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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εσωτερική Μονάδα ABQ 71 CV1

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mmE E
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Εσωτερική Μονάδα ABQ 100 / 125 / 140 CVI
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Διάσταση
Μοντέλο A B C D E F G H I J K L M N

ABQ 71 CV1 372 1001 959 920 410 285 600 339 121 213 54 100 245 216

Διάσταση
Μοντέλο A B C D E F G H I J K L M N

ABQ 100 CV1 359 1115 1072 1030 467 378 541 256 180 306 119 170 234 234
ABQ 125 CV1 359 1369 1326 1287 594 378 541 256 180 306 256 170 234 234
ABQ 140 CV1 359 1569 1526 1487 694 378 541 256 180 306 356 170 234 234

Σημείωση ισχύει μόνο για την Τουρκία: Η διάρκεια ζωής των προϊόντων μας είναι δέκα (10) έτη
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! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εγκατάσταση και η συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένα άτομα που γνωρίζουν 
τον τοπικό κώδικα και τους κανονισμούς, και έχουν πείρα με τέτοιου είδους συσκευές.
Όλες οι επί τόπου καλωδιώσεις πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό 
καλωδίωσης.
Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση τροφοδοσίας της μονάδας αντιστοιχεί σε αυτήν που 
αναγράφεται στην πινακίδα τύπου, πριν αρχίσετε την καλωδίωση σύμφωνα με το διάγραμμα 
συνδεσμολογίας.
Η μονάδα πρέπει να ΓΕΙΩΝΕΤΑΙ προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος λόγω αστοχίας 
της μόνωσης.
Απαγορεύεται να έλθει η ηλεκτρική καλωδίωση σε επαφή με τη σωλήνωση ψυκτικού μέσου ή 
οποιαδήποτε κινούμενα μέρη των μοτέρ ανεμιστήρων.
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ πριν την εγκαταστήσετε ή την 
συντηρήσετε.
Αποσυνδέστε τη μονάδα κλιματισμού από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας πριν εκτελέσετε 
σέρβις σε αυτήν.
ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο ρεύματος ενόσω η τροφοδοσία είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. 
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ηλεκτρικές εκκενώσεις με κίνδυνο πυρκαγιάς.
Τοποθετήστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας και την 
καλωδίωση μετάδοσης, σε απόσταση τουλάχιστον 1m από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, 
ώστε να αποφύγετε τυχόν παραμορφωμένες εικόνες και παράσιτα. {Ανάλογα με τον τύπο και 
την πηγή των ηλεκτρικών κυμάτων ενδέχεται να ακούγεται θόρυβος ακόμα και σε απόσταση 
μεγαλύτερη από 1m}.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Κατά την εγκατάσταση, λάβετε υπόψη τις παρακάτω σημαντικές παρατηρήσεις.
Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημεία όπου ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή εύφλεκτου 
αερίου.

Αν κάποιο αέριο διαρρεύσει και συσσωρευτεί γύρω από τη μονάδα, μπορεί να προκληθεί 
ανάφλεξη.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση αποστράγγισης είναι συνδεδεμένη σωστά.
Αν η σωλήνωση αποστράγγισης δεν είναι συνδεδεμένη σωστά, ενδέχεται να εκρεύσει 
νερό που θα ποτίσει τα έπιπλα.

Μην γεμίζετε υπερβολικά τη μονάδα.
Η πλήρωση της μονάδας έχει γίνει στο εργοστάσιο. 
Τυχόν υπερβολική πλήρωση θα προκαλέσει υπερένταση ή ζημιά στο συμπιεστή.

Βεβαιωθείτε ότι το πάνελ της μονάδας είναι κλειστό μετά το σέρβις ή την εγκατάσταση.
Αστερέωτα πάνελ θα προκαλέσουν θορυβώδη λειτουργία της μονάδας.

Οι αιχμηρές άκρες και οι επιφάνειες των σερπαντίνων είναι σημεία που κρύβουν κινδύνους 
τραυματισμού.
Αποφύγετε την επαφή με τα σημεία αυτά.
Πριν απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, θέστε το διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) του τηλεχειριστηρίου στη θέση "OFF" (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να 
αποφύγετε το ενδεχόμενο ακούσιας ενεργοποίησης της μονάδας. Σε διαφορετική περίπτωση, 
οι ανεμιστήρες της μονάδας θα αρχίσουν να λειτουργούν αυτόματα μόλις αποκατασταθεί η 
τροφοδοσία, γεγονός που εκθέτει το προσωπικό του σέρβις ή το χρήστη σε κινδύνους.
Μην χρησιμοποιείτε συσκευές θέρμανσης πολύ κοντά στη μονάδα κλιματισμού. Αυτό μπορεί 
να κάνει τον πλαστικό πίνακα να λιώσει ή να παραμορφωθεί ως αποτέλεσμα της υπερβολικής 
θέρμανσης.
Μην εγκαθιστάτε τις μονάδες στην η κοντά σε είσοδο.
Μην εγκαθιστάτε οποιαδήποτε συσκευή θέρμανσης πολύ κοντά στο κλιματιστικό ούτε να 
τη χρησιμοποιείτε εκεί όπου υπάρχουν μεταλλικά λάδια, ατμοί λαδιών, γιατί αυτό μπορεί 
να προκαλέσει το λιώσιμο των πλαστικών μερών η την παραμόρφωση ως αποτέλεσμα 
υπερβολικής θέρμανσης η χημικής αντίδρασης.
Όταν η μονάδα χρησιμοποιείται στην κουζίνα, κρατήστε μακριά το αλεύρι ώστε να μην 
αναρροφηθεί από τη μονάδα.
Αυτή η μονάδα δεν είναι κατάλληλη για εργοστάσια όπου υπάρχει σκόνη κοπής η αιθάλη 
λαδιού η κυμαινόμενη τάση.
Μην εγκαθιστάτε τις μονάδες σε περιοχή με θερμές πηγές ούτε σε διυλιστήρια όπου υπάρχει 
αέριο του θειου.
Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα των καλωδίων της εξωτερικής μονάδας και των επισημάνσεων 
του τερματικού είναι το ίδιο με εκείνο της εσωτερικής. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΟΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ.
Μην χρησιμοποιείτε ενωμένα και συνεστραμμένα καλώδια για την τροφοδοσία.
Αποφύγετε την άμεση επαφή των καθαριστικών πηνίου με το πλαστικό μέρος. Μπορεί να 
προκληθεί παραμόρφωση των πλαστικών μερών λόγω χημικής αντίδρασης.
Για ερωτήσεις σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο.
Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση σε μια δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Απαιτείται Απόρριψη
Το κλιματιστικό σας φέρει αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα.
Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος του κλιματιστικού, η επεξεργασία ψυκτικού, λαδιών και άλλων μερών πρέπει να γίνεται από 
εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.
Η επεξεργασία των κλιματιστικών πρέπει να γίνεται σε ειδικό εργαστήριο για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση τους. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν έχει απορριφθεί σωστά, βοηθάτε στο να 
αποφευχθούν πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.
Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το τηλεχειριστήριο και να απορριφθούν ξεχωριστά σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.

Το παρόν εγχειρίδιο παραθέτει τις διαδικασίες εγκατάστασης με σκοπό τη διασφάλιση της ασφαλούς και καλής λειτουργίας της μονάδας κλιματισμού.
Ενδέχεται να χρειαστούν ειδικές ρυθμίσεις για να ικανοποιηθούν οι τοπικές απαιτήσεις.
Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από ειδικούς ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφρά βιομηχανία και σε αγροκτήματα, ή για εμπορική χρήση από νομικά πρόσωπα.
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητές, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη χειρίζονται σύμφωνα 
με τις οδηγίες ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
Μην αφινετε τα παιδιά χωρίσ επιτήρηση, προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΦΕΛΛΟΥ

ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ
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Η εσωτερική μονάδα πρέπει να είναι εγκατεστημένη 
έτσι ώστε να μην υπάρχει κλειστό κύκλωμα της ψυχρής 
εκροής. Σεβαστείτε το χώpο εγκατάστασης. Μην βάζετε 
την εσωτερική μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως. Το μέρος 
είναι κατάλληλο για σωλήνες και αποστράγγιση και πρέπει 
vα uπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της πόρτας και της 
μουάδας.

Κρυφή Τοποθέτηση στο Ταβάνι

Χρησιμοποιήστε την κρεμάστρα που παρέχεται με τη μο-
νάδα.
Σιγουρευτείτε ότι το ταβάνι είναι αρκετά δυνατό να κρατήσει 
το βάρος.

•

•

Δώστε χώρο για εύκολη επισκευή και καλύτερη ροή αέρα 
όπως δείχνει το διάγραμμα.

Παρέχεται στην εγκατάσταση

Ροδέλα για βραχίονα κρεμάστρας 
(συνημμένο)

Σφίξτε

Βλεπε Λεπτομερεια Α

Πλευρά εισόδου αέρα

Ταινία αλουμινίου 
(παρέχεται στον τόπο εγκατάστασης)

Πλευρά εξόδου αέρα

Ταινία αλουμινίου 
(παρέχεται στον τόπο εγκατάστασης)

Υλικό μόνωσης 
(παρέχεται στον τόπο εγκατάστασης)

Λεπτομερής προβολή του A

Κεντρική απόσταση άξονα (δείτε το σχέδιο παρακάτω)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ABQ A mm (inch) L mm (inch)
71 CV 1 959 (37,8) 339 (13,3) 

100 CV 1 1264 (49,8) 401 (15,8) 
125 CV 1 1326 (52,2) 266 (10,5) 
140 CV 1 1526 (60,1) 266 (10.5) 

A

L

Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι εγκατεστημένος όπως φαίνεται στο διάγραμμα (δείτε το διάγραμμα επάνω) για να αποφύγετε τη 
ζημία που προκαλείται από διαρροές και συμπύκνωση.
Για καλύτερο αποτέλεσμα, κρατήστε το σωλήνα όσο πιο μικρό γίνεται. Γύρτε το σωλήνα σε γωνία για να βελτιώσετε τη ροή.
Σιγουρευτείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι καλά μονωμένος.
Είναι απαραίτητο να παρέχετε μια παγίδα αποστράγγισης στην έξοδό της για ανακούφιση της πίεσης που βγαίνει στη μονάδα σε σύγκριση 
με την εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση όταν η μονάδα λειτουργεί. Η παγίδα αποστράγγισης είναι να αποφευχθεί η πιθανότητα πιτσιλιών ή 
μυρωδιάς.
Διατηρήστε τους σωλήνες όσο πιο ίσια γίνεται για εύκολο καθάρισμα και αποτρέψτε τη συγκέντρωση βρωμιάς και συντριμμιών.
Κάντε ένα τεστ αποστράγγισης νερού αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Σιγουρευτείτε ότι η ροή αποστράγγισης είναι ομαλή.
Σε υγρά περιβάλλοντα, χρησιμοποιήστε ένα έξτρα δοχείο αποστράγγισης για να καλύψετε ολόκληρη την περιοχή της εσωτερικής μονάδας.

•

•
•
•

•
•
•

Εργασία Σωλήνα Αποστράγγισης Κρυμμένη Στο Ταβάνι

Μονάδα : mm

10
m

m
 (0

,3
9"

) Κάτω μέρος 
της μονάδας

Μονώστε με ασφάλεια

10
0

10
0Παγίδα 

αποστράγγισης

ή πε
ρισσ

ότερ
ο

ή πε
ρισσ

ότερ
ο

Μην τα αφήνετε σε νερό

300mm* ή περισσότερο

300mm ή 
περισσότερο

10
m

m
 

* Μπορεί να είναι μικρότερο από 300mm αν το ταβάνι αφαιρείται.

Δάπεδο

2300mm ή περισσότερο

Ταβάνι

Γύρτε
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Εργασίες Σωληνώσεων και Τεχνική Εκκίνησης
Μην χρησιμοποιείτε μολυσμένο ή κατεστραμμένο 
χάλκινο περίβλημα. Αν κάποιες σωληνώσεις, εξατμιστή ή 
συμπυκνωτή έχουν εκτεθεί ή ανοιχτεί για 15 δευτερόλεπτα 
ή παραπάνω, το σύστημα πρέπει να υποστεί κενό αέρος. 
Γενικώς, μην αφαιρείτε το πλαστικό, τα ελαστικά και τα 
μπρούντζινα παξιμάδια από τις βαλβίδες, τις σωλήνώσεις 
και τα πηνία μέχρι να είναι έτοιμα να συνδεθούν.
Αν απαιτείται συγκόλληση, σιγουρευτείτε ότι το νιτρογόνο 
αέριο περνά μέσα από σωλήνωση και συνδέσμους ενώ η 
συγκόλληση γίνεται. Αυτό θα εξαλείψει τη μορφοποίηση στο 
εσωτερικό των τοίχων των χάλκινων σωληνώσεων.
Κόψτε το σωλήνα τμήμα-τμήμα, προχωρώντας τη λεπίδα 
του κοπτήρα του σωλήνα αργά. Ιδιαίτερη δύναμη και βαθύ 
κόψιμο θα προκαλέσει περισσότερη παραμόρφωση στο 
σωλήνα και συνεπώς έξτρα ρίνισμα. Δείτε Εικόνα A.
Αφαιρέστε τα ρινίσματα από τις άκρες κοπής των σωλήνων 
με διαλυτικό όπως δείχνει η Εικόνα Β. Έτσι θα αποφύγετε 
την ανομοιότητα στη φλόγα που θα προκαλούσε σιαρροή 
αερίου. Κρατήστε το σωλήνα προς τα επάνω και το 
αφαιρετικό ρινίσματος κάτω για να μην μπουν τα μεταλλικά 
κομμάτια στο σωλήνα.

•

•

•

•

1/4t

Χάλκινος Σωλήνας Κοπής

Εισάγετε τα παξιμάδια, που είναι τοποθετημένα στα μέρη 
σύνδεσης τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής 
μονάδας, μέσα στους σωλήνες χαλκού.
Το ακριβές μήκος του σωλήνα που προεξέχει από την όψη του 
επιβολέα καθορίζεται από το εργαλείο φλόγας. Βλέπε Εικόνα C. 
Διορθώστε το σωλήνα σταθερά στον επιβολέα. Ταιριάξτε τα 
κέντρα τόσο του κύβου φλόγας όσο και του έμβολου φλόγας 
και μετά σφίξτε τελείως το έμβολο φλόγας.

Σύνδεση Σωλήνων με τις Μονάδες
Ευθυγραμμίστε το κέντρο του σωλήνα και σφίξτε 
ικανοποιητικά το παξιμάδι φλόγας με τα δάχτυλα. Βλέπε 
Εικόνα D
Τέλος, σφίξτε το παξιμάδι φλόγας με το γαλλικό κλειδί μέχρι 
να κάνει κλικ.
Όταν σφίγγετε το παξιμάδι φλόγας με το γαλλικό κλειδί, 
σιγουρευτείτε ότι η κατεύθυνση σφίξης ακολουθεί το βέλος 
που δείχνει το κλειδί.
Η σύνδεση του σωλήνα ψύξης είναι μονωμένη με 
πολυουρεθάνη.

•

•

•

•

•

•

•

Χάλκινος Σωλήνας

Εικόνα A

Ø Σωλήνας, D A (mm)

Ίντσες mm Imperial 
(Τύπος Πεταλούδα)

Rigid 
(Τύπος Σμπλέκτη)

1/4" 6,35 1,3 0,7
3/8" 9,52 1,6 1,0
1/2" 12,70 1,9 1,3
5/8" 15,88 2,2 1,7
3/4" 19,05 2,5 2,0

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΞΗΣ

Χάλκινος Σωλήνας

Επιβολέας

Εικόνα B

Αφαιρέστε Ρίνισμα

Εικόνα C

Εικόνα D

Σωλήνας ΦλόγαςΣύνδεσμος Φλόγας

Παξιμάδι ΦλόγαςΕσωτερικοί Σωλήνες

Κλειδί Σύσφιξης
Κλειδί

Μέγεθος Σωλήνα mm (in) Ροπή, Nm / (ft-lb)
6,35 (1/4") 18 (13,3)
9,52 (3/8") 42 (31,0)

12,70 (1/2") 55 (40,6)
15,88 (5/8") 65 (48,0)
19,05 (3/4") 78 (57,6)

D

A
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ R410A

Τοποθετήστε το μονωτικό χιτώνιο

Κυκλικός πρεσαριστός ακροδέκτης
Ηλεκτρικό καλώδιο

Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένα.
Φροντίστε τα καλώδια να μην έρθουν σε επαφή με τις σωληνώσεις ψυκτικού, το συμπιεστή ή οποιαδήποτε κινούμενα μέρη.
 Τα καλώδια σύνδεσης ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετηθούν σφικτά μέσα στην παρεχόμενη αγκύρωση καλωδίου.
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι ισοδύναμο με το H07RN-F που αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση.
Φροντίστε να μην ασκείται εξωτερική πίεση στους συνδέσμους και τα καλώδια ακροδεκτών.
Φροντίστε όλα τα καλύμματα να είναι σωστά στερεωμένα για την αποφυγή κενού.
 Χρησιμοποιήστε έναν ακροδέκτη με δακτυλιοειδείς σιαγόνες για τη σύνδεση των καλωδίων στην πλακέτα ακροδεκτών τροφοδοσίας. Συνδέστε τα 
καλώδια αντιστοιχώντας την ένδειξη στην πλακέτα ακροδεκτών. (Ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας που συνοδεύει τη μονάδα).

•
•
•
•
•
•
•

Συνδέστε τα καλώδια του ίδιου 
διαμετρήματος και στις δύο πλευρές.

Μη συνδέετε καλώδια του ίδιου 
διαμετρήματος μόνο στη μία πλευρά.

Μη συνδέετε καλώδια 
διαφορετικού διαμετρήματος.

R410A είναι ένα νέο ψυκτικό HFC το οποίο δεν καταστρέφει το στρώμα 
του όζοντος. Η πίεση εργασίας αυτού του νέου ψυκτικού είναι 1,6 
φορές υψηλότερη από το συμβατικό ψυκτικό (R22), έτσι η κανονική 
εγκατάσταση / επισκευή είναι σημαντική.

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ψυκτικό άλλο από το R410A σ’ένα 
κλιματιστικό το οποίο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με R410A.
 Το έλαιο ΡΟΕ ή PVE χρησιμοποιείται σαν λιπαντικό για το συμπιεστή 
R410Α, που είναι διαφορετικό από το μεταλλικό έλαιο που 
χρησιμοποιείται για το συμπιεστή R22. Κατά την εγκατάσταση ή 
το σέρβις, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε το σύστημα 
R410A να μην εκτεθεί  σε υγρό αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 
υπολειμματικό έλαιο ΡΟΕ ή PVE στις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα 
μπορεί να απορροφήσει υγρασία από τον αέρα.
 Για να μην αποφορτιστεί, η διάμετρος της θύρας επισκευής στη 
βαλβίδα φλόγας είναι διαφορετική από αυτή του R22.

•

•

•

 Χρησιμοποιήστε εργαλεία και υλικά αποκλειστικά για ψυκτικό R410A. 
Εργαλεία αποκλειστικά για R410A είναι οι πολλαπλοί μετρητές 
ελέγχου, ο σωλήνας φόρτωσης, η βαλβίδα πίεσης, ο ανιχνευτής 
διαρροής αερίου, τα εργαλεία φλόγας, το κλειδί σύσφιξης, η αντλία 
κενού και ο ψυκτικός κύλινδρος.
 Καθώς ένα R410A βγάζει υψηλότερη πίεση από τις μονάδες R22, 
είναι σημαντικό να διαλέξετε τους χάλκινους σωλήνες σωστά. Ποτέ 
μη χρησιμοποιείτε χάλκινους σωλήνες λεπτότερους από 0,8mm 
ακόμη κι αν διατίθενται στην αγορά. 
 Αν προκύψει διαρροή αερίου κατά την εγκατάσταση / επισκευή, 
σιγουρευτείτε ότι αερίζεται καλά. Αν το ψυκτικό αέριο έρχεται σε 
επαφή με τη φωτιά, μπορεί να προκύψει δηλητηριώδες αέριο.
 Όταν εγκαθιστάτε ή αφαιρείτε ένα κλιματιστικό, μην αφήνετε τον 
αέρα ή την υγρασία να παραμείνουν στον ψυκτικό κύκλο.

•

•

•

•

 Χρησιμοποιήστε το σωστό κατσαβίδι για το σφίξιμο των βιδών των ακροδεκτών. Τα ακατάλληλα κατσαβίδια ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην 
κεφαλή της βίδας.
Το υπερβολικό σφίξιμο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στις βίδες των ακροδεκτών.
Μη συνδέετε καλώδια διαφορετικού διαμετρήματος στον ίδιο ακροδέκτη.
 Διατηρείτε την καλωδίωση τακτοποιημένη. Μην επιτρέπετε στην καλωδίωση να εμποδίζει άλλα μέρη και το κάλυμμα του κουτιού ακροδεκτών.

•

•
•
•

ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ

Το κενό αέρος είναι απαραίτητο για να εξαλειφθεί όλη η υγρασία και ο αέρας από το σύστημα.

Σκουπίζοντας το Σωλήνα και την Εσωτερική Μονάδα
Η εσωτερική μονάδα και οι ψυκτικοί σωλήνες σύνδεσης πρέπει 
να είναι καθαρισμένοι με αέρα επειδή ο αέρας που περιέχει 
υγρασία η οποία μένει στον κύκλο ψύξης μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία στο συμπυκνωτή.

Αφαιρέστε τα καπάκια από τη βαλβίδα και τη θύρα επισκευής.
 Συνδέστε το κέντρο του μετρητή φόρτισης στην αντλία κενού.
 Συνδέστε το μετρητή φόρτισης με τη θύρα επισκευής της 
3-οδης βαλβίδας.

•
•
•

 Ξεκινήστε την αντλία κενού. Εκκενώστε για περίπου 30 λεπτά. Ο 
χρόνος εκκένωσης ποικίλλει ανάλογα με την απόδοση της αντλίας 
κενού. Επιβεβαιώστε ότι η βελόνα του μετρητή φόρτισης κινήθηκε 
εμπρός -760mmHg.

Προσοχή
 Αν η βελόνα του μετρητή δεν κινηθεί προς -760mmHg, 
σιγουρευτείτε ότι ελέγξατε για διαρροές αερίου (χρησιμοποιώντας 
τον ανιχνευτή ψυκτικού) σε σύνδεση τύπου φλόγας της εσωτερικής 
και εξωτερικής μονάδας και επισκευάστε τη διαρροή πριν 
συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.
 Κλείστε τη βαλβίδα του μετρητή φόρτισης σταματήστε την αντλία 
κενού.

•

•

•
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In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any language, 
the English version of this manual shall prevail.

The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time without prior 
notification.

En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera autorité.

Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques techniques 
des appareils présentés dans ce manuel.

Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt die Ausführung 
in Englisch.

Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben dem Hersteller 
jederzeit vorbehalten.

In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse versie, 
geldt de Engelse versie.

De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te allen tijde te 
herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá la versión 
inglesa.

El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños contenidos en el presente 
manual en cualquier momento y sin notificación previa.

В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, английский 
вариант рассматривается как приоритетный. 

Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время без 
предварительного уведомления.

Bu kılavuzun anlaşılmasında bir çatışma olduğunda ve farklı dillerdeki tercümeler farklılık gösterdiğinde, bu kılavuzun ıngilizce 
sürümü üstün tutulacaktır.

Üretici burada bulunan teknik özellikleri ve tasarımları herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı 
tutar.

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει η Αγγλική Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει η Αγγλική 
έκδοση αυτού του εγχειριδίου.έκδοση αυτού του εγχειριδίου. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε 
στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer conflito na interpretação deste Manual e de 
qualquer tradução do mesmo.

O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especificações e concepção/design aqui contido a qualquer 
altura sem aviso prévio.

Nel caso ci fossero confl itti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, la versione 
in lingua inglese prevale.

Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specifi cazione e disegno contenuti qui senza precedente notifi ca.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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