ΜΟΝΤΕΛΑ: L2VO-18
L2VO-24
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Εξωτερική μονάδα

Εγχειρίδιο Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη
μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για
τη σωστή χρήση της μονάδας.
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το
παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για
αναφορά στο μέλλον.
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Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα συµπεριλαµβανοµένων και των παιδιών µε
µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εµπειρίας και γνώσης,
εκτός αν επιβλέπονται από άτοµο υπέυθυνο για την ασφάλεια τους, ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά µε τη χρήση της συσκευής. Πρέπει να διασφαλίζεται οτι τα παιδιά δεν παίζουν µε τη συσκευή.
Αυτή η σύµανση υποδεικνύει ότι αυτό το προ όν δεν πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε τα υπόλοιπα
οικιακά απορρίµµατα σε όλη την ΕΕ. Προκειµένου να αποφευχθούν ενδεχόµενες βλαβερές
συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγτης διάθεσης αποβλήτων,
ανακυκλώστε την συσκευή σας, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιµη επαναχρησιµοποίηση των
υλικών. ια να επιστρέψετε την χρησιµοποιηµένη συσκευή σας, αναζητήστε τα συστήµατα
επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε µε το κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προ όν.
Μπορούν να λάβουν αυτό το προ όν για ασφαλή ανακύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος.
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Λειτουργία και Συντήρηση
Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
χρονών και άνω και από άτοµα µε µειωµένες σωµατικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και
γνώσης, εφόσον έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης αναφορικά
µε τη ασφαλή χρήση της συσκευής και να κατανοούν τους
κινδύνους που συνδέονται µε αυτό.
α παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε τη συσκευή
καθαρισµός και η συντήρηση της µονάδας δεν θα πρέπει να
γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη
Μην συνδέετε το κλιµατιστικό σε προσαρµογέα
ιαφορετικά µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

.

Κατά τον καθαρισµό της µονάδας αποσυνδέστε την από την
παροχή ρευµατός. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευµένο πρόσωπο, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
Μην πλένετε το κλιµατιστικό µε νερό για να αποφύγετε
ηλεκτροπληξία
Μην ψεκάζετε νερό πάνω στην εσωτερική µονάδα. Μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
Μετά την αφαίρεση του φίλτρου, µην αγγίζετε τα πτερύγια για
την αποφυγή τραυµατισµού.
Μη χρησιµοποιείτε φωτιά ή πιστολάκι µαλλιών για να στεγνώσει
το φίλτρο για την αποφυγή παραµορφώσεων ή τον κίνδυνο
πυρκαγιάς.
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Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευµένο
επαγγελµατία. ιαφορετικά, µπορεί να προκαλέσει
τραυµατισµούς ή ζηµιά.
Μην επισκευάζετε το κλιµατιστικό µόνοι σας. Μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη. Παρακαλούµε επικοινωνήστε
µε τον αντιπρόσωπο, όταν θα πρέπει να επιδιορθώσετε το
κλιµατιστικό.
Μην προτάσσετε τα δάχτυλα σας ή µη πετάτε αντικείµενα µέσα
στην είσοδο αέρα ή την έξοδο του αέρα. Ειδάλλως µπορεί να
προκληθούν τραυµατισµοί ή ζηµιές.
Μην εµποδίζετε την έξοδο ή είσοδο αέρα. Μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία.
Μην ρίχνετε νερό στο τηλεχειριστήριο, ειδάλλως το
τηλεχειριστήριο θα χαλάσει.
ταν ισχύουν κάποια από τα παρακάτω φαινόµενα, παρακαλούµε
να απενεργοποιήσετε το κλιµατιστικό και αποσυνδέστε την παροχή
ρεύµατος αµέσως, και στη συνέχεια, επικοινωνήστε µε τον
αντιπρόσωπο ή εξειδικευµένους επαγγελµατίες για την
συντήρηση επισκευή:
ο καλώδιο παροχής ρεύµατος έχει υπερθερµανθεί ή έχει
υποστεί ζηµιά.
πάρχει αφύσικος ήχος κατά τη λειτουργία.
ακτικές πτώσεις τάσης.
Η κλιµατιστική µονάδα αναδίδει µυρωδιά καµµένου.
Η εσωτερική µονάδα έχει διαρροή.
Αν το κλιµατιστικό λειτουργεί κάτω από µη φυσιολογικές
συνθήκες, µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία
ή κίνδυνο πυρκαγιάς.
ε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το διακόπτη έκτακτης λειτουργίας
χρησιµοποιήστε κάποιο µονωτικό υλικό. Μη χρησιµοποιήσετε
υλικό από µέταλλο.
Μην πατάτε πάνω σρην εξωτερική µονάδα ή µη τοποθετείτε
βαριά αντικείµενα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει βλάβη ή
τραυµατισµό.
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Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από ειδικευµένους
επαγγελµατίες. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός
ή βλάβη
Πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι οδηγίες ασφαλείας που
αφορούν τα ηλεκτρικά µέρη κατά την εγκατάσταση
της µονάδας
ύµφωνα µε τις οδηγίες ασφαλείας, χρησιµοποιήστε κατάλληλο
κύκλωµα παροχής ρεύµατος και διακόπτη κυκλώµατος
ιγουρευτείτε οτι στην µονάδα έχει εγκατασταθεί ασφάλεια.
Ειδάλλως µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία
Ένας διακόπτης αποσύνδεσης µε διαχωρισµό επαφής
τουλάχιστον χιλιοστά σε όλους τους πόλους πρέπει να είναι
συνδεδεµένος στη σταθερή καλωδίωση.
Η ασφάλεια θα πρέπει να έχει το σωστό µέγεθος.
ασφαλειοδιακόπτης να είναι εξοπλισµένος κατάλληλα ετσι ώστε
να αποφεύγονται βραχυκυκλώµατα.
Η ασφάλεια θα πρέπει να έχει το σωστό µέγεθος.
ασφαλειοδιακόπτης να είναι εξοπλισµένος κατάλληλα ετσι ώστε
να αποφεύγονται βραχυκυκλώµατα.
Μη χρησιµοποιείτε ακατάλληλη καλωδίωση
εβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύµατος αντιστοιχεί στις απαίτησεις
του κλιµατιστικού. Ασταθής τροφοδοσία ή λανθασµένη
καλωδίωση µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Παρακαλώ
εγκαταστήστε την κατάλληλη καλωδίωση πριν από τη χρήση
του κλιµατιστικού.
υνδέστε σώστα την πρίζα στην υποδοχή
εβαιωθείτε οτι αποσυνδέετε την µονάδα απο την παροχή
ρεύµατος πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία που
σχετίζεται µε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και την
ασφάλεια
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Μην ενεργοποιείτε το ρεύµα αν πρώτα δεν έχετε ολοκληρώσει
την εγκατάσταση
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από
εξειδικευµένα άτοµα, προς αποφυγή κινδύνου.
Η θερµοκρασία του ψυκτικού κυκλώµατος θα είναι υψηλή,
παρακαλώ κρατήστε το καλώδιο διασύνδεσης µακριά από το
σωλήνα χαλκού
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύµφωνα µε τους εθνικούς
κανονισµούς καλωδίωσης
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο
προσωπικό σύµφωνα µε τα πρότυπα
και
ο κλιµατιστικό είναι η πρώτης κατηγορίας ηλεκτρική συσκευή.
α πρέπει να είναι κατάλληλα συνδεµένη από έναν
επαγγελµατία. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα γειωµένη
αποτελεσµατικά, διαφορετικά µπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ο κίτρινο πράσινο σύρµα στο κλιµατιστικό είναι καλώδιο
γείωσης και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς
Η αντίσταση γείωσης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους
εθνικούς κανόνες ηλεκτρικής ασφαλείας.
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η πρίζα να είναι
προσβάσιµη
Η καλωδίωση τόσο της εξωτερικής µονάδας όσο και της
εσωτερικής µοναδας πρέπει να πραγµατοποιηθεί από
εξειδικευµένο προσωπικό
Αν το µήκος του καλωδίου σύνδεσης δεν επαρκεί, παρακαλώ
επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή για ένα νέο. Αποφύγετε την
επέκταση του από µόνοι σας.
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ια το κλιµατιστικό µε βύσµα, το βύσµα θα πρέπει να είναι
προσβάσιµο µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
ια το κλιµατιστικό χωρίς βύσµα, πρέπει να εγκατασταθεί στη
γραµµή µια ασφάλεια λειτουργίας.
Αν χρειαστεί να µετεγκαταστήσετε το κλιµατιστικό σε άλλο
µέρος, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό. ιαφορετικά,
µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός ή βλάβη.
Επιλέξτε µια θέση που είναι µακριά από τα παιδιά και µακριά
από τα ζώα ή φυτά. Αν είναι αναπόφευκτη η παρουσία,
προσθέστε ένα φράχτη για ασφάλεια.
Η εσωτερική µονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί στον τοίχο.
Working temperature range
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Εσωτερική µονάδα

Μέγιστη
ξη
Μέγιστη έρμανση

ο

C)

Εξωτερική µονάδα

3 2 /2 3
2 7 /-

ο

C)

4 3 /2 6
2 4 / 18

ο εύρος λειτουργίας θερµοκρασίας εξωτερική θερµοκρασία για την ψύξη
o
o
είναι
. ο εύρος λειτουργίας θερµοκρασίας εξωτερική θερµοκρασία
o
o
για την θέρµανση είναι
για τις µονάδες χωρίς ηλεκτρονικό στοιχείο
o
o
θέρµανσης και
για τις µονάδες µε ηλεκτρονικό στοιχείο θέρµανσης.

νοµασία εξαρτηµάτων
ω ε
Είσοδος αέρα

αβή

Εξοδος αέρα

Σημείωση:
ο παραπάνω σχεδιάγραµµα είναι σχεδιαστική προσέγγιση του προ όντος.
Η εξωτερική µονάδα µπορεί να διαφέρει.
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ο λάχιστον 50

πόσταση από τον τοίχο

∆ιάγραµµα Εγκατατάστασης

ο

χ
λά
30

ο λάχιστον
30

πόσταση απ
ό
τον τοίχο

πό
ηα
ασ όδιο
0
τ
20
σ
πό εμπ χιστον
ν
λά
το

ο λάχιστον 50

πόσταση από
τον εμπόδιο

ο

Σωλήνας αποστράγγισης
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Εργαλεία για την εγκατάσταση
1 λφάδι

2 ατσα ίδι

3 ρο στικό ράπανο

4 εφαλή τρ πανιο

5 Εκχ

6

7 λειδί τ πο

λεν

10 ντλία κενο

λωτή χαλκοσωλήνα

8 όφτη σωλήνα
11 Μετρητής ίεσης

13 Εσωτερικό εξάγωνο κλειδί
Σημείωση:

ναμόκλειδο

9 νιχνε τή διαρροής
12 Μέτρο
14 αινία μετρήματος

αρακαλο με καλέστε το εξο διοδοτημένο σέρ ις ή πιστοποιημένο τεχνικό
για την εγκατάσταση το κλιματιστικο σας
Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλο καλ διο παροχής ρε ματος

Επιλογή τοποθεσίας για την τοποθέτηση της µονάδας
ασικές

ρο πο έσεις

Η εγκατάσταση του κλιµατιστικού στα κάτωθι µέρη µπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργίες. ε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική παρακαλούµε
συµβουλευτείτε το σηµείο πώλησης ή την αντιπροσωπεία.
. Μέρη µε δυνατή εστία θερµότητας ή ατµού ή εύφλεκτων αερίων ή συνδιασµό
των παραπάνω.
. Μέρη µε υψηλή συχνότητα ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων όπως ραδιόφωνα,
ιατρικά µηχανήµατα κλπ.
. Παράκτιες περιοχές.
. Μέρη όπου υπάρχουν λάδια ή βιοµηχανικά αέρια.
. Μέρη οπου υπάρχει θειικό αέριο.
. λλα µέρη όπου επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες.
. Μην χρησιµοποιείτε τοποθετείτε την µονάδα σε περιοχές που υπάρχει
αµεσότητα σε µπάνιο, πισίνα ή σε µέρος οπου υπάρχει πλυντήριο.

Εξωτερική μονάδα
. Επιλέξτε ένα σηµείο όπου ο θόρυβος και ο αέρας που βγαίνει από τη µονάδα
δεν θα ενοχλεί του γείτονες.
. Επιλέξτε ένα σηµείο όπου υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα, είναι
στεγνό και δεν εκτίθεται στην άµεση ακτινοβολία του ήλιου ή σε δυνατούς
ανέµους.
. Επιλέξτε ένα σηµείο οπου θα επαρκεί για να στηριχθεί το βάρος της µονάδας
. εβαιωθείτε ότι η µονάδα θα εγκατασταθεί βάσει των οδηγιών του
σχεδιαγράµµατος διαστάσεων εγκατάστασης.
. Επιλέξτε ένα σηµείο που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, ζώα ή φυτά. Εαν αυτό
δεν ειναι εφικτό, παρακαλούµε τοποθετήστε ένα φράχτη προστασίας για λόγους
ασφαλείας
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Απαιτήσεις ηλεκτρολογικής σ νδεσης
η ίε

σ

ε

. Πρέπει να ακολουθούνται πιστά όλοι οι κανόνες που διέπουν τους τοπικούς
κανονισµούς κατα την εγκατάσταση.
. ύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς, χρησιµοποιήστε κατάλληλο κύκλωµα
παροχής ρεύµατος και ασφαλειοδιακόπτη.
. εβαιωθείτε πως η παροχή ρεύµατος συνάδει µε τις απαιτήσεις του
κλιµατισµού.
. υνδέστε σωστά το καλώδιο της φάσης, του ουδέτερου και το καλώδιο γείωσης
στην πρίζα.
. εβαιωθείτε πως έχετε διακόψει την παροχή ρεύµατος πριν προχωρήσετε σε
οποιαδήποτε εργασία έχει να κάνει µε το ρεύµα και την ασφάλεια.
. Μην επαναφέρετε την παροχή ρεύµατος πριν τελειώστε την εγκατάσταση.
. ε περίπτωση που το καλώδιο παροχής ρεύµατος είναι κατεστραµµένο πρέπει
να αντικατασταθεί µόνο από εξειδικευµένο τεχνικό ωστε να αποφευχθεί πιθανός
τραυµατισµός.
. Η θερµοκρασία του ψυκτικού κυκλώµατος θα ειναι υψηλή. Κρατήστε το καλώδιο
µακριά από τους ψυκτικούς σωλήνες χαλκού.
. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί µε βάση τους διεθνείς κανονισµούς
καλωδιώσεων.
. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό
σύµφωνα µε τα πρότυπα
και
.

σε

είωση

. ο κλιµατιστικό σας είναι ηλεκτρική συσκευή ηλεκτρικής κλάσης Α . Πρέπει να
υπάρχει κατάλληλη γείωση , µε ειδική συσκευή γείωσης από εξειδικευµένο
τεχνικό. εβαιωθείτε πως η γείωση είναι πάντα αποστελεσµατική. ε διαφορετική
περίπτωση µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
. ο καλώδιο της γείωσης στο κλιµατιστικό είναι κίτρινο πράσινο και δεν µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό.
. Η αντίσταση γείωσης πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους εθνικούς κανονισµούς
ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
. Η σύσκευη πρέπει να τοποθετηθεί σε µέρος όπου η πρίζα είναι προσβάσιµη µε
ευκολία.
. Ένας διακόπτης πρέπει να εγκατασταθεί µε χιλιοστά άνοιγµα επαφής σε
όλους τους πόλους.
. ασφαλειοδιακόπτης θα πρέπει να είναι αντίστοιχος µε την παροχή της
µονάδας και θα πρέπει να διαθέτει µαγνητική και θερµική προστασία για την
προστασία από βραχυκύκλωµα και υπερφόρτιση Π
Η: µην
χρησιµοποιείτε µόνο ασφάλεια για να προστατεύεται το κύκλωµα
πόδοση
κλιματιστικο

παιτο μενη σφάλεια
παροχής ρε ματος

18 K

16 A

2 4 K

2 5 A
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Εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας
ήµα

ρώτο: Τοποθετήστε σωστά τη άση στήριξης της εξωτερικής µονάδας

. Επιλέξτε το σωστό µέρος για την τοποθέτηση της εξωτερικής µονάδας σύµφωνα
µε την δοµή του σπιτιου
. οποθετήστε σωστά τη βάση στήριξης της εξωτερικής µονάδας στο σηµείο που
έχετε επιλέξει χρησιµοποιώντας τις αντίστοιχες βίδες

Σημείωση:
● Πάρτε όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης
κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας.
● εβαιωθείτε πως η βάση στήριξης µπορεί να
αντέξει τουλάχιστον τέσσερις φορές το βάρος
της εξωτερικής µονάδας.
● Η εξωτερική µονάδα πρέπει να εγκατασταθεί
τουλάχιστον εκατοστά πάνω από το πάτωµα
έτσι ώστε να είναι εφικτή η εγκατάσταση του
σωλήνα αποστράγγισης.
● ια τα κλιµαστικά µε απόδοση
χρειάζονται βίδες στερέωσης. ια τα
κλιµατιστικά µε απόδοση
,
χρειάζονται βίδες ενώ για τα κλιµατιστικά µε
απόδοση
, χρειάζονται
βίδες στερέωσης.

,

ουλάχιστον

εκατοστά από το δάπεδο

ήµα ∆ε τερο: Εγκατάσταση
σωλήνα αποστράγγισης

ήµα Τρίτο: Στερέωση
εξωτερικής µονάδας

. υνδέστε τον ειδικό πλαστικό
σύνδεσµο της αποχέτευση στο
µεταλλικό πλαίσιο της βάσης όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα.

. οποθετήστε την εξωτερική µονάδα
στην βάση της
. ιδώστε την στην βάση µε αντίστοιχες
βίδες και παξιµάδια

. υνδέστε στον ειδικό σύνδεσµο µε την
σωλήνα αποστράγγισης και φροντίστε ή
απορροή της να καταλήγει σε σιφόνι ή
υδροροή.

ύνδεσµος
αποχέτευσης

οπές

οπές

Σασί
Εξωτερικός ύνδεσµος
Αποστράγγισης

ωλήνας αποστράγγισης
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Εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας
ήµα Τέταρτο: Σ νδεση ψυκτικών σωληνώσεων
. Αφαιρέστε τη βίδα από το πλα νό
πλαστικό κάλυµµα και στην συνέχεια
αφιρέστε το κάλυµµα.

. υσφίξτε ελαφρώς το ρακόρ µε το
χέρι
σύνδεσµος
σωληνώσεων

χειρολα ή

ίδα
ρακόρ

. Αφαιρέστε το µεταλλικό καπάκι της
κάθε βαλβίδας και στην συνέχεια ενώστε
τις σωληνώσεις µε το χείλος της κάθε
βαλβίδας
σωλήνας νερού
βαλβίδα
υγρού

σωλήνας
αερίου

. υσφίξτε το ρακόρ µε δυναµόκλειδο
µε την αντίστοιχη ροπή όπως
αναφέρεται στο παρακάτω πίνακα.
οπή σύσφιξης
(N . m)
15 20
3 0 ~ 4 0
45 55
60 65
70 75

ιάµετρος ακόρ
Φ6
Φ 9.52
Φ 12
Φ 16
Φ 19

βαλβίδα αερίου

ήµα έµπτο: Σ νδεση των καλωδίων παροχής ρε µατος
και επικοινωνίας
. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµµα των ηλεκτρολογικών συνδέσεων, και συνδέστε
το καλώδιο της παροχής ρεύµατος και της επικοινωνίας στις αντίστοιχες θέσεις
σύµφωνα µε το χρώµα και την ονοµατολογία.
h a n d le

(1)
μπλε

2

μα ρο

3
καφέ

L
καφέ

N

κίτρινοπράσινο

μα ρο

N
L
αροχή
ρε ματος

κίτρινοπράσινο

Σ νδεση εσωτερικής μονάδας
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Εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας
. υσφίξτε όλες τις βίδες στην κλέµµα των καλωδίων και τοποθετήστε
στην συνέχεια το πλαστικό κάλυµµα.
Σημείωση:

● Αφότου βιδώσετε τις βίδες, τραβήξτε µε δύναµη τα καλώδια για να σιγουρευτείτε οτι συγκρατόνται
σωστά στην κλέµµα.
● ε καµία περίπτωση µην κόβετε ή µικραίνετε το καλώδιο της παροχής ρεύµατος.

ήµα Έκτο:

δευση σωληνώσεων

. ι σωληνώσεις θα πρέπει να οδεύουν κατα
µήκος του τοίχου, χωρίς µεγάλες καµπύλες
και εάν είναι εφικτό να καλύπτονται. Η µικρότερη
ακτίνα στην καµπύλη θα πρέπει να είναι
.

τοίχος

. ε περίπτωση που η εξωτερική µονάδα τοποθετείται σε
ψηλότερο σηµείο από την εσωτερική µονάδα, θα πρέπει
στις σωληνώσεις να κάνετε µια καµπύλη τυπου πριν από
την είσοδό τους στην οπή του τοίχου ούτως ώστε να
αποτρέπεται η περίπτωση εισροής νερού από την βροχή.

Καµπύλη σωληνα
τυπου
ωλήνας αποστράγγισης

Αποστράγγιση υδάτων από την εξωτερική µονάδα
Κατά την λειτουργία της θέρµανσης, το νερό από την
συµπύκνωση και την αποπάγωση πρέπει να αποµακτύνεται
επαρκώς µέσω του αγωγού αποστράγγισης. Εγκαταστήστε
τον σύνδεσµο αποστράγγισης στην οπή
στην κάτω
επιφάνεια της βάσης και συνδέστε τον εξωτερικό αγωγό
αποστράγγισης στον σύνδεσµο έτσι ώστε να µπορούν να
αποστραγγίζονται τα νερά από την εξωτερική µονάδα. Η
τρύπα µε διάµµετρο
πρέπει να φραχθεί. ο άν πρέπει να
φραχθούν και άλλες τρύπες καθορίζεται από συνθήκες της
εγκατάστασης.

Μονάδα 18

ι µονάδες
και
έχουν τις εξής τρύπες, τρύπες
και δύο οπές τύπου
βλέπε εικ. . την συσκευασία της
µονάδας υπάρχουν και οι αντίστοιχες τάπες για την φραγή των
οπών.

πή

Μονάδα 24

:

ρ πες αποστράγγισης
άτω πλαίσιο

:

ι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο µπορει να διαφέρουν από το φυσικό µοντέλο,
ανατρέξτε στο πραγµατικο µοντέλο.
πή

πή

άπα φραγής
Σ νδεσμος
αποτράγγισης

πή

γωγός (διατή εται στο εμπόριο
εσωτερική διάμμετρος 16
)

Εικ.1

12

πή

ρ πες αποστράγγισης
άτω πλαίσιο

ντληση κενο
σί

ε

σω η

σεω

. Αφαιρέστε τα καλύµµατα των
βαλβίδων της γραµµής υγρού
αλ ίδα γρο
και της γραµµής αερίου και το
καπάκι από την βαλβίδα
αλ ίδα αερίο
πλήρωσης.
αναμονή πλήρωσης
. υνδέστε τον σωλήνα των
κτικο μέσο
µανοµέτρων στην βαλβίδα
πλήρωσης της γραµµής αερίου
και την άλλη σωλήνα των
τάπα
µανοµέτρων στην αντλία κενού.
. Ανοίξτε πλήρως την βάνα του
µανόµετρου και µε την αντλία
κενού σε λειτουργία αναµείνατε
έως ότου η πίεση δείξει
-0.1MPa.

κάλ μμα
αλ ίδων

αντλία κενο
κλείδί τ πο
a lle n

. Κλείστε την αντλία κενού και
ελέγξτε για
λεπτά εάν η
πίεση παραµένει .
. Εάν
διαφοροποιείται τότε υπάρχει
κάποια διαρροή στο
κύκλωµα.
. Αφαιρέστε τα µανόµετρα και
ανοίξτε µε ένα κλειδί τύπου "Α Ε "
τις βαλβίδες της γραµµής υγρού
και αερίου.
. οποθετήστε ξανά τα καπάκια στις

μανόμετρο

κλείσιμο
άνοιγμα

βαλβίδες.

. οποθετήστε το πλαστικό κάλυµµα των βαλβίδων.

Έλεγχος διαρροών
. Με ανιχνευτή διαρροών
Ελέγξτε προσεκτικά εαν υπάρχει διαρροή σε κάποιο σηµείο των σωληνώσεων και
των συνδέσεων τους.
. Με σαπουνόνερο.
ε περίπτωση που δεν διαθέτετε ανιχνευτή διαρροών, τοποθετήστε σαπουνόνερο
στα σηµεία όπου θέλετε να ελέγξετε για τυχόν διαρροή και αφήστε το για µερικά
λεπτά. Εάν σχηµατιστούν φυσαλίδες µε άερα τότε υπάρχει διαρροή στο
συγκεκριµένο σηµείο.
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L o

H i

Έλεγχος µετά την εγκατάσταση
● Ελέγξτε τα κάτωθι µετά την εγκατάσταση

Σηµεία προς έλεγχο

ιθανή λά η

Έχει εγκατασταθεί η µονάδα σταθερά

Η µονάδα µπορεί να πέσει, να ταρακουνηθεί
ή να ειναι θορυβώδης

Έχει γίνει ο έλεγχος διαρροής ψυκτικού
υγρού

Μπορεί να προκληθεί ανεπαρκής απόδοση
ψύξης ή θέρµανσης

Είναι επαρκής η θερµοµόνωση των
ψυκτικών σωληνώσεων και της
αποχεύτεσης

Μπορεί να προκληθούν συµπυκνώµατα και
στάξιµο νερού

Απορρέει σώστα το νερό των
συµπυκνωµάτων απο την εσωτερική
µονάδα

Μπορεί να προκληθούν συµπυκνώµατα και
στάξιµο νερού

Η τάση παροχής ρεύµατος του σπιτιού είναι
σύµφωνη µε αυτή που αναφέρεται στο
ταµπελάκι χαρακτηριστικών της συσκευής

ε διαφορετική περίπτωση µπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία ή καταστροφή
κάποιων µερών της συσκευής

ο ηλεκτρικό καλώδιο της παροχής
ρεύµατος και οι ψυκτικές σωληνώσεις
έχουν εγκατασταθεί σωστά

ε διαφορετική περίπτωση µπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία ή καταστροφή
κάποιων µερών της συσκευής

ο ηλεκτρικό καλώδιο της παροχής
ρεύµατος και οι ψυκτικές σωληνώσεις
έχουν εγκατασταθεί σωστά

ε διαφορετική περίπτωση µπορεί να
προκληθεί ηλεκτρική διαρροή
ε διαφορετική περίπτωση µπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία ή καταστροφή
κάποιων µερών της συσκευής

πάρχει κάποιο εµπόδιο στις εισόδους ή
στις εξόδους του αέρα

Μπορεί να προκληθει ανεπαρκής απόδοση
ψύξης ή θέρµανσης

Εχει αφαιρεθεί η σκόνη και τυχόν άλλα
σωµατίδια που δηµιουργήθηκαν κατα την
εγκατάσταση

ε διαφορετική περίπτωση µπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία ή καταστροφή
κάποιων µερών της συσκευής

ι βάνες αερίου και υγρού της εξωτερικής
µονάδας είναι εντελώς ανοικτές

Μπορεί να προκληθει ανεπαρκή απόδοση
ψύξης ή θέρµανσης

Έχει γειωθεί µε ασφάλεια η µονάδα

Έλεγχος λειτουργίας
ροετοιµασία ελέγχου λειτουργίας
● ποδείξτε τις σηµαντικές σηµειώσεις που αφορούν το κλιµατιστικό στον κάτοχό του.

Μέθοδος ελέγχου λειτουργίας

● Ανοίξτε την παροχή ρεύµατος, πατήστε το πλήκτρο
στο τηλεχειριστήριο
για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία του κλιµατιστικού
● Πατήστε το πλήκτρο
για να επιλέξετε την λειτουργία
,
,
,
,
έτσι ώστε να ελέγξετε εάν η λειτουργία του κλιµατιστικού είναι
κανονική ή όχι.
● Αν η θερµοκρασία χώρου είναι µικρότερη από o το κλιµατιστικό δεν µπορεί να
ενεργοποιήσει την λειτουργία ψύξης.
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∆ιαµόρφωση των ψυκτικών σωληνώσεων
1. Στα ερό μήκος
2.

κτικ ν σωλην σεων: 5 μέτρα 7 5 μέτρα 8 μέτρα

λάχιστο μήκος

κτικ ν σωλην σεων 3 μέτρα.

3. Μέγιστο μήκος και

ομετρική διαφορά των

κτικ ν σωλην σεων

Απόδοση
ύξης

Μέγιστο
µήκος
σωληνώσεων

Μέγιστη
υψοµετρική
διαφορά

Απόδοση
ύξης

Μέγιστο
µήκος
σωληνώσεων

Μέγιστη
υψοµετρική
διαφορά

5000
/
(1465 )

15

5

24000
/
(7032 )

25

10

7000
/
(2051 )

15

5

28000
/
(8204 )

30

10

9000
/
(2637 )

15

5

36000
/
(10548 )

30

20

12000
/
(3516 )

20

10

42000
/
(12306 )

30

20

18000
/
(5274 )

25

10

48000
/
(14064 )

30

20

4. παιτο μενο
κτικό γρό και
κτικό λάδι έπειτα από την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης.
σον αφορά το
κτικό λάδι επαρκεί για 10 μέτρα μήκος
κτικ ν
σωλην σεων. α πρέπει να προσ έτετε 5
κτικο λαδιο για κά ε 5 μέτρα
επιπλέον σωλην σεων.
μέ οδος πολογισμο σ μπλήρωσης
κτικο γρο είναι ασισμένη b a s i s
στο μήκος της σωλήνας γρο όπως παρακάτω: οσότητα σ μπλήρωσης
κτικο γρο
έξτρα μέτρα σωλην σεων ποσότητα
κτικο γρο ανα
μέτρο.
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η απαιτο μενη ποσότητα σ μπλήρωσης
κτικο γρο σ μφωνα με τη γραμμή γρο το κά ε μηχανήματος και είναι
διαφορετική για διαφορετικές διατομές της γραμμής γρο . νατρέξτε στο
παρακάτω πινακα
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∆ιαµόρφωση των ψυκτικών σωληνώσεων
Πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού

,

,

ιάμετρος σωλήνα σ νδεσης
ραµµή υγρού

Φ6
Φ6

Φ9.52

Εξωτερική μονάδα
ύξη

ραµµή αερίου

Φ9.52
Φ16

Φ12

Φ19

Φ16

Φ25.4

και

ύξη και θέρµανση

15

20

Φ19

15

50

Φ22.2

30

120

60

120

Φ12

Φ31.8

Φ19

_

250

250

Φ22.2

_

350

350
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Μέθοδος εκχείλωσης των σωληνώσεων
Σημείωση:

Η λανθασµένη εκχείλωση των σωληνώσεων, είναι ο πιο πιθανός παράγοντας
που µπορεί να εµφανιστεί διαρροή ψυκτικού µέσου. Παρακαλούµε ακολουθείστε
τα παρακάτω βήµατα ελαν θέλετε να επεκτείνετε τις σωληνώσεις:
E: Εκχείλωση των άκρων
Α: Κόψτε το σωλήνα
● Μετρήστε την απόσταση εσωτερικής και
εξωτερικής µονάδας και στη συνέχεια
● Κόψτε το απαιτούµενο µήκος σωλήνα
άκρο
µε τον κόφτη σωλήνων
σωλήνα
Εκχειλωτής

σωλήνας
σωλήνας

κόφτης σωλήνων
γέρνει

άνισο

Σημείωση:

γρέζι

● Η απόσταση "Α" είναι διαφορετική και
εξαρτάται από την διάµετρο του
σωλήνα. Παρακαλούµε ανατρέξτε στον
πίνακα παρακάτω:

B: Αφαιρέστε τα γρέζια
● Αφαιρέστε τα γρέζια από την επιφάνεια της
κοπής και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον να
µην µπουν στο εσωτερικό του σωλήνα

σωλήνας
Εργαλείο
λείανσης
κάτω μέρος

Γ: Τοποθετήστε εξωτερικά την
κατάλληλη µόνωση
∆: Συνδέστε το ρακόρ
● Αφαιρέστε το ρακόρ από τον σωλήνα της
εσωτερικής µονάδας και την βάνα της
εξωτερικής τοποθετήστε το αντιστοίχως στον
σωλήνα

A(mm)
Εξωτ. διάμετρος
(mm)
Μέγιστη Ελάχιστη
Φ6 - 6.35(1/4")

1.3

0.7

Φ9.52(3/8")

1.6

1.0

Φ12-12.7(1/2")

1.8

1.0

Φ15.8-16(5/8")

2.4

2.2

ΣΤ : Έλεγχος
● Έλεγξτε την ποιότητα της εκχείλωσης.
Εαν παρατηρήσετε οποιαδήποτε
ανωµαλία στην επιφάνεια ή ασυµµετρία,
επαναλάβετε την εκχείλωση
ακολουθώντας τα ίδια βήµατα
Επίπεδη επιφάνεια
ακατάλληλη εκχείλωση

ρακόρ

σωλήνας

ισο µήκος
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γέρνει
ράγισμα
ανομοιόμορφο
κατεστραμμένη
πάχος
επιφάνεια

