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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ακολουθούν κάποιες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε την
κατανάλωση ενέργειας όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό.
Για να χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά το κλιματιστικό σας, διαβάστε τις
παρακάτω οδηγίες:
• Μην ψύχετε υπερβολικά τον εσωτερικό χώρο. Ενδέχεται να είναι βλαβερό για την υγεία σας και να
καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.
• Να φράσσετε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
• Να διατηρείτε τις πόρτες ή τα παράθυρα καλά κλειστά ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
• Να προσαρμόζετε την κατεύθυνση της ροής αέρα κάθετα ή οριζόντια προκειμένου να κυκλοφορεί ο
αέρας στον εσωτερικό χώρο.
• Για να ψύξετε ή να θερμάνετε γρήγορα τον αέρα στον εσωτερικό χώρο, επιταχύνετε τον ανεμιστήρα
για μικρό χρονικό διάστημα.
• Να ανοίγετε τακτικά τα παράθυρα για αερισμό, καθώς η ποιότητα αέρα του εσωτερικού χώρου ενδέχεται να επιδεινωθεί αν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για πολλές ώρες.
• Να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ακαθαρσίες που συγκεντρώνονται στο φίλτρο αέρα ενδέχεται να φράξουν τη ροή αέρα ή να εξασθενήσουν τις λειτουργίες
ψύξης / αφύγρανσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά
απορρίμματα.
2. Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή
απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά
αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
3. Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να
επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο
εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο
πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Για το αρχείο σας
Συρράψτε την απόδειξή σας σε αυτήν τη σελίδα σε περίπτωση που χρειαστεί να πιστοποιήσετε την
ημερομηνία αγοράς ή για λόγους εγγύησης. Γράψτε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό εδώ:
Αριθμός μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:
Μπορείτε να τους βρείτε σε μια ετικέτα στο πλάι κάθε μονάδας.
Όνομα αντιπροσώπου:
Ημερομηνία αγοράς:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Να λαμβάνετε πάντα τις παρακάτω προφυλάξεις προκειμένου να αποφεύγετε
επικίνδυνες καταστάσεις και να εξασφαλίζετε την κορυφαία απόδοση του
προϊόντος σας
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν αγνοήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή
θανάτου
! ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν αγνοήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος ελαφρού τραυματισμού ή
ζημιάς στο προϊόν

Εγκατάσταση
• Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό,
το οποίο είναι εξοικειωμένο με τους τοπικούς κώδικες και κανονισμούς.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
• Πάντα να εγκαθιστάτε ένα αποκλειστικό κύκλωμα και έναν ασφαλειοδιακόπτη.
- Η εσφαλμένη καλωδίωση ή εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
• Για επανεγκατάσταση ενός εγκατεστημένου προϊόντος, να επικοινωνείτε πάντα
με έναν αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η εγκατάσταση ή οι επισκευές από μη καταρτισμένα άτομα ενδέχεται να έχουν
ως αποτέλεσμα κινδύνους για εσάς και για άλλους.
• Η εγκατάσταση όλων των καλωδιώσεων και των εξαρτημάτων ΠΡΕΠΕΙ να
συμμορφώνεται με τους τοπικούς οικοδομικούς κώδικες ή, απουσία τοπικών
κωδικών, με τον Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα 70 και τον Εθνικό Κώδικα
Κατασκευής Κτιρίων και Ασφάλειας ή τον Ηλεκτρικό Κώδικα του Καναδά και τον
Εθνικό Οικοδομικό Κώδικα του Καναδά.
• 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.
• Εάν δε διαβάσετε προσεκτικά και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που περιέχονται
στο παρόν εγχειρίδιο, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του εξοπλισμού,
υλικές ζημιές, τραυματισμός και/ή θάνατος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Να μην εγκαθιστάτε, αφαιρείτε ή επανεγκαθιστάτε μόνοι σας τη μονάδα
(πελάτης).
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
• Να είστε προετοιμασμένοι για δυνατό άνεμο ή σεισμό και να εγκαταστήσετε τη
μονάδα στην καθορισμένη θέση.
- Η εσφαλμένη εγκατάσταση της μονάδας ενδέχεται να προκαλέσει πτώση της
και τραυματισμό.
• Όταν εγκαθιστάτε και μετακινείτε το προϊόν σε άλλη θέση, να μην το
τροφοδοτείτε με διαφορετικό ψυκτικό από αυτό που καθορίζεται στη μονάδα.
- Εάν αναμιχθεί διαφορετικό ψυκτικό ή αέρας με το αρχικό ψυκτικό, ο κύκλος της
ψύξης ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά και να προκληθεί ζημιά στη μονάδα.
• Τοποθετήστε με ασφάλεια το κάλυμμα του κιβωτίου ελέγχου και τον πίνακα.
- Αν δεν τοποθετήσετε σωστά το κάλυμμα και τον πίνακα, ενδέχεται να μπει
σκόνη ή νερό στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας και να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Αν το προϊόν είναι εγκατεστημένο σε μικρό δωμάτιο, θα πρέπει να ληφθούν
μέτρα ώστε η συγκέντρωση του ψυκτικού να μην ξεπερνάει το όριο ασφαλείας
σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο όσον αφορά τα κατάλληλα μέτρα για την
αποφυγή υπέρβασης του ορίου ασφαλείας. Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού
και υπέρβασης του ορίου ασφαλείας, ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι λόγω
της έλλειψης οξυγόνου στο χώρο.
• Να χρησιμοποιείτε ασφαλειοδιακόπτη ή ασφάλεια με τη σωστή ονομαστική τιμή.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές εργασίες θα πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται από
εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που
παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα
αποκλειστικό κύκλωμα.
- Αν η ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος δεν επαρκεί ή αν δε γίνουν σωστά οι
ηλεκτρικές εργασίες, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Δε θα πρέπει να υπάρχει εμπόδιο πάνω από τη μονάδα.
- Θα προκαλούσε εκτροπή του αποβαλλόμενου αέρα προς τα κάτω, όπου θα
μπορούσε να ανατροφοδοτηθεί πίσω στην είσοδο του σπειρώματος του
συμπυκνωτή. Οι ανεμιστήρες του συμπυκνωτή είναι τύπου προπέλας και δε
θα λειτουργούν με δίκτυο αγωγών στην έξοδο του ανεμιστήρα.
• Κατά τη μεταφορά του προϊόντος, να χρησιμοποιείτε τον περονοφόρο ανυψωτή
ή την ανυψωτική δοκό σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Η αυθαίρετη μετακίνηση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο
προϊόν ή τραυματισμό.
• Κατά τη μετακίνηση του προϊόντος με τον περονοφόρο ανυψωτή, ελέγξτε το
βάρος του ψύκτη και το μέγεθος και το μήκος της περόνης προκειμένου να
επιλέξετε τον κατάλληλο εξοπλισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Χρήση
• Να μην καταστρέφετε ή χρησιμοποιείτε μη καθορισμένο ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
• Χρησιμοποιήστε ειδική πρίζα για αυτήν τη συσκευή.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στο προϊόν.
• Μην αγγίζετε το διακόπτη ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
• Όταν εγκαθιστάτε και μετακινείτε το προϊόν σε άλλη θέση, να μην το
τροφοδοτείτε με διαφορετικό ψυκτικό από αυτό που καθορίζεται στη μονάδα.
- Εάν αναμιχθεί διαφορετικό ψυκτικό ή αέρας με το αρχικό ψυκτικό, ο κύκλος της
ψύξης ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά και να προκληθεί ζημιά στη μονάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

- Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
• Όταν κρεμάτε το προϊόν στο βαρούλκο ανύψωσης για να μετακινήσετε τον
ψύκτη, βεβαιωθείτε ότι το φορτίο του προϊόντος είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο
και εξισορροπημένο κατά τη μετακίνηση.
- Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
• Όταν μετακινείτε το προϊόν με ανυψωτική δοκό, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει
ανυψωτική δοκό με υλικό και μέγεθος κατάλληλο να υποστηρίξει επαρκώς τη
δύναμη της δοκού.
- Η χρήση ακατάλληλης ανυψωτικής δοκού ενδέχεται να προκαλέσει πτώση του
προϊόντος και τραυματισμό λόγω της δύναμης ή του μεγέθους.
• Πάντα να γειώνετε το προϊόν.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μην αποθηκεύετε ή
χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο προϊόν. Μην αλλάζετε τη διάταξη
προκειμένου να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των προστατευτικών διατάξεων.
- Αν ο διακόπτης πίεσης, ο διακόπτης υπερθέρμανσης ή κάποια άλλη
προστατευτική διάταξη βραχυκυκλωθεί και λειτουργήσει καταναγκαστικά ή αν
χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που ορίζει η LGE, υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
• Σε περίπτωση διαρροής αερίου, εξαερίστε το χώρο πριν χρησιμοποιήσετε το
προϊόν.
- Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη, πυρκαγιά και έγκαυμα.
• Να χρησιμοποιείτε αντλία κενού ή αδρανές αέριο (άζωτο) όταν πραγματοποιείτε
δοκιμή διαρροής ή εκκαθάριση του αέρα. Να μη συμπιέζετε αέρα ή οξυγόνο και
να μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Υπάρχει κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
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• Αν βραχεί το προϊόν (έχει πλημμυρίσει ή έχει βυθιστεί σε νερό), επικοινωνήστε
με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Να προσέχετε να μην ακουμπάτε τις αιχμηρές άκρες και το σπείρωμα.
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
• Διασφαλίστε ότι η εξωτερική μονάδα δε βρίσκεται σε σημείο όπου κάποιος θα
μπορούσε να πατήσει ή να πέσει επάνω της.
- Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό και ζημιά στο προϊόν.
• Όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία, να μην ανοίγετε τη σχάρα εισόδου.
(Να μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, αν διαθέτει τέτοιο η μονάδα.)
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.
• Να προσέχετε τη γραμμή καυτού αερίου κατά τον έλεγχο της βαλβίδας.
- Ενδέχεται να γίνει αρκετά καυτή ώστε να προκαλέσει τραυματισμό.
• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή
θάνατο. Ακόμη και όταν η τροφοδοσία ρεύματος στον πίνακα έχει διακοπεί, η
πλακέτα εξόδου μπορεί να είναι συνδεδεμένη σε υψηλή τάση.
• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Απενεργοποιήστε από παντού την τροφοδοσία
ρεύματος πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια.
• Απενεργοποιήστε την κύρια τροφοδοσία σε περίπτωση εγκατάστασης ή σέρβις.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Εγκατάσταση
• Πάντα να ελέγχετε για διαρροή αέριου (ψυκτικού) μετά την εγκατάσταση ή την
επισκευή του προϊόντος.
- Αν η στάθμη του ψυκτικού είναι χαμηλή, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο
προϊόν.
• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημεία όπου ο θόρυβος ή ο ζεστός αέρας από
την εξωτερική μονάδα θα μπορούσε να βλάψει τους γειτονικούς χώρους.
- Μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στους γείτονες.
• Διατηρείτε το προϊόν σε ευθύ επίπεδο κατά την εγκατάσταση.
- Έτσι θα αποφύγετε κραδασμούς ή διαρροή νερού.
• Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημεία όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή
εύφλεκτου αερίου.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου και συγκέντρωσής του γύρω από τη μονάδα,
μπορεί να προκύψει έκρηξη.
• Να μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημεία όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο στον
θαλασσινό αέρα (αλατούχα ομίχλη).
- Ενδέχεται να προκληθεί διάβρωση στο προϊόν. Η διάβρωση, ειδικά στα
πτερύγια του συμπυκνωτή και του εξατμιστή, ενδέχεται να προκαλέσει
λανθασμένη ή αναποτελεσματική λειτουργία του προϊόντος.
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Χρήση
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ειδικό περιβάλλον.
- Το λάδι, ο ατμός, τα θειικά αέρια κτλ. ενδέχεται να μειώσουν σημαντικά την
απόδοση του προϊόντος ή να καταστρέψουν τα εξαρτήματά του.
• Να κάνετε προσεκτικά τις συνδέσεις, έτσι ώστε η εξωτερική πίεση του καλωδίου
να μην εφαρμόζεται στους ακροδέκτες.
- Η ανεπαρκής σύνδεση και στερέωση ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση
και πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του χώρου εγκατάστασης δεν επιδεινώνεται με τον
καιρό.
- Αν η βάση καταρρεύσει, το προϊόν μπορεί να πέσει, προκαλώντας υλικές
ζημιές, βλάβη του προϊόντος ή τραυματισμό.
• Εγκαταστήστε και μονώστε το σωλήνα αποστράγγισης, προκειμένου να
διασφαλίσετε ότι το νερό στραγγίζεται σωστά, με βάση το εγχειρίδιο
εγκατάστασης.
- Τυχόν λάθος σύνδεση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
• Να είστε πολύ προσεκτικοί με τη μεταφορά του προϊόντος.
- Μην αγγίζετε τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας. Υπάρχει κίνδυνος να

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Κατά την εγκατάσταση της μονάδας σε νοσοκομείο, σταθμό επικοινωνίας ή
παρόμοιο μέρος, να παρέχετε επαρκή προστασία από το θόρυβο.
- Ο εξοπλισμός του αντιστροφέα, μια ιδιωτική γεννήτρια, ο ιατρικός εξοπλισμός
υψηλής συχνότητας ή ο εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας ενδέχεται να
προκαλέσουν δυσλειτουργία ή αστοχία στη λειτουργία του προϊόντος. Από την
άλλη πλευρά, το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσει τέτοιου είδους εξοπλισμό,
καθώς προκαλεί θόρυβο που θα μπορούσε να δημιουργήσει παρεμβολές στην
ιατρική θεραπεία ή τη μετάδοση εικόνων.
• Χρησιμοποιήστε καλώδια ρεύματος που να έχουν επαρκή ισχύ και αρκετό
ονομαστικό ρεύμα.
- Τα υπερβολικά μικρά καλώδια ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροή, να
υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως τη διατήρηση
τροφίμων, έργων τέχνης κλπ. Πρόκειται για προϊόν ευρείας κατανάλωσης και όχι
για ψυκτικό σύστημα ακριβείας.
- Υπάρχει κίνδυνος υλικής ζημιάς ή απώλειας.
• Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από παιδιά. Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι πολύ
αιχμηρός.
- Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό (π.χ. να κοπείτε στο δάχτυλο). Επίσης, αν
προκληθεί ζημιά στο πτερύγιο, μπορεί να μειωθεί η ισχύς.
• Ο χειριστής θα πρέπει να παρέχει προστασία από το πάγωμα του κυκλώματος
νερού σε όλες τις μονάδες του προϊόντος.
- Προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά από το παγωμένο νερό.
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κοπείτε στα δάχτυλα.
- Όταν μεταφέρετε την εξωτερική μονάδα, η ανάρτησή της πρέπει να γίνεται
από τις καθορισμένες θέσεις στη βάση της μονάδας. Επίσης, να κρατάτε την
εξωτερική μονάδα και από τα τέσσερα άκρα, ώστε να μην πέσει προς τα
πλάγια.
• Απορρίψτε με ασφάλεια τα υλικά συσκευασίας.
- Τα υλικά συσκευασίας, όπως καρφιά και άλλα μεταλλικά ή ξύλινα εξαρτήματα,
ενδέχεται να προκαλέσουν εκδορές ή άλλους τραυματισμούς.
- Σκίστε και πετάξτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας, ώστε να μην
μπορούν να παίξουν μαζί τους παιδιά. Αν τα παιδιά παίξουν με μια πλαστική
σακούλα που δεν έχει σκιστεί, υπάρχει κίνδυνος να πάθουν ασφυξία.
• Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, θα πρέπει η παροχή ρεύματος να είναι
ήδη ανοιχτή για τουλάχιστον 6 ώρες.
- Αν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν αμέσως μόλις το συνδέσετε στο ρεύμα,
υπάρχει κίνδυνος σοβαρής ζημιάς στα εσωτερικά εξαρτήματα. Κατά τη
διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, αφήστε ανοιχτό το διακόπτη λειτουργίας.
• Να μην αγγίζετε κανέναν από τους σωλήνες ψυκτικού κατά τη διάρκεια αλλά και
μετά τη λειτουργία.
- Ενδέχεται να προκληθεί έγκαυμα ή κρυοπάγημα.
• Να μη λειτουργείτε το προϊόν χωρίς τα πλαίσια ή τα προστατευτικά του.
- Τα εξαρτήματα που περιστρέφονται ή αυτά που έχουν υψηλή τάση ρεύματος ή
θερμοκρασία ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς.
• Να μην απενεργοποιείτε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος αμέσως μετά τη
διακοπή της λειτουργίας.
- Να περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά και έπειτα να απενεργοποιήσετε τον
κεντρικό διακόπτη ρεύματος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή
νερού ή άλλα προβλήματα.
• Όταν θέτετε εκ νέου σε λειτουργία το προϊόν μετά από μακροχρόνια διατήρηση
του προϊόντος σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, η λειτουργία αφής
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη προσωρινά.
- Να περιμένετε για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά από λίγο το προϊόν θα
λειτουργεί κανονικά.
• Μη βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο του αέρα
ενώ το προϊόν είναι στην πρίζα.
- Υπάρχουν αιχμηρά και μετακινούμενα εξαρτήματα, τα οποία θα μπορούσαν να
σας τραυματίσουν.
• Η εγκατάσταση της καλωδίωσης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το
διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας.
- Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ηλεκτρική βλάβη.
• Να μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικό υγρό αυτοκινήτου. Θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται γλυκόλες βιομηχανικής χρήσης. Το αντιπηκτικό υγρό
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

αυτοκινήτου περιέχει αναστολείς οι οποίοι ενδέχεται να δημιουργήσουν
μεταλλική επίστρωση στους χάλκινους σωλήνες μέσα στον εξατμιστή του
προϊόντος. Ο τύπος και η διαχείριση της γλυκόλης που χρησιμοποιείται πρέπει
να συνάδει με τους τοπικούς κώδικες.
• Οι θερμαντήρες στροφαλοθάλαμου του συμπιεστή θα πρέπει να συνδεθούν στο
ηλεκτρικό ρεύμα 3 ώρες πριν η μονάδα ξεκινήσει να απομακρύνει το ψυκτικό
από το λάδι.
• Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις παραμέτρους θα πρέπει να οριστεί και να
υλοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, που να κατανοεί σε βάθος τον τρόπο
που αυτές οι παράμετροι επηρεάζουν τη λειτουργία της μονάδας. Αμελής ή
ακατάλληλη προσαρμογή αυτών των στοιχείων ελέγχου ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στη μονάδα ή τραυματισμό.
• Η συντήρηση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ψυκτικό,
εξοικειωμένο με τη λειτουργία του εξοπλισμού, τη συντήρηση, τη σωστές
διαδικασίες συντήρησης και τους εγγενείς κινδύνους ασφαλείας σε αυτήν την
εργασία. Οι αιτίες για επανειλημμένα σφάλματα των στοιχείων ελέγχου
προστασίας του εξοπλισμού θα πρέπει να ερευνούνται και να διορθώνονται.
• Οποιοσδήποτε πραγματοποιεί συντήρηση σε αυτόν τον εξοπλισμό, θα πρέπει
να συμμορφώνεται με το σύνολο απαιτήσεων που έχουν θεσπιστεί από τη
Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) αναφορικά με την αποστράγγιση
και τον εξαερισμό των ψυκτικών.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή καθοδήγηση
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για διασφαλιστεί ότι
δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω
και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή καθοδηγούνται σχετικά
με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Δεν πρέπει να
γίνεται καθαρισμός και συντήρηση από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πληροφορίες προϊόντος
Ο σπειροειδής ψύκτης με αντιστροφέα της LG Electronics παρέχει κρύο νερό για σύστημα κλιματισμού ψύξης χρησιμοποιώντας AHU (Μονάδα κλιματισμού αέρα) ή FCU (Μονάδα με ανεμιστήρα)
κλπ. Η σειρά ACHH αερόψυκτου σπειροειδούς ψύκτη με ψυκτικό R410A, σχεδιασμένη για εξωτερικούς χώρους είναι ένα προϊόν μίας μονάδας, δομοστοιχειωτού τύπου, που αποτελείται από
σπειροειδή συμπιεστή, αερόψυκτο συμπυκνωτή, ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, εξατμιστή και
LG HMI (Human Machine Interlock).
Η σειρά ACHH αποτελείται από 2 συμπιεστές τεχνολογίας αντιστροφέα (inverter) για τη διαμόρφωση ανεξάρτητων κύκλων ψυκτικού και το ένα δομοστοιχείο της μονάδας μπορεί να ρυθμίσει το
πολύ 3 κύκλους ψυκτικού και να συνδέσει 5 δομοστοιχεία χρησιμοποιώντας έξυπνο ελεγκτή AC
και έως 10 δομοστοιχεία χρησιμοποιώντας εξάρτημα ACP.
Η σειρά ACHH εφαρμόζει την τεχνολογία αντιστροφέα στο συμπιεστή και το μοτέρ του ανεμιστήρα
του συμπυκνωτή όχι μόνο για διαχείριση υψηλού φορτίου αλλά και για λειτουργία υψηλής απόδοσης σε όλες τις περιοχές λειτουργίας.

Αυτές οι παράμετροι μπορούν να ελεγχθούν προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργική απόδοση
ώστε να παρέχεται συνεχώς κρύο νερό δίνοντας το βέλτιστο για το περιβάλλον.
Κάθε κύκλος ψυκτικού περιλαμβάνει τη βαλβίδα ελέγχου, την ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα,
φίλτρο και βαλβίδα παροχής ψυκτικού.
Ο εξατμιστής που είναι συνδεδεμένος με το κρύο νερό χρησιμοποιεί τον εναλλάκτη θερμότητας
τύπου πλάκας και ο συμπυκνωτής χρησιμοποιεί τον αερόψυκτο εναλλάκτη θερμότητας με πτερύγιο και σωλήνα.
Το Inverter Scroll Chiller είναι ένα εμπορικό / βιομηχανικό προϊόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Ο ελεγκτής HMI της σειράς ACHH διαθέτει τη μοναδική λογική ελέγχου της LG για να παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους που ελέγχουν τη λειτουργία.
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Σύμβαση ονοματοδοσίας μοντέλων

A C H H 020 L B A B
Αριθμός ανάπτυξης
Μέθοδος επικοινωνίας: A = πρωτόκολλο Modbus
Τύπος μοντέλου: A = Μοντέλο δομοστοιχείου
B = Ανεξάρτητο μοντέλο
C = Δευτερεύον μοντέλο
Προδιαγραφή
ισχύος: L = 380~415 V/50,60 Hz/3 Ø
H = 460 V/60 Hz/3 Ø
Ισχύς ψύξης (RT): 060 = 60 RT
040 = 40 RT
020 = 20 RT
Τύπος συμπιεστή: H = Σπειροειδής
(Τύπου υψηλής πίεσης)
Τύπος ψύξης: A = Αερόψυκτο C/O
H = Αερόψυκτο H/P
Τύπος προϊόντος: C = Ψύκτης
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Περιοχή παραγωγής ψυκτικού:
A = Νότια Κορέα R410A

Εκπομπή αερόφερτου θορύβου
Η Α-σταθμισμένη ηχητική ισχύς αυτού του προϊόντος είναι 93 dB.
** Το επίπεδο του θορύβου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την τοποθεσία.
Οι αναγραφόμενες τιμές είναι επίπεδα εκπομπών και δεν είναι απαραιτήτως επίπεδα ασφαλούς
εργασίας.
Ενώ υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των επιπέδων εκπομπών και έκθεσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αξιόπιστο τρόπο ώστε να προσδιοριστεί αν απαιτούνται περαιτέρω προφυλάξεις ή όχι.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πραγματικό επίπεδο έκθεσης του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας και τις άλλες πηγές θορύβου, όπως λ.χ. την
ποσότητα του εξοπλισμού και άλλων παρακείμενων διαδικασιών και το χρονικό διάστημα για το
οποίο εκτίθεται ο χειριστής στον θόρυβο.
Επίσης, το επιτρεπόμενο επίπεδο έκθεσης ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στον χρήστη του εξοπλισμού να κάνει καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου.
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Πληροφορίες προϊόντος

Σημειώσεις:
1. Λόγω της πολιτικής καινοτομίας μας, ορισμένες προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
2. Η ισχύς και οι είσοδοι βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες. Ψύξη: Εξωτερική θερμ. αέρα 35°C, Θερμ. εισόδου νερού
12°C, Θερμ. εξόδου νερού 7°C
3. Το παρόν προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (R410A, GWP (Δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη) : 2 087,5)
t- CO2 eq = F-gas (kg) x GWP / 1 000

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ACHH020LBAB ACHH023LBAB ACHH033LBAB ACHH040LBAB
Αερόψυκτος σπειροειδής ψύκτης με αντιστροΜοντέλο
φέα (Inverter)
H/P
H/P
H/P
H/P
Φάση, Γραμμές, V
3,4,380~415
3,4,380~415
3,4,380~415
3,4,380~415
Ρεύμα
kW
65.0
74.0
114.0
130.0
Ψύξη
RT
18.5
21.0
32.4
37.0
Ισχύς
kW
70.3
82.0
120.0
140.6
Θέρμανση
RT
20
23
34
40
Ψύξη
kW
22.2
27.4
36.8
44.4
Ρεύμα εισόδου
Θέρμανση
kW
21.6
27.3
35.3
43.3
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας
A
39
48
72
78
Ψύξη
W/W
2.93
2.70
3.10
2.93
Απόδοση
Θέρμανση
W/W
3.25
3.00
3.40
3.25
SEER
W/W
4.40
4.20
4.50
4.40
SCOP
W/W
3.30
3.30
3.30
3.30
Πίεση ήχου
dBA
67
68
68
68
Ψύξη
86
88
85
90
Ηχητική ισχύς
dBA
Θέρμανση
86
88
89
90
Τύπος
Σπειροειδής
Σπειροειδής
Σπειροειδής
Σπειροειδής
Αρ. συμπιεστή
EA
2
2
4
4
Συμπιεστής
Τύπος λαδιού
PVE
PVE
PVE
PVE
Τροφοδοσία λαδιού
cc
1400*2
1400*2
1400*4
1400*4
Θερμαντήρας ελαιολεκάνης
W
60*2
60*2
60*4
60*4
Τύπος
R410A
R410A
R410A
R410A
Ποσότητα που έχει τροφοδοτηθεί
Kg
7.0 kg X 2
7.0 kg X 2
7.0 kg X 4
7.0 kg X 4
Ψυκτικό
GWP
2087.5
2087.5
2087.5
2087.5
29.23
29.23
58.45
58.45
t-CO2eq
Τύπος
Piastra
Piastra
Piastra
Piastra
Πτώση πίεσης
kPa
21.5
28.7
18.7
21.5
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
42/10
42/10
42/10
42/10
kg/cm2
(Ψυκτικό / Νερό)
Εξατμιστής
Τυπική ροή
LPM
186/200
211/235
327/345
372/400
(Ψύξη/Θέρμανση)
Διάμετρος εισόδου/εξόδου
mm
50A/50A
50A/50A
65A/65A
65A/65A
(Σωλήνας νερού)
Τύπος
BLDC
BLDC
BLDC
BLDC
Αρ. ανεμιστήρα
EA
2
2
4
4
Μοτέρ
Αρ. Βάνες
EA
4
4
4
4
ανεμιστήρα
Ρυθμός ροής αέρα
CMM
210*2 @1000rpm 210*2 @1000rpm 210*4 @1000rpm 210*4 @1000rpm
Ισχύς μοτέρ
W
900*2
900*2
900*4
900*4
Μονάδα εκτόνωσης
EEV
EEV
EEV
EEV
Βάρος
kg
520
520
990
990
W
mm
765
765
1528
1528
Διάσταση
H
mm
2293
2293
2293
2293
D
mm
2154
2154
2154
2154
0.089
0.078
0.102
0.089
Αποτύπωμα
m2/RT
Υψηλή/Χαμηλή πίεση
○
○
○
○
Διατάξεις
προστασίας
Λειτουργία κατά του πάγου
○
○
○
○
Τηλεχειριστήριο
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
2
2
2
2
25.0mm ×5C
25.0mm ×5C
50.0mm ×5C
50.0mm2×5C
Ρεύμα
Γραμμή τροφοδοσίας
mm
°C
5~20
5~20
5~20
5~20
Θερμοκρασία Ψύξη
εξόδου
Θέρμανση
°C
30~55
30~55
30~55
30~55
°C
-15~48
-15~48
-15~48
-15~48
Θερμοκρασία Ψύξη
περιβάλλοντος Θέρμανση
°C
-30~35
-30~35
-30~35
-30~35
Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής γείωσης
A
60
60
125
125
Εύρος εγγυημένης ικανότητας φορτίου
20 % ~ 100 %
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ACHH045LBAB ACHH050LBAB ACHH060LBAB ACHH067LBAB
Αερόψυκτος σπειροειδής ψύκτης με αντιστροΜοντέλο
φέα (Inverter)
H/P
H/P
H/P
H/P
Φάση, Γραμμές, V
3,4,380~415
3,4,380~415
3,4,380~415
3,4,380~415
Ρεύμα
kW
148.0
171.0
195.0
222.0
Ψύξη
RT
42.1
48.6
55.4
63.1
Ισχύς
kW
164.0
180.0
210.9
246.0
Θέρμανση
RT
47
51
60
70
Ψύξη
kW
54.8
55.2
66.6
82.2
Ρεύμα εισόδου
Θέρμανση
kW
54.7
52.9
64.9
82.0
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας
A
96
108
117
144
Ψύξη
W/W
2.70
3.10
2.93
2.70
Απόδοση
Θέρμανση
W/W
3.00
3.40
3.25
3.00
SEER
W/W
4.20
4.50
4.40
4.20
SCOP
W/W
3.30
3.30
3.30
3.30
Πίεση ήχου
dBA
68
68
68
68
Ψύξη
91
88
90
92
Ηχητική ισχύς
dBA
Θέρμανση
93
88
91
92
Τύπος
Σπειροειδής
Σπειροειδής
Σπειροειδής
Σπειροειδής
Αρ. συμπιεστή
EA
4
6
6
6
Συμπιεστής
Τύπος λαδιού
PVE
PVE
PVE
PVE
Τροφοδοσία λαδιού
cc
1400*4
1400*6
1400*6
1400*6
Θερμαντήρας ελαιολεκάνης
W
60*4
60*6
60*6
60*6
Τύπος
R410A
R410A
R410A
R410A
Ποσότητα που έχει τροφοδοτηθεί
Kg
7.0 kg X 4
7.0 kg X 6
7.0 kg X 6
7.0 kg X 6
Ψυκτικό
GWP
2087.5
2087.5
2087.5
2087.5
58.45
87.68
87.68
87.68
t-CO2eq
Τύπος
Piastra
Piastra
Piastra
Piastra
Πτώση πίεσης
kPa
28.7
18.7
21.5
28.7
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
42/10
42/10
42/10
42/10
kg/cm2
(Ψυκτικό / Νερό)
Εξατμιστής
Τυπική ροή
LPM
411/470
491/518
558/600
617/705
(Ψύξη/Θέρμανση)
Διάμετρος εισόδου/εξόδου
mm
65A/65A
65A/65A
65A/65A
65A/65A
(Σωλήνας νερού)
Τύπος
BLDC
BLDC
BLDC
BLDC
Αρ. ανεμιστήρα
EA
4
6
6
6
Μοτέρ
Αρ. Βάνες
EA
4
4
4
4
ανεμιστήρα
Ρυθμός ροής αέρα
CMM
210*4 @1000rpm 210*6 @1000rpm 210*6 @1000rpm 210*6 @1000rpm
Ισχύς μοτέρ
W
900*4
900*6
900*6
900*6
Μονάδα εκτόνωσης
EEV
EEV
EEV
EEV
Βάρος
kg
990
1430
1430
1430
W
mm
1528
2291
2291
2291
Διάσταση
H
mm
2293
2293
2293
2293
D
mm
2154
2154
2154
2154
0.078
0.101
0.089
0.078
Αποτύπωμα
m2/RT
Υψηλή/Χαμηλή πίεση
○
○
○
○
Διατάξεις
προστασίας
Λειτουργία κατά του πάγου
○
○
○
○
Τηλεχειριστήριο
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
2
2
2
2
50.0mm ×5C
95.0mm ×5C
95.0mm ×5C
95.0mm2×5C
Ρεύμα
Γραμμή τροφοδοσίας
mm
°C
5~20
5~20
5~20
5~20
Θερμοκρασία Ψύξη
εξόδου
Θέρμανση
°C
30~55
30~55
30~55
30~55
°C
-15~48
-15~48
-15~48
-15~48
Θερμοκρασία Ψύξη
περιβάλλοντος Θέρμανση
°C
-30~35
-30~35
-30~35
-30~35
Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής γείωσης
A
125
200
200
200
Εύρος εγγυημένης ικανότητας φορτίου
20 % ~ 100 %

Σημειώσεις:
1. Λόγω της πολιτικής καινοτομίας μας, ορισμένες προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
2. Η ισχύς και οι είσοδοι βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες. Ψύξη: Εξωτερική θερμ. αέρα 35°C, Θερμ. εισόδου νερού
12°C, Θερμ. εξόδου νερού 7°C
3. Το παρόν προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (R410A, GWP (Δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη) : 2087,5)
t- CO2 eq = F-gas (kg) x GWP / 1000
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Ρύθμιση παραμέτρων προϊόντος
Το παρόν μοντέλο ψύκτη ρυθμίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.

1

Υπόμνημα

2

5

4
8
3
6

7

1.Μοτέρ ανεμιστήρα
2.Εναλλάκτης θερμότητας με
πτερύγια και σωλήνα
3.Κιβώτιο κύριου ελεγκτή
4.Κιβώτιο δευτερεύοντος ελεγκτή
5.Κάλυμμα συμπυκνωτή
6.Υποστήριξη σχοινιού
7.Εγκοπή περονοφόρου ανυψωτή
8.Πλαϊνό κάλυμμα

Η σειρά ACHH χρησιμοποιεί τον σπειροειδή συμπιεστή υψηλής πίεσης, επίσης το τμήμα αναρροφούμενου αερίου
έχει διαχωριστεί από το τμήμα αποβολής υψηλής πίεσης και το μοτέρ είναι εγκαταστημένο στο τμήμα αερίου χαμηλής πίεσης.
Ο χώρος για το μοτέρ και η αποθήκευση του ψυκτικού είναι ασφαλισμένα στο τμήμα αερίου χαμηλής πίεσης προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία της συμπίεσης υγρού.
Επειδή το αναρροφούμενο ψυκτικό αέριο ψύχει το μοτέρ και ρέει προς τον συμπιεστή, δεν απαιτείται ξεχωριστή
διάταξη ψύξης για την ψύξη του συμπιεστή.
Στο εσωτερικό του συστήματος, το λάδι για τη λίπανση του συμπιεστή αναμιγνύεται με το ψυκτικό ώστε να αποβληθούν και τα δύο κατά τη λειτουργία.
Επειδή το λάδι που αποβάλλεται από τον συμπιεστή ενδέχεται να μειώσει την απόδοση της μεταφοράς θερμότητας
καθώς δημιουργείται ένα παχύ στρώμα στα εσωτερικά τοιχώματα του συμπυκνωτή και του εξατμιστή, έχει προστεθεί μια διάταξη που αποτρέπει το ψυκτικό και το λάδι να αποβάλλονται μαζί.
Αυτό το σύστημα λίπανσης εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συμπιεστή, βελτιώνει τη σφράγιση του
χώρου συμπίεσης και παρέχει λειτουργία χαμηλή σε θόρυβο.
Όπως και ο αερόψυκτος εναλλάκτης θερμότητας με πτερύγιο και σωλήνα, ο συμπυκνωτής αποτελείται από έναν
εναλλάκτη θερμότητας σε σχήμα "V" και χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για αποτελεσματικό
έλεγχο σε όλες τις καταστάσεις φορτίου.
Ο ελεγκτής που χρησιμοποιείται στον ψύκτη διατίθεται αποκλειστικά για την LG και παρακολουθεί διάφορους
αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στο προϊόν για την προστασία του.
Για συνεχή παροχή κρύου και ζεστού νερού, το προϊόν διαθέτει λειτουργικότητα μέγιστης συνεχόμενης λειτουργίας
και επίσης περιλαμβάνει έλεγχο ακριβείας ώστε να παρέχει ακριβή επιθυμητή ποσότητα κρύου και ζεστού νερού.
Αλλά οι προστατευτικές διατάξεις θα διακόψουν αμέσως τη λειτουργία του προϊόντος όταν το προϊόν φτάσει σε μη
φυσιολογική κατάσταση ή ξεπεράσει όρια.
Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα, ο ελεγκτής του ψύκτη θα στείλει ένα βοηθητικό διαγνωστικό μήνυμα στο
διαχειριστή.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Κύκλος ψύξης

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Περιγραφή του κύκλου ψύξης
Ο κύκλος ψύξης της σειράς ACHH μπορεί να περιγραφεί χρησιμοποιώντας το παρακάτω διάγραμμα Πίεσης - Ενθαλπίας.
Τα ①,②,③,④ και ⑤ στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζουν τις καταστάσεις του ψυκτικού.
Το ψυκτικό εισέρχεται στο μοτέρ του συμπιεστή και το ψύχει, υπερθερμαίνεται και μετακινείται
στην είσοδο αναρρόφησης του συμπιεστή.
Το λάδι στο εσωτερικό του συμπιεστή σφραγίζει το κενό ανάμεσα στις σπείρες του και παρέχει
λίπανση στο έδρανο ώστε να βοηθήσει στη συμπίεση του ψυκτικού.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το ψυκτικό συμπιέζεται και αποβάλλεται στον αερόψυκτο συμπυκνωτή
(②) Το συμπιεσμένο ψυκτικό περνάει μέσα από τον αερόψυκτο συμπυκνωτή και ανταλλάσσει τη
θερμότητα με τον εξωτερικό αέρα.
Το συμπυκνωμένο ψυκτικό, στη συνέχεια, περνάει τον συμπυκνωτή ώστε να υπερ-ψυχθεί.
(② → ③ → ④). Το ψυκτικό που πέρασε μέσα από τον συμπυκνωτή εκτονώνεται στην ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα ώστε να κυλήσει προς τον εξατμιστή.
(④ → ⑤). Το ψυκτικό εξατμίζεται στον εναλλάκτη θερμότητας τύπου πλάκας, τον εξατμιστή.
(⑤ → ①) Το υγρό ψυκτικό με πίεση χαμηλής θερμοκρασίας περνάει μέσα από τον εξατμιστή
ώστε να ψύξει το νερό που ρέει μέσα σε αυτόν και να πάρει τη θερμότητα προκειμένου να εξατμιστεί σε αέρια κατάσταση.
(①) Το ψυκτικό συνεχίζει να αλλάζει φάση και να επαναλαμβάνει συνεχώς τον κύκλο ψύξης. Για τη
θέρμανση, το ψυκτικό ρέει προς την αντίστροφη κατεύθυνση ώστε να παρέχει καυτό νερό.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Πίεση

ڻ

ڼ

ں

ڹ

ڸ

Ενθαλπία

Σύστημα λίπανσης
Το λάδι διαχωρίζεται αποτελεσματικά στο εσωτερικό του σπειροειδούς συμπιεστή και ακόμα και
όταν λειτουργεί ο κύκλος, το μεγαλύτερο μέρος του παραμένει μέσα στον σπειροειδή συμπιεστή.
Μόνος ένα μέρος του λαδιού θα αναμειχθεί με το ψυκτικό και θα κυκλοφορήσει μέσα στον κύκλο.

Λειτουργία μερικού φορτίου
Κάθε κύκλος ψύξης λειτουργεί ανεξάρτητα και 1 κύκλος ψύξης αποτελείται από 2 συμπιεστές αντιστροφέα όπως φαίνεται παρακάτω.
Οι 2 συμπιεστές αντιστροφέα αυξάνουν τις στροφές ανά λεπτό (RPM) μετά την έναρξη της λειτουργίας ώστε σταδιακά να βελτιωθεί και η ψυκτική ισχύς.
Ο χρήστης μπορεί να λειτουργεί το προϊόν ομαλά στη βέλτιστη κατάσταση ορίζοντας την ψυκτική
ισχύ με βάση τον γραμμικό έλεγχο του Ελεγκτή ψύκτη LG και το προϊόν έχει αποδοτική επίδοση
μερικού φορτίου σε κάθε φορτίο.
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Ψυκτική ισχύς
Συμπιεστής
αντιστροφέα 1

Συμπιεστής
αντιστροφέα 2

Ισχύς (%)

100 %
75 %
50 %
25 %
0%
25 %
50 %
75 %
100 % Φορτίο (%)
Cooling capacityStatic speed compressor 1

Ρύθμιση κύκλου και τοποθεσία αισθητήρων
Το παρόν μοντέλο ψύκτη ρυθμίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.

Ψύξη
Θέρμανση
Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

M

Μοτέρ ανεμιστήρα

Υπο-ψύκτης

Τετραπλή βαλβίδα
Αισθητήρας πίεσης
Διακόπτης πίεσης
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Διαχωριστής λαδιού

S

Διαχωριστής λαδιού

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Ελέγξτε τη βαλβίδα

Δέκτης

Συσσωρευτής

αντιστροφέα
2

αντιστροφέα
1

Συσσωρευτής

Δέκτης

Φίλτρο
Ηλεκτρονική εκτονωτική
βαλβίδα (EEV)

Έξοδος νερού

Είσοδος νερού

Εκτονωτική βαλβίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1 UNIT
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2 UNIT

Ψύξη
Θέρμανση

M
Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

Μοτέρ ανεμιστήρα
Τετραπλή βαλβίδα
Αισθητήρας πίεσης

Υπο-ψύκτης

Διακόπτης πίεσης
Αισθητήρας θερμοκρασίας
S

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Ελέγξτε τη βαλβίδα

Διαχωριστής λαδιού

Διαχωριστής λαδιού

Φίλτρο

Δέκτης

Συσσωρευτής

αντιστροφέα
2

αντιστροφέα
1

Έξοδος νερού

Συσσωρευτής

Ηλεκτρονική εκτονωτική
βαλβίδα (EEV)
Δέκτης

Είσοδος νερού

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

Υπο-ψύκτης

Διαχωριστής λαδιού

Δέκτης

Συσσωρευτής

Διαχωριστής λαδιού

αντιστροφέα
2

αντιστροφέα
1

Έξοδος νερού

Είσοδος νερού

Συσσωρευτής

Δέκτης

Εκτονωτική βαλβίδα
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3 UNIT
Ψύξη
Θέρμανση
Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

M

Υπο-ψύκτης

Μοτέρ ανεμιστήρα
Τετραπλή βαλβίδα
Αισθητήρας πίεσης

Διαχωριστής λαδιού

Δέκτης

Συσσωρευτής

Διακόπτης πίεσης

Διαχωριστής λαδιού

αντιστροφέα
2

αντιστροφέα
1

Συσσωρευτής

Αισθητήρας θερμοκρασίας
Δέκτης

S

Έξοδος νερού

Είσοδος νερού

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Ελέγξτε τη βαλβίδα
Φίλτρο
Ηλεκτρονική εκτονωτική
βαλβίδα (EEV)
Εκτονωτική βαλβίδα

Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Υπο-ψύκτης

Διαχωριστής λαδιού

Δέκτης

Συσσωρευτής

Διαχωριστής λαδιού

αντιστροφέα
2

αντιστροφέα
1

Έξοδος νερού

Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

Συσσωρευτής

Δέκτης

Είσοδος νερού

Αερόψυκτος
συμπυκνωτής

Υπο-ψύκτης

Διαχωριστής λαδιού

Δέκτης

Συσσωρευτής

Διαχωριστής λαδιού

αντιστροφέα
2

αντιστροφέα
1

Έξοδος νερού

Είσοδος νερού

Συσσωρευτής

Δέκτης
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Λίστα διατάξεων ασφαλείας και ρυθμίσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Αρ.

Διάταξη ασφαλείας

1

Διακόπτης υψηλής πίεσης

Ρύθμιση

Λειτουργία

3,8 MPa

Σταματάει τη λειτουργία του δομοστοιχείου όταν η
πίεση ξεπεράσει τη ρύθμιση

2

Ασφάλεια

3

Ασφαλειοδιακόπτης
κυκλώματος συμπιεστή

35 A

Μετράει και σταματάει την υπέρβαση της έντασης
του ρεύματος ανά συμπιεστή

4

Ασφαλειοδιακόπτης κυκλώματος μοτέρ ανεμιστήρα

7A

Μετράει και σταματάει την υπέρβαση της έντασης
του ρεύματος ανά μοτέρ

5

Αισθητήρας θερμοκρασίας αποβολής

110 °C

6

Αισθητήρας υψηλής πίεσης

3 801 KPa

Ξεκινάει τον προστατευτικό έλεγχο λειτουργίας για
να μειώσει την πίεση του κύκλου

7

Αισθητήρας χαμηλής πίεσης

0,22 MPa

Ξεκινάει τον προστατευτικό έλεγχο λειτουργίας για
να αυξήσει την πίεση του κύκλου

8

Αισθητήρας θερμοκρα- Απενεργοποίηση:
Αποτρέπει το πάγωμα του εξατμιστή
σίας σωλήνα νερού
3 °C

9

Ανιχνευτής αντίστροφης φάσης

-

Συγκρίνει το ρεύμα κάθε φάσης και σταματάει όταν
βρίσκεται σε αντίστροφη φάση

10

Αποτροπή
συμπιεστή υγρού

-

Το επίπεδο υπερθέρμανσης αποβολής ανεβαίνει
ώστε να αποτρέψει τη συμπίεση υγρού

11

Όριο λόγου
συμπιεστή

9

Η συχνότητα του συμπιεστή μειώνεται όταν λειτουργεί
σε λόγο υψηλής συμπίεσης ώστε να αποφευχθεί η
βλάβη των εσωτερικών εξαρτημάτων του συμπιεστή

250 V 10 A (Κύρια) Αποσυνδέει το ρεύμα όταν ξεπεράσει την κανονική
250 V 5 A (ΑΝΤ)
τιμή

Σταματάει τον συμπιεστή σε στάδια
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Εύρος λειτουργίας και όριο
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το εύρος λειτουργίας του προϊόντος. Το προϊόν δεν πρέπει να λειτουργεί πάνω από αυτό το εύρος.
Αντλία θερμότητας

Εύρος
λειτουργίας

Τάση

V

342~457

Θερμοκρασία εισόδου κρύου νερού

°C

8 ή παραπάνω

Θερμοκρασία εξόδου κρύου νερού

°C

5 ~ 20

Θερμοκρασία εισόδου ζεστού νερού

°C

25 ~ 52

Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού

°C

30 ~ 55

Ψύξη

°C

-15 ~ 48

Θέρμανση

°C

-30 ~ 35

Εξωτερική θερμοκρασία

(1) Το εύρος απόδοσης του προϊόντος στις ονομαστικές συνθήκες είναι 20-100 %.
- Ονομαστικές συνθήκες ψύξης: Εξωτερική θερμοκρασία 35 °C, Θερμ. εισόδου νερού 12 °C.
Θερμ. εξόδου νερού 7 °C
- Ονομαστικές συνθήκες θέρμανσης: Εξωτερική θερμοκρασία 7 °C, Θερμ. εισόδου νερού
40 °C. Θερμ. εξόδου νερού 45 °C
(2) Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από 7˚C, η θερμοκρασία του νερού εισόδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 °C.

Εύρος
λειτουργίας

Τάση

V

342~457

Θερμοκρασία εισόδου κρύου νερού

°C

8 ή παραπάνω

Θερμοκρασία εξόδου κρύου νερού

°C

5 ~ 20

°C

-15 ~ 48

Εξωτερική θερμοκρασία

Ψύξη

(1) Το εύρος απόδοσης του προϊόντος στις ονομαστικές συνθήκες είναι 20-100 %.
- Ονομαστικές συνθήκες ψύξης: Εξωτερική θερμοκρασία 35 °C, Θερμ. εισόδου νερού 12 °C.
Θερμ. εξόδου νερού 7 °C

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Μόνο ψύξη

22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Εύρος λειτουργίας της λειτουργίας θέρμανσης
Θερμοκρασία νερού
26°C

55°C

52°C
50°C
45°C
42°C

40°C
35°C

Θερμοκρασία νερού εξόδου
Θερμοκρασία νερού εισόδου

30°C
25°C

-30°C -25°C -20°C -15°C

-5°C

5°C

15°C

25°C

35°C

45°C

Εξωτερική θερμοκρασία

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Εύρος λειτουργίας της λειτουργίας ψύξης
Θερμοκρασία νερού

25 °C

48 °C

20 °C
15 °C

Θερμοκρασία νερού εξόδου
Θερμοκρασία νερού εισόδου

10 °C
8 °C
5 °C

-20 °C -10 °C

0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C

Εξωτερική θερμοκρασία

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τη λειτουργία ψύξης, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από -10 °C, ανάλογα με
τη θερμοκρασία εισόδου, το προϊόν δε λειτουργεί φυσιολογικά ή ενδέχεται να χρειάζεται
περισσότερο χρόνο για να λειτουργήσει.
Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε λειτουργήστε το προϊόν αφού αυξηθεί η θερμοκρασία
εισόδου με την κυκλοφορία του νερού του φορτίου.
Προσθέστε αντιψυκτικό όταν λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 5 °C.
(Υπάρχει κίνδυνος πάγωσης.)
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ΕΛΕΓΧΟΣ
Ρύθμιση παραμέτρων πίνακα ελέγχου
HMI
Τροφοδοσία ρεύματος

MCCB

Μπλοκ ακροδεκτών

Κιβώτιο ελέγχου
<Εσωτερικός πίνακας ελέγχου>

• HMI (Human Machine Interface)
Χρησιμοποιείται για τις βασικές ρυθμίσεις και εντολές του προϊόντος και δείχνει τις πληροφορίες
του προϊόντος και κάθε κύκλο.
• Κύριος ελεγκτής
Ελέγχει τη θύρα εισόδου/εξόδου και την επικοινωνία σε κάθε κύκλο.
• Τροφοδοσία ρεύματος
Η διάταξη αυτή τροφοδοτεί το HMI με ρεύμα.
• MCCB (Αυτόματος διακόπτης κλειστού τύπου)
Η διάταξη αυτή διακόπτει την υπερένταση.
• Μπλοκ ακροδεκτών
Είναι το μπλοκ ακροδεκτών που λαμβάνει εξωτερικά την κύρια τροφοδοσία ρεύματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Κιβώτιο υπο-ελέγχου

Κύριος ελεγκτής
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Ρύθμιση λειτουργίας για Ελεγκτή καταψύκτη
Θέσεις κουμπιών
SW_COMF
SW_LEFT
SW_UP

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

SW_BACK

SW_RIGHT

SW_DOWN
ΟΝΟΜΑ

Περιγραφή

SW_RIGHT

Αλλάζει τη ρύθμιση.

SW_UP

Μετακινεί την οθόνη.

SW_LEFT

Αλλάζει τη ρύθμιση.

SW_DOWN

Μετακινεί την οθόνη.

SW_COMF

Ορίζει την επιλεγμένη λειτουργία.

SW_BACK

Μεταβαίνει στο προηγούμενο βήμα.

Ο Ελεγκτής Καταψύκτη περιλαμβάνει τα κουμπιά που περιγράφονται παραπάνω, ώστε οι ακόλουθες λειτουργίες να διατίθενται προς ρύθμιση χωρίς το HMI.
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Ορισμός επιλογής
Πατήστε το κουμπί SW_COMF για μετάβαση στην Οθόνη ρυθμίσεων Επιπέδου 0.

< Οθόνη>

<Κουμπί>
Πατήστε το κουμπί «Επάνω» ή «Κάτω» (▲▼) για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία.
Αν εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία, πατήστε το κουμπί SW_COMF.
Τότε η Οθόνη μεταβαίνει στη Ρύθμιση επιπέδου 1.
Πατήστε τα κουμπιά «Αριστερά» ή «Δεξιά» (◀▶) για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία.
Κατόπιν πατήστε το κουμπί SW_COMF για να ορίσετε τη λειτουργία.
Για να μεταβείτε στην προηγούμενη λειτουργία, πατήστε το κουμπί SW_BACK.

1

Εκκίνηση/Τερματισμός

O

P

E

R

2

Ψύξη/Θέρμανση

C

Y

C

L

3
4
5

Θερμοκρασία σημείου ρύθμισης ψύξης
Θερμοκρασία σημείου ρύθμισης θέρμανσης
Θερμοκρασία εξόδου νερού φορτίου

C
H

-

T
T

E
E

6

Λειτουργία ελέγχου

S

Y

S

1

7

Λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου

S

Y

S

2

8
9

Διεύθυνση κεντρικού ελέγχου
Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας

10

Χωρητικότητα προϊόντος

A
H
H
C

D
I
P
O

11

Έκδοση

S

V

D
4
4
1
1

R
R
0
0
0
0

Ενδείξεις οθόνης
(Επίπεδο 1)
R
U
S
T
O
H
E
A
C
O
O
4

D
S
C

L
I
C
O
B

O
S
H
N
U

1

1

N
P
T
L
7
5
C
T
E
T
S
1
0

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Ενδείξεις οθόνης
(Επίπεδο 0)

Περιγραφή
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Περιγραφή

Ένδειξη οθόνης
(Επίπεδο 1)

Λεπτομερής περιγραφή

Εκκίνηση/Τερματισμός

RUN /STOP

Ορίστε την επιλογή RUN για να λειτουργήσει το προϊόν και
STOP για τερματισμό της λειτουργίας.

Ψύξη/Θέρμανση

HEAT/COOL

Ορίζει τον τρόπο λειτουργίας Ψύξης/Θέρμανσης του προϊόντος. Με την ρύθμιση COOL επιλέγεται η Λειτουργία ψύξης
και με τη ρύθμιση HEAT επιλέγεται η Λειτουργία θερμότητας.

Θερμοκρασία σημείου
ρύθμισης ψύξης

7

Ορίζει τον Στόχο θερμοκρασίας ψύξης. (5 °C~ 20 °C)

Θερμοκρασία σημείου
ρύθμισης θέρμανσης

45

Ορίζει τον Στόχο θερμοκρασίας θέρμανσης. (30 °C~ 55 °C)

Θερμοκρασία εξόδου
νερού φορτίου

-

Εμφανίζει την τιμή θερμοκρασίας της Εξόδου νερού φορτίου.
(Προσδιορίζεται στο Επίπεδο 0)

LOC/DIST/SCHE

Ορίζει τον Τρόπο λειτουργίας ελέγχου του προϊόντος. Με την
επιλογή LOC, ο έλεγχος του προϊόντος μπορεί να γίνει με το
HMI και τον Ελεγκτή καταψύκτη. Η επιλογή DIST αναφέρεται
στη Λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου. Με την επιλογή
SCHE, ο έλεγχος του προϊόντος γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει οριστεί στο HMI.

Λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου

CONT/BUS

Ορίζει τον τρόπο μετάβασης στη Λειτουργία τηλεχειρισμού.
Η επιλογή CONT ενεργοποιεί τη λειτουργία του προϊόντος
μέσω απλών επαφών μεταγωγής. Η επιλογή BUS ενεργοποιεί τον έλεγχο ολόκληρου του προϊόντος μέσω επικοινωνίας
από άλλες συσκευές επικοινωνίας.

Διεύθυνση κεντρικού
ελέγχου

1

Μπορεί να οριστεί η διεύθυνση του προϊόντος για επικοινωνία με άλλες συσκευές επικοινωνίας. Η διεύθυνση μπορεί να
οριστεί επιλέγοντας τιμές μεταξύ 1-247.

Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας

110

Χωρητικότητα προϊόντος

-

Εμφανίζει την τρέχουσα Χωρητικότητα του προϊόντος.(Καθορίζεται στο Επίπεδο 0)

-

Εμφανίζει τις πληροφορίες προγράμματος του Ελεγκτή καταψύκτη που έχει εγκατασταθεί στο τρέχον προϊόν, όπως την
έκδοση. Οι πληροφορίες έκδοσης υπόκεινται σε αλλαγή για
τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος ή της ποιότητας.
(Προσδιορίζεται στο Επίπεδο 0)

Λειτουργία ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Έκδοση

Ορίζει τη Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας. (70 Hz~130 Hz)
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Ρύθμιση διεύθυνσης καταψύκτη
Η ρύθμιση διεύθυνσης του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται από την ΗΜΙ και τον Κύριο Δέκτη και
αν οι 2 διευθύνσεις δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, θα εμφανιστεί ένδειξη ΗΜΙ λάθος στην
επικοινωνία.
• Ρύθμιση διεύθυνσης του Κύριου Δέκτη
Πατήστε το πλήκτρο με την ένδειξη ‘κάτω’ και ‘δεξιά’ (▼▶) ταυτόχρονα.
Όταν εμφανιστεί το FN02, πατήστε το πλήκτρο SW_CONF.
Επιλεξτε την διεύθυνση που θέλετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ‘αριστερά’ και ‘δεξιά’ (◀▶) και
η διεύθυνση θα ρυθμιστεί εάν πατήσετε το πλήκτρο SW_CONF.
Εάν πατήσετε το πλήκτρο SW_BACK θα διαγραφτούν οι έως τώρα καταχωρημένες ρυθμίσεις.
Απεικονίσεις οθόνης
(0 Μοχλός)

Περιγραφή
1

Διεύθυνση Καταψύκτη

F

N

0

Απεικονίσεις οθόνης
(1 Μοχλός)
2

1

! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εάν η διεύθυνση του Κυρίου Δέκτη δεν είναι συμβατή με την διεύθυνση ΗΜΙ, θα εμφανιστεί η
ένδειξη Λάθος (βλέπε «έλέγχος> διάταξης καταψύκτη» σχετικά με την ρύθμιση της διεύθυνσης
ΗΜΙ)
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Σύνδεση στην HMI
Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τη σύνθεση της κάθε οθόνης στην HMI, τις λεπτομέρειες των λειτουργιών
και τις μεθόδους λειτουργίας. Όταν η HMI τροφοδοτείται με ρεύμα, αυτομάτως λειτουργεί. Όταν
ξεκινάει η HMI, εμφανίζεται η Αρχική οθόνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν η HMI είναι εγκατεστημένη σε εσωτερικό χώρο, η εγγυημένη απόσταση επικοινωνίας
είναι 500 m.
- Εγγυημένη απόσταση επικοινωνίας της HMI: 500 m
(Αλλά, όταν είναι συνδεδεμένη σε εσωτερικό χώρο, για ομαλή επικοινωνία θα πρέπει να είναι
εγκατεστημένη η τελική αντίσταση (100-200 Ω) στον ακροδέκτη που συνδέεται με την HMI.
Σε αυτήν την περίπτωση, αν η θέση εγκατάστασης της μονάδας είναι διαφορετική από αυτήν
της HMI, εμφανίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση σύνδεσης του καλωδίου επικοινωνίας μεταξύ των δύο θέσεων.)
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Εισαγωγή στο μενού της HMI
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα μενού της HMI ώστε να γνωρίζετε πώς λειτουργεί το προϊόν και
πώς ρυθμίζεται η οθόνη.

Ρύθμιση παραμέτρων κύριας οθόνης HMI
Μετά τη σύνδεση στην HMI, η οθόνη προβολής του συστήματος, η οποία δείχνει τις συνήθεις
πληροφορίες του προϊόντος, εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.

Περιγραφή
Μπορείτε να δείτε τη θερμοκρασία νερού φορτίου, την κατάσταση της ποσότητας αντλίας/ροής και τις πληροφορίες του συστήματος.
Έχουν ρυθμιστεί η Λειτουργία/Διακοπή, η Ρύθμιση Θερμοκρασίας, η Κατάσταση Λειτουργίας (μόνο στο μοντέλο με αντλία θερμότητας), η Λειτουργία Ελέγχου, η Μέγ. συχνότητα και
η Συχνότητα Λειτουργίας.
Ελέγχει τις πληροφορίες λειτουργίας του κάθε κύκλου.
Ελέγχει τη ρύθμιση του προγραμματισμού.
Ελέγχει το ιστορικό των σφαλμάτων που προέκυψαν.
Ορίζει τις ρυθμίσεις του προγράμματος εγκατάστασης, της οθόνης και του
συστήματος.
Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
Εμφανίζεται η αρχική οθόνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Εικονίδιο

30 ΕΛΕΓΧΟΣ

Προβολή πληροφοριών ψύκτη
Οι πληροφορίες του ψύκτη αποτελούνται από τη θερμοκρασία νερού φορτίου, την κατάσταση της
ποσότητας αντλίας/ροής και τις πληροφορίες του συστήματος.
• Οθόνη θερμοκρασίας νερού φορτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Εικονίδιο

Περιγραφή

E.W.T

Εμφανίζει την τιμή της θερμοκρασίας του νερού εισόδου του κοινού φορτίου.

L.W.T

Εμφανίζει την τιμή της θερμοκρασίας του νερού εξόδου του κοινού φορτίου.
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• Οθόνη κατάστασης ποσότητας αντλίας/ροής

Περιγραφή

Pump Output

Εάν λειτουργεί, παραμένει πάντα στη θέση ON (ενεργοποιημένη) και όταν σταματήσει
η λειτουργία του προϊόντος, εφαρμόζεται η λειτουργία πρόληψης παγώματος και
ρήξης και η λειτουργία αυτή πραγματοποιείται ως εξής.
Σύμφωνα με τις συνθήκες θερμοκρασίας του εξωτερικού αέρα, η αντλία νερού φορτίου
επαναλαμβάνει τη λειτουργία ON και OFF (ενεργοποιημένη και απενεργοποιημένη).
Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα < 1 °C → πάντα “ON” (ενεργοποιημένη)
1 °C ≤ θερμοκρασία εξωτερικού αέρα < 5 °C → 2 λεπτά λειτουργίας και 18 λεπτά διακοπής λειτουργίας
Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα ≥ 5 °C → λειτουργία “OFF” (απενεργοποιημένη)
Η εφαρμογή της λειτουργίας πρόληψης παγώματος και ρήξης είναι δυνατή όταν η
αντλία είναι συνδεδεμένη και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διασύνδεση με την
αντλία, θα πρέπει να συνδεθεί η σύνδεση Εξόδου αντλίας και προκειμένου να ελεγχθεί
αν η αντλία λειτουργεί, θα πρέπει να συνδεθεί το βύσμα Μπλοκαρίσματος αντλίας.
(Για τη μέθοδο σύνδεσης του βύσματος, ανατρέξτε στο διάγραμμα σύνδεσης)

Pump Interlock

Λαμβάνει την κατάσταση της εξόδου της αντλίας νερού φορτίου μέσω του σημείου
επαφής εξωτερικού σήματος της αντλίας.
(Όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, η έξοδος της αντλίας θα παραμείνει στην
κατάσταση “ON” (ενεργοποιημένη), διαφορετικά θα προκύψει κάποια ειδοποίηση.)

Flow Switch

Δείχνει την τρέχουσα τιμή της κατάστασης του διακόπτη ποσότητας ροής του νερού
φορτίου.
(Όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, η έξοδος της αντλίας θα παραμείνει στην
κατάσταση “ON” (ενεργοποιημένη), διαφορετικά θα προκύψει κάποια ειδοποίηση.)

Capacity

Δείχνει την ισχύ της συσκευής.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Εικονίδιο

32 ΕΛΕΓΧΟΣ
• Οθόνη πληροφοριών συστήματος

Εικονίδιο

Περιγραφή

Setting Temp.

Δείχνει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας για την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Outdoor Temp.

Δείχνει την τρέχουσα τιμή της θερμοκρασίας του εξωτερικού αέρα.

Operation Current Δείχνει την τιμή του ρεύματος της συνολικής λειτουργίας του συμπιεστή που λειτουργεί.
Starting Delay

Δείχνει τη χρονική διάρκεια της κατάστασης αναμονής πριν την έναρξη λειτουργίας του προϊόντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Έλεγχος ψύκτη
Για τον έλεγχο του ψυγείου, έχουν ρυθμιστεί η Λειτουργία/Διακοπή, η Ρύθμιση Θερμοκρασίας, η
Κατάσταση Λειτουργίας (μόνο στο μοντέλο με αντλία θερμότητας), η Λειτουργία Ελέγχου, η Μέγ.
συχνότητα και η Συχνότητα Λειτουργίας.

Εικονίδιο

Περιγραφή
Επιλέγει την εντολή για το σήμα έναρξης και διακοπής του προϊόντος.

Ρυθμίζει την κατάσταση λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης.
Επιλέγει τη λειτουργία ελέγχου της μεθόδου εντολής του σήματος για τον έλεγχο του
προϊόντος.

Μέγ. συχνότητα λειτουργίας είναι η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μέσω περιορισμού της απόδοσης λειτουργίας έως τη συχνότητα που έχει ορίσει ο χρήστης.
(Εύρος ρύθμισης: 70Hz ~ 130Hz)
Η τυπική τιμή ρύθμισης για τη μέγ. συχνότητα λειτουργίας είναι 120 Hz.
Η μονάδα ρύθμισης για τη μέγ. συχνότητα λειτουργίας είναι 10 Hz.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Ρυθμίζει την επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας για την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.
(Ψύξη: 5,0~20,0 °C, θέρμανση: 30,0~55,0 °C)

34 ΕΛΕΓΧΟΣ
• Κουμπί ON/OFF
Όταν πατήσετε το κουμπί ON (ενεργοποίησης), εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για επιλέξετε ON/OFF.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Ρύθμιση θερμοκρασίας
Αν αγγίξετε την περιοχή όπου εμφανίζεται η ορισμένη θερμοκρασία του ελέγχου του ψύκτη,
εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Στο αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης της θερμοκρασίας, μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία με
το πάνω/κάτω βέλος και αν αγγίξετε την περιοχή εμφάνισης της ρύθμισης της θερμοκρασίας,
μπορείτε να εισάγετε τη θερμοκρασία με το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
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Αφού αλλάξετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, εφαρμόζεται η τιμή που ορίσατε, ενώ αν πατήσετε
Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη τιμή.

• Τρόπος λειτουργίας
Αν αγγίξετε την περιοχή όπου εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας του ελέγχου του ψύκτη,
εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ρυθμίσετε την κατάσταση λειτουργίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Αφού αλλάξετε τη ρύθμιση της κατάστασης λειτουργίας, εφαρμόζεται η τιμή που ορίσατε, ενώ αν
πατήσετε Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη τιμή.

36 ΕΛΕΓΧΟΣ
• Λειτουργία ελέγχου
Αν αγγίξετε την περιοχή όπου εμφανίζεται η λειτουργία ελέγχου του ελέγχου του ψύκτη, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ρυθμίσετε την κατάσταση λειτουργίας.

Αφού αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας ελέγχου, εφαρμόζεται η τιμή που ορίσατε, ενώ αν
πατήσετε Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη τιμή.

Εικονίδιο

Περιγραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Λειτουργία μη αυτόματου ελέγχου μέσω της HMI
Αν έχει οριστεί η λειτουργία προγραμματισμού, η λειτουργία μη αυτόματου και απομακρυσμένου ελέγχου δεν είναι εφικτή και η έναρξη/διακοπή γίνεται μόνο από τον προγραμματισμό.
Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ON/OFF γίνεται μόνο από το σήμα "Απομακρυσμένη εκκίνηση" του ελεγκτή του ψύκτη.
Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ON/OFF γίνεται μόνο από την εξωτερική επικοινωνία MODBUS.
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! ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν το προϊόν βρίσκεται στην απομακρυσμένη λειτουργία modbus, η παρακολούθηση όλων των
πληροφοριών είναι δυνατή μόνο μέσω της HMI και η πραγματική λειτουργία της έναρξης/διακοπής
ή της αλλαγής της ορισμένης θερμοκρασίας γίνεται μόνο μέσω του εξωτερικού ελεγκτή. Για να
πραγματοποιήσετε αλλαγές στον έλεγχο από την HMI, αλλάξτε τη λειτουργία ελέγχου σε "Τοπική".

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρουσιάζεται σφάλμα επικοινωνίας CH10009 όταν η επικοινωνία μεταξύ των δύο ελεγκτών
διακόπτεται. Όταν ανακτηθεί η επικοινωνία, θα συνεχιστεί αυτόματα. Αν δε χρησιμοποιείται η
απομακρυσμένη επικοινωνία modbus, επαναφέρετε την τροφοδοσία ρεύματος της κύριας
πλακέτας PCB της μονάδας προκειμένου να ακυρώσετε την ειδοποίηση.

Κωδικός
λειτουργίας

Δευτερεύουσα λειτουργία

0x01

Κανένα

0x02

Κανένα

0x03

Κανένα

Ανάγνωση κρατούμενου

0x04

Κανένα

Ανάγνωση Εισόδου

0x05

Κανένα

Εγγραφή Μονού πηνίου

Διεύθυνση καταχωρητή-1

0x06

Κανένα

Εγγραφή Μονού κρατουμένου

Διεύθυνση καταχωρητή40001

0xF1~FF

Δεσμευμένο για Κωδικό εξαίρεσης

Όνομα λειτουργίας
Ανάγνωση Καταχωρητή
πηνίου
Ανάγνωση Διακριτής
εισόδου

Διεύθυνση έναρξης από την
Κύρια συσκευή
Διεύθυνση-1
Διεύθυνση καταχωρητή10001
Διεύθυνση καταχωρητή40001
Διεύθυνση καταχωρητή30001

Ανατρέξτε στο πρωτόκολλο modbus στο Παράρτημα για τα παρεχόμενα πρωτόκολλα.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Οι λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου που παρέχονται για τη διασύνδεση modbus της εξωτερικής
συσκευής είναι οι παρακάτω.
- Φυσικό επίπεδο: Σειριακή γραμμή RS-485
- Λειτουργία: Λειτουργία MODBUS RTU
- Ρυθμός baud: 9600
- Ισοτιμία: Καμία ισοτιμία
- 1 bit διακοπής
- Κωδικός λειτουργία που εφαρμόζεται
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• Μέγ. συχνότητα λειτουργίας
Όταν πατηθεί η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας, ανοίγει το αναδυόμενο παράθυρο για την είσοδο
στη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας.

Η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί με πάτημα των βελών πάνω/κάτω στο αναδυόμενο παράθυρο για τη μέγ. συχνότητα λειτουργίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Σύνθεση οθόνης πληροφοριών κύκλου
Για να μπείτε στην οθόνη πληροφοριών κύκλου, πατήστε το κουμπί πληροφοριών κύκλου στην
Αρχική οθόνη.

Εικονίδιο

Περιγραφή
It shows the currently selected cycle.

It shows the status value of the 4-way valve during the cooling/heating
switching. (It is the item that is displayed only in the cooling/heating
combined model.)
Show the status of hot gas valve.
Show the status of sump heater.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

You can select the cycle information and the cycle temperature.

40 ΕΛΕΓΧΟΣ

Εικονίδιο

Περιγραφή
It shows the inverter compressor’s operation frequency value.
It shows the current EEV pulse signal value.
It shows the current high pressure value.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

It shows the current low pressure value.

Εικονίδιο

Περιγραφή
Show the operation current value of operation compressor.
Show operation time.
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• Θερμοκρασία κύκλου

Εικονίδιο

Περιγραφή
Show individual outlet temperature value of the cycle.
Show individual inlet temperature value of the cycle.

Show Evaporation temperature value of the cycle.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Show condensation temperature value of the cycle.

42 ΕΛΕΓΧΟΣ

Εικονίδιο

Περιγραφή
Show compressor discharge temperature value of the cycle.
Show compressor discharge temperature value of the cycle.
Show HEX temperature value of the cycle.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Show liquid line temperature value of the cycle.
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Εισαγωγή στο μενού του προγραμματισμού
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει το μενού προγραμματισμού και τη σύνθεση της οθόνης που χρειάζεται να γνωρίζετε προκειμένου να λειτουργήσετε τον προγραμματισμό του προϊόντος.

Προβολή οθόνης προγραμματισμού
Στην Αρχική οθόνη, αν πατήσετε το εικονίδιο προγραμματισμού, εμφανίζεται η οθόνη προγραμματισμού.

<Μήνας>

<Εβδομάδα>

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

<Λίστα>

Εικονίδιο

Περιγραφή
Μπορείτε να ελέγξετε με μια ματιά τον ορισμένο μηνιαίο προγραμματισμό.
Μπορείτε να ελέγξετε την ώρα έναρξης του προγραμματισμού και την ορισμένη
κατάσταση λειτουργίας.
Μπορείτε να ελέγξετε τον ορισμένο προγραμματισμό σε μορφή λίστας.

44 ΕΛΕΓΧΟΣ
• Add schedule
1. Στην οθόνη προβολής του προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί
πλευρά.

στην πάνω δεξιά

2. Στη συνέχεια, όταν εμφανιστεί η οθόνη Προσθήκη, εισαγάγετε τις βασικές πληροφορίες προγραμματισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
① Όταν πατήσετε την περιοχή του ονόματος, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να
εισάγετε το όνομα του προγράμματος. Εισαγάγετε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
και πατήστε το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη
ρύθμιση.
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② Όταν πατήσετε την περιοχή της ημερομηνίας, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ρυθμίσετε την
ημερομηνία. Ορίστε την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της λειτουργίας προγραμματισμού και
πατήστε το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

③ Όταν πατήσετε την περιοχή της ώρας, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ρυθμίσετε
την ώρα. Ορίστε την ώρα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία προγραμματισμού και πατήστε
το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

④ Όταν πατήσετε την περιοχή της ημέρας της εβδομάδας, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας. Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας που θα
χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία προγραμματισμού και πατήστε το κουμπί Εφαρμογή. Αν
πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

46 ΕΛΕΓΧΟΣ
3. Μετά την εισαγωγή των βασικών πληροφοριών, αν πατήσετε το κουμπί
οθόνη για να ρυθμίσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες.

, εμφανίζεται μια

① Όταν πατήσετε την περιοχή κατάστασης, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ρυθμίσετε την κατάσταση. Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία προγραμματισμού και
πατήστε το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
② Όταν πατήσετε την περιοχή όπου εμφανίζεται η ορισμένη θερμοκρασία, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να εισάγετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ορίστε τη θερμοκρασία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
και πατήστε το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.
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③ Όταν πατήσετε το κουμπί ON/OFF (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης), εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για επιλέξετε ON/OFF. Αποφασίστε αν θα ενεργοποιήσετε (ON) ή θα
απενεργοποιήσετε (OFF) τη λειτουργία προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί, πατήστε
το κουμπί που θα χρησιμοποιηθεί και πατήστε το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί
Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

④ Όταν πατηθεί η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας, ανοίγει το αναδυόμενο παράθυρο για την
είσοδο στη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας.
Αφού επιλέξετε την τιμή που θέλετε να ρυθμίσετε, πατήστε το κουμπί Apply (εφαρμογή). Αν
πατήσετε το κουμπί Cancel (ακύρωση), η προηγούμενη ρύθμιση παραμένει.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

48 ΕΛΕΓΧΟΣ
4. Μετά την εισαγωγή όλων των λεπτομερών πληροφοριών, όταν πατήσετε το κουμπί Εφαρμογή
του ελέγχου του ψύκτη, ολοκληρώνεται η προσθήκη του προγραμματισμού. Αν πατήσετε το
κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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• Επεξεργασία προγραμματισμού
1. Στην οθόνη Προβολής λίστας προγραμματισμού, επιλέξετε τον προγραμματισμό για επεξεργασία.

2. Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο του επιλεγμένου προγραμματισμού, πατήστε το
κουμπί που θέλετε να δουλέψετε.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Εικονίδιο

Περιγραφή
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που λέει "Θέλετε να διαγράψετε τον επιλεγμένο
προγραμματισμό;" και όταν πατήσετε το κουμπί Εφαρμογή, διαγράφεται από τη λίστα.
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο επεξεργασίας και οι ρυθμίσεις γίνονται με
τον ίδιο τρόπο όπως και στην προσθήκη προγραμματισμού.
Διατηρεί την τρέχουσα ρύθμιση και το αναδυόμενο παράθυρο εξαφανίζεται.

50 ΕΛΕΓΧΟΣ
• Επεξεργασία λίστας προγραμματισμού
1. Στην οθόνη Προβολής λίστας προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί

στην πάνω δεξιά πλευρά.

2. Όταν εμφανιστεί η οθόνη επεξεργασίας της λίστας, πραγματοποιήστε τις εργασίες προσθήκης
προγραμματισμού και διαγραφής της λίστας.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Εικονίδιο

Περιγραφή
Όταν πατηθεί το κουμπί Προσθήκη, μεταφέρεστε στην οθόνη προσθήκης προγραμματισμού.
Όταν επιλέξετε μια λίστα για διαγραφή, ενεργοποιείται το κουμπί Διαγραφή και
όταν πατήσετε το κουμπί Διαγραφή, η επιλεγμένη λίστα διαγράφεται.
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Εισαγωγή στο μενού αρχείου
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο ελέγχου του αρχείου των συμβάντων που πυροδότησαν τις ειδοποιήσεις.
• Σύνθεση οθόνης σφαλμάτων
Το ιστορικό των σφαλμάτων που παρουσιάστηκαν αποθηκεύεται με χρονολογική σειρά εμφάνισης των σφαλμάτων και, ανάλογα με την επιλογή, μπορείτε να ελέγξετε την ημέρα, την εβδομάδα και το μήνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Προβολή λεπτομερών πληροφοριών
Όταν επιλέξετε τη λεπτομερή προβολή ενός ιστορικού, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο
με λεπτομερείς πληροφορίες. Εμφανίζει την ημερομηνία που παρουσιάστηκε το σφάλμα, την
ώρα, τη διεύθυνση, των κωδικό και τις πληροφορίες του κωδικού σφάλματος. Όταν πατήσετε
Επιβεβαίωση, το αναδυόμενο παράθυρο εξαφανίζεται.

52 ΕΛΕΓΧΟΣ
• Ιστορικό διαγραφής
Όταν πατήσετε το κουμπί
στην πάνω δεξιά πλευρά τις οθόνης Σφάλματα, εμφανίζεται ένα
αναδυόμενο παράθυρο για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και όταν πατήσετε το κουμπί Εφαρμογή, θα διαγραφεί όλο
το ιστορικό των σφαλμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
h Η λειτουργιά εκκαθάρισης αφορά τη συντήρηση και ο κωδικός πρόσβασης δε δίνεται στους
πελάτες.
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Προβολή μενού ρυθμίσεων
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει την οθόνη του μενού ρυθμίσεων και τη μέθοδο ρυθμίσεων που
απαιτείται για τη λειτουργία του προϊόντος.

Σύνθεση οθόνης ρυθμίσεων
Στην Αρχική οθόνη, αν πατήσετε το κουμπί Ρυθμίσεις, μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, εισέρχεστε στην οθόνη Ρυθμίσεις και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (Αρχικός κωδικός πρόσβασης: digital21)

Συσκευή

Εικονίδιο

Περιγραφή

Edit Unit Address

Ρυθμίζει τη διεύθυνση του ψύκτη και τον αριθμό των μονάδων ψύκτη. Η αρχική διεύθυνση ψύκτη
και ο αριθμός των ψυκτών είναι 1. Για τον αυτόματο έλεγχο (ή ACP), την επικοινωνία MODBUS
και τη διεπαφή HMI, αν αλλάξει η διεύθυνση της κύριας πλακέτας PCB του ψύκτη, η τιμή της
ρύθμισης της διεύθυνσης ψύκτη HMI θα πρέπει να οριστεί ίδια με αυτήν του κύριου ελεγκτή.

System Password Επιλέγει αν θα αλλαχθεί και θα χρησιμοποιηθεί ο κωδικός πρόσβασης (Αρχικός κωδικός πρόσβασης: digital21)
Common water
out temperature
offset correction

Είναι μια λειτουργία για τη συντήρηση και είναι περιορισμένης πρόσβασης.

Thermo On offset
Είναι μια λειτουργία για τη συντήρηση και είναι περιορισμένης πρόσβασης.
correction value

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Στην οθόνη ρυθμίσεων, όταν πατήσετε το εικονίδιο συσκευής, εμφανίζεται η οθόνη συσκευής.
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• Επεξεργασία διεύθυνσης μονάδας
Στη λειτουργία συσκευής, αν πατήσετε την περιοχή Επεξεργασία διεύθυνσης μονάδας, εμφανίζεται το παράθυρο Επεξεργασία διεύθυνσης μονάδας.

Αν πατήσετε την περιοχή Επεξεργασία αριθμού μονάδων, εμφανίζεται ένα παράθυρο για να ορίσετε τον αριθμό των ψυκτών. Επιλέξτε από 1 έως 5, αριθμό ψυκτών για διεπαφή και πατήστε το
κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
h Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 και μπορείτε να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε έως 5.
h Ρύθμιση διεύθυνσης προϊόντος
Η διεύθυνση προϊόντος θα πρέπει να υπάρχει και στην κύρια πλακέτα PCB και στην HMI.
Αν οι δύο διευθύνσεις δεν είναι ίδιες, θα παρουσιαστεί σφάλμα στην επικοινωνία HMI.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν επαναφέρετε τη διεύθυνση στην HMI ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, θα προκληθεί
σφάλμα επικοινωνίας και το προϊόν θα σταματήσει. Να πραγματοποιείτε πάντα επαναφορά
στη διεύθυνση αφού το το προϊόν έχει σταματήσει τελείως.
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Στην Επεξεργασία διεύθυνσης μονάδας, αν πατήσετε την περιοχή ψύκτης 1, εμφανίζεται το
παράθυρο Επεξεργασία διεύθυνσης μονάδας. Εισαγάγετε την επιθυμητή διεύθυνση και πατήστε
το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

h Αν επιλέξετε αριθμό μονάδων 2 ή περισσότερες, θα πρέπει να εισάγετε διευθύνσεις για κάθε
μονάδα.

• Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Στη λειτουργία συσκευής, αν πατήσετε την περιοχή Κωδικός πρόσβασης συστήματος, εμφανίζεται το παράθυρο Κωδικός πρόσβασης.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1. Μη χρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης

56 ΕΛΕΓΧΟΣ
① Αν πατήσετε την περιοχή Χρήση ON (ενεργοποιημένη), αλλάζει σε Χρήση OFF (απενεργοποιημένη).

② Επιλέξετε Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

h Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Χρήση και αν επιθυμείτε να τον χρησιμοποιήσετε και πάλι,
μπορείτε να πατήσετε Χρήση OFF (απενεργοποιημένη), να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και να πατήσετε Εφαρμογή. (Αρχικός κωδικός πρόσβασης: digital21)
2. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
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① Αν πατήσετε την περιοχή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης, εμφανίζεται το παράθυρο Αλλαγή
κωδικού πρόσβασης.

② Εισαγάγετε τον τρέχων κωδικό πρόσβασης, τον νέο κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το κουμπί Εφαρμογή.
h Αν εισάγετε λάθος κωδικό 5 φορές, ελέγχει αν θα πρέπει να αρχικοποιήσει τον κωδικό.
Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, εμφανίζεται και πάλι η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Για την αρχικοποίηση του κωδικού πρόσβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το κατάστημα εγκατάστασης ή το κέντρο εξυπηρέτησης.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

58 ΕΛΕΓΧΟΣ

Οθόνη
Στην οθόνη ρυθμίσεων, όταν πατήσετε το εικονίδιο οθόνης, εμφανίζεται η οθόνη.

Εικονίδιο

Περιγραφή

Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιήσετε την προστασία οθόνης.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Ρυθμίζει τον χρόνο αναμονής μέχρι να εμφανιστεί η προστασία οθόνης.
Ρυθμίζει το χρόνο αλλαγής στην ελάχιστη φωτεινότητα της οθόνης όταν
δεν έχει αγγιχτεί.
Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης σύμφωνα με την ένταση του
φωτισμού του περιβάλλοντος.
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• Προστασία οθόνης
Όταν πατήσετε την περιοχή της προστασίας οθόνης, εμφανίζεται το παράθυρο της προστασίας οθόνης.

① Πατήστε στην περιοχή που υποδεικνύει αν θα χρησιμοποιήσετε προστασία οθόνης.
Κάθε φορά που πατάτε στην περιοχή αλλάζει η επιλεγμένη τιμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

② Όταν η ρύθμιση για το αν θα χρησιμοποιήσετε την προστασία οθόνης έχει την τιμή Να χρησιμοποιηθεί,
ενεργοποιείται η προεπισκόπηση της προστασίας οθόνης και όταν πατήσετε την ενεργοποιημένη
περιοχή μπορείτε να δείτε εκ των προτέρων την προστασία που οθόνης που έχει οριστεί.

③ Όταν πατήσετε το κουμπί Εφαρμογή στην προστασία οθόνης, εφαρμόζεται η επιλεγμένη
ρύθμιση και αν πατηθεί το Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.
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• Χρόνος αναμονής προστασίας οθόνης
Όταν πατήσετε την περιοχή αναμονής της προστασίας οθόνης, εμφανίζεται το παράθυρο της αναμονής προστασίας οθόνης.

Screen saver waiting time

Αφού επιλέξετε το χρόνο που θα εφαρμόσετε, πατήστε το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το
κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.
• Απενεργοποίηση οθόνης
Όταν πατήσετε την περιοχή εξοικονόμησης ενέργειας της οθόνης, εμφανίζεται το παράθυρο εξοικονόμησης ενέργειας της οθόνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Αφού επιλέξετε το χρόνο που θα εφαρμόσετε, πατήστε το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το
κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.
• Φωτεινότητα
Όταν πατήσετε την περιοχή φωτεινότητας της οθόνης, εμφανίζεται το παράθυρο φωτεινότητας της οθόνης.

Αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή φωτεινότητα πατώντας το κουμπί – και + στα αριστερά/δεξιά,
πατήστε το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση. Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να πάρει τις τιμές 25 %, 50 %, 75 %, και 100 %.
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Σύστημα (Κανονικό)
Όταν πατήσετε το εικονίδιο του συστήματος, εμφανίζεται η οθόνη Σύστημα. Το σύστημα χωρίζεται
και κανονικό και για προχωρημένους.

Εικονίδιο

Περιγραφή
Είναι η τιμή στην οποία βασίζεται η ημερομηνία που αναγνωρίζεται από το
προϊόν και η εμφάνιση της ημερομηνίας και η ημερομηνία της διεπαφής προγραμματισμού κλπ. λειτουργούν με βάση την ορισμένη ημερομηνία.

Εισαγάγετε και τροποποιήστε το όνομα του ελεγκτή και το όνομα που θα
εφαρμόσετε εμφανίζεται στην πάνω αριστερή πλευρά της Αρχικής οθόνης.

Επιλέγει εάν θα χρησιμοποιείται ήχος κατά την αφή.

Επιλέγει τη μονάδα της θερμοκρασίας που θα εμφανίζεται στον ελεγκτή.
(Μπορεί να επιλεγεί °C ή °F)

Επιλέγει τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στον ελεγκτή. (Μπορούν να επιλεγούν Κορεάτικα ή Αγγλικά)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Είναι η τιμή στην οποία βασίζεται η ώρα που αναγνωρίζεται από το προϊόν και η εμφάνιση της ώρας και η ώρα της διεπαφής προγραμματισμού
κλπ. λειτουργούν με βάση την ορισμένη ώρα.

62 ΕΛΕΓΧΟΣ
• Ημερομηνία
Στο Σύστημα, όταν πατήσετε την περιοχή της ημερομηνίας, εμφανίζεται ένα παράθυρο για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.

Αφού επιλέξετε την ημερομηνία που θα ορίσετε πατώντας το κουμπί πάνω/κάτω, πατήστε το
κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.
• Χρόνος
Στο Σύστημα, όταν πατήσετε την περιοχή της ημερομηνίας, εμφανίζεται ένα παράθυρο για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Αφού επιλέξετε την ώρα που θα ορίσετε πατώντας το κουμπί πάνω/κάτω, πατήστε το κουμπί
Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.
• Επεξεργασία ονόματος ελεγκτή
Στο Σύστημα, όταν πατήσετε την περιοχή της ημερομηνίας, εμφανίζεται ένα παράθυρο για να
ρυθμίσετε την ημερομηνία.

Μετά την εισαγωγή του επιθυμητού ονόματος, πατήστε το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το
κουμπί Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.
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• Ηχείο
Στο Σύστημα, κάθε φορά που πατάτε την περιοχή ηχείου, αλλάζει μεταξύ Να χρησιμοποιηθεί και
Να μη χρησιμοποιηθεί. Δεν υπάρχει ξεχωριστό κουμπί Εφαρμογή.

• Μονάδα θερμοκρασίας
Στο Σύστημα, όταν πατήσετε την περιοχή μονάδας θερμοκρασίας, εμφανίζεται ένα παράθυρο
για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας.

• Γλώσσα
Στο Σύστημα, όταν πατήσετε την περιοχή ρύθμισης της γλώσσας, εμφανίζεται το παράθυρο για
να ρυθμίσετε τη γλώσσα.

Επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και πατήστε το κουμπί Εφαρμογή. Αν πατήσετε το κουμπί
Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Στο Σύστημα, όταν πατήσετε την περιοχή μονάδας θερμοκρασίας, η μονάδα θερμοκρασίας
αλλάζει. Στη μονάδα μέτρησης σε βαθμούς Κελσίου, η τιμή της ελάχιστης θερμοκρασίας μπορεί
να είναι μεταξύ 1 °C και 0,5 °C. Όταν πατήσετε το κουμπί Εφαρμογή, εφαρμόζεται η ρύθμιση
και αν πατηθεί το Άκυρο, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.
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Σύστημα (Για προχωρημένους)
Όταν πατήσετε το εικονίδιο του συστήματος, εμφανίζεται η οθόνη Σύστημα (κανονικό) και όταν
πατήσετε Για προχωρημένους εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Εικονίδιο

Περιγραφή

Δείχνει την έκδοση λογισμικού του ελεγκτή.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Δείχνει τα περιεχόμενα του ανοιχτού κώδικα

Δείχνει το συνολικό χρόνο λειτουργίας του προϊόντος.
Η λειτουργία εκκαθάρισης είναι για τη συντήρηση και απαγορεύεται η
χρήση της από τον πελάτη.
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• Πληροφορίες έκδοσης
Στην οθόνη Σύστημα για προχωρημένους, όταν πατήσετε στην περιοχή Πληροφορίες έκδοσης,
εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ελέγξετε τις πληροφορίες έκδοσης.

Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση και όταν πατήσετε το κουμπί ΟΚ, το αναδυόμενο παράθυρο εξαφανίζεται.
• Άδεια ανοιχτού κώδικα
Στην οθόνη Σύστημα για προχωρημένους, όταν πατήσετε στην περιοχή Άδεια ανοιχτού κώδικα,
μπορείτε να ελέγξετε τα περιεχόμενα της Άδειας ανοιχτού κώδικα.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

h Η λειτουργιά εκκαθάρισης αφορά τη συντήρηση και ο κωδικός πρόσβασης δε δίνεται στους
πελάτες.
h Πληροφορίες πελάτη σχετικά με τις άδειες ανοιχτού κώδικα
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://opensource.lge.com για να αποκτήσετε τους ανοικτούς κώδικες που έχουν αναπτυχθεί με άδειες GPL, LGPL, MPL, ή λοιπές άδειες ανοικτού κώδικα που
είναι εγκατεστημένες σε αυτό το προϊόν.
---------------------------------------------------------------------------Μπορείτε να κάνετε λήψη του πηγαίου κώδικα καθώς και όλου του περιεχομένου των αδειών
που έχουν εφαρμογή, καθώς και της αποποίησης εγγύησης. Εάν ζητήσετε τους ανοικτούς πηγαίους κώδικες του λογισμικού που έχει εγκατασταθεί σε αυτό το προϊόν στέλνοντας e-mail στη
διεύθυνση opensource@lge.com, θα σας διατεθεί εντός 3 ετών κατόπιν της αγοράς του προϊόντος ο κώδικάς σε CD-ROM έναντι ελάχιστου αντιτίμου για την κάλυψη του κόστους του υλικού
και των μεταφορικών.
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Έλεγχος διεπαφής ψύκτη
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τον έλεγχο διεπαφής προϊόντος της HMI.
Η HMI μπορεί να ελέγχει τη διεπαφή έως και 5 προϊόντων και μπορείτε να ελέγχετε και να παρακολουθείτε μέχρι και 5 προϊόντα σαν να ήταν 1. Στην οθόνη Συσκευή, όταν εισέρχεστε στη ρύθμιση Επεξεργασία διεύθυνσης μονάδας, μπορείτε να ορίσετε τον Αριθμό μονάδων και τη διεύθυνση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη ρύθμιση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο "Επεξεργασία διεύθυνσης μονάδας".

• Πληροφορίες μονάδας
Αν πατήσετε το κουμπί
φορία διεπαφής του ψύκτη.

αριστερής/δεξιάς κατεύθυνσης, μπορείτε να ελέγξετε κάθε πληρο-

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
• Λειτουργία
Στη ρύθμιση Chiller Operation_Total (Λειτουργία ψυκτών - Συνολική), μπορείτε να ορίσετε την
ίδια κατάσταση λειτουργίας για όλους τους ψύκτες.
Για μεμονωμένο έλεγχο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί
αριστερής/δεξιάς κατεύθυνσης.
Αλλά, στον μεμονωμένο έλεγχο, δεν μπορείτε να αλλάξετε την Κατάσταση ελέγχου ή την Κατάσταση εκτέλεσης.
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• Πληροφορίες κύκλου

• Σφάλμα
Μπορείτε να ελέγξετε όλο το ιστορικό σφαλμάτων των επικοινωνούντων ψυκτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

h Ο μεμονωμένος προγραμματισμός και ρύθμιση δεν υποστηρίζονται.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Διάγραμμα ροής από την εγκατάσταση στη δοκιμαστική λειτουργία

Αρχή
Διανομή και
εγκατάσταση

Κατασκευή για βασική εγκατάσταση

Διανομή και εγκατάσταση

Καλωδίωση και σωληνώσεις

Ρύθμιση διεύθυνσης ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Δοκιμή λειτουργίας
Έλεγχος πριν την έναρξη

Έλεγχος κατά τη διάρκεια και μετά την
έναρξη

Τερματισμός

Φόρτωση λειτουργίας και προσαρμογή λειτουργίας

Προετοιμασία δεδομένων λειτουργίας

Ανάλυση ποιότητας κρύου νερού

Καθοδήγηση λειτουργίας

Τέλος
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επιλογή θέσης εγκατάστασης
Επειδή η χρήση λειτουργίας του προϊόντος ποικίλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις κατάστασης και
τοποθεσίας, εγκαταστήστε και λειτουργήστε το προϊόν όπως φαίνεται παρακάτω.

Λεπτομέρειες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε την τοποθεσία εγκατάστασης
Επιλέξτε την τοποθεσία που συμφωνεί με τις παρακάτω συνθήκες για την εγκατάσταση του προϊόντος.

Πρόληψη για τον εποχιακό άνεμο και τη χειμερινή περίοδο
Σε περιοχές με βαριά χιονόπτωση ή σε υπερβολικά κρύες περιοχές, απαιτείται επαρκής σχεδιασμός για την ομαλή λειτουργία του προϊόντος. Ακόμη και σε άλλες περιοχές, απαιτείται σχεδιασμός για τον εποχιακό άνεμο κατά τη χειμερινή περίοδο.
• Το χιόνι ενδέχεται να εισχωρήσει στην έξοδο αποβολής του αέρα του συμπυκνωτή και να παγώσει
μέσα στον ψύκτη.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα μεγάλο κάλυμμα πάνω από τον ψύκτη στις περιοχές
με ισχυρές χιονοπτώσεις προκειμένου να αποτρέψετε τη συγκέντρωση χιονιού πάνω του.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Τοποθεσία που να μη δέχεται άμεση θερμότητα από άλλη πηγή
• Τοποθεσία όπου ο θόρυβος του ψύκτη δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στους γείτονες
• Ελέγξτε την κατεύθυνση της εγκατάστασης της μονάδας για τον εποχιακό άνεμο κατά τη διάρκεια
του χειμώνα. Εγκαταστήστε το προϊόν έτσι ώστε ο εποχιακός άνεμος να μην επηρεάζει μόνο μία
πλευρά του προϊόντος.
• Τοποθεσία που να μην είναι εκτεθειμένη σε ισχυρούς ανέμους
• Τοποθεσία που να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του ψύκτη
• Τοποθεσία με χώρο για τη ροή αέρα και τη συντήρηση
• Εγκαταστήστε την πινακίδα ορίων και την πινακίδα κινδύνου ή, αν χρειάζεται, τοποθετήστε προστατευτικό φράγμα.
• Συνιστάται να εγκαταστήσετε ένα φράχτη γύρω από τον ψύκτη, έτσι ώστε να μην είναι εφικτή η
πρόσβαση από ανθρώπους ή ζώα.
• Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος σε περιοχές με υψηλή υγρασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα (ακτές, παράλιες ή παραλίμνιες περιοχές), εγκαταστήστε το προϊόν σε καλά εξαεριζόμενο
μέρος και με αρκετή έκθεση στο φως του ήλιου
• Αν το προϊόν δε λειτουργεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, δημιουργήστε ένα σχέδιο για χρήση
του αντιπηκτικού για την παροχή νερού.
• Για να αποτρέψετε τη ροή του συμπυκνωμένου νερού, μονώστε τον συνδεδεμένο εξατμιστή και
το σωλήνα.
• Για να αποστραγγίσετε ομαλά το συμπυκνωμένο νερό, δημιουργήστε μια επικλινή κατασκευή.
• Να αποφύγετε την εγκατάσταση του προϊόντος σε τοποθεσίες με τις παρακάτω συνθήκες.
- Τοποθεσίες με διαβρωτικά αέρια όπως όξινα ή αλκαλικά αέρια. (Το ψυκτικό ενδέχεται να διαρρεύσει από τους διαβρωμένους σωλήνες.)
- Τοποθεσίες με ηλεκτρομαγνητικά κύματα. (Ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος λόγω ελαττωματικών εξαρτημάτων.)
- Τοποθεσίες όπου παράγονται εύφλεκτα αέρια ή ροές για την αποτροπή πυρκαγιάς.
- Τοποθεσίες με υψηλά επίπεδα ινών άνθρακα ή σκόνης
- Ειδικές τοποθεσίες εκτεθειμένες σε λάδια, ατμό ή γαλακτοματοποιημένο αέριο
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• Ο ψύκτης ενδέχεται να παγώσει εσωτερικά όταν η είσοδος του αέρα είναι φραγμένη με χιόνι.
Επομένως, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον ψύκτη στη βάση με απόσταση τουλάχιστον διπλάσια από το ύψος της μέσης συγκέντρωσης χιονιού. (Προεπιλεγμένο ύψος βάσης: 300 mm)
• Αν υπάρχουν πάνω από 100 mm χιονιού επάνω στον ψύκτη, να θέτετε πάντα σε λειτουργία τη
μονάδα αφού καθαρίσετε το χιόνι.
• Να μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρη όπου ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες από το
χιόνι σε περιοχές με ισχυρές χιονοπτώσεις. Να αποφασίσετε την κατεύθυνση της εγκατάστασης
του ψύκτη, έτσι ώστε η πλευρά του εναλλάκτη θερμότητας αέρα να μην είναι στραμμένη προς
την κατεύθυνση του χιονιού. (Στρέψτε την πλευρά του εναλλάκτη θερμότητας αέρα παράλληλα
με την κατεύθυνση του χιονιού.) Εγκαταστήστε ένα φράχτη στο ύψος της συγκέντρωσης χιονιού
ώστε να αποφύγετε την αναρρόφηση του χιονιού γύρω από τον ψύκτη στην πλευρά του σπειροειδούς. (Επιτόπου προετοιμασία)
• Αν ο άνεμος έρχεται από τη μία κατεύθυνση της μονάδας, σε περιοχές όπου ο εποχιακός άνεμος
είναι δυνατός, υπάρχει υψηλή πιθανότητα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ισχύ του προϊόντος
ή ανισορροπία φορτίου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το προϊόν με τέτοιον τρόπο
ώστε να έχει σταθερή επιρροή στον κύκλο του προϊόντος. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, εξετάστε το
ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ανεμοπροστασία ή άλλες συσκευές.
Σε περιοχές με ισχυρούς εποχιακούς ανέμους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, χρησιμοποιήστε
την ανεμοπροστασία, ιδιαίτερα κοντά σε παράκτιες περιοχές, χωρίς να εμποδίζετε την είσοδο
αναρρόφησης του ψύκτη, λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση του ανέμου. Αν ο ψύκτης είναι
άμεσα εκτεθειμένος στον εποχιακό άνεμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εγκαταστήστε ξεχωριστά ένα πτερύγιο εκτροπής ανέμου. (Επιτόπου προετοιμασία)

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Κανονισμός διαρροής ψυκτικού μέσου
: η ποσότητα της διαρροής ψυκτικού μέσου θα πρέπει να ικανοποιεί την παρακάτω εξίσωση
για την ασφάλεια του ανθρώπου.
Συνολική ποσότητα ψυκτικού μέσου στο σύστημα
Όγκος του χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένη
η εσωτερική μονάδα με τη μικρότερη απόδοση

≤ 0.44 kg/m3
(0.028 lbs/ft3)

Αν δεν ικανοποιείται η παραπάνω εξίσωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
• Επιλογή συστήματος κλιματισμού: επιλέξτε ένα από τα επόμενα
- Τοποθέτηση κατάλληλου διαστολικού εξαρτήματος
- Επαλήθευση της απόδοσης της εξωτερικής μονάδας και του μήκους των σωληνώσεων
- Μείωση της ποσότητας του ψυκτικού μέσου
- Εγκατάσταση 2 ή περισσοτέρων εξαρτημάτων ασφαλείας (ειδοποίηση διαρροής αερίου)
• Αλλαγή τύπου εσωτερικής μονάδας
: η θέση εγκατάστασης θα πρέπει να είναι πάνω από τα 2 m από το δάπεδο (Τύπος επίτοιχης
στερέωσης → Τύπος κασέτας)
• Υιοθέτηση συστήματος εξαερισμού
: επιλέξτε κάποιο συνηθισμένο σύστημα εξαερισμού ή σύστημα εξαερισμού κτηρίου
• Περιορισμοί εργασιών σωληνώσεων
: Προετοιμαστείτε για σεισμό και θερμικές καταπονήσεις
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Λεπτομέρειες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εγκατάσταση σε παράκτιες περιοχές

! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Όταν εγκαθιστάτε τον ψύκτη κοντά στην ακτή, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι απευθείας εκτεθειμένος στον παράκτιο άνεμο.
• Όταν εγκαθιστάτε τον ψύκτη απευθείας εκτεθειμένο στον παράκτιο άνεμο, θα πρέπει να
εφαρμοστεί ξεχωριστή αντιδιαβρωτική προστασία στον συμπυκνωτή του ψύκτη.

* επιλογή τοποθεσία του ψύκτη
Εγκαταστήστε τον ψύκτη σε σημείο όπου το κτίριο να εμποδίζει τον παράκτιο άνεμο.

Παράκτιος άνεμος

Παράκτιος άνεμος

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Αν δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η εγκατάσταση του προϊόντος στην πλευρά της ακτής, εγκαταστήστε έναν τοίχο γύρω από την εξωτερική μονάδα.

Τοίχος

Παράκτιος άνεμος

Ο τοίχος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος
από αρκετά ανθεκτικό υλικό, όπως τσιμέντο,
προκειμένου να εμποδίζει τον παράκτιο άνεμο
και θα πρέπει να είναι 1,5 φορά μεγαλύτερος
από το μέγεθος του προϊόντος που προστατεύει και σε απόσταση 1000 mm μακριά από
αυτό.
Θα πρέπει να υπάρχει 1000 mm κενό μεταξύ
του τοίχου και του ψύκτη για την ομαλή κυκλοφορία του αέρα.

Εγκαταστήστε το προϊόν όπου η αποστράγγιση είναι ομαλή.
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Βασικός χώρος εγκατάστασης
Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, εξασφαλίστε τον ελάχιστο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω,
λαμβάνοντας υπόψη τη συντήρηση, την αναρρόφηση και την αποβολή της ροής του αέρα.
* Λάβετε υπόψη τις συνθήκες εξαερισμού.
Ο αερόψυκτος ψύκτης θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε ανοιχτό χώρο ή να έχει τον κατάλληλο εξαερισμό.
Όταν είναι εγκατεστημένος κατά μήκος του τοίχου, θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για εξαερισμό.
Αέρας

(Μονάδα: mm)

Τοίχος

800

h1

800+h1/2

(Μονάδα: mm)
Οροφή

Αέρας

5,000

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Παραπομπή
Αν η πλευρά του ψύκτη είναι κοντά στον τοίχο και το ύψος του τοίχου είναι μικρότερο από 800 mm, η απόσταση μεταξύ του τοίχου και του ψύκτη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 800 mm. Αν η πλευρά του ψύκτη είναι
κοντά στον τοίχο και ο τοίχος είναι 800 mm ή ψηλότερος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επιπλέον διάστημα
μήκους το μισό του h1 συμπληρωματικά στα 800 mm για την απόσταση μεταξύ του τοίχου και του ψύκτη.

Τοίχος

800

Παραπομπή
Αν υπάρχει ταβάνι πάνω από τμήμα του ψύκτη, η απόσταση από τον ψύκτη στο ταβάνι θα
πρέπει να είναι 5000 mm η περισσότερο.
Αν η μπροστινή ή η πίσω πλευρά του ψύκτη είναι κοντά στον τοίχο, η απόσταση από τον
τοίχο στον ψύκτη θα πρέπει να είναι 800 mm ή περισσότερο.
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Λάβετε υπόψη τον χώρο συντήρησης.
Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τον ψύκτη για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Επειδή αυτός είναι ο χώρος όπου
είναι εγκατεστημένοι οι σωλήνες του
νερού, βεβαιωθείτε ότι έχετε
εξασφαλίσει επαρκή χώρο για
μελλοντικές εργασίες συντήρησης
και επισκευής.

Χώρος για συντήρησηt

800 mm

800 mm

800 mm

Χώρος για συντήρηση

800 mm

800 mm

800 mm

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

600 mm

Επειδή αυτός είναι ο χώρος όπου είναι
εγκατεστημένοι οι σωλήνες του νερού,
βεβαιωθείτε ότι έχετε εξασφαλίσει
επαρκή χώρο για μελλοντικές εργασίες
συντήρησης και επισκευής.
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Λεπτομέρειες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εγκατάσταση της βάσης
• Η βάση θα πρέπει να αντέχει συγκεντρωμένο φορτίο.
• Η βάση θα πρέπει να εγκατασταθεί με μέγιστη κλίση 1/300.
• Το ύψος της βάσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την επιφάνεια του νερού και να εγκατασταθούν γύρω οπές αποστράγγισης.
• Ρυθμίστε το ύψος της βάσης ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, έτσι ώστε το προϊόν να
μην είναι βυθισμένο στο νερό.
• Το προεπιλεγμένο ύψος της βάσης είναι 200 mm και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε
περιοχές με χιονόπτωση διπλάσια των 100 mm ή περισσότερο.
• Εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης στην οπή αποστράγγισης. Η αποστράγγιση θα πρέπει να
ολοκληρωθεί έτσι ώστε τα σωματίδια γύρω από την αποστράγγιση να μη φράσσουν τους σωλήνες.
• Η LG δε φέρει ευθύνη για βλάβη ή ζημιά του προϊόντος λόγω εσφαλμένα σχεδιασμένης ή κατασκευασμένης βάσης.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Για το πλαίσιο, χρησιμοποιήστε γερά υλικά όπως ατσάλινες γωνίες, έτσι ώστε να μην καταρρεύσει εξαιτίας του ανέμου ή του χιονιού.
• Ποτέ να μην εγκαθιστάτε το προϊόν με τέτοιον τρόπο ώστε η είσοδος αναρρόφησης και η
έξοδος αποβολής του ψύκτη να είναι στραμμένες προς τον εποχιακό άνεμο.
• Όταν κατασκευάζετε την πλατφόρμα της βάσης, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη δύναμη της
υποστήριξης, την αποστράγγιση και την κατεύθυνση των σωλήνων και τις καλωδίωσης.

F
D
C

273.5
50

* Θέση του μπουλονιού αγκύρωσης
Ταξινόμηση

1 UNIT

2 UNIT

3 UNIT

A

865

1 628

2 391

B

765

1 528

2 291

C

2 254

2 254

2 254

D

2 154

2 154

2 154

E

691

1 456

2 217

F

1 707

1 707

1 707

A

100

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

A
B
E

50
87

150

465

Εφαρμόστε κλίση 3/1000

<1 UNIT Σχέδιο της βάσης>

Οπή
αποστράγ
γισης
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F
D
C

273.5
50

A
B
E

50
87

F
D
C

273.5
50

A
B
E

50
85

A
100

100

A
150

465

465

Εφαρμόστε κλίση 3/1000

Οπή
αποστράγ
γισης

Οπή
αποστράγ
γισης

<2 UNIT Σχέδιο της βάσης>

<3 UNIT Σχέδιο της βάσης>

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Εφαρμόστε κλίση 3/1000

150
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Μέθοδος μεταφοράς και προφυλάξεις
! ΠΡΟΣΟΧΗ
Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά τη μεταφορά του προϊόντος.
• Κατά τη μεταφορά του προϊόντος, να χρησιμοποιείτε τον περονοφόρο ανυψωτή ή την ανυψωτική δοκό και να ακολουθείτε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
• Να μην αγγίζετε με γυμνά χέρια τις ακίδες του εναλλάκτη θερμότητας. Είναι πολύ αιχμηρές
και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Κόψτε και πετάξτε την πλαστική σακούλα (βινύλιο) που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία
έτσι ώστε τα παιδιά να μην παίζουν με τις σακούλες. Αν όχι, ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία αν τοποθετηθεί στο κεφάλι.
• Να μεταφέρετε τον ψύκτη στηρίζοντάς τον πάντα σε 4 σημεία. Η στήριξη σε 3 σημεία είναι
ασταθής και το προϊόν ενδέχεται να πέσει.
• Όταν μεταφέρετε το προϊόν με τον περονοφόρο ανυψωτή, να προσέχετε να μη σας πέσει.
• Να χρησιμοποιείτε ζώνη μήκους τουλάχιστον 8 m.

Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά του περονοφόρο ανυψωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Κρατήστε σε όσο το δυνατόν πιο ευθύ επίπεδο τον ψύκτη όταν τον μετακινείτε.
• Κατά τη μετακίνηση του ψύκτη με περονοφόρο ανυψωτή, ελέγξτε το βάρος και χρησιμοποιήστε
περονοφόρο ανυψωτή με επαρκή ισχύ ώστε να αντέχει το βάρος.
• Κατά τη μετακίνηση του ψύκτη με περονοφόρο ανυψωτή, ελέγξτε τις εγκοπές μεταφοράς στο
κάτω μέρος του ψύκτη και χρησιμοποιήστε τον ανυψωτή που ταιριάζει με τις εγκοπές.
• Ο περονοφόρος ανυψωτής δεν μπορεί να σηκώσει το προϊόν από την μπροστινή ή την πίσω πλευρά.
• Να σηκώνετε πάντα το προϊόν από την πλευρά των εγκοπών προκειμένου να το μετακινήσετε.
* Το κιβώτιο ελέγχου βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 77

Προφυλάξεις όταν κρεμάτε το προϊόν
• Κατά τη μετακίνηση του ψύκτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε σε όσο το δυνατόν πιο ευθύ επίπεδο το προϊόν.
• Όταν κρεμάτε τον ψύκτη, περάστε το σκοινί μέσα από τα δύο στηρίγματα που βρίσκονται στο κάτω
μέρος της μπροστινής και της πίσω πλευράς.
• Να συνδέετε πάντα το σκοινί στα 4 στηρίγματα κατά την ανύψωση του προϊόντος έτσι ώστε να μην
υπάρχει πρόσκρουση.
• Χρησιμοποιήστε την ατσάλινη ανυψωτική δοκό στην πίεση των σκοινιών ώστε να αποφύγετε τη ζημιά
στο προϊόν.
• Όταν κρεμάτε τον ψύκτη, να μην του δώσετε κλίση πάνω από 15 μοίρες.
* Η ανυψωτική δοκός είναι το εργαλείο με το οποίο μπορεί να αποφευχθεί η επαφή του σκοινιού με το
προϊόν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά στο πάνω μέρος και στο σπειροειδές.
• Η ανυψωτική δοκός δεν παρέχεται.
• Η ανυψωτική δοκός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του ψύκτη.
• Ακόμα και όταν η ανυψωτική δοκός βρίσκεται κοντά στο επάνω μέρος του προϊόντος, δε θα πρέπει να
έρχεται σε επαφή με αυτό.

Σκοινί

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Τουλάχιστον 4572 mm
η περισσότερο

Ανυψωτική δοκός

Εγκοπή περονοφόρου ανυψωτή

Υποστήριξη σχοινιού

Αποθήκευση
Αν το προϊόν πρέπει να αποθηκευτεί πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι
εκτεθειμένο σε βρωμιά και υγρασία στο χώρο κατασκευής. Τοποθετήστε ένα προστατευτικό
κάλυμμα στο προϊόν μέχρι να είναι έτοιμο για εγκατάσταση.
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Εγκατάσταση ψύκτη
Μόλις παραλάβετε το προϊόν, ελέγξτε για τυχόν ζημιές. Αν υπάρχουν ζημιές, επικοινωνήστε αμέσως με τον αποστολέα.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του ψύκτη
• Εξασφαλίστε τη ροή του αέρα, τις καλωδιώσεις, τις σωληνώσεις και επαρκή χώρο για συντήρηση.
• Ελέγξτε αν η επιφάνεια είναι λεία και μπορεί να αντέξει το λειτουργικό βάρος και τη δόνηση/θόρυβο
της συσκευής. (Για το μέρος της ανύψωσης του προϊόντος, της εγκατάστασης και του λειτουργικού
βάρους, ανατρέξτε στις προδιαγραφές, το εξωτερικό διάγραμμα και το βασικό διάγραμμα.)
• Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε η ροή του αέρα να μην περιορίζεται μόνο στην πλευρά της εισόδου
αναρρόφησης.
• Εξασφαλίστε επαρκή χώρο για τη συντήρηση και την αφαίρεση του προϊόντος. (Η ροή του αέρα και ο
χώρος συντήρησης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Ανατρέξτε στο σχέδιο του Παρατήματος.)
• Ελέγξτε τη βάση πριν την εγκατάσταση του προϊόντος και εγκαταστήστε το προϊόν μόνο όταν δεν
υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον εργολάβο για να επιλύσετε το πρόβλημα. (Για τα σημεία ελέγχου που αφορούν τη βάση, ελέγξτε τις λεπτομέρειες κατά την
εγκατάσταση της βάσης.)

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Εγκαταστήστε το προϊόν σε θέση όπου το βάρος του ψύκτη μπορεί να υποστηριχτεί επαρκώς. Αν το προϊόν εγκατασταθεί σε μια θέση η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει το βάρος,
ο ψύκτης ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
• Εγκαταστήστε τον ψύκτη έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης ακόμα και λόγω
ισχυρών ανέμων ή σεισμού. Αν υπάρχει οποιοδήποτε σφάλμα στην κατάσταση της εγκατάστασης, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

Εγκατάσταση αντιδονητικού στρώματος
• Το αντιδονητικό στρώμα είναι το εξάρτημα που απορροφά τη δόνηση που προκύπτει κατά τη λειτουργία του προϊόντος και πρέπει να εγκατασταθεί πριν την τοποθέτηση του προϊόντος στη
βάση. Το αντιδονητικό στρώμα δεν παρέχεται με το προϊόν και πρέπει να δίνεται στον χώρο
εγκατάστασης.
• Μετά την εγκατάσταση του αντιδονητικού στρώματος, σφίξτε χαλαρά τα μπουλόνια αγκύρωσης.
Αν σφίξετε πολύ τα μπουλόνια αγκύρωσης θα μειωθεί το αντιδονητικό αποτέλεσμα.
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• Τοποθετήστε το αντιδονητικό στρώμα όπως φαίνεται παρακάτω και απλώστε 2 στρώματα των
10 mm ή παραπάνω.
Μονάδα: mm
(765)

(765)

(765)

(765)

(765)

(765)

Αντιδον
ητικό
στρώμα

1 ΜΟΝΑΔΑ

2 ΜΟΝΑΔΑ

3 ΜΟΝΑΔΑ

Εγκατάσταση μπουλονιού αγκύρωσης

! ΠΡΟΣΟΧΗ

• Σφίξτε τα μπουλόνια έτσι ώστε ο ψύκτης να μην πέσει σε περίπτωση σεισμού ή ισχυρού ανέμου
όπως φαίνεται παρακάτω.
• Ανάλογα με την κατάσταση της εγκατάστασης, η δόνηση ενδέχεται να μεταφέρεται στα εγκατεστημένα εξαρτήματα και από εκεί ο θόρυβος και η δόνηση να μεταφέρονται στο πάτωμα ή τον τοίχο.
Επομένως βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το αντιδονητικό υλικό.
• Μπορεί επιπλέον να τοποθετηθεί αντιδονητικό ελατήριο πάνω από το αντιδονητικό στρώμα. Ελέγξτε το εξωτερικό διάγραμμα και το βάρος του προϊόντος για να ορίσετε τις προδιαγραφές για το
αντιδονητικό ελατήριο.
• Όταν συνδυάζετε πολλαπλούς ψύκτες, βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει το βάρος του κάθε
ψύκτη έτσι ώστε να είναι εύκολη η σύνδεση των σωλήνων νερού.
• Χρησιμοποιήστε τα μπουλόνια αγκύρωσης για να σταθεροποιήσετε σφιχτά τον ψύκτη. Το κάθε
μπουλόνι αγκύρωσης θα πρέπει να εισάγεται τουλάχιστον 65 mm.
• Ανοίξτε το αριστερό/δεξί πλαίσιο του ψύκτη, ελέγξτε την οπή στερέωσης του μπουλονιού, και κλειδώστε το μπουλόνι έτσι ώστε να σχηματίζει ορθή γωνία με τον ψύκτη.
Οπή ασφάλισης μπουλονιού.

Οπή ασφάλισης μπουλονιού.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Το ξύλινο πλαίσιο στο κάτω μέρος του πλαισίου της βάσης θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν σφίξετε τα μπουλόνια αγκύρωσης για τον ψύκτη.
• Κατά την εγκατάσταση του ψύκτη σε μέρος όπου επηρεάζεται άμεσα από τον παράκτιο
άνεμο, πρέπει να εφαρμοστεί επιπρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία στον συμπυκνωτή.

20mm ή περισσότερο
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Αρ.

Όνομα

1

Μπουλόνι αγκύρωσης (M16)

2

Παξιμάδι

3

Ροδέλα ασφαλείας

4

Επίπεδη ροδέλα

5

Κάτω μέρος προϊόντος

6

Αντιδονητικό στρώμα

7

Κάλυμμα

8

Επιφάνεια βάσης

* Τα παραπάνω εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν.

Σχήμα μπουλονιού αγκύρωσης
(Μονάδα: mm)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Προδιαγραφές μπουλονιού αγκύρωσης

Μέγεθος βίδας (d)

L

S

D

L1

5/8” (M16)

125

70

22

65

Χρησιμοποι- Βάθος σπειΦορτίο αφαίούμενο σπεί- ρώματος
ρεσης (N)
ρωμα
(mm)
22

65

42 140
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Προστασία από το χιόνι
Οι περιοχές με ισχυρές χιονοπτώσεις απαιτούν ένα σχέδιο προστασίας από το χιόνι. Για τον αερόψυκτο
σπειροειδή ψύκτη μόνο για ψύξη, το σχέδιο προστασίας από το χιόνι εξασφαλίζει επαρκή απόδοση.

Σχεδίαση του σχεδίου προστασίας από το χιόνι
Κατά την εφαρμογή του σχεδίου προστασίας από το χιόνι, το επίπεδο του ανεμιστήρα από τον
ψύκτη θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον σε κάποιο σημείο.
• Αν το επίπεδο του ανεμιστήρα είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο σημείο, πυροδοτείται το όριο υψηλής
πίεσης μέσα στο κύκλωμα και παρουσιάζεται πρόβλημα στη λειτουργία.
• Επειδή η εξωτερική μονάδα ενδέχεται να παγώσει εσωτερικά λόγω φραγμένης εισόδου αέρα από το
χιόνι, ρυθμίστε έτσι τη διάταξη ώστε η εξωτερική μονάδα να μην έρχεται απευθείας σε επαφή με την
είσοδο και εγκαταστήστε το κάλυμμα προκειμένου να αποφύγετε τις συνέπειες από το πολύ χιόνι.
• Να τοποθετείτε πάντα τη βάση έτσι ώστε ο ψύκτης να μπορεί να εγκατασταθεί ψηλότερα από το συσσωρευμένο χιόνι και το προεπιλεγμένο ύψος της βάσης είναι 200 mm. Αν η χιονόπτωση είναι 100 mm
ή περισσότερο, ανεβάστε τη βάση πάνω από το διπλάσιο του ύψους. (300 mm μέγιστη χιονόπτωση)
• Το ύψος της βάσης δε θα πρέπει να ξεπερνάει το πλάτος του προϊόντος.
• Αν έχει συσσωρευτεί 100 mm χιόνι ή περισσότερο πάνω στο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει
το χιόνι πριν θέσετε σε λειτουργία τον ψύκτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Εγκατάσταση λαμβάνοντας υπόψη την προστασία από το χιόνι
• Να μην εγκαθιστάτε τον ψύκτη κοντά στις άκρες της στέγης. (Το χιόνι ενδέχεται να πέσει πάνω
στον ψύκτη και να τον σπρώξει κάτω από τη στέγη. Αν το χιόνι συσσωρευτεί ανάμεσα στον τοίχο
του κτιρίου και το προϊόν, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στο προϊόν.)
• Ανεβάστε τη βάση ψηλότερα από το επίπεδο συσσώρευσης του χιονιού. (Βεβαιωθείτε ότι σε
περίπτωση χιονιού έχετε ασφαλίσει το χώρο κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας του ψύκτη)
• Να αποφεύγετε την εγκατάσταση του προϊόντος σε σημεία όπου συσσωρεύεται χιόνι.
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Σύνδεση σωλήνα νερού
Η κατασκευή του σωλήνα νερού είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της σχεδίασης ή της κατασκευής του συστήματος
ψύξης. Οποιοδήποτε ελάττωμα σε οποιοδήποτε σημείο του σωλήνα ενδέχεται να μειώσει την επαρκή απόδοση της
μονάδας. Πραγματοποιήστε τη σχεδίαση και την κατασκευή λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσία ελέγχου.

Διάγραμμα συστήματος σωλήνων νερού
Απαιτείται κυκλοφορία νερού η οποία να έχει διαφορά θερμοκρασίας 3 °C - 8 °C στη θερμοκρασία νερού εξόδου
μεταξύ του καυτού και του κρύου νερού. Αν η κυκλοφορία νερού είναι ανεπαρκής, το προϊόν δε θα αποδίδει κανονικά και αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση στη διάρκεια ζωής του προϊόντος, καθώς και άλλα προβλήματα στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξασφαλίσει την κυκλοφορία του νερού σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Επίσης, όταν η κυκλοφορία νερού έχει εξασφαλισθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, το κύκλωμα παράκαμψης θα
πρέπει να εγκατασταθεί στην 1η πλευρά του συστήματος σωλήνων νερού του ψύκτη.
Κατά συνέπεια, αν η ροή του νερού μειωθεί όταν το φορτίο είναι χαμηλό, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα
όπως μια εκτεταμένη και συχνή λειτουργία συμπίεσης και παγώματος κατά τη διακοπή λειτουργίας ή τη λειτουργία
ψύξης. Η κυκλοφορία του νερού θα πρέπει να διατηρεί σταθερή ροή για όσο το δυνατόν περισσότερο.
* Όσον αφορά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο σύστημα σωλήνων κρύου νερού, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα που είναι συμβατά με τη σχεδιασμένη πίεση νερού ή περισσότερη.

Δεξαμενή εκτόνωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Η δεξαμενή εκτόνωσης είναι η διάταξη που αποβάλλει το νερό που έχει εκτονωθεί και ταυτόχρονα, αφαιρεί τον αέρα από το κύκλωμα σωλήνων νερού. Ρυθμίστε την χωρητικότητα της δεξαμενής
εκτόνωσης σε 2 - 2,5 φορές την ποσότητα της εκτόνωσης του νερού.
(Γενικά είναι το 3 - 5 % της συνολικής ποσότητας μέσα στο κύκλωμα σωλήνων νερού.)

Κλίση σωλήνα και εξαερισμός
Αν παραμένει αέρας μέσα στο σωλήνα, αυξάνεται η αντίσταση του κυκλώματος σωλήνων νερού ή
μειώνεται σημαντικά η ποσότητα του νερού που κυκλοφορεί. Αν ο αέρας παραμένει στην αντλία
κατά τη λειτουργία, ενδέχεται να προκαλέσει αρκετά προβλήματα και να βλάψει τη λειτουργία.
Εγκαταστήστε τη βαλβίδα εξαερισμού όπου υπάρχει πιθανότητα να έχει παραμείνει αέρας μέσα
σε ολόκληρο το κύκλωμα σωλήνων νερού και εφαρμόστε κλίση 1/200 στην πλευρά της βαλβίδας
εξαερισμού ώστε να αποτρέψετε τον αέρα να παραμείνει στο σωλήνα.

Διάγραμμα συστήματος σωλήνων νερού
• Συνδέστε το σωλήνα έτσι ώστε να είναι σωστή η είσοδος του κρύου (καυτού) σωλήνα νερού.
• Η επιτρεπόμενη αντίσταση πίεσης του νερού του συστήματος σωλήνων κρύου νερού είναι 1MPa
• Για να αποτρέψετε την εξωτερική απώλεια θερμότητας ή το σχηματισμό υδρατμών κατά τη λειτουργία ψύξης στο
σύστημα σωλήνων νερού, εφαρμόστε θερμική μόνωση.
• Εγκαταστήστε τον εξαερισμό στο άκρο εξόδου του σωλήνα νερού. (Εξαερισμός)
• Αν το θερμόμετρο είναι εγκατεστημένο στην είσοδο/έξοδο του σωλήνα κρύου/καυτού νερού, μπορεί να ελεγχθεί η
κατάσταση λειτουργίας του ψύκτη.
• Να εγκαθιστάτε πάντα το φίλτρο (50 Mesh ή παραπάνω), που μπορεί να καθαριστεί, στην πλευρά εισόδου του
σωλήνα νερού ώστε να φιλτράρονται τυχόν ξένα σωματίδια από την είσοδο στον εναλλάκτη θερμότητας.
• Πάντα να εγκαθιστάτε το φίλτρο στον οριζόντιο σωλήνα. (Αν στο σύστημα κρύου νερού αναμειχθεί άμμος, σκουπίδια ή σκουριά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν λόγω διάβρωσης των μεταλλικών εξαρτημάτων.)
• Εγκαταστήστε την βαλβίδα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στην είσοδο/έξοδο του κρύου νερού και τον σωλήνα παράκαμψης στην κατεύθυνση του σωλήνα από την πλευρά της συσκευής.
- Για το σύστημα σωλήνων, συνιστάται να εγκαταστήσετε την παράκαμψη και να καθαρίσετε τον σωλήνα πριν την
εγκατάσταση του προϊόντος και κατά τον ετήσιο καθαρισμό του σωλήνα.
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- Η βαλβίδα Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης δεν επιτρέπει στο παλιό νερό που δε λειτουργεί στον ψύκτη να
μειώσει την ισχύ της αντλίας. Επομένως επιλέξτε να θα την εγκαταστήσετε ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.
• Εγκαταστήστε το μανόμετρο και το θερμόμετρο στην είσοδο και την έξοδο του σωλήνα νερού.
• Να εγκαθιστάτε πάντα τον εύκαμπτο σύνδεσμο προκειμένου να μειωθεί η δόνηση του σωλήνα και του προϊόντος.
- Η δόνηση του συστήματος σωλήνων νερού απορροφάται προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή νερού.
• Όσον αφορά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο σύστημα κρύου νερού, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα
εξαρτήματα που είναι συμβατά με τη σχεδιασμένη πίεση νερού ή περισσότερη.
• Πριν την παροχή κρύου νερού στον ψύκτη, καθαρίστε το εσωτερικό του συστήματος σωλήνων προκειμένου να
αποφύγετε οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση σωματιδίων στο προϊόν.

Κατάσταση εγκατάστασης Α (Συνιστώμενη μέθοδος)
* Εγκατάσταση ανεξάρτητου προϊόντος

* Εγκατάσταση ανεξάρτητου προϊόντος

T1

T1

P1

T2

P2

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

P1
T2

P2

Παρέχεται
από την LG

Παρέχεται
από την LG

Σύμβολο

Περιγραφή

Σύμβολο

Περιγραφή

Βαλβίδα

T1

Αισθητήρας θερμοκρασίας (1: Είσοδος 2: Έξοδος)

Φίλτρο

P1

Μανόμετρο (1: Είσοδος 2: Έξοδος)

Εύκαμπτος σύνδεσμος

Αντλία κρύου νερού
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Κατάσταση εγκατάστασης Β
* Εγκατάσταση ανεξάρτητου προϊόντος

P2

T1

P1

P2

T1

T2

T2

* Εγκατάσταση ανεξάρτητου προϊόντος

P1

Παρέχεται
από την LG

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Παρέχεται
από την LG

Σύμβολο

Περιγραφή

Σύμβολο

Περιγραφή

Βαλβίδα

T1

Αισθητήρας θερμοκρασίας (1: Είσοδος 2: Έξοδος)

Φίλτρο

P1

Μανόμετρο (1: Είσοδος 2: Έξοδος)

Εύκαμπτος σύνδεσμος

Αντλία κρύου νερού
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Σύνδεση σωλήνα νερού

! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αν τον χειμώνα η εξωτερική θερμοκρασία είναι 0 °C ή πιο χαμηλή, λάβετε τα εξής μέτρα
προκειμένου να αποφύγετε το πάγωμα του σωλήνα όπως φαίνεται παρακάτω.
- Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, όταν το προϊόν δε λειτουργεί το νερό που
κυκλοφορεί ενδέχεται να παγώσει και να προκαλέσει ζημιά στον εναλλάκτη θερμότητας του
προϊόντος. Αν υπάρχει πιθανότητα ζημιάς εξαιτίας της χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας,
θέστε σε λειτουργία την αντλία για να αποφύγετε το πάγωμα του νερού.
- Αν το προϊόν δε λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη χειμερινή περίοδο,
αφαιρέστε όλο το νερό κυκλοφορίας για να αποφύγετε τη ζημιά στον εναλλάκτη θερμότητας
και το πάγωμα του σωλήνα.
- Να χρησιμοποιείτε αντιπηκτικό πρόσθετο για να αποφύγετε το πάγωμα του νερού κυκλοφορίας κατά τη χειμερινή περίοδο.
• Διατηρήστε τη ροή του κρύου νερού εντός της σχεδιασμένης ροής προκειμένου να εξασφαλίσετε την κατάλληλη απόδοση του ψύκτη και να μειώσετε τις βλάβες στον σωλήνα λόγω
σκουριάς, ξεφλουδίσματος και διάβρωσης. Η LG δε φέρει καμία ευθύνη για τις βλάβες του
ψύκτη λόγω κακής διαχείρισης της ποιότητας νερού ή ακατάλληλης επεξεργασίας του νερού.

1 Εγκατάσταση σωλήνα νερού
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

- Η κατάλληλη πίεση της σύνδεσης σωλήνα είναι η σύνδεση φλάντζας 1 MPa ή λιγότερο.
- Το μέγεθος του σωλήνα νερού θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό του προϊόντος ή μεγαλύτερο.
- Αν υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού υδρατμών, να εγκαθιστάτε πάντα υλικό θερμικής μόνωσης στο
σωλήνα εξόδου του κρύου νερού.
- Για να αποφύγετε τον ερπυσμό του συνδεδεμένου σωλήνα νερού λόγω φορτίου, χρησιμοποιήστε τον
κατάλληλο γάντζο για υποστήριξη.
- Για αποφύγετε το πάγωμα του συνδεδεμένου εξαρτήματος του σωλήνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα,
να εγκαθιστάτε πάντα τη βαλβίδα αποστράγγισης στο πιο χαμηλό σημείο του συστήματος σωλήνων.
- Ο σωλήνας εισόδου κρύου νερού βρίσκεται στο κάτω μέρος και ο σωλήνας εξόδου είναι εγκατεστημένος
στο επάνω μέρος.
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2 Έλεγχος αντλίας κρύου νερού
- Αν η αντλία κρύου νερού δε λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν το αντιπηκτικό υγρό
δε χρησιμοποιείται στο κρύο νερό, θα πρέπει να εγκατασταθεί ο έλεγχος αποφυγής παγώματος της αντλίας προκειμένου να αποτραπεί το πάγωμα του σωλήνα.
- Η δόνηση της αντλίας ενδέχεται να μεταφερθεί στο σωλήνα και να προκαλέσει θόρυβο στον
εσωτερικό χώρο. Εφόσον ο σκοπός είναι να αποτραπεί η εξάπλωση του θορύβου στην
αντλία, εγκαταστήστε εύκαμπτους συνδέσμους στην είσοδο/έξοδο και το αντιδονητικό αποτέλεσμα για την υποστήριξη της αντλίας.
3 Διαχείριση κρύου νερού
Η ποιότητα του κρύου (καυτού) νερού περιγράφεται ως εξής. Η ποιότητα του νερού δε θα πρέπει να πέφτει κάτω από το παρακάτω πρότυπο όριο. Αν συμβεί αυτό, ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στοιχείο

Κρύο νερό
Τύπος κυκλοφορίας κρύου νερού

Κρύο νερό

6.5 - 8.0

6.5 - 8.0

Ρυθμός μετάδοσης θερμότητας
(25 °C μs/cm)

500 ή λιγότερο

200 ή λιγότερο

Επίπεδο αλκαλίου (PPM)

100 ή λιγότερο

50 ή λιγότερο

Σκληρότητα (PPM)

100 ή λιγότερο

50 ή λιγότερο

100 ή λιγότερο

50 ή λιγότερο

100 ή λιγότερο

50 ή λιγότερο

PH(25 °C)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Παραπομπή Ιόντα χλωρίου (PPM)
Ιόντα γαλακτικού οξέως (PPM)
Σίδηρος (PPM)

0,1 ή λιγότερο

0,3 ή λιγότερο

Δεν εντοπίζονται

Δεν εντοπίζονται

Ιόντα αμμωνίας (PPM)

0,5 ή λιγότερο

0,2 ή λιγότερο

Διοξείδιο του πυριτίου (PPM)

50 ή λιγότερο

30 ή λιγότερο

Ιόντα θείου (PPM)
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Προφυλάξεις για την αποφυγή παγώματος
Αν το προϊόν δε λειτουργεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι 0 °C
ή χαμηλότερη, το νερό θα πρέπει να αποστραγγιστεί ή να προστεθεί κάποιο αντιπηκτικό πρόσθετο προκειμένου να αποφευχθεί το πάγωμα του νερού.
Ο σωλήνας εισόδου θα πρέπει να εγκατασταθεί οριζόντιος.
Ο σωλήνας θα πρέπει να είναι οριζόντιος και να εγκατασταθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην
παραμένει νερό στο σωλήνα εισόδου που είναι συνδεδεμένος με το προϊόν κατά την αποστράγγιση του νερού μέσω της οπής αποστράγγισης.

Σωλήνας
νερού εισόδου

Οπή
αποστράγγισης

Σωλήνας
νερού εισόδου

Οπή
αποστράγγισης

Σωλήνας
νερού εισόδου
Οπή
αποστράγγισης

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Αν ο σωλήνας νερού εισόδου είναι εγκατεστημένος ώστε να παγιδεύει το νερό χωρίς να είναι οριζόντιος, το νερό θα παραμένει στο σωλήνα νερού εισόδου ακόμα και όταν ο σωλήνας αποστραγγίζεται και ο σωλήνας νερού εισόδου ή το εξάρτημα μέσα στον ψύκτη ενδέχεται να υποστεί βλάβη
λόγω παγώματος. Επομένως, θα πρέπει να προσθέστε μια οπή αποστράγγισης στο κάτω μέρος
του σωλήνα όπως φαίνεται παρακάτω.
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Ηλεκτρικές προδιαγραφές
ACHH/
ACAH

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

UNIT

COMP

OFM

Συχνότητα
(Hz)

Τάση (V)

Εύρος τάσης

MCA

MFA

MSC

RLA

kW

FLA

020LBAB

50

380 ~ 415

342~456

54

60

11.8

28.4

1.8

5

023LBAB

50

380 ~ 415

342~456

54

60

11.8

36.5

1.8

5

033LBAB

50

380 ~ 415

342~456

108

125

23.6

45.1

3.6

10

040LBAB

50

380 ~ 415

342~456

108

125

23.6

56.9

3.6

10

045LBAB

50

380 ~ 415

342~456

108

125

23.6

73.1

3.6

10

050LBAB

50

380 ~ 415

342~456

162

200

35.4

67.6

5.4

15

060LBAB

50

380 ~ 415

342~456

162

200

35.4

85.3

5.4

15

067LBAB

50

380 ~ 415

342~456

162

200

35.4

109.6

5.4

15

1 Εύρος τάσης
Ο ψύκτης θα πρέπει να λειτουργεί σε τάση, η οποία παρέχεται από τον ακροδέκτη τροφοδοσίας
ρεύματος, εντός του ανώτερου και του κατώτερου ορίου προκειμένου να λειτουργεί φυσιολογικά.
2 Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση τάσης μεταξύ των φάσεων είναι 2 %.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

MCA: Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος, A

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Να χρησιμοποιείτε πάντα ρυθμιζόμενο καλώδιο έτσι ώστε το βύσμα του ακροδέκτη να μην
πέφτει λόγο εξωτερικής πίεσης. Αν το βύσμα δεν είναι σφιχτά στερεωμένο, ενδέχεται να
προκαλέσει θερμότητα και κατ' επέκταση πυρκαγιά.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο διακόπτη προστασίας από την υπερένταση του
ρεύματος. Η παραγόμενη υπερένταση περιλαμβάνει χαμηλό επίπεδο συνεχούς ρεύματος
(DC).
• Πρέπει να εγκατασταθεί ασφαλειοδιακόπτης κυκλώματος ρεύματος διαρροής για γείωση.
Αν δεν εγκατασταθεί, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Να χρησιμοποιείτε μόνο ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια ακριβούς ισχύος. Η
χρήση ασφάλειας, καλωδίου ή χάλκινου σύρματος με υπερβολική ισχύ ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή πυρκαγιά.
• Να μη συνδέετε την τριφασική σύνδεση τύπου τριών καλωδίων σε αντιστροφή/χαμένη
φάση.
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Ηλεκτρική εργασία
Προφυλάξεις
1 Για κανονισμό που σχετίζεται με τις ηλεκτρικές συσκευές και τα καλώδια, ακολουθήστε τον
κανονισμό των τεχνικών προτύπων και του κυβερνητικού οργανισμού και τον οδηγό της εταιρείας ηλεκτρισμού.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ηλεκτρικές εργασίες που χρησιμοποιούν ειδικό κύκλωμα που βασίζεται στο συνολικό
κανονισμό και στο παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Αν η ισχύς του κυκλώματος τροφοδοσίας ρεύματος είναι ανεπαρκής ή αν υπάρχει κάποιο
ελάττωμα, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

2 Οι κατευθύνσεις των συνδέσεων του καλωδίου Τροφοδοσίας και Επικοινωνίας διαφέρουν ανάλογα με τον όγκο του προϊόντος.
Στην περίπτωση των 1UNIT και 2UNIT χρησιμοποιείται η εσοχή σύνδεσης που βρίσκεται στα
δεξιά, όπως αυτή φαίνεται από την μπροστινή όψη. Στην περίπτωση του 3UNIT χρησιμοποιείται η εσοχή σύνδεσης που βρίσκεται στα αριστερά.

<Αριστερή πλευρά>

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
2 UNIT
1 UNIT

Χρησιμοποιήστε αγωγούς για την εγκατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας.

3 Εγκαταστήστε ξεχωριστά το καλώδιο επικοινωνίας και το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του
ψύκτη έτσι ώστε το καλώδιο επικοινωνίας να μην επηρεάζεται από τον ηλεκτρικό θόρυβο που
παράγεται από τον καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. (Να μην τα περάσετε μέσα από τον ίδιο
ηλεκτρικό σωλήνα)

4 Πάντα να γειώνετε τα καλώδια όπως υποδεικνύεται.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πάντα να γειώνετε τον ψύκτη. Να μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης στον σωλήνα αερίου, τον
σωλήνα νερού, το αλεξικέραυνο ή τη γραμμή γείωσης τηλεφώνου. Αν η γείωση είναι ασταθής, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

5 Να χρησιμοποιήσετε θωρακισμένο καλώδιο 2 γραμμών ως καλώδιο επικοινωνίας. Αν συνδεθεί
με κάποιο άλλο σύστημα θωρακισμένο καλώδιο μίας γραμμής, η ποιότητα επικοινωνίας κατά
τη λήψη και την αποστολή θα είναι κακή και θα προκαλεί προβλήματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

<Δεξιά πλευρά>
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! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Όταν συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, να το συνδέετε πάντα μετά τη σύνδεση του
στρογγυλεμένου ακροδέκτη. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά και να κάψει το ηλεκτρικό εξάρτημα.
• Η ονομαστική τιμή της δυσαναλογίας της τάσης μεταξύ των φάσεων δε θα πρέπει να είναι πάνω από
5 %. Αν είναι πάνω από 5 %, ενδέχεται να λιγοστεύσει η διάρκεια ζωής του προϊόντος.
• Να χρησιμοποιείτε θωρακισμένο καλώδιο 2 γραμμών
• Να μην τοποθετείτε καλώδια παράλληλα με το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
• Να μη χρησιμοποιείτε πολλαπλές γραμμές.

6 Για τον ακροδέκτη επικοινωνίας, να χρησιμοποιείτε μόνο το ρυθμιζόμενο καλώδιο επικοινωνίας.

Ηλεκτρική σύνδεση

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ηλεκτροπληξία ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. Η τροφοδοσία ρεύματος
πρέπει να είναι τελείως απενεργοποιημένη κατά την εγκατάσταση του προϊόντος. Επειδή
ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι από ένας διακόπτες, τοποθετήστε την ετικέτα προειδοποίησης σε όλες τις τοποθεσίες με διακόπτη έτσι ώστε το ρεύμα να μην επανέλθει μέχρι
να ολοκληρωθεί τελείως η εργασία.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1 Ρεύμα
Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας ρεύματος θα πρέπει να συμφωνούν με την πινακίδα της
συσκευής. Η παρεχόμενη τάση θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που αναγράφονται στην ετικέτα.
2 Σύνδεση και καλωδίωση του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος. Ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης για
να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. Συνδέστε τις επαφές R. S. T. και N του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος χωριστά στον διακόπτη κυκλώματος στην περίπτωση του 1UNIT ή στον Κύριο πίνακα ακροδεκτών στην περίπτωση των 2UNIT ή 3UNIT.
Όλη η καλωδίωση της τροφοδοσίας ρεύματος θα πρέπει να συνάδει με τον κανονισμό της περιοχής και
της χώρας εφαρμογής. Ανατρέξετε στο διάγραμμα καλωδίωσης και τις ηλεκτρικές προδιαγραφές. Να μην
απενεργοποιείτε την τροφοδοσία ρεύματος εκτός εάν ο ψύκτης δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Αν το ρεύμα δεν είναι συνδεδεμένο με τον θερμαντήρα λαδιού στο κάτω μέρος του συμπιεστή,
ο ψύκτης ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή το σύστημα ενδέχεται να σταματήσει.
3 Τροφοδοσία ρεύματος ελέγχου
Κατά τη χρήση της τροφοδοσίας ρεύματος, το ρεύμα στον έλεγχο παρέχεται από την κύρια τροφοδοσία
και δεν απαιτείται ξεχωριστή παροχή ρεύματος.
4 Πρόσθετη καλωδίωση
Ανατρέξετε στο διάγραμμα καλωδίωσης για επιτόπια καλωδίωση. Μόνο ο κύριος πίνακας (εγκατεστημένος πίνακας HMI) απαιτεί επιτόπια καλωδίωση. Το κιβώτιο ελέγχου είναι ήδη πλήρως καλωδιωμένο έξω
από το κιβώτιο.
* Τοποθεσία επιτόπιας καλωδίωσης
- Έξοδος αντλίας: DO3
- Modbus: CH4 A, B
- Σύστημα Interlock αντλίας: UI6, G
- Τηλεσυναγερμός: DI3, GND
- Τροφοδοσία HMI: Εξωτερική πλακέτα 12V, GND (Όταν γίνεται εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε ξεχωριστό καλώδιο τροφοδοσίας για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο)
- Τηλεχειρισμός: DI1, GND
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5 Ασφαλειοδιακόπτης κυκλώματος και σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος Μπορούν να
συνδεθούν το πολύ 5 ψύκτες. Κατά την εγκατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος, να
προσπεράσετε ένα καλώδιο ρεύματος και να μη το συνδέσετε σε άλλον ψύκτη. Πάντα να
ξεχωρίζετε τον ψύκτη προς εγκατάσταση. Όταν εγκαθιστάτε πολλαπλούς ψύκτες, να τοποθετείτε τον ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος δίπλα σε κάθε ψύκτη. Να ανατρέξετε στα γενικά δεδομένα των πληροφοριών του προϊόντος όταν επιλέγετε την ισχύ για τον ασφαλειοδιακόπτη
κυκλώματος.
Σωστή εγκατάσταση

Ασφαλειοδιακόπτης
κυκλώματος

Ασφαλειοδιακόπτης
κυκλώματος

Ασφαλειοδιακόπτης
κυκλώματος

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Κύρια τροφοδοσία ρεύματος

Λανθασμένη εγκατάσταση

Ασφαλειοδιακόπτης
κυκλώματος

Κύρια τροφοδοσία ρεύματος
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Πώς να ορίσετε τη διεύθυνση κιβωτίου ελέγχου (Ορισμός
διεύθυνσης πλακέτας PCB κύκλου)
DIP-SW01

Οθόνη 7 τμημάτων
SW04C(X : άκυρο)
SW03C(► : προς τα εμπρός)
SW02C(◄ : προς τα πίσω)
SW01C(● : επιβεβαίωση)
SW01D(επαναφορά)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1 Επιλέξτε τη διεύθυνση περιστρέφοντας τον διακόπτη dip #5, #6 και #7 στη πάνω δεξιά γωνία
της πλακέτας PCB ON/OFF.
* Αν υπάρχει μόνο 1 πλακέτα PCB κύκλου συνδεδεμένη με τον κύριο ελεγκτή του ψύκτη, να
χρησιμοποιήσετε μόνο τη διεύθυνση #1 και αν υπάρχουν 2 πλακέτες PCB κύκλου, να χρησιμοποιήσετε μόνο τους #1 και #2 για να επιλέξετε τη διεύθυνση.
Διεύθυνση κύκλου: 1
(Διακόπτης dip: #6, #7 OFF (απενεργοποιημένος))

SW01B

Διεύθυνση κύκλου: 2
(Διακόπτης dip: #6 ON (ενεργοποιημένος) / #7 OFF (απενεργοποιημένος))

SW01B

Διεύθυνση κύκλου: 3
(Διακόπτης dip: #7 ON (ενεργοποιημένος) / #6 OFF (απενεργοποιημένος))

SW01B
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2 Μετά την επιλογή της διεύθυνσης κύκλου με το διακόπτη dip, να πατάτε πάντα το κουμπί Επαναφορά για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Αν υπάρχει μόνο 1 πλακέτα PCB κύκλου συνδεδεμένη με τον κύριο ελεγκτή του ψύκτη, να
χρησιμοποιήσετε μόνο τη διεύθυνση #1 και αν υπάρχουν 2 πλακέτες PCB κύκλου, να χρησιμοποιήσετε μόνο τους #1 και #2 για να επιλέξετε τη διεύθυνση. Διαφορετικά το προϊόν δε
θα λειτουργεί.
• Κατά την αντικατάσταση της PCB κύκλου του κιβωτίου ελέγχου, να εκτελείτε πάντα εκ νέου
μια αυτόματη ρύθμιση της διεύθυνσης. Αυτό θα πρέπει να γίνει με όλες τις πλακέτες PCB
κύκλου και τις PCB HMI συνδεδεμένες. Αν όχι, θα παρουσιαστεί λειτουργικό σφάλμα.
• Κατά τη ρύθμιση της διεύθυνσης, ελέγξτε και αλλάξτε την άλλη διεύθυνση PCB του κιβωτίου ελέγχου μέσα στον ψύκτη. Η διεύθυνση PCB προς αντικατάσταση έχει ρυθμιστεί σε 1.
Αν η διεύθυνση PCB του κιβωτίου ελέγχου έχει διπλή τιμή, το προϊόν δε θα λειτουργεί. Η
διεύθυνση PCB του κιβωτίου ελέγχου έχει οριστεί σε 1, 2, και 3 ως εργοστασιακή προεπιλεγμένη τιμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Πώς να εγκαταστήσετε την HMI στον εσωτερικό χώρο
! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η διεπαφή HMI ουσιαστικά είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι εγκατεστημένη και να λειτουργεί σε τοίχο.
• Αυτό το παράδειγμα περιγράφει πώς να εγκαταστήσετε την HMI στον τοίχο.
• Αν ο τοίχος είναι σκληρός, χρειάζεται προετοιμασία ώστε να βιδώσετε με τρυπάνι τις βίδες.
• Το καλώδιο επικοινωνίας για την εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο δεν περιλαμβάνεται στα εξαρτήματα.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε καλώδιο επικοινωνίας τετραγώνου 0,75 ή περισσότερο.

Αποφασίστε το σημείο όπου θα εγκαταστήσετε την HMI. Πριν στερεώσετε την HMI, ελέγξτε αν η
θέση είναι κατάλληλη για να συνδεθεί το καλώδιο επικοινωνίας και το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος με την HMI.
Χρησιμοποιήστε τον οδηγό και τη βίδα Μ4 στον επάνω τοίχο του καλωδίου επικοινωνίας για να
στερεώσετε τον πίσω πίνακα της HMI. Μπορεί να στερεωθεί όπως φαίνεται παρακάτω ανάλογα
με την τοποθεσία εγκατάστασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Τραβήξτε το καλώδιο επικοινωνίας μέσω της οπής στην πίσω πλευρά του πίνακα.
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! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Επειδή υπάρχουν διαφορετικές πολικότητες στο καλώδιο επικοινωνίας, βεβαιωθείτε ότι δε θα τις μπερδέψετε.
• Για να αποφύγετε τη λανθασμένη καλωδίωση, συνιστάται να σημειώσετε Α και Β στο καλώδιο επικοινωνίας.
• Χρησιμοποιήστε τον στρογγυλεμένο ή τον ακροδέκτη τύπου "Υ" για τη σύνδεση με τον ακροδέκτη του κιβωτίου ελέγχου του καλωδίου επικοινωνίας.
• Ανατρέξτε στη σελίδα 16 "Εσωτερική ρύθμιση παραμέτρων του πίνακα ελέγχου" για την τοποθεσία του ακροδέκτη του κιβωτίου ελέγχου.
Συνδέστε το βύσμα στη θύρα επικοινωνίας που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της HMI.

Συναρμολογήστε την κύρια μονάδα της HMI στον πίσω πίνακα που είναι εγκατεστημένος στον τοίχο. Αφού
κρεμάσετε την οπή του πάνω μέρους της κύριας μονάδας στο πάνω μέρος του πίσω πίνακα, σπρώξτε το
κάτω μέρος της μονάδας για τη συναρμολογήσετε.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του μετασχηματιστή στην πρίζα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του μετασχηματιστή και το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
πρέπει να καλυφθούν λόγω μικρής απόστασης, απαιτείται χώρος διαστάσεων 120 mm x 80 mm x
80 mm για να τοποθετήσετε τον μετασχηματιστή και το καλώδιο του ρεύματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος (Εξάρτημα) στον ακροδέκτη τροφοδοσίας ρεύματος που βρίσκεται
στην πίσω πλευρά της HMI.
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Συνδυασμός μονάδων
Κύρια συσκευή

Επιπλέον συσκευή

Επιπλέον συσκευή

····

A B
CH3

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

A B

Κύριος δέκτης

C H3

C H3

A B

A B

Κύριος δέκτης

Κύριος δέκτης
❈

: Σύνδεση κλιματισμού

1) Η γραμμή επικοινωνίας διαχωρίζει το Α από το Β όπως στην απεικόνιση και συνδέει την Κύρια
Συσκευή και το κανάλι CH3 με την Επιπλέον συσκευή.
2) Η γραμμή επικοινωνίας διαχωρίζει το Α από το Β προς το ΗΜΙ της Κύριας Συσκευής.
3) Χρησιμοποιήστε ως γραμμή επικοινωνίας θωρακισμένο καλώδιο με 2 τομές
4) Τοποθετήστε ξεχωριστά το καλώδιο επικοινωνίας και τροφοδοσίας του ψυκτικού συγκροτήματος έτσι ώστε το καλώδιο επικοινωνίας να μην επηρεάζεται από τον ηλεκτρικό θόρυβο που
παράγεται από το καλώδιο τροφοδοσίας (Μην περνάτε από τον ίδιο ηλεκτρικό σωλήνα)
5) Ο συνδυασμός μονάδας είναι σε θέση να συνδέσει μέχρι και 5 μονάδες.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Εάν ο αριθμός και η διεύθυνση του προϊόντος δεν είναι ρυθμισμένα από την ΗΜΙ, θα εμφανιστεί
η ένδειξη Λάθος. (βλέπε «χειρισμός>έλεγχος διάταξης διασύνδεσης καταψύκτη» σχετικά με την
ρύθμιση της διεύθυνσης ΗΜΙ)
• Εάν η διεύθυνση του Κύριου Δέκτη δεν είναι συμβατή με την διεύθυνση ΗΜΙ, θα εμφανιστεί
η ένδειξη Λάθος. (βλέπε «χειρισμός>προσδιορισμός διεύθυνσης καταψύκτη» σχετικά με την ρύθμιση της διεύθυνσης Χειρισμού)
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Δοκιμαστική λειτουργία
Σημεία ελέγχου πριν τη δοκιμαστική λειτουργία

Διαδικασία εκκίνησης
Ο ψύκτης μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ως εξής.
- Ελέγξτε αν λειτουργεί το φορτίο στη διάταξη επεξεργασίας αέρα ή στις άλλες διατάξεις από τη
μεριά παροχής νερού στον ψύκτη. Αν η θερμοκρασία του κρύου νερού είναι υπερβολικά υψηλή,
η εκκίνηση της συσκευής φορτίου από τη μεριά του νερού ενδέχεται να καθυστερήσει.
- Αν ο αυτόματος έλεγχος δε λειτουργεί από τον ψύκτη, ελέγξτε αν λειτουργεί η αντλία κυκλοφορίας νερού.
- Η διακύμανση της τάσης θα πρέπει να κυμαίνεται εντός του 10 % και ελέγξτε ότι η δυσαναλογία
της τάσης των φάσεων δεν ξεπερνάει το 5 % μεταξύ των φάσεων. Ελέγξτε αν το ρεύμα και ισχύς
είναι κατάλληλα για την επεξεργασία του φορτίου.
- Ελέγξτε τη σειρά των φάσεων τροφοδοσίας ρεύματος.
- Ελέγξτε και επιθεωρήστε τον μετρητή παρακολούθησης της τάσης μέσα στον πίνακα τροφοδοσίας ρεύματος. Ο μετρητής δε θα πρέπει να εμφανίζει κάποιον κωδικό σφάλματος.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή HMI για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας εξόδου κρύου
νερού και της θερμοκρασίας εξόδου νερού ψύξης.
- Ρυθμίστε το μενού έναρξης της συσκευής HMI ώστε να ξεκινήσει το σύστημα. Για τον σωστό
έλεγχο της θερμοκρασίας, η ροή κυκλοφορίας του νερού θα πρέπει να βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Ξεκινήστε τον ψύκτη αφού ελέγξετε τα παρακάτω.
- Πριν την εκκίνηση του ψύκτη, ελέγξτε τις συμπληρωματικές συσκευές, όπως την αντλία κυκλοφορίας κρύου
νερού, την AHU ή άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν έχουν εγκατασταθεί όλα
τα εξαρτήματα του εξοπλισμού στη συσκευή, ελέγξτε αν είναι σωστά και με ακρίβεια εγκατεστημένα και
ελέγξτε αν η καλωδίωση έχει γίνει σωστά. Ανατρέξετε στο διάγραμμα καλωδίωσης του προϊόντος.
- Ελέγξτε τον ροοστάτη για την κατάλληλη λειτουργία του προϊόντος. Ελέγξτε αν ο αισθητήρας λειτουργεί
κανονικά.
- Για την ψύξη, γεμίστε το κύκλωμα κρύου νερού με καθαρό νερό ή άλλο μη διαβρωτικό υγρό και αφαιρέστε
τον αέρα έτσι ώστε να μην απομείνει καθόλου αέρας μέσα στο κύκλωμα κρύου νερού. Αν η εξωτερική θερμοκρασία αναμένεται να πέσει κάτω από 0°C, προσθέστε κάποιο αντιπηκτικό υγρό στο κύκλωμα κρύου
νερού ώστε να αποφευχθεί το πάγωμα του νερού. Το κύκλωμα κρύου νερού θα πρέπει να καθαριστεί πριν
συνδεθεί με το προϊόν.
- Ελέγξτε και επιθεωρήστε όλους τους σωλήνες νερού. Ελέγξτε αν η κατεύθυνση της ροής του νερού είναι
σωστή και αν είναι σωστά συνδεδεμένη στον εξατμιστή. Ανοίξτε όλες τις βαλβίδες ροής προς τη μεριά του
εξατμιστή.
- Ανοίξτε την αντλία κρύου νερού και μετρήστε τη συνολική μείωση της πίεσης του νερού στον εξατμιστή για
να ελέγξετε αν η ροή είναι ακριβής σε σύγκριση με τον προσχεδιασμένο ρυθμό ροής.
- Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις μέσα στον πίνακα ελέγχου και αν όλα τα εξαρτήματα είναι σφιχτά
συναρμολογημένα, με τις επαφές τους σε καλή κατάσταση. Παρόλο που τα εξαρτήματα σύνδεσης έχουν
ελεγχθεί από το εργοστάσιο, ενδέχεται να έχουν χαλαρώσει κατά τη μεταφορά λόγω των κραδασμών.
- Ελέγξτε και επιθεωρήστε όλες τις ασφάλειες. Όλες οι ασφάλειες στον πίνακα τροφοδοσίας ρεύματος και τον
πίνακα ελέγχου θα πρέπει να είναι τοποθετημένες στην κατάλληλη θέση.
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Έλεγχος κατά τη διάρκεια της έναρξης
Μετά την παραπάνω διαδικασία, εκκινήστε τον ψύκτη για να ελέγξετε αν όλα λειτουργούν φυσιολογικά. Αν
παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, σταματήστε αμέσως το προϊόν και ακολουθήστε τη διαδικασία "Επίλυσης προβλημάτων". Ανατρέξετε στο Παράρτημα για τα κριτήρια κάθε λεπτομέρειας. Ακολουθήστε την
παρακάτω διαδικασία για τα σημεία ελέγχου όταν ξεκινήσετε τον ψύκτη.
- Ελέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής του μοτέρ του ανεμιστήρα του συμπυκνωτή. Τοποθετήστε μια εφημερίδα ή χαρτί για να ελέγξετε αν η ροή αέρα γύρω από το μοτέρ είναι φυσιολογική.
- Ελέγξτε αν η θερμοκρασία εξόδου κρύου νερού έχει την ίδια τιμή με τη ρύθμιση.
- Μέσω της συσκευής HMI, ελέγξτε αν όλοι οι αισθητήρες δείχνουν αποτελεσματικές τιμές. Ο αισθητήρας
θερμοκρασίας εντοπίζει τη θερμοκρασία αποβολής του συμπιεστή, τη θερμοκρασία αναρρόφησης του
συμπιεστή, τη θερμοκρασία εξόδου του συμπιεστή και τη θερμοκρασία εισόδου/εξόδου του κρύου νερού.
- Ελέγξτε αν το ρεύμα λειτουργίας, ο θόρυβος κατά τη λειτουργία και η δόνηση είναι τα ίδια με τις προδιαγραφές του προϊόντος.

Τερματισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου με βάση την παραπάνω διαδικασία, σταματήστε το προϊόν. Μετά
την παραπάνω διαδικασία, εκκινήστε τον ψύκτη για να ελέγξετε αν όλα λειτουργούν φυσιολογικά. Αν
παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, σταματήστε αμέσως το προϊόν και ακολουθήστε τη διαδικασία
"Επίλυσης προβλημάτων". Ανατρέξετε στο Παράρτημα για τα κριτήρια κάθε λεπτομέρειας. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για τα σημεία ελέγχου όταν σταματήσετε τον ψύκτη.
- Πατήστε το κουμπί τερματισμού από την HMI.
- Μετρήστε τη διάρκεια τερματισμού του προϊόντος μετά το πάτημα του κουμπιού τερματισμού.
- Σταματήστε την αντλία κρύου νερού.

Φόρτωση λειτουργίας και προσαρμογή λειτουργίας
Μετά την εκκίνηση και τον τερματισμό του προϊόντος, ελέγξτε τη λειτουργία του προϊόντος λειτουργώντας το φορτίο και προσαρμόζοντας τη λειτουργία. Προσαρμόστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας εξόδου του κρύου νερού προκειμένου να προσαρμόσετε το φορτίο για να ελέγξετε το
προϊόν κατά την αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας.

Προετοιμασία δεδομένων λειτουργίας
Πάντα να καταγράφετε την κατάσταση λειτουργίας όταν λειτουργείτε τον ψύκτη για να ελέγχετε αν
λειτουργεί κανονικά σε σύγκριση με τις προδιαγραφές.
Ανατρέξετε στη σελίδα 'το αρχείο τυπικής λειτουργίας' του Παραρτήματος.

Ανάλυση ποιότητας κρύου νερού
Αναλύστε την ποιότητα του νερού κατά τη δοκιμαστική λειτουργία και αποθηκεύστε τα δεδομένα.
Συγκρίνετε τα αποτελέσματα της ανάλυσης του κρύου νερού μετά από μια ορισμένη χρονική
περίοδο (συνιστάται ο μηνιαίος έλεγχος) σε σχέση με αυτά της δοκιμαστικής λειτουργίας για να
αποφασίσετε πότε θα αλλάξετε το νερό.
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Πρόσθετη λειτουργία
Ρύθμιση διακόπτη dip
Η ρύθμιση του διακόπτη dip του κιβωτίου ελέγχου για πρόσθετες λειτουργίες φαίνεται παρακάτω.
Αλλάξτε τη ρύθμιση του διακόπτη dip της πλακέτας PCB του κιβωτίου ελέγχου για μεμονωμένο
κύκλο ώστε να επιλέξετε τις λειτουργίες στον παρακάτω πίνακα.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία
Αυτή η λειτουργία κρίνει ποια είναι η πιο ζεστή ώρα της ημέρας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης προκειμένου να μειώσει τον θόρυβο του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας τη νύχτα με χαμηλό φορτίο ψύξης, λειτουργώντας τον ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας σε χαμηλές στροφές RPM.
* Πώς να ορίσετε τις μέγιστες στροφές RPM

DIP-SW01

Οθόνη 7 τμημάτων

Διακόπτης dip Αρ.5 κύριας PCB κύκλου ON
(ενεργοποιημένος)

Πατήστε το κουμπί SW01D μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Func.

Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί του SW01C μέχρι
να εμφανιστεί η ένδειξη Fn3 και πατήστε το κουμπί
του SW01D 1 φορά για να ορίσετε το βήμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Fn3, πατήστε το κουμπί του SW10C ή του SW02C μέχρι να
εμφανιστεί το βήμα που θέλετε να εφαρμόσετε.
①ΒΗΜΑ 1-3 Μέγιστες RPM = 820
②ΒΗΜΑ 4-6 Μέγιστες RPM = 750
③ΒΗΜΑ 7-8 Μέγιστες RPM = 720
h Ανατρέξτε στον σωστό πίνακα για το χρόνο αναμονής/χρόνο λειτουργίας ανά βήμα
Έναρξη νυχτερινής αθόρυβης λειτουργίας
(Όταν ορίσετε το βήμα 1)
Αφού έχει εντοπιστεί η μέγιστη θερμοκρασία
του ψύκτη, λειτουργεί στις 820 RPM (Ρύθμιση) μετά από 8 ώρες (Χρόνος αναμονής)
Τερματισμός νυχτερινής αθόρυβης
λειτουργίας(Όταν ορίσετε το βήμα 1)

SW04C(X : άκυρο)
SW03C(► : προς τα εμπρός)
SW02C(◄ : προς τα πίσω)
SW01C(● : επιβεβαίωση)
SW01D(επαναφορά)

* Ρύθμιση RPM/Χρόνου
Βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9

①

820

②

750

③

720

10
Αφού έχει ενεργοποιηθεί η νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία, ακυρώνεται αυτόματα μετά από 9 ώρες
(Χρόνος λειτουργίας)

11
12

Μέγιστες στροφές Χρόνος ανα- Χρόνος λειτουρανεμιστήρα RPM μονής (Ώρες) γίας (Ώρες)

-

8
6.5
5
8
6.5
5
8
6.5
5

820

0

750

0

720

0

9
10.5
12
9
10.5
12
9
10.5
12
Συνεχής λειτουργία
Συνεχής λειτουργία
Συνεχής λειτουργία

! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Επαναφέρετε την κύρια πλακέτα του κιβωτίου ελέγχου του κύκλου πριν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
• Ζητήστε τη ρύθμιση της λειτουργίας από τον ειδικό εγκατάστασης μετά την εγκατάσταση του ψύκτη.
• Αν η λειτουργία δε χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε το διακόπτη dip και επαναφέρετε την τροφοδοσία ρεύματος.
• Αν οι RPM του ψύκτη αλλάξουν, ενδέχεται να μειωθεί η ψυκτική ισχύς.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
Λειτουργία αυτοδιάγνωσης
Αυτή η λειτουργία πραγματοποιεί αυτοδιάγνωση στο προϊόν και εμφανίζει τον τύπο του σφάλματος. Το σφάλμα εμφανίζεται στο αναδυόμενο παράθυρο στην HMI, όπως φαίνεται παρακάτω, και
αν το σφάλμα επιλυθεί, πατήστε το κουμπί "Επαναφορά" στην HMI για να κλείσετε το παράθυρο
του σφάλματος.

HMI Communication Error
OK

- Κωδικός σφάλματος
Ο κωδικός σφάλματος αναλύεται όπως παρακάτω.

CH x

x

xxx
Εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος
Εμφανίζει τον αριθμό κύκλου της ειδοποίησης. (0-3)
0: Κοινή ειδοποίηση
1: Ειδοποίηση κύκλου 1
2: Ειδοποίηση κύκλου 2
3: Ειδοποίηση κύκλου 3
Εμφανίζει τον αριθμό μονάδας και το τρέχον προϊόν έχει ρυθμιστεί ως 1.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

- Κουμπί ΟΚ
Αυτό είναι το κουμπί που κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο της ειδοποίησης.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει και φεύγει από την οθόνη για διευκόλυνση του χρήστη αλλά η
κατάσταση της τρέχουσας ειδοποίησης διατηρείται.
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Ειδοποίηση διαδικασίας (Σφάλμα)
- Κοινή ειδοποίηση (Σφάλμα)
Το σφάλμα CH10XXX ουσιαστικά σταματάει το προϊόν
- Ειδοποίηση (Σφάλμα) ανά κύκλο
Όταν η ειδοποίηση παρουσιάζεται ανά κύκλο, ο κύκλος με το σφάλμα διατηρείται σε κατάσταση
διακοπής λειτουργίας και οι φυσιολογικοί κύκλοι λειτουργούν κανονικά.
Αν η ειδοποίηση από τον κύκλο ακυρωθεί, επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν υπάρχουν 3 κύκλοι, η συνολική κατάσταση του προϊόντος διατηρεί την κατάσταση λειτουργίας ακόμα και όταν 2 κύκλοι βρίσκονται σε κατάσταση σφάλματος και το προϊόν θα σταματήσει
μόνο όταν και οι 3 κύκλοι παρουσιάσουν σφάλμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Διαχείριση νερού πηγής θερμότητας
- Διατηρήστε τη θερμοκρασία του παρεχόμενου νερού της πηγής θερμότητας μεταξύ 10 °C ~ 45 °C.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
- Η ταχύτητα ροής του παρεχόμενου νερού της πηγής θερμότητας θα πρέπει να προσαρμοστεί επαρκώς. Διαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί μη φυσιολογικός θόρυβος, δόνηση των σωλήνων ή διαστολή ή συστολή των σωλήνων λόγω
θερμοκρασίας. Χρησιμοποιήστε σωλήνα νερού της πηγής θερμότητας της ίδιας ή μεγαλύτερης διαμέτρου με τις
συνδέσεις του προϊόντος.
- Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τη διάμετρο του σωλήνα νερού πηγής θερμότητας και την ταχύτητα ροής. Όσο
αυξάνεται η ταχύτητα ροής, αυξάνεται και ο θόρυβος, η διάβρωση και η εισροή φυσαλίδων αέρα.
Διάμετρος (mm)
< 50
50 - 100
100 <

Όριο ταχύτητας (m/s)
0.6 – 1.2
1.2 – 2.1
2.1 – 2.7

Τύποι διαλυμάτων πρόληψης παγώματος
Αιθυλενογλυκόλη (%)
Προπυλενογλυκόλη (%)
Μεθανόλη (%)

0
0
0
0

Ελάχιστη θερμοκρασία (°C) για αποφυγή παγώματος
-5
-10
-15
-20
12
20
30
17
25
33
6
12
16
24

-25
30

* Αν προστεθεί κάποιο διάλυμα πρόληψης παγώματος, ενδέχεται να προκαλέσει αυξημένη πτώση πίεσης στο σύστημα νερού της πηγής θερμότητας ή μείωσης της απόδοσης του προϊόντος.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Συνιστάται πύργος ψύξης κλειστού τύπου.
- Αν χρησιμοποιείτε πύργο ψύξης ανοιχτού τύπου, χρησιμοποιήστε τον μεσαίο εναλλάκτη θερμότητας για να μετατρέψετε το σύστημα παροχής νερού της πηγής θερμότητας σε κλειστού τύπου.
- Αν δε χρησιμοποιείται ο μεσαίος εναλλάκτης θερμότητας και ο πύργος ψύξης ανοιχτού τύπου
είναι άμεσα συνδεδεμένος με το προϊόν, το προϊόν ενδέχεται να υποστεί ζημιά από ξένα αντικείμενα κλπ. και σε αυτήν την περίπτωση, δεν καλύπτεται η δωρεάν επισκευή.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

- Απαιτείται προσοχή στη διαχείριση της ποιότητας του νερού. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί διάβρωση του σωλήνα νερού
της πηγής θερμότητας και βλάβη στο προϊόν.
- Αν η θερμοκρασία του νερού είναι 40 °C η υψηλότερη, ενδέχεται να παρουσιαστεί διάβρωση, οπότε είναι καλύτερα να προστεθεί
κάποιο αντιδιαβρωτικό διάλυμα.
- Εγκαταστήστε τον σωλήνα, τη βαλβίδα, τον μετρητή και τον αισθητήρα σε σημείο που να είναι εύκολη η συντήρηση.
Εγκαταστήστε τη βαλβίδα του σωλήνα νερού της πηγής θερμότητας σε χαμηλή θέση για να είναι δυνατή η αποστράγγιση όποτε
χρειάζεται.
- Προσέχετε να μην υπάρχει εισροή αέρα. Ο αέρας κάνει την ταχύτητα της ροής ασταθή κατά την κυκλοφορία του νερού της πηγής
θερμότητας και ενδέχεται να μειώσει την απόδοση της αντλίας και να δημιουργήσει δονήσεις στο σωλήνα νερού της πηγής
θερμότητας. Κατά συνέπεια, τοποθετήστε εξαρτήματα εκκαθάρισης αέρα στα κατάλληλα σημεία, όπου αναμένεται δημιουργία
αέρα.
- Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να αποφύγετε το πάγωμα. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος παγώματος τον χειμώνα.
* Όταν πέφτει η θερμοκρασία, πριν παγώσει, κυκλοφορήστε το νερό με μια αντλία.
* Χρησιμοποιήστε ένα μπόιλερ για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία δωματίου.
* Αν δε λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τον χειμώνα, αποστραγγίστε το νερό του πύργου ψύξης.
* Χρησιμοποιήστε διάλυμα πρόληψης παγώματος.
* Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για την ελάχιστη ποσότητα διαλύματος πρόληψης παγώματος που πρέπει να προστεθεί για
κάθε θερμοκρασία παγετού.
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Πίνακας προτύπων διαχείρισης ποιότητας νερού πηγής θερμότητας
Το νερό που περιέχει πολλά ξένα αντικείμενα προκαλεί διάβρωση ή ξεφλούδισμα στον συμπυκνωτή και
τους σωλήνες και ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και το χρόνο ζωής του προϊόντος. Να χρησιμοποιείται νερό πηγής θερμότητας κατάλληλο για [Περιβαλλοντική πολιτική Εφαρμογή βασικής πράξης
Διάταξη Περιβαλλοντικό πρότυπο]. Αν στην παροχή νερού του πύργου ψύξης χρησιμοποιηθεί νερό διαφορετικό από το νερό βρύσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την ποιότητα του νερού.
- Η διαχείριση της ποιότητας του νερού πηγής θερμότητας θα πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα του
παρακάτω πίνακα. Αν η διαχείριση του νερού της πηγής θερμότητας δε γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα προτύπων ποιότητας νερού, ενδέχεται να προκληθεί μείωση στην απόδοση του κλιματιστικού ή
σοβαρό πρόβλημα στο προϊόν.
Κατηγορία

Σύστημα κλειστού τύπου
Νερό πηγής θέρμανσης Συμπληρωματικό νερό

Επιρροή
Διάβρωση

Κλίμακα

Βασική κατηγορία
pH [25 °C]

7.0~8.0

7.0~8.0

O

O

Ηλεκτρική αγωγιμότητα [25°C](mS/m)

30 ή λιγότερο

30 ή λιγότερο

O

O

Ιόντα χλωρίου (mg CI- /l)

50 ή λιγότερο

50 ή λιγότερο

O

-

Θειικά ιόντα (mg SO42-/l)

50 ή λιγότερο

50 ή λιγότερο

O

-

Κατανάλωση οξών [pH 4,8] (mg CaCO3/l)

50 ή λιγότερο

50 ή λιγότερο

-

O

Συνολική σκληρότητα (mg CaCO3/l)

70 ή λιγότερο

70 ή λιγότερο

-

O

Σκληρότητα ασβεστίου (mg CaCO3/l)

50 ή λιγότερο

50 ή λιγότερο

-

O

Ιόντα διοξειδίου του πυριτίου (mg SiO2/l)

30 ή λιγότερο

30 ή λιγότερο

-

O

Κατηγορία αναφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Σίδηρος (mg Fe/l)

1,0 ή λιγότερο

0,3 ή λιγότερο

O

O

Χαλκός (mg Cu/l)

1,0 ή λιγότερο

1,0 ή λιγότερο

O

-

Θειικά ιόντα (mg S2/l)

Δε θα ανιχνευτεί

Δε θα ανιχνευτεί

O

-

Ιόντα αμμωνίου (mg NH+4/l)

0,3 ή λιγότερο

1,0 ή λιγότερο

O

-

Υπολειπόμενο χλώριο (mg Cl/l)

0,25 ή λιγότερα

0,3 ή λιγότερο

O

Ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα (mg CO2/l)

0,4 ή λιγότερο

4,0 ή λιγότερο

O

-

Δείκτης σταθερότητας

-

-

O

O

[Παραπομπή]
(1) Το σύμβολο Ο στο πεδίο διάβρωσης και ξεφλουδίσματος υποδεικνύει την πιθανότητα δημιουργίας τους.
(2) Αν η θερμοκρασία του νερού είναι 40 °C ή υψηλότερη, ο σίδηρος χωρίς προστατευτική επικάλυψη ενδέχεται να υποστεί διάβρωση όταν εκτεθεί σε νερό και η προσθήκη αντιδιαβρωτικού διαλύματος ή εξαρτήματος εκκαθάρισης του αέρα ενδέχεται να έχει θετικά αποτελέσματα.
(3) Στο κύκλωμα κλειστού τύπου που χρησιμοποιεί πύργο ψύξης κλειστού τύπου, το ψυκτικό και το
συμπληρωματικό νερό θα πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ποιότητας νερού για συστήματα
κλειστού τύπου στον πίνακα.
(4) Για το συμπληρωματικό και το παρεχόμενο νερό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε νερό βρύσης,
ύδατα βιομηχανικής χρήσης ή υπόγεια ύδατα, εκτός από απιονισμένο νερό, ουδέτερο νερό και
μαλακό νερό.
(5) Οι 15 κατηγορίες του πίνακα είναι οι γενικές αιτίες διάβρωσης και ξεφλουδίσματος
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Πλαϊνό φίλτρο σωλήνα νερού
Για την προστασία του προϊόντος τύπου ψύξης νερού, βεβαιωθείτε ότι στον πλαϊνό σωλήνα νερού
πηγής θερμότητας έχετε εγκαταστήσει φίλτρο 50 Mesh ή περισσότερο.
Διαφορετικά, ο εναλλάκτης θερμότητας ενδέχεται να υποστεί βλάβη λόγω των παρακάτω συνθηκών.
1 Η πλευρά νερού πηγής θερμότητας στον εναλλάκτη θερμότητας τύπου πλάκας αποτελείται
από πολλά μικρά μονοπάτια ροής.
2 Αν δε χρησιμοποιηθεί φίλτρο 50 Mesh ή περισσότερο, τα ξένα αντικείμενα ενδέχεται να φράξουν κάποια από τα μονοπάτια ροής.
3 Ως αποτέλεσμα της βλάβης του εναλλάκτη θερμότητας λόγω παγώματος και ρήξης, το ψυκτικό
αναμειγνύεται με το νερό πηγής θερμότητας και το προϊόν γίνεται ασταθές.

Εισχώρηση ξένων
αντικειμένων

Πλευρά νερού πηγής
θερμότητας

Μερικό πάγωμα
σε εξέλιξη

Βλάβη λόγω
παγώματος και ρήξης

Πλευρά
ψυκτικού

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Ενέργειες για προβλήματα στη δοκιμαστική λειτουργία
Κατηγορία Κατάσταση

Αιτία

Είναι το σφάλμα που σχετίζεται
με το νερό πηγής θερμότητας
κατά τη σύνδεση του ροοστάτη
CH 13 και το νερό πηγής θερμότητας
Εάν γίνεται
δε ρέει ή η ποσότητα της ροής
παροχή
δεν είναι επαρκής.
νερού
(Όλες οι συνθήκες λειτουργίας)
πηγής θερμότητας
Το νερό της πηγής θερμότηCH 180 τας δε ρέει ή η ποσότητα
ροής δεν είναι επαρκής.

έλεγχος και ενέργεια
Ελέγξτε αν λειτουργεί η αντλία παροχής νερού της πηγής θερμότητας.
Ελέγξτε το μπλοκάρισμα του σωλήνα νερού της πηγής
θερμότητας. (Καθαρισμός φίλτρου, κλειδωμένη βαλβίδα,
πρόβλημα στη βαλβίδα, αέρας στο σωλήνα, κλπ.)
Ελέγξτε το πρόβλημα στο ροοστάτη. (Δυσλειτουργία ροοστάτη, μη εξουσιοδοτημένος χειρισμός, αποσύνδεση, κλπ.)
Ελέγξτε αν λειτουργεί η αντλία παροχής νερού της πηγής θερμότητας
Ελέγξτε το μπλοκάρισμα του σωλήνα νερού της πηγής
θερμότητας. (Καθαρισμός φίλτρου, κλειδωμένη βαλβίδα,
πρόβλημα στη βαλβίδα, αέρας στο σωλήνα, κλπ.)

Συντήρηση εναλλάκτη θερμότητας τύπου πλάκας

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Καθώς αυξάνεται το ξεφλούδισμα, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση του εναλλάκτη θερμότητας τύπου πλάκας ή να παρουσιαστεί βλάβη λόγω παγώματος και
ρήξης με μειωμένη ποσότητα ροής. Για αυτούς τους λόγους, είναι απαραίτητη η περιοδική διαχείριση προκειμένου να αποφευχθεί το ξεφλούδισμα.
1 Πριν ξεκινήσετε την περίοδο χρήσης, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία. (Περίοδος: 1 φορά το χρόνο)
1) Πραγματοποιήστε έλεγχο της ποιότητας του νερού για να δείτε αν η κατάστασή του ακολουθεί τα πρότυπα.
2) Πραγματοποιήστε καθαρισμό του φίλτρου.
3) Ελέγξτε αν είναι επαρκής η ποσότητα ροής.
4) Ελέγξτε αν το περιβάλλον λειτουργίας είναι επαρκές. (Πίεση, ποσότητα ροής, θερμοκρασία εξόδου νερού, κλπ.)
2 Για να καθαρίσετε τον εναλλάκτη θερμότητας τύπου πλάκας, ακολουθήστε τις διαδικασίες που ακολουθούν. (Περίοδος: 1 φορά το χρόνο)
1) Ελέγξτε αν η θύρα συντήρησης είναι στερεωμένη στον σωλήνα νερού για καθαρισμό με χημικούς
διαλύτες. Το μυρμηκικό οξύ αραιωμένο κατά 5%, το κιτρικό οξύ, το οξαλικό οξύ (οξύ νερού), το οξικό
οξύ, το φωσφορικό οξύ, κλπ. είναι κατάλληλα για χημικοί διαλύτες για τον καθαρισμό του ξεφλουδίσματος. (* Το υδροχλωρικό οξύ, το θειικό οξύ, το νιτρικό οξύ, κλπ. έχουν διαβρωτικές ιδιότητες και
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ.)
2) Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διαφράγματος του σωλήνα εισόδου και εξόδου νερού
και η βαλβίδα αποστράγγισης σωλήνα είναι σωστά κλειδωμένες.
3) Συνδέστε το σωλήνα για καθαρισμό με χημικό διαλύτη μέσω της υποδοχής συντήρησης του σωλήνα
νερού, γεμίστε τον εναλλάκτη θερμότητας τύπου πλάκας με τον χημικό διαλύτη των περίπου 50 °C ~
60 °C και κυκλοφορήστε με αντλία για περίπου 2 ~ 5 ώρες. Ο χρόνος κυκλοφορίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία του διαλύτη καθαρισμού ή το βαθμό του ξεφλουδίσματος. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να παρατηρείτε πολύ καλά τις αλλαγές χρώματος του χημικού διαλύτη προκειμένου να αποφασίσετε τον χρόνο κυκλοφορίας για την αφαίρεση του ξεφλουδίσματος.
4) Μετά την κυκλοφορία του διαλύτη, αποστραγγίστε πλήρως τον χημικό διαλύτη στον εναλλάκτη θερμότητας τύπου πλάκας, γεμίστε με υδροξείδιο του νατρίου συμπύκνωσης 1~2 % (NaOH) ή όξινο
ανθρακικό νάτριο (NaHCO3) και κυκλοφορήστε το για περίπου 15~20 λεπτά ώστε να εξουδετερωθεί
ο εναλλάκτης θερμότητας.
5) Αφού ολοκληρωθεί η εξουδετέρωση, καθαρίστε το εσωτερικό του εναλλάκτη θερμότητας τύπου πλάκας με καθαρό νερό. Μετρώντας τη συγκέντρωση pH του νερού, μπορείτε να βεβαιωθείτε αν ο χημικός διαλύτης έχει αφαιρεθεί σωστά.
6) Αν χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο χημικό διαλύτη που κυκλοφορεί στην αγορά, βεβαιωθείτε εκ των
προτέρων ότι δεν έχει κάποια διαβρωτική ιδιότητα για ανοξείδωτα ή χαλκό.
7) Ζητήστε τη συμβουλή των ειδικών της σχετικής βιομηχανίας για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό με χημικό διαλύτη.
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3 Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας καθαρισμού, θέστε το προϊόν άλλη μια φορά σε λειτουργία για να
δείτε αν λειτουργεί σωστά.

Βαλβίδα διαφράγματος
(κλειδωμένη)

Βαλβίδα διαφράγματος
(κλειδωμένη)

Εύκαμπτος
σωλήνας

Υποδοχή συντήρησης
Δίχτυ
φιλτραρίσματος

Ψύκτης
Φίλτρο
Βαλβίδα αποστράγγισης
(κλειδωμένη)

Αντλία

[Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας τύπου πλάκας]

Διαχείριση καθημερινής επιθεώρησης
1 Διαχείριση ποιότητας νερού

2 Διαχείριση ποσότητας ροής
Αν η ποσότητα ροής δεν είναι επαρκής, ενδέχεται να παρουσιαστεί πάγωμα και ρήξη στον εναλλάκτη θερμότητας τύπου πλάκας. Ελέγξτε αν το φίλτρο έχει μπλοκάρει ή έχει γεμίσει με αέρα και διαπιστώστε αν η
ποσότητα ροής είναι ανεπαρκής ελέγχοντας τη διαφορά θερμοκρασίας ή πίεσης μεταξύ του σωλήνα
νερού εισόδου και εξόδου της εξωτερικής μονάδας. Αν η διαφορά θερμοκρασίας ή πίεσης είναι πάνω από
το κατάλληλο επίπεδο, αυτό υποδεικνύει ότι η ποσότητα ροής είναι μειωμένη, οπότε θα πρέπει άμεσα να
σταματήσετε τη λειτουργία και να αφαιρέσετε την αιτία πριν την επαναλειτουργία. (* Αν υπάρχει αέρας,
βεβαιωθείτε ότι θα πραγματοποιήσετε εκκαθάριση. Ο αέρας μέσα στον σωλήνα νερού εμποδίζει την
κυκλοφορία του νερού πηγής θερμότητας προκαλώντας ανεπαρκή ποσότητα ροής και ενδέχεται επίσης
να προκαλέσει και πάγωμα και ρήξη.)

3 Διαχείριση συγκέντρωσης άλμης
Αν χρησιμοποιείτε άλμη (αντιπηκτικό) στο νερό πηγής θερμότητας, χρησιμοποιήστε τον καθορισμένο
τύπο και συγκέντρωση. Η άλμη χλωριούχου ασβεστίου προκαλεί διάβρωση του εναλλάκτη θερμότητας
τύπου πλάκας, οπότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Αν δε φροντίζετε το αντιπηκτικό, αυτό απορροφάει
υγρασία από τον αέρα, μειώνεται η συγκέντρωση και ενδέχεται να προκύψει πάγωμα και ρήξη του εναλλάκτη θερμότητας τύπου πλάκας, οπότε ελαχιστοποιήστε την περιοχή επαφής με τον αέρα, μετράτε
περιοδικά τη συγκέντρωση της άλμης και διατηρήστε τη συγκέντρωση της άλμης προσθέτοντας άλμη
όποτε χρειάζεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Ο εναλλάκτης θερμότητας τύπου πλάκας δεν έχει τη δομή για αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό ή αντικατάσταση εξαρτημάτων. Για να αποφύγετε τη διάβρωση ή το ξεφλούδισμα στον εναλλάκτη θερμότητας
τύπου πλάκας, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη διαχείριση της ποιότητας του νερού. Η ποιότητα του νερού θα πρέπει να ικανοποιεί το ελάχιστο προτεινόμενο πρότυπο της κατηγορίας για την ποιότητα του νερού. Αν προστεθεί κάποιο διάλυμα πρόληψης ή περιορισμού της διάβρωσης, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε υλικά χωρίς διαβρωτικές ιδιότητες για ανοξείδωτα ή χαλκό. Για να αποτρέψετε τη μόλυνση του νερού κυκλοφορίας από τον εξωτερικό αέρα, συνιστάται να αποστραγγίζετε περιοδικά το νερό
μέσα στο σωλήνα νερού και να ξαναγεμίζετε με νερό ακόμα κι αν το νερό κυκλοφορίας δεν έχει μολυνθεί.
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Κατηγορία
ελέγχου

Περίοδος
(Έτος)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15

Κατάσταση λειτουργίας προϊόντος

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Καθάρισμα πλέγματος

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Έλεγχος ποιότητας νερού

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Έλεγχος διαρροής ψυκτικού

●

●

! ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Ο παραπάνω πίνακας ελέγχων ορίζει την ελάχιστη περίοδο αλλά απαιτούνται πιο συχνοί έλεγχοι
ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης και την κατάσταση λειτουργίας / κατάσταση ποιότητας νερού.
• Κατά τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας, θα πρέπει να αφαιρέσετε εξαρτήματα όπως το
μανόμετρο ή να κλειδώσετε τη βαλβίδα έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η είσοδος του χημικού διαλύτη.
• Κατά τον καθαρισμό, ελέγξτε εκ των προτέρων τα εξαρτήματα σύνδεσης των σωλήνων προκειμένου να
αποτρέψετε τη διαρροή του χημικού διαλύτη.
• Ξεκινήστε την εργασία καθαρισμού αφού ο χημικός διαλύτης και το νερό έχουν αναμειχθεί επαρκώς.
• Είναι προτιμότερο να πραγματοποιήστε τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας σε αρχικό στάδιο,
γιατί όταν το ξεφλούδισμα γίνει έντονο είναι δύσκολο να αφαιρεθεί.
• Σε περιοχές με κακή ποιότητα νερού, οι περιοδικές εργασίες καθαρισμού είναι απαραίτητες.
• Ο χημικός διαλύτης έχει έντονη όξινη ιδιότητα, οπότε πρέπει να ξεπλυθεί τελείως με νερό.
• Για να βεβαιωθείτε ότι έχει καθαρίσει το εσωτερικό, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και ελέγξτε μέσα
στον σωλήνα.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει την εκκαθάριση του αέρα για να αφαιρέσετε τον αέρα από το
εσωτερικό του σωλήνα νερού.
• Μετά τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει αν το νερό πηγής θερμότητας ρέει κανονικά πριν
επανεκκινήσετε το προϊόν.
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Γενικό σφάλμα

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν το προϊόν σταμάτησε από τη διάταξη ασφαλείας, αναγνωρίστε και επιλύστε την αιτία πριν
την επανεκκίνηση.

Σύμπτωμα

Πιθανή αιτία

Πιθανή λύση

Ελέγξτε τη διάταξη προστασίας από την υπερένταση
Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος της συσκευΕλέγξτε αν έχει αποσυνδεθεί η ασφάλεια
ής
Συνεχίστε την παροχή ρεύματος στη συσκευή
Εσφαλμένη ή ανακριβής ρύθμιση παραμέτρων Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των παραμέτρων της συσκευής
της συσκευής
Ελέγξτε αν η καλωδίωση είναι λανθασμένη

Οι ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένες

Ελέγξτε την κατάσταση των ειδοποιήσεων
Ελέγξτε για ξεχωριστή διαδικασία επίλυσης προβλημάτων της ειδοποίησης και λύστε το πρόβλημα
Ακολουθήστε την οδηγία
Ελέγξτε το κανάλι εισόδου της HMI για να ελέγξετε την κατάσταση των
ειδοποιήσεων

Εισαγωγή χρόνου καθυστέρησης

Ελέγξτε αν ο συμπιεστής εισήγαγε τον χρόνο καθυστέρησης εκκίνησης

Η συσκευή δεν ξεκινάει.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Πριν παρουσιαστεί η εξειδικευμένη προειδοποίηση, αυτή παρουσιάζει τα γενικά προβλήματα
καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Όταν ο ψύκτης δε λειτουργεί, ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος, το ψυκτικό, τις ρυθμίσεις των
παραμέτρων και τη ρύθμιση των ειδοποιήσεων του ψύκτη.
Ελέγξτε την τάση που συνδέεται με το μπλοκ των ακροδεκτών μέσα στον πίνακα τροφοδοσίας
ρεύματος για να ελέγξετε την τροφοδοσία ρεύματος.
Αν δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος, ελέγξτε αν έχει πέσει ο ασφαλειοδιακόπτης της τροφοδοσίας.
Αν η τροφοδοσία ρεύματος είναι συνδεδεμένη κανονικά, ελέγξτε την πίεση του κύκλου του ψύκτη
για να δείτε αν βρίσκεται εντός των φυσιολογικών ορίων.
Αν η πίεση ξεπερνάει το φυσιολογικό εύρος, ελέγξτε για διαρροή χρησιμοποιώντας τη σαπουνόφουσκα.
Πριν την εκκίνηση του ψύκτη, επιστρέψτε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Τέλος, ελέγξτε τη ρύθμιση των ειδοποιήσεων.
Οι ειδοποιήσεις είναι δυνατό να ελεγχθούν μέσω της συσκευής HMI.
Αν είναι ενεργοποιημένες, ακολουθήστε την επίλυση προβλημάτων για τη συγκεκριμένη ειδοποίηση.
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Σύμπτωμα

Πιθανή αιτία

Πιθανή λύση

Ανεπαρκές ψυκτικό

Ελέγξτε για διαρροή και ξαναγεμίστε το ψυκτικό\

Ανεπαρκές κρύο νερό

Ελέγξτε το σύστημα κρύου νερού (Βεβαιώστε την ονομαστική ροή)
- Είναι κλειστή η βαλβίδα του συστήματος κρύου νερού;
- Η διαφορά πίεσης μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του συστήματος
κρύου νερού είναι η κατάλληλη;
- Είναι κρύος ο αέρας του συστήματος κρύου νερού;

Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή

Ελέγξτε αν τιμή τιμή της εξωτερικής θερμοκρασίας είναι εντός των ορίων
λειτουργίας

Ξένα σωματίδια έχουν συγκεντρωθεί στον
συμπυκνωτή

Καθαρίστε τον συμπυκνωτή

Ελάττωμα του ανεμιστήρα

Αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα

Έχει χαλαρώσει το μπουλόνι σύνδεσης ανεμιστήρα-μοτέρ

Ελέγξτε την κατάσταση της συναρμολόγησης και σφίξτε το μπουλόνι

Η συναρμολόγηση μοτέρ-βάσης μοτέρ είναι
χαλαρή

Ελέγξτε την κατάσταση της συναρμολόγησης και σφίξτε το μπουλόνι

Ο ανεμιστήρας δεν είναι ισορροπημένος

Αφού ελέγξετε το εύρος περιστροφής του ανεμιστήρα, αντικαταστήστε
τον ανεμιστήρα

Το μπουλόνι συναρμολόγησης του συμπιεστή
είναι χαλαρό

Αν το μπουλόνι/παξιμάδι συναρμολόγησης είναι χαλαρό, σφίξτε το.

Το μπουλόνι συναρμολόγησης του πλαισίου
είναι χαλαρό

Ελέγξτε την κατάσταση της συναρμολόγησης και σφίξτε το μπουλόνι

Το έδρανο του μοτέρ έχει καεί

Ελέγξτε για μη φυσιολογικό θόρυβο στο μοτέρ (Θόρυβο σε πολλαπλές
RPM) και αντικαταστήστε το μοτέρ

Η κατάσταση του λάστιχου της βάσης του
μοτέρ είναι ελαττωματική

Αντικαταστήστε τη βάση του μοτέρ

Ελάττωμα δόνησης σωλήνα γύρω από τον
συμπιεστή

Αντικαταστήστε το αντιδονητικό λάστιχο που συνδέεται με το σωλήνα

Ελάττωμα ανεμιστήρα αποβολής θερμότητας
στο κιβώτιο ελέγχου

Καθαρίστε το εξάρτημα γύρω από τον ανεμιστήρα αποβολής θερμότητας

Συνεχής αναζήτηση
για τη θερμοκρασία
κρύου νερού

Ανεπαρκές κρύο νερό

Ελέγξτε το σύστημα κρύου νερού (Βεβαιώστε την ονομαστική ροή)
- Είναι κλειστή η βαλβίδα του συστήματος κρύου νερού;
- Η διαφορά πίεσης μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του συστήματος
κρύου νερού είναι η κατάλληλη;
- Είναι κρύος ο αέρας του συστήματος κρύου νερού;
- Το φορτίο ψύξης βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο εύρος;

Η πίεση εξάτμισης
είναι υψηλή

Προσωρινή αύξηση στη θερμοκρασία κρύου
νερού λόγω μη φυσιολογικής αύξησης στο
φορτίο

Η πίεση εξάτμισης
είναι χαμηλή και το
προϊόν σταματάει
συνεχώς.

Η πίεση συμπύκνωσης είναι υψηλή και
το προϊόν σταματάει
συνεχώς.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Το προϊόν δονείται
δυνατά.

Ήχος συντονισμού

Θόρυβος υψηλής
συχνότητας από την
μπροστινή πλευρά
του προϊόντος

Είναι φυσιολογικό.
Αλλά, ελέγξτε αν βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.
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Ειδοποίηση
Η περιγραφή της ειδοποίησης είναι η ακόλουθη.

Κωδικός
σφάλματος

Όνομα σφάλματος
Κατάσταση σφάλματος
Έλεγχος κατά το σφάλμα

Κατάσταση ακύρωσης

Σφάλμα αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας
CHxx001

Ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας είναι ανοιχτός/βραχυκυκλωμένος
Σταματήστε το προϊόν

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα επικοινωνίας HMI
CHxx003

Όταν η επικοινωνία μεταξύ της HMI και του ελεγκτή του ψύκτη έχει διακοπεί για
περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα
Σταματήστε το προϊόν

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα επικοινωνίας κιβωτίου ελέγχου κύκλου
CHxx005

Όταν η επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτή του ψύκτη και του κιβωτίου ελέγχου του
κύκλου έχει διακοπεί για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα
Σταματήστε το προϊόν

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα απομακρυσμένης επικοινωνίας
Όταν η επικοινωνία modbus με την εξωτερική συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί
για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα μετά την εγκατάσταση της αρχικής επικοινωνίας με το απομακρυσμένο modbus
Σταματήστε το προϊόν

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα μπλοκαρίσματος αντλίας νερού φορτίου
CHxx011

Όταν η αντλία νερού φορτίου είναι απενεργοποιημένη για 3 δευτερόλεπτα κατά την εκκίνηση ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για περισσότερες από 3 φορές μέσα σε 1 ώρα
Όταν είναι απενεργοποιημένος για περισσότερα από 9 δευτερόλεπτα μέσα σε μια ώρα
Σταματήστε το προϊόν

Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς της HMI

Σφάλμα Ροοστάτη νερού φορτίου
CHxx013

Όταν ο ροοστάτης νερού φορτίου είναι απενεργοποιημένος για 3 δευτερόλεπτα κατά την εκκίνηση ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για περισσότερες από 3 φορές μέσα σε 1 ώρα. Όταν
είναι απενεργοποιημένος για περισσότερα από 9 δευτερόλεπτα μέσα σε μια ώρα.
Σταματήστε το προϊόν

Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς της HMI

Απομακρυσμένη ειδοποίηση
CHxx015

Όταν το σήμα σημείου επαφής της καλωδίωσης υλικού είναι σύντομο κατά την
εισαγωγή σε κατάσταση απομακρυσμένου ελέγχου
Σταματήστε το προϊόν

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

CHxx009
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Όνομα σφάλματος
Κωδικός
σφάλματος

Κατάσταση σφάλματος
Έλεγχος κατά το σφάλμα

Κατάσταση ακύρωσης

Βλάβη συμπιεστή αντιστροφέα IPM
CHxx021

Ελάττωμα οδηγού ΙΡΜ του συμπιεστή αντιστροφέα/ελάττωμα συμπιεστή αντιστροφέα
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Υπερένταση εισόδου συμπιεστή αντιστροφέα
CHxx022

Υπερένταση εισόδου συμπιεστή αντιστροφέα
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Χαμηλή τάση σύνδεσης DC συμπιεστή αντιστροφέα
CHxx023

Ελάττωμα φορτίου τάσης DC
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Λειτουργία διακόπτη υψηλής πίεσης κύκλου
CHxx024

Ο διακόπτης υψηλής πίεσης λειτουργεί λόγω μη φυσιολογικής υψηλής πίεσης
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Υψηλή/χαμηλή τάση τάσης εισόδου
CHxx025

Τάση εισόδου με τιμή πάνω/κάτω από την επιτρεπτή τάση, Ν
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα βλάβης εκκίνησης συμπιεστή αντιστροφέα
CHxx026

Αποτυχία αρχικής εκκίνησης από ελάττωμα του συμπιεστή
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα υψηλής τάσης σύνδεσης DC αντιστροφέα
CHxx028

Ελάττωμα από την τάση DC και υπερφόρτιση
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Υπερφόρτιση συμπιεστή αντιστροφέα
CHxx029

Υπέρβαση ορίου
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση
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Όνομα σφάλματος
Κωδικός
σφάλματος

Κατάσταση σφάλματος
Έλεγχος κατά το σφάλμα

Κατάσταση ακύρωσης

Απότομη αύξηση στη θερμοκρασία αποβολής του συμπιεστή αντιστροφέα #1,#2
CHxx032
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Απότομη αύξηση στην υψηλή πίεση
CHxx034

Απότομη αύξηση στην πλευρά της υψηλής πίεσης
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Απότομη αύξηση στη χαμηλή πίεση
CHxx035

Πτώση στην πλευρά της χαμηλής πίεσης
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα χαμηλού ρυθμού συμπίεσης
CHxx036

Σφάλμα χαμηλού ρυθμού συμπίεσης
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αισθητήρα συμπιεστή αντιστροφέα CT
Ο αισθητήρας συμπιεστή αντιστροφέα CT είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας αποβολής συμπιεστή αντιστροφέα
CHxx041

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας αποβολής συμπιεστή αντιστροφέα είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

CHxx040
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Όνομα σφάλματος
Κωδικός
σφάλματος

Κατάσταση σφάλματος
Έλεγχος κατά το σφάλμα

Κατάσταση ακύρωσης

Σφάλμα αισθητήρα χαμηλής πίεσης
CHxx042

Ο αισθητήρας χαμηλής πίεσης είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αισθητήρα υψηλής πίεσης
CHxx043

Ο αισθητήρας υψηλής πίεσης είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας
CHxx045

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας αναρρόφησης
CHxx046

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας αναρρόφησης είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Λείπει φάση από το τριφασικό ρεύμα του ψύκτη
CHxx050

Λείπει φάση από το τριφασικό ρεύμα του ψύκτη
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση
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Όνομα σφάλματος
Κωδικός
σφάλματος

Κατάσταση σφάλματος
Έλεγχος κατά το σφάλμα

Κατάσταση ακύρωσης

Σφάλμα επικοινωνίας με τον ελεγκτή του αντιστροφέα
CHxx052

Σφάλμα επικοινωνίας με τον ελεγκτή του αντιστροφέα
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικού εξοπλισμού και εξωτερικού
εξοπλισμού
CHxx053

Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικού εξοπλισμού και εξωτερικού
εξοπλισμού
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Αντεστραμμένη φάση στην τριφασική παροχή ισχύος του εξωτερικού
εξοπλισμού (Αντεστραμμένη σύνδεση στο RST)
CHxx054

Αντεστραμμένη φάση στην τριφασική παροχή ισχύος του εξωτερικού
εξοπλισμού (Αντεστραμμένη σύνδεση στο RST)
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα επικοινωνίας με τον ελεγκτή του αντιστροφέα
CHxx057

Σφάλμα επικοινωνίας με τον ελεγκτή του αντιστροφέα
Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Αποτυχία εγκατάστασης εξωτερικού εξοπλισμού μοντέλου σειράς
CHxx059

Αποτυχία εγκατάστασης εξωτερικού εξοπλισμού μοντέλου σειράς
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα EEPROM αντιστροφέα πλακέτας PCB
CHxx060

Σφάλμα EEPROM αντιστροφέα πλακέτας PCB
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Απότομη αύξηση στη θερμοκρασία της πλακέτας IPM του αντιστροφέα
CHxx062

Απότομη αύξηση στη θερμοκρασία της πλακέτας IPM του αντιστροφέα
Correspond cycle stop

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας IPM αντιστροφέα
CHxx065

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας IPM αντιστροφέα είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Κλείδωμα ανεμιστήρα
CHxx067

Ανεμιστήρας κλειδωμένος
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο
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Όνομα σφάλματος
Κωδικός
σφάλματος

Κατάσταση σφάλματος
Έλεγχος κατά το σφάλμα

Κατάσταση ακύρωσης

Σφάλμα αισθητήρα CT ανεμιστήρα
CHxx075

Ο αισθητήρας CT ανεμιστήρα είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα υπερέντασης ανεμιστήρα
CHxx077

Υπερένταση ανεμιστήρα
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα βλάβης εκκίνησης ανεμιστήρα
CHxx079

Βλάβη εκκίνησης ανεμιστήρα
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα EEPROM κύριας PCB
CHxx086

Σφάλμα πρόσβασης στην EEPROM της κύριας PCB
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Σφάλμα EEPROM της PCB ανεμιστήρα
CHxx087

Σφάλμα πρόσβασης στην EEPROM της PCB ανεμιστήρα
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση
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Όνομα σφάλματος
Κωδικός
σφάλματος

Κατάσταση σφάλματος
Έλεγχος κατά το σφάλμα

Κατάσταση ακύρωσης

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας νερού μεμονωμένης εισόδου
CHxx090

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας νερού μεμονωμένης εισόδου είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας νερού μεμονωμένης εξόδου
CHxx091

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας νερού μεμονωμένης εξόδου είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ τμημάτων του εξωτερικού εξοπλισμού
CHxx104

Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ τμημάτων του εξωτερικού εξοπλισμού
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα επικοινωνίας πλακέτας ανεμιστήρα
CHxx105

Σφάλμα επικοινωνίας πλακέτας ανεμιστήρα
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα IPM της PCB ανεμιστήρα
Σφάλμα IPM της PCB ανεμιστήρα
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα χαμηλής τάσης σύνδεσης DC ανεμιστήρα
CHxx107

Υψηλή τάση σύνδεσης DC ανεμιστήρα
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας σωλήνα υγρού
CHxx113

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας του σωλήνα υγρού είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας αναρρόφησης υποψύξης
CHxx114

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας αποβολής υποψύξης είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας σωλήνα εξόδου υποψύξης
CHxx115

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα εξόδου υποψύξης είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

CHxx106
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Όνομα σφάλματος
Κωδικός
σφάλματος

Κατάσταση σφάλματος
Έλεγχος κατά το σφάλμα

Κατάσταση ακύρωσης

Σφάλμα επικοινωνίας Κύριας πλακέτας - Εξωτερικής πλακέτας
CHxx145

Σφάλμα επικοινωνίας Κύριας πλακέτας - Εξωτερικής πλακέτας
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αποτροπής συμπίεσης υγρού
CHxx150

Σφάλμα αποτροπής συμπίεσης υγρού
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Η εναλλαγή βαλβίδας αντιστροφής απέτυχε
CHxx151

Η εναλλαγή κατάστασης απέτυχε
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Παγωμένος εναλλάκτης θερμότητας τύπου πλάκας
CHxx180

Όταν η θερμοκρασία του νερού εξόδου φορτίου μετά την εκκίνηση του συμπιεστή διατηρείται στους 3 °C ή χαμηλότερα ή αν η χαμηλή πίεση μετά την εκκίνηση του συμπιεστή διατηρείται σε λιγότερα από 660 kPA
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Απότομη αύξηση στη θερμοκρασία της πλάκας αποβολής θερμότητας της
πλακέτας ανεμιστήρα
CHxx193

Απότομη αύξηση στη θερμοκρασία πηγής ψύχους της πλακέτας ανεμιστήρα
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας της πλάκας αποβολής θερμότητας της
πλακέτας ανεμιστήρα
CHxx194

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας της πλάκας αποβολής θερμότητας της πλακέτας
ανεμιστήρα είναι βραχυκυκλωμένος/ανοιχτός
Σταματήστε τον αντίστοιχο κύκλο

Αυτόματη επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 119

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εξωτερικό διάγραμμα
• Όνομα μοντέλου : 1 UNIT

C

Έξοδος
νερού (50A)
Είσοδος
νερού (50A)

A

D
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

B
Μπροστινή όψη

Πλάγια όψη

(Μονάδα: mm)

E

F

Ταξινόμηση

G

Πίσω προβολή

Διάσταση

A

765

B

2 198

C

2 300

D

2 154

E

230

F

619

G

382.3

120 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
• Όνομα μοντέλου : 2 UNIT

C

Έξοδος
νερού (65A)
Είσοδος
νερού
(65A)

A

Μπροστινή όψη

D
B

Πλάγια όψη

(Μονάδα: mm)

E

F

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

G
Πίσω προβολή

Ταξινόμηση

Διάσταση

A

1 528

B

2 199

C

2 300

D

2 154

E

230

F

619

G

158.8
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• Όνομα μοντέλου : 3 UNIT

C

Έξοδος
νερού (65A)
Είσοδος
νερού
(65A)

A

D
B

Μπροστινή όψη

Πλάγια όψη

2 291

B

2 199

C

2 300

D

2 154

E

230

E

F

A

G
Πίσω προβολή

F

619

G

158.8

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

(Μονάδα: mm)

Ταξινόμηση Διάσταση

122 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διάγραμμα ηλεκτρικής καλωδίωσης
• 1 UNIT, 2 UNIT (Κύριο), 3 UNIT (Κύριο)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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• 2 UNIT (Δευτερεύον), 3 UNIT (Δευτερεύον2)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

124 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
• 3 UNIT (Δευτερεύον1)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Καμπύλη απώλειας πίεσης κρύου νερού
Γράφημα πτώσης πίεσης εναλλάκτη θερμότητας ACHH
60
1 UNIT

3 UNIT

2 UNIT

Πτώση πίεσης (kPa)

50
40
30
20
10
0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Ρυθμός ροής νερού (LPM)

Πρωτόκολλο Modbus
Καταχωρητής πηνίου
Διεύθυνση καταχωρητή

Σημασία

1

0:Προϊόν εκτός λειτουργίας 1: Εκκίνηση λειτουργίας

2

Δεσμευμένο

3

0: Διατήρηση του ρεύματος
1: Διαγραφή του συσσωρευμένου χρόνου λειτουργίας

4~102

Δεσμευμένο

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

* LPM : Λίτρο ανά λεπτό

126 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Διακριτός καταχωρητής
Διεύθυνση καταχωρητή

Σημασία

10001

Κρατημένη

10002
10003
10004
10005
10006
10007~10104
10105

10106
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

10107

10108

10109

10110
10111~10118
10119

10120
10121~10208

0 : Διακόπτης ροής νερού φορτίου απενεργοποιημένος
1 : Διακόπτης ροής νερού φορτίου ενεργοποιημένος
Κρατημένη
0 : Έξοδος αντλίας νερού φορτίου απενεργοποιημένη
1 : Έξοδος αντλίας νερού φορτίου ενεργοποιημένη
Κρατημένη
0 : Ενδοασφάλιση αντλίας νερού φορτίου απενεργοποιημένη
1 : Ενδοασφάλιση αντλίας νερού φορτίου ενεργοποιημένη
Κρατημένη
0 : Βαλβίδα 4 οδών 1 του κύκλου 1 απενεργοποιημένη
1 : Βαλβίδα 4 οδών 1 του κύκλου 1 ενεργοποιημένη
0 : Βαλβίδα 4 οδών 2 του κύκλου 1 απενεργοποιημένη
1 : Βαλβίδα 4 οδών 2 του κύκλου 1 ενεργοποιημένη
0 : Ζεστό αέριο 1 του κύκλου 1 απενεργοποιημένο
1 : Ζεστό αέριο 1 του κύκλου 1 ενεργοποιημένο
0 : Ζεστό αέριο 2 του κύκλου 1 απενεργοποιημένο
1 : Ζεστό αέριο 2 του κύκλου 1 ενεργοποιημένο
0 : Θερμαντήρας συλλέκτη 1 του κύκλου 1 απενεργοποιημένος
1 : Θερμαντήρας συλλέκτη 1 του κύκλου 1 ενεργοποιημένος
0 : Θερμαντήρας συλλέκτη 2 του κύκλου 1 απενεργοποιημένος
1 : Θερμαντήρας συλλέκτη 2 του κύκλου 1 ενεργοποιημένος
Κρατημένη
0 : Συμπιεστής Inverter 1 του κύκλου 1 απενεργοποιημένος
1 : Συμπιεστής Inverter 1 του κύκλου 1 ενεργοποιημένος
0 : Συμπιεστής Inverter 2 του κύκλου 1 απενεργοποιημένος
1 : Συμπιεστής Inverter 2 του κύκλου 1 ενεργοποιημένος
Κρατημένη
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Διεύθυνση καταχωρητή
10209

10210

10211

10212

10213

10214
10215~10222
10223

10225~10312

0 : Βαλβίδα 4 οδών 1 του κύκλου 2 απενεργοποιημένη
1 : Βαλβίδα 4 οδών 1 του κύκλου 2 ενεργοποιημένη
0 : Βαλβίδα 4 οδών 2 του κύκλου 2 απενεργοποιημένη
1 : Βαλβίδα 4 οδών 2 του κύκλου 2 ενεργοποιημένη
0 : Ζεστό αέριο 1 του κύκλου 2 απενεργοποιημένο
1 : Ζεστό αέριο 1 του κύκλου 2 ενεργοποιημένο
0 : Ζεστό αέριο 2 του κύκλου 2 απενεργοποιημένο
1 : Ζεστό αέριο 2 του κύκλου 2 ενεργοποιημένο
0 : Θερμαντήρας συλλέκτη 1 του κύκλου 2 απενεργοποιημένος
1 : Θερμαντήρας συλλέκτη 1 του κύκλου 2 ενεργοποιημένος
0 : Θερμαντήρας συλλέκτη 2 του κύκλου 2 απενεργοποιημένος
1 : Θερμαντήρας συλλέκτη 2 του κύκλου 2 ενεργοποιημένος
Κρατημένη
0 : Συμπιεστής Inverter 1 του κύκλου 2 απενεργοποιημένος
1 : Συμπιεστής Inverter 1 του κύκλου 2 ενεργοποιημένος
0 : Συμπιεστής Inverter 2 του κύκλου 2 απενεργοποιημένος
1 : Συμπιεστής Inverter 2 του κύκλου 2 ενεργοποιημένος
Κρατημένη

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

10224

Σημασία

128 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διεύθυνση καταχωρητή
10313

10314

10315

10316

10317

10318
10319~10326
10327
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

10328
10329~10416

Σημασία
0 : Βαλβίδα 4 οδών 1 του κύκλου 3 απενεργοποιημένη
1 : Βαλβίδα 4 οδών 1 του κύκλου 3 ενεργοποιημένη
0 : Βαλβίδα 4 οδών 2 του κύκλου 3 απενεργοποιημένη
1 : Βαλβίδα 4 οδών 2 του κύκλου 3 ενεργοποιημένη
0 : Ζεστό αέριο 1 του κύκλου 3 απενεργοποιημένο
1 : Ζεστό αέριο 1 του κύκλου 3 ενεργοποιημένο
0 : Ζεστό αέριο 2 του κύκλου 3 απενεργοποιημένο
1 : Ζεστό αέριο 2 του κύκλου 3 ενεργοποιημένο
0 : Θερμαντήρας συλλέκτη 1 του κύκλου 3 απενεργοποιημένος
1 : Θερμαντήρας συλλέκτη 1 του κύκλου 3 ενεργοποιημένος
0 : Θερμαντήρας συλλέκτη 2 του κύκλου 3 απενεργοποιημένος
1 : Θερμαντήρας συλλέκτη 2 του κύκλου 3 ενεργοποιημένος
Κρατημένη
0 : Συμπιεστής Inverter 1 του κύκλου 3 απενεργοποιημένος
1 : Συμπιεστής Inverter 1 του κύκλου 3 ενεργοποιημένος
0 : Συμπιεστής Inverter 2 του κύκλου 3 απενεργοποιημένος
1 : Συμπιεστής Inverter 2 του κύκλου 3 ενεργοποιημένος
Κρατημένη
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Καταχωρητής εισόδου
Διεύθυνση καταχωρητή

Σημασία

30001

Έκδοση ελεγκτή ψύκτη

30002

Ρεύμα πλήρους λειτουργίας

30003

Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα

30004
30005

Συνήθης θερμοκρασία εξόδου νερού φορτίου (μέση τιμή μεμονωμένων
εξόδων νερού φορτίου)
Συνήθης θερμοκρασία εισόδου νερού φορτίου (μέση τιμή μεμονωμένων
εισόδων νερού φορτίου)

30006~30007

Κρατημένη

30008

Πληροφορίες για βλάβη του ψυγείου (1~5)

30009

Πληροφορίες για βλάβης του κύκλου (0 : Σύνηθες σφάλμα συστήματος,
1~10 : σφάλμα αντίστοιχου κύκλου)

30010

Κωδικός βλάβης

30011

Χρόνος αναμονής εκκίνησης

30012

Χρόνος αναμονής διακοπής

30013

Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας προϊόντος, ανώτερο επίπεδο

30014

Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας προϊόντος, κατώτερο επίπεδο
Κρατημένη

30101, 30102

Θερμοκρασία εξόδου νερού φορτίου του κύκλου 1

30103, 30104

Θερμοκρασία εξόδου νερού φορτίου του κύκλου 2

30105~30108

Κρατημένη

30109

Θερμοκρασία συμπύκνωσης του κύκλου 1 (αριστερά)

30110

Θερμοκρασία συμπύκνωσης του κύκλου 1 (δεξιά)

30111

Θερμοκρασία εξάτμισης του κύκλου 1 (αριστερά)

30112

Θερμοκρασία εξάτμισης του κύκλου 1 (δεξιά)

30113

Συχνότητα κύκλου 1 του συμπιεστή Inverter 1

30114

Συχνότητα κύκλου 1 του συμπιεστή Inverter 2

30115

Υψηλή πίεση του κύκλου 1 (αριστερά)

30116

Υψηλή πίεση του κύκλου 1 (δεξιά)

30117

Χαμηλή πίεση του κύκλου 1 (αριστερά)

30118

Χαμηλή πίεση του κύκλου 1 (δεξιά)

30119

Ρεύμα λειτουργίας του κύκλου 1 (αριστερά)

30120

Ρεύμα λειτουργίας του κύκλου 1 (δεξιά)

30121

Τιμή κατάστασης κύριας ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής του κύκλου 1 (αριστερά)

30122

Τιμή κατάστασης κύριας ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής του κύκλου 1 (δεξιά)

30123~30124

Κρατημένη

30125

Θερμοκρασία εκκένωσης του συμπιεστή Inverter του κύκλου 1

30126

Θερμοκρασία εκκένωσης του συμπιεστή Inverter του κύκλου 2

30127

Θερμοκρασία εισαγωγής του συμπιεστή Inverter του κύκλου 1

30128

Θερμοκρασία εισαγωγής του συμπιεστή Inverter του κύκλου 2

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

30015~30100

130 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διεύθυνση καταχωρητή

Σημασία

30129
30130
30131
30132
30133~30144
30145
30146
30147
30148
30149~30200
30201, 30202
30203, 30204
30205~30208
30209
30210
30211
30212
30213
30214
30215
30216
30217
30218
30219
30220
30221
30222
30223~30224
30225
30226
30227
30228
30229
30230
30231
30232
30233~30244
30245
30246
30247
30248
30249~30300

Θερμοκρασία σωλήνα υγρών του κύκλου 1 (αριστερά)
Θερμοκρασία σωλήνα υγρών του κύκλου 1 (δεξιά)
Δεκαεξαδική θερμοκρασία του κύκλου 1 (αριστερά)
Δεκαεξαδική θερμοκρασία του κύκλου 1 (δεξιά)
Κρατημένη
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 1 του κύκλου 1 (ανώτερο επίπεδο)
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 1 του κύκλου 1 (κατώτερο επίπεδο)
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 2 του κύκλου 1 (ανώτερο επίπεδο)
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 2 του κύκλου 1 (κατώτερο επίπεδο)
Κρατημένη
Θερμοκρασία εξόδου νερού φορτίου του κύκλου 2
Θερμοκρασία εξόδου νερού φορτίου του κύκλου 2
Κρατημένη
Θερμοκρασία συμπύκνωσης του κύκλου 2 (αριστερά)
Θερμοκρασία συμπύκνωσης του κύκλου 2 (δεξιά)
Θερμοκρασία εξάτμισης του κύκλου 2 (αριστερά)
Θερμοκρασία εξάτμισης του κύκλου 2 (δεξιά)
Συχνότητα κύκλου 2 του συμπιεστή Inverter 1
Συχνότητα κύκλου 2 του συμπιεστή Inverter 2
Υψηλή πίεση του κύκλου 2 (αριστερά)
Υψηλή πίεση του κύκλου 2 (δεξιά)
Χαμηλή πίεση του κύκλου 2 (αριστερά)
Χαμηλή πίεση του κύκλου 2 (δεξιά)
Ρεύμα λειτουργίας του κύκλου 2 (αριστερά)
Ρεύμα λειτουργίας του κύκλου 2 (δεξιά)
Τιμή κατάστασης κύριας ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής του κύκλου 2 (αριστερά)
Τιμή κατάστασης κύριας ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής του κύκλου 2 (δεξιά)
Κρατημένη
Θερμοκρασία εκκένωσης του συμπιεστή Inverter του κύκλου 2
Θερμοκρασία εκκένωσης του συμπιεστή Inverter του κύκλου 2
Θερμοκρασία εισαγωγής του συμπιεστή Inverter του κύκλου 2
Θερμοκρασία εισαγωγής του συμπιεστή Inverter του κύκλου 2
Θερμοκρασία σωλήνα υγρών του κύκλου 2 (αριστερά)
Θερμοκρασία σωλήνα υγρών του κύκλου 2 (δεξιά)
Δεκαεξαδική θερμοκρασία του κύκλου 2 (αριστερά)
Δεκαεξαδική θερμοκρασία του κύκλου 2 (δεξιά)
Κρατημένη
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 1 του κύκλου 2 (ανώτερο επίπεδο)
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 1 του κύκλου 2 (κατώτερο επίπεδο)
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 2 του κύκλου 2 (ανώτερο επίπεδο)
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 2 του κύκλου 2 (κατώτερο επίπεδο)
Δεσμευμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 131
Διεύθυνση καταχωρητή

Σημασία

30301, 30302

Θερμοκρασία εξόδου νερού φορτίου του κύκλου 3

30303, 30304

Θερμοκρασία εξόδου νερού φορτίου του κύκλου 3

30305~30308

Κρατημένη

30309

Θερμοκρασία συμπύκνωσης του κύκλου 3 (αριστερά)

30310

Θερμοκρασία συμπύκνωσης του κύκλου 3 (δεξιά)

30311

Θερμοκρασία εξάτμισης του κύκλου 3 (αριστερά)

30312

Θερμοκρασία εξάτμισης του κύκλου 3 (δεξιά)

30313

Συχνότητα κύκλου 3 του συμπιεστή Inverter 1

30314

Συχνότητα κύκλου 3 του συμπιεστή Inverter 2

30315

Υψηλή πίεση του κύκλου 3 (αριστερά)

30316

Υψηλή πίεση του κύκλου 3 (δεξιά)

30317

Χαμηλή πίεση του κύκλου 3 (αριστερά)

30318

Χαμηλή πίεση του κύκλου 3 (δεξιά)

30319

Ρεύμα λειτουργίας του κύκλου 3 (αριστερά)

30320

Ρεύμα λειτουργίας του κύκλου 3 (δεξιά)

30321

Τιμή κατάστασης κύριας ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής του κύκλου 3 (αριστερά)

30322

Τιμή κατάστασης κύριας ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής του κύκλου 3 (δεξιά)
Κρατημένη

30325

Θερμοκρασία εκκένωσης του συμπιεστή Inverter του κύκλου 3

30326

Θερμοκρασία εκκένωσης του συμπιεστή Inverter του κύκλου 3

30327

Θερμοκρασία εισαγωγής του συμπιεστή Inverter του κύκλου 3

30328

Θερμοκρασία εισαγωγής του συμπιεστή Inverter του κύκλου 3

30329

Θερμοκρασία σωλήνα υγρών του κύκλου 3 (αριστερά)

30330

Θερμοκρασία σωλήνα υγρών του κύκλου 3 (δεξιά)

30331

Δεκαεξαδική θερμοκρασία του κύκλου 3 (αριστερά)

30332

Δεκαεξαδική θερμοκρασία του κύκλου 3 (δεξιά)

30333~30344
30345
30346
30347
30348

Κρατημένη
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 1 του κύκλου 3
(ανώτερο επίπεδο)
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 1 του κύκλου 3
(κατώτερο επίπεδο)
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 2 του κύκλου 3
(ανώτερο επίπεδο)
Συσσωρευμένος χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή Inverter 2 του κύκλου 3
(κατώτερο επίπεδο)

30349~39997

Δεσμευμένο

39998

Στοιχεία ομάδας προϊόντων.

39999

Στοιχεία τύπου προϊόντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

30323~30324
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Καταχωρητής κράτησης
Διεύθυνση καταχωρητή

Σημασία

40001

Κρατημένη

40002

Ρύθμιση κατάστασης λειτουργίας (0 : Ψύξη, 4 : Θέρμανση)

40003

Ρύθμιση θερμοκρασίας-στόχου ψύξης (5~20℃)

40004

Ρύθμιση θερμοκρασίας-στόχου θέρμανσης (40~57℃)

40005

Ρύθμιση λειτουργίας χειρισμού
(επιτόπου/απομακρυσμένος/προγραμματισμένος)

40006

Ρύθμιση απομακρυσμένης λειτουργίας (επαφή /Modbus)

40007

Ρύθμιση τύπου ψύξης (0 : κανονική, 3 : χαμηλή θερμοκρασία)

40008

Ρύθμιση μέγ. συχνότητας λειτουργίας
(0 : 120, 1 : 130, 2 : 110, 3 : 100, 4 : 90, 5 : 80, 6 : 70)

40009~40022

Κρατημένη

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 133

Κατάλογος ελέγχου
1 Πληροφορίες έργου
Περιεχόμενο

Πληροφορίες

Όνομα έργου
Διεύθυνση
Εγκαταστάθηκε από
Πωλήθηκε από
Δοκιμαστική λειτουργία από

2 Πληροφορίες μοντέλου
Πληροφορίες

Προϊόν

Όνομα μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:

Όνομα μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:

Όνομα μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:

Συμπιεστής A

Όνομα μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:

Όνομα μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:

Όνομα μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:

Συμπιεστής B

Όνομα μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:

Όνομα μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:

Όνομα μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Περιεχόμενο
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3 Κατάλογος ελέγχου προετοιμασίας
Περιεχόμενο

Έλεγχος

Υπάρχει κάποια ζημιά;

Ναι

Όχι

Είναι το μπουλόνι/παξιμάδι συναρμολογημένο σωστά;

Ναι

Όχι

Οι προδιαγραφές της τροφοδοσίας ρεύματος συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος;

Ναι

Όχι

Η καλωδίωση έχει γίνει με ακρίβεια;

Ναι

Όχι

Το προϊόν έχει εγκατασταθεί σωστά;

Ναι

Όχι

Οι προστατευτικές διατάξεις του ηλεκτρικού κυκλώματος έχουν εγκατασταθεί
σωστά σύμφωνα με τις προδιαγραφές;

Ναι

Όχι

Είναι όλα τα μπλοκ ακροδεκτών συνδεδεμένα σωστά;

Ναι

Όχι

Είναι όλα τα βύσματα συνδεδεμένα σωστά;

Ναι

Όχι

4 Ελέγξτε το σύστημα κρύου νερού
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Περιεχόμενο

Έλεγχος

Είναι ανοιχτές όλες οι βαλβίδες που συνδέονται με τον ψύκτη;

Ναι

Όχι

Είναι όλοι οι σωλήνες συνδεδεμένοι με ακρίβεια;

Ναι

Όχι

Είναι φραγμένος ο σωλήνας αποστράγγισης;

Ναι

Όχι

Υπάρχει κάποια διαρροή;

Ναι

Όχι

Αποβάλλεται καλά ο αέρας μέσα από το σύστημα;

Ναι

Όχι

Λειτουργεί σωστά η αντλία κρύου νερού;

Ναι

Όχι

Ο εκκινητήρας της αντλίας κρύου νερού είναι σωστά συνδεδεμένος με τον ψύκτη;

Ναι

Όχι

Λειτουργεί ο ροοστάτης κρύου νερού;

Ναι

Όχι

Είναι εγκατεστημένο το φίλτρο στο σωλήνα προς τον εξατμιστή;

Ναι

Όχι
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