Floorstanding Air-Conditioning Unit
Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

MODELS/ΜΟΝΤΕΛΑ: NBFS-48IDU/NBFS-48ODU

Floorstanding Air-Conditioning Unit

Installation Manual
Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

English/Ελληνικά

For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.
Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Επιλογή θέσης εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας
Επιλογή θέσης εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας
Εγκατάσταση των σταθερών εξαρτημάτων της
εσωτερικής μονάδας
Εγκατάσταση των σταθερών εξαρτημάτων της
εξωτερικής μονάδας
Εγκατάσταση του αγωγού ψυκτικού μέσου και του
σωλήνα αποστράγγισης
Ανίχνευση αερίων και διαρροών
Συνδεσμολογία ηλεκτρικών καλωδίων
Σχηματικό διάγραμμα ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων
Διάγνωση Σφαλμάτων
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Επιλογή θέσης εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σημείο τέτοιο ώστε ο αέρας να μπορεί να
φτάσει σε κάθε σημείο του δωματίου
Δεν πρέπει να επηρεάζεται, κατά το δυνατόν, από τον εξωτερικό αέρα
Να αποφεύγεται η απόφραξη των αεραγωγών εισόδου ή εξόδου της συσκευής
Να αποφεύγεται η υπερβολική έκθεση σε αέρια πετρελαίου ή ατμού
Να αποφεύγεται η πιθανή δημιουργία, εισροή, παραμονή ή διαρροή εύφλεκτων
αεριών
Να αποφεύγονται χώροι όπου γίνεται συχνή χρήση όξινων διαλυμάτων
Να αποφεύγονται χώροι όπου γίνεται συχνή χρήση ειδικών ουσιών ψεκασμού
(σουλφιδίων)
Να αποφεύγεται η εγκατάσταση διάταξης πυρανίχνευσης κοντά στον αεραγωγό
εξόδου της συσκευής (ο θερμός αέρας που εκπέμπει η συσκευή όταν βρίσκεται σε
λειτουργία ενδέχεται να θέσει εσφαλμένα σε λειτουργία την συσκευή
πυρανίχνευσης)

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος εγκατάστασης
και συντήρησης της συσκευής.
Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η ασφάλεια κατά την εγκατάσταση της
συσκευής, σας συνιστούμε να φροντίσετε ώστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος
μεταξύ της συσκευής και των τοίχων του δωματίου.

Μπροστά
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Επιλογή θέσης εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας

Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας πρέπει να γίνεται σε σημείο που μπορεί να φέρει το
φορτίο του βάρους της συσκευής χωρίς να προκαλούνται μεγάλες δονήσεις και θόρυβος
Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας πρέπει να γίνεται σε σημείο που αερίζεται καλά και είναι
προφυλαγμένο από τη βροχή και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας κοντά σε παραθαλάσσια μέρη ή σημεία
εκτεθειμένα σε δυνατά ρεύματα αέρα, για να εξασφαλίσετε τη φυσιολογική λειτουργία του
ανεμιστήρα, τοποθετήστε το κλιματιστικό κοντά σε τοίχο
Να τοποθετείται σε σημείο τέτοιο ώστε οι θόρυβοι από τη συσκευή να μην ενοχλούν τους
παρακείμενους χώρους
Να μην τοποθετείται πάνω σε πλαίσια που δεν είναι κατασκευασμένα από μέταλλο
Να μην τοποθετείται σε σημεία στα οποία είναι πιθανή η παραγωγή, εισροή, παραμονή ή
διαρροή εύφλεκτων αερίων
Προσοχή στην αποστράγγιση του συμπυκνώματος ενώ η συσκευή λειτουργεί
Να αποφεύγεται η άμεση έκθεση του αεραγωγού εξόδου σε έντονα ρεύματα αέρα από το
εξωτερικό περιβάλλον

Αναλυτική παρουσίαση των απαιτήσεων χώρου γύρω από την εξωτερική μονάδα
1. Όταν υπάρχουν εμπόδια πάνω
από την μονάδα

2. Όταν το μπροστινό μέρος
(αεραγωγός εξόδου) είναι ανοικτό

3. Όταν υπάρχουν εμπόδια μόνο
μπροστά (αεραγωγός εξόδου)

Χώρος για συντήρηση
Όπως φαίνεται στο σχήμα που
ακολουθεί. Να τηρείτε τον χώρο
συντήρησης μπροστά από τη μονάδα.

4. Όταν υπάρχουν εμπόδια μπροστά και πίσω από την μονάδα

Χώρος επισκευής

5. Όταν υπάρχουν εμπόδια γύρω από τη
μονάδα (και στις τέσσερις πλευρές της).
Παρ΄ό,τι το επάνω μέρος είναι ανοικτό
(ελεύθερο), να αποφεύγεται η
εγκατάσταση εφόσον υπάρχουν εμπόδια
και στις τέσσερις πλευρές της μονάδας.

Τουλάχιστον δύο πλευρές πρέπει να
παραμένουν ανοικτές (ελεύθερες).
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Εγκατάσταση των σταθερών
εξαρτημάτων της εσωτερικής μονάδας
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Λόγω του ότι το κέντρο βαρύτητας της μονάδας είναι ψηλά, θα πρέπει αφού επιλέξετε τη θέση
εγκατάστασης να φροντίσετε να λάβετε μέτρα κατά της πτώσης ώστε να εξασφαλίσετε την ασφάλεια
της συσκευής.

Βίδες
Μεγαλύτερη
Πλευρά
Κοντύτερη πλευρά

Παρεμπόδιση
πτώσης
της συσκευής

Εγκατάσταση των εξαρτημάτων προστασίας από την πτώση
Το εξάρτημα προστασίας από την πτώση (Παρεμπόδιση πτώσης της συσκευής) (1) τοποθετείται
ως προεπιλογή στο επάνω μέρος της μονάδας. Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, ξεβιδώστε
τις βίδες και αφαιρέστε το από την μονάδα. Αναποδογυρίστε το εξάρτημα, φέρτε το στην ευθεία
του τοίχου και βιδώστε το σφικτά.
Εάν το επάνω κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας είναι από πλαστικό υλικό, παρακαλούμε όπως
εισάγετε την μακρύτερη πλευρά του εξαρτήματος προστασίας από πτώση (Παρεμπόδιση
πτώσης της συσκευής) στο κενό μεταξύ του επάνω ελάσματος και του σώματος της συσκευής. Η
κοντύτερη πλευρά του εξαρτήματος πρέπει να τοποθετηθεί σταθερά στον τοίχο.

Στερέωση της εσωτερικής μονάδας στο δάπεδο
(προαιρετική διαδικασία)
Αφαιρέστε τα στόμια επιστροφής του αέρα και ανοίξτε οπές στη βάση της συσκευής κατάλληλες
για στερέωση στο δάπεδο. Για τη στερέωση στο δάπεδο χρησιμοποιήστε βίδες αγκύρωσης
(ούπα). (Οι βίδες αγκύρωσης πρέπει να ετοιμαστούν από εσάς).

Αφαιρέστε όλες τις βίδες των στομίων
επιστροφής αέρα ή τις βίδες και στις δυο
πλευρές του κάτω μέρους της συσκευής.
Σε συσκευές που δεν έχουν βίδες,
αφαιρέστε τραβώντας τα στόμια
επιστροφής αέρα ή το κάτω μέρος της
συσκευής.

Ετοιμάστε τις βίδες αγκύρωσης και
στερεώστε σε τέσσερα (4) σημεία.

Εάν οι τοίχοι και το δάπεδο είναι κατασκευασμένοι από υλικό άλλο από μοριοσανίδα,
παρακαλούμε χρησιμοποιήστε για την στερέωση της συσκευής βίδες αγκύρωσης M8 x 60.
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Εγκατάσταση των σταθερών
εξαρτημάτων της εξωτερικής μονάδας

Προσπαθήστε η μεταφορά του προϊόντος στην τοποθεσία εγκατάστασής του να γίνει εντός της
αρχικής του συσκευασίας
Καθώς το κέντρο βαρύτητας της μονάδας δεν συμπίπτει με το κέντρο εγκατάστασης, προσέξτε
ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε συρματόσκοινα ανύψωσης
Αποφύγετε την κλίση της εξωτερικής μονάδας πάνω από 45 μοίρες κατά τη μεταφορά της (Να μην
αποθηκεύεται οριζόντια)
Χρησιμοποιήστε βίδες αγκύρωσης (ούπα) για τη στερέωση των στηριγμάτων ανάρτησης στον τοίχο
Χρησιμοποιήστε μπουλόνια (κοχλίες-περικόχλια) για τη στερέωση της εξωτερικής μονάδας στα
στηρίγματα ανάρτησης και τη διατήρησή της στο ίδιο επίπεδο
Σε περίπτωση τοποθέτησης της μονάδας στον τοίχο ή στη στέγη, τα στηρίγματα ανάρτησης πρέπει
να στερεώνονται καλά ώστε να αντέχουν σε πιθανές σεισμικές δονήσεις ή δυνατό άνεμο.

Εγκατάσταση του αγωγού ψυκτικού μέσου καθώς και
του σωλήνα αποστράγγισης

Σε ορισμένες, ειδικές περιπτώσεις απαιτείται αγορά θερμομονωτικών υλικών ελάχιστου πάχους
12 χιλιοστών και περίβλημα θερμομόνωσης με κατάλληλες ιδιότητες ώστε να αποφευχθεί ο
σχηματισμός δρόσου.
Όταν ο εγκατεστημένος σωλήνας αποστράγγισης περνά μέσα από εσωτερικούς χώρους θα πρέπει
να λαμβάνονται μέτρα αποτροπής των θερμικών απωλειών και σχηματισμού δρόσου.

I. Διαστάσεις του αγωγού ψυκτικού μέσου και του σωλήνα
αποστράγγισης (εξωτερική διάμετρος)
Σε περίπτωση που απαιτείται αγορά επιπλέον αγωγού ψυκτικού μέσου ή σωλήνα αποστράγγισης,
παρακαλούμε ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα: (μονάδα: χιλιοστόμετρο (mm))
Εξάρτημα
Αγωγός
ψυκτικού
μέσου

Ψυκτική ισχύς
Σωλήνας
υγρών
Σωλήνας
αερίων

Σωλήνας αποστράγγισης

Σωλήνες PVC….VP-20 [εξωτερική διάμετρος 26(1”)]

II. Μεγάλες διαφορές μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων,
όρια μήκους των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου
Ψυκτική ισχύς

Α. Μήκος της ψυκτικής
γραμμής (μονόδρομο)

Β. διαφορές
ύψους
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Η εσωτερική μονάδα μπορεί να είναι τοποθετημένη υψηλότερα από
την εξωτερική ή το αντίστροφο. Η διαφορά ύψους ωστόσο πρέπει να
συμμορφώνεται με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.
Προσπαθήστε να περιορίσετε κατά το δυνατόν την κάμψη των
σωληνώσεων ώστε να αποφύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για
την απόδοση των μονάδων.

Εσωτερική
Μονάδα
Εξωτερική
Μονάδα

ll. Εγκατάσταση των αγωγών ψυκτικού μέσου
Πριν συνδέσετε τους αγωγούς ψυκτικού μέσου
Αφαιρέστε όλες τις βίδες της λαβής των στομίων επιστροφής αέρα ή
τις βίδες και στις δυο πλευρές του κάτω μέρους της συσκευής. Σε
συσκευές που δεν έχουν βίδες, αφαιρέστε τραβώντας τα στόμια
επιστροφής αέρα ή το κάτω μέρος της συσκευής.
Συνδέστε τους αγωγούς ψυκτικού μέσου
1. Διατηρήστε τη βαλβίδα απομόνωσης ή τη σφαιρική βαλβίδα
της εξωτερικής μονάδας κλειστή (στην αρχική της θέση).
Αφαιρέστε τα μπουλόνια (κοχλίες και περικόχλια), τα πώματα
προστασίας από την σκόνη καθώς και τα κοχλιωτά εξαρτήματα
στις άκρες των σωλήνων από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς
σωλήνες.
2. Πραγματοποιήστε γρήγορα τις συνδέσεις των εκχειλωμένων
στομίων και συνδέστε όλους τους αγωγούς ψυκτικού μέσου.
Σχηματικό διάγραμμα που αφορά την εγκατάσταση του συστήματος αγωγών
ψυκτικού μέσου της εξωτερικής μονάδας
Εικ.1

Ταινία περιτύληξης

Εικ.2

Ταινία περιτύληξης

Καλώδιο τροφοδοσίας
Σωλήνας αποστράγγισης

Σωλήνας
αποστράγγισης
Σωλήνας
σύνδεσης

Σωλήνας σύνδεσης
Καλώδιο τροφοδοσίας

Σημείωση:
Συνδέστε πρώτα τους εσωτερικούς σωλήνες και κατόπιν τους εξωτερικούς.
2. Κατά την κάμψη των παρεχομένων σωλήνων, παρακαλούμε προσέξτε να μην επιφέρετε
φθορές στις σωληνώσεις σύνδεσης.
3. Πριν σφίξετε τα περικόχλια των εκχειλωμένων σωλήνων, απλώστε λεπτή στρώση αντιψυκτικής
λιπαντικής ουσίας στην επιφάνεια της σύνδεσης, μεταξύ σωλήνα και σημείου σύνδεσης.
4. Μην βιδώνετε το περικόχλιο (παξιμάδι) του συνδετήρα πολύ σφικτά καθώς υπάρχει κίνδυνος
να προκαλέσετε διαρροή.
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Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα Ι για τα μεγέθη στρεπτικής
ροπής (στροφορμής)
Εξωτερική διάμετρος χαλκοσωλήνα

Ροπή σύσφιξης

Ενισχυμένη ροπή σύσφιξης

IV. Εγκατάσταση σωλήνων αποστράγγισης
Οι σωλήνες αποστράγγισης πρέπει να έχουν κλίση προς τα κάτω ώστε να διασφαλίζεται η μη
συγκέντρωση νερού.
Υπάρχει περίπτωση ύπαρξης συμπυκνώματος στην επιφάνεια των σωλήνων αποστράγγισης.
Παρακαλούμε αγοράστε θερμομονωτικό περίβλημα όταν και εφόσον απαιτείται.
Οι συνδέσεις πρέπει να είναι στεγανές. Εφαρμόστε πολυβινυλικές κόλλες για να αποτρέψετε τη
διαρροή.
Μην εισάγετε τον σωλήνα αποστράγγισης απευθείας στον αγωγό αποχέτευσης. Ενδέχεται να
δημιουργηθούν θεϊκά αέρια και πρόκληση δυσάρεστης οσμής.

Ανίχνευση καυσαερίων και διαρροών
Εφόσον είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε
αντλία κενού για την εξάτμιση του αέρα.
Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται από
επαγγελματίες τεχνικούς.

Πολύμετρο

Μετρητής πίεσης
(στήλης υδραργύρου)

Πλευρικός μετρητής
υψηλής πίεσης
Σωλήνες
Χειροκίνητη βαλβίδα
ρύθμισης κλειστή

Κεντρική ρυθμιστική
βαλβίδα κλειστή

Σύνδεση στερέωσης από την
πλευρά της υψηλής πίεσης
Σύνδεση με αγωγό
εξωτερικής μονάδας
Διάγραμμα πλήρωσης ψυκτικού μέσου

Δοχείο

Εάν το ψυκτικό μέσο είναι R22, μπορείτε να επιλέξετε τις κατάλληλες μεθόδους εξάτμισης
του αέρα (απαέρωσης) σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.
Μήκος σωλήνα

Μέθοδοι απαέρωσης

Αναπλήρωση ψυκτικού υγρού (σε όγκο)

Χρησιμοποιήστε το ψυκτικό μέσο στην
εξωτερική μονάδα

Χρησιμοποιήστε
δοχείο ψυκτικού

Διάμετρος σωλήνα υγρού 06.35(1/4")

(Μήκος σωλήνα σύνδεσης 5m)x30g
ή (μήκος σωλήνα σύνδεσης -16'5")x0.76g

Διάμετρος σωλήνα υγρού :09.52(3/8")

(Μήκος σωλήνα σύνδεσης 5m)x65g
ή (μήκος σωλήνα σύνδεσης -16'5")x0.65g

Διάμετρος σωλήνα υγρού:012.7(1 /2")

(Μήκος σωλήνα σύνδεσης 5m)x100g
ή (μήκος σωλήνα σύνδεσης -16'5")x2.54g

Χρησιμοποιήστε ψυκτικό μέσο στην εξωτερική μονάδα για την απαέρωση
1. Σφίξτε το περικόχλιο σύνδεσης B,C,D με το κλειδί σύσφιξης
ακολουθώντας τις περί στροφορμής υποδείξεις του Πίνακα 1 2.
Κατόπιν χαλαρώστε μισή στροφή μετά τη σύσφιξη του
περικοχλίου σύνδεσης A. Στρέψτε τον πυρήνα της βαλβίδας Β
κατά 6 με 7 δεύτερα αριστερόστροφα σε γωνία 45 μοιρών για να
απαερώσετε την βαλβίδα Α. Σφίξτε κατόπιν το περικόχλιο
σύνδεσης Α.
3. Ανοίξτε τον πυρήνα των βαλβίδων αντεπιστροφής Β και Α
εντελώς και κατόπιν σφίξτε το κάλυμμα του πυρήνα των βαλβίδων
αντεπιστροφής.

Εξωτερική
μονάδα

Πλευρά αέρα

Πλευρά υγρού
Βαλβίδα
ελέγχου

Εσωτερική
μονάδα

Σύνδεση απλής
διάτμησης
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Χρησιμοποιήστε δοχείου ψυκτικού για την απαέρωση
Σώμα της
1. Σφίξτε τα περικόχλια σύνδεσης C και D της εσωτερικής μονάδας όπως
βαλβίδας
ακριβώς και το περικόχλιο σύνδεσης Α της εξωτερικής μονάδας (ανατρέξτε στον
πίνακα Ι με τα μεγέθη στροφορμής).
Παξιμάδι
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης του δοχείου ψυκτικού με το
στόμιο πλήρωσης της βαλβίδας Α.
Κάλυμμα Βαλβίδας
3. Χαλαρώστε ελαφρά το περικόχλιο σύνδεσης Β της εξωτερικής μονάδας.
Ανοίξτε τη βαλβίδα του δοχείου ψυκτικού, πληρώστε με ψυκτικό για περίπου 10
με 15 δεύτερα και κλείστε εντελώς την βαλβίδα.
Φόρτιση Στόμιο
5. Περιμένετε μέχρι να μειωθεί εμφανώς ο ήχος του αέρα που ρέει στο
πυρήνα βαλβίδας
περικόχλιο σύνδεσης Β και κατόπιν σφίξτε το περικόχλιο σύνδεσης Β.
6. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης από το στόμιο πλήρωσης της βαλβίδας Α, σπρώξτε τη
βελονοειδή βαλβίδα του στομίου πλήρωσης με ένα εργαλείο όπως εξαγωνικό κλειδί περικοχλίων για να
εξάγετε το εναπομείναν ψυκτικό από τον σωλήνα μέχρις ότου παύσει τελείως ο ήχος του αέρα που ρέει.
Κατόπιν σφίξτε το κάλυμμα της βαλβίδας του στομίου πλήρωσης.
7. Ανοίξτε τον πυρήνα της βαλβίδας αντεπιστροφής Band Α της εξωτερικής μονάδας εντελώς και κατόπιν
σφίξτε το κάλυμμα του πυρήνα της βαλβίδας αντεπιστροφής.

Μετά την ολοκλήρωση της απαέρωσης, προχωρήστε σε ανίχνευση διαρροών ακολουθώντας τα
πιθανά σημεία διαρροής στην εγκατάσταση των μονάδων κλιματισμού.
1. Απλώστε ομοιόμορφα σαπουνάδα ή αφρό στα πιθανά σημεία διαρροής ώστε να διαπιστώσετε κατά
πόσον δημιουργούνται φυσαλίδες.
2. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανίχνευσης για να ελέγξετε τα πιθανά σημεία διαρροής.

Συνδεσμολογία ηλεκτρικών καλωδίων
Συνιστάται η χρήση ειδικής παροχής ισχύος καθώς και κατάλληλης εγκατάστασης διακόπτη
Βεβαιωθείτε, πριν πραγματοποιήσετε τις συνδέσεις, ότι η τάση είναι κατάλληλη και ότι χρησιμοποιείτε τα
κατάλληλα καλώδια ή σύρματα για το συγκεκριμένο μοντέλο
Οι καλωδιακές συνδέσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στα
σχέδια του κατασκευαστή. Σφίξτε τους κοχλίες (βίδες) σύμφωνα με τις υποδείξεις ώστε να αποφευχθεί
κίνδυνος χαλάρωσης τους
Ελέγξτε προσεκτικά τους κωδικούς συρμάτωσης της βάσης ακροδεκτών
Αμφότερη η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα διαθέτουν κωδικούς συρμάτωσης που θα πρέπει να
αντιστοιχήσετε έναν προς έναν ώστε να αποφύγετε τυχόν λανθασμένη σύνδεση,
Τα τερματικά (ακροδέκτες) συρμάτωσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας δεν πρέπει να
συνδέονται με πηγή ρεύματος 220V καθώς υπάρχει κίνδυνος ανεπαρκούς απόδοσης ή κινδύνου.

Καλωδιακές συνδέσεις της εσωτερικής μονάδας
(Παρακαλούμε όπως ασφαλίσετε καλά τους κοχλίες των ακροδεκτών)

1. Αφαιρέστε τους κοχλίες στερέωσης του κιβωτίου διακλάδωσης και κατεβάστε το,
2. Συνδέστε τα καλώδια παροχής και τα καλώδια ελέγχου,
3. Στερεώστε τα συνδεδεμένα καλώδια με σφικτήρες,
4. Το καλώδιο της γείωσης πρέπει να ασφαλίσει καλά,
5. Εάν τα καλώδια έλθουν σε επαφή με τις σωληνώσεις ενδέχεται να προκληθεί δρόσος. Παρακαλούμε
όπως λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των καλωδίων.
Βάση ακροδεκτών ελέγχου
(τερματικό σύνδεσης εσωτερικής /
εξωτερικής μονάδας)

Βάση ακροδεκτών τροφοδοσίας
ισχύος (συμπεριλαμβάνεται ο ακροδέκτης γείωσης)

Σφικτήρας στερέωσης σύρματος
Κάλυμμα κιβωτίου διακλάδωσης
Βίδας

Μονωτικά περιβλήματα
των καλωδίων τροφοδοσίας

Καλώδια στερέωσης

Μετά την ολοκλήρωση των καλωδιακών συνδέσεων, τα μέρη που αφαιρέθηκαν πρέπει να
τοποθετηθούν στην αρχική τους θέση.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Καλωδιακές συνδέσεις για την εξωτερική μονάδα
Εξωτερική μονάδα όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

1. Αφαιρέστε τους κοχλίες (βίδες) της πλάκας στερέωσης και κατόπιν αφαιρέστε την πλάκα.
2. Αφαιρέστε τους κοχλίες (βίδες) της πλάκας σύσφιξης των καλωδίων ώστε να "λασκάρει" η
τελευταία.
3. Συνδέστε τα καλώδια παροχής και τα καλώδια ελέγχου.
4. Τοποθετήστε την πλάκα σύσφιξης, σφίξτε τα καλώδια και τα σύρματα και κατόπιν
επαναφέρετε στην θέση της την πλάκα στερέωσης.

Πλάκα στερέωσης (σύσφιξης) καλωδίων τροφοδοσίας

Κοχλίας (βίδα) σύσφιξης
Πλάκα στερέωσης

Εξωτερική μονάδα (σύμφωνα με την εικόνα που ακολουθεί)
1. Αφαιρέστε την μπροστινή πλάκα
συντήρησης

2. Συνδέστε (υπάρχει ειδική οπή διέλευσης
καλωδίων στην οπίσθια πλάκα στερέωσης)

Τερματικό σύνδεσης εσωτερικής /
εξωτερικής μονάδας

Τερματικό
τροφοδοσίας ισχύος

Οπή για τα καλώδια
Μπροστινή πλάκα στερέωσης

Σημείωση: Σφίξτε καλά τους κοχλίες (βίδες) της βάσης ακροδεκτών
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Σχηματικό διάγραμμα των αρχών ηλεκτρισμού

Καλώδια ελέγχου εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας
4100W, 4600W, 5100W, 61OOW(μόνο ψύξη) σειρά 1
(Παρακαλούμε όπως επιλέξετε το κατάλληλο διάγραμμα καλωδίωσης ελέγχου σύμφωνα με τους
κωδικούς των ακροδεκτών)
Εσωτερική
διακόπτης
Διακόπτης
προστασίας από
ηλεκτρική διαρροή

Παροχή
Ρεύματος

Διακόπτης
προστασίας από
ηλεκτρική διαρροή

Παροχή
Ρεύματος

Εξωτερική

4100W, 4600W, 5100W, 6100W (μόνο ψύξη) σειρά 2
Εσωτερική
διακόπτης

Εξωτερική

7000W, 7200W, 7500W, 10000W (μόνο ψύξη) σειρά 1 (1 τριφασικό)
Εσωτερική
διακόπτης
Διακόπτης
προστασίας από
ηλεκτρική διαρροή

Παροχή
Ρεύματος

Εξωτερική

7000W, 7500W, 12000W, 12500W (μόνο ψύξη) σειρά 1 (3 τριφασικό)
Εσωτερική
διακόπτης
Διακόπτης
προστασίας από
ηλεκτρική διαρροή

Εξωτερική

Παροχή
Ρεύματος
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4100W, 4600W, 5100W, 61OOW (ψύξη και θέρμανση) σειρά 1
(Παρακαλούμε όπως επιλέξετε το κατάλληλο διάγραμμα καλωδίωσης ελέγχου σύμφωνα με τους
κωδικούς των ακροδεκτών)
Εσωτερική
διακόπτης
Διακόπτης
προστασίας από
ηλεκτρική διαρροή

Παροχή
Ρεύματος

Εξωτερική

4100W, 4600W, 5100W, 61OOW (ψύξη και θέρμανση) σειρά 2
Εσωτερική
διακόπτης
Διακόπτης
προστασίας από
ηλεκτρική διαρροή

Παροχή
Ρεύματος

Εξωτερική

7000W, 7200W, 7500W, 10000W (ψύξη και θέρμανση) σειρά (μονοφασικό)
Εσωτερική
διακόπτης

Διακόπτης προστασίας
από ηλεκτρική διαρροή
Παροχή
Ρεύματος

Εξωτερική

7000W, 7500W, 12000W, 12500W (ψύξη και θέρμανση) σειρά 1 (3 τριφασικό )
Εσωτερική
διακόπτης

Διακόπτης προστασίας
από ηλεκτρική διαρροή
Παροχή
Ρεύματος

Εξωτερική
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Υπάρχουν ειδικά καλώδια ελέγχου για τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες
όπως φαίνεται ακολούθως:
12000W> 12500W, 14500W (μόνο ψύξη) σειρά 2 (τριφασικό)
Εσωτερική
διακόπτης
Διακόπτης
προστασίας από
ηλεκτρική διαρροή

Παροχή
Ρεύματος

Εξωτερική

12000W> 12500W, 14500W (ψύξη και θέρμανση) σειρά 2 (τριφασικό) εσωτερική
Εσωτερική
διακόπτης

Διακόπτης προστασίας
από ηλεκτρική διαρροή
Παροχή
Ρεύματος

Εξωτερική

Σημείωση:
Οι ενσυρματώσεις της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας πρέπει να αντιστοιχίζονται μία προς
μία σύμφωνα με τους κωδικούς της βάσης ακροδεκτών.
2. Το τμήμα με κουκίδες του ανωτέρω διαγράμματος συμπληρώνεται από τους τελικούς χρήστες.
3. Το διάγραμμα προορίζεται μόνον ως εργαλείο αναφορά. Η πραγματική ενσυρμάτωση
υποδεικνύεται από το διάγραμμα που συνοδεύει την μονάδα που αγοράσατε.

Λειτουργίες αυτοδιάγνωσης

Αναλυτική περιγραφή σφάλματος

Κωδικός
αυτοελέγχου
luminotron

Ανωμαλίες στην λειτουργία του
αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου

Αναβοσβήνει 2 φορές/
4 δεύτερα

Ανωμαλίες στην λειτουργία του αισθητήρα
πηνίου θερμοκρασίας δωματίου

Αναβοσβήνει 3 φορές/
5 δεύτερα

Ανωμαλίες στην λειτουργία
της εξωτερικής μονάδας

Αναβοσβήνει 4 φορές/
6 δεύτερα

Ανωμαλίες στο σήμα ανάδρασης

Αναβοσβήνει 7 φορές/
9 δεύτερα

Προστασία από υπερθέρμανση / απόψυξη

Αναβοσβήνει 8 φορές/
10 δεύτερα

Ψηφιακός
κωδικός ελέγχου

Κωδικός
λαμπτήρα
TIME/TEMP

Αριθμητικός
κωδικός

Floorstanding Air-Conditioning Unit
Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

