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■

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο με προσοχή πριν από την
εγκατάσταση. Μην το πετάξετε. Φυλάξτε το στο αρχείο
σας για μελλοντική αναφορά.

■

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για την
εσωτερική μονάδα και το διακοσμητικό πάνελ.

■

Εάν έχει εγκατασταθεί κιτ υλικού στεγανοποίησης που
παρέχεται ξεχωριστά, η επιλογή ροής 3 κατευθύνσεων
ενδέχεται να μην μπορεί να επιλεχθεί. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στα τεχνικά έγγραφα ή τους καταλόγους.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

ȇȠȒțĮĲİȣșȪȞıİȦȞ

Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες
είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

ȇȠȒțĮĲİȣșȪȞıİȦȞ

Παρελκόμενα
Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα πριν από την εγκατάσταση.
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Εγχειρίδιο εγκατάστασης

b

Υλικό στεγανοποίησης (διαμήκης έξοδος αέρα)

i
2×

c

Υλικό στεγανοποίησης A, B (έξοδος αέρα στη γωνία)

d

Υλικό στεγανοποίησης C (έξοδος αέρα στη γωνία)

e

Υλικό στεγανοποίησης D (έξοδος αέρα στη γωνία)

f

Ταινία για στερέωση του υλικού στεγανοποίησης
(διαμήκης έξοδος αέρα)

g

Ταινία για στερέωση του υλικού στεγανοποίησης
(έξοδος αέρα στη γωνία)

h

Ταινία για στερέωση του υλικού στεγανοποίησης
(έξοδος αέρα στη γωνία)

i

Προετοιμασία του υλικού στεγανοποίησης
ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ(B)
ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ(2)

Τηνμπλοκ στεγανοποίησης (για ροή 3
κατευθύνσεων)

ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ(3)
ǲȟȠįȠȢ
ĮȑȡĮ(C)

ǲȟȠįȠȢ
ĮȑȡĮ(A)

Η κατεύθυνση της εκκένωσης αέρα και
η θέση του υλικού στεγανοποίησης
ǲȟȠįȠȢ
ĮȑȡĮ(1)

Επιλογή της εξόδου αέρα
1

Επιλέξτε την κατεύθυνση της εκκένωσης αέρα από τις παρακάτω
εικόνες σύμφωνα με τη θέση της εσωτερικής μονάδας.

2

Ανατρέξτε στη ρύθμιση του χώρου εγκατάστασης για τον αριθμό
θέσης ρύθμισης.

3

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που βρίσκεται στην
εσωτερική μονάδα για επιλογή της θέσης εγκατάστασης.
Επιλογές κατεύθυνσης εκκένωσης διαφορετικές από αυτές
που εμφανίζονται στις εικόνες δεν μπορούν να οριστούν.
(Ενδέχεται να προκληθεί συμπύκνωση υγρασίας.)

ȇȠȒĮȑȡĮʌȡȠȢȩȜİȢĲȚȢțĮĲİȣșȪȞıİȚȢ

ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ(D)

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
1

ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ(4)
ȆȜİȣȡȐıȦȜȒȞĮȥȣțĲȚțȠȪ

Προετοιμάστε το υλικό στεγανοποίησης και την ταινία για τη
στερέωση του υλικού στεγανοποίησης σύμφωνα με την έξοδο αέρα
(1) έως (4) που πρόκειται να κλείσετε.

1

Κόψτε το υλικό στεγανοποίησης και την ταινία στερέωσης του
υλικού στεγανοποίησης στη γραμμή κοπής (διακεκομμένη
γραμμή) αφήνοντας τον αριθμό της εξόδου αέρα που πρόκειται
να κλείσετε. Κόψτε την ταινία στερέωσης του υλικού
στεγανοποίησης με ψαλίδι.

2

Ξεκολλήστε το προστατευτικό χαρτί από το υλικό
στεγανοποίησης και την ταινία στερέωσης του υλικού
στεγανοποίησης.

3

Κολλήστε το υλικό στεγανοποίησης στην ταινία στερέωσης του
υλικού στεγανοποίησης. (Κολλήστε το υλικό στεγανοποίησης
στο κέντρο της ταινίας στερέωσης του υλικού στεγανοποίησης
εκτός αν λάβετε άλλες οδηγίες.)

ȆȜİȣȡȐıȦȜȒȞĮ
ȥȣțĲȚțȠȪ
ȆȜİȣȡȐıȦȜȒȞĮ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ

ȆȜİȣȡȐıȦȜȒȞĮ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
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Βεβαιωθείτε ότι ο τυπωμένος αριθμός παραμένει ορατός
ενώ κολλάτε το υλικό στεγανοποίησης στην ταινία
στερέωσης του υλικού στεγανοποίησης, ώστε να μπορείτε
να αναγνωρίσετε το υλικό.

■

Προετοιμασία του υλικού στεγανοποίησης για την έξοδο
αέρα (A), (B), (C), (D)
ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ $  %

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩȤĮȡĲȓ

Μην κόψετε στη γραμμή κοπής για το υλικό
στεγανοποίησης της εξόδου αέρα μεγάλου μήκους
(παρελκόμενο b) και την ταινία στερέωσης του υλικού
στεγανοποίησης (παρελκόμενο f), όπως υποδεικνύεται
παρακάτω. Αν κόψετε τη γραμμή κοπής, ενδέχεται να
προκληθεί συμπύκνωση.

12

mm

12

ȂȘȞțȩȥİĲİ

ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ &

ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠd)

12

ȆȜİȣȡȐıȦȜȒȞĮ
ȥȣțĲȚțȠȪ
ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ(D)

■

mm

m
12 m
ȉĮȚȞȓĮȖȚĮıĲİȡȑȦıȘĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠg)

ȀȩȥĲİĲȠȣȜȚțȩ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ'
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠe)

ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠb 

ȉĮȚȞȓĮȖȚĮıĲİȡȑȦıȘĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠg)

mm

Προετοιμασία του υλικού στεγανοποίησης για την έξοδο
αέρα (1)

ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ(1)

ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠc)

ȊȜȚțȩ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠe)

ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ '

Για να κλείσετε την έξοδο αέρα (1), χρησιμοποιήστε το υλικό
στεγανοποίησης (παρελκόμενο b) και το υλικό στεγανοποίησης
D (παρελκόμενο e). Προσέξτε να μην πετάξετε το υλικό
στεγανοποίησης.

12

ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠb)

m
2m

ȉĮȚȞȓĮȖȚĮıĲİȡȑȦıȘĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠh)

mm

10

ȉĮȚȞȓĮȖȚĮıĲİȡȑȦıȘĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ'
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠf)
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠe)

10

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ
ȤĮȡĲȓ

mm

mm

1

ȉĮȚȞȓĮȖȚĮıĲİȡȑȦıȘĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠh)

ȀȩȥĲİ

12

12

Κλείσιμο της εξόδου αέρα
1

Ευθυγραμμίστε το άκρο της κοντύτερης πλευράς του υλικού
στεγανοποίησης με την έξοδο αέρα και στις δύο πλευρές.

2

Κολλήστε το υλικό στεγανοποίησης που δημιουργήσατε στα
προηγούμενα βήματα στην έξοδο αέρα της εσωτερικής μονάδας.
Κολλήστε το υλικό στεγανοποίησης χωρίς να αφήσετε κενό
και απόσταση ανάμεσα στο υλικό στεγανοποίησης και την
έξοδο αέρα. Ενδέχεται να προκληθεί εκκένωση αέρα και
συμπύκνωση υγρασίας.

mm

mm

* Κόψτε μόνο αν θέλετε να κλείσετε μόνο την έξοδο αέρα (1). Μην
κόψετε αν θέλετε να κλείσετε και την έξοδο αέρα (1) και την έξοδο
αέρα (D).

Προετοιμασία του υλικού στεγανοποίησης για την έξοδο
αέρα (2), (3), (4)

Κλείσιμο της εξόδου αέρα (1)
1

Κλείστε την έξοδο αέρα (1).

2

Κλείστε μερικώς την έξοδο αέρα (D).

ǼıȦĲİȡȚțȒȝȠȞȐįĮ įȠȤİȓȠĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ȖȚĮĲȘȞȑȟȠįȠĮȑȡĮ(1)
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ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠf)
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Κλείσιμο της εξόδου αέρα (2), (3) και (4)
1

ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȂʌȜȠțıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi)

Κλείστε την έξοδο αέρα (2), (3), (4)

ȊȜȚțȩ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ

ǼıȦĲİȡȚțȒȝȠȞȐįĮ
ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ȖȚĮĲȘȞȑȟȠįȠĮȑȡĮ(2), (3), (4)
ȂʌȜȠțıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi)

ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ

ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ

ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ(2), (3), (4)

ȂʌȜȠț
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi)

Κλείσιμο της εξόδου αέρα (A), (B), (C)
ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢȖȚĮĲȘȞȑȟȠįȠĮȑȡĮ A  B  C)

ȂʌȜȠțıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi)

ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȂʌȜȠțıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi)
ȊȜȚțȩ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ
(A  B  C)

ȂʌȜȠțıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η γραμμή ευθυγράμμισης διαφέρει ανάλογα με το
σχήμα του δοχείου αποστράγγισης.

ǼıȦĲİȡȚțȒȝȠȞȐįĮ

Υπάρχουν 3 τύποι εγκατάστασης για το μπλοκ στεγανοποίησης
(παρελκόμενο i) ανάλογα με τη θέση της εγκατάστασης.

Κλείσιμο της εξόδου αέρα (D)
Για να κλείσετε και την έξοδο αέρα (1) και την έξοδο αέρα (D),
κολλήστε το υλικό στεγανοποίησης πρώτα στην έξοδο αέρα (1).

ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ 1)

.

ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢȖȚĮĲȘȞȑȟȠįȠĮȑȡĮ D)

ȉȪʌȠȢ

īȡĮȝȝȒ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ

īȡĮȝȝȒ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ

ȂʌȜȠț
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi 

ǲȟȠįȠȢĮȑȡĮ D)
ȀĮĲİȪșȣȞıȘțȑȞĲȡȠȣ
ĮȞİȝȚıĲȒȡĮ
ǼıȦĲİȡȚțȒȝȠȞȐįĮ
ȉȪʌȠȢ
īȡĮȝȝȒ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ

ǼıȦĲİȡȚțȒȝȠȞȐįĮ

Μπλοκ στεγανοποίησης (για ροή
3 κατευθύνσεων)
Αν επιλέξετε τη ροή 3 κατευθύνσεων, εγκαταστήστε τα μπλοκ
στεγανοποίησης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί εκκένωση
αέρα και συμπύκνωση υγρασίας.

Θέσεις εγκατάστασης του μπλοκ στεγανοποίησης
ȂʌȜȠțıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi)
ȆȜİȣȡȐıȦȜȒȞĮ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
ȊȜȚțȩ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ȆȜİȣȡȐ
ıȦȜȒȞĮ
ȥȣțĲȚțȠȪ

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
3

ȀĮĲİȪșȣȞıȘ
țȑȞĲȡȠȣĮȞİȝȚıĲȒȡĮ

īȡĮȝȝȒ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ
ȂʌȜȠț
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi 
ǼıȦĲİȡȚțȒ
ȝȠȞȐįĮ įȠȤİȓȠ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
īȡĮȝȝȒİȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ
ȂʌȜȠțıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi  ǼıȦĲİȡȚțȒ
ȝȠȞȐįĮ įȠȤİȓȠ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ

ȊȜȚțȩıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ

ȂʌȜȠț
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi)
ȀĮĲİȪșȣȞıȘțȑȞĲȡȠȣĮȞİȝȚıĲȒȡĮ
ȆȐȞȦȩȥȘ
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Εγκατάσταση του τηνμπλοκ στεγανοποίησης
ȉȪʌȠȢ

īȡĮȝȝȒİȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ

1

Τοποθετήστε και τα δύο τηνμπλοκ στεγανοποίησης
(παρελκόμενο i) στη θέση εγκατάστασης.

$

ȂʌȜȠț
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi 

īȡĮȝȝȒ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ

ǼıȦĲİȡȚțȒ
ȝȠȞȐįĮ įȠȤİȓȠ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
īȡĮȝȝȒİȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ

īȡĮȝȝȒ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ

ȉȘȞȝʌȜȠț
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi 

ȂʌȜȠțıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi 
ǼıȦĲİȡȚțȒȝȠȞȐįĮ
įȠȤİȓȠĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
ǱʌȠȥȘĲȘȢʌİȡȚȠȤȒȢʌȠȣȣʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚĮʌȩĲȠȕȑȜȠȢ$

Για να αποφύγετε την εκκένωση αέρα και τη συμπύκνωση
υγρασίας, κολλήστε το μπλοκ στεγανοποίησης σύμφωνα
με τις γραμμές ευθυγράμμισης χωρίς να αφήσετε κενό.

Αυτοκαθαριζόμενο διακοσμητικό πάνελ, Γρίλια εισόδου καθαρού
αέρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν χρησιμοποιείτε συνδυασμό αυτοκαθαριζόμενου
διακοσμητικού πάνελ και γρίλιας εισόδου καθαρού
αέρα, εγκαταστήστε το μπλοκ στεγανοποίησης στον
θάλαμο. Τοποθετήστε το μπλοκ στεγανοποίησης
πριν από την τοποθέτηση του διακοσμητικού πάνελ.

Το παρακάτω παράδειγμα αφορά τις περιπτώσεις όπου είναι κλειστή
η έξοδος αέρα (4).

ǼıȦĲİȡȚțȒȝȠȞȐįĮ

Αυτοκαθαριζόμενο πάνελ, Γρίλια εισόδου καθαρού αέρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1

Εάν χρησιμοποιείτε συνδυασμό αυτοκαθαριζόμενου
πάνελ και γρίλιας εισόδου καθαρού αέρα,
τοποθετήστε το μπλοκ στεγανοποίησης πριν από
την τοποθέτηση του διακοσμητικού πάνελ.

Περιστρέψτε την κινούμενη περσίδα και κολλήστε τηνμπλοκ
στεγανοποίησης στο κενό που έχει δημιουργηθεί.

īȡĮȝȝȒ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi 

ȉȘȞȝʌȜȠț
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi 

ĬȐȜĮȝȠȢ
īȡĮȝȝȒ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi 

ȀȚȞȠȪȝİȞȘ
ʌİȡıȓįĮ

ȂʌȜȠț
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi 

ȈĲİȖĮȞȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ȑȟȠįȠȢĮȑȡĮ

īȡĮȝȝȒ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ

ȀĮĲİȪșȣȞıȘ
țȑȞĲȡȠȣĮȞİȝȚıĲȒȡĮ

īȡĮȝȝȒİȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ

ȂʌȜȠțıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi 

īȡĮȝȝȒ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ

ȂʌȜȠț
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡİȜțȩȝİȞȠi 
ĬȐȜĮȝȠȢ

ĬȐȜĮȝȠȢ
ǱʌȠȥȘĲȘȢʌİȡȚȠȤȒȢʌȠȣ
ȣʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚĮʌȩĲȠȕȑȜȠȢ$
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Ρύθμιση στον χώρο της εγκατάστασης

Ύψος οροφής και αριθμός εξόδου αέρα που χρησιμοποιείται

Εκτελέστε ρύθμιση στον χώρο εγκατάστασης χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο μετά την παροχή ρεύματος, σύμφωνα με το
εγχειρίδιο που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο και ανάλογα με τις
συνθήκες εγκατάστασης.
Ρυθμίστε τις τιμές "Αριθμός λειτουργίας", "Αριθμός πρώτου κωδικού"
και "Αριθμός δεύτερου κωδικού" χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Αριθμός εξόδου αέρα που
χρησιμοποιείται
Κλάση 71
Εσωτερική μονάδα

Ρύθμιση σύμφωνα με την αριθμό της εξόδου αέρα που
χρησιμοποιείται
Αλλάξτε την τιμή "Αριθμός δεύτερου κωδικού" που εμφανίζεται στον
παρακάτω πίνακα ανάλογα με τον αριθμό της εξόδου αέρα που
χρησιμοποιείται. Όταν έχετε κλείσει τις εξόδους αέρα στις γωνίες για
τη ροή 4 κατευθύνσεων, ρυθμίστε τη ροή αέρα σε "κατεύθυνση προς
τα κάτω".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η θέση εγκατάστασης είναι ψηλότερη από το
τυπικό ύψος οροφής, απαιτείται "Ρύθμιση
σύμφωνα με το ύψος της οροφής".

Ύψος
οροφής

Ροή αέρα προς
όλες τις
κατευθύνσεις
4 κατευθύνσεων

Αρ.
λειτουργίας*

Αρ. πρώτου
κωδικού

Αρ. δεύτερου
κωδικού
01

13 (23)

Εκκένωση
αέρα
4 κατευθύνσεων

Εκκένωση
αέρα
3 κατευθύνσεων

Τυπική

≤2,7 m

≤3,1 m

≤3,0 m

Ψηλή (1)

≤3,0 m

≤3,4 m

≤3,3 m

Ψηλή (2)

≤3,5 m

≤4,0 m

≤3,5 m

Αριθμός εξόδου αέρα που
χρησιμοποιείται
Κλάση 100~140
Ροή αέρα
προς όλες τις
κατευθύνσεις

Εκκένωση
αέρα
4 κατευθύνσεων

Εκκένωση
αέρα
3 κατευθύνσεων

Τυπική

≤3,2 m

≤3,4 m

≤3,6 m

Ψηλή (1)

≤3,6 m

≤3,9 m

≤4,0 m

Ψηλή (2)

≤4,2 m

≤4,5 m

≤4,2 m

Εσωτερική μονάδα

Ρύθμιση σύμφωνα με την αριθμό της εξόδου αέρα που
χρησιμοποιείται
Ρύθμιση

Ροή αέρα
προς όλες τις
κατευθύνσεις

Ύψος
οροφής

Οι τιμές για το ύψος της οροφής παρέχονται ως αναφορά.

1

Ροή 3
κατευθύνσεων

02

Ρύθμιση όταν έχετε κλείσει τις εξόδους αέρα στις γωνίες για
τη ροή 4 κατευθύνσεων
Ρύθμιση
Τυπική
κατεύθυνση
ροής αέρα
Κατεύθυνση
ροής αέρα προς
τα κάτω

Αρ.
λειτουργίας*

Αρ. πρώτου
κωδικού

Αρ. δεύτερου
κωδικού
02

13 (23)

4
03

* Ο "Αριθμός λειτουργίας" συνήθως ορίζεται συλλογικά για μια
ομάδα. Για να ρυθμίσετε κάθε εσωτερική μονάδα ξεχωριστά και να
εκτελέσετε ελέγχους μετά από τη διεξαγωγή των ρυθμίσεων,
καθορίστε τον αριθμό λειτουργίας στην παρένθεση.

Ρύθμιση σύμφωνα με το ύψος της οροφής
Για το ύψος της οροφής, ανατρέξτε στην παράγραφο για το ύψος της
οροφής και τον αριθμό της εξόδου αέρα που χρησιμοποιείται.
Κατόπιν, αλλάξτε την τιμή "Αριθμός δεύτερου κωδικού" που
εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με τον αριθμό των
εξόδων αέρα.

Ρύθμιση σύμφωνα με το ύψος της οροφής
Ρύθμιση

Αρ.
λειτουργίας*

Αρ. πρώτου
κωδικού

Τυπική
Ψηλή (1)

Αρ. δεύτερου
κωδικού
01

13 (23)

Ψηλή (2)

0

02
03

* Ο "Αριθμός λειτουργίας" συνήθως ορίζεται συλλογικά για μια
ομάδα. Για να ρυθμίσετε κάθε εσωτερική μονάδα ξεχωριστά και να
εκτελέσετε ελέγχους μετά από τη διεξαγωγή των ρυθμίσεων,
καθορίστε τον αριθμό λειτουργίας στην παρένθεση.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
5

KDBHQ56B140
Τμήμα στεγανοποίησης της εξόδου εκκένωσης αέρα
4P564848-1A 2019.05

4PEL564848-1A.book

Page 1 Monday, May 27, 2019

1:44 PM

Page 1 Monday, May 27, 2019

1:44 PM

Copyright 2019 Daikin

4PEL564848-1A.book

4P564848-1 2019.01

