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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης πλήρως προτού εγκαταστήσετε το
προϊόν.
Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά
πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο από εγκεκριμένο προσωπικό.
Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά μετά την
λεπτομερή ανάγνωσή του.
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

www.lg.com
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Προφυλάξεις ασφαλείας

Προφυλάξεις ασφαλείας
Προς αποφυγή τραυματισμού του χρήστη ή άλλων ατόμων και ζημιών σε αντικείμενα, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα.
n Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε το παρόν πριν από την εγκατάσταση της μονάδας.
n Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικά θέματα που αφορούν στην ασφάλεια.
n Η λανθασμένη χρήση λόγω της άγνοιας των οδηγιών θα προκαλέσει βλάβη ή ζημία. Η
σοβαρότητα ταξινομείται σύμφωνα με τις ακόλουθες ενδείξεις.
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή πρόκλησης βλάβης μόνο σε ιδιοκτησία.
n Οι σημασίες των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ως εξής.

Βεβαιωθείτε ότι δεν θα το κάνετε.
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες.

n Εγκατάσταση

• Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Για εγκατάσταση του προϊόντος, πάντα να επικοινωνείτε με το τεχνικό κέντρο ή
μια επαγγελματική υπηρεσία
εγκατάστασης.
• Αλλιώς, μπορεί να προκλη- • Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. θεί φωτιά, ηλεκτροπληξία,
έκρηξη ή τραυματισμός.
Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας, φις ή χαλαρή πρίζα.

Μην διατηρείτε ή χρησιμοΣτερεώστε καλά το κάλυμμα Πάντα να εγκαθιστάτε διαποιείτε εύφλεκτα αέρια ή
των ηλεκτρικών μερών στην κόπτη διαρροής αέρα και
εκρηκτικά κοντά στο κλιμαεσωτερική μονάδα και το
ξεχωριστό διακόπτη στον
τιστικό.
πλαίσιο πρόσβασης στην
πίνακα.
εξωτερική μονάδα.
• Αλλιώς, μπορεί να προκλη• Εάν το κάλυμμα των ηλε• Η μη εγκατάσταση μπορεί
κτρικών μερών της εσωτερι- να προκλέσει φωτιά και ηλε- θεί φωτιά ή αστοχία του
προϊόντος.
κτροπληξία.
κής μονάδας και το πλαίσιο
πρόσβασης της εξωτερικής
μονάδας δεν είναι στερεωμένα καλά, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία λόγω σκόνης, νερού κλπ.
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 3

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Να κάνετε πάντα γείωση.

6,MFL67855401,그그그 2017. 6. 29. 그그 2:01 Page 4

Προφυλάξεις ασφαλείας

Μην αποσυναρμολογείτε ή
Διασφαλίστε ότι το πλαίσιο
εγκατάστασης της εξωτερι- επισκεάζετε το προϊόν
κής μονάδας δεν έχει ζημιά τυχαία.
λόγω της μακροχρόνιας
χρήσης.
• Μπορεί να προκληθεί τραυ- • Θα προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
ματισμός ή ατύχημα.

Προσέχετε όταν βγάζετε από την συσκευασία και εγκαθιστάτε.

• SΟι αιχμηρές άκριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν
σε μέρος όπου υπάρχει
πιθανότητα να πέσει.

• Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Χρησιμοποιήστε μια αντλία κενού ή αερίου
Invert (άζωτο) κατά τη δοκιμή για διαρροή ή
για τον καθαρισμό αέρα. Μην συμπιέζετε
αέρα ή οξυγόνο και μην χρησιμοποιείτε
εύφλεκτα αέρια. Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
• Υπάρχει ο κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού, φωτιάς ή έκρηξης.

n Λειτουργία
Μην τροποποιείτε ή επεκτείΜην χρησιμοποιείτε χαλανετε το καλώδιο τροφοδοσμένο καλώδιο τροφοδοσίας τυχαία.
σίας.
• Θα προκαλέσει ηλεκτροπλη- • Αλλιώς, μπορεί να προκλη- • Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. θεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
ξία ή φωτιά λόγω δημιουργίας θερμότητας.
Μην μοιράζεστε την παροχή
με άλλες συσκευές.

Κρατάτε μακριά τις φλόγες.
Αποσυνδέστε την μονάδα
Προσέχετε ώστε να μην
μπορεί κάποιος να τραβήξει εάν προέρχονται από αυτήν
περίεργοι ήχοι, μυρωδιές ή
το καλώδιο τροφοδοσίας
καπνός.
κατά την λειτουργία.
• Αλλιώς, μπορεί να προκλη- • Αλλιώς, μπορεί να προκλη- • Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. θεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά. θεί φωτιά.

4
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Προφυλάξεις ασφαλείας

Μην ανοίγετε το στόμιο
Αποσυνδέστε την πρίζα εάν Μην χρησιμοποιείτε το
καλώδιο τροφοδοσίας κοντά αναρρόφησης της εσωτεριαπαιτείται, κρατώντας την
κής/εξωτερικής μονάδας
κεφαλή του φις, και μην την σε θερμαντικά εργαλεία.
κατά την λειτουργία.
ακουμπάτε με βρεγμένα
χέρια.
• Αλλιώς, μπορεί να προκλη- • Αλλιώς, μπορεί να προκλη- • Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και αστοθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. θεί φωτιά και ηλεκτροπληχία.
ξία.
Μην επιτρέπετε να ρέει
νερό στα ηλεκτρικά μέρη.

• Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί αστοχία του μηχανήματος ή ηλεκτροπληξία.

Κρατάτε το φις από την
κεφαλή όταν το αποσυνδέετε.
• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και ζημιά.

Ποτέ μην ακουμπάτε τα
μεταλλικά μέρη της μονάδας όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
• Είναι αιχμηρά και μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμό.

Προσέχετε να μην πατούν τα παιδιά επάνω στην εξωτερική μονάδα.
• Αλλιώς μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά λόγω πτώσης.

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 5

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Μην τοποθετείτε βαριά αντι- Όταν το προϊόν βυθιστεί
Μην πατάτε επάνω στην
εσωτερική/εξωτερική μονά- κείμενα επάνω στο καλώδιο στο νερό, πάντα να επικοινωνείτε με το κέντρο τεχνιδα και μην τοποθετείτε τίπο- τροφοδοσίας.
κής υποστήριξης.
τα επάνω σε αυτήν.
• IΜπορεί να προκληθεί τραυ- • Αλλιώς, μπορεί να προκλη- • Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. θεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
ματισμός λόγω της πτώσης
της μονάδας ή της ανατροπής της.
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Προφυλάξεις ασφαλείας

n Εγκατάσταση
Εγκαταστήστε τον σωλήνα
αποστράγγισης για να διασφαλίσετε ότι γίνεται σωστά
η αποστράγγιση.
• Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Πάντα να ελέγχετε για διαρΕγκαταστήστε το προϊόν
ώστε ο θόρυβος ή ο ζεστός ροή αερίου μετά την εγκατάσταση και την επισκευή
αέρας από την εξωτερική
του προϊόντος.
μονάδα να μην προκαλούν
ζημιά στους γείτονες.
• Αλλιώς, μπορεί να ενοχλού- • Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί αστοχία του προϊόντος.
νται οι γείτονες.

Εγκαταστήστε το προϊόν οριζόντια.

• Αλλιώς, μπορεί να προκληθούν δονήσεις ή
διαρροή νερού.

Παρακαλούμε εγκαταστήστε με ασφάλεια
σε μέρος που μπορεί επαρκώς να αντέξει το
βάρος του προϊόντος.
• Εάν η ισχύς δεν επαρκεί, το προϊόν πιθανόν
να πέσει προκαλώντας τραυματισμό.

n Λειτουργία
Αποφεύγετε την υπερβολική
ψύξη και πραγματοποιείτε
εξαερισμό κατά περιόδους.

• Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην υγεία σας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό
ύφασμα για τον καθαρισμό.
Μην χρησιμοποιείτε κερί,
διαλυτικό ή ισχυρό απορρυπαντικό.
• Μπορεί να επιδεινωθεί η
όψη του κλιματιστικού, να
αλλάξει χρώμα ή να αναπτυχθούν επιφανειακές ατέλειες.

Μην χρησιμοποιείτε την
συσκευή για ειδικούς
λόγους όπως η διατήρηση
ζώων, λαχανικών, μηχανημάτων ακριβείας ή αντικείμενα
τέχνης.
• Αλλιώς, μπορεί να πάθουν
ζημιά οι ιδιοκτησίες σας.

Μην τοποθετείτε εμπόδια γύρω από τις εισόδους ή τις εξόδους ροής.
• Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί αστοχία του μηχανήματος ή ατύχημα.

6
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Εγκατάσταση Εσωτερικής, Εξωτερικής Μονάδας

Εγκατάσταση Εσωτερικής, Εξωτερικής Μονάδας
Πρέπει να επιλέξετε επαρκή θέση εγκατάστασης μελετώντας τις ακόλουθες συνθήκες, και
να βεβαιωθείτε ότι λάβατε τη συγκατάθεση του χρήστη.

Επιλογή της καλύτερης θέσης.

Ψευδοροφή

50 ή
περισσότερο

30 ή λιγότερο

Πάνω από 250
330 ή λιγότερο

50 ή
περισσότερο

100 ή
περισσότερο

Οροφή
Ψευδοροφή

Μονάδα: cm

Δάπεδο

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Δεν πρέπει να υπάρχει πηγή θερμότητας ή
ατμού κοντά στην μονάδα.
• Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια που θα
εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα.
• Η κυκλοφορία του αέρα μέσα στον χώρο
πρέπει να είναι καλή.
• Στην θέση πρέπει να επιτυγχάνεται εύκολη
αποστράγγιση.
• Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πρόληψη
θορύβου.
• Μην εγκαθιστάτε την μονάδα κοντά σε
είσοδο πόρτας.
• Διασφαλίστε τις αποστάσεις που επιδεικνύονται με βέλη από τον τοίχο, την
οροφή ή άλλα εμπόδια.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να διαθέτει
χώρο πρόσβασης για συντήρηση.

30 ή περισσότερο

1. Εσωτερική Μονάδα
Τύπος κασέτας

Τύπος αεραγωγών
Οπή επιθεώρησης
(600X600)
Κουτί Ελέγχου

Κάτοψη
(μονάδα: mm)

600

1000

• Η θέση θα πρέπει να αντέχει φορτίο που
υπερβαίνει το τετραπλάσιο του βάρους της
εσωτερικής μονάδας.
• Η θέσει θα διαθέτει πρόσβαση για έλεγχο
της μονάδας όπως στην εικόνα.
• Η θέση όπου εγκαθίσταται η μονάδα πρέπει να είναι επίπεδη.
• Η θέση θα επιτρέπει εύκολη αποστράγγιση
του νερού. (Κατάλληλες διαστάσεις.
Απαιτείται “H” για την δημιουργία κλίσης
για την αποστράγγιση, όπως στο σχεδιάγραμμα.)
• Η θέση θα παρέχει εύκολη σύνδεση με την
εξωτερική μονάδα.
• Η θέση όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα δεν πρέπει να επηρεάζεται από ηλεκτρικό θόρυβο.
• Ο εσωτερικός χώρος πρέπει να αερίζεται
επαρκώς.
• Δεν πρέπει να υπάρχει πηγή θερμότητας ή
ατμού κοντά στην μονάδα

600

Εμπρός

Μπροστινή όψη

H

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 7
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Εγκατάσταση Εσωτερικής, Εξωτερικής Μονάδας

Δαπέδου/οροφής
• Να μην υπάρχει θερμότητα ή ατμός κοντά
στην μονάδα.
• Επιλέξτε θέση όπου δεν υπάρχουν εμπόδια
μπροστά στην μονάδα.
• Βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση της συμπύκνωσης μπορεί να δρομολογηθεί βολικά.
• Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πόρτα.
• Βεβαιωθείτε ότι το κενό μεταξύ ενός τοίχου
και του αριστερού (ή δεξιού) της μονάδας
είναι περισσότερο από 20 cm.
• Χρησιμοποιείτε ανιχνευτή στηριγμάτων για να
ανιχνεύσετε τα στηρίγματα και να αποφύγετε
περιττών ζημιών στον τοίχο.
• Δεν πρέπει να υπάρχει πηγή θερμότητας ή
ατμού κοντά στην μονάδα.
• Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια που θα εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα.
• Η κυκλοφορία του αέρα μέσα στον χώρο πρέπει να είναι καλή.
• Στην θέση πρέπει να επιτυγχάνεται εύκολη
αποστράγγιση.
• Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πρόληψη θορύβου.
• Μην εγκαθιστάτε την μονάδα κοντά σε είσοδο
πόρτας.
• Διασφαλίστε τις αποστάσεις που επιδεικνύονται με βέλη από τον τοίχο, την οροφή ή άλλα
εμπόδια.

Περισσότερα από
20cm
Περισσότερα
από 20cm

R

More than eye-level

(Εγκατάσταση στην οροφή)
Περισσότερα από
20cm

R

Περισσότερα
από 20cm

(Εγκατάσταση σε Δάπεδο/Τοίχο)
Περισσότερα από 20cm
Περισσότερα από
20cm

Περισσότερα από 5cm
Περισσότερα από 20cm

Περισσότερα από
5cm

Περισσότερα από 20cm

2. Εξωτερική Μονάδα
• Εάν υπάρχει τέντα πάνω από την μονάδα για προστασία από την απ' ευθείας έκθεση στον ήλιο ή
στην βροχή, βεβαιωθείτε ότι δεν περιορίζεται η εκπομπή θερμότητας από τον συμπυκνωτή.
• Διασφαλίστε τις αποστάσεις που επιδεικνύονται με τα βέλη στα μπροστινά, οπίσθια και πλαϊνά
μέρη της μονάδας.
• Μην τοποθετείτε ζώα και φυτά στην ροή του ζεστού αέρα.
• Υπολογίστε το βάρος του κλιματιστικού και επιλέξτε την θέση με τον ελάχιστο θόρυβο και τις
ελάχιστες δονήσεις.
• Επιλέξτε θέση ώστε ο ζεστός αέρας και ο θόρυβος από το κλιματιστικό να μην ενοχλούν τους
γείτονες.
• Μέρος που μπορεί επαρκώς να αντέξει το
Περισσότερα από 60cm
βάρος και τις δονήσεις της εξωτερικής μονάδας και είναι δυνατή η επίπεδη εγκατάσταση.
Περισσότερα
Περισσότερα
από 30cm
• Μέρος που δεν επηρεάζεται απευθείας από το
από
χιόνι ή τη βροχή
30cm
• Μέρος όπου δεν υπάρχει κίνδυνος χιονόπτωσης ή πτώσης παγοκρυστάλλων
Περισσότερα
Περισσότερα
• Μέρος που δεν έχει αδύναμο δάπεδο ή βάση
από 60cm
από 70cm
όπως ετοιμόρροπο μέρος ενός κτιρίου ή με
πολλή συσσώρευση χιονιού
8
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Εγκατάσταση Εσωτερικής, Εξωτερικής Μονάδας

3. Μήκος σωλήνωσης και υψομετρική διαφορά
Μοντέλο

Μέγεθος Σωλήνα
(Διάμετρος:Ø)

Τυπικό

Μεγ.

Τυπικό

Μεγ.

3/8"(9.52mm) 1/4"(6.35mm)

7.5

15

5

10

20

3/8"(9.52mm) 1/4"(6.35mm)

7.5

15

5

10

20

1/2"(12.7mm) 1/4"(6.35mm)

7.5

40

5

30

20

1/2"(12.7mm) 1/4"(6.35mm)

5.0

40

5

30

20

Αέριο
AUUW096D
[UU09W ULD]
AUUW126D
[UU12W ULD]
AUUW186D
[UU18W UED]
AUUW186D1
[UU18W UED1]

Υψομετρική
Διαφορά B(m)

*Επιπλέον
ψυκτικό
(g/m)

Υγρό

Μήκος A(m)

Δεν απαιτείται παγίδα όταν η
εξωτερική μονάδα είναι
εγκατεστημένη σε υψηλότερη
θέση από την εσωτερική μονάδα.

Εξωτερική μονάδα

Εσωτερική Μονάδα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 9

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Ονομαστική τιμή απόδοσης για μήκος γραμμής ψυκτικού: 7,5 m (AUUW096D,
AUUW126D, AUUW186D) / 5,0 m (AUUW186D1)
• Η χωρητικότητα εξαρτάται από το πρότυπο μήκος και το μέγιστο επιτρεπόμενο
βάθος παρέχεται με βάση αξιοπιστίας.
• Η ακατάλληλη φόρτιση του ψυκτικού υγρού μπορεί να προκαλέσει ανώμαλους
κύκλους λειτουργίας.
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Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας
1. Τύπος κασέτας

Οροφή
Σταθμήμετρο

ΠΡΟΣΟΧΗ :
• Το κλιματιστικό χρησιμοποιεί
αντλία αποστράγγισης.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα οριζόντια, χρησιμοποιώντας σταθμήμετρο.
• Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, προσέχετε να μην φθείρετε τα
ηλεκτρολογικά καλώδια.

Ψευδοροφή

• Επιλέξτε και σημειώστε τη θέση για τα μπουλόνια
στερέωσης και την τρύπα σωλήνωσης.
• Αποφασίστε τη θέση που θα τοποθετηθούν τα μπουλόνια στερέωσης, ελαφρώς γυρισμένα προς την
κατεύθυνση αποστράγγισης και αφού εξετάσετε την
κατεύθυνση του σωλήνα αποστράγγισης.
• Τρυπήστε την τρύπα για το μπουλόνι αγκύρωσης
στον τοίχο.

Σασί TQ/TR
585~660

461

517

570

585~660

319

523

570

517

Μονάδα: mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αποφύγετε την παρακάτω θέση εγκατάστασης.
1. Χώροι όπως εστιατόρια και κουζίνες, όπου συγκεντρώνονται πολλές αναθυμιάσεις λαδιού και αλεύρι.
Τα παραπάνω μπορούν να προκαλέσουν μείωση στην αποτελεσματικότητα ανταλλαγής θερμότητας ή σταγονίδια και δυσλειτουργίες στην αντλία αποστράγγισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθήστε τις παρακάτω ενέργειες:
• Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας εξαερισμού καλύπτει όλα τα βλαβερά αέρια του χώρου.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή απόσταση από την αίθουσα μαγειρικής και εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε χώρο που δεν
θα εισροφά αναθυμιάσεις λαδιού.
2. Αποφύγετε την εγκατάσταση
Κλιματιστικό
του κλιματιστικού σε χώρους
όπου δημιουργείται λάδι μαγειρικής ή σκόνη σιδήρου.
Κρατήστε
αρκετή απόσταση
3. Αποφύγετε χώρους όπου δημιΧρησιμοποιήστε
τον ανεμιστήρα
ουργούνται εύφλεκτα αέρια.
εξαερισμού για την
συλλογή καπνού με
4. Αποφύγετε χώρους όπου δημιΠάγκος μαγειρικής
αρκετή δυναμικότητα.
ουργούνται βλαβερά αέρια.
5. Αποφύγετε χώρους κοντά σε
γεννήτριες υψηλής συχνότητας.
10
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Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας
Οροφή
Διατηρείτε το μήκος του μπουλονιού
από το υπέρεισμα στα 40mm

Παξιμάδι
(W3/8 ή Μ10)

Επίπεδος δακτύλιος
για Μ10 (εξάρτημα) Ψευδοροφή

Δακτύλιος
ασφάλισης
(Μ10)

Κυρίως σώμα
Κλιματιστικού

150mm

Μπουλόνι
ανάρτησης
(W3/8 ή Μ10)

Ψευδοροφή

Επίπεδος δακτύλιος
για Μ10 (εξάρτημα)
Παξιμάδι
(W3/8 ή Μ10)

Χάρτινο μοντέλο
για εγκατάσταση

Ρυθμίστε το ίδιο ύψος

Τοποθετήστε τη βίδα
του χάρτινου μοντέλου
(4 τεμάχια)
Ανοίξτε τη ψευδοροφή
κατά μήκος του έξω άκρου
του χάρτινου μοντέλου

• Τα παρακάτω τμήματα είναι προαιρετικά.
① Μπουλόνι ανάρτησης – W 3/8 ή M10
② Παξιμάδι
– W 3/8 ή M10
③ Δακτύλιος ασφάλισης - Μ10
④ Δακτύλιος πλακέτας - Μ10

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι για να αποφευχθεί κίνδυνος
πτώσης της μονάδας.

Τοίχος
Εξωτερικά

5~7mm

Εσωτερική

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 11

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Ανοίξτε την τρύπα σωλήνωσης στον τοίχο με ελαφριά κλίση προς τα έξω, χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι διαμετρήματος Ø 70.
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Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

2. Τύπος αγωγού
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

A

ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

B

D

C
E

• Εφαρμόστε μουσαμά ανάμεσα στη
μονάδα και τον αγωγό, για να απορροφήσει τους περιττούς κραδασμούς.
• Εφαρμόστε ένα Εξάρτημα φίλτρου
στην τρύπα επιστροφής αέρα.
(Μονάδα: mm)

Ισχύς

C

D

E

932 880 355 45.5 450

F

(G) H

I

30

87 750 163

I

18k Btu/h

B

1~3mm

A

F

(G)

Διάσταση

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
• Εγκαταστήστε τη μονάδα πάνω στην
πλευρά της τρύπας αποστράγγισης για
εύκολη αποστράγγιση του νερού.

H
Τρύπα αποστράγγισης

ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
M10 Παξιμάδι

• Στην θέση που η μονάδα θα είναι σε
ευθεία και μπορεί να στηρίξει το βάρος
της.
• Στην θέση που η μονάδα μπορεί να
αντέξει τους κραδασμούς της.
• Στην θέση που παρέχονται εύκολα επιδιορθώσεις.

X4

M10 SP. δακτύλιος X 4
M10 δακτύλιος X 4

M10 δακτύλιος X 4
M10 SP. δακτύλιος X 4
M10 Παξιμάδι

12

(Τοπική
παροχή)

X4

(Τοπική
παροχή)
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Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

• Επιλέξτε και σημειώστε τη θέση των
μπουλονιών στερέωσης.
• Ανοίξτε την τρύπα για την αγκύρωση,
στην μπροστινή πλευρά της οροφής.

• Εισάγετε την αγκύρωση και τον
δακτύλιο στα μπουλόνια ανάρτησης
για να τα κλειδώσετε στην οροφή.
• Συνδέστε καλά τα μπουλόνια ανάρτησης στην αγκύρωση.
• Ασφαλίστε τις πλακέτες εγκατάστασης στα μπουλόνια ανάρτησης (προσαρμόστε το επίπεδο) χρησιμοποιώντας παξιμάδια, δακτύλιους και
δακτύλιους ασφάλισης.

1
2
3
4
5

Νέο κτίριο

Αγκύρωση
Δακτύλιος πλακέτας
Δακτύλιος ασφάλισης
Παξιμάδι
Μπουλόνια
ανάρτησης

• Τοπική παροχή
① Αγκύρωση
② Δακτύλιος πλακέτας
③ Δακτύλιος ασφάλισης
④ Παξιμάδι
⑤ Μπουλόνι ανάρτησης

-

M10
M10
W3/8 or M10
W3/8 or M10

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 13

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σφίξτε το παξιμάδι και
το μπουλόνι για να αποφευχθεί
κίνδυνος πτώσης της μονάδας.

Παλαιό κτίριο
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Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Η κλίση εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας είναι εξαιρετικά σημαντική για
την αποστράγγιση του κλιματιστικού τύπου αεραγωγών.
2. Το ελάχιστο πάχος μόνωσης για τους σωλήνες σύνδεσης είναι 5mm.

Vista frontal
• Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η μονάδα πρέπει να έχει κλίση προς το συνδεδεμένο σωλήνα αποστράγγισης.

1~3mm

Οροφή

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Τρύπα αποστράγγισης

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Τρύπα αποστράγγισης

Απλώστε τον σωλήνα αποστράγγισης με κλίση προς
τα κάτω, για να μπορεί να στραγγίζει το νερό.

• Απλώνετε πάντα την αποστράγγιση με
κλίση προς τα κάτω (1/50 έως 1/100).
Διορθώστε τυχόν ροή προς τα πάνω ή αντίστροφη ροή σε οποιοδήποτε εξάρτημα.
• Παρέχετε πάντα θερμική μόνωση πάχους
10mm ή περισσότερο στον σωλήνα αποστράγγισης.

Θερμικός μονωτής
(Τοπική παροχή)
Σωλήνας αποστράγγισης
(Τοπική παροχή)

Μονάδα

Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστό.

Τρύπα αποστράγγισης

• Δεν επιτρέπεται
η κίνηση προς
τα πάνω

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Διαστάσεις εφαρμοζόμενης Παγίδας U
• Instale a Sifão em P (ou em U) para prevenir fugas de água provocadas por bloqueios
no filtro de entrada de ar.

14

A ≥ 70mm
B ≥ 2C
C ≥ 2 x SP
SP = Εξωτερική Πίεση
(mmAq)
Ex) Εξωτερική Πίεση
= 10mmAq
A ≥ 70mm
B ≥ 40mm
C ≥ 20mm

B
C
Παγίδα U
A
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Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

3. Μεταβλητός τύπος (18k Btu/ώρα)
n Πριν την Εγκατάσταση, ετοιμάστε τις Πλακέτες Εγκατάστασης
• Οι "Πλακέτες Εγκατάστασης" είναι συνδεδεμένες στη βάση της εσωτερικής μονάδας.
Αποσπάστε τις αφαιρώντας και τις 3 βίδες
σε κάθε πλευρά.
• Αποσπάστε την "Πλευρική Πλακέτα (R,L)"
αφαιρώντας τις 2 βίδες σε κάθε πλευρά.
• Τραβήξτε την πάνω δεξιά και αριστερή πλευρά της "Σχάρας Εισόδου" προς τα εμπρός και
θα σταματήσει σε ελαφρώς επικλινή θέση.
• Αφαιρέστε το "κρεμαστάρι εισόδου" από τη "βίδα
κρεμάσματος" στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά.
• Αφαιρέστε τη "Σχάρα Εισόδου" από την
Εσωτερική Μονάδα.

1) Εγκατάσταση στην οροφή
• Μετρήστε και σημειώστε τη θέση για τα
μπουλόνια ανάρτησης και την τρύπα σωλήνωσης.
• Τρυπήστε την τρύπα για το μπουλόνι
αγκύρωσης στην οροφή.

Πλευρική
Πλακέτα

Πλακέτα
Εγκατάστασης

Κρεμαστάρι
εισόδου

Βίδα
κρεμάσματος

Σχάρα Εισόδου

1)

265

1076

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

※ Πριν ασφαλίσετε τις Πλακέτες
Εγκατάστασης, επιλέξτε την θέση κάμψης της Πλακέτας εσωτερικά ή εξωτερικά σύμφωνα με τις συνθήκες εγκατάστασης.

Μπουλόνι
ανάρτησης

2)

1236

Εσωτερική

• Ανοίξτε την τρύπα σωλήνωσης στον
τοίχο με ελαφριά κλίση προς τα έξω,
χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι διαμετρήματος Ø 70.

ΤΟΙΧΟΣ

Κεντρική
γραμμή για τρύπα
σωληνώσεων
265

Εξωτερικά
5~7mm

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 15
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Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

• Εισάγετε τα παξιμάδια και τον δακτύλιο
στα μπουλόνια ανάρτησης για να τα
κλειδώσετε στην οροφή.
• Συνδέστε καλά τα μπουλόνια ανάρτησης
στα παξιμάδια αγκύρωσης.
• Ασφαλίστε τις πλακέτες εγκατάστασης
στα Μπουλόνια ανάρτησης (προσαρμόστε το επίπεδο) χρησιμοποιώντας παξιμάδια, δακτύλιους και δακτύλιους ασφάλισης.

1)

Παξιμάδι
αγκύρωσης
Οροφή
Παξιμάδι

Δακτύλιος

Μπουλόνια
ανάρτησης

Μπουλόνια
ανάρτησης
Δακτύλιος
ασφάλισης

Μέγ.
12mm

Παξιμάδι

Δακτύλιος

2)

• Πιάστε 2 γάντζους στην αριστερή και
στην δεξιά πλευρά της μονάδας στην
χαμηλότερη θύρα των Πλακετών
Εγκατάστασης.
• Ρυθμίστε το επίπεδο με έναν σταθμομετρητή στην κατεύθυνση αριστερά-δεξιά,
πίσω-εμπρός, προαρμόζοντας τα μπουλόνια ανάρτησης.
• Μετακινήστε τους γάντζους στην μονάδα στην πάνω θύρα των Πλακετών
Εγκατάστασης.
Στη συνέχεια η μονάδα αλλάζει κλίση
προς τα κάτω για να αποστραγγιστεί.

Χαμηλότερη θύρα
Σταθμήμετρο

R

Μπουλόνι
ανάρτησης

Προσαρμόστε
το επίπεδο

Πλακέτα εγκατάστασης

R

Πάνω θύρα

R

16
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Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Η κλίση εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας είναι εξαιρετικά σημαντική για την αποστράγγιση του κλιματιστικού μετατρεπόμενου τύπου.
2. Το ελάχιστο πάχος μόνωσης για τους σωλήνες σύνδεσης είναι 7mm.
3. Αν οι Πλακέτες Εγκατάστασης σταθεροποιηθούν σε οριζόντια γραμμή, μετά
την εγκατάσταση η εσωτερική μονάδα θα αποκτήσει κλίση προς τα κάτω.

Μπροστινή όψη
• Η μονάδα πρέπει να είναι οριζόντια ή σε κλίση προς τον σωλήνα αποστράγγισης που συνδέεται όταν ολοκληρώνεται η εγκατάσταση.
Οροφή

Σωλήνας αποχέτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Οροφή

Πλευρά άποψης
• Η μονάδα πρέπει να έχει κλίση προς τα κάτω όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Οροφή

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 17
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Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

• Ασφαλίστε τη μονάδα στις Πλακέτες
Εγκατάστασης με τέσσερα μπουλόνια
Μ8 και δακτύλιους.
R

• Πιάστε τον Γάντζο Σχάρας Εισόδου στην
προθήκη.
• Κρεμάστε το Κρεμαστάρι Εισόδου στη βίδα.

Κρεμαστάρι εισόδου

R

Γάντζος
Βάση Προθήκης

• Προσαρμόστε τους γάντζους προέκτασης στις πλευρικές πλακέτες στην
"Πλευρική Πλακέτα" και στην
"Μπροστινή Πλακέτα" ανασηκώνοντάς
την.
• Βιδώστε τις βίδες.

R

1

R

18

2
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Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

2) Εγκατάσταση στον Τοίχο
• Επιλέξτε και σημειώστε τη θέση για τα
μπουλόνια στερέωσης και την τρύπα
σωλήνωσης.
Αποφασίστε τη θέση που θα τοποθετηθούν τα μπουλόνια στερέωσης, ελαφρώς
γυρισμένα προς την κατεύθυνση αποστράγγισης και αφού εξετάσετε την
κατεύθυνση του σωλήνα αποστράγγισης.
• Τρυπήστε την τρύπα για το παξιμάδι
αγκύρωσης στον τοίχο.

περισσ
ότερ
260ο από

107

6

265

Τοίχος

• Ανοίξτε την τρύπα σωλήνωσης στον
τοίχο με ελαφριά κλίση προς τα έξω,
χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι διαμετρήματος Ø 70.

Εξωτερικά

5~7mm

Εσωτερική

Δακτύλιος
ασφάλισης

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Ασφαλίστε την "Πλακέτα Εγκατάστασης"
στον τοίχο με τέσσερια μπουλόνια αγκύρωσης, δακτύλιους και δακτύλιους
ασφάλισης.

Τοίχος

Παξιμάδι

Δακτύλιος

Παξιμάδι
αγκύρωσης

Λιγότερο από
12mm

※ Πριν ασφαλίσετε τις Πλακέτες
Εγκατάστασης, επιλέξτε την θέση κάμψης της "Πλακέτας Εγκατάστασης"
εσωτερικά ή εξωτερικά σύμφωνα με
τις συνθήκες εγκατάστασης.

123

6

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 19

6,MFL67855401,그그그 2017. 6. 29. 그그 2:01 Page 20

Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

Εγκαταστήστε την Εσωτερική μονάδα
στην Πλακέτα Εγκατάστασης.
• Πιάστε 2 γάντζους στην αριστερή και
στην δεξιά πλευρά της μονάδας στην
εσωτερική θύρα (πλευρά τοίχου) της
Πλακέτας Εγκατάστασης.

Εσωτερική θύρα

R

• Ασφαλίστε τη μονάδα στην Πλακέτα
Εγκατάστασης με τέσσερα μπουλόνια
Μ8 και δακτύλιους.

• Πιάστε τον Γάντζο Σχάρας Εισόδου στην
προθήκη.
• Κρεμάστε το Κρεμαστάρι Εισόδου στη βίδα.

2

1

• Προσαρμόστε τους γάντζους προέκτασης στις πλευρικές πλακέτες στην
"Πλευρική Πλακέτα" και στην
"Μπροστινή Πλακέτα" ανασηκώνοντάς
την.
• Βιδώστε τις βίδες.

20
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3) Εγκατάσταση στο δάπεδο

Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα στα
Υπερείσματα Στερέωσης.
• Πιάστε την θύρα στο πίσω μέρος της
μονάδας με το Υπερείσμα Στερέωσης.

Από τον αριστερό τοίχο,
περισσότερο από 760mm
Από τον δεξιό
τοίχο, περισσότερο
από 840mm

Θύρα

448mm

Εγκατάσταση Υπερείσματος Στερέωσης.
• Επιλέξτε και σημειώστε τη θέση για τα
Υπερείσματα Στερέωσης και την τρύπα
σωλήνωσης.
• Τρυπήστε την τρύπα για το παξιμάδι
αγκύρωσης στον τοίχο.
• Ανοίξτε την τρύπα σωληνώσεων με τρυπάνι διαμετρήματος ø70.
• Ασφαλίστε τα Υπερείσματα Στερέωσης
στον τοίχο με τέσσερις βίδες Μ4.

Υπέρεισμα
στερέωσης
δαπέδου

ΤΟΙΧΟΣ
Εσωτερική

Εξωτερικά

5~7mm
Θύρα
ΤΟΙΧΟΣ

Μετά την Εγκατάσταση, συναρμολογήστε
ξανά τα εξαρτήματα που αφαιρέθηκαν.
• Κρεμάστε την "Σχάρα Εισόδου" και πιάστε το "Κρεμαστάρι Εισόδου" στη Βίδα
Κρεμάσματος.
• Συναρμολογήστε τις "Πλευρικές
Πλακέτες (R,L)" με 2 βίδες αριστερά και
δεξιά.

Υπέρεισμα
στερέωσης
δαπέδου
Πλακέτα
Εγκατάστασης
Τρύπα
σωληνώσεων

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 21
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• Ανοίξτε την τρύπα σωληνώσεων με τρυπάνι διαμετρήματος 70mm.
• Η τρύπα σωληνώσεων πρέπει να έχει
ελαφριά κλίση προς την εξωτερική πλευρά.
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Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

3. Τύπος με δυνατότητα προσαρμογής(9k/12k Btu/h)
Πρόσοψη ανοικτού πίνακα

2 Συνδετήρας

1. Αφαιρέστε τις πέντε βίδες.
2. Αφαιρέστε τους συνδετήρες στα 3 σημεία
που υποδείχτηκαν.
3. Τραβήξτε προς τα πάνω τον πίνακα της
πρόσοψης.

Αφαίρεση σωλήνα κάλυψης και
πλευρικού καλύμματος
1. Τραβήξτε προς τα πάνω το πλευρικό
κάλυμμα προς την κατεύθυνση που θέλετε και έπειτα το κάλυμμα ξεχωρίζεται.
2. Διαλέξτε την οπή του σωλήνα του πλευρικού καλύμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού αφαιρέσετε
την οπή του σωλήνα, κόψτε
αυτό που εξέχει για ασφάλεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν δημιουργείται ένα μονοπάτι
του σωλήνα μέσω του οπίσθιου τοιχώματος, δεν απαιτείται να διαλέξετε μία οπή σωλήνα.

Συνένωση σωλήνα αποστράγγισης
1. Αφαιρέστε το πώμα έμφραξης από πλαστικό προς την κατεύθυνση αποστράγγισης
που επιθυμείτε.
2. Εισάγετε τον σωλήνα αποστράγγισης στη
λαβή του δοχείου αποστράγγισης και συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης και
συνδέστε τον σωλήνα σύμφωνα με το
σχήμα.

22

1

3

6,MFL67855401,그그그 2017. 6. 29. 그그 2:01 Page 23

Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

1) Τοποθέτηση της πλάκας εγκατάστασης (Τοποθέτηση στον Τοίχο)
Ο τοίχος πρέπει να είναι αρκετά δυνατός και
συμπαγής ώστε να αποφεύγονται οι δονήσεις
1. Τοποθετήστε την πλάκα εγκατάστασης στον
τοίχο με τις βίδες τύπου «Α». Εάν η τοποθέτηση της μονάδας γίνει σε τσιμεντένιο
τοίχο, χρησιμοποιήστε βίδες αγκύρωσης.
• Τοποθετήστε την πλάκα εγκατάστασης οριζόντια,
ευθυγραμμίζοντας το κέντρο με την χρήση αλφαδιού.
2. Μετρήστε τον τοίχο και σημειώστε το κέντρο.
Είναι επίσης σημαντικό να προσέχετε την τοποθέτηση της πλάκας εγκατάστασης – η διαδρομή των
ηλεκτροφόρων καλωδίων προς τις πρίζες γίνεται
συνήθως μέσα από τους τοίχους. Η διάνοιξη της
οπής μέσα από τον τοίχο για τις συνδέσεις σωληνώσεων πρέπει να γίνει προσεκτικά.

Έλασμα εγκατάστασης

Βίδα τύπου "Α"

70

70
Πλάκα εγκατάστασης
120

Ø70mm
Αριστερή οπίσθια
σωλήνωση

περισσότερα
από 200
Δάπεδο

Ø70mm
Δεξιά οπίσθια σωλήνωση

2) Τοποθέτηση της Βίδας και του Παξιμαδιού
αγκύρωσης (Τοποθέτηση στην Οροφή)
• Ετοιμάστε 4 μπουλόνια ανάρτησης. (Όλα
πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος).

Οροφή
Παξιμάδι

Δακτύλιος

Μπουλόνια
ανάρτησης

40

• Τρυπήστε την τρύπα για το μπουλόνι
αγκύρωσης στην οροφή.
• Εισάγετε τα παξιμάδια και τον δακτύλιο στα μπουλόνια ανάρτησης για να τα κλειδώσετε στην οροφή.

235
820

Μπουλόνι ανάρτησης

50
100
Αναφορά οπής
σωλήνωσης
(Ø45)

οπή σωλήνωσης
(Ø 45)

• Συνδέστε καλά τα μπουλόνια ανάρτησης
στα παξιμάδια αγκύρωσης.
• Ασφαλίστε τα κρεμαστάρια στα μπουλόνια ανάρτησης (προσαρμόστε το επίπεδο) χρησιμοποιώντας παξιμάδια, δακτύλιους και δακτύλιους ασφάλισης.
• Ρυθμίστε το επίπεδο με έναν σταθμομετρητή
στην κατεύθυνση αριστερά-δεξιά, πίσωεμπρός, προαρμόζοντας τα μπουλόνια ανάρτησης.
• Ρυθμίστε το επίπεδο στην κατεύθυνση πάνωκάτω, προσαρμόζοντας τα μπουλόνια ανάρτησης.
Στη συνέχεια η μονάδα αλλάζει κλίση προς τα
κάτω για να αποστραγγιστεί.
: Σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι για να
αποφευχθεί κίνδυνος πτώσης της μονάδας.

Μπουλόνια
ανάρτησης
Δακτύλιος
ασφάλισης
Κρεμαστάρι
Μέγ.
12mm

Παξιμάδι

Δακτύλιος

Μπουλόνι
ανάρτησης
(W3/8 ή Μ10)
Παξιμάδι
(W3/8 ή Μ10)
Δακτύλιος
ασφάλισης
(Μ10)

Επίπεδος
δακτύλιος για Μ10
(εξάρτημα)
Επίπεδος
δακτύλιος για Μ10
(εξάρτημα)
Παξιμάδι
(W3/8 ή Μ10)

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 23
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• Μετρήστε και σημειώστε τη θέση για τα μπουλόνια ανάρτησης και την τρύπα σωλήνωσης.

Παξιμάδι
αγκύρωσης
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: Πληροφορίες Εγκατάστασης για δεξιά σωλήνωση. Ακολουθήστε την παρακάτω οδηγία.

Σωστή περίπτωση

Λανθασμένη περίπτωση

Για αριστερή σωλήνωση. Ακολουθήστε την
παρακάτω οδηγία.

1. Το λύγισμα από δεξιά προς αριστερά μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα με τον
σωλήνα αποστράγγισης.

1. Πατήστε στο επάνω μέρος του σφικτήρα. (Ⓐ)
2. Ξεδιπλώστε την σωλήνωση αργά προς τα κάτω. (Ⓑ)
3. Λυγίστε την σωλήνωση προς το αριστερό μέρος του πλαισίου.

24
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Εγκατάσταση Τηλεχειριστηρίου
Εγκατάσταση κιβωτίου τηλεχειριστηρίου (τύπος κασέτας)
1. Παρακαλούμε στερεώστε σφικτά με την χρήση της παρεχόμενης βίδας αφού τοποθετήσετε τον
πίνακα ελέγχου του τηλεχειριστηρίου στην θέση που προτιμάτε.
- Παρακαλούμε τοποθετήστε το ώστε να μην λυγίζει, καθώς μπορεί να μην γίνει σωστή εφαρμογή
εάν λυγίζει το πλαίσιο στήριξης.
Παρακαλούμε τοποθετήστε τον πίνακα ελέγχου του τηλεχειριστηρίου για να ταιριάζει στο κουτί
του, εφόσον υπάρχει τέτοιο.
- Εγκαταστήστε το προϊόν έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό με την πλευρά του τοίχου και να αποτραπεί το τράνταγμα μετά από την εγκατάσταση.

h Αφαιρέστε την εσοχή του οδηγού με ένα μυτοτσίμπιδο.
① Ευθυγράμμιση με την επιφάνεια του τοίχου
② Επάνω μέρος της εσοχής του οδηγού
③ Δεξί μέρος της εσοχής του οδηγού

2

2
3
3

1

<Εσοχές οδηγών καλωδίου>

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 25

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

2. Μπορείτε να τοποθετήσετε το Ενσύρματο τηλεχειριστήριο σε τρεις κατευθύνσεις.
- Κατεύθυνση εγκατάστασης: ευθυγράμμιση με την επιφάνεια του τοίχου, επάνω δεξιά
- Εάν τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο ευθυγραμμισμένο επάνω και δεξιά, παρακαλούμε πρώτα
αφαιρέστε την εσοχή οδηγού του καλωδίου του τηλεχειριστηρίου.
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Εγκατάσταση Τηλεχειριστηρίου
3. Παρακαλούμε τοποθετήστε το επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου στην βάση που είναι στερεωμένη στην επιφάνεια του
τοίχου, όπως στην παρακάτω εικόνα, και μετά κουμπώστε
στην βάση πατώντας το κάτω μέρος.
- Παρακαλούμε τοποθετείτε ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του επάνω, κάτω, δεξιού και
αριστερού μέρους της βάσης.
- Πριν από τη συναρμολόγηση με τον πίνακα εγκατάστασης,
τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην έρχονται σε
επαφή με τα μέρη του κυκλώματος.
Όταν αποκολλάτε το τηλεχειριστήριο από την βάση, όπως
στην παρακάτω εικόνα, εισάγετε ένα κατσαβίδι στην κάτω
οπή διαχωρισμού και μετά, γυρίζοντας προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, διαχωρίζετε το τηλεχειριστήριο.
- Υπάρχουν δύο οπές διαχωρισμού. Παρακαλούμε
διαχωρίζετέ τις μία-μία.
- Παρακαλούμε προσέχετε ώστε να μην κάνετε ζημιά στα
συστατικά εντός όταν τα διαχωρίζετε.

<Σειρά σύνδεσης>

Πλευρά
τοίχου

Πλευρά
τοίχου

<Σειρά διαχωρσιμού>

Πλευρά
τοίχου

Πλευρά
τοίχου

4. Παρακαλούμε συνδέστε την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο με την χρήση του καλωδίου
σύνδεσης.
12V

Κόκκινο

Σήμα

Κίτρινο

Παρακαλούμε ελέγξτε εάν ο σύνδεσμος είναι σωστά συνδεδεμένος.

ΓΕΙΩΣΗ Μαύρο
Καλώδιο σύνδεσης

Πλευρά
Εσωτερικής
Μονάδας

5. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης εάν η απόσταση μεταξύ του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου και της εσωτερικής μονάδας είναι περισσότερο από 10m.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν εγκαθιστάτε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο, μην το θάβετε στον τοίχο.
(Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.)
Μην εγκαθιστάτε το καλώδιο σε απόσταση 50 m ή μεγαλύτερη.
(Μπορεί να προκληθεί σφάλμα επικοινωνίας.)
• Κατά την εγκατάσταση του καλωδίου επέκτασης, ελέγξτε την κατεύθυνση σύνδεσης του βύσματος στην πλευρά του τηλεχειριστήριου και στην πλευρά του προϊόντος για ορθή εγκατάσταση.
• Αν εγκαταστήσετε το καλώδιο επέκτασης προς την αντίθετη κατεύθυνση, το βύσμα δεν θα συνδεθεί.
• Προδιαγραφές καλωδίου επέκτασης: 2547 1007 22# 2 πυρήνες 3 περίβλημα 5 ή νεότερο μοντέλο.

26
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εγκατάσταση πλαισίου τηλεχειριστηρίου (τύπος αγωγού)
Εγκαταστήστε το πλαίσιο τηλεχειριστηρίου και το καλώδιο σωστά.
ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
• Παρότι ο αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου βρίσκεται στην εσωτερική μονάδα, το πλαίσιο του τηλεχειριστήριου θα πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από άμεση έκθεση στον ήλιο και υψηλή υγρασία

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
• Επιλέξτε θέσεις στις οποίες δεν υπάρχει επαφή με νερό.
• Επιλέξτε τη θέση του χειριστήριου αφού
επιβεβαιώσετε την έγκριση του πελάτη.
• Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου του
θερμοστάτη για τον έλεγχο θερμοκρασίας,
είναι ενσωματωμένος στην εσωτερική μονάδα.
• Το τηλεχειριστήριο διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων. Αν αυτή η θέση είναι υψηλότερα ή
χαμηλότερα, δεν θα φαίνεται εύκολα η οθόνη.
(Το συνήθες ύψος είναι 1,2~1,5m)

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
• Διατηρείτε το καλώδιο του τηλεχειριστήριου μακριά από τις σωληνώσεις
ψυκτικού μέσου και αποστράγγισης.
• Για να προστατεύσετε το τηλεχειριστήριο από
ηλεκτρικούς θορύβους, τοποθετήστε το καλώδιο
σε απόσταση τουλάχιστον 5cm από άλλα καλώδια
ρεύματος. (Εξοπλισμός ήχου, Τηλεόραση κ.λπ.)
• Αν το τηλεχειριστήριό σας είναι ασφαλισμένο
σε τοίχο, παρέχετε μια παγίδα στην κορυφή
του καλώδιου για να μην τρέξουν σταγονίδια.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Τηλεχειριστήριο
CN REMO

(Κύριος πίνακας) Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
και οι αριθμοί του τερματικού
CN REMO
αντιστοιχούν στην πλευρά της
μονάδας και στην πλευρά του
τηλεχειριστήριου.

Το μέγιστο μήκος του καλωδίου είναι 100m. Αν το μήκος του καλωδίου ξεπερνά τα 50m, χρησιμοποιήστε μέγεθος μεγαλύτερο των 0,5mm2.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ.

Μπροστινή θήκη
Χα
μη
λό
τε
ρο
μέ
ρο
ς
Ανασηκώστε
Σώμα
προσεκτικάτο κουτί
κουτιού
χρησιμοποιώντας
τηλεχειριστήριου
κατσαβίδι κ.λπ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Στερεώστε την κάτω πλακέτα στον τοίχο με
βιδωτές βίδες (εξάρτημα).
2. Κάντε μια σχισμή (Μέρος Α) στην πάνω πλευρά
του κουτιού τηλεχειριστήριου με μια πένσα.
3. Σε αυτήν την περίπτωση, σπρώξτε το καλώδιο
στο εσωτερικό της θήκης (Μέρος Β).
ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ- 4. Περάστε τη μονάδα τηλεχειριστήριου στην
κάτω πλακέτα.
ΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Στερεώστε την κάτω πλακέτα στο κουτί διακόπτη με βίδες (δεν
περιλαμβάνονται). Σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόστε την
κάτω πλακέτα στον τοίχο και προσέξτε να μην παραμορφωθεί.
2. Πιάστε το καλώδιο του τηλεχειριστήριου στο κουτί διακόπτη.
3. Περάστε τη μονάδα τηλεχειριστήριου στην κάτω πλακέτα.
Μπροστινή όψη τοίχου
Πάνω εσοχή
Κάτω πλακέτα
Μονάδα
τηλεχειριστήριου
Βίδα
(τοπική παροχή)
Καλώδιο
τηλεχειριστήριου
Κάτω εσοχή
Κουτί διακόπτη
(Τοπική παροχή)

Μπροστινή όψη τοίχου
Πάνω εσοχή
Κάτω πλακέτα

Καλώδιο
τηλεχειριστηρίου
(Μέρος A)

Βιδωτή βίδα
(τοπική παροχή)
Πάνω φλάντζα
Βραχίονας
ώθησης
(Μέρος Β)

Μονάδα
τηλεχειριστήριου

Κάτω εσοχή

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
Σφιγκτήρας
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
καλωδίου
1. Στερεώστε τους σφιγκτήρες του καλωδίου στον
τοίχο με βιδωτές βίδες ø3 (Τοπική παροχή).
2. Στερεώστε το καλώδιο του
τηλεχειριστήριου.

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 27

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
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Εγκατάσταση Τηλεχειριστηρίου

Εγκατάσταση ενσύρματου τηλεχειριστήριου
• Επειδή ο αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο, το κουτί του πρέπει
να τοποθετηθεί σε θέση μακριά από το φως του ήλιου, υψηλή υγρασία και άμεση ροή ψυχρού αέρα,
ώστε να διατηρείται η σωστή θερμοκρασία χώρου. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε ύψος περίπου 5 πόδια (1,5 m) πάνω από το δάπεδο, σε χώρο με καλό εξαερισμό και μέση θερμοκρασία.
Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε σημεία που μπορεί να επηρεαστεί από:
- Ρεύματα αέρα ή νεκρά σημεία πίσω από πόρτες και σε γωνίες.
- Θερμό ή ψυχρό αέρα από αεραγωγούς.
- Θερμότητα από τον ήλιο ή συσκευές.
- Κρυφούς αγωγούς και καμινάδες.
- Μη ελεγχόμενους χώρους όπως εξωτερικούς τοίχους πίσω από το τηλεχειριστήριο.
- Το τηλεχειριστήριο διαθέτει LED οθόνη επτά τμημάτων. Για σωστή εμφάνιση των LED του τηλεχειριστήριου, τοποθετήστε το σωστά όπως φαίνεται στο Σχ. 1. (Το συνήθες ύψος είναι 1,2~1,5 m από
το δάπεδο.)
Σημείο σε απ' ευθείας
έκθεση σε Ηλιακές Ακτίνες

Ναι
Αρ
TEMP
SET

Temp

Room

ION
FUNCT
SUB Preheaty
D
Heater Humidif
door
SPEE
AUTO Defrost Out 4
FAN
3
HI JET Filter 2
1
MED
23
LO
21

ZONE

ATION
OPER

19
17

Time

set

SWING

15
13

Program11

AUTO

09

n unit

07
05

Operatio03
Off
Timer
Onno.
Set

TEMP
SET

Temp

Room

ION
FUNCT
SUB Preheaty
D
Heater Humidif
door
SPEE
AUTO Defrost Out 4
FAN
3
HI JET Filter 2
1
MED
23
LO

152,40cm
(1,5μέτρα)

21

ZONE

ATION

19

OPER

17

Time

set

SWING

15
13

Program11

AUTO

09

n unit

07
05

Operatio03
Off
Timer
Onno.
Set

01

Time

01

Time

Αρ

Αρ

Σχ.1 Συνήθεις τοποθεσίες για τηλεχειριστήριο

Τηλεχειριστήριο
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος
μπαταριών τραβώντας το σύμφωνα με την
κατεύθυνση του βέλους.
2. Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες.
Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών
(+) και (-) έχουν τοποθετηθεί σωστά.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα σύροντάς
το ξανά στη θέση του.
28

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Χρησιμοποιείτε/αντικαθιστάτε πάντα με
τις δύο μπαταρίες ιδίου τύπου.
2. Εάν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αφαιρέστε τις μπαταρίες για να εξοικονομήσετε χρονικό διάστημα λειτουργίας.
3. Εάν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να μην εμφανίζει καθαρά, αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες.
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Σύνδεση Καλωδίωσης

Σύνδεση Καλωδίωσης
• Ανοίξτε το κάλυμμα του κιβωτίου ελέγχου και συνδέστε το καλώδιο τηλεχειριστηρίου
και τα καλώδια τροφοδοσίας εσωτερικής μονάδας.
Μπλοκ ακροδεκτών εσωτερικής μονάδας
1(L) 2(N)
3

Μπλοκ ακροδεκτών εσωτερικής μονάδας
1(L) 2(N)
1(L) 2(N) 3

POWER INPUT

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το καλώδιο ρεύματος που είναι συνδεδεμένο στην
εξωτερική μονάδα, πρέπει να τηρεί τις παρακάτω
προδιαγραφές (Αυτός ο εξοπλισμός παρέχεται με σετ
καλωδίου που συμμορφώνεται με τους εθνικούς
κανονισμούς.)

Το καλώδιο σύνδεσης συνδεδεμένο στην εσωτερική και
εξωτερική μονάδα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω
προδιαγραφές (Αυτός ο εξοπλισμός παρέχεται με σετ
καλωδίου που συμμορφώνεται με τους εθνικούς
κανονισμούς.)

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

GN

/YL
20

mm

Μοντέλο

1 Φάση

AUUW096D
[UU09W ULD]

1.5mm2

AUUW126D
[UU12W ULD]

1.5mm

2

AUUW186D
[UU18W UED]

2.5mm

2

AUUW186D1
[UU18W UED1]

2.5mm2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
0.75mm2

GN

/YL
20

mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες του ακροδέκτη δεν είναι χαλαρές.

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 29

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Αν το καλώδιο παροχής είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή διάταξη που παρέχονται από τον παρασκευαστή ή το σέρβις.
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Σύνδεση Καλωδίωσης

Ηλεκτρολογική Καλωδίωση
1. Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
2. Επιλέξτε μία πηγή ρεύματος ικανή να παρέχει το απαιτούμενο ρεύμα στο κλιματιστικό.
3. Τροφοδοτήστε την πηγή ηλεκτρικής ισχύος στη μονάδα μέσω ενός πίνακα διανομής που
έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό.
4. Οι βίδες των ακροδεκτών εντός του κιβωτίου ελέγχου μπορεί να είναι χαλαρές λόγω
κραδασμών κατά τη μεταφορά. Ελέγξτε τις βίδες για χαλαρή σύνδεση.
(Η λειτουργία του κλιματιστικού με χαλαρή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτιση
και καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων).
5. Γειώνετε πάντα το κλιματιστικό με ένα καλώδιο γείωσης και ένα φις ώστε να πληρούνται
οι ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Το διάγραμμα κυκλώματος δεν μπορεί
να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα καλώδια
σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης.
• Συνδέστε καλά τα καλώδια ώστε να
μην μπορούν να τραβηχθούν εύκολα.
• Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με
τους χρωματικούς κωδικούς τους,
συμβουλευόμενοι το διάγραμμα καλωδίωσης.
• Το καλώδιο παροχής Ισχύος που
είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα
πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τις

ακόλουθες προδιαγραφές.
Κύρια πηγή ηλεκτρικής ισχύος

Αυτόματη ασφάλεια

Κλιματιστικό

ΜΟΝΤΕΛΟ

Αυτόματη ασφάλεια

AUUW096D
[UU09W ULD]

15A

AUUW126D
[UU12W ULD]

15A

AUUW186D
[UU18W UED]

20A

AUUW186D1
[UU18W UED1]

20A

Σύνδεση καλωδίου σε Εξωτερική Μονάδα
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα κιβωτίου ελέγχου
από τη μονάδα, χαλαρώνοντας μια βίδα.
Συνδέστε ένα-ένα τα καλώδια στους
ακροδέκτες του πινάκα ελέγχου, με τον
παρακάτω τρόπο.
2. Στηρίξτε το καλώδιο επάνω στον πίνακα
ελέγχου με τον σφιγκτήρα καλωδίων.
3. Στερεώστε ξανά το κάλυμμα κιβωτίου
ελέγχου στην αρχική του θέση, με τη
βίδα.
4. Τοποθετήστε ασφαλειοδιακόπτη μεταξύ
της παροχής ισχύος και της μονάδας.
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια συσκευή
αποσύνδεσης που επαρκώς θα αποσυνδέει όλες τις γραμμές παροχής.

30

Εξωτερική μονάδα
Μπλοκ
ακροδεκτών
Περισσότερα
από 5 mm
Σφιγκτήρας
καλωδίου
ρεύματος

Καλώδιο
ρεύματος
Καλώδιο
σύνδεσης

Κάλυμμα
κιβωτίου
ελέγχου

Σφιγκτήρας
καλωδίου
σύνδεσης
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Σύνδεση καλωδίων στην εσωτερική μονάδα

Σύνδεση καλωδίων στην εσωτερική μονάδα
Προετοιμασία σωλήνων
Η κύρια αιτία διαρροής αερίου είναι ατέλειες στις
εργασίες διεύρυνσης. Εκτελέστε σωστά τις εργασίες διεύρυνσης στην παρακάτω διαδικασία.

Χαλκοσωλήνας

Επικλινής Μη επίπεδος Τραχύς

90°

1. Κόψτε τους σωλήνες και το καλώδιο.
• Χρησιμοποιήστε το κιτ σωλήνωσης αξεσουάρ ή σωλήνες που αγοράσατε τοπικά.
• Μετρήστε την απόσταση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.
• Κόψτε τους σωλήνες λίγο μακρύτερους
από την μετρηθείσα απόσταση.
• Κόψτε το καλώδιο 1,5 μ μακρύτερο
από το μήκος του σωλήνα.

Σωλήνας
Γλείφανο

Στρέψτε
προς τα κάτω

2. Αφαίρεση γρεζιών
• Αφαιρέστε εντελώς όλα τα γρέζια από
το κομμένο τμήμα του σωλήνα .
• Στρέψτε την άκρη του χαλκοσωλήνα προς
τα κάτω καθώς αφαιρείτε τα γρέζια για να
μην πέφτουν αυτά μέσα στις σωληνώσεις.

Παξιμάδι

Χαλκοσωλήνας

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

3. Τοποθέτηση παξιμαδιού
• Αφαιρέστε τα παξιμάδια που βρίσκονται στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες και τοποθετήστε τα στον
χαλκοσωλήνα, έχοντας αφαιρέσει τελείως τα γρέζια.
(Δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν μετά τις εργασίες διεύρυνσης).

4. Εργασίες διεύρυνσης
• Εκτελέστε τις εργασίες διεύρυνσης χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο καύσης
για το R-410A όπως φαίνεται παρακάτω.
Εξωτερική διάμετρος
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

"A"
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1

Λαβή
Μπάρα

Μπάρα
"A"

Ζυγός
Κώνος

mm
mm
mm
mm
mm

Κρατήστε καλά τον χαλκοσωλήνα σε μια
μπάρα (ή φιλιέρα) σύμφωνα με την αναφερόμενη διάσταση στον παραπάνω πίνακα.

Χαλκοσωλήνας
Λαβή σφιγκτήρα

Λείο σε κάθε όψη
Το εσωτερικό γυαλίζει
χωρίς χαρακιές
= Ακατάλληλη διεύρυνσης =

5. Ελέγξτε
• Συγκρίνετε τις εργασίες διεύρυνσης με
το παρακάτω σχήμα.
• Αν το αναχείλωμα είναι ελαττωματικό, κόψτε το αντίστοιχο τμήμα και εκτελέστε ξανά τις εργασίες καύσης.

Σήμανση
κόκκινου βέλους

Επικλινές Φθαρμένη Ραγισμένο Ανομοιόεπιφάνεια
μορφο
πάχος

Ομοιόμορφο
μήκος σε κάθε όψη

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 31

6,MFL67855401,그그그 2017. 6. 29. 그그 2:01 Page 32

Σύνδεση καλωδίων στην εσωτερική μονάδα

Σύνδεση σωλήνωσης
1. Διαμορφώστε τη σωλήνωση σύμφωνα με
τη δρομολόγησή της.
Αποφεύγετε να λυγίζετε και να διπλώνετε
προς τα πίσω το ίδιο σημείο σωλήνωσης
περισσότερες από τρεις φορές. (Κάτι
τέτοιο θα προκαλέσει σκλήρυνση του
σωλήνα.)
2. Αφού διαμορφώσετε τη σωλήνωση, ευθυγραμμίστε τα κέντρα του συνδέσμου της
εσωτερικής μονάδας και της σωλήνωσης
και σφίξτε τα σταθερά με κλειδιά.
3. Συνδέστε το σωλήνα στη βαλβίδα συντήρησης ή στην ένσφαιρη βαλβίδα που βρίσκεται κάτω από την εξωτερική μονάδα.
4. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση της
σωλήνωσης, φροντίστε να ελέγξετε αν
υπάρχει διαρροή αερίου στη σύνδεση της
εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.

Πλευρά υγρού
Εσωτερική
Μονάδα
Εξωτερική
μονάδα

Σύνδεση
διεύρυνσης
Πλευρά αερίου
Σύνδεση διεύρυνσης

Ξήρανση σε κενό
Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση της
σωλήνωσης, εκτελέστε ξήρανση σε κενό
για τη σωλήνωση σύνδεσης και την εξωτερική μονάδα.
Η ξήρανση σε κενό θα πρέπει να εκτελείται χρησιμοποιώντας τις θυρίδες συντήρησης των βαλβίδων πλευράς υγρού και
πλευράς αερίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Χρησιμοποιήστε δύο
κλειδιά και σφίξτε με την συνήθη
ροπή.
Εξωτερική διάμετρος
mm
ίντσες
Ø6,35
1/4
Ø9,52
3/8
Ø12,7
1/2
Ø15,88
5/8
Ø19,05
3/4

32

Ροπή
kgf.m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.6
6.3~8.2
9.9~12.1

Σύνδεσμος

6,MFL67855401,그그그 2017. 6. 29. 그그 2:01 Page 33

Εγκατάσταση Διακοσμητικού Πλαισίου

Εγκατάσταση Διακοσμητικού Πλαισίου
Το διακοσμητικό πλαίσιο έχει συγκεκριμένη σειρά εγκατάστασης.

Πριν το τοποθετήσετε, αφαιρείτε
πάντα το χάρτινο πλαίσιο.

1. Αφαιρέστε τη σχάρα εισόδου αέρα από το διακοσμητικό πλαίσιο.
2. Στερεώστε προσωρινά δύο διακοσμητικούς πίνακες στο σώμα της μονάδας.
Οι βίδες στερέωσης (εξαγωνικές βίδες Μ5) περιλαμβάνονται στο κουτί της εσωτερικής μονάδας.
3. Σφίξτε τελείως τις τέσσερις βίδες.
4. Συνδέστε τον σύνδεσμο κινητήρα περσίδας και τον σύνδεσμο οθόνης.
5. Εγκαταστήστε την σχάρα εσωτερικού αέρα (μαζί με το φίλτρο αέρα).

Μονάδα κλιματιστικού

Κάλυμμα κουτιού ελέγχου

Διακοσμητικό πλαίσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Σχάρα Εισόδου

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετήστε σωστά το
διακοσμητικό πλαίσιο.
Η διαρροή ψυχρού αέρα
προκαλεί εξίδρωση.
⇨ Παρουσιάζεται πτώση
σταγονιδίων νερού.

Καλό παράδειγμα

Κακό παράδειγμα
Μονάδα κλιματιστικού

Ψευδοροφή

Μονάδα κλιματιστικού
Αέρας

Διαρροή ψυχρού αέρα
(δεν πρέπει να συμβαίνει)
Ψευδοροφή

Διακοσμητικό πλαίσιο
Τοποθετήστε τον μονωτή (αυτό το μέρος)
και προσέχετε την διαρροή ψυχρού αέρα

Διακοσμητικό
πλαίσιο

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 33
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Σωλήνωση Αποστράγγισης Εσωτερικής Μονάδας

Σωλήνωση Αποστράγγισης Εσωτερικής Μονάδας
Δεν επιτρέπεται
η κίνηση προς
τα πάνω

Σφιγκτήρας σωλήνα
Εσωτερική Μονάδα

Θύρα
αποστράγγισης
συντήρησης

300mm ή λιγότερο
1 -1.5m

Υλικό σωληνώσεων: Σωλήνας πολυβινυλοχλωριδίου VP-25 και εξαρτήματα σωλήνων
• Φροντίστε να παρέχετε μόνωση θερμότητας στις σωληνώσεις αποστράγγισης.
• Τοποθετήστε τους σωλήνες ανύψωσης
αποστράγγισης σε ορθή γωνία με την
εσωτερική μονάδα και σε απόσταση όχι
μεγαλύτερη από 300mm από την μονάδα.

Σωλήνας ανύψωσης αποστράγγισης
Μέταλλο σφιγκτήρα (ενωμένο)

Σωλήνας αποστράγγισης (ενωμένος)

Υλικό θερμομόνωσης: Αφρός πολυαιθυλένιου με πάχος μεγαλύτερο των 8 mm.

Flexible drain hose

34

700 ή λιγότερο

• Οι σωληνώσεις αποστράγγισης πρέπει να έχουν
πάντα καθοδική κλίση (1/50 έως 1/100): προσέξτε
να μην τους δώσετε κλίση που αλλάζει επίπεδα,
ώστε να αποφύγετε την αντιστροφή της ροής.
• Κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων αποστράγγισης, προσέχετε να μην ασκήσετε
υπερβολική δύναμη στη θύρα αποστράγγισης στην εσωτερική μονάδα.
• Η εξωτερική διάμετρος της σύνδεσης
αποστράγγισης στην εσωτερική μονάδα
είναι 32mm.
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Δοκιμή αποστράγγισης
1. Τύπος κασέτας
Το κλιματιστικό χρησιμοποιεί αντλία αποστράγγισης για την αποστράγγιση του νερού.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε τη λειτουργία της αντλίας αποστράγγισης:
• Συνδέστε τον κεντρικό σωλήνα αποστράγγισης
στο εξωτερικό και αφήστε τον προσωρινά μέχρι
Εύκαμπτος σωλήνας
Παρέχετε νερό
αποστράγγισης (εξάρτημα)
να ολοκληρωθεί η δοκιμή.
Κύριος σωλήνας
• Τροφοδοτήστε νερό στον εύκαμπτο σωλήνα αποαποστράγγισης
στράγγισης και ελέγξτε τις σωληνώσεις για διαρΘύρα
Κολλήστε την
ροές.
αποστράγγισης άρθρωση
Αντλία αποστράγγισης
• Ελέγξτε και την αντλία αποστράγγισης για να
Σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης
βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά και δεν
Χρησιμοποιήστε τον συνδετήρα (εξάρτημα)
κάνει θορύβους όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρική
καλωδίωση.
Βάση αποστράγγισης
• Όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή, συνδέστε τον
εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στην θύρα
αποστράγγισης στην εσωτερική μονάδα.
Flexible drain hose

2. Τύπος αεραγωγών
1) Αφαιρέστε το Φίλτρο Αέρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

2) Ελέγξτε την αποστράγγιση.
• Ψεκάστε ένα ή δύο ποτήρια νερού στον εξατμιστήρα.
• Βεβαιωθείτε ότι το νερό ρέει στον σωλήνα
αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας
χωρίς διαρροές.

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 35
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3. Μεταβλητός τύπος
1. Ρυθμίστε τις περσίδες κατεύθυνσης αέρα
πάνω και κάτω στην (οριζόντια) θέση με
το χέρι σας.

Για να ελέγξετε την αποστράγγιση
1. Ρίξτε ένα ποτήρι νερό στον εξατμιστήρα
χρησιμοποιώντας ένα δοχείο.
2. Βεβαιωθείτε ότι το νερό ρέει μέσω του
σωλήνα αποστράγγισης της εξωτερικής
μονάδας χωρίς διαρροές και βγαίνει από
την έξοδο αποστράγγισης.

Σωληνώσεις αποστράγγισης
1. Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να δείχνει προς τα κάτω για εύκολη ροή αποστράγγισης.

Καθοδική κλίση

2. Μην ρυθμίσετε τις σωληνώσεις αποστράγγισης όπως φαίνεται παρακάτω.

Μην ανασηκώνετε

Διαρροή
νερού

36

Συσσωρευμένο
νερό αποστράγγισης
Αέρας

Διαρροή Κυματοειδής μορφή
νερού

Η άκρη του σωλήνα
αποστράγγισης
βρίσκεται στο νερό

Διαρροή
νερού

Αυλάκι

Κενό
μικρότερο
από 50mm
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Θερμομόνωση
1. Χρησιμοποιήστε το υλικό θερμομόνωσης για τις σωληνώσεις ψυκτικού, το οποίο διαθέτει
εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα (πάνω από 120°C).
2. Προφυλάξεις σε συνθήκες υψηλής
υγρασίας:
Το κλιματιστικό έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα "KS Standard Conditions
with Mist" (Συνήθεις Συνθήκες με
Ομίχλη KS) και έχει επιβεβαιωθεί ότι
δεν παρουσιάζει προβλήματα. Ωστόσο,
σε περίπτωση εκτεταμένης λειτουργίας σε ατμόσφαιρα με έντονη υγρασία
(θερμοκρασία δρόσου: πάνω από 23°C),
είναι πιθανό να πέσουν σταγονίδια
νερού.
Σε αυτήν την περίπτωση, προσθέστε
θερμομονωτικό υλικό σύμφωνα με την
παρακάτω διαδικασία:

Ταινία δεσίματος
(εξάρτημα)

Σωληνώσεις
Ψυκτικού Μέσου

Εσωτερική
Μονάδα

Θερμικός
μονωτής
(εξάρτημα)

• Θερμομονωτικό υλικό για προετοιμασία...
Αδιαβατικό υαλόμαλλο με πάχος 10 έως
20mm.
• Κολλήστε υαλόμαλλο σε όλα τα κλιματιστικά
που βρίσκονται σε ατμόσφαιρα οροφής.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Σχηματισμός σωληνώσεων
Σχηματίστε τη σωλήνωση συστρέφοντας το τμήμα σύνδεσης της
εσωτερικής μονάδας με το μονωτικό υλικό και ασφαλίζοντάς το με
δύο τύπους ταινίας βινυλίου.

Στεγανοποιήστε το
μικρό άνοιγμα γύρω
από τις σωληνώσεις με
ένα στεγανοποιητικό
τύπου κόλλας.
Σωλήνας αποχέτευσης
Ταινία

• Αν θέλετε να συνδέσετε έναν ακόμη
σωλήνα αποστράγγισης, το άκρο της
εξόδου αποστράγγισης πρέπει να δρομολογηθεί πάνω από το έδαφος. Ασφαλίστε
καλά τον σωλήνα αποστράγγισης.

Σωληνώσεις

Σε περιπτώσεις που η εξωτερική
μονάδα τοποθετείται κάτω από την
εσωτερική, κάντε τα εξής.
1. Περάστε με ταινία τις σωληνώσεις, τον
σωλήνα αποστράγγισης και το καλώδιο
σύνδεσης από κάτω προς τα πάνω.
2. Ασφαλίστε τις σωληνώσεις κατά μήκος
του εξωτερικού τοίχου με μονωτική
βάση αγωγού ή κάτι αντίστοιχο.

Πλαστική ταινία

Καλώδιο
σύνδεσης
Καλώδιο
παροχής ρεύματος

Απαιτείται η χρήση παγίδας για να μην
μπαίνει νερό σε ηλεκτρικά τμήματα.
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Σε περιπτώσεις που η εξωτερική μονάδα τοποθετείται πάνω από την εσωτερική, κάντε τα εξής.
1. Περάστε με ταινία τις σωληνώσεις και το καλώδιο
σύνδεσης από κάτω προς τα πάνω.
2. Ασφαλίστε τις σωληνώσεις κατά μήκος του εξωτερικού τοιχώματος.
Σχηματίστε μια παγίδα για να μην μπαίνει νερό στο δωμάτιο.
3. Στερεώστε την σωλήνωση στον τοίχο με μονωτική βάση αγωγού ή κάτι αντίστοιχο.

Στεγανοποιήστε το
μικρό άνοιγμα γύρω
από τις σωληνώσεις
με ένα στεγανοποιητικό
τύπου κόλλας.
Παγίδα

Στερέωση εξωτερικής μονάδας
1. Στηρίξτε σφιχτά την εξωτερική μονάδα με
μπουλόνι και παξιμάδι (ø 10 mm), οριζόντια
σε μπετόν ή σε ένα άκαμπτο υποστήριγμα.
2. Όταν πραγματοποιείτε εγκατάσταση σε τοίχο, σε οροφή ή σε
ταράτσα, στηρίξτε σταθερά τη βάση υποστήριξης με καρφιά ή
σύρμα, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση ανέμων και σεισμών.
3. Αν οι κραδασμοί της μονάδας μεταδίδονται στο σωλήνα,
στερεώστε τη μονάδα με αντικραδασμικό ελαστικό.

Τοποθέτηση μεγάλου μήκους σωληνώσεων
AUUW186D [UU18W UED]
1. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της εξωτερικής μονάδας.
2. Ρυθμίστε σε ZONE SW1(SW01N) όπως στο
παρακάτω Σχήμα.
1

2

3

4

SW01N

1

2

3

4

0

0

0

1

✽ 1 σημαίνει S/W προς τα πάνω.
0 σημαίνει S/W προς τα κάτω.

3. Κλείστε το επάνω κάλυμμα και ελέγξτε αν
το προϊόν λειτουργεί κανονικά.

AUUW096D [UU09W ULD], AUUW126D [UU12W ULD]
1. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της εξωτερικής μονάδας.
2. Επιλέξτε έναν από τους δύο επιλέξιμους τρόπους λειτουργίας, με τον παρακάτω τρόπο.
3. Μετακινήστε το διακόπτη ολίσθησης στη θέση "LONG".
4. Κλείστε το επάνω κάλυμμα και ελέγξτε αν
το προϊόν λειτουργεί κανονικά.

NORMAL
LONG

Μήκος σωλήνα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε το επάνω κάλυμμα και μη
ρυθμίζετε το μήκος σωλήνα
όταν λειτουργεί το προϊόν.
AUUW186D1 [UU18W UED1]
Δεν πραγματοποιείται ξεχωριστή ρύθμιση για Μακρύ σωλήνα (δεν απαιτείται.)
38
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Εξαέρωση
Εξαέρωση
Η παραμονή αέρα και υγρασίας στο σύστημα ψυκτικού έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
1. Αυξάνεται η πίεση στο σύστημα.
2. Αυξάνεται το ρεύμα λειτουργίας.
3. Μειώνεται η αποτελεσματικότητα της ψύξης (ή θέρμανσης).
4. Η υγρασία στο κύκλωμα του ψυκτικού μπορεί να παγώσει και να αποφράξει τις σωληνώσεις.
5. Το νερό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των εξαρτημάτων στο σύστημα ψύξης.
Συνεπώς, αφού εκκενώσετε το σύστημα, πραγματοποιήστε μια δοκιμή διαρροής για
τους σωλήνες ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα.

Εξαέρωση με αντλία υποπίεσης
1. Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες υγρού και αερίου ανάμεσα στην εσωτερική και την
εξωτερική μονάδα έχουν συνδεθεί σωστά.
2. Αφαιρέστε το πώμα της βαλβίδας συντήρησης από την πλευρά αερίου και την
πλευρά υγρού στην εξωτερική μονάδα.
3. Επιβεβαιώστε ότι οι βαλβίδες πλευράς υγρού και πλευράς αερίου έχουν ρυθμιστεί στην κλειστή θέση.
4. Συνδέστε την πολλαπλή βαλβίδα (με μανόμετρο) στην πλευρά σωλήνα αερίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εσωτερική
Πολλαπλή βαλβίδα
Μετρητής
πίεσης
Lo
Hi

Εξωτερική Μονάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

: Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μια πολλαπλή
βαλβίδα για την εξαέρωση. Αν δεν υπάρχει,
χρησιμοποιήστε μία βαλβίδα παύσης για
αυτόν τον σκοπό. Το κουμπί "Hi" στην πολλαπλή βαλβίδα πρέπει να είναι πάντα κλειστό.
5. Επίσης, συνδέστε τον κύλινδρο αζώτου στη
θυρίδα συντήρησης, με τους σωλήνες πλήρωσης στην πολλαπλή με μανόμετρο.

Σωλήνας
φόρτισης
Κύλινδρος
αερίου αζώτου
(σε κάθετη
όρθια θέση)

6. Θέστε το σύστημα σε πίεση χαμηλότερη
από 551 P.S.I.G με αέριο ξηρού αζώτου.
Κλείστε τη βαλβίδα του κυλίνδρου αζώτου όταν εμφανίζει ένδειξη 551 P.S.I.G.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να αποφύγετε την είσοδο αζώτου στο ψυκτικό σύστημα σε υγρή κατάσταση, η
κορυφή του κυλίνδρου πρέπει να είναι ψηλότερα από τη βάση του όταν ασκείτε
πίεση στο σύστημα. Συνήθως ο κύλινδρος χρησιμοποιείται σε κάθετη όρθια θέση.
7. Ελέγξτε για διαρροή με διάλυμα υγρού σαπουνιού. Πραγματοποιήστε τη δοκιμή διαρροής σε όλους τους συνδέσμους της σωλήνωσης (εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας) και στη βαλβίδα συντήρησης (από την πλευρά αερίου και την πλευρά υγρού).

Μέθοδος σαπουνόνερου
1. Αφαιρέστε τα πώματα από τις βαλβίδες 2 και 3 διόδων.
2. Αφαιρέστε το πώμα της θυρίδας συντήρησης από τη βαλβίδα 3 διόδων.
3. Για να ανοίξετε τη βαλβίδα 2 διόδων, στρέψτε το στέλεχος της βαλβίδας αριστερόστροφα περίπου 90°, περιμένετε για περίπου 2~3 δευτερόλεπτα και κλείστε την.
4. Απλώστε σαπουνόνερο ή ένα ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό στις συνδέσεις της εσωτερικής ή της εξωτερικής
μονάδας με μια μαλακή βούρτσα, για να ελέγξετε για
διαρροές στα σημεία σύνδεσης της σωλήνωσης.
5. Αν δείτε φυσαλίδες, οι σωλήνες έχουν διαρροή.

Πλευρά υγρού

Πλευρά αερίου
Βαλβίδα 2 διόδων
(ανοικτή)
Βαλβίδα 3 διόδων
(ανοικτή)

Κλειδί άλεν

Πώμα
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Εκκένωση

Εσωτερική Μονάδα

1. Αν το σύστημα δεν έχει καμία διαρροή,
εκτονώστε την πίεση του αζώτου, χαλαρώνοντας τη σύνδεση του σωλήνα πλήρωσης
στον κύλινδρο αζώτου. Αποσυνδέστε το
σωλήνα από τον κύλινδρο όταν η πίεση φτάσει σε μια φυσιολογική κατάσταση.
Εξωτερική Μονάδα

2. Εκκένωση: Συνδέστε το σωλήνα πλήρωσης
στην αντλία υποπίεσης και συνδέστε το
σωλήνα της πλευράς με την ένδειξη "Lo"
στην εξωτερική μονάδα μέσω της βαλβίδας
πλευράς αερίου. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί
"Lo" της πολλαπλής βαλβίδας βρίσκεται στην
ανοιχτή θέση. Στη συνέχεια, λειτουργήστε
την αντλία υποπίεσης. Ο χρόνος λειτουργίας
για την εκκένωση διαφέρει, ανάλογα με το
μήκος της σωλήνωσης και τη δυναμικότητα
της αντλίας.
• Η τιμή της υποπίεσης θα πρέπει να βρίσκεται
κάτω από 0,8 Torr.
• Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή υποπίεση, κλείστε
το κουμπί "Lo" της πολλαπλής βαλβίδας και διακόψτε τη λειτουργία της αντλίας υποπίεσης.

Μανόμετρα
Μετρητής
κενού
Lo

Hi

ανοικτή
κλειστή

Αντλία κενού

3. Αφού δημιουργήσετε την επιθυμητή υποπίεση: Αποσυνδέστε την αντλία υποπίεσης και ανοίξτε
το στέλεχος της βαλβίδας πλευράς υγρού, στρέφοντάς το αριστερόστροφα με το κλειδί βαλβίδας συντήρησης.
4. Ανοίξτε εντελώς τη βαλβίδα πλευράς αερίου, στρέφοντάς την αριστερόστροφα με το κλειδί
βαλβίδας συντήρησης.
5. Αφαιρέστε αργά το σωλήνα πλήρωσης που είναι συνδεδεμένος στη θυρίδα συντήρησης πλευράς αερίου (για να εκτονώσετε την πίεση).
6. Επανατοποθετήστε το παξιμάδι διεύρυνσης και το κάλυμμά του στη θυρίδα συντήρησης πλευράς αερίου. Ασφαλίστε το παξιμάδι διεύρυνσης με ένα ρυθμιζόμενο κλειδί, για να αποτρέψετε
τυχόν διαρροή από το σύστημα.
7. Ασφαλίστε ξανά το πώμα βαλβίδας στις βαλβίδες συντήρησης πλευράς αερίου και υγρού.

40
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Δοκιμαστικός έλεγχος
1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
• Η αρχική παροχή ρεύματος πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 90% της βαθμονομημένης τάσης.
Διαφορετικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται το κλιματιστικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ ① Για τον δοκιμαστικό έλεγχο, εκτελέστε πρώτα τη λειτουργία ψύξης,
ακόμη και αν είναι εποχή θέρμανσης. Αν εκτελεστεί πρώτα η λειτουργία θέρμανσης, προκαλούνται προβλήματα του συμπιεστή.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.
② Εκτελέστε τον δοκιμαστικό έλεγχο για περισσότερα από 5 λεπτά οπωσδήποτε. (Ο δοκιμαστικός έλεγχος ακυρώνεται μετά τα 18 λεπτά αυτόματα)
• Ο δοκιμαστικός έλεγχος ξεκινάει πατώντας το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου
και το κουμπί χρονοδιακόπτη προς τα κάτω για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα.
• Για να ακυρώσετε τον δοκιμαστικό έλεγχο, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2. Σύνδεση παροχής ρεύματος
1. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε μια ανεξάρτητη παροχή ρεύματος.
• Απαιτείται αποζεύκτης.
2. Λειτουργήστε την μονάδα για δεκαπέντε ή περισσότερα λεπτά.

3. Αξιολόγηση απόδοσης
1. Μετρήστε την θερμοκρασία του
αέρα εισόδου και εξόδου.
2. Βεβαιωθείτε ότι η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία εισόδου και
εξόδου είναι μεγαλύτερη από 8°C
(Ψύξη) ή αντίστροφα (Θέρμανση).

Θερμόμετρο
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Αφού ολοκληρώσετε την εργασία σας, μετρήστε και καταγράψτε τις ιδιότητες δοκιμαστικής λειτουργίας και αποθηκεύστε τα υπολογισμένα δεδομένα κ.λπ.
• Τα στοιχεία μέτρησης είναι η θερμοκρασία δωματίου, η εξωτερική θερμοκρασία, η θερμοκρασία αναρρόφησης, η θερμοκρασία εκφύσησης, η ταχύτητα αέρας, ο όγκος αέρα, η τάση, το ρεύμα, η παρουσία ανώμαλων
κραδασμών και θορύβου, η πίεση λειτουργίας, η θερμοκρασία σωληνώσεων και η συμπιεστική πίεση.
• Αναφορικά με την δομή και την εμφάνιση, ελέγξτε τα παρακάτω.
□Είναι επαρκής η κυκλοφορία αέρα;
□Λειτουργεί το τηλεχειριστήριο με τον διακόπτη;
□Υπάρχουν προβληματικές καλωδιώσεις;
□Είναι ομαλή η αποστράγγιση;
□Είναι σφιγμένες οι βίδες ακροδεκτών;
□Είναι πλήρης η θερμομόνωση;
(ψυκτικό και σωληνώσεις αποστράγγισης)
□Υπάρχουν διαρροές ψυκτικού μέσου;
M4......118N.cm{12kgf.cm} M5......196N.cm{20kgf.cm}
M6......245N.cm{25kgf.cm} M8......588N.cm{60kgf.cm}
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Δοκιμαστικός έλεγχος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την επιβεβαίωση των παραπάνω συνθηκών, προετοιμάστε την καλωδίωση ως ακολούθως:
1) Πάντα να έχετε ξεχωριστό κύκλωμα ισχύος ειδικά για το κλιματιστικό.
Όσο για την μέθοδο της καλωδίωσης, να καθοδηγείστε από το διάγραμμα
του κυκλώματος που είναι εντυπωμένο στο εσωτερικό του καλύμματος
κουτιού ελέγχου.
2) Παρέχετε έναν διακόπτη αποζεύκτη ανάμεσα στην πηγή ρεύματος και
την μονάδα.
3) Οι βίδες που στερεώνουν την καλωδίωση στο κάλυμμα των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων μπορεί να χαλαρώσουν από τις δονήσεις στις οποίες υποβάλλεται η μονάδα κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Ελέγξτε τις και
βεβαιωθείτε ότι είναι όλες σφιγμένες καλά. (Εάν είναι χαλαρές, μπορεί
να προκληθεί λιώσιμο των καλωδίων.)
4) Προδιαγραφή της πηγής ισχύος
5) Επιβεβαιώστε ότι η ηλεκτρική ικανότητα είναι επαρκής.
6) Βεβαιωθείτε ότι η τάση εκκίνησης διατηρείται σε περισσότερο από το
90 τοις εκατό της τάσης λειτουργίας που αναφέρεται στην πινακίδα.
7) Επιβεβαιώστε ότι το πάχος του καλωδίου είναι όπως ορίζεται στις προδιαγραφές της πηγής ισχύος.
(Ειδικά σημειώστε την σχέση μεταξύ μήκους και πάχους καλωδίου.)
8) Παρέχετε πάντα μια διακοπή διαρροής σε συνθήκες υγρασίας.
9) Μια πτώση τάσης μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα.
• Κραδασμό μαγνητικού διακόπτη, βλάβη στο σημείο επαφής, κάψιμο
ασφάλειας, διαταραχή στην κανονική λειτουργία μιας συσκευής προστασίας υπερφόρτωσης.
• Μη παροχή κατάλληλης ισχύος έναρξης στον συμπιεστή.
10) Χρησιμοποιείτε μόνο 1 τηλεχειριστήριο, που περιέχεται στην εσωτερική μονάδα, όταν συνδυάζετε εσωτερική μονάδα τύπου κασέτας και
διαφορετικούς συνδυασμούς εσωτερικών μονάδων.
Αφού ορίσετε την τιμή ESP στην Εσωτερική Μονάδα Τύπου Αγωγού, η
κεντρική παροχή ρεύματος απενεργοποιείται και στη συνέχεια αφαιρείτε το τηλεχειριστήριο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Δείξτε στον πελάτη τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης, χρησιμοποιώντας το
εγχειρίδιο χρήσης
(καθαρισμός φίλτρων αέρα, έλεγχος θερμοκρασίας κ.λπ.).

42
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Προαιρετική Λειτουργία (τύπος αεραγωγών)

Προαιρετική Λειτουργία (τύπος αεραγωγών)
1. Σύστημα Δύο Θερμοστατών
(1) Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του ενσύρματου τηλεχειριστήριου για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.
(2) Επιλέξτε μία από τις τρεις επιλεγόμενες λειτουργίες ως εξής.
• Θέση 1: Η θερμοκρασία δωματίου ελέγχεται από τον θερμοστάτη του κυρίως σώματος.
• Θέση 2: Η θερμοκρασία δωματίου ελέγχεται από τον θερμοστάτη του ενσύρματου
τηλεχειριστήριου - ελέγξτε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τη θέση του
ενσύρματου τηλεχειριστήριου.
• Θέση 3: Η θερμοκρασία δωματίου ελέγχεται από την χαμηλότερη θερμοκρασία μεταξύ αυτής του κυρίως σώματος και του αισθητήρα τηλεχειριστήριου.
(3) Σπρώξτε τον διακόπτη για να ρυθμίσετε τη θέση.
Αισθητήρας Θερμοκρασίας Δωματίου
Σπρώξτε τον διακόπτη για τον Θερμοστάτη 2
TH

R14H OP3
SW TH

REMO
Εσωτερική
Μονάδα
2Ο

OP2

REMO
MAIN
2TH

R12H

CO1H

OP1
R19H
R11H

OP5R16H

OP4

R15H

OP7
R18H

R17H
OP6
LO
STAND

C070

Θέση 2:
Θέση 1:
Θέση 3:

R13H

R04S
HIGH

R01S

R02S

SW

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

R03S

HI

Διακόπτης ολίσθησης για ύψος οροφής

(4) Κλείστε το πίσω κάλυμμα και ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Επιλέξτε τη θέση αφού συμβουλευτείτε τον πελάτη.
• Σε περίπτωση λειτουργίας ψύξης, η θερμοκρασία δωματίου ελέγχεται από τον αισθητήρα
του κυρίως σώματος.
• Για να ελέγξετε τη θερμοκρασία δωματίου με ενσύρματο τηλεχειριστήριο, τοποθετήστε το χειριστήριο (αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου) για να αισθανθείτε
καλύτερα τη θερμοκρασία.
• Παρασκευάζεται στη θέση 3.
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Προαιρετική Λειτουργία

3. Ρύθμιση E.S.P.(Εξωτερική Στατική Πίεση) (Τύπος αγωγού)
(1) Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του ενσύρματου τηλεχειριστήριου για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.
(2) Επιλέξτε μία από τις τρεις επιλεγόμενες λειτουργίες ως εξής.
n Σύστημα Χωρίς Ζώνη
1. Θέση V-H, F-H:
• Θέση V-H, F-H:
2. Θέση V-L:
• Αυτή η θέση ορίζει την ελάχιστη E.S.P. ως προεπιλογή.
n Σύστημα Με Ζώνη
1. Θέση V-H:
• Η μέγιστη ρύθμιση E.S.P. & ταχύτητα Ανεμιστήρα διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση των διαφραγμάτων με micom.
2. Θέση F-H:
• Η μέγιστη ρύθμιση E.S.P. & ταχύτητα Ανεμιστήρα δεν διαφέρουν ανάλογα με το
άνοιγμα & κλείσιμο των διαφραγμάτων.
3. Θέση V-L:
• Η ελάχιστη ρύθμιση E.S.P. & ταχύτητα Ανεμιστήρα διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση των διαφραγμάτων με micom.
* Μέγιστη: 24 k - 6 mmAq
Ελάχιστη: 0mmAq
(3) Σπρώξτε τον διακόπτη για να ρυθμίσετε τη θέση.

TH

R14H OP3
SW TH

V-L

R13H

OP2

REMO
MAIN
2TH

CO1H

OP5R16H

OP1
R19H
R11H

OP4

R15H

OP7
R18H

R17H

F-H

OP6
LO
STAND

C070

V-H

R12H

R03S

HI
R04S
HIGH

R01S

R02S

SW

Σπρώξτε τον διακόπτη για το ύψος οροφής

(4) Κλείστε το πίσω κάλυμμα και ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Επιλέξτε τη θέση αφού ελέγξετε τις λειτουργίες αγωγών και E.S.P. της μονάδας.
• Παρασκευάζεται στη θέση F-H.

44
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Προαιρετική Λειτουργία
4. Πώς να ρυθμίσετε το E.S.P.
Διαδικασία αλλαγής RPM:
Π.χ. η Εξωτερική Στατική πίεση είναι 4mmAq for 18k.
• Για την προστασία της μονάδας, ο συμπιεστής είναι σχεδιασμένος να μην λειτουργεί
κατά τη διάρκεια της ρύθμισης E.S.P.

1

Πατήστε το κουμπί "On/Off".
Η μονάδα ενεργοποιείται.
AUTO SWING

OPERATION

SET TEMP

FAN SPEED

Room Temp

AUTO Heater Preheat
JET Defrost Humidify
Filter Out door
ZONE
1 2 3 4

Time
Timer

Operation unit

On Off
Set no. Time 01

2

03

Program set
05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

Πατήστε τα κουμπιά "Timer" (Χρονοδιακόπτης) και "Wind" (Αέρας) ταυτόχρονα για
περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
Timer

AUTO SWING

OPERATION

SET TEMP

FAN SPEED

Room Temp

Operation unit
03

SUB FUNCTION

HI
MED
LO

AUTO Heater Preheat
JET Defrost Humidify
Filter Out door
ZONE
1 2 3 4

Time
Timer

On Off
Set no. Time 01

3

SUB FUNCTION

HI
MED
LO

Program set
05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

AUTO SWING

OPERATION

SET TEMP

FAN SPEED

Room Temp

AUTO Heater Preheat
JET Defrost Humidify
Filter Out door
ZONE
1 2 3 4

Time
Timer

Operation unit

On Off
Set no. Time 01

03

SUB FUNCTION

HI
MED
LO

Program set
05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

Σημείωση: Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε στο εύρος 1~254. Η οθόνη μπορεί να εμφανίσει μόνο δύο ψηφία.
Αν το εύρος επιλογής υπερβαίνει το 100, το τρίτο ψηφίο εμφανίζεται στην οθόνη όπως φαίνεται παρακάτω.

4

Αλλάξτε τη λειτουργία ταχύτητας ανεμιστήρα πατώντας το
κουμπί ταχύτητας.
Στη συνέχεια, επιλέξτε αριθμό στα επόμενα βήματα
επαναλαμβάνοντας το στάδιο 3.
(Σε αυτό το παράδειγμα, οι αριθμοί είναι "235" και "248" αντίστοιχα)

5

Πατήστε τα κουμπιά "Timer" (Χρονοδιακόπτης) και "Wind" (Αέρας) ταυτόχρονα για
περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
Τα Στοιχεία Αέρα απομνημονεύονται στην
AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED SUB FUNCTION
EEPROM του κύριου PCB.
Room Temp
HI
MED
LO

AUTO Heater Preheat
JET Defrost Humidify
Filter Out door
ZONE
1 2 3 4

Timer
Time
Timer

Operation unit

On Off
Set no. Time 01

03

Program set
05

07

09

11

13

15

17

19

21

23
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Πατήστε το κουμπί "Up" (Πάνω) ή "Down" (Κάτω) για να ρυθμίσετε το E.S.P.
Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε (σε αυτό το παράδειγμα, ο αριθμός είναι "225".
Συμβουλευτείτε τον πίνακα 1 στην επόμενη σελίδα).
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Προαιρετική Λειτουργία
[Πίνακας . 1]
Στατική Πίεση (mmAq)
Όνομα Μοντέλου
Βήμα
CMM(CFM)
Υψηλή
16.5(583)
ABNH186HLAD
Μεσ
14.5(512)
[UB18 NHD]
Χαμηλή
13(459)

0

2

235
245
254

230
238
252

4
Ρύθμιση Τιμής
225
235
248

6

8

215
230
245

180
215
240

Σημείωση : 1. Αν επιλέξετε εσφαλμένη τιμή, θα προκληθούν δυσλειτουργίες.

2. Ο Πίνακας 1 βασίζεται στα 230V. Η ταχύτητα ροής αέρα διαφέρει ανάλογα με την διακύμανση της τάσης.

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης σε Παράλιο μέρος
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Τα κλιματιστικά δεν πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές όπου παράγονται διαβρωτικά
αέρια, όπως όξινα ή αλκαλικά αέρια.
2. Μην εγκαθιστάτε την μονάδα όπου θα είναι έκθετη απ' ευθείας στον θαλασσινό αέρα (αλατονέφωση).
Μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στην μονάδα. Η διάβρωση, ειδικά στα πτερύγια του συμπυκνωτή και
του εξατμιστή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας ή ανεπαρκή λειτουργία.
3. Αν η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί κοντά στην θάλασσα, θα πρέπει να αποφεύγεται η
άμεση έκθεση στον αέρα από εκεί. Διαφορετικά θα χρειάζεται επιπρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία του εναλλάκτη θερμότητας.

Επιλογή τοποθεσίας (Εξωτερική Μονάδα)
1) Αν η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί κοντά στην θάλασσα, θα πρέπει να αποφεύγετται η άμεση έκθεση στον
αέρα από εκεί. Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα με κατεύθυνση αντίθετη από αυτή του θαλασσινού αέρα.

Θαλασσινός αέρας

Θαλασσινός αέρας

2) Αν η εξωτερική μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί δίπλα στη θάλασσα, τοποθετήστε έναν ανεμοφράχτη ώστε να μην εκτίθεται στον θαλασσινό αέρα.
• Θα πρέπει να είναι αρκετά δυνατός (π.χ. τσιΑνεμοφράχτης
μεντένιος) για να εμποδίζει τον αέρα που
έρχεται από τη θάλασσα.
• Το ύψος και το πλάτος πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 150% της εξωτερικής μονάδας.
Θαλασσινός αέρας
• Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση μεγαλύτερη
από 70 cm ανάμεσα στην εξωτερική μονάδα
και τον ανεμοφράχτη για εύκολη ροή αέρα.
3) Μέρος με καλή αποστράγγιση νερού
• Τοποθετήστε σε μέρος με καλή αποστράγγιση νερού ώστε να αποτραπεί η ζημιά από
τοπική ισχυρή βροχόπτωση, και αποφεύγετε τις περιοχές που πλημμυρίζουν συχνά.
1. Αν δεν μπορείτε να ακολουθήσετε την παραπάνω οδηγία κατά την παράλια εγκατάσταση, επικοινωνήστε με την LG Electronics για την επιπρόσθετη προστασία κατά της διάβρωσης.
2. Εκτελείτε τακτικούς (περισσότερο από μία φορά το έτος) καθαρισμούς της σκόνης ή των
μορίων αλατιού που κολλούν στον εναλλάκτη θερμότητας, χρησιμοποιώντας νερό.
46
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Προαιρετική Λειτουργία

Ονομασία μοντέλου
U

U

24

W

U

4

2
Αριθμός σειράς
Όνομα σασί
εσωτερική μονάδα / εξωτερική μονάδα
λεπτομερή τύπο προϊόντος
W : inverter εξωτερικές μονάδες
WH : Υψηλή inverter COP εξωτερικές μονάδες
H : Υψηλή COP εσωτερικές μονάδες
L: Χαμηλή στατική
Ονομαστική χωρητικότητα
EX) 9,000 Btu/h Κατηγορία ➝ '09'
24,000 Btu/h Κατηγορία ➝ '24'
Τύπος
U : εξωτερική μονάδα
T: Κασέτα
B: Duct

V: Δαπέδου-Οροφής
Q: Κονσόλα
P: Δαπέδου

Τύπος μοντέλου
U: Οικουμενική μοντέλο
C: Κοινή Εσωτερική μονάδα για την Universal και πολλαπλών

Εκπομπές θορύβου στον αέρα

Συγκέντρωση περιορισμού
Η συγκέντρωση περιορισμού είναι το όριο της συγκέντρωσης αερίου φρέον στην οποία μπορούν να ληφθούν άμεσα μέτρα χωρίς βλάβες στον ανθρώπινο σώμα όταν υπάρξει διαρροή
ψυκτικού στον αέρα. Η συγκέντρωση περιορισμού θα περιγράφεται ως μονάδα kg/m3 (Βάρος
αερίου φρέον ανά μονάδα όγκου αέρα) προς διευκόλυνση των υπολογισμών.
Συγκέντρωση περιορισμού: 0,44kg/m3 (R410A)

n Υπολογισμός συγκέντρωσης ψυκτικού
Συγκέντρωση ψυκτικού =

Συνολική ποσότητα αναπλήρωσης ψυκτικού στην εγκατάσταση ψύξης (kg)
Όγκος μικρότερου δωματίου όπου είναι εγκαταστημένη εσωτερική μονάδα (m3)
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Η Α-σταθμισμένη πίεση ήχου που εκπέμπει αυτό το προϊόν είναι κάτω από 70 dB.
** Το επίπεδο ήχου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία.
Οι τιμές που αναφέρονται είναι επίπεδα εκπομπής και δεν αποτελούν απαραίτητα ασφαλή επίπεδα εργασίας.
Παρότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των επιπέδων εκπομπής και έκθεσης, αυτός δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ώστε να καθοριστεί με αξιοπιστία εάν απαιτούνται περαιτέρω προφυλάξεις
ή όχι. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πραγματικό επίπεδο έκθεσης των εργατών περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του δωματίου εργασίας και των άλλων πηγών θορύβου, δηλαδή τον
αριθμό συσκευών και άλλων κοντινών εργασιών καθώς και τη χρονική διάρκεια για την οποία
είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο ένας εργαζόμενος. Επίσης, το επιτρεπτό επίπεδο έκθεσης
ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αυτές οι πληροφορίες, ωστόσο, θα επιτρέψουν στο
χρήστη του εξοπλισμού να αξιολογήσει καλύτερα τους κινδύνους.
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