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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης πλήρως προτού
εγκαταστήσετε το προϊόν.
Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο από
εγκεκριμένο προσωπικό.
Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης για μελλοντική
αναφορά μετά την λεπτομερή ανάγνωσή του.
2 Σημεία ξηρή επαφή (Για οπισθοδρόμηση)
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Σημαντικεσ Οδηγιεσ Ασφαλειασ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
Λαμβάνετε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις για να
αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις και να
διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του προϊόντος σας.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος
εάν αγνοηθούν οι οδηγίες.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν αγνοήσετε τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος
ελαφρού τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν.

2 Ξηρά Επαφή για επαναφορά
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η εγκατάσταση ή οι επισκευές από μη καταρτισμένα
άτομα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τόσο εσάς
όσο και άλλα άτομα.
• Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται
σύμφωνα με τον Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κώδικα,
μόνο από ειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο
προσωπικό.
• Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο
προορίζονται για χρήση από εξειδικευμένο τεχνικό
συντήρησης, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τις
διαδικασίες ασφαλείας και διαθέτει τα κατάλληλα
εργαλεία και όργανα ελέγχου.

Σημαντικεσ Οδηγιεσ Ασφαλειασ

4 Ξηρά Επαφή για επαναφορά

• Χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ασφαλώς μονωμένη
παροχή ρεύματος που τηρεί τα πρότυπα IEC615582-6 και NEC Κατηγορίας 2. Εάν δεν το τηρήσετε,
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία,
έκρηξη ή τραυματισμός.
• Προσαρτήστε με ασφάλεια το κάλυμμα του
ηλεκτρικού εξαρτήματος στη Μονάδα. Αν το
κάλυμμα του ηλεκτρικού εξαρτήματος της
Μονάδας δεν συναρμολογηθεί με ασφάλεια, θα
μπορούσε να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία
λόγω σκόνης, νερού κτλ.
• Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις με ασφάλεια, έτσι
ώστε η εξωτερική δύναμη στο καλώδιο να μην
ασκείται στους ακροδέκτες. Η ανεπαρκής σύνδεση
και στερέωση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την
παραγωγή θερμότητας και την πρόκληση
πυρκαγιάς.
Κατά τη χρήση
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν.
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην αφήνετε να εισρεύσει νερό στο προϊόν.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή μηχανική
βλάβη.
• Μην τραντάζετε το προϊόν. Μπορεί να προκληθεί
μηχανική βλάβη αν τραντάξετε το προϊόν.
• Αν το προϊόν βραχεί, ζητήστε βοήθεια από το
κέντρο σέρβις ή ένα ειδικευμένο κατάστημα
εγκαταστάσεων. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ 5

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Εάν δε διαβάσετε προσεκτικά και δεν
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία
του εξοπλισμού, υλικές ζημιές, τραυματισμός ή/και
θάνατος.
Εγκατάσταση
• Να ζητάτε πάντα τη συνδρομή του κέντρου σέρβις
ή εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση προϊόντων.
Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία,
έκρηξη ή τραυματισμός.
• Να ζητάτε πάντα τη συνδρομή του κέντρου
τεχνικής εξυπηρέτησης ή εγκατάστασης κατά την
επανεγκατάσταση του εγκατεστημένου προϊόντος.
Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία,
έκρηξη ή τραυματισμός.
• Μην αποσυναρμολογείτε, μην επιδιορθώνετε και
μην τροποποιείτε προϊόντα μόνοι σας. Μπορεί να
προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε την ισχύ πριν
την εγκατάσταση. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
• Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται
σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδιώσεων και
μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Γειώνετε πάντα το προϊόν. Διαφορετικά, ενδέχεται
να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Σημαντικεσ Οδηγιεσ Ασφαλειασ

Σημαντικεσ Οδηγιεσ Ασφαλειασ

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τη χρήση
• Μην καθαρίζετε χρησιμοποιώντας ισχυρά
απορρυπαντικά όπως διαλυτικά και να
χρησιμοποιείτε μαλακά πανιά. Μπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά ή παραμόρφωση του προϊόντος.
• Μην πιέζετε την οθόνη με πολύ δύναμη και μην
πατάτε δύο κουμπιά μαζί. Μπορεί να προκληθεί
μηχανική βλάβη ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
6 Ξηρά Επαφή για επαναφορά

• Μην αγγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο
ρεύματος με υγρά χέρια. Μπορεί να προκληθεί
μηχανική βλάβη του προϊόντος ή ηλεκτροπληξία.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με
μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή καθοδήγηση
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που
είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι
δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης εφόσον
γίνεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και
κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα
παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. O
καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα
πρέπει να γίνονται από παιδιά δίχως επίβλεψη
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ηλεκτροπληξία.
• Μην αγγίζετε το προϊόν χρησιμοποιώντας αιχμηρά
αντικείμενα. Μπορεί να προκληθεί μηχανική βλάβη
λόγω ζημιών σε εξαρτήματα.
• Μην ακουμπάτε την πλακέτα όταν είναι
συνδεδεμένη η ισχύς. Πιθανόν να προκληθεί φωτιά,
ηλεκτροπληξία, έκρηξη, τραυματισμός και
πρόβλημα στο προϊόν.
• Αποσυνδέστε τη μονάδα αν διαπιστώσετε
ασυνήθιστο ήχο ή οσμή, ή αν εξέρχεται καπνός από
αυτή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο σε
χαμηλή τάση ασφαλείας, η οποία αντιστοιχεί στη
σήμανση της συσκευής.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για πρόσβαση στο
ευρύ κοινό.

Σημαντικεσ Οδηγιεσ Ασφαλειασ

Σύνοψη

Περιγραφή Εξαρτήματος

Σύνοψη

Περιγραφή Εξαρτήματος

Η Ξηρή Επαφή LG είναι λύση αυτοματοποιημένου ελέγχου του κλιματιστικού συστήματος κατ' εντολή του χρήστη.
Με απλά λόγια, είναι ένας διακόπτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της μονάδας μετά τη
λήψη σήματος από εξωτερικές πηγές όπως κλειδαριά, διακόπτη πόρτας ή παραθύρου κλπ, τα οποία χρησιμοποιούνται ειδικά σε
δωμάτια ξενοδοχείων.
Πρόκειται για μια μικρή Πλακέτα που είτε τοποθετείται μέσα στο κουτί ελέγχου της Εσωτερικής μονάδας είτε έξω από τη
μονάδα σε πλαστικό περίβλημα εάν ο χώρος μέσα στην Εσωτερική μονάδα δεν επαρκεί.
Εκτός από απλή εγκατάσταση, μπορεί επίσης να συνδεθεί με τον Κεντρικό Ελεγκτή μέσω της πλακέτας PI485 της Εσωτερικής
μονάδας. Για το σκοπό αυτό, μαζί με την Ξηρά Επαφή, παρέχονται επίσης όλα τα καλώδια σύνδεσης & μια μικρή πλακέτα για το
βρόχο.
Η Ξηρά Επαφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους.
1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθεαυτή Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του συστήματος κατά τη λήψη του σήματος από
την πηγή. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το τηλεχειριστήριο πλέον για την
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του συστήματος. Ωστόσο, όλες οι περαιτέρω ρυθμίσεις όπως η θερμοκρασία, η ταχύτητα
του ανεμιστήρα, ο τρόπος λειτουργίας κλπ. πραγματοποιούνται μόνο από το τηλεχειριστήριο.
2. Ο άλλος τρόπος είναι παρόμοιος με τον παραπάνω, αλλά σε αυτή την περίπτωση, μετά τη λήψη του σήματος από την
εξωτερική πηγή, ο χρήστης πρέπει να θέσει σε λειτουργία το σύστημα μόνο από το τηλεχειριστήριο. Η Ξηρά Επαφή απλά
ενεργοποιεί το σύστημα. Ωστόσο, το σύστημα μπορεί να απενεργοποιηθεί απευθείας από την εξωτερική πηγή. Οπότε, μόνο η
λειτουργία ενεργοποίησης διαφέρει εδώ.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το σύστημα δεν λειτουργεί χωρίς το σήμα από την εξωτερική πηγή, το οποίο αποτρέπει
την άσκοπη χρήση του συστήματος & διευκολύνει τη λειτουργία μόνο όταν απαιτείται.
Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να επιλεγούν από το τηλεχειριστήριο, του οποίου οι λεπτομέρειες αναλύονται παρακάτω στο
παρόν εγχειρίδιο
Ανάλογα, λοιπόν, με τις απαιτήσεις, η Ξηρά Επαφή προσφέρει ποικιλία εφαρμογών για να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μπροστινό Περίβλημα

Οπίσθιο Περίβλημα
3
2
9
4

1
10
5
6

Πλάι

8
7
PCBA

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

h Αν το καλώδιο παροχής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
συντήρησης ή κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, για την αποφυγή ατυχήματος.

h Μέσα αποσύνδεσης πρέπει να ενσωματώνονται στη σταθερή καλωδίωση, σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
h Μόνο καταρτισμένος τεχνικός συντήρησης μπορεί να έχει πρόσβαση στο προϊόν.

Ελάχιστο εμβαδόν διατομής αγωγών
Ονομαστικό ρεύμα συσκευής
A
>0.2
>3
>6
>10
>16
>25
>32
>40

και
και
και
και
και
και
και
και

≤0.2
≤3
≤6
≤10
≤16
≤25
≤32
≤40
≤63

8 Ξηρά Επαφή για επαναφορά

Ονομαστικό εμβαδόν διατομής αγωγών σε
mm2
Διακοσμητικό καλώδιο a
0.5 a
0.75
1.0 (0.75)b
1.5 (1.0)b
2.5
4
6
10

Εγχειρίδιο Χρήστη
/ Εγκατάστασης

Καλώδιο 1EA
(για σύνδεση με την εσωτερική μονάδα)
*Άλλα: Βίδα (Για εγκατάσταση, 4EA)

ΞΗΡΑ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
1. CN_INDOOR

: Συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και της Ξηράς
Επαφής για Επαναφορά και τροφοδοτήστε την Ξηρά Επαφή για Επαναφορά

2. VS_SW

: Διακόπτης επιλογής τάσης (5 V-12 V) στον ακροδέκτη επαφής

3. CN_OPER

: Είσοδος σήματος ακροδέκτη επαφής

4. OPER_SW

: Διακόπτης επιλογής λειτουργίας ελέγχου

5. SETTING_SW

: Διακόπτης επιλογής χρήσης της ορισμένης λειτουργίας της Ξηράς Επαφής για επαναφορά

6. TEMP_SW

: Διακόπτης ορισμού της επιθυμητής θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας

7. CN_OUT (O1, O2)

: Σϋνδεσμος που δείχνει εάν λειτουργεί η εσωτερική μονάδας

8. CN_OUT (E3, E4)

: Σύνδεσμος που δείχνει εάν υπάρχει σφάλμα στην εσωτερική μονάδα

9. LD01

: LED που δείχνει το καθεστώς της Ξηράς Επαφής για Επαναφορά

10. RST_SW

: Διακόπτης επαναφοράς
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Περιγραφή Εξαρτήματος

∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
1) Ξεσφίξτε και αφαιρέστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν το προϊόν.

Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου

Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου
Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο RESET(ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ) όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις ώστε να
καταχωρηθούν οι ρυθμίσεις.

Τροφοδοσία και σύνδεση εσωτερικής μονάδας
2) Τοποθετήστε το οπίσθιο κάλυμμα με κατεύθυνση προς τον σύνδεσμο για εύκολη
τακτοποίηση των καλωδίων.

n Όταν χρησιμοποιείται η Ξηρά Επαφή για Επαναφορά μεμονωμένα

CN_INDOOR

3) Ασφαλίστε το οπίσθιο κάλυμμα στη θέση της
εγκατάστασης με τη χρήση των παρεχόμενων
βιδών στερέωσης.

Πλακέτα της
Εσωτερικής
μονάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

4) Αφαιρέστε τα αφαιρούμενα σχήματα στο οπίσθιο
κάλυμμα (4 πλευρές), σύμφωνα με το μέγεθος του
συνδέσμου και την κατεύθυνση.

5) Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης σωστά, σύμφωνα με τη μεθοδολογία
της σύνδεσης. (Ανατρέξτε στις οδηγίες και την περιγραφή της ρύθμισης)
6) Ρυθμίστε τον διακόπτη ανάλογα με τη μεθοδολογία της ρύθμισης. (Ανατρέξτε στις οδηγίες και
την περιγραφή της ρύθμισης)
7) Σφίξτε τις βίδες στερέωσης στο επάνω και κάτω μέρος του πλαισίου.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. ∂ÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ Â› ÂÓﬁ˜ Â›Â‰Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ‚È‰ÒÛÙÂ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÛËÌÂ›·.
¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Dry Ó· ÌËÓ Û˘ÁÎÚ·ÙËıÂ› Î·Ù·ÏÏ‹Ïˆ˜.
2. ªËÓ ‚È‰ÒÛÂÙÂ ÔÏ‡ ÛÊÈÎÙ¿. ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ·Ú·ÌﬁÚÊˆÛË ÙË˜ ı‹ÎË˜.
3. ªËÓ ‰È·ÛÙÚ¤„ÂÙÂ ÙËÓ ı‹ÎË Ù˘¯·›·. ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ Â·Ê‹ Dry.

10 Ξηρά Επαφή για επαναφορά
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Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου

Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου

Ρύθμιση Εισόδου Σήματος Επαφής

B

A

COMM

n Για είσοδο σήματος ακροδέκτη επαφής χωρίς ρεύμα

Η LG δεν παρέχει
αυτό το τμήμα
(Παροχή επί τόπου)

Ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας
n Κατά τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας της Ξηράς
Επαφής για Επαναφορά
: Κατά τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας, ρυθμίστε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τη ρύθμιση
TEMP_SW. Όταν η εσωτερική μονάδα είναι ξεκλείδωτη, η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να
οριστεί εκ νέου από άλλο χειριστήριο.
SETTING_SW

1) Ενεργοποιήστε τον διακόπτη TEMP_SETTING του SETTING_SW.

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

2) Χρησιμοποιήστε το TEMP_SW για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία όπως φαίνεται παρακάτω.

Πίνακας ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας

B

A

COMM

L
AC 24 V
N

1

2

3

4

5

6

7

Ρύθμιση
θερμοκρασίας (°C) 18

19

20

21

22

23

24

25

Ρύθμιση
TEMP SW 8

9

A

B

C

D

E

F

Ρύθμιση
θερμοκρασίας (°C) 26

27

28

29

30

30

30

30

Η LG δεν παρέχει
αυτό το τμήμα
(Παροχή επί τόπου)

n Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση επιθυμητής
θερμοκρασίας της Ξηράς Επαφής για Επαναφορά
1) Απενεργοποιήστε τον διακόπτη TEMP_SETTING του SETTING_SW.

SETTING_SW
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

• Όταν λειτουργείτε την εσωτερική μονάδα αρχικά με Ξηρά Επαφή για Επαναφορά, ορίστε την
επιθυμητή θερμοκρασία στους 18°C.

12 Ξηρά Επαφή για επαναφορά
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n Για είσοδο σήματος ακροδέκτη επαφής με ρεύμα

Ρύθμιση
TEMP SW 0

Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου

Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου
2) Γενική λειτουργία

Ρύθμιση τρόπου ελέγχου
n Χρησιμοποιήστε το OPER_SW για να ρυθμίσετε τον τρόπο
ελέγχου που επιθυμείτε από 0~E.

OPER_SW

1

2
OPER_SW

3

n Περιγραφή του κάθε τρόπου ελέγχου
1) Λειτουργία ακύρωσης για χρήση της Ξηράς επαφής για επαναφορά
Είσοδος A Είσοδος B

Τρόπος λειτουργίας

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

0

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η εσωτερική μονάδα δεν ελέγχεται μέσα από την Ξηρά
επαφή για επαναφορά

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σε λειτουργία, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, ξεκλείδωτη
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σε λειτουργία, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, ξεκλείδωτη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, κλειδωμένη

5

OPER_SW

Τρόπος λειτουργίας

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, κλειδωμένη
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, κλειδωμένη

6

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, κλειδωμένη
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σε λειτουργία, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Καμία αλλαγή στην κατάσταση της εσωτερικής μονάδας
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

• Ρυθμίστε έτσι όταν η Ξηρά Επαφή για Επαναφορά είναι συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιείται.

14 Ξηρά Επαφή για επαναφορά
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4
• Προτεραιότητα εσωτερικού ελέγχου
Κεντρικός έλεγχος > Ξηρά Επαφή για Επαναφορά > Ενσύρματο / Ασύρματο τηλεχειριστήριο, πλήκτρο
εσωτερικής μονάδας
• Η Ξηρά Επαφή για Επαναφορά ελέγχει την εσωτερική μονάδα ανάλογα με την εφαρμοστέα
λειτουργία όταν υπάρχει αλλαγή εισόδου Α και Β.

Είσοδος A Είσοδος B
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου

Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου
5) Λειτουργία στάσης συμπιεστή

3) Λειτουργία ρύθμισης επιπέδου ανεμιστήρα
OPER_SW

7

8

Είσοδος A Είσοδος B

Τρόπος λειτουργίας

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η εσωτερική μονάδα λειτουργεί σε χαμηλό επίπεδο, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η εσωτερική μονάδα λειτουργεί σε χαμηλό επίπεδο, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η εσωτερική μονάδα λειτουργεί (Συμπιεστής σε στάση), κλειδωμένη
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της
εσωτερικής μονάδας (Συμπιεστής όχι σε στάση), ξεκλείδωτη

B

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

Indoor unit operating at low level, locked

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Indoor unit operating at low level, unlocked

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

• Λειτουργία στάσης συμπιεστή: Ο συμπιεστής είναι σταματημένος κατά τη λειτουργία ψύξης/θέρμανσης.

OPER_SW

Τρόπος λειτουργίας

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η εσωτερική μονάδα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η εσωτερική μονάδα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σε λειτουργία, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η εσωτερική μονάδα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η εσωτερική μονάδα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

• Κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας 9, A, το TEMP_SETTING πρέπει πάντα να είναι στο ON(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
• Λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος: Ρυθμίστε την ορισμένη θερμοκρασία σε +3°C για την ψύξη και 3°C για τη θέρμανση.

D

Είσοδος A Είσοδος B

Τρόπος λειτουργίας

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σε λειτουργία ψύξης/υψηλή λειτουργία

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σε λειτουργία θέρμανσης/υψηλή λειτουργία

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σε λειτουργία ανεμιστήρα/υψηλή λειτουργία

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σε λειτουργία ψύξης/υψηλή λειτουργία, κλειδωμένη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σε λειτουργία θέρμανσης/υψηλή λειτουργία, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σε λειτουργία ανεμιστήρα/υψηλή λειτουργία, κλειδωμένη

• Λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος: Ρυθμίστε την ορισμένη θερμοκρασία σε +3°C για την ψύξη και -3°C για τη θέρμανση.

7) Λειτουργία στάσης συμπιεστή κατά τη σύμπλεξη με τον Εξοικονομητή
OPER_SW

Είσοδος A Είσοδος B
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Τρόπος λειτουργίας
Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της
εσωτερικής μονάδας (Συμπιεστής όχι σε στάση), ξεκλείδωτη

E

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Εσωτερική μονάδα σε λειτουργία (Συμπιεστής σε στάση), ξεκλείδωτη
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, ξεκλείδωτη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, ξεκλείδωτη

• Κατά τη σύμπλεξη με τον Εξοικονομητή, ενεργοποιήστε τον 2ο διακόπτη του SETTING.

16 Ξηρά Επαφή για επαναφορά
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Είσοδος A Είσοδος B

6) Τρόπος λειτουργίας selection mode

C

4) Λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος

A

Τρόπος λειτουργίας

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

• Όταν η εσωτερική μονάδα λειτουργεί με Ξηρά Επαφή για Επαναφορά, το επίπεδο του ανεμιστήρα μπορεί να αλλάξει από άλλο
χειριστήριο όταν το επίπεδο του ανεμιστήρα είναι ορισμένο στο χαμηλό επίπεδο και η εσωτερική μονάδα είναι ξεκλείδωτη.

9

Είσοδος A Είσοδος B

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, ξεκλείδωτη

OPER_SW

OPER_SW

Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου

Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου

8) Αισθητήρας Πληρότητα
OPER_SW

F

Παρακολούθηση εσωτερικής μονάδας

Είσοδος A Είσοδος B

Τρόπος λειτουργίας

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Κατειλημμένος, ξεκλείδωτη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Αδειανός, ξεκλείδωτη

n Λειτουργία παρακολούθησης και κατάσταση σφάλματος: Ανατρέξτε στο
παρακάτω και συνδέστε με τη συσκευή ελέγχου που θέλετε να ελέγξετε.
1) Ενεργοποιήστε τον 2ο διακόπτη του SETTING_SW.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Κατειλημμένος, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Αδειανός, κλειδωμένη

SETTING_SW
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

SETTING_SW

• Κατά τη χρήση της λειτουργίας εσωτερικής ασφάλισης του αισθητήρα
κατάληψης, ο διακόπτης θα πρέπει να είναι ρυθμισμένος όπως φαίνεται δεξιά.

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

9) Εκτεταμένη λειτουργία
OPER_SW

0

Τρόπος λειτουργίας

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, ξεκλείδωτη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, ξεκλείδωτη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, ξεκλείδωτη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, ξεκλείδωτη

• Κατά τη χρήση της λειτουργίας επέκτασης, ο διακόπτης θα πρέπει να
είναι ρυθμισμένος όπως φαίνεται δεξιά.

Παροχή επί τόπου
Ισχύς
AC ή DC

Παροχή επί τόπου

Οθόνη Λειτουργίας

(Ανάλογα με τον τύπο ισχύος
της οθόνης Λειτουργίας)

Ισχύς
AC ή DC

Οθόνη Σφάλματος

(Ανάλογα με τον τύπο ισχύος
της οθόνης Σφάλματος)

n Ψύξη, Θερμική στην έξοδο Λειτουργίας και Πληρότητας:
Αυτή η έξοδος ρελέ είναι για σύμπλεξη με τον εξοικονομητή.

SETTING_SW

1) Ενεργοποιήστε τον 2ο διακόπτη του SETTING_SW.

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

SETTING_SW
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

10) Επίλυση διαρροής ψυκτικού για Ξενοδοχείο
OPER_SW

2

Είσοδος A Είσοδος B

Τρόπος λειτουργίας

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, κλειδωμένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, ξεκλείδωτη
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική μονάδα σταματημένη, ξεκλείδωτη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας, ξεκλείδωτη

• Κατά τη χρήση της λειτουργίας επέκτασης, ο διακόπτης θα πρέπει να
είναι ρυθμισμένος όπως φαίνεται δεξιά.

SETTING_SW
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

Λειτουργία ενεργοποίησης Θερμικής Ψύξης
Εξοικονομητής Χωρητικότητα

• Όταν η εσωτερική μονάδα λειτουργεί στην Ψύξη, η Θερμική στην έξοδο Ρελέ Λειτουργίας είναι κλειστή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1

Είσοδος A Είσοδος B

Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου

Ρύθμιση και χρήση της μεθόδου

n Ανεμιστήρας παρακολούθησης και κατάσταση σφαλμάτων: απευθυνθείτε στα
παρακάτω και συνδεθείτε στη συσκευή ελέγχου που θέλετε να ελέγξετε.
1) Ενεργοποιήστε τον 3ο διακόπτη από τους
SETTING_SW (Διακόπτες ρύθμισης).

SETTING_SW
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

n Επίλυση διαρροής ψυκτικού για Ξενοδοχείο: η εσωτερική
μονάδα με εγκατεστημένο αισθητήρα διαρροής ψυκτικού
παρουσιάζει σφάλμα 'CH230' όταν η Εσωτερική μονάδα
ανιχνεύσει διαρροή ψυκτικού. Όταν η ξηρή επαφή λάβει
σφάλμα 'CH230', οι θύρες εξόδου τίθενται σε λειτουργία
προκειμένου να αποτρέψουν τη διαρροή του ψυκτικού.
1) Ενεργοποιήστε τον 4ο διακόπτη του SETTING_SW
(διακόπτη ρυθμίσεων)

2) Ρύθμιση του διακόπτη OPER_SW σε Ανεμιστήρα.

SETTING_SW
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

2) Ρυθμίστε τον διακόπτη OPER_SW στο '2'
- Οι θύρες εξόδου O1, O2 θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την επανεκκίνηση της
τροφοδοσίας του ρεύματος
- Οι θύρες εξόδου E3, E4 θα κλείσουν για 30 δευτερόλεπτα και θα ανοίξουν ξανά
Τοπική τροφοδοσία
Συνεχές ή
εναλλασσόμενο
ρεύμα

Οθόνη ανεμιστήρα

!

* Αυτές οι θύρες εξόδου λειτουργούν μόνο σε κατάσταση σφάλματος διαρροής
ψυκτικού.

Οθόνη σφαλμάτων

(Εξαρτάται από τον τύπο τροφοδότησης
της Οθόνης σφαλμάτων)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

(Εξαρτάται από τον τύπο τροφοδότησης
της Οθόνης λειτουργίας)

Τοπική τροφοδοσία
Συνεχές ή
εναλλασσόμενο
ρεύμα

C A B

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν χρησιμοποιείτε τοπική τροφοδότηση, μην χρησιμοποιείτε τάση υψηλότερη από
DC 12 V (0.5 A), AC 24 V (0.5 A).

Βαλβίδα
Σειρήνα συναγερμού για το δωμάτιο

20 Ξηρά Επαφή για επαναφορά

∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ 21

