H3

j
4

l

k
5

6

m
7

8

2

H4

h
3

Ìåôáîý åîùôåñéêþí
ìïíÜäùí êáé
ìïíÜäùí ÂÑ
Ìåôáîý ìïíÜäùí
ÂÑ êáé åóùôåñéêþí
ìïíÜäùí
Ìåôáîý ìïíÜäáò
BP êáé åóùôåñéêÞò
ìïíÜäáò
åîùôåñéêþí êáé
Åðéôñåðüìåíï Ìåôáîý
åóùôåñéêþí ìïíÜäùí
ýøïò
Ìåôáîý åîùôåñéêþí
ìïíÜäùí êáé ìïíÜäùí BP
Ìåôáîý ìïíÜäùí BP
êáé BP
Ìåôáîý åîùôåñéêþí êáé
åîùôåñéêþí ìïíÜäùí
ÅëÜ÷éóôï åðéôñåðüìåíï ìÞêïò
ÌÝãéóôï
åðéôñåðüìåíï
ìÞêïò

*1 ÅðåéäÞ ï Þ÷ïò ôïõ øõêôéêïý ìðïñåß íá
ìåôáöÝñåôáé áðü ôçí åîùôåñéêÞ óôçí
åóùôåñéêÞ ìïíÜäá, ñõèìßóôå ôï ìÞêïò
áãùãïý áðü ôçí åîùôåñéêÞ ìïíÜäá ðñïò
ôçí ðñþôç äéáóôáýñùóç 5m Þ ìåãáëýôåñï.

Óõíïëéêü
ìÞêïò
óùëÞíùóçò
Óõíïëéêü
ìÞêïò
óùëÞíùóçò
1 ìÞêïò
äùìáôßïõ
ÄéáöïñÜ
ýøïõò
ÄéáöïñÜ
ýøïõò
ÄéáöïñÜ
ýøïõò
ÄéáöïñÜ
ýøïõò
ÌÞêïò
óùëÞíùóçò

ÌÞêïò óùëÞíá ìåôáîý åîùôåñéêþí ìïíÜäùí êáé ìïíÜäùí BP ≤ 55m
[ÐáñÜäåéãìá] a+b+c+d+e ≤ 55m
ÌÞêïò óùëÞíùóçò ìåôáîý BP êáé åóùôåñéêþí ìïíÜäùí:
RMX(K)S112 ≤ 60m / RMX(K)S140 ≤ 80m / RMX(K)S160 ≤ 90m
[ÐáñÜäåéãìá] RMXS140: f+g+h+i+j+k+l+m ≤ 80m
ÌÞêïò óùëÞíùóçò ìåôáîý BP êáé åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò ≤ 15m
[ÐáñÜäåéãìá] f, g, h, i, j, k, l, m ≤ 15m
ÄéáöïñÜ óôï ýøïò ìåôáîý åîùôåñéêþí êáé åóùôåñéêþí ìïíÜäùí (H1) ≤ 30m
ÄéáöïñÜ óôï ýøïò ìåôáîý åîùôåñéêþí ìïíÜäùí êáé ìïíÜäùí BP (H2) ≤ 30m
ÄéáöïñÜ óôï ýøïò ìåôáîý ìïíÜäáò BP êáé ìïíÜäùí BP (H3) ≤ 15m
ÄéáöïñÜ óôï ýøïò ìåôáîý åóùôåñéêþí êáé åîùôåñéêþí ìïíÜäùí (H4) ≤ 15m
ÌÞêïò óùëÞíá ìåôáîý åîùôåñéêïý êéô êáé ðñþôïõ êéô äéáêëÜäùóçò øõêôéêïý
(Ýíùóç äéêôýïõ áíáöïñÜò) ≥ 5m
[ÐáñÜäåéãìá] a ≥ 5m

ÌÞêïò áãùãïý áðü ôï ðñþôï êéô äéáêëÜäùóçò øõêôéêïý (Ýíùóç äéêôýïõ áíáöïñÜò)
óôçí åóùôåñéêÞ ìïíÜäá ≤ 40m
ÌÞêïò
óùëÞíùóçò [ÐáñÜäåéãìá] MïíÜäá 8: b+c+m ≤ 40m
[ÐáñÜäåéãìá] MïíÜäá 6: b+e+k ≤ 40m
[ÐáñÜäåéãìá] MïíÜäá 3: d+h ≤ 40m
¼íïìá êéô äéáêëÜäùóçò øõêôéêïý (Ýíùóç äéêôýïõ áíáöïñÜò):
ÅðéëïãÞ ôïõ êéô äéáêëÜäùóçò øõêôéêïý
(êéô äéáêëÜäùóçò øõêôéêïý ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìüíï ìå ôï R410A) KHRQ22M20T Þ KHRP26M22T
• ÌÞêïò óùëÞíùóçò (ÅîùôåñéêÞ äéÜìåôñïò × åëÜ÷éóôï ðÜ÷ïò)
ÅðéëïãÞ ìåãÝèïõò óùëÞíùóçò
Óýìâïëï ÓùëÞíáò áåñßïõ ÓùëÞíáò õãñïý
Ìåôáîý åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò êáé
φ19,1 × 1,0
φ9,5 × 0,8
a
ðñþôïõ êéô äéáêëÜäùóçò øõêôéêïý

Åðéôñåðüìåíï ìÞêïò ìåôÜ áðü ôç äéáêëÜäùóç
*2 Ôá êéô äéáêëÜäùóçò óõíéóôÜôáé íá
ñõèìßæïíôáé üóï ôï äõíáôü ðéï êïíôÜ
óôéò ìïíÜäåò BP. 
Ôï ìÞêïò ôùí c, d, e óõíéóôÜôáé íá åßíáé
üóï ôï äõíáôü ðéï êïíôü

Ìåôáîý ðñþôïõ êéô äéáêëÜäùóçò øõêôéêïý
φ15,9 × 1,0
φ9,5 × 0,8
b
êáé Üëëïõ êéô äéáêëÜäùóçò øõêôéêïý
Ìåôáîý êéô äéáêëÜäùóçò øõêôéêïý
ÂëÝðå ôïí ðßíáêá A
c, d, e
êáé ìïíÜäáò BP
Ðßíáêáò A
ÓõíïëéêÞ åóùôåñéêÞ ÷ùñçôéêüôçôá Q
ÓùëÞíáò áåñßïõ ÓùëÞíáò õãñïý
Qc, Qd, Qe ≤ 5,0kw
φ12,7 × 0,8
φ6,4 × 0,8
Qc, Qd, Qe > 5,0kw
φ15,9 × 1,0
φ9,5 × 0,8
*Ôá Qc, Qd, Qe åßíáé ç óõíïëéêÞ óõíäåìÝíç åóùôåñéêÞ ÷ùñçôéêüôçôá
*Ôá ãñÜììáôá c, d, e åðéóçìáßíïõí ôá ðáñáðÜíù óýìâïëá
[ÐáñÜäåéãìá]
ÅóùôåñéêÞ 4: 2,5kW
ÅóùôåñéêÞ 5: 3,5kW Qe = 11,0kW
ÅóùôåñéêÞ 6: 5,0kW
=> (ÓùëÞíáò áåñßïõ) φ15,9 × 1,0 / (ÓùëÞíáò õãñïý) φ9,5 × 0,8

!ΕλληνικÜ

4

07_EL_3P155380-1B.fm Page 5 Tuesday, March 29, 2005 6:32 PM

Εγκατασταση
• Η ìοναδα αυτÞ ìπορεß να τοποθετηθεß αναρτηìÝνη απü την οροφÞ Þ στον τοßχο.
• Η ìονÜδα αυτÞ ìπορεß να τοποθετηθεß ìüνο κÜθετα, üπωò φαßνεται στο παρακÜτω σχεδιÜγραììα. (ΗπλευρÜ
γυρισìÝνη προò τα επÜνω.)
Ùστüσο, ìπορεß να τοποθετηθεß σε οποιαδÞποτε κατεýθυνση εìπρüò Þ πßσω και πλευρικÜ.
• Βεβαιωθεßτε üτι αφÞσατε Üνοιγìα τετραγωνικοý σχÞìατοò 650mm για συντÞρηση και Ýλεγχο, üπωò φαßνεται στο
σχεδιÜγραììα παρακÜτω, τüσο üταν γßνεται εγκατÜσταση στην οροφÞ üσο και üταν γßνεται στον τοßχο.
• Γι' αυτÞ τη ìονÜδα “δεν απαιτεßται κατεργασßα αποστρÜγγισηò”.
• Η ìονÜδα αυτÞ ìπορεß να εγκατασταθεß ìε τιò πλευρÝò
Þ γυρισìÝνεò προò τα εìπρüò (κατεýθυνση συντÞρησηò).
• Η σωλÞνωση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò ìπορεß να τοποθετηθεß γýρω στιò κατευθýνσειò , ,
Þ .
• Η κλßση τηò πλευρÜò
πρÝπει να εßναι ìεταξý ±5°C βαθìοýò εìπρüò, πßσω Þ πλευρικÜ.

Ãéá 2 äùìÜôéá

ÔïðïèåôçìÝíç óôïí ôïß÷ï
113 (25)

(äéáóôÜóåéò ðñïúüíôïò êáé óðåßñùìá ìðïõëïíéïý óôåñÝùóçò)

ÓùëÞíùóç êõêëþìáôïò
ÅôéêÝôá êáôáóêåõáóôÞ

4 ìðïõëüíéá áíÜñôçóçò
(M8-M10)

254

(304)

25

åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò

εßναι

Óðåßñùìá ìðïõëïíéïý
áíÜñôçóçò

322
Óðåßñùìá ìðïõëïíéïý áíÜñôçóçò
ÁêñïäÝêôçò (Ãéá ÄùìÜôéï A)

2×2-Óõãêüëëçóç

45

ÄåôéêÜ êáëùäßùí

ÄåôéêÜ êáëùäßùí

ÁêñïäÝêôçò (Ãéá ÄùìÜôéï B)

Çëåêôñéêü êïõôß

95

ÁêñïäÝêôçò (Ãéá ôç ìåôÜäïóç)

2-I.D. φ15,9 CuT

I.D. φ19,1 CuT
73,5
23

Ãåßùóç (M4)

178

ÐËÅÕÑÁ ÔÇÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ÌÏÍÁÄÁÓ

ÁêñïäÝêôçò
(Ãéá ôçí ôñïöïäïóßá)

2-Óõãêüëëçóç
Ãåßùóç (M4)

294
(650)

197

I.D. φ9,5 CuT

178
ÐËÅÕÑÁ ÔÇÓ ÅÎÙÔÅÑÉÊÇÓ ÌÏÍÁÄÁÓ

Ðåñéïñéóìïß åãêáôÜóôáóçò

ÂáóéêÜ åîáñôÞìáôá

(÷þñïò åãêáôÜóôáóçò êáé óõíôÞñçóçò)
(×þñïò óõíôÞñçóçò)

(×þñïò óõíôÞñçóçò)

Min 390

Min 390

Ãéá ôçí ðëåõñÜ ôçò

68
163

Ãéá êýêëùìá åóùôåñéêÞò

åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò (Áåñßïõ)

ìïíÜäáò (Áåñßïõ)

I.D. φ19,1
ÊïììÝíç ãñáììÞ
ãéá I.D.

Ãéá ôçí ðëåõñÜ ôçò

φ12,7

×ñåéÜæåôáé Üíïéãìá 650 ôåô.
÷ëóô. ãéá óÝñâéò êáé
óõíôÞñçóç.

O.D.
φ15,9

90

I.D.
φ12,7

O.D.
φ19,1

45

ÊïììÝíç
ãñáììÞ ãéá
I.D.

φ15,9

Ãéá êýêëùìá åóùôåñéêÞò

åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò (Áåñßïõ)
Min 300

(×þñïò óõíôÞñçóçò)

ÊïììÝíç ãñáììÞ ãéá ôï

110
65

165
90

I.D. φ9,5

5

Êïéëùìá

125

155

70

O.D. φ15,9

Ôï Üíïéãìá ãéá Åðéèåþñçóç

107

110

2-I.D. φ6,4 CuT

ÄùìÜôéï B

ÄùìÜôéï A

23

73,5

(180)

57

(304)

ìïíÜäáò (Õãñïý)
ÃñáììÞ ôïìÞò ãéá O.D.

φ6,4

150

Ãéá ôçí ðëåõñÜ ôçò
åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò (Õãñïý)

O.D.
φ9,5

100

I.D.
φ6,4

I.D. φ9,5

!ΕλληνικÜ
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Ãéá 3 äùìÜôéá

ÔïðïèåôçìÝíç óôïí ôïß÷ï
113 (25)

(äéáóôÜóåéò ðñïúüíôïò êáé óðåßñùìá ìðïõëïíéïý óôåñÝùóçò)

ÓùëÞíùóç êõêëþìáôïò
ÅôéêÝôá êáôáóêåõáóôÞ

4 ìðïõëüíéá áíÜñôçóçò
(M8-M10)

254

(304)

25

åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò

Óðåßñùìá ìðïõëïíéïý
áíÜñôçóçò

322
Óðåßñùìá ìðïõëïíéïý áíÜñôçóçò
ÁêñïäÝêôçò (Ãéá ÄùìÜôéï A)

2×3-Óõãêüëëçóç

45

Çëåêôñéêü êïõôß

ÁêñïäÝêôçò (Ãéá ÄùìÜôéï C)

95 57

95

ÄåôéêÜ êáëùäßùí

ÁêñïäÝêôçò (Ãéá ÄùìÜôéï B)
ÁêñïäÝêôçò (Ãéá ôç ìåôÜäïóç)

3-I.D. φ15,9 CuT

I.D. φ19,1 CuT
73,5
23

Ãåßùóç (M4)

178

ÐËÅÕÑÁ ÔÇÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ÌÏÍÁÄÁÓ

ÁêñïäÝêôçò
(Ãéá ôçí ôñïöïäïóßá)

2-Óõãêüëëçóç
Ãåßùóç (M4)

294
(650)

197

I.D. φ9,5 CuT

ÐËÅÕÑÁ ÔÇÓ ÅÎÙÔÅÑÉÊÇÓ ÌÏÍÁÄÁÓ

Ðåñéïñéóìïß åãêáôÜóôáóçò

ÂáóéêÜ åîáñôÞìáôá

(÷þñïò åãêáôÜóôáóçò êáé óõíôÞñçóçò)

åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò (Áåñßïõ)

ìïíÜäáò (Áåñßïõ)

O.D. φ15,9

I.D. φ9,5

I.D. φ19,1

ÊïììÝíç ãñáììÞ ãéá ôï

ÊïììÝíç ãñáììÞ
ãéá I.D.

Ãéá ôçí ðëåõñÜ ôçò

φ12,7

!ΕλληνικÜ

Ôï Üíïéãìá ãéá Åðéèåþñçóç
×ñåéÜæåôáé Üíïéãìá 650 ôåô.
÷ëóô. ãéá óÝñâéò êáé
óõíôÞñçóç.

O.D.
φ15,9

90

I.D.
φ12,7

110
65

O.D.
φ19,1

45

ÊïììÝíç
ãñáììÞ ãéá
I.D.

φ15,9

Ãéá êýêëùìá åóùôåñéêÞò

åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò (Áåñßïõ)
Min 300

(×þñïò óõíôÞñçóçò)

Êïéëùìá

165
90

Min 390

Ãéá êýêëùìá åóùôåñéêÞò

125

Min 460

Ãéá ôçí ðëåõñÜ ôçò

68
163
258

70

(×þñïò óõíôÞñçóçò)

155

(×þñïò óõíôÞñçóçò)

107

178

110

3-I.D. φ6,4 CuT

ÄùìÜôéï C

ÄùìÜôéï B

ÄùìÜôéï A

23

73,5

(180)

57

(304)

ÄåôéêÜ êáëùäßùí

ìïíÜäáò (Õãñïý)
ÃñáììÞ ôïìÞò ãéá O.D.

φ6,4

150

Ãéá ôçí ðëåõñÜ ôçò
åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò (Õãñïý)

O.D.
φ9,5

100

I.D.
φ6,4

I.D. φ9,5
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ΕγκατÜσταση τηò ìονÜδαò
1.

ΑντικατÜσταση του κιβωτßου ηλεκτρικþν συνδÝσεων
• Γι’αυτÞν τη ìονÜδα υπÜρχουν δýο τρüποι εγκατÜστασηò:
(1) ανÜρτηση στην οροφÞ και (2) ανÜρτηση στον τοßχο.
• ΕπιλÝξτε τον καταλληλüτερο τρüπο ανÜλογα ìε τη θÝση
εγκατÜστασηò.
• Η θÝση για την τοποθÝτηση τηò πλακÝταò τυπωìÝνου
κυκλþìατοò ìπορεß να αλλÜξει.
• Äιαδικασßα για την αλλαγÞ τηò θÝσηò για την
τοποθÝτηση τηò πλακÝταò τυπωìÝνου κυκλþìατοò.
Αν χρειαστεß να αλλÜξει η θÝση για την τοποθÝτηση τηò
πλακÝταò τυπωìÝνου κυκλþìατοò λüγω των συνθηκþν
τηò εγκατÜστασηò, κÜντε τα εξÞò:

ÐëáêÝôá ôõðùìÝíïõ
êõêëþìáôïò
Áíôßóôñïöç
èÝóç
Áãùãüò
êõêëþìáôïò
åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò

ÐëáêÝôá
ôõðùìÝíïõ
êõêëþìáôïò

ÊáôÜóôáóç üðùò âãáßíåé áðü ôï åñãïóôÜóéï

ÌåôÜ áðü áëëáãÞ èÝóçò

Προσοχη
• Πριν να εκτελÝσετε οποιαδÞποτε συρìÜτωση επß τüπου, αντικαταστÞστε το κιβþτιο ηλεκτρικþν συνδÝσεων.
1) ΑφαιρÝστε τιò βßδεò και τραβÞξτε το κÜλυììα ηλεκτρικοý
εξοπλισìοý.

Âßäåò (M4×12L)

2) ΑφαιρÝστε τιò βßδεò που φαßνονται στο παρακÜτω σχÞìα,
και ìετÜ αφαιρÝστε την πλακÝτα τυπωìÝνου κυκλþìατοò.

ÊáðÜêé çëåêôñéêïý
åîïðëéóìïý

ÂãÜëôå 4 âßäåò (M4×8L)

4
4

4
4

P

3) ΑφαιρÝστε τον ιìÜντα σýνδεσηò (A) που συγκρατεß τα
σýρìατα.
Óõíäåôéêüò éìÜíôáò

ÐëáêÝôá ôõðùìÝíïõ êõêëþìáôïò
(A)

(B)

ÐéÝóôå óôçí ðñïåîï÷Þ êáé
ôñáâÞîôå ðñïò ôá Ýîù.

4) ΑφαιρÝστε την πλακÝτα τυπωìÝνου κυκλþìατοò, και
συνδÝστε την πÜλι üπωò δεßχνει το σχÞìα.

ÅðéöÜíåéá êïñõöÞò ôçò ìïíÜäáò
Áíáóçêþóôå
Ðñïò áíôßèåôåò

ôéò ãëùôôßäåò.

ðëåõñÝò

5) ΕπαναπροσαρτÞστε το συνδετικü ιìÜντα στη θÝση (B).
ÐëáêÝôá ôõðùìÝíïõ
êõêëþìáôïò

(A)
(B)

Óõíäåôéêüò éìÜíôáò

7
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6) ΣυνδÝστε την πλακÝτα τυπωìÝνου κυκλþìατοò και το
κÜλυììα του ηλεκτρικοý εξοπλισìοý στην Üλλη πλευρÜ και
ασφαλßστε τη ìε τιò βßδεò.

ÐëáêÝôá ôõðùìÝíïõ êõêëþìáôïò
ÊáðÜêé çëåêôñéêïý
åîïðëéóìïý

ÅðéöÜíåéá êïñõöÞò ôçò ìïíÜäáò

ÅéóÜãåôå
ðëÞñùò ôéò
ãëùôôßäåò.

2.

ΑνÜρτηση στην οροφÞ

Ìåôáëëéêüò
áíáñôÞñáò 7

Äιαδικασßα:

Âßäåò 8

15~20

1) Στερεþστε τον προìηθευüìενο ìεταλλικü αναρτÞρα 7
ìε δýο βßδεò 8 . (4 θÝσειò συνολικÜ)
2) Χρησιìοποιþνταò Ýνα παρÝìβληìα αγκýρωσηò στην
οπÞ, αναρτÞστε το ìπουλüνι ανÜρτησηò.
3) ΤοποθετÞστε Ýνα εξαγωνικü παξιìÜδι και ìια επßπεδη ροδÝλα
(προìÞθευση απü την τοπικÞ αγορÜ) στο ìπουλüνι
ανÜρτησηò, üπωò φαßνεται στο παρακÜτω σχÞìα, και σηκþστε
τη ìονÜδα για να την αναρτÞσετε πÜνω στον ìεταλλικü γÜντζο.
4) Αφοý ελÝγξετε ìε Ýνα αλφÜδι εÜν η ìονÜδα εßναι
επßπεδη, σφßξτε το εξαγωνικü παξιìÜδι.
* Η κλßση τηò ìονÜδαò πρÝπει να
εßναι Ýωò ±5° εìπρüò/πßσω και
αριστερÜ/δεξιÜ.
ºóéá ñïäÝëá

ÐëåõñÜ ïñïöÞò

Ìðïõëüíé áíÜñôçóçò (M10 Þ M8)
ÐáîéìÜäé åîáãùíéêü (Ì10 Þ M8)

ÐáîéìÜäé
ºóéá ñïäÝëá

Ìåôáëëéêüò
Ìðïõëüíé
áíÜñôçóçò

3.

Τýποò αναρτοýìενοò στον τοßχο

áíáñôÞñáò 7
MïíÜäá BP

Âßäåò 8

áíáñôÞñáò 7

Äιαδικασßα:
1) Στερεþστε τον προìηθευüìενο ìεταλλικü αναρτÞρα 7
ìε δýο βßδεò 8 . (4 θÝσειò συνολικÜ)
2) ÄηìιουργÞστε Ýνα διÜκενο ìε τον τοßχο και τον κοχλßα
στουò προσωρινοýò κοχλßεò και αναρτÞστε τη ìονÜδα ΒΡ.
3) Αφοý ελÝγξετε ìε Ýνα γνþìονα üτι η ìονÜδα εßναι
επßπεδη, στερεþστε τη ìονÜδα ìε τουò κοχλßεò
(M5, προìÞθευση απü την τοπικÞ αγορÜ).
* Η κλßση τηò ìονÜδαò πρÝπει να εßναι Ýωò ±5° εìπρüò/
πßσω και αριστερÜ/δεξιÜ.

Ìåôáëëéêüò

Âßäåò 8
Ìåôáëëéêüò
áíáñôÞñáò 7

Âßäåò (M5)
(ðñïìÞèåõóç áðü
ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

ÐÑÏÓÏ×Ç

• Âåâáéùèåßôå üôé åãêáôáóôÞóáôå ôç ìïíÜäá ìå ôçí
åðéöÜíåéá êïñõöÞò íá åßíáé ðñïò ôá ðÜíù.

Ðñïóùñéíüò êï÷ëßáò:
Êï÷ëéþóôå ðñïóùñéíÜ,
áöïý äéáíïßîåôå Ýíá åëáöñü
äéÜêåíï óôïí ôïß÷ï.

• Íá ìçí ôïðïèåôåßôáé êïíôÜ óå õðíïäùìÜôéá. Ï
èüñõâïò ôïõ øõêôéêïý üôáí ñÝåé ìÝóá óôïõò óùëÞíåò
ðïëëÝò öïñÝò ìðïñåß íá áêïýãåôáé.

Ðñïóùñéíüò êï÷ëßáò:
ðñïóáñôÞóôå êáé óôç óõíÝ÷åéá
áíáñôÞóôå ôç ìïíÜäá ðÜíù ôïõò.
(2 êï÷ëßåò)

Âßäåò (M5)
(ðñïìÞèåõóç áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

: âéäþóôå ãéá íá óôåñåþóåôå. (4 èÝóåéò)

!ΕλληνικÜ
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Συνδεση Σωληνωσηò Ψυκτικου
Äεßτε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò τηò εσωτερικÞò και τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò για λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε το ìÝγεθοò τηò
σωλÞνωσηò σýνδεσηò στην εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα.

1.

ΣχετικÜ ìε την συγκüλληση αγωγþν στον τüπο εγκατÜστασηò

1) Πριν απü τη συγκüλληση αφαιρÝστε τη ìüνωση θÝρìανσηò.
2) ΑφαιρÝστε την ταινßα χρþìατοò ìπλε και απορρßψτε την.

Èåñìïìüíùóç
3) Τυλßξτε τουò προò συγκüλληση αγωγοýò ìε επαρκþò νοτισìÝνα
υφÜσìατα Ýτσι, þστε η συγκüλληση να ìην επηρεÜζει τη ìονÜδα.
4) ΜετÜ απü τη συγκüλληση, χρησιìοποιÞστε υγρÜ ροýχα Þ ψεκÜστε ìε
υγρü για να ψýξετε επαρκþò üλουò τουò αγωγοýò.
5) ΚατÜ τη συγκüλληση, να εßστε προσεκτικοß þστε η φλüγα τηò
συσκευÞò πυρÜκτωσηò να ìην Ýρχεται σε επαφÞ ìε τη ìονÜδα.
(ΕπειδÞ το εσωτερικü τηò ìονÜδαò εßναι κατασκευασìÝνο ìε πλαστικü,
ìπορεß να παραìορφωθεß Þ να λιþσει, καταστρÝφονταò την απüδοση
τηò θερìοìüνωσηò.)

2.

Μüνωση αγωγþν

1) ΠροσαρτÞστε τα θερìοìονωτικÜ σε κÜθε αγωγü.
2) ¼ταν προσαρτÜτε τη ìüνωση στουò αγωγοýò, χρησιìοποιÞστε την
κολλητικÞ ταινßα ìßαò üψηò Þ παρüìοια υλικÜ για να αποτρÝψετε
αεροστεγþò τη διεßσδυση αÝρα ìÝσα στη θερìοìüνωση.
3) Εξουδετερþστε οποιαδÞποτε διÜκενα στη θερìοìüνωση.

10

ÕãñÜ õöÜóìáôá
Óõãêüëëçóç

ÕãñÜ õöÜóìáôá

ÊïëëçôéêÞ ôáéíßá ìßáò üøçò
(ðñïìÞèåõóç áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

Èåñìïìüíùóç
(ðñïìÞèåõóç áðü
ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

Èåñìïìüíùóç 10

3.

Μη συνδεìÝνοι σωλÞνεò

1) Για αγωγοýò που δεν Ýχουν ακüìα συνδεθεß σε Ýνα δωìÜτιο, τρυπÞστε
το Üκρο του αγωγοý και συγκολλÞστε τουò.
2) ¼ταν κÜνετε συγκüλληση και σε αυτÞ την περιοχÞ, τυλßξτε τουò
αγωγοýò ìε επαρκÞ υγρÜ ροýχα για να προστατÝψετε τη ìονÜδα.
3) Αφοý συγκολλÞσετε και αυτÞ την περιοχÞ, ψýξτε επαρκþò τουò
αγωγοýò.

ÕãñÜ õöÜóìáôá
Óõãêüëëçóç

ÕãñÜ õöÜóìáôá
Óõãêüëëçóç
4) ΠροσαρτÞστε τη θερìοìüνωση και χρησιìοποιÞστε την κολλητικÞ
ταινßα ìßαò üψηò για να αποτρÝψετε αεροστεγþò τη διεßσδυση αÝρα στη
θερìοìüνωση.
5) Καλýψτε τα Üκρα των αγωγþν ìε επαρκÞ θερìοìüνωση.

ÊïëëçôéêÞ ôáéíßá ìßáò üøçò
(ðñïìÞèåõóç áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

Èåñìïìüíùóç
(ðñïìÞèåõóç áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

9
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• ΜετÜ τη θερìοκüλληση και τον Ýλεγχο διαρροÞò του
Èåñìïìüíùóç
Èåñìïìüíùóç
συστÞìατοò, τοποθετÞστε θερìοìüνωση
(ðñïìÞèåõóç áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)
(ðñïìÞèåõóç áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)
(προìÞθευση απü την τοπικÞ αγορÜ), και αφÞστε
Êïýìðùìá
Êïýìðùìá
Èåñìïìüíùóç 10
την να σκληρýνει τελεßωò, ακολουθþνταò τη
(ðñïìÞèåõóç áðü
(ðñïìÞèåõóç áðü
διαδικασßα που απεικονßζεται δεξιÜ. ΧρησιìοποιÞστε
ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)
ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)
θερìοìüνωση ìε τιò παρακÜτω προδιαγραφÝò:
ΘερìικÞ αγωγιìüτητα: 0,041-0,052W/mK (0,035MïíÜäá BP
0.045kcal/mh°C Þ περισσüτερο) / πÜχοò 13mm Þ
περισσüτερο
ÓùëÞíùóç êõêëþìáôïò
ÓùëÞíùóç êõêëþìáôïò
ΘερìικÞ αντßσταση = 100°C Þ υψηλüτερο (ìüνο για
åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò
åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò
Σýστηìα αντλßαò θÝρìανσηò)
• Για να διασφαλßσετε üτι το βÜροò τηò τοπικÞò
ÔïðïèåôÞóôå ôç èåñìïìüíùóç åíÜíôéá óôç ìïíÜäá BP ãéá íá
διασωλÞνωσηò ìονÜδων δεν επιβαρýνει απευθεßαò
åìðïäßóåôå íá äçìéïõñãçèïýí ïôéäÞðïôå êåíÜ áíÜìåóá óôá
τη ìονÜδα BP, ασφαλßστε το κοντÜ στη ìονÜδα BP,
äýï, êáé ôõëßîåôå ìå ôáéíßá êÜëõøçò, üðùò öáßíåôáé óôï ó÷Þìá.
χρησιìοποιþνταò το κοýìπωìα (προìÞθευση απü
την τοπικÞ αγορÜ).
• ¼ταν συνδÝεται εσωτερικÝò ìονÜδεò, να βεβαιþνεστε üτι συνδÝετε τουò σωλÞνεò
Ìåôáëëéêüò áíáñôÞñáò 7
ψυκτικοý και τα καλþδια στιò κατÜλληλεò θýρεò σýνδεσηò που σηìειþνονται ìε
ÄùìÜôéï A
ÄùìÜôéï B
ÄùìÜôéï C
τα γρÜììατα (A, B και C).
(Áåñßïõ)

(Áåñßïõ)

(Áåñßïõ)

ÄùìÜôéï A

ÄùìÜôéï B

ÄùìÜôéï C

(Õãñïý)

(Õãñïý)

(Õãñïý)

〈ÅìöÜíéóç áðü ôçí åóùôåñéêÞ ìïíÜäá〉

• ¼ταν αλλÜζετε την κατεýθυνση δροìολüγησηò, χρησιìοποιÞστε τιò ενþσειò αγωγοý 2 και 6 (εξαρτÞìατα).
ΧρησιìοποιÞστε ενþσειò αγωγοý 3 , 4 και 5 για να συνδÝσετε τουò αγωγοýò ψυκτικοý ìε τιò διαφορετικÝò διαìÝτρουò.
ÐëåõñÜ åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò (Áåñßïõ)

ÐëåõñÜ åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò (Áåñßïõ)

Óõãêüëëçóç
ÊïììÝíç ãñáììÞ ãéá I.D.
125

(ðñïìÞèåõóç áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

φ12,7

I.D

Ìïýöá 6

Ìïýöá 2

φ9,5

ãéá I.D.
125

110

φ12,7

Ìïýöá 6

Óõãêüëëçóç
ÓùëÞíùóç
(ðñïìÞèåõóç áðü
ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

ÊïììÝíç ãñáììÞ

ÊïììÝíç ãñáììÞ

ÃñáììÞ ôïìÞò
ãéá åõèåßá

70

ÓùëÞíùóç

ãéá I.D.

ÓùëÞíùóç

ÓùëÞíùóç

(ðñïìÞèåõóç áðü

Ìïýöá 3

ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)
I.D

¼ôáí åßíáé óôåíü

φ9,5

φ15,9

Óõãêüëëçóç
I.D

φ12,7

(ðñïìÞèåõóç áðü
ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

¼ôáí ãßíåôáé áëëáãÞ êáôåýèõíóçò.
I.D

φ15,9

Óýíäåóç ãéá óùëÞíùóç

φ15,9.

Óõãêüëëçóç

I.D

φ12,7

Óýíäåóç ãéá óùëÞíùóç

φ12,7.

Óõãêüëëçóç

¼ôáí åßíáé óôåíü

ÐëåõñÜ åóùôåñéêÞò

45

ìïíÜäáò (Õãñïý)

Ìïýöá 5
ãéá O.D. φ6,4

ÓùëÞíùóç

I.D

Ìïýöá 2

Óõãêüëëçóç

φ9,5

(ðñïìÞèåõóç áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)
Óýíäåóç

I.D

φ15,9

Óõãêüëëçóç

äéáóùëÞíùóçò ìïíÜäùí

ÓùëÞíùóç
(ðñïìÞèåõóç áðü
ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

φ19,1
Ìïýöá 3

φ9,5

I.D

φ12,7

Óýíäåóç ãéá óùëÞíùóç

φ12,7.

Óõãêüëëçóç

ÊïììÝíç ãñáììÞ
ãéá I.D.
ÐëåõñÜ åîùôåñéêÞò
ìïíÜäáò (Õãñïý)

Ìïýöá 4

Óýíäåóç

φ15,9

Óýíäåóç ãéá óùëÞíùóç φ19,1 êáé φ15,9.

¼ôáí ãßíåôáé áëëáãÞ êáôåýèõíóçò.
ÓùëÞíùóç
(ðñïìÞèåõóç
áðü ôçí
ôïðéêÞ áãïñÜ)
I.D

Óõãêüëëçóç

φ6,4

φ6,4

äéáóùëÞíùóçò ìïíÜäùí

!ΕλληνικÜ

ÊïììÝíç ãñáììÞ
ãéá I.D.

ÓùëÞíùóç
(ðñïìÞèåõóç áðü
ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ)

45

ÊïììÝíç ãñáììÞ

ÓÇÌÅÉÙÓÇ
¼ôáí áëëÜæåôå ôçí êáôåýèõíóç ôçò óùëÞíùóçò
óå êÜðïéá Üëëç äéáöïñåôéêÞ áðü ðáñáðÜíù,
êÜíôå ìéá êáìðÞ ôçò óùëÞíùóçò åðéôüðïõ.
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Συνδεση Καλωδιωσηò
ΠαρÜδειγìα σýνδεσηò συρìÜτωσηò συνολικοý συστÞìατοò
Åóùôåñéêç ìïíáäá

Ôï áêüëïõèï åßäïò ìåèüäùí óõñìÜôùóçò åíäåßêíõôáé ãéá ôç ãñáììÞ éó÷ýïò.

Ìïôßâï 1
Åóùôåñéêç ìïíáäá

MïíÜäá BP

Éó÷ýò

Åóùôåñéêç ìïíáäá

Äéáêüðôçò
äéáññïþí ãåßùóçò

MïíÜäá BP

N1

3

Ìïôßâï 2

N2
L2

MïíÜäá BP

ÔÜóç

N1

3

éó÷ýïò

L1

ÅîùôåñéêÞ ìïíÜäá
Åóùôåñéêç ìïíáäá

Äéáêüðôçò

N2

MïíÜäá BP

áðïêáôÜóôáóçò
õðåññåýìáôïò

Åóùôåñéêç ìïíáäá

ãéá ìåôáãùãÞ
(áóöÜëåéá)

L2
L1

áðïêáôÜóôáóçò

äéáêëÜäùóçò

N2

ÔÜóç

N2

L2

MïíÜäá BP

N1

2

L1

Åóùôåñéêç ìïíáäá

L2

MïíÜäá BP

ÔÜóç

N1

2

éó÷ýïò

L1

éó÷ýïò

16V

N2

MïíÜäá BP
Åóùôåñéêç ìïíáäá

Ãåßùóç

Äéáêüðôçò
áðïêáôÜóôáóçò

Åóùôåñéêç ìïíáäá

äéáññïþí ãåßùóçò

N2

L2

MïíÜäá BP

ÔÜóç

N1

1

éó÷ýïò

L1

Éó÷ýò

L2

MïíÜäá BP

ÔÜóç

N1

1

éó÷ýïò

L1

Äéáêüðôçò

• Ç óõñìÜôùóç ãåöõñùôÞò

áðïêáôÜóôáóçò
õðåññåýìáôïò
ãéá ìåôáãùãÞ
äéáêëÜäùóçò
(áóöÜëåéá)

ÔÜóç

• Åßíáé åðßóçò äõíáôü ç

óýãêëéóçò åßíáé äõíáôÞ ãéá ôç

ðáñï÷Þ éó÷ýïò áðü ôéò ßäéåò

ãñáììÞ éó÷ýïò.

ôéò ìïíÜäåò BP.

ÐÑÏÓÏ×Ç

éó÷ýïò

• Âåâáéùèåßôå üôé óõíäÝåôå ôç

Ãåßùóç

ãñáììÞ éó÷ýïò óå L1 êáé N1.

• Ãéá óõñìÜôùóç ãåöõñùôÞò
óýãêëéóçò, ðÜñôå ôç ãñáììÞ
áðü ôï L2 êáé ôï N2 êáé
óõíäÝóôå ôçí óôï L1 êáé N1
óôçí Üëëç ìïíÜäá BP.

Äιαδικασßα εργασßαò

ÊáðÜêé çëåêôñéêïý
åîïðëéóìïý

1) ΑφαιρÝστε τουò κοχλßεò και τραβÞξτε Ýξω το κÜλυììα του ηλεκτρικοý εξοπλισìοý.

Âßäåò (M4×12L)
2) Η ταινßα εßναι προσαρτηìÝνη στο συνδετικü ιìÜντα σýρìατοò. Ο σκοπüò αυτÞò τηò ταινßαò εßναι να αποτρÝψει τη εßσοδο
ìικρþν ζþων στη ìονÜδα. ΑφαιρÝστε την ταινßα ìüνο απü τα ìÝρη, απü üπου η συρìÜτωση πρÝπει να διÝλθει απü ìÝσα.

ÐÑÏÓÏ×Ç
Áí ç ôáéíßá äåí åðáíáôïðïèåôçèåß
óå ìÝñç áðü ôá ïðïßá äåí äéÝñ÷åôáé
óõñìÜôùóç, ìðïñåß íá åéóÝëèïõí

4

ìéêñÜ æþá, ðñïêáëþíôáò ôç
äõóëåéôïõñãßá ðñïúüíôïò.

4

4

Ç ôáéíßá ãéá ôçí
áðïôñïðÞ åéóüäïõ

4

P

ìéêñþí æþùí

Ç ôáéíßá ãéá ôçí

11

áðïôñïðÞ åéóüäïõ

ÓöéãêôÞñáò

ìéêñþí æþùí

êáëùäßïõ

Ç ôáéíßá ðïõ áðïôñÝðåé ôçí åßóïäï ìéêñþí æþùí (ç ôáéíßá
åßíáé ðñïóáñôçìÝíç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôçò ìïíÜäáò þóôå
íá áðïôñÝøåé ôçí åßóïäï ìéêñþí æþùí ìÝóá óôç ìïíÜäá)

ÓöéãêôÞñáò
êáëùäßïõ

!ΕλληνικÜ
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3) ΑκολουθÞστε τιò οδηγßεò στην πινακßδα ονοìαστικþν χαρακτηριστικþν τηò συρìÜτωσηò για να συνδÝσετε τα σýρìατα
σýνδεσηò των εσωτερικþν/εξωτερικþν ìονÜδων στουò αριθìοýò πßνακα ακροδεκτþν. (1, 2, 3, F1 και F2) ΠÜντα να
στερεþνετε κÜθε σýρìα γεßωσηò ξεχωριστÜ ìε Ýναν κοχλßα γεßωσηò. (ΒλÝπε το σχÞìα παρακÜτω.)
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ïé áñéèìïß ôçò ðëáêÝôáò áêñïäåêôþí åßíáé ôáêôïðïéçìÝíïé áðü ðÜíù ðñïò ôá êÜôù êáé ìå ôç óåéñÜ 1, 2 êáé 3.
Óõíäåôéêüò éìÜíôáò 9

Áðïöëïéþóôå ôï åîùôåñéêü ðåñßâëçìá
áöÞíïíôáò 10mm áðü ôï óöéãêôÞñá êáëùäßïõ.
10mm

ÐáñÜäåéãìá

Áóöáëßóôå ôá óýñìáôá ìå ìïíùôéêÞ ôáéíßá 9

〈Ãéá 3 äùìÜôéá〉

ãéá íá áðïôñÝøåôå ôõ÷üí Ýîïäï áðü ôç èÝóç

Ðñïåéäïðïéçóç
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå äéÜôñçôá,

ôïõò, áí ôñáâç÷ôïýí áðü Ýîù.

ðéåæïìåôñéêÜ êáëþäéá,
åðåêôÜóåéò Þ óôáõñïåéäåßò
óõíäÝóåéò ãéáôß ìðïñåß íá

ÓöéãêôÞñáò

ðñïêáëÝóïõí õðåñèÝñìáíóç,

êáëùäßïõ

çëåêôñïðëçîßá Þ ðõñêáãéÜ.

1
2
3

ÄùìÜôéï B

P

1
2
3

Êáëþäéï ìåôÜäïóçò
(Ðñïò Üëëç ìïíÜäá BP: F1, F2)
Êáëþäéï ìåôÜäïóçò (Ðñïò Üëëç ìïíÜäá BP: F1, F2 Þ ðñïò
ôçí åîùôåñéêÞ ìïíÜäá: F1, F2)

F2
F1

ÓöéãêôÞñáò êáëùäßïõ

4

4

ÄùìÜôéï A

N2
L2
N1
L1

ÄùìÜôéï C

H05VV(*), 2 óýñìáôá
2

0,75mm ùò 1,25mm

2

Ãéá Üëëç ìïíÜäá BP (Ãéá L1, N1)

ÐÑÏÓÏ×Ç

4

4

1
2
3

Ç åóöáëìÝíç óýíäåóç ôçò
ôñïöïäïóßáò éó÷ýïò óå áõôü ôï
ìðëïê áêñïäåêôþí ìðïñåß íá
ðñïêáëÝóåé äõóëåéôïõñãßåò

Êáëþäéï óýíäåóçò ãéá
åóùôåñéêÝò ìïíÜäåò

Êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ãéá
Ãåßùóç

H05VV(*), 4 Óýñìáôá
1,6mm Þ 2,0mm

óôïí Ýëåã÷ï óõóôÞìáôïò.

ôéò åóùôåñéêÝò ìïíÜäåò
*Óôåñåþóôå êÜèå
êáëþäéï îå÷ùñéóôÜ

H05VV(*), 3 êáëþäéá
1,6mm Þ 2,0mm

¼ôáí ôï ìÞêïò ôùí êáëùäßùí îåðåñíÜ
ôá 10m, ÷ñçóéìïðïéåßóôå êáëþäéá 2,0mm.

ÇëåêôñéêÞ
Áóöáëåéïäéáêüðôçò

Äéáêüðôçò áóöáëåßáò

ôñïöïäïóßá

16A Þ 15A

äéáöõãÞò ðñïò ôç ãç

1~50Hz
230V

(*) Μüνο σε προστατευìÝνουò αγωγοýò, χρησιìοποιÞστε H07RN-F, üταν αυτοß δεν εßναι σε χρÞση.
Οι προδιαγραφÝò για το καλþδιο ισχýοò και διακλÜδωση τοπικÞò συρìÜτωσηò συììορφþνονται ìε το πρüτυπο IEC60245.

ÐÑÏÓÏ×Ç

• ¼ëç ç ôïðéêÞ äéáóõñìÜôùóç ìïíÜäùí ðñÝðåé íá
áóöáëßæåôáé ìÝóù ôïõ óõíäåôéêïý éìÜíôá óýñìáôïò, üðùò

Ìüíùóç

áðåéêïíßæåôáé óôï ó÷Þìá.

• ¼ôáí óõíäÝåôå ôá óõíäåôéêÜ óýñìáôá óôïí ðßíáêá áêñïäåêôþí,
÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá ìïíü óýñìá ïðëéóìïý, âåâáéùèåßôå üôé
Ý÷åôå êÜíåé ôç óõóôñïöÞ ôïõò. Ôá ðñïâëÞìáôá ìå ôçí åñãáóßá
ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí èÝñìáíóç êáé ðõñêáãéÝò.

Óõíäåôéêüò éìÜíôáò óýñìáôïò

4) ΑφÞστε 300mm για το τìÞìα τηò εξÜρτησηò που θα τραβηχτεß Ýξω.
+300mm ÷ùñßò
áíáäßðëùóç

+300mm ÷ùñßò
áíáäßðëùóç

5) ΕπιστρÝψτε το κÜλυììα του ηλεκτρικοý εξοπλισìοý στην αρχικÞ του θÝση και
στερεþστε το ìε τουò κοχλßεò.

Âßäåò
(M4×12L)

ÅãêáôáóôÞóôå ôï êáðÜêé ôùí
çëåêôñéêþí åîáñôçìÜôùí

!ΕλληνικÜ
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Τεστ Λειτουργßαò
ΑκολουθÞστε τη “Τεστ Λειτουργßαò”, üπωò περιγρÜφεται στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
Αν η ìονÜδα BP δεν λειτουργεß κανονικÜ κατÜ τη διÜρκεια εκτÝλεσηò τηò δοκιìÞò, το σφÜλìα ìπορεß να ελεγχθεß στην οθüνη
τηλεχειριστηρßου για την εσωτερικÞ ìονÜδα.

Οι κωδικοß σφÜλìατοò εìφανßζονται στο τηλεχειριστÞριο
Κωδικüò
δυσλειτουργßαò

Μη συììüρφωση κατÜ τη διÜρκεια τηò
εγκατÜστασηò

ÄιορθωτικÞ ενÝργεια

A9

Ο ηλεκτρικüò σýνδεσìοò βαλβßδαò
επÝκτασηò δεν εßναι συνδεìÝνοò
(ìονÜδα BP)

E2

ΕλÜττωìα πßνακα τυπωìÝνου
κυκλþìατοò (ìονÜδα BP)

J0

Ελαττωìατικü θερìßστορ υγροý και
αερßου (ìονÜδα BP)

U4

ΣφÜλìα ìετÜδοσηò ìεταξý τηò ìονÜδαò
BP και τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò

ΣυνδÝστε σωστÜ τιò διασυνδÝσειò ìεταξý τηò ìονÜδαò BP και
τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.

U9

ΣφÜλìα ìετÜδοσηò ìεταξý τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò και Üλληò ìονÜδαò
BP

ΣυνδÝστε σωστÜ τιò διασυνδÝσειò ìεταξý τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò και Üλληò ìονÜδαò BP.

UJ

ΣφÜλìα ìετÜδοσηò ìεταξý τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò και αυτÞò τηò
ìονÜδαò BP που συνδÝεται ìε την
εσωτερικÞ ìονÜδα η εìφÜνισε τον
κωδικü σφÜλìατοò

ΣυνδÝστε σωστÜ τιò διασυνδÝσειò ìεταξý τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò και αυτÞò τηò ìονÜδαò BP που συνδÝεται ìε την
εσωτερικÞ ìονÜδα η εìφÜνισε τον κωδικü σφÜλìατοò.

Παρακαλοýìε να επικοινωνÞσετε ìε τον αντιπρüσωπü σαò.

Η ΜονÜδα BP
Η απλÞ διÜγνωση εκτελεßται ìÝσω των LED στον πßνακα κυκλþìατοò τηò ìονÜδαò BP.
Για λεπτοìÝρειεò, δεßτε την ετικÝτα στο εσωτερικü του καλýììατοò του ηλεκτρικοý εξοπλισìοý τηò ìονÜδαò BP.

13
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