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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
● Το κλιματιστικό είναι σχεδιασμένο για λειτουργία στις παρακάτω θερμοκρασίες.

        Θα πρέπει να λειτουργεί μέσα στο παρακάτω εύρος: DC InverterUnitary Series

Λειτουργία
Εύρος λειτουργίας εξωτ. θερμοκρασίας (℃)

Maximum Minimum
48 -15Λειτουργία ψύξης 

Λειτουργία θέρμανσης 24 -15

● Συνθήκες αποθήκευσης:   Θερμοκρασία   -25~60℃
Υγρασία        30%~80% 
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1.Το κλιματιστικό λειτουργεί με ψυκτικό υγρό (R32).
2.Από τη στιγμή που η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 4.3MPa (R22: 3.1MPa), χρειάζονται

κάποια ειδικά εργαλεία εγκατάστασης, σωληνώσεων και επιδιόρθωσης.
3.Το κλιματιστικό λειτουργεί με παροχή ρεύματος: 220-240V ~, 50Hz

(9K/12K/18K/24K/30K/36K/42K/48K) 380-415V 3N ~, 50Hz (42K/48K/60K).  Διαβάστε 
προσεκτικά τα μέτρα ασφαλείας για να βεβαιωθείτε οτι θα γίνει σωστά η εγκατάσταση.
·Βεβαιωθείτε οτι η παροχή ρεύματος είναι κατάλληλη και μην τοτποθετείτε βάρη επάνω.
·Βεβαιωθείτε οτι έχετε διαβάσει προσεκτικά τα μέτρα ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση.
·Βεβαιωθείτε οτι ακολουθείτε πιστά τα μέτρα ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο, γιατί συμπεριλαμβάνει

σημαντικά θέματα ασφαλείας. Οι ορισμοί για τους πιθανούς κινδύνους βρίσκονται παρακάτω με τα
αντίστοιχα σύμβολα ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνοι ή επικίνδυνες πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο.         
ΠΡΟΣΟΧΗ:   Κίνδυνοι ή επικίνδυνες πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε μικρό τραυματισμό, 
ή φθορά στο προϊόν ή την περιουσία σας.

·Κρατήστε τα εγχειρίδια χρήσης για μελλοντική αναφορά.

·Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Ατελής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει φθορά από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή διαρροή νερού.

·Προχωρήστε τη διαδικασία εγκατάστασης με ασφάλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Ατελής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή διαρροή
νερού.

·Εγκαταστήστε τη συσκευή σε στέρεο έδαφος που μπορεί να σηκώσει το βάρος της μονάδας.
Ανεπαρκής βάση ή ατελής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό εξαιτίας πτώσης.

·Η καλωδίωση πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Όλες οι ηλεκτρικές εργασίες
πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς περί καλωδίωσης.

·Χρησιμοποιήστε εξειδικευμένο τύπο καλωδίων για ασφαλείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Σφίξτε σταθερά τα καλώδια διασύνδεσης έτσι ώστε οι ακροδέκτες τους να μην δέχονται πίεση.

·Για την ηλεκτρική σύνδεση χρησιμοποιήστε καλώδιο με μήκος ικανό να συνδέει τη συσκευή με την
παροχή ρεύματος χωρίς ενδιάμεση σύνδεση. Μη συνδέετε πολλές συσκευές στην ίδια παροχή
ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί κακή επαφή, αδύναμη γείωση,
υπερφόρτωση και άρα κίνδυνος για πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

·Αφού όλες οι εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε οτι δεν υπάρχει
διαρροή ψυκτικού. Αν υπάρχει διαρροή στο εσωτερικό και έρθει σε επαφή με φλόγα ή θερμαντικό
στοιχείο, θα δημιουργηθούν βλαβερές ουσίες.

·Εάν η χωρητικότητα του κυκλώματος τροφοδοσίας ρεύματος ή η ηλεκτρική εργασία δεν είναι σε
σωστή θέση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

·Συνδέστε το ηλεκτρικό κάλυμμα στην εσωτερική μονάδα και τον πίνακα συντήρησης στην εξωτερική
μονάδα με ασφάλεια.

·Αν τα ηλεκτρικά καλύμματα της εσωτερικής μονάδας ή του πίνακα συντήρησης της εξωτερικής μονά-
δας δεν είναι καλά στερεωμένα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω σκόνης, κλπ.

·Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την κύρια παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση
εσωτερικών ηλεκτρονικών μερών ή καλωδίων. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

·Προσέξτε τη θέση εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας. Αποφύγετε άνθρωποι και μικρά ζώα να
έρχονται σε πεαφή με τα ηλεκτρικά μέρη. Κρατήστε τον περιβάλλον χώρο καθαρό και τακτοποιημένο.

·Κατά την εγκατάσταση ή επανατοποθέτηση της μονάδας, βεβαιωθείτε οτι καμία άλλη ουσία εκτός
από το ειδικό ψυκτικό υγρό (R32) εισέρχεται στο ψυκτικό κύκλωμα.
Η ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης ουσίας (πχ αέρας) μπορεί να οδηγήσει σε μη φυσιολογική
αύξηση της πίεσης ή ακόμα και σε έκρηξη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΡΟΣΟΧΗ
·Εκτέλεση γείωσης

Μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο
γείωσης τηλεφώνου. Η ελαττωματική γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

·Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής σε μέρος που υπάρχει διαρροή έυφλεκτου αερίου.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

·Στερεώστε ένα παξιμάδι με ένα κλειδί ροπής όπως ορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Όταν σφίγγετε πολύ σφιχτά, ένα παξιμάδι μπορεί να σπάσει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα,
προκαλώντας έτσι διαρροή ψυκτικού μέσου.

·Τοποθετήστε ένα διακόπτη διαρροής γείωσης ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης (όπου υπάρχει
υγρασία). Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία

·Εκτελέστε το έργο αποστράγγισης / σωληνώσεων σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
·Αν υπάρχει ελαττωματικό έργο αποστράγγισης / σωληνώσεων, μπορεί να πέσει νερό από τη

μονάδα και τα είδη οικιακής χρήσης να βραχούν και να καταστραφούν.

·Μην αφήνετε τον αέρα να εισέλθει στο ψυκτικό σύστημα και μην αδειάζετε το ψυκτικό μέσο κατά τη
μετακίνηση του κλιματιστικού.

·Οι οδηγίες εγκατάστασης για συσκευές που προορίζονται να είναι μόνιμα συνδεδεμένες σε
σταθερές καλωδιώσεις και έχουν διαρροή ρεύματος που μπορεί να υπερβαίνει τα 10mA, θα
πρέπει να δηλώνουν οτι προτείνεται η εγκατάσταση συσκευής υπολειπόμενης έντασης (RCD) με
ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA.

·Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, ή από άτομα με μειωμένη
φυσική, νοητική ή αισθησιακή ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εφόσον επιβλέπονται
ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και κατανοούν πλήρως τους
σχετιζόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

·Αν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

·Εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
·

Η συντήρηση & η επισκευή που απαιτούν τη συνδρομή ειδικευμένου προσωπικού πραγματοποιείται
υπό την επίβλεψη του προσώπου που είναι αρμόδιο για τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.·

Τα μέσα αποσύνδεσης, τα οποία μπορούν να παρέχουν πλήρη αποσύνδεση σε όλους τους πόλους,
πρέπει να ενσωματώνονται στις σταθερές καλωδιώσεις σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

·Είναι απαραίτητο να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή μετά την
εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε οτι γίνεται αποσύνδεση της συσκευής κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
σθνιστάται η χρήση διακόπτη με σύστημα κλειδώαμτος στη θέση "0".

·Η μέθοδος σύνδεσης της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή, η διασύνδεση ξεχωριστών εξαρτημά-
των, το διάγραμμα συνδεσμολογίας με σαφή ένδειξη των συνδέσεων και καλωδίωσης στις εξωτε-
ρικές συσκευές ελέγχου και το καλώδιο τροφοδοσίας αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

·Η σύνδεση ρεύματος και η διασύνδεση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να
πραγματοποιούνται με καλώδιο τροφοδοσίας τύπου H07RN-F ή ηλεκτρικά ισοδύναμου τύπου. Το
μέγεθος του καλωδίου τροφοδοσίας αναλύεται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο εξωτ. μονάδας παρακάτω.

·Τύπος και διαβάθμιση των διακοπτών / ρελέ διαρροής ELB περιγράφονται με λεπτομέρεια παρακάτω.
·Οι πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις του χώρου που είναι απαραίτητες για τη σωστή εγκατά-

σταση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων επιτρεπόμενων αποστάσεων σε παρα-
κείμενες κατασκευές, περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

·Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από έμπειρους ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα,
ελαφριά βιομηχανία και σε αγροκτήματα ή για εμπορική χρήση.

·Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της θερμικής διακοπής, αυτή η
συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής, όπως χρονόμετρο, ή να
συνδέεται με κύκλωμα που ανάβει και σβήνει τακτικά από το βοηθητικό πρόγραμμα.

·Οι οδηγίες σχετικά με την πρόσθετη φόρτιση των ψυκτικών μέσων περιγράφονται λεπτομερώς
παρακάτω.

Οδηγίες ασφαλείας

Μέτρα ασφαλείας
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Προφυλάξεις για τη χρήση του ψυκτικού R32 
Οι βασικές εργασίες εγκατάστασης είναι ίδιες με τα συμβατικά ψυκτικά υγρά (R22 ή R410A). 
Παρ' όλα αυτά απαιτείται προσοχή στα παρακάτω:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1.Μεταφορά εξοπλισμού που περιέχει εύφλεκτο υγρό.

Χρειάζεται προσοχή καθώς μπορεί να υπάρχουν επιπρόσθετοι κανονισμοί για τη μεταφορά εξοπλισμού που περιέχει
εύφλεκτο υγρό. Ο μέγιστος αριθμός συσκευών Ο μέγιστος αριθμός τεμαχίων εξοπλισμού ή η διαμόρφωση του εξοπλισμού,
που επιτρέπεται να μεταφέρονται μαζί, θα καθορίζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφοράς.

2.Σήμανση του εξοπλισμού με σύμβολα
Τα σύμβολα για παρόμοιες συσκευές (που περιέχουν εύφλεκτα υγρά) που χρησιμοποιούνται  σε χώρους εργασίας, καθο-
ρίζονται από εθνικούς κανονισμούς και παρέχουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη και την ασφάλεια μιας θέσης
εργασίας. Όλα τα απαιτούμενα σύμβολα Όλα τα απαιτούμενα σήματα πρέπει να διατηρούνται και οι εργοδότες πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με την έννοια των
κατάλληλων σημείων ασφαλείας και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε σχέση με αυτά τα σήματα. Η αποτελεσματικότητα
των συμβόλων δεν θα πρέπει να μειώνεται λόγω του ότι υπάρχουν πολλά σύμβολα τοποθετημένα μαζί. Τα χρησιμοποιού-
μενα εικονογράμματα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερα και να περιέχουν μόνο βασικές λεπτομέρειες.

3.Απόρριψη εξοπλισμού που περιέχει εύφλεκτα υγρά
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς

4.Αποθήκευση του εξοπλισμού και των συσκευών
Η αποθήκευσή πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5.Αποθήκευση συσκευών μέσα στη συσκευασία τους (αδιάθετες)
•Η προστασία της συσκευασίας αποθήκευσης πρέπει ναέιναι τέτοια έτσι ώστε οποιαδήποτε μηχανική βλάβη του εξοπλισμού
μέσα στη συσκευασία να μην προκαλεί διαρροή του φορτίου ψυκτικού μέσου.
•Ο μέγιστος αριθμός τεμαχίων εξοπλισμού που επιτρέπεται να αποθηκεύονται μαζί καθορίζεται από τους τοπικούς κανονισμούς.

6.Πληροφορίες για την επισκευή
6-1 Επιθεώρηση του χώρου

Πριν από τη συντήρηση με εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατά την συντήρηση του συστήματος ψύξης πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες 
προφυλάξεις πριν από το χειρισμό του συστήματος.

6-2  Διαδικασία λειτουργίας
Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με ελεγχόμενες διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο κίνδυνος που 
προκαλείται από καύσιμα αέρια ή ατμούς κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι ο χαμηλότερος δυνατός. 6-3  Γενικός χώρος εργασιών
•Όλο το προσωπικό συντήρησης και το λοιπό προσωπικό στο χώρο εργασίας θα πρέπει να γνωρίζει τη φύση των εργασιών
που εκτελούνται. Θα πρέπει να αποφεύγονται εργασίες σε περιορισμένους χώρους.

•Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαχωρισμένος για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των συνθηκών εργασίας
στον χώρο μέσω του ελέγχου των εύφλεκτων υλικών.

6-4  Ελέγξτε αν υπάρχει ψυκτικό μέσο
•Πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών η περιοχή θα πρέπει να ελέγχεται χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη συσκευή
παρακολούθησης ψυκτικού μέσου για να διασφαλιστεί ότι οι τεχνικοί γνωρίζουν την ύπαρξη δυνητικά εύφλεκτων αερίων

•Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών είναι κατάλληλος για εύφλεκτα ψυκτικά μέσα όπως: χωρίς σπινθήρα,
πλήρως προστατευμένος ή εγγενώς ασφαλής

 6-5  Εγκατάσταση πυροσβεστήρα
•κατά τη διεξαγωγή εργασιών θερμικής επεξεργασίας στο σύστημα ψύξης ή σε συναφή εξαρτήματα, θα πρέπει να βρίσκεται
κοντά ένας κατάλληλος πυροσβεστήρας

•Ο χώρος έγχυσης ψυκτικού θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως ή διοξειδίου του άνθρακα.
6-6  Προστασία από πυρκαγιά

• Όταν εργάζεστε με εκτεθειμένους αγωγούς που περιέχουν ή περιείχαν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται καμία πηγή ανάφλεξης που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή κίνδυνο στις εγκαταστάσεις.

•Όλες οι πηγές ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένου του καπνού από το κάπνισμα, είναι εύφλεκτες. το εύφλεκτο μέσο μπορεί
να απελευθερωθεί στο περιβάλλον. Η πηγή ανάφλεξης πρέπει να βρίσκεται μακριά από τον χώρο εγκατάστασης,
επισκευής, μετεγκατάστασης ή απόρριψης του προϊόντος.

•Πριν από την έναρξη της εργασίας, το περιβάλλον γύρω από τον εξοπλισμό πρέπει να επιθεωρείται αυστηρά για να διασφα-
λιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αναφλεξιμότητας ή πυρκαγιάς. θα πρέπει να φέρει τη σήμανση "Απαγορεύεται το κάπνισμα".

 6-7  Αεριζόμενος χώρος
•βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι ανοικτός ή πλήρως αεριζόμενος πριν ανοίξετε το σύστημα ή εκτελέσετε θερμικές
εργασίες.

•Ο αερισμός πρέπει να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.
•TΟ εξαερισμός θα διαλύσει με ασφάλεια ψυκτικό μέσο σε περίπτωση που διερεύσει και θα το απελευθερώσει γρήγορα στην
ατμόσφαιρα

6-8  Έλεγχος του εξοπλισμού ψύξης
•Εάν αντικαταστήσετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση και να έχουν σωστά χαρακτηριστικά.
•Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες συντήρησης και επισκευής του κατασκευαστή. Σε περίπτωση
αμφιβολίας, συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή.
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•Οι παρακάτω έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται σε εγκαταστάσεις συσκευών με εύφλεκτα ψυκτικά μεσα:
– Το φορτίο πρέπει να προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του χώρου που περιέχει συσκευές με ψυκτικό μέσο
– Ο εξοπλισμός αερισμού πρέπει να λειτουργεί κανονικά και τα ανοίγματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από εμπόδια
– Εάν χρησιμοποιείται ένα έμμεσο κύκλωμα ψύξης, το δευτερεύον κύκλωμα πρέπει να ελέγχεται για την παρουσία ψυκτικού.
–Η σήμανση στον εξοπλισμό εξακολουθεί να είναι ορατή και ευανάγνωστη. Οι σημάνσεις και τα σημεία που είναι
δυσανάγνωστα πρέπει να διορθώνονται;

–Οι σωλήνες ψύξης ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε περιβάλλοντα που περιέχουν στοιχεία
που μπορεί να έλθουν σε επαφή με το περίβλημα, εκτός εάν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά
ανθεκτικά στη διάβρωση ή λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας από τη διάβρωση.

6-9   Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
•Η επισκευή και η συντήρηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων πρέπει να περιλαμβάνει αρχικές επιθεωρήσεις ασφαλείας και
διαδικασίες επιθεώρησης εξαρτημάτων.
•εάν υπάρχει κάποιο ελάττωμα που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα μέχρι
να αντικατασταθεί το ελαττωματικό εξάρτημα.
•εάν το ελάττωμα δεν μπορεί να εξαλειφθεί τελικά και πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία, τότε θα πρέπει να ληφθούν
κατάλληλες προσωρινές λύσεις.

•Αυτό να αναφερθεί η κατάσταση στον ιδιοκτήτη της συσκευής και να προειδοποιηθεί το σχετικό προσωπικό.
•Ο αρχικός έλεγχος ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει:
•Η εκτόνωση του πυκνωτή θα πρέπει να εκτελείται με ασφαλή τρόπο για να αποφεύγονται οι σπινθήρες
•δεν πρέπει να υπάρχουν εκτεθειμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλώδια κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, της
ανακύκλωσης και του καθαρισμού του συστήματος

•Συνέχεια της γείωσης.

7. Συντήρηση των στοιχείων στεγανοποίησης
•Όταν επισκευάζετε κλειστά εξαρτήματα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό της συσκευής πριν ανοίξετε το σφραγισμένο
κάλυμμα.
• εάν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συντήρησης, θα πρέπει να πραγματοποιείται αδιάκοπη

ανίχνευση διαρροών στα πιο επικίνδυνα σημεία, ώστε να αποφεύγονται πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις.
• κατά την ακόλουθη συντήρηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην

εφαρμόζονται μέθοδοι συντήρησης που επηρεάζουν το βαθμό προστασίας του περιβλήματος.
•Η μη σωστή συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα καλώδια, υπερβολικό σφίξιμο, ακατάλληλη τοποθέτηση των
ακροδεκτών και ζημιά στις στεγανοποιήσεις, σφάλμα εγκατάστασης καλύμματος και άλλους κινδύνους.

• βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι ασφαλής και αξιόπιστη.
• Βεβαιωθείτε οτι τα σφραγίσματα ή τα υλικά στεγανοποίησης δεν έχουν αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό που να μην

εξυπηρετούν πλέον το σκοπό της παρεμπόδισης εισόδου εύφλεκτου μέσου στην ατμόσφαιρα .
• Τα μέρη που αντικαθιστούνται θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση στεγανωτικών υλικών από σιλικόνη μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων τύπων
εξοπλισμού ανίχνευσης διαρροών. Τα εξαρτήματα που είναι εγγενώς ασφαλή δεν χρειάζεται να απομονώνονται πριν από
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται πάνω τους.

8. Συντήρηση εγγενώς ασφαλών εξαρτημάτων
• Εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια της επιτρεπόμενης τάσης και ρεύματος κατά τη
χρήση, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνιμο επαγωγικό ή χωρητικό φορτίο στο κύκλωμα.

• Τα εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα είναι τα μόνα που μπορούν να επεξεργαστούν υπό την παρουσία εύφλεκτης ατμόσφαιρας. Η
συσκευή δοκιμής θα πρέπει να έχει τη σωστή διαβάθμιση.

• Αντικαταστήστε τα μέρη μόνο με ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής.
• Άλλα ανταλλακτικά μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά στο ψυκτικό υγρό που διαρρέει στον αέρα.

9. Καλώδιο
• Ελέγξτε οτι το καλώδιο δεν υπόκειται σε φθορά, διάβρωση, υπερβολικό τέντωμα, κραδασμούς, δεν εκτίθεται σε αιχμηρές

άκρες ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Αυτή η επιθεώρηση θα πρέπει επίσης να
λάβει υπόψη της φθορά που μπορεί να προκύψει στο χρόνο ή από συνεχείς κραδασμούς από τη λειτουργία του
συμπιεστή.

Μέτρα ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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10. Επιθεώρηση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων

• Ο έλεγχος για διαρροή ψυκτικού μέσου πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον όπου δεν υπάρχει πιθανή πηγή
ανάφλεξης και δεν πρέπει να ανιχνεύεται με τη χρήση αισθητήρα αλογόνου (ή άλλου ανιχνευτή που χρησιμοποιεί
ανοικτή φλόγα)

11. Μέθοδος ανίχνευσης διαρροών
Για συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, είναι αποδεκτές οι ακόλουθες μέθοδοι ανίχνευσης διαρροών:

• Οι ηλεκτρονικοί ανιχνευτές διαρροών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων,
αλλά η ευαισθησία μπορεί να μην είναι επαρκής ή μπορεί να απαιτηθεί επαναβαθμονόμηση (η βαθμονόμηση του
οργάνου θα πρέπει να εκτελείται σε περιβάλλον χωρίς ψυκτικό μέσο.

• Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής διαρροών δεν θα γίνει πιθανή πηγή ανάφλεξης και θα εφαρμοστεί στο μετρημένο
ψυκτικό μέσο.

•

•

• Εάν υπάρχει υποψία για διαρροή, όλες οι πηγές ανοικτής φλόγας πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο ή να σβήσουν .
• Σε περίπτωση διαρροής όπου απαιτείται συγκόλληση, πρέπει να ανακτηθεί όλο το ψυκτικό μέσο ή να απομονωθεί

εντελώς από τη διαρροή (χρησιμοποιώντας βαλβίδες διακοπής).
• Πριν τη συγκόλληση και κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, χρησιμοποιήστε άζωτο απαλλαγμένο οξυγόνου (OFN)

που καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα.
12. Αφαίρεση και αναρρόφηση

• Όταν εκτελείτε εργασίες συντήρησης ή άλλες εργασίες στο κύκλωμα ψύξης ακολουθήστε τις διαδικασίες
ρουτίνας.

• Πρέπει όμως επίσης να ληφθεί υπόψη η ευφλεκτότητα του ψυκτικού μέσου.
• Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες:

- Καθαρίστε το ψυκτικό μέσο
- Καθαρίστε τη γραμμή με αδρανές αέριο 
- Κάντε αναρρόφηση κενού
- Καθαρίστε τη γραμμή με αδρανές αέριο 
- Κοπή ή συγκόλληση σωλήνων 

•Το ψυκτικό μέσο πρέπει να ανακυκλώνεται σε κατάλληλο δοχείο αποθήκευσης.
•Το σύστημα πρέπει να καθαριστεί με άζωτο χωρίς οξυγόνο για μεγαλύτερη ασφάλεια.
•Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί αρκετές φορές.
•Αυτή η λειτουργία δεν πρέπει να εκτελείται με πεπιεσμένο αέρα ή οξυγόνο.
•Κατά τη διαδικασία καθαρισμού, το σύστημα γεμίζεται με άζωτο απαλλαγμένο οξυγόνου για να φτάσει στην
πίεση λειτουργίας κάτω από την κατάσταση κενού και, στη συνέχεια, το αέριο χωρίς οξυγόνο εκκενώνεται
στην ατμόσφαιρα.

•Τέλος, το σύστημα εκκενώνεται σε κενό και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να αφαιρεθεί εντελώς το
ψυκτικό μέσο από το σύστημα. Μετά την τελευταία πλήρωση με αναερόβιο άζωτο, το αέριο απελευθερώνεται

•

13. Γέμισμα με ψυκτικό μέσο
•Ως συμπλήρωμα των τακτικών διαδικασιών, προσθέστε τις ακόλουθες απαιτήσεις:
-Βεβαιωθείτε ότι κατά τη χρήση του εξοπλισμού πλήρωσης ψυκτικού μέσου δεν θα υπάρξει αλληλομόλυνση
μεταξύ διαφορετικών ψυκτικών μέσων και ότι οι σωληνώσεις πλήρωσης του ψυκτικού θα πρέπει να έχουν όσο
το δυνατόν λιγότερο μήκος για να μειωθεί η υπολειπόμενη ποσότητα ψυκτικού μέσα σε αυτούς
-Τα δοχεία θα πρέπει να φυλάσσονται σε όρθια θέση
-Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψύξης έχει γειωθεί προτού το γεμίσετε με ψυκτικό
-Κολλήστε μια ετικέτα στο σύστημα μετά το γέμισμα (ή όταν δεν έχει ολοκληρωθεί)
-Πρέπει να προσέξετε να μην γίνει υπερπλήρωση

Η δοκιμή πίεσης πραγματοποιήθηκε με άζωτο χωρίς οξυγόνο πριν από την επαναπλήρωση του 
συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης, πραγματοποιήθηκε δοκιμή διαρροής πριν από τη 
δοκιμαστική λειτουργία. κατά την έξοδο από τον χώρο πρέπει να εκτελείται μια δοκιμή διαρροής.

14. Απόσυρση
Πριν προχωρήσετε σε αυτήν τη διαδικασία, οι τεχνικοί πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τον εξοπλισμό και
όλα τα χαρακτηριστικά του και συστήνουμε την πρακτική της ασφαλούς ανάκτησης των ψυκτικών μέσων.

Μέτρα ασφαλείας

σε ατμοσφαιρική πίεση και το σύστημα μπορεί στη συνέχεια να συγκολληθεί.
Όπως και οι εργασίες συγκόλλησης σωλήνων, η παραπάνω λειτουργία είναι άκρως απαραίτητη για να βεβαι-
ωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης κοντά στην έξοδο της αντλίας κενού και ότι υπάρχει καλός αερισμός.

Ο ανιχνευτής διαρροών θα πρέπει να ρυθμιστεί στη χαμηλότερη εύφλεκτη συγκέντρωση του ψυκτικού μέσου (σε
εκατοστιαία ποσοστά), βαθμονομημένος με το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο και ρυθμισμένος στο κατάλληλο
εύρος δοκιμής συγκέντρωσης αερίων 25%)
Το ρευστό ανίχνευσης διαρροών είναι κατάλληλο για τα περισσότερα ψυκτικά μέσα, αλλά δεν χρησιμοποιεί οξυγονω-
μένους διαλύτες για να εμποδίσουν το οξυγόνο και το ψυκτικό να αντιδράσουν και να διαβρώσουν τον αγωγό χαλκού
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Για την ανακύκλωση του ανακτηθέντος ψυκτικού υγρού, αναλύστε τα δείγματα ψυκτικού και λαδιού προτού εκτελέσετε 
την εργασία. Πριν από τη δοκιμή, βεβαιωθείτε ότι έχετε την απαραίτητη παροχή ρεύματος.   
a) Είστε εξοικειωμένοι με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία.
b) Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος
c) Πριν συνεχίσετε με αυτή τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι:

•Αν χρειάζεται είναι δυνατός ο μηχανικός χειρισμός του εξοπλισμού
•Όλος ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας είναι αποτελεσματικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά
•Η όλη διαδικασία ανακύκλωσης θα πρέπει να εκτελείται υπό την καθοδήγηση ειδικευμένου προσωπικού
•Ο εξοπλισμός ανακύκλωσης και τα δοχεία αποθήκευσης συμμορφώνονται με τα κατάλληλα πρότυπα

d)Εάν είναι δυνατό, εφαρμόστε αναρρόφηση κενού στο σύστημα ψύξης.
e) Αν δεν επιτευχθεί η κατάσταση κενού, η αφαίρεση θα πρέπει να γίνει από πολλά σημεία για να αφαιρεθεί το

ψυκτικό από κάθε τμήμα του συστήματος
f) Βεβαιωθείτε ότι ο όγκος του δοχείου είναι επαρκής προτού ξεκινήσετε την ανάκτηση.
g)Ξεκινήστε και χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό ανακύκλωσης σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή
h)Προσέξτε την υπερχείλιση των δοχείων. (Ο όγκος του εγχυόμενου υγρού δεν υπερβαίνει το 80% του όγκου του

δοχείου)
i) Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του δοχείου δεν πρέπει να ξεπεραστεί ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα.
j)Αφού ολοκληρωθεί η πλήρωση της δεξαμενής και οι εργασίες, φροντίστε να απομακρύνετε γρήγορα το δοχείο

και τον εξοπλισμό και βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες διακοπής του εξοπλισμού είναι κλειστές. 
k) Το ανακτημένο ψυκτικό μέσο δεν πρέπει να εγχυθεί σε άλλο σύστημα ψύξης μέχρι να καθαριστεί και
να δοκιμαστεί.

15. Ετικετοποίηση
Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει ετικέτα που δηλώνει ότι δε χρησιμοποιείται και ότι έχει αδειάσει από ψυκτικό
μέσο. Η ετικέτα πρέπει να φέρει ημερομηνία και υπογραφή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ετικέτες πάνω στον εξοπλισμό αναφέροντας ότι ο εξοπλισμός περιέχει εύφλεκτο
ψυκτικό μέσο.

16. Ανάκτηση
•Κατά την αφαίρεση του ψυκτικού μέσου από το σύστημα είτε για επισκευή είτε για απόσυρση, προτείνεται
H πρακτική να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και να αφαιρείται όλο το ψυκτικό μέσο με ασφάλεια.
•Κατά τη φόρτωση του ψυκτικού μέσα στο δοχείο, φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό δοχείο ψυκτικού
μέσου.

•Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η ποσότητα του ψυκτικού μέσου χωράει στα διαθέσιμα δοχεία
•Όλα τα δοχεία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση ψυκτικού μέσου και φέρουν σήμανση για
το συγκεκριμένο ψυκτικό μέσο (πχ δοχεία ανάκτησης ψυκτικού μέσου).

•Tα δοχεία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης και βαλβίδες διακοπής και να είναι
σε καλή κατάσταση.

•Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να εκκενωθούν τα κενά δοχεία αποθήκευσης και να διατηρηθούν σε θερμοκρασία
δωματίου πριν από τη χρήση.

•Ο εξοπλισμός ανάκτησης πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και πρέπει επίσης να
παρέχονται οι οδηγίες λειτουργίας του εξοπλισμού για εύκολη αναφορά.

•Επιπλέον, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα όργανα ζύγισης που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά.
•Ο εύκαμπτος σωλήνας θα πρέπει να συνδέεται με ένα στεγανό σύνδεσμο χωρίς διαρροές και να διατηρείται
σε καλή κατάσταση.

•Πριν από τη χρήση του εξοπλισμού, ελέγξτε εάν είναι σε καλή κατάσταση, αν είναι καλά συντηρημένος και
αν όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι σφραγισμένα για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς μόλις
διαρρεύσει το ψυκτικό μέσο.

• Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.
• Το ανακυκλωμένο ψυκτικό μέσο θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δοχείο αποθήκευσης, πάνω στο οποίο

θα πρέπει να επισυνάπτονται οδηγίες αποστολής και να επιστρέφεται στον κατασκευαστή του ψυκτικού.
• Μην αναμιγνύετε ψυκτικά μέσα στον εξοπλισμό ανάκτησης, ειδικά στο δοχείο αποθήκευσης.
• Εάν αφαιρέσετε τον συμπιεστή ή αφαιρέσετε το λάδι του συμπιεστή, βεβαιωθείτε ότι ο συμπιεστής είναι

εκκενωμένος σε κατάλληλο επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα εύφλεκτου
ψυκτικού μέσου στο λιπαντικό.

• Η εκκένωση πραγματοποιείται πριν από την επιστροφή του συμπιεστή στον προμηθευτή.
• Χρησιμοποιήστε μόνο ηλεκτρική θέρμανση για να θερμάνετε το περίβλημα του συμπιεστή προκειμένου να

επιταχύνετε τη διαδικασία.
• Η αφαίρεση του λαδιού από το σύστημα, πρέπει να πραγματοποιείται με ασφάλεια.

Μέτρα ασφαλείας
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•

Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να αποθηκεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση 
μηχανικών βλαβών.
Οι μηχανικές συνδέσεις που γίνονται σε εσωτερικούς χώρους θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ISO 14903. 
Όταν οι μηχανικές συνδέσεις ξαναχρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους, τα εξαρτήματα/υλικά στεγανο-
ποίησης πρέπει να ανακατασκευάζονται

Επεξήγηση των συμβόλων στην εσωτερική & εξωτερική μονάδα:

ΠΡΟΕΙΔΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό. Αν υπάρξει διαρροή του 
ψυκτικού υγρού και εκτεθεί σε οποιαδήποτε εξωτερική πηγή ανάφλεξης, 
υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.  

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. 

Το σύμβολο υποδεικνύει οτι το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την 
επισκευή, θα πρέπει να χειρίζεται τη συσκευή σύμφωνα με το παρόν 
εγχειρίδιο

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες όπως οδηγίες χρήσης ή 
εγκατάστασης.

Μέτρα ασφαλείας

7

Μοντέλο            9K     12K     18K     24K     30K     36K     42K     48K     60K 

Μέγιστο ψυκτικό φορτίο (kg)        0.99   1.09     1.27     2.1      2.71    3.26     3.76    4.26    4.66

Πίνακας για Μέγιστο ψυκτικό φορτίο X (kg)

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η εγκατάσταση σωληνώσεων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.
• Οι μηχανικές συνδέσεις θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες για τους σκοπούς της συντήρησης.

• Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε χώρο με εμβαδό πατώματος μεγαλύτερο από Χ (όπου Χ δείτε
το εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας).

• Η εγκατάσταση των σωληνώσεων θα πρέπει να γίνεται σε χώρο με εμβαδό πατώματος μεγαλύτερο από X
(όπου Χ δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας).

• Η εγκατάσταση των σωληνώσεων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για εύφλεκτα αέρια.
• Η μέγιστη ποσότητα ψυκτικού είναι X κιλά (όπου X δείτε παρακάτω).
• Για τη μετακίνηση ή τοποθέτηση της συσκευής, συμβουλευτείτε έμπειρους τεχνικούς για απεγκατάσταση ή

επανατοποθέτηση.
• Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές κάτω από την εσωτερική ή εξωτερική μονάδα.
• Το συμπυκνωμένο νερό που στάζει από τη μονάδα μπορεί να προκαλέσει φθορά στην περιουσία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε τεχνικά μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή για τον καθαρισμό, εκτός από

εκείνα που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε μέρος χωρίς πηγές ανάφλεξης(πχ φλόγες, συσκευή που λειτουργεί

με αέριο ή θερμαντικό σώμα που είναι σε λειτουργία).
• Μην τρυπάτε και μην καίτε τη συσκευή.
• Να είστε σε επιφυλακή καθώς τα ψυκτικά μέσα μπορεί να είναι άοσμα.
• Κρατήστε τα ανοίγματα αερισμού ελεύθερα από τυχόν εμπόδια.
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο όπου το μέγεθος του δωματίου είναι σύμφωνα

με τις οδηγίες.
• Κάθε ένας που εμπλέκεται με την επισκευή, ή είσοδο στο ψυκτικό κύκλωμα, θα πρέπει να έχει έγκυρη και

πρόσφατη πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένη αρχή, για να πιστοποιεί την ικανότητα του να χειριστεί ψυκτικά 
μέσα με ασφάλεια και σύμφωνα με αναγνωρισμένες από τη βιομηχανία προδιαγραφές αξιολόγησης.

• Οι διαδικασίες επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτούν τη συνδρομή άλλου ειδικευμένου προσωπικού πραγματοποιείται

υπό την επίβλεψη του προσώπου που είναι αρμόδιο για τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.
•



Διάγραμα του ψυκτικού 
κύκλου και της καλωδίωσης

8

Σωλήνας αερίου

Βαλβίδα service

Συμπιεστής 
Συσσωρευτής

4-οδος

Εν
αλ

λά
κτ

ης
 θ

ερ
μό

τη
τα

ς

Σωλήνας υγρού 

Κύκλος θέρμανσης 

Κύκλος ψύξης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Εν
αλ

λά
κτ

ης
 θ

ερ
μό

τη
τα

ς

Ηλεκτρονική βαλβίδα

Βαλβίδα λειτουργίας

Ηλεκτρικό διάγραμμα καλωδίωσης

Διάγραμμα ροής ψυκτικού μέσου

 Εξωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα Εξωτερική 

μονάδα τερματικό τερματικό 

Παροχή ρεύματος
Παροχή ρεύματος

SI

L

N

SI

L

N
Καλώδιο σύνδεσης ρεύματος

N

L

τερματικό 

Εσωτερική μονάδα 
τερματικό

SI

L

N

SI

L

N

Καλώδιο σύνδεσης ρεύματος

N

W

U

V

Τριφασική σειρά 
42K/48K/60K

Μονοφασική σειρά
9K/12K/18K/24K/30K/36K/42K/48K
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Πάνω από 200mm

Πάνω από

 500mm

Πάνω από
 350mm

Πάνω από
 150mm

Οδηγίες εγκατάστασης

Τοποθετήστε χαρτί
 ή ύφασμα

Πριν την αποσυσκευασία μεταφέρετε τη συσκευή όσο πιο 
κοντά γίνεται στο σημείο τοποθέτησης.
·Μέθοδος χειρισμού

Κατά τον χειρισμό, βεβαιωθείτε για την ισορροπία,
ελέγξτε ζητήματα ασφαλείας και ανασηκώστε ελαφρά.

(1) Μη μετακινείτε τα υλικά συσκευασίας.
(2) Κρεμάστε τη συσκευασία με 2 σχοινιά όπως φαίνεται 
παρακάτω

·Χειρισμός
Για μεγαλύτερη προστασία τοποθετήστε ένα κομμάτι 
χαρτί ή ύφασμα.

Επιλογή θέσεων τοποθεσίας
Πριν την εγκατάσταση ρωτήστε τη γνώμη του τελικού χρήστη.
·Μέρη που δεν είναι εκτεθειμένα σε δυνατό αέρα.
·Μέρη με καλή ροή αέρα και καθαρά.
·Μέρη που δεν είναι εκτεθειμένα σε βροχή και άμεσο ηλιακό φως.
·Μέρη που ο ήχος από τη συσκευή και ο ζεστός αέρας δεν εχοχλούν γείτονες.
·Σε μέρη όπου υπάρχει άκαμπτο τοίχωμα ή στήριγμα για να αποφευχθεί αυξημένος θόρυβος και δονήσεις
·Σε μέρη που δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτων αερίων.
·Σε μέρη που υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 3μ. από την κεραία της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου. Μπορεί να

απαιτείται ενισχυτής για τη συσκευή που επηρεάζεται
·Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει οριζόντια.
·Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε μέρος που δεν επηρεάζεται από χιονόπτωση ή χιονοθύελλα. Σε περιοχές με

πολύ χιόνι εγκαταστήστε κάποιο κάλυμμα, βάθρο ή προστατευτικό.

   ΠΡΟΣΟΧΗ：
 Αποφύγετε την εγκατάσταση με μέρη όπως τα 
παρακάτω καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά
·Μέρη με μεγάλη ποσότητα από λάδι μηχανής.
·Μέρη με μεγάλα ποσοστά αλατιού (κοντά σε θάλασσα)
·Μέρη όπου παράγεται θειούχο αέριο (πχ θερμές πηγές).
·Όπου υπάρχει συσκευή υψηλής συχνότητας ή ασύρματου

δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν η συσκευή λειτουργεί σε περιβάλλον με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία, βεβαιωθείτε οτι ακολουθείτε τις παρακάτω 
οδηγίες.
·Μην τοποθετείτε την εξωτερική μονάδα σε μέρος όπου η είσοδος / έξοδος αέρα είναι εκτεθειμένη στον αέρα.
·Για να αποφύγετε την έκθεση στον αέρα, προτείνεται να εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα με την είσοδο αέρα

στραμμένη προς τον τοίχο.
·Για να αποφύγετε την έκθεση στον αέρα, προτείνεται να τοποθετήσετε ένα προστατευτικό μπροστά από την έξοδο

αέρα της εξωτερικής μονάδας.

Μεταφορά και χειρισμός πριν την εγκατάσταση

Πάνω από 300mm (9K~36K) 
Πάνω από 600mm (42K~60K)
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Κόψτε αν τα μπουλόνια 
είναι μακριά, διαφορετικά 
μπορεί να δημιουργήσει 
πρόβλημα στο μέλλον.

τσιμέντο   κοχλίας αγκίστρωσης

(μονάδα:mm)

Μοντέλο A B C D E F d
9K 730 260 480 290 317 125 11

12K/18K 810 280 510 310 338 150 10×17
24K/30K 860 310 542 341 368 168 11×17

36K/42K/48K/60K 950 340 580 380 414 185 15

Βά
ση

 α
π

ό 
τσ

ιμ
έν

το Min.10cm

Σετ βίδες
τουλάχιστον 4)

Περίπου 40 εκ
Περίπου 10 εκ

Εικ.1

Εικ.2

Εικ.3

(1) Χρησιμοποιήστε τις ροδέλες για να στερεώσετε τη μονάδα στα μπουλόνια θεμελίωσης.
(2)  Όταν στερεώνετε την εξωτερική μονάδα στα μπουλόνια, οι οπές στερέωσης φαίνονται στην εικόνα 1.
(3)  Στερεώστε την εξωτερική μονάδα όπως φαίνεται στην εικόνα 2.
(4)  Βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει την εξωτερική μονάδα σφιχτά και οριζόντια για να αποφύγετε το θόρυβο όταν 
το μηχάνημα είναι κεκλιμένο.
(5)  Μην αποστραγγίζετε τα ύδατα στους δημόσιους χώρους για να αποφύγετε την ολίσθηση.
(6)  Είναι απαραίτητη η σταθερή βάση (πχ από τσιμέντο). Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον 
10 εκ από το έδαφος για να μη βραχεί ή διαβρωθεί. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και να 
μειωθεί ο χρόνος ζωής του. (Εικ.3)

Εγκατάσταση αγωγού αποστράγγισης και σωλήνα αποστράγγισης

Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας

   Εγκατάσταση αγωγού αποστράγγισης και σωλήνα αποστράγγισης
·Το συμπυκνωμένο νερό μπορεί να διαρεύσει από την εξωτ.

μονάδα όταν αυτή είναι ρυθμισμένη στη θέρμανση. Είναι απα-
ραίτητο να εγκαταστήσετε αγωγό και σωλήνα αποστράγγισης 
για να αποστραγγίζεται το νερό.

·Προχωρήστε στις εργασίες αποστράγγισης πριν συνδέσετε
την εσωτερική με την εξωτερική μονάδα. (Σε διαφορετική περί-
πτωση είναι δύσκολο να συνδέσετε τον αγωγό αποστράγγισης
γιατί η συσκευή δε μπορεί να κινηθεί.)

·Συνδέστε τον αγωγό αποστράγγισης (παρέχεται, εσωτ. διάμετρος:
   15mm) όπως φαίνεται στην εικόνα.

Οπή αποστράγγισης
Σωλήνας 

αποστράγγισης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
μην τοποθετίτε τον σωλήνα αποστράγγισης σε 
κρύο μέρος. Σε περίπτωση που παγώσει θα 
σταματήσει η λειτουργία του ανεμιστήρα. 

Οδηγίες εγκατάστασης



Οδηγίες εγκατάστασης
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Όσο μικρότερος είναι ο σωλήνας του ψυκτικού μέσου, τόσο καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο ο συνδετικός 
σωλήνας θα είναι επίσης μικρός.

1. Απαιτήσεις σωληνώσεων

2. Υλικό σωληνώσεων
(1) Εφοδιαστείτε με χάλκινους σωλήνες.

(2) Επιλέξτε σωλήνες από καθαρό χαλκό και βεβαιωθείτε οτι δεν υπάρχει σκόνη και υγρασία στο εσωτερικό.

Επιπλέον ψυκτικό μέσο
Η συσκευή περιέχει ήδη ψυκτικό μέσο αλλα αν το μήκος των σωληνώσεων υπερβεί τα 5μ. χρειάζεται 
επιπλέον ψυκτικό μέσο.
Για 9K~18K: Επιπλέον ψυκτικό μέσο  =(L-5)×12g/m
Για 24K~60K: Επιπλέον ψυκτικό μέσο  =(L-5)×28g/m

Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου 

Μοντέλο
Εξωτ, διάμετρος σωλήνα (mm) 

Αέριο Υγρό
9K/12K 9.52 6.35

18K 12.7 6.35
24K/30K 15.88 9.52

36K/42K/48K/60K 19.05 9.52

Μήκος σωλήνα L

Διαφορά ύψους H

Εσωτ μονάδα

Εξωτ. μονάδα

     Πριν τη σύνδεση των σωλήνων φυσήξτε στο εσωτερικό τους με άζωτο ή ξηρό αέρα για να αφαιρέσετε τη 
σκόνη ή τυχόν ξένα υλικά.
(3)Δείτε παρακάτω τη διάμετρο και το πάχος του σωλήνα.

Μέγιστη 
διαφορά 
ύψους 

(H)

Επιπλέον 
ψυκτικό

για πάνω από 5m)

9K 25(m) 10(m) 12(g/m)
12K 25 (m) 15 (m) 12(g/m) 
18K 30(m) 15(m) 12(g/m)
24K 30(m)    15(m) 28(g/m)

30K~60K 50(m) 30(m) 28(g/m)

Πάχος

15.88 1.0

1.019.05

Διάμετρος

Μοντέλο
Μέγιστο
μήκος 

σωλήνα (L)
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3.Διαδικασία σωληνώσεων ψυκτικού μέσου
(1) Κόψιμο σωλήνα
     Κόψτε το σωλήνα σωστά με ειδικό κοπίδι.
(2) Λείανση σωλήνα (αφαιρέστε τα γρέζια)

Αφαιρέστε πλήρως τα γρέζια από την διατομή του σωλήνα.  
Βάλτε το άκρο του σωλήνα χαλκού προς τα κάτω, για να αποφύγετε 
την πτώση τους στο σωλήνα.
(3) Τοποθέτηση παξιμαδιού
Αφαιρέστε το ρακόρ από την εσωτερική και εξωτερική μονάδα και 
τοποθετήστε τα στο σωλήνα 
(αφού έχει γίνει η παραπάνω διαδικασία).
Το ρακόρ για τον σωλήνα εξαρτάται από τη διάμετρο του σωλήνα.
(4) Τοποθέτηση ρακόρ
Τοποθετήστε τα ρακόρ με το ειδικό εργαλείο όπως φαίνεται παρακάτω.
(5) Έλεγχος

Κάντε σύγκριση της τοποθέτησης ρακόρ με τις παρακάτω εικόνες.
Σε περίπτωση που κάποιος σύνδεσμος είναι προβληματικός, αφαιρέστε το 
συγκεκριμένο τμήμα σωλήνωσης και τοποθετήστε ξανά τους συνδέσμους.

Κατά την εγκατάσταση  σωλήνων 
μέσα από τοίχο, τοποθετήστε ένα 
καπάκι στο τέλος του σωλήνα.
Σωστό ΣωστόΛάθος Λάθος

Σωστό Λάθος

HoleHole

Τοποθετήστε καπάκι
ή ταινία από βινύλιο

Μην τοποθετείτε των σωλήνα 
απευθείας στο έδαφος.

Μπορεί να εισέλθει
βρόχινο νερό.

Διάμετρο

με κλίση  άνισο   με γρέζι

Λάθος
Σωστό

o90

Γρέζι χαλκοσωλήνας

Σωληνοκόφτης

ρακόρ

χαλκοσωλήνας

εκτονωτικά

εκχυλωτής
χαλκοσωλήνας

ρακόρ      χαλκοσωλήνας

εκχυλωτής
Μέγγενη

Εσωτερικά δεν πρέπει να υπάρχουν ρωγμές ή 
γρέζια και οι πλευτές πρέπει να είναι ομοιόμορφες

4. Σύνδεση σωληνώσεων
(1) Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα είναι κλειστή.

(2) Συνδέστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα με σωλήνες 
ψυκτικού απο το εμπόριο. Στερεώστε τις σωληνώσεις κατά 
διαστήματα σε σταθερά σημεία και βεβαιωθείτε ότι δεν θα έρχονται 
σε επαφή με ευπαθή σημεία της κτηριακής εγκατάστασης. (σε 
τέτοια περίπτωση, ενδέχεται να παρουσιαστεί μη κανονικός ήχος 
εξαιτίας των κραδασμών των σωληνώσεων. Δώστε ιδιαίτερη 
προσοχή σε περίπτωση μικρού μήκους σωληνώσεων.)
(3) Σφίξτε το ρακόρ με δύο κλειδιά όπως φαίνεται στη δεξιά 
      εικόνα.
(4) Εφαρμόστε ψυκτικό λάδι (εμπορίου) στο χείλος του σωλήνα και 
του ρακόρ και σφίξτε καλά, χρησιμοποιώντας 2 κλειδιά
(5) Η εξωτερική σωλήνωση ψυκτικού πρέπει να συνδεθεί με 
βαλβίδα διακοπής.

Εργασία με διπλό κλειδί
Μέγεθος σωλήνα

φ6.35mm
φ9.52mm
φ12.7mm
φ15.88mm
φ19.05mm

Ροπή (N·m)
20
40
60
80

100
Ροπή σύσφιξης για το περικόχλιο

15.88
19.05*

*:�ρακόρ και σύνδεσμοι 
τύπου Ο.

24.0
19.7

Οδηγίες εγκατάστασης

(μονάδα: mm)

！ ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοποθετήστε καπάκι
ή ταινία από βινύλιο

Τοποθετήστε καπάκι ή
σακούλα από βινύλιο

με λαστιχάκι
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Αναρρόφηση και φόρτιση ψυκτικού μέσου
Αναρρόφηση

-Χρησιμοποιήστε αέριο άζωτο για τον έλεγχο.

Διαδικασία στεγανοποίησης

ολοκλήρωση
σωληνώσεων

ψυκτικού

Επισκευή
διαρροής

Έλεγχος
μείωσης
πίεσης

πλήρωση
με αέριο

άζωτο
ΟΚ

Διαδικασία

Χρησιμοποιώντας λάστιχα πλήρωσης συνδέστε το μανόμετρο και
την φιάλη αζώτου με την ψυκτική γραμμή, για να ελέγξτε τις
συνδέσεις και τις βαλβίδες διακοπής.
Κάντε το τεστ στεγανοποίησης.
Μην ανοίξετε τις βαλβίδες διακοπής της γραμμής.
Γεμίστε το σύστημα με άζωτο σε πίεση έως 4.3 MPa.
Ελέγξτε για πιθανή διαρροή ψυκτικού από τους συνδέσμους με
την χρήση ανιχνευτή ή σαπουνάδας.
Η πίεση του αερίου δεν πρέπει να μειωθεί.
Με το τέλος του ελέγχου, ελευθερώστε το άζωτο από το σύστημα

• Επιπλέον ή λιγότερη ποσότητα ψυκτικού μέσου είναι ο κύριος λόγος για προβλήματα στη συσκευή. Η ποσότητα του
ψυκτικού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο.

• Κάνετε προσεκτικό έλεγχο για διαρροή ψυκτικού. Αν μεγάλη ποσότητα ψυκτικού διαρρεύσει μπορεί να
δημιουργήσει αναπνευστικό πρόβλημα ή ακόμα και πυρκαγιά αν χρησιμοποιηθεί φλόγα στο χώρο.

Charge hose
(for R32)

 Διαδικασία στεγανοποίησης σωλήνων

μόνωση

(6) Μετά το πέρας της σύνδεσης σωληνώσεων ψυκτικού, κρατήστε ζεστή
    θερμοκρασία με το μονωτικό υλικό όπως φαίνεται δεξιά στην εικόνα. 
    Για την εξωτερική μονάδα, βεβαιωθείτε οτι όλες οι σωληνώσεις και οι 
βαλβίδες θα μονωθούν. Καλύψτε τους αρμούς των σωληνώσεων με το 
κάλυμμα σωλήνα.
    Χρησιμοποιώντας ταινία σωληνώσεων, εφαρμόστε ταινία ξεκινώντας από 
την είσοδο της εξωτερικής μονάδας. Σταθεροποιήστε το άκρο της 
ταινίας σωληνώσεων με κολλητική ταινία.
    Όταν οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετηθούν πάνω από την οροφή, την 
ντουλάπα ή την περιοχή όπου η θερμοκρασία και η υγρασία είναι υψηλές, 
χρησιμοποιήστε πρόσθετη εμπορική μόνωση για την πρόληψη της 
συμπύκνωσης.

5. Δοκιμασία στεγανοποίησης

                  Σφικτήρας    Μόνωση

σωλήνας ψυκτικού

 (1) Αφαιρέστε το καπάκι από την θύρα service της βαλβίδας διακοπής της γραμμής αερίου της εξωτερικής μονάδας.
 (2) Συνδέστε το μανόμετρο και την αντλία κενού στην θύρα service της βαλβίδας διακοπής της γραμμής 
       αερίου της εξωτερικής μονάδας.
 (3) Εφαρμόστε την αντλία κενού. (για περισσότερο από 15 λεπτά.)
 (4) Ελέγξτε το κενό με την βαλβίδα του μανόμετρου, και στη συνέχεια 
κλείστε την βαλβίδα του μανόμετρου και την αντλία κενού.
 (5) Περιμένετε 1-2 λεπτά. Ελέγξτε τον μετρητή του μανόμετρου για να 

      βεβαιώθειτε ότι είναι στο ίδιο σημείο. Επιβεβαιώστε ότι ο μετρητής δείχνει
      -0.101MPa (ή -760mmHg).
 (6) Αφαιρέστε γρήγορα το μανόμετρο από την θύρα επισκευής της βαλβίδας 
διακοπής της γραμμής αερίου. 
 (7)  Αφού οι σωληνώσεις ψυκτικού έχουν συνδεθεί και έχουν αδειάσει,  ανοίξτε

 εντελώς όλες τις βαλβίδες διακοπής και στα 2 κυκλώματα (αερίου και υγρού). 
 (8) Ανοίξτε την βαλβίδα ρύθμισης για να συμπληρώσετε ψυκτικό.
 (9) Σφίξτε καλά το καπάκι της βαλβίδας επισκευής.
 (10) Ελέγξτε και σφίξτε ξανά το καπάκι.
 (11) Κάντε έλεγχο για διαρροή με ανιχνευτή διαρροής  αλογόνου ή σαπουνάδα.

Χρησιμοποιήστε αφρό που δεν παράγει αμμωνία (NH3) κατά 
την αντίδραση.

Εσωτερ. μονάδα

Εξωτ. μονάδα

Manifold valve

Pressuregauge

Αντλία κενού 

 Fig.9.2

Οδηγίες εγκατάστασης

6.

！ ΠΡΟΣΟΧΗ
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 Γενικός έλεγχος
(1) Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (κεντρικοί διακόπτες ισχύος, διακόπτες κυκλώματος, σύρματα, συνδέσεις 
αγωγών και ακροδέκτες καλωδίων) έχουν επιλεγεί σωστά σύμφωνα με τα ηλεκτρικά δεδομένα. 
     Βεβαιωθείτε οτι τα εξαρτήματα είναι συμβατά με τον Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κώδικα (NEC).
(2) Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι εντός του 10% της ονομαστικής τάσης και η γείωση περιέχεται στα καλώδια 
      τροφοδοσίας. Εάν όχι, τα ηλεκτρικά μέρη θα υποστούν ζημιά. 
(3) Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος επαρκεί.
     Εάν όχι, ο συμπιεστής δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει εξαιτίας ασυνήθιστης πτώσης τάσης στην εκκίνηση.
(4) Ελέγξτε εάν το καλώδιο γείωσης είναι συνδεδεμένο.
(5) Χρησιμοποιήστε σαν κεντρικό διακόπτη, έναν πολυπολικό διακόπτη με κενό τουλάχιστον 3.5mm,
     ή έναν μονοφασικό διακόπτη με κενό τουλάχιστον 3.0mm μεταξύ των φάσεων
(6) Βεβαιωθείτε οτι η ηλεκτρική αντίσταση είναι παραπάνω από 2MΩ, μετρώντας την αντίσταση μεταξύ της γείωσης 
και του ακροδέκτη των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

● Απενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας και περιμένετε
περισσότερο από 3 λεπτά πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία ηλεκτρικής καλωδίωσης ή ο περιοδικός έλεγχος.

● Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας του εσωτερικού χώρου και ο εξωτερικός ανεμιστήρας έχουν σταματήσει
πριν εκτελεστεί περιοδικός έλεγχος ή οποιαδήποτε εργασία ηλεκτρικής καλωδίωσης.

● Προστατέψτε τα καλώδια, τα ηλεκτρικά μέρη κλπ. από τους αρουραίους ή άλλα μικρά ζώα. Εάν δεν προστατεύονται,
οι αρουραίοι μπορεί να καρφώσουν σε μη προστατευμένα μέρη και στη χειρότερη περίπτωση θα υπάρξει πυρκαγιά.

●Αποφύγετε την επαφή των καλωδίων με τους σωλήνες ψυκτικού μέσου, τις άκρες των πλακών και τα ηλεκτρικά μέρη
μέσα στη μονάδα. Αν δεν το κάνετε, τα καλώδια θα υποστούν βλάβη και στη χειρότερη περίπτωση θα υπάρξει πυρκαγιά.

●Εγκαταστήστε ρελέ διαρροής ELB (Electric Leakage Break) στην παροχή ρεύματος.
Αν δεν εγκατασταθεί ELB,  μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή και πυρκαγιά

●Η συσκευή χρησιμοποιεί εναλλάκτη, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανιχνευτής διαρροής
γείωσης, που να μπορεί να χειρίζεται αρμονικές, ώστε να αποτραπεί η λειτουργία του ίδιου του ανιχνευτή.

● Μην χρησιμοποιείτε ενδιάμεσα καλώδια σύνδεσης, σύρματα καλωδίων, καλώδια επέκτασης ή σύνδεση γραμμής
ελέγχου, επειδή η χρήση αυτών των συρμάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ή ηλεκτροπληξία Δείτε την Ενότητα
<Προσοχή κατά τη σύνδεση καλωδίωσης παροχής ρεύματος>)

●Η ροπή σύσφιξης κάθε βίδας εμφανίζεται ως εξής.
M4: 1.0 to 1.3 N·m
M5: 2.0 to 2.5 N·m
M6: 4.0 to 5.0 N·m
M8: 9.0 to 11.0 N·m
M10: 18.0 to 23.0 N·m

Διατηρήστε την παραπάνω ροπή σύσφιξης κατά τη διάρκεια της καλωδίωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού μέσου
Η μονάδα περιέχει ψυκτικό μέσο.
Μπορείτε να υπολογίσετε το πρόσθετο φορτίο ψυκτικού μέσου σύμφωνα με τις "Απαιτήσεις καλωδίωσης".
Αφού τελειώσετε με τη δημιουργία κενού αέρος, πρώτα προχωρήστε σε εξαέρωση του σωλήνα φόρτισης ώστε να 
απομακρυνθεί ο αέρας που μπορεί να έχει παραμείνει εκεί, και στη συνέχεια ανοίξτε τις βαλβίδες και 
συμπληρώστε ψυκτικό μέσω της βαλβίδας διακοπής υγρού. 
Στο τέλος, κλείστε τις βαλβίδες και ελέγξτε την ποσότητα φορτίου ψυκτικού μέσου.

Καλωδίωση

Οδηγίες εγκατάστασης

Τυλίξτε το καλώδιο και σφραγίστε τις οπές καλωδίωσης με υλικό ταινίας για να αποτρέψετε το συμπυκνωμένο νερό και 
τα έντομα. 
Στερεώστε την καλωδίωση της πρίζας ρεύματος χρησιμοποιώντας το σφιγκτήρα καλωδίου μέσα στη μονάδα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε τους ελαστικούς δακτυλίους με συγκολλητική ουσία όταν δεν χρησιμοποιείτε σωλήνες 
αγωγών προς την εξωτερική μονάδα.



Σημείωση：
(1) Ακολουθήστε τους εθνικούς κανονισμούς όταν επιλέγετε καλώδια. Τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα δυνατά μεγέθη.
(2) Χρησιμοποιήστε καλώδια όχι ελαφρύτερα από τα συνηθισμένα εύκαμπτα καλώδια από πολυχλωροπρένιο. (H07RN-F).
(3)Το μέγεθος καλωδίων με τη σήμανση *1 στον παραπάνω πίνακα είναι επιλεγμένα στη μέγιστη τάση της μονάδας σύμφωνα 
με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN60335-1.
(4) Αν το καλώδιο μετάδοσης είναι παραπάνω από 15 μέτρα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο μεγαλύτερου μεγέθους.
(5) Εγκαταστήστε τον κύριο διακόπτη και το ρελέ διαρροής - ELB για κάθε σύστημα ξεχωριστά. Επιλέξτε τύπο ρελέ υψηλής 
απόκρισης με ανταπόκριση μέσα σε 0.1 δευτερ.

Μέγιστη ένταση ρεύματος (A): ανατρέξτε στην ετικέτα διαβάθμισης

1.Κατά τη σύνδεση του τερματικού μπλοκ με καλώδια, βεβαιωθείτε
οτι θα χρησιμοποιήσετε τον στρογγυλό ακροδέκτη τύπου 
σφιγκτήρα για σύνδεση με το μπλοκ ακροδεκτών παροχής 
ρεύματος. Τοποθετήστε τον στρογγυλό ακροδέκτη τύπου 
σφιγκτήρα πάνω στα καλώδια μέχρι το καλυμμένο τμήμα και 
ασφαλίστε.

2. Όταν συνδέετε το μπλοκ ακροδεκτών χρησιμοποιώντας
μονόκλωνο καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμάσει 
σωστά το καλώδιο

<Προσοχή όταν συνδέετε την καλωδίωση του τροφοδοτικού> 

Τερματικό

Καλώδιο

Μονόκλωνο καλώδιο

καλυμμένο τμήμα
Round crimp-style terminal

Ηλεκτρικά δεδομένα

Οδηγίες εγκατάστασης
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Ένταση i(A) Μέγεθος καλωδίου(mm2)
i≤6 0.75

6＜i≤10 1
10＜i≤16 1.5
16＜i≤25 2.5
25＜i≤32 4
32＜i≤40 6
40＜i≤63 10

63＜i *

Επιλογή σύμφωνα με το πρότυπο EN60335-1

     Επιλέξετε την χωρητικότητα ώστε να ταιριάζει με την χωρητικότητα του διακόπτη της εξωτερικής μονάδας.
(6) Σε περίπτωση που τα καλώδια τροφοδοσίας συνδέονται σε σειρά, προσθέστε το μέγιστο ρεύμα κάθε μονάδας 
και επιλέξτε καλώδια παρακάτω.

* Σε περίπτωση που η ένταση υπερβαίνει τα 63A, μη συνδέετε τα καλώδια σε σειρά.

Χωρητικότητα  
μοντέλου Παροχή ρεύματος

ELB
Μέγεθος 

καλωδίου πηγής 
τροφοδοσίας

Μέγεθος 
καλωδίου 
μετάδοσης

Διακόπτης 
κυκλώμα-

τος

(A)
Ονομαστική 

ένταση 
(A)

Ονομαστική 
ευαισθησία

(mA)
EN60335-1*1 EN60335-1*1

Μονοφασική
συσκευή

9K/12K 220-240V ~, 50Hz 20 30 3×1.5mm² 4×1.5mm² 20

18K 220-240V ~, 50Hz 20 30 3×2.5mm² 4×1.5mm² 20

24K/30K 220-240V ~, 50Hz 25 30 23×2.5mm 24×1.5mm 25

36K 220-240V ~, 50Hz 40 30 23×4.0mm 24×1.5mm 40

42K/48K 220-240V ~, 50Hz 50 30 23×6.0mm 24×1.5mm 50

τριφασική 42K/48K/60K 380-415V  3N  ~, 50Hz 32 30 25×2.5mm 24×1.5mm 32

Σειρά
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Μη βάζετε σε λειτουργία τη συσκευή αν δεν έχετε κάνει όλους τους ελέγχους με επιτυχία.
(A) Ελέγξτε αν οι βαλβίδες διακοπής της εξωτερικής μονάδας είναι πλήρως ανοικτές.
(B) Ελέγξτε εάν τα ηλεκτρικά καλώδια έχουν συνδεθεί πλήρως.
(C) Ελέγξτε αν η ηλεκτρική αντίσταση είναι μεγαλύτερη από 2MΩ, μετρώντας την αντίσταση μεταξύ της γείωσης και 
του ακροδέκτη των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Εάν όχι, μην λειτουργείτε το σύστημα μέχρι να βρεθεί και να 
επισκευαστεί η ηλεκτρική διαρροή. 

Διαδικασία ταυτοποίησης δοκιμαστικής λειτουργίας
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και μετά προχωρήστε στη δοκιμαστική 
λειτουργία.
Δώστε προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία όσο η συσκευή λειτουργεί.
Μην αγγίζετε κανένα από τα μέρη με το χέρι στην πλευρά της εκκένωσης αερίου, καθώς ο θάλαμος του συμπιεστή 
και οι σωλήνες στην πλευρά εκκένωσης θερμαίνονται υψηλότερα από 90 ℃.

Η δοκιμαστική λειτουργία θα πρέπει να γίνεται αφού έχουν τελειώσει οι διαδικασίες σύνδεσης σωληνώσεων, 
αποστράγγισης, συνδέσης καλωδίων κτλ

Το κλιματιστικό είναι εφοδιασμένο με θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο 
διακόπτης στην κύρια πηγή τροφοδοσίας έχει ενεργοποιηθεί για περισσότερο από 6 ώρες πριν από 
την προθέρμανση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στον συμπιεστή!

●Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη δοκιμαστική λειτουργία.
Η εγκατάσταση της συσκευής ολοκληρώνεται αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω λειτουργίες. Εάν εξακολουθείτε
να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της εταιρείας μας για
περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δοκιμαστική λειτουργία

Οδηγίες εγκατάστασης





ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Α.Μ.Π. 00510 

  Π.Δ. 117/2004 

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών 

προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 

ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 

στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, 

ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο 

για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία 

απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν 

σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των 
παρακάτω οδηγιών: 

EMC-Directive: 14 / 30 / EU 

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 

CE Marking: 93 / 68 / EEC 

RoHS Directive: 11 / 65 / EU Delegated Directive (EU) 15 / 863 

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο  www.fandu.gr
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NOTE:
● This air conditioner is designed for the following temperatures.

        It should be operated within this range:
                        DC Inverter Unitary Series

Mode Outdoor operation temperature range (℃)

Maximum Minimum
Cooling Operation 48 -15
Heating Operation 24 -15

● Storage condition:   Temperature   -25~60℃
Humidity        30%~80% 
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1.This air conditioner uses new refrigerant HFC (R32).
2.Since the max. working pressure is 4.3MPa (R22: 3.1MPa), some of the piping and installation

and service tools are special.
3.This air conditioner uses power supply:220-240V ~, 50Hz (9K/12K/18K/24K/30K/36K/42K/48K)

380-415V 3N ~, 50Hz (42K/48K/60K).
 Please read these SAFETY PRECAUTIONS carefully to ensure correct installation.
·Be sure to use a dedicated power circuit, and do not put other loads on the power supply.
·Be sure to read these SAFETY PRECAUTIONS carefully before installation.
·Be sure to comply with SAFETY PRECAUTIONS of installation manual, because it contains

important safety issues. Definitions for identifying hazard levels are provided below with their
     respective safety symbols.
        WARNING: Hazards or unsafe practices which COULD result in severe personal injury or death.
        CAUTION:   Hazards or unsafe practices which COULD result in minor personal injury or product 

or property damage.
·Please carefully file indoor and outdoor unit  manual away for future reference.

·Installation should be performed by the qualified personnel.
Incomplete installation may cause damage by fire, electric shock, drop or water leakage.

·Perform the installation securely by referring to the installation manual.
Incomplete installation could cause a personal injury arising from fire, electric shock, the unit falling
or leakage of water.

·Install the air conditioner on a solid base that can support the unit weight.
An inadequate base or incomplete installation may cause injury due to unit falling off from the base.

·Wiring must be done by the qualified electrician. All the electric works must be performed in
accordance with national wiring regulations and local electrical codes.

·Use the specified type of wire for electrical connections safely.
Firmly clamp the interconnecting wires so that their terminals receive no external stresses.

·For wiring, use a cable long enough to cover the entire distance with no connection, and don't
connect multiple devices to the same AC power supply.
Otherwise, it may result in bad contact, poor insulation, unallowable current, and thus result in a fire
or electric shock.

·After all installations are completed, check to make sure that no refrigerant leakage occurs.
If the refrigerant gas leakage to the interior, and the heater, stove flame touching it, will generate
harmful substances.

·If the power supply circuit capacity or electrical work is not in place, it may cause a fire or electric
shock.

·Attach the electrical cover to the indoor unit and the service panel to the outdoor unit securely.
·If the electrical covers on the indoor unit or the service panel of the outdoor unit are not attached

securely, it could result in a fire or an electric shock due to dust water, etc.
·Please be sure to cut off the main power supply before the installation of indoor electronic PCB or

wiring. Otherwise, it will cause electric shock.
·Pay attention to protecting the outdoor machine installation location. Avoid people or other small

animals contact with electrical components. Please keep the surrounding environment of the outdoor
unit clean and tidy.

·When installing or relocating the unit, make sure that no substance other than the specified
refrigerant (R32) enters the refrigerant circuit.
Any presence of foreign substance such as air can cause abnormal pressure rise or an explosion.

WARNING

Safety precautions
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CAUTION
·Perform grounding

Do not connect the earth wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod or telephone earth wire.
Defective grounding could cause an electric shock.

·Do not install the unit in a place where an inflammable gas leaks.
If gas leaks and accumulates in the area surrounding the unit, it could cause an explosion.

·Fasten a flare nut with a torque wrench as specified in this manual.
When fastened too tight, a flare nut may break after a long period, thereby causing refrigerant leakage.

·Install an earth leakage breaker depending on the installation place (where it is humid).
If an earth leakage breaker is not installed, it could cause an electric shock.

·Perform the drainage/ piping work securely according to the installation manual.
·If there is a defect in the drainage/piping work, water could drops from the unit and household goods

could be wet and damaged.

·Do not let air enter the refrigeration system or discharge refrigerant when moving the air conditioner.
·The installation instructions for appliances that are intended to be permanently connected to fixed

wiring, and have a leakage current that may exceed 10mA, shall state that the installation of a
residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is
advisable.

·This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.

·If the supply cord is damaged, it must be replaced by the factory or its service department to avoid
danger.

·Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer.
·Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under

the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
·Means for disconnection, which can provide full disconnection in all poles, must be incorporated in

the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
·It is necessary to allow the disconnection of the appliance from the supply after installation. Make

sure the disconnection of the appliance from the supply during service and maintenance, and provide
a disconnection with a locking system in the isolated position.

·The method of connection of the appliance to the electrical supply and interconnection of separate
components, and the wiring diagram with a clear indication of the connections and wiring to external
control devices and supply cord are detailed below.

·Power connection and interconnection between outdoor unit and indoor unit should be conducted with
the power cord of the H07RN-F type or the electrically equivalent type. The size of the power cord is
detailed in outdoor unit manual below.

·Type and rating of circuit breakers / ELB are detailed below.
·The information on dimensions of the space necessary for correct installation of the appliance

including the minimum permissible distances to adjacent structures is detailed below.
·This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on
     farms, or for commercial use by lay persons.
·In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance shall not

be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is
regularly switched on and off by the utility.

·Instructions on additional charging of refrigerants are detailed below.

Safety instructions

Safety precautions
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    The basic installation work procedures are the same as the conventional refrigerant (R22 or R410A). 
     However, pay attention to the following points:

WARNING
1.Transport of equipment containing flammable refrigerants.

Attention  is drawn  to  the  fact  that additional  transportation regulations may exist with  respect  to equipment containing  
   flammable gas. The maximum number of pieces of equipment or  the configuration of the equipment, permitted to be 
   transported together will be determined by  the applicable transport regulations. 

2.Marking of equipment using signs
Signs  for similar appliances (containing flammable refrigerants) used  in a work area generally are addressed by  local 

   regulations and give  the minimum  requirements  for  the provision of safety and/or health signs  for a work location. All  
   required signs are  to be maintained and employers should ensure  that employees receive suitable and sufficient  instruction 
   and  training on  the meaning of appropriate safety signs and the actions that need to be taken in connection with these signs. 
   The effectiveness of signs should not be diminished by too many signs being placed together. Any pictograms used should be
   as simple as possible and contain only essential details. 

3.Disposal of equipment using flammable refrigerants
Compliance with national regulations

4.Storage of equipment/appliances
 The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer's instructions.

5.Storage of packed (unsold) equipment
•Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the equipment inside the package will not
cause a leak of the refrigerant charge.
•The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be determined by local  regulations.

6.Information on servicing
6-1 Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of 
   ignition is minimized. For repair to the refrigerating system,  the following precautions should be complied with prior to 
   conducting work on the system.
6-2  Work procedure
   Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of flammable gas or vapour being present 
   while the work is being performed.
6-3  General work area

•All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in
   confined spaces shall be avoided. 

•The area around the workspace shall be sectioned off.  Ensure that the conditions within the area have been made safe by
   control of flammable material.
6-4  Checking for presence of refrigerant

•The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware
   of potentially flammable atmospheres. 

•Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking,
   adequately sealed or intrinsically safe.
6-5  Presence of fire extinguisher

•If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing
   equipment shall be available to hand. 

•Have a dry powder or CO2 fire extinguisher adjacent to the charging area.
6-6  No ignition sources

•No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work that contains or has
   contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may  lead to the risk of fire or 
   explosion. 

•All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of  installation,
   repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. 

•Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable
   hazards or ignition risks. “No Smoking” signs shall be displayed.
6-7  Ventilated area

•Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot
   work. 

•A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out.
•The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

6-8  Checks to the refrigeration equipment
•Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification.
•At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the  manufacturer's

   technical department for assistance. 
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•The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:
– The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;
– The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
– If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of  refrigerant;
–Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be  corrected;
–Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any  substance which

may corrode refrigerant containing components,  unless the components are constructed of materials which are inherently
resistant to  being corroded or are suitably protected against being so  corroded.

6-9   Checks to electrical devices
•Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection  procedures.
•If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily
dealt with.
•If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an  adequate temporary solution shall
be used.
•This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised.
•Initial safety checks shall include:
•That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;
•That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system;
•That there is continuity of earth bonding.

7. Repairs to sealed components
•During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being worked upon
prior to any removal of sealed covers, etc.
• If it is absolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently  operating form of

leak detection shall be located at the most critical point to warn  of a potentially hazardous situation.
• Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the casing  is not altered

in such a way that the level of protection is affected.
•This shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made to  original  specification, damage

to seals, incorrect fitting of glands, etc.
• Ensure that apparatus is mounted securely.
• Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of  preventing the

ingress of flammable atmospheres.
• Replacement parts shall be in accordance with the manufacturer's specifications.

NOTE: The use of silicon sealants may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment.  Intrinsically safe
components do not have to be isolated prior to working on them.

8. Repair to intrinsically safe components
• Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not exceed the
permissible voltage and current permitted for the equipment in use.

• Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable  atmosphere.
The test apparatus shall be at the correct rating.

• Replace components only with parts specified by the manufacturer.
• Other parts may result in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak.

9. Cabling
• Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp  edges or any  other adverse

environmental effects.
• The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

Safety precautions

WARNING
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WARNING
10.   Detection of flammable refrigerants
       • Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of 
         refrigerant leaks.
       • A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.

11.   Leak detection methods
       The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants:
       • Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be 
         adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.) 
       •Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. 
       •Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to 
        the refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed. 
       •Leak  detection  fluids  are  suitable  for  use  with  most  refrigerants  but  the  use  of detergents containing 
         chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work. 
        • If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished. 
        •If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the 
          system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. 
        •Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing 
         process.

12.     Removal and evacuation
         • When breaking into the refrigerant circuit to make repairs – or for any other purpose   
         –conventional procedures shall be used. 
         • However, it is important that best practice is followed since flammability is a consideration.   
         • The following procedure shall be adhered to:
                  Remove refrigerant;  
                  Purge the circuit with inert gas;  
                  Evacuate; 
                  Purge again with inert gas; 
                  Open the circuit by cutting or brazing. 
        •The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. 
        •The system shall be “flushed” with OFN to render the unit safe. 
        •This process may need to be repeated several times. 
        •Compressed air or oxygen shall not be used for this task.  
        •Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the 
         working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. 
        •This process shall be repeated until no refrigerant is within the system. When the final OFN charge is used,
          the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. 
        •This operation is absolutely vital if brazing operations on the pipe-work are to take place. 
        •Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is ventilation 
         available.

13.    Charging procedures
       •In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed: 
        -Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. 
        -Hoses or lines shall be as short as possible to minimise the amount of refrigerant contained in them. 
        -Cylinders shall be kept upright.  
        -Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant. 
        - Label the system when charging is complete (if not already).  
        -Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system. 
       -Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. 
       •The system shall be leak tested on completion of charging but prior to commissioning. 
       •A follow up leak test shall be carried out prior to leaving the site.

14.    Decommissioning
        Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar 
        with the equipment and all its detail. 
        It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. 
        

Safety precautions
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WARNING
    Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior 
    to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.    

a)Become familiar with the equipment and its operation.
b) Isolate system electrically.
c)Before attempting the procedure ensure that:

•Mechanical  handling  equipment  is  available,  if  required,  for  handling  refrigerant cylinders;
•All personal protective equipment is available and being used correctly;
•The recovery process is supervised at all times by a competent person;
•Recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.

d)Pump down refrigerant system, if possible.
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the

system.
f)Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
g)Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.
h)Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
j)When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that  the cylinders and

the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
k)Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has

been cleaned and checked.

15. Labelling
Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of  refrigerant.
The label shall be dated and signed.
Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

16. Recovery
•When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good

          practice that all refrigerants are removed safely. 
•When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are

          employed.
•Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge is available.
•All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e.

          special cylinders for the recovery of refrigerant). 
•Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working order.
•Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
•The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment

          that is at hand and shall be suitable for the recovery of flammable refrigerants. 
•In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order.
•Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition.
•Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been properly

          maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a 
          refrigerant release. 

•Consult manufacturer if in doubt.
•The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and
the relevant Waste Transfer Note arranged.

•Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.
•If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an
acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant.
•The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers.
•Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process.
•When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

Safety precautions
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• Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than X (X see indoor unit

instruction manual).
• The installation of pipe-work shall be kept to a a room with a floor area larger than X (X see indoor unit

instruction manual).
• The pipe-work shall be complianced with national gas regulations.
• The maximum refrigerant charge amount is X kg (X see below).
• When moving or relocating the air conditioner, consult experienced service technicians for disconnection and

    reinstallation of the unit.
• Do not place any other electrical products or household belongings under indoor unit or outdoor unit.
• Condensation dripping from the unit might get them wet, and may cause damage or malfunction of your property.
• Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the

manufacturer.
• The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example:

open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
• Do not pierce or burn.
• Be aware that refrigerants may not contain an odour.
• To keep ventilation openings clear of obstruction.
• The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as

specified for operation.
• The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an operating g

as appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).
• Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid

certificate from  an industry-accredited assessment authority, which authorises their competence to handle 
refrigerants safely in accordance  with an industry recognised assessment specification.

• Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer.
• Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the

supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
• The appliance shall be installed and stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
• Mechanical connectors used indoors shall comply with ISO 14903. When mechanical connectors are reused

indoors, sealing parts shall be renewed. When flared joints are reused indoors, the flare part shall be
re-fabricated.

• The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
• Mechanical connections shall be accessible for maintenance purposes.

Explanation of symbols displayed on the indoor unit or outdoor unit.

WARNING
This symbol shows that this appliance uses a flammable
refrigerant.
If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition 
source, there is a risk of fire.

CAUTION This symbol shows that the operation manual should be read
carefully.

CAUTION This symbol shows that a service personnel should be handling this
equipment with reference to the installation manual.

CAUTION This symbol shows that information is available such as the
operating manual or installation manual.

Safety precautions

7

Model 9K 12K 18K 24K 30K 36K 42K 48K 60K

Max. Refrigerant charge (kg) 0.99 1.09 1.27 2.1 2.71 3.26 3.76 4.26 4.66

Max. Refrigerant Charge Amount X(kg)
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Over 200mm

Over 500mm

Over 350mm

Over 150mm

Installation instructions

Put Cloth or Paper

Transport the product as close to the installation location as 
practical before unpacking.
·Handling Method

When handling the unit, ensure a balance of the unit, 
    check safety and lift it up smoothly.
(1) Do not remove any packing materials.
(2) Hang the unit under packing condition with two ropes, 

       as shown in Fig. below.

·Handling
If have no package to move, please protect with cloth or 

  paper.

CAUTION：

Before choosing the installation site, obtain user’s approval.
·Where it is not exposed to strong wind.
·Where airflow is good and clean.
·Where it is not exposed to rain and direct sunshine.
·Where neighbors are not annoyed by operation sound or hot air.
·Where rigid wall or support is available to prevent the increase of operation sound or vibration.
·Where there is no risk of combustible gas leakage.
·Where it is at least 3m away from the antenna of TV set or radio. An amplifier may be required for the affected

device.
·Install the unit horizontally.
·Please install it in an area not affected by snowfall or blowing snow. In areas with heavy snow, please install a

canopy, a pedestal and/or some baffle boards.

    
  Avoid the following places for installation where air 
  conditioner trouble is liable to occur.
·Where there is much machine oil.
·Salty places such as seaside.
·Where sulfide gas is generated such as a hot spring.
·Where there is high-frequency or wireless equipment.

NOTE:
When operating the air conditioner in low outside temperature, be sure to follow the instruction described below.
·Never install the outdoor unit in a place where its air inlet/outlet side may be exposed directly to wind.
·To prevent exposure to wind, install the outdoor unit with its air inlet side facing the wall.
·To prevent exposure to wind, it is recommended to install a baffle board on the air outlet side of the outdoor unit.

Transportation and handling before installation

Installation locations selection

Over 300mm (9K~36K)
Over 600mm (42K~60K)
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Cut it off, if the bolts is too 
long, or it will be 
troublesome of the moving 
in the future.

beton anchor bolt

(Unit:mm)

Model A B C D E F d
9K 730 260 480 290 317 125 11

12K/18K 810 280 510 310 338 150 10×17
24K/30K 860 310 542 341 368 168 11×17

36K/42K/48K/60K 950 340 580 380 414 185 15

C
on

cr
et

e 
ba

se
 o

r a
lik

e

Min.10cm

Setscrew
(at least 4)

About 40cm About 10cm

Fig.1

Fig.2

Fig.3

(1)  Use the washers to fasten the machine at the foundation bolts.
(2)  When fastening the outdoor unit with the foundation bolts, the fasten holes position is shown as the Fig.1.
(3)  Fasten the outdoor unit as the Fig.2.
(4)  Make sure to fasten the outdoor unit tight and horizontal to prevent noise when the machine is oblique or inclined 
     by strong breeze or earthquake.
(5)  Do not drain off water to the public places to avoid to skidding.
(6)  The strong base (made of concrete, etc.) should be made. The appliance should be placed not less than 10 cm 
      high to avoid being wet or corroded. Otherwise, it may cause  damage to the appliance or reduce its life time.
      (Fig.3)

Drainage elbow and drain hose installation

Outdoor unit installation

   Install Drainage Elbow and Drain Hose
·The condensate water may drain from the outdoor unit
    when the unit operates in heating mode. In order to avoid 
    disturbing neighbors and protect the environment, it is 
    necessary to install a drainage elbow and a drain hose to 
    drain out  the condensate water.
·Please do the drainage work before the indoor unit and
   outdoor unit are connected. (Otherwise, it will be difficult to 
   install drainage elbow after the machine becomes 
   immovable.)

Connect the drain hose (· field-supplied nside diameter:, i
   15mm) as shown in the figure for drainage.

Drain hose

Drainage elbow

NOTE:
Do not use the drainage elbow in the cold region. Drain 
may freeze to stop the fan runs. 

Installation instructions
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Refrigerant piping is short, the better. So the connecting pipe should be as short as possible.

1. Piping Requirement

2. Piping material
(1) Prepare locally-supplied copper pipes.

(2) Select clean copper pipes.  Make sure there is no dust and moisture inside of the pipes.  Blow the inside of the 
     pipes with nitrogen or dry air, to remove any dust or foreign materials before connecting pipes.

Refrigerant  Additional Charge
The unit has been filled with refrigerant, but if exceeds 5m, additional refrigerant (R32) change is required.
For 9K~18K: Additional refrigerant charge  =(L-5)×12g/m
For 24K~60K: Additional refrigerant charge  =(L-5)×28g/m

Refrigerant Piping 

Model
Outer Diameter of Pipe (mm) 

Gas Liquid
9K/12K 9.52 6.35

18K 12.7 6.35
24K/30K 15.88 9.52

36K/42K/48K/60K 19.05 9.52

Pipe length  L

Height difference H

Indoor unit

Outdoor unit

(3)Piping thickness and material use the pipe as below.

Model   Max. Pipe
length (L)     

Max. Height 
difference 

(H)

Add. 
Refrigerant
(exceed 5m)

9K 25(m) 10(m) 12(g/m)
12K 25 (m) 15 (m) 12(g/m) 
18K 30(m) 15(m) 12(g/m)
24K 30(m)    15(m) 28(g/m)

30K~60K 50(m) 30(m) 28(g/m)

Thickness

15.88 1.0

1.019.05

Diameter
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3.Processing of refrigerant piping
(1) Pipe cutting
     Cut the cooper pipe correctly with pipe cutter.
(2) Burrs removal
   Completely remove all burrs from the cross section of the pipe.
   Put the end of the copper pipe downward to prevent burrs from 
      dropping in the pipe.
(3) Putting nut on
   Remove flare nuts attached to indoor and outdoor units, then put 
     them on burrs removed pipe.
     (Not possible to put them on after flaring work).
   Flare nut for pipe depends on the diameter of pipe.
(4) Flaring work
    Perform flaring work with flaring tool as shown below.
(5) Check
   Compare the flared work with the figure below.
     If flare is noted to be defective, cut off the flared section and perform flaring work again.

When installing pipe through
the wall, secure a cap at the
end of the pipe.

Correct CorrectIncorrect Incorrect

Correct Incorrect

HoleHole

Attach a cap
or vinyl tape.

Attach a cap
or vinyl tape.

Attach a cap
or vinyl bag with
rubber band.

Do not place the pipe
directly on the ground.

Rain water can
enter.

Diameter

Tilted Uneven Burred

No good
Good

o90

Burr Copper pipe
Spare
reamer
Pipe cutter

Flare nut

Copper pipe

Flaring tool

Clutch type Wing nut type

Die
Copper pipe

Flare nut Copper pipe

Die
York

Smooth all around
Inside is shining without any scratches

4. Piping connection
(1) Confirm that the valve is closed.

(2) Connect the indoor unit and the outdoor unit with field-supplied 

     refrigerant piping. Suspend the refrigerant piping at certain points 
     and prevent the refrigerant piping from touching the weak part of 
     the building such as wall, ceiling, etc.

     (If touched, abnormal sound may occur due to the vibration of the 

     piping. Pay special attention in case of short piping length.)

(3) Tighten the flare nut with two spanners as shown in the right 
      figure.
(4) Apply the refrigerant oil (field-supplied) thinly at the seat surface 

     of the flare nut and pipe before connecting and tightening.

     And when tightening the flare nut, use two spanners.

(5) Outdoor refrigerant piping should connect with stop valve.

Double Spanner Work

Tube size
φ6.35mm
φ9.52mm
φ12.7mm
φ15.88mm
φ19.05mm

Torque (N·m)
20
40
60
80

100
Tightening Torque for Flare Nut

15.88
19.05*

*:�Perform the flaring�work with
���type O material.

24.0
19.7

Installation instructions

(Unit: mm)

！ CAUTION
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Vacuum pumping

-Do use Nitrogen.

Air tight  procedure

Completion
of Ref.
Piping

Repairing
of Leakage

Part

Check of
Pressure
Decrease

Applying
Nitrogen

Gas
Pass

Procedure

Connect the gauge manifold using charging hoses with a nitrogen
cylinder to check joints of the liquid line and the gas line stop
valves.
Perform the air tight test.
Don't open the gas line stop valves.
Apply nitrogen gas pressure of 4.3 MPa.
Check any gas leakage at the flare nut connections, or brazed
parts by gas leak detector or foaming agent.
Gas pressure doesn’t decrease, which is OK.
After the air tight test, release nitrogen gas.

• An excess or a shortage of refrigerant is the main cause of trouble to the unit. Charge the correct quantity of refrigerant
according to the description in the manual.

• Check for refrigerant leakage in detail. If a large refrigerant leakage occurs, it will cause difficulty with breathing or
harmful gases would occur if a fire was being used in the room.

Charge hose
(for R32)

 Piping insulation procedure

Insulation
( )field-supplied

(6) After finishing connecting the refrigerant pipes, keep it warm with 
     the insulation material as shown in the right figure. 
    For outdoor unit side, surely insulate every piping including valves.
    Cover piping joints with pipe cover.
    Using piping tape, apply taping starting from the entry of 
    outdoor unit. Fix the end of piping tape with adhesive tape.
    When piping has to be arranged through above ceiling, closet or area
    where temperature and humidity are high, wind additional commercially
    sold insulation for prevention of condensation.

5. Air tight test

Clamp(field-supplied) Insulation (field-supplied)

Refrigerant pipe
(field-supplied)

 (1) Remove the service port cap of  the stop valve on the gas pipe 
      side of the outdoor unit.     
 (2) Connect the manifold gauge and vacuum pump to the service port 
      of the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit.
 (3) Run the vacuum pump. (Work for more than 15 minutes.)
 (4) Check the vacuum with the gauge manifold valve, then close the
      gauge manifold valve and stop the vacuum pump.
 (5) Leave it as is for one or two minutes. Make sure that the pointer 
      of the manifold gauge remains in the same position. Confirm that
      the pressure gauge shows -0.101MPa (or -760mmHg).
 (6) Remove the manifold gauge quickly from the service port of the 
      stop valve.
 (7) After refrigerant pipes are connected and evacuated, fully open
       all stop valves on both sides of gas pipe and liquid pipe.
 (8) Open adjusted valve to add refrigerant.
 (9) Tighten the cap to the service port .
 (10) Retighten the cap.
 (11) Leak test foam with halogen leak detector to check the flare nut 
        and brazing Carolina Department leaks. Use foam that does not 
        generate ammonia (NH3) in the reaction.

Indoor unit

Outdoor unit

Manifold valve

Pressuregauge

Vacuum 
pump

 Fig.9.2

Installation instructions

6. Vacuum pumping and charge refrigerant

！ CAUTION
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  危 险！
●With tape material along the wire wrapped, sealed wiring holes, prevent the condensed water and insects.

●Tightly secure the power source wiring by using the cord clamp inside the unit.

 General Check
(1) Make sure that the field-selected electrical components (main power switches, circuit breakers, wires, conduit connectors 
     and wire terminals) have been properly selected according to the electrical data.
     Make sure that the components comply with National Electrical Code (NEC).
(2) Check to ensure that the voltage of power supply is within 10% of nominal voltage and earth phase is contained in the 
      power supply wires. If not, electrical parts will be damaged.
(3) Check to ensure that the capacity of power supply is enough.
     If not, the compressor will not be able to operate because of abnormal voltage drop at starting.
(4) Check to ensure that the earth wire is connected.
(5) Install a main switch, multi-pole main switch with a space of 3.5mm or more, single phase main switch with a space of 

     3.0mm or more between phases. 
(6) Check to ensure that the electrical resistance is more than 2MΩ, by measuring the resistance between ground and the
     terminal of the electrical parts. If not, do not operate the system until the electrical leakage is found and repaired.

● Turn OFF the main power switch of the indoor unit and the outdoor unit and wait for more than 3 minutes before
electrical wiring work or a periodical check is performed.

● Check to ensure that the indoor fan and the outdoor fan have stopped before electrical wiring work or a periodical check
is performed.

● Protect the wires, electrical parts, etc. from rats or other small animals. If not protected, rats may gnaw at unprotected
parts and at the worst, a fire will occur.

●Avoid the wiring from touching the refrigerant pipes, plate edges and electrical parts inside the unit.
If not do, the wires will be damaged and at the worst, a fire will occur.

●Install an ELB (Electric Leakage Break) in the power source.
If ELB is not used, it will cause electric shock or fire at the worst.

●This unit uses an inverter, which means that it must be used an earth leak detector capable of handing harmonics in order
to prevent malfunctioning of the earth leak detector itself.

● Do not use intermediate connection wires, stranded wires (see <Attentions when Connecting the Power Supply
wiring>), extension cables or control line connection, because the use of these wires may cause fever, electric shock
or fire.

●The tightening torque of each screw is shown as follows.
M4: 1.0 to 1.3 N·m
M5: 2.0 to 2.5 N·m
M6: 4.0 to 5.0 N·m
M8: 9.0 to 11.0 N·m
M10: 18.0 to 23.0 N·m

Keep the above tightening torque during wiring work.

WARNING

CAUTION

  Additional refrigerant charge
The unit has been filled with refrigerant.
Please calculate additional charge according to “Piping Requirement”.
After finishing vacuum pump procedures, first exhaust air from charge hose, then open valves, charge refrigerant 
through liquid stop valve.
At the end, please close valves and record the refrigerant charge quantity.

Wiring

Installation instructions

NOTE: Fix the rubber bushes with adhesive when conduit tubes to the outdoor unit are not used.



Note：
(1) Follow local codes and regulations when select field wires ,and all the above are the minimum wire size.
(2) Use the wires which are not lighter than the ordinary polychloroprene sheathed flexible cord. (Cord designation H07RN-F).
(3) The wire sizes marked with *1 in the above table are selected at the maximum current of the unit according to the 
      European Standard,EN60335-1.
(4) When transmitting cable length is more than 15 meters,  a larger wire size should be selected.
(5) Install main switch and ELB for each system separately. Select the high response type ELB that is acted within 0.1second.

     Recommended capacity to see outdoor machine switch capacity.

Max. Running Current (A): REFER TO NAMEPLATE

1.When connecting the terminal block using stranded wire, make
   sure to use the round crimp-style terminal for connection to the 
   power supply terminal block. Place the round crimp-style  
   terminals on the wires up to the covered part and secure in place.

2. When connecting the terminal block using a single core wire, be 
    sure to perform curing.

<Attentions when Connect the power supply wiring> 

Terminal

Stranded wire

Single core wire

covered part
Round crimp-style terminal

Electrical data

Installation instructions
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Current i(A) 2Wire Size(mm )
i≤6 0.75

6＜i≤10 1
10＜i≤16 1.5
16＜i≤25 2.5
25＜i≤32 4
32＜i≤40 6
40＜i≤63 10

63＜i *

Selection According to EN60335-1
(6) In the case that power cables are connected in series, add each unit maximum current and select wires below.

* In the case that current exceeds 63A, do not connect cables in series.

Model  
Capacity Power Supply

ELB Power  Source 
Cable  Size

Transmitting 
Cable  Size Circuit  

Breaker
(A)

Nominal 
Current 

(A)

Nominal Sensitive 
Current 

(mA)
EN60335-1*1 EN60335-1*1

Single-phase
type

9K/12K 220-240V ~, 50Hz 20 30 3×1.5mm² 4×1.5mm² 20

18K 220-240V ~, 50Hz 20 30 3×2.5mm² 4×1.5mm² 20

24K/30K 220-240V ~, 50Hz 25 30 23×2.5mm 24×1.5mm 25

36K 220-240V ~, 50Hz 40 30 23×4.0mm 24×1.5mm 40

42K/48K 220-240V ~, 50Hz 50 30 23×6.0mm 24×1.5mm 50

3-phase type 42K/48K/60K 380-415V  3N  ~, 50Hz 32 30 25×2.5mm 24×1.5mm 32

Series
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Do not operate the system until all the check points have been cleared.
(A) Check to ensure that the stop valves of the outdoor unit are fully opened.
(B) Check to ensure that the electric wires have been fully connected.
(C) Check to ensure that the electrical resistance is more than 2MΩ, by measuring the resistance between 
      ground and the terminal of the electrical parts. If not, do not operate the system until the electrical leakage is 
      found and repaired.

Test run function identification
Operate remote controller to turn ON the appliance, and then proceed test run.
Pay attention to the following items while the system is running.
Do not touch any of the parts by hand at the discharge gas side, since the compressor chamber and the pipes at the
discharge side are heated higher than 90℃. 

Test run should be performed after refrigerant piping, drain, wiring, etc. have been finished.

The air conditioner is provided with a crankcase heater, check to ensure that the switch on the main 
power source has been ON for more than 6 hours ahead of power on preheating, otherwise it might 
damage the compressor!

●Turn off the power after test run is finished.
Installation of the appliance is generally finished after the above operations are done. If you still have any trouble,
please contact local technical service center of our company for further information.

CAUTION

Test run

Installation instructions





        
 

 

fandu.
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