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Το σχήμα και η θέση των διακοπτών και των ενδείξεων μπορεί να διαφέρει ανάλογα ανάλογα με το 
μοντέλο, ωστόσο η λειτουργία τους είναι η ίδια.

Ανάλογα με το μοντέλο, η οθόνη της εσωτερικής μονάδας μπορεί να δείχνει μόνο 2 ψηφία, ενώ η 
οθόνη του τηλεχειριστηρίου να δείχνει 3. (Παράδειγμα η οθόνη του τηλεχειριστηρίου δείχνει « »: 28.5
ενώ η οθόνη της εσωτερικής μονάδας δείχνει « »28



Το κουμπί έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο καπάκι
του κυτίουο ηλεκτρικών συνδέσεων κάτω από το
μπροστινό πάνελ.

Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί ή αν η μονάδα
χρειάζεται συντληρηση, κάντε τα εξής:

Ανοίξτε και σηκώστε το μπορστινό κάλυμμα τόσο
ώστε να μπορέσετε να φτάσετε στο κουμπί έκτακτης
ανάγκης.

1. Αν πιέσετε το κουμπί έκτακτης ανάγκης μία φορά 
   η συσκευή θα ξεκινήσει στην εξαναγκασμένη 
   λειτουργία ΨΥΞΗΣ.
2. ΑΝ πατήσετε 2 φορές μέσα σε  3 δευτερόλεπτα η 
    συσκευή θα ξεκινήσει στην εξαναγκασμένη 
    λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
3, Αν πιέσετε τρίτη φορά μετά από 5 δευτερόλεπτα η 
   συσκευή θα απενεργοποιηθεί. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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GENTLE WIND Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία Απαλού Αέρα  
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ  ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ “ ”
1.Πιέστε το πλήκτρο            για να ενεργοποιήσετε την περσίδα
(1)  Πιέζοντας το πλήκτρο μέσα σε 2", επιλέγετε λειτουργία 
      ως εξής:

(2)  Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε 
      την γωνία λειτουργίας της οριζόντιας περσίδας, ως εξής:

(3)  Αν δεν πιέστε κάποιο πλήκτρο μέσα σε 2" η ροή του αέρα
       θα οδηγηθεί από πάνω προς τα κάτω, ώστε να επιτευχθεί
       η καλύτερη δυνατή διασπορά του αέρα στον χώρο.

2.Πιέστε το πλήκτρο            για να ενεργοποιήσετε τον ανακλα-
στήρα (κάθετη περσίδα). (1)  Πιέζοντας το πλήκτρο μέσα σε 2", 
επιλέγετε λειτουργία ως εξής:

(2)  Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε 
      , ως εξής:

(3)  Αν δεν πιέστε κάποιο πλήκτρο μέσα σε 2" η ροή του αέρα
       θα οδηγηθεί από αριστερά προς τα δεξιά (η λειτουργία
       δεν είναι διάθεσιμη σε όλα τα μοντέλα)

απενεργοποίηση

απενεργοποίηση

(4)  Στη λειτουργία WIND FREE , η ρύθμιση των ανακλαστή-“ ”
       ρων δεν είναι διαθέσιμη.
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το πλήκτρο για να GENTLE WIND 
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-15°C ~ 53°C-15°C ~ 53°C - °20 C ~ 30°C

17 C ~ 32°C° 0 C ~ 30°C° 17 C ~ 32°C°



17



18

0.306



19



20



21



22

Μπροστινό πάνελ

Κάλυμμα κυτίου 
ηλεκτρικών συνδέσεων

Διάγραμμα καλωδίωσης
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Με την αντλία κενού σε λειτουργία, κλείστε το 
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Σημείωση: Σε κάποια μοντέλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στην κεντρική πλακέτα της εσωτερικής μονάδας
                  χωρίς την χρήση τερματικών σύνδεσης.

Διάγραμμα καλωδίωσης

Κάλυμμα λαβής
εξωτερικής μονάδας

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

L1 NN

L1 NN

Εξωτερική

Εσωτερική

Τροφοδοσία από την εσωτερική μονάδα

Διάγραμμα καλωδίωσης
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ΣΗΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου εσωτ. μονάδας

Περιγραφή του προβλήματοςΈνδειξη

Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας στοιχείου εξωτ. μονάδας

Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας στοιχείου εσωτ. μονάδας

Βλάβη μοτέρ εσωτερικού ανεμιστήρα

Βλάβη ή διαρροή στο ψυκτικό κύκλωμα

Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου εξωτ. μονάδας

Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρ εκκένωσης εξωτ. μονάδας. 

Βλάβη πλακέτας ΙΡΜ

Βλάβη κεντρικής πλακέτας εξωτερικής μονάδας

Σε περίπτωση σφάλματος, η οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζει τους εξής κωδικούς σφάλματος:

Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρ. αναρρόφησης εξωτ. μονάδας

Βλάβη μοτέρ εξωτερικού ανεμιστήρα

Περιγραφή του προβλήματοςΈνδειξη

31

Υψηλή ρεύματος στην εξωτερική μονάδα



1. Ελέγξτε τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, σχετικά με τον απαιτούμενο χώρο 
για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής, συμπεριλαμβανωμένων των ελάχιστων  επιτρεπτών 
αποστάσεων από παράπλευρες κατασκευές.

2. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο 
από 4 .m2

3. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μικρότερο δυνατό μέγεθος σωληνώσεων.

4. Οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι προστατευμένες από φυσική καταστροφή, και σε περίπτωση 
που ο χώρος εγκατάστασης είναι μικρότερος από 4 θα πρέπει να είναι πολύ καλά αεριζόμενος.m2, 

5. Θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας, σχετικά με τις εγκαταστάσεις 
αερίου.

6. Όλοι οι μηχανικοί σύνδεσμου θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι, για τις ανάγκες συντήρησης.

7. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται από αυτό το εγχειρίδιο, σχετικάμμε την χρήση, 
εγκατάσταση, καθαρισμό, συντήρηση και απόρριψη του ψυκτικού μέσου.

8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανοίγματα εξαερισμού είναι καθαρά από εμπόδια.

9. Σημείωση:Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

10. Προειδοποίηση: Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, του οποίο το 
μέγεθος θα είναι αντίστοιχο με το μέγεθος που απαιτείται για την λειτουργία της.

11. Προειδοποίηση: Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο στον οποίο δεν υπάρχουν πηγές 
φλόγας με συνεχή λειτουργία. (όπως μια συσκευή αερίου σε λειτουργία) ή πηγές ανάφλεξης (όπως μια 
ηλεκτρική θερμάστρα σε λειτουργία)

12. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η μηχανική της καταπόνηση. 

13. Οποιαδήποτε εργασία στο ψυκτικό κύκλωμα, θα πρέπει να διενεργείται μόνο από άτομα που 
διαθέτουν σχετική άδεια, η οποία έχει εκδοθεί από επίσημο σχετικό φορέα και έχουν 
αναγνωρισμένη ικανότητα να διαχειρίζονται αντίστοιχα ψυκτικά μέσα. Οι εργασίες επισκευής θα 
πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του σχετικού εξοπλισμού. 
Οποιαδήποτε εργασία επισκευής και συντήρησης για  την οποία απαιτείται η φυσική παρουσία 
άλλων εγκεκριμένων τεχνικών, θα πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη τεχνικού εγκεκριμένου για 
την χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων 

14. Οποιαδήποτε τεχνική εργασία που επηρεάζει τα μέσα ασφάλειας, θα πρέπει να εκτελείται μόνο 
από ειδικευμένο προσωπικό.

15.Προειδοποίηση:
* Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέσο για να επιταγχύνετε την διαδικασία απόψυξης, εκτός και αν 
αυτό προτείνετε από από τον κατασκευαστή.
* Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύετε σε χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (όπως 
ανοικτή φλόγα, συσκευή αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα σε λειτουργία).

      Προσοχή: Κίνδυνος πυρκαγιάς  Οδηγίες χρήσης Διαβάστε το τεχνικό εγχειρίδιο
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16. Πληροφορίες για την επισκευή
1 .   ) Έλεγχος στη περιοχή
Βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσετε τις εργασίες σε συστήματα που περιέχουν εύφλεκτο ψυκτικό             
υγρό, είναι ο έλεγχος για την αποτροπή πυρκαγιάς. Για την διαδικασία της επισκευής σε ψυκτικά κυ               - 
κλώματα, οι παρακάτω προφυλάξεις θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς για την αποφυγή            
κινδύνων.

2.  Διαδικασία Εργασιών
Θα πρέπει να υπάρχει μια αυστηρών ελέγχων διαδικασία ώστε να μην παρουσιαστούν εκκενώσεις             
αε ρίου ή ατμού.-   

3.  Γενικές Προφυλάξεις
Όσοι εμπλέκονται με τη διαδικασία θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις δικλείδες              
ασφα λείας και να ακολουθούν τις οδηγίες που προτείνονται κατά την επεξεργασία ψυκτικού-             
κυκλώματος με εύφλεκτο ψυκτικό υγρό.   

4.    Έλεγχος του ψυκτικού υγρού
Η περιοχή θα πρέπει να ελέγχεται με το ειδικό εργαλείο διάγνωσης ψυκτικού υγρού τόσο πριν τη                
δια δικασία όσο κατά τη διάρκεια, ώστε ο τεχνικός να αποκτήσει την απαραίτητη πληροφορία που-               
χρειά ζεται αναφορικά με το ψυκτικό υγρό. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ανίχνευσης-            
διαρροής ψυκτικού μέσου κατάλληλο για εύφλεκτα ψυκτικά υγρά, π.χ. να μην πετάει σπινθήρες, να              
είναι πλήρως στεγανωμένος ή πλήρως ασφαλής.     

5. Πυροσβεστήρας
Κατά τις διαδικασίες συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει στον χώρο             
πυροσβε στήρας. Διασφαλίστε την ύπαρξη πυροσβεστήρα στον χώρο.-       

6.  Εύφλεκτες πηγές
Τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία συντήρησης ή επισκευής και αναμυγνείονται με το             
ψυκτικό κύκλωμα, δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με άλλου είδους εύφλεκτες πηγές προς              
αποφυγή πυρ καγιάς ή έκρηξης. Όλες οι πιθανές πηγές εύφλεκτων στοιχείων, όπως είναι ο καπνός -              
τσιγάρου, θα πρέ πει να αποτρέπονται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, συντήρησης επισκευής,  -          
αφαίρεσης και απόρ ριψης. Βασική προτεραιότητα είναι να ελεγθεί ο χώρος και να διασφαλιστεί  -            
ότι δεν περιέχει εύφλεκτες πηγές. Συστήνεται η τοποθέτηση σημάνσεων στον χώρο που            
πραγματοποιείται η διαδικασία, οι οποίες θα προειδοποιούν ότι «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ».          

7. Αερισμός
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι έχει γίνει ο απαραίτητος αερισμός στον χώρο προτού προχωρήσει ο             
αρμόδιος τεχνικός στην επεξεργασία του ψυκτικού κυκλώματος. Ο αερισμός του χώρου θα πρέπει            
να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ούτως ώστε σε περίπτωση που υπάρξει              
διαρροή αε ρίου να απομακρύνεται άμεσα από τον χώρο. -       

8.  Απαραίτητος εξοπλισμός
Σε περιπτώσεις που γίνεται αντικατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων, αυτά θα πρέπει να έχουν όλα 
τα παιτούμενα χαρακτηριστικά και είναι κατάλληλα για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κατά τις  
διαδικασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής θα πρέπει ο αρμόδιος τεχνικός να δι αθέτει           -  
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο και ο οποίος συστήνεται από              
τον κατασκευαστή. Για οποιαδήποτε απορία προκύψει κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών, θα            
πρέπει να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα για να σας καθοδηγήσει.              
Οι παρακάτω έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε εγκαταστάσεις με εύφλεκτο ψυκτικό            
υγρό:

- Η επιπλέον προσθήκη ψυκτικού υγρού θα πρέπει να είναι ανάλογη των διαστάσεων του χώρου              
που είναι εγκατεστημένη μονάδα.   

- Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή και επαρκής ανακυκλοφορία του αέρα.          
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      - Οι ενδείξεις και οι σημάνσεις που δεν είναι ευανάγνωστες θα πρέπει να διορθωθούν.            
     - ι σωλήνες ψύξης ή τα εξαρτήματα θα πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να μην εκτεθειμέναO                
σε στοιχεία που μπορεί να διαβρώσουν τα συστατικά που περιέχουν όπως πχ. το ψυκτικό υγρό,               
εκτός εάν τα εξαρτήματα κατασκευάζονται από υλικά που είναι εγγενώς ανθεκτικά και δεν             
διαβρώνονται ή διαθέτουν κατάλληλα προστατευτικά.    

9 Ηλεκτρολογικός Έλεγχος.  
Η επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών μερών πρέπει να ακολουθεί τους αρχικούς ελέγχους             
ασφαλείας και τις διαδικασίες επιθεώρησης των στοιχείων. Εάν υπάρχει βλάβη που θα μπορούσε             
να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, τότε θα πρέπει αμέσως να αποσυνδέεται η μονάδα από την                
παροχή ρεύματος έως ότου αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να διορθωθεί              
αμέσως αλλά είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η λειτουργία της μονάδας, θα πρέπει να βρεθεί μια               
προσωρινή λύση. Αυτό πρέπει να αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού μαζί με όλα τα             
συμβαλλόμενα μέρη. 
Προαπαιτούμενοι έλεγχοι:
     - Απόρριψη πυκνωτών: θα πρέπει να πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο για να αποφευχθούν            
πιθανοί σπινθήρες. 
     - Δεν υπάρχουν εκτεθειμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλώδια κατά την φόρτιση, την ανάκτηση            
ή τον καθαρισμό του συστήματος.    
     - Ότι δεν υπάρχει διακοπή στο κύκλωμα γείωσης.

17. Επισκευή σφραγισμένων εξαρτημάτων  
1.               Κατά τη διάρκεια επισκευών σε σφραγισμένα εξαρτήματα, όλα τα ηλεκτρικά μέρη θα πρέπει να
αποσυνδεθούν από το τον εξοπλισμό που υφίσταται επεξεργασία πριν από οποιαδήποτε αφαί-            
ρεση των σφραγισμένων καλυμμάτων κλπ. Εάν είναι απόλυτα απαραίτητο να υπάρχει ηλεκτρική            
τροφοδοσία του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της συντήρησης, τότε θα πρέπει να υπάρχει μόνι- μη              
εγκατάσταση ανίχνευσης διαρροών ειδικά στο πιο κρίσιμο σημείο για να προειδοποιήσει για κάθε             
επικίνδυνο ενδεχόμενο. 
2.               Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα για να διασφαλιστεί ότι με την επεξεργασίας
των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, το περίβλημα δεν μεταβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να            
επηρεάζεται το επίπεδο προστασίας. Σε αυτό περιλαμβάνονται η ζημιά στα καλώδια, η            
υπερφόρτωση συνδέσεων στο σύστημα, τερματικά που δεν έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις            
αρχικές προδιαγραφές, η φθορά των στεγανών, η εσφαλμένη τοποθέτηση των συνδέσμων κλπ.           
l         Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στερεωμένη με ασφάλεια.
l                 Β εβαιωθείτε ότι τα υλικά στεγανοποίησης δεν έχουν φθαρεί, σε σημείο που να μην εξυπηρετούν
πλέον τον λόγο ύπαρξής τους και να μην συμβάλουν στην πρόληψη της εισροής εύφλεκτων              
στοιχείων. Τα ανταλλακτικά μέρη πρέπει να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.           

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση στεγανωτικού πυριτίου μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματικότητα ορισμέ-          
νων τύπων εξοπλισμού ανίχνευσης διαρροών. Τα καίρια εξαρτήματα ασφαλείας δεν χρειάζεται να            
απο- μονωθούν πριν από την εργασία τους.     

18 Επισκευή σε εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα.     
Μην εφαρμόζετε μόνιμα φορτία επαγωγής ή χωρητικότητας στο κύκλωμα χωρίς να εξασφαλίζετε            
ότι αυτό δεν θα υπερβαίνει την επιτρεπόμενη τάση και το ρεύμα που συνιστάται για τον εξοπλισμό.                

Τα εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα αποτελούν τους μοναδικούς τύπους που μπορούν να           
εφαρμοστούν παρουσία εύφλεκτων στοιχείων. Η συσκευή πρέπει να έχει τη σωστή διαβάθμιση.            

Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα μόνο με εξαρτήματα που καθορίζει ο κατασκευαστής.          
Διαφορετικού τύπου εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη ψυκτικού μέσου στην           
ατμόσφαιρα λόγω διαρροής.  
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1 . 9  Καλωδίωση
Ελέγξτε ότι η καλωδίωση δεν έχει υποστεί φθορές, διάβρωση, υπερβολική πίεση, κραδασμούς ή             
άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης το            
γεγονός της καταπόνησης από συνεχείς κραδασμούς από πηγές όπως αυτές του συμπιεστή ή του           
ανεμιστήρα.

2 .     0  Ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών υγρών
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πηγές ανάφλεξης κατά την αναζήτηση ή ανίχνευση διαρροών             
του ψυκτικού υγρού. Ένας αλογονιδωτός πυρσός (ή οποιοσδήποτε άλλο είδος ανίχνευσης που            
χρησιμοποιεί γυμνή φλόγα) απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί.     

21  Μέθοδοι ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού υγρού.      
      Οι ακόλουθες μέθοδοι ανίχνευσης διαρροών θεωρούνται αποδεκτές για συστήματα που          
περιέχουν 
εύφλεκτα ψυκτικά υγρά.  
     Πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί ανιχνευτές διαρροών για την ανί χνευση εύφλεκτων          
ψυκτικών μέσων, αλλά η ευαισθησία τους ενδέχεται να μην είναι επαρκής ή μπορεί να χρειαστεί               
επαναπροσδιορισμός (ο εξοπλισμός ανίχνευσης πρέπει να είναι βαθμονομημένος σε περιοχή χωρίς           
ψυκτικό μέσο.) Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής δεν αποτελεί πιθανή πηγή ανάφλεξης και είναι             
κατάλληλος για το ψυκτικό μέσο με το οποίο λειτουργεί το κλιματιστικό που προμηθευτήκατε. Ο              
εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών ορίζεται σε ποσοστό του ψυκτικού μέσου και βαθμονομείται      LFL      
με το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται και το κατάλληλο ποσοστό αερίου είναι μέγιστο             25%.
     Τα υγρά ανίχνευσης διαρροών είναι κατάλληλα για χρήση στα περισσότερα ψυκτικά μέσα, αλλά            
η χρήση απορρυπαντικών που περιέχουν χλώριο πρέπει να αποφεύγεται καθώς μπορεί να            
αντιδράσει με το ψυκτικό υγρό και να διαβρώσει το χάλκινο σωλήνα.          
     Σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής, όλες οι γυμνές φλόγες πρέπει να σβηστούν.           
     Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού το οποίο απαιτεί συγκόλληση, όλη η ποσότητα του ψυκτικού             
υγρού θα πρέπει να ανακληθεί από το σύστημα ή να απομονωθεί (μέσω βαλβίδων διακοπής) σε ένα                
τμήμα του συστήματος που είναι απομακρυσμένο από το σημείο που ανιχνεύθηκε η διαρροή.        
Άζωτο ( ) χωρίς οξυγόνο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έπειτα για τον καθαρισμό τουOFN         
συστήματος τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης.          

22  Αφαίρεση και εκκένωση.   
Κατά τη επεξεργασία του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου, αν επιθυμείτε να κάνετε επισκευές για              
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις προτεινόμενες συμβατικές διαδικασίες.           
Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθείται η βέλτιστη πρακτική δεδομένου ότι θα πρέπει να             
αποτρέπε- ται το ενδεχόμενο ανάφλεξης. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:       
     - Αφαιρέστε το ψυκτικό  
     - Καθαρίστε το κύκλωμα με τη χρήση αδρανούς αερίου       
     - Εκκενώστε
     - Καθαρίστε ξανά το κύκλωμα με τη χρήση αδρανούς αερίου        
     - Ανοίξτε το κύκλωμα με κοπή ή συγκόλληση      
Το φορτίο του ψυκτικού μέσου πρέπει να ανακτηθεί εντός των σωστών κυλίνδρων ανάκτησης. Το              
σύ- στημα πρέπει να εκκενωθεί με για να καταστεί η μονάδα ασφαλής. Αυτή η διαδικασία     OFN          
μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Ο πεπιεσμένος αέρας ή το οξυγόνο δεν πρέπει               
να χρησιμο- ποιούνται για την εργασία αυτή.      
Η έξαψη πρέπει να επιτυγχάνεται με το σπάσιμο του κενού στο σύστημα με και να συνεχίζεται             OFN    
με το γέμισμα μέχρις ότου να επιτευχθεί η πίεση λειτουργίας. Στη συνέχεια εξαερώστε και τέλος               
τραβήξτε προς τα κάτω σε κενό. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου να μην υπάρχει               
εντός του συστήματος ψυκτικό υγρό.    
Όταν χρησιμοποιείται το τελικό φορτίο το σύστημα πρέπει να εξαερίζεται μέχρι να φτάσει τα     OFN,          
επίπεδα της ατμοσφαιρικής πίεσης για να επιτραπεί η πραγματοποίηση των εργασιών. Αυτή η             
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23.  Παροπλισμός
Πριν από τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, είναι απαραίτητο ο τεχνικός να είναι εξοικειωμένος              
με τον εξοπλισμό και όλες τις λεπτομέρειες του. Συνιστάται καλή εξάσκηση για όλα τα ψυκτικά μέσα               
ώστε να ανακτώνται με ασφάλεια. Πριν από την εκτέλεση της εργασίας, πρέπει να ληφθεί δείγμα               
λαδιού και ψυκτικού μέσου, σε περίπτωση που απαιτείται ανάλυση πριν από την            
επαναχρησιμοποίηση του ψυκτικού μέσου. Είναι σημαντικό το σύστημα να τροφοδοτείται με          
ρεύμα, πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Α) Εξοικείωση με τον εξοπλισμό και τη λειτουργικότητά του.        

Β) Απομόνωση του ηλεκτρολογικού συστήματος.    

Γ) Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία, διασφαλίστε ότι:      
l            υπάρχει μηχανικός εξοπλισμός, εάν απαιτείται, για το χειρισμό των ψυκτικών κυλίνδρων
l         ο προστατευτικός εξοπλισμός είναι διαθέσιμος και χρησιμοποιείται σωστά
l        η διαδικασία ανάκτησης εποπτεύεται από αρμόδιο πρόσωπο
l             ο εξοπλισμός ανάκτησης και οι κύλινδροι συμμορφώνονται με τα κατάλληλα πρότυπα

Δ) Αφαιρέστε το ψυκτικό κύκλωμα    

Ε) Εάν η εκκένωση δεν είναι εφικτή, προσαρμόστε τη βαλβίδα πολλαπλής έτσι ώστε να μπορεί να                
αφαι- ρεθεί το ψυκτικό από τα διάφορα μέρη του συστήματος.        

ΣΤ) Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος είναι σωστά τοποθετημένος πριν την ανάκτηση.           

Ζ) Ξεκινήστε την ανάκτηση βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.        

Η) Μην υπερφορτώνετε τους κυλίνδρους – όχι περισσότερο από το         80%.

Θ) Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του κυλίνδρου, ούτε για προσωρινό διάστημα.            

Ι) Όταν οι κύλινδροι έχουν πληρωθεί επαρκώς και η διαδικασία λάβει τέλος, βεβαιωθείτε ότι οι               
κύλιν- δροι και ο εξοπλισμός έχουν αφαιρεθεί αμέσως από την εγκατάσταση και όλες οι βαλβίδες              
απομόνω- σης στον εξοπλισμό είναι κλειστές.    

Κ) Το ανακτημένο ψυκτικό μέσο δεν πρέπει να φορτίζεται σε άλλο ψυκτικό σύστημα εκτός εάν έχει                
κα- θαριστεί και ελεγχθεί.  

2 .  4  Χαρακτηρισμός
Ο εξοπλισμός φέρει την ένδειξη ότι έχει εκκενωθεί και αδειάσει από αρμόδιο ψυκτικό. Η ετικέτα θα                
πρέπει να αναγράφει ημερομηνία και να φέρει την υπογραφή του. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν             
ετικέτες στον εξοπλισμό που δηλώνουν ότι περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό υγρό.         
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25  Επαναφορά. 
l                Κατά την αφαίρεση ψυκτικού υγρού από ένα σύστημα, είτε για σκοπούς επισκευής είτε για
παροπλι- σμό, συνιστάται καλή πρακτική ώστε όλη η ποσότητα ψυκτικού υγρού να αφαιρείτε με             
ασφάλεια.

Κατά τη μεταφορά ψυκτικού υγρού στους κυλίνδρους, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μόνο το ψυκτικό             
υγρό που χρησιμοποιούν και οι κύλινδροι ανάκτησης. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός ο αριθμός             
κυλίνδρων για τη μεταφορά ολόκληρης της ποσότητας  του ψυκτικού μέσου του συστήματος. Όλοι      
οι κύλινδροι που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι κατάλληλοι για το ψυκτικό μέσο       
το οποίο πρόκειται να ανακτηθεί και πρέπει να είναι κατάλληλα χαρακτηρισμένοι. Οι κύλινδροι   
πρέπει να διαθέτουν εκτονωτικές βαλβίδες και βαλβίδες διακοπής για να εξασφαλίζεται η σωστή              
λειτουργία.Οι κενοί κύλινδροι ανάκτησης εκκενώνονται και, αν είναι εφικτό, ψύχονται πριν γίνει η            
ανάκτηση.
l
Ο εξοπλισμός ανάκτησης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να συνοδεύεται από        
οδηγίες, σχετικές με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Επίσης πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να   
επιτευχθεί η ανάκτηση του εύφλεκτου ψυκτικού υγρού. Επιπλέον, πρέπει να είναι διαθέσιμη μια             
σειρά βαθμονομημένων ζυγών σε καλή κατάσταση λειτουργίας.      
Οι σωλήνες σύνδεσης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση για την αποφυγή διαρροών. Πριν             
χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό ανάκτησης, ελέγξτε ότι βρίσκετε σε ικανοποιητική κατάσταση          
λειτουργίας και είναι σωστά συντηρημένος, καθώς και ότι όλα τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα είναι             
στεγανομένα για να αποφευχθεί ενδεχόμενο ανάφλεξης σε περίπτωση απελευθέρωσης ψυκτικού          
υγρού στην ατμόσφαι ρα. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή σε περίπτωση που υπάρχει η           
οποιαδήποτε απορία. 

Το ανακτημένο ψυκτικό υγρό επιστρέφεται στον προμηθευτή ψυκτικού στο σωστό κύλινδρο           
ανάκτη- σης και με το σχετικό σημείωμα μεταφοράς αποβλήτων. Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς           
τύπους ψυκτικών υγρών σε μονάδες ανάκτησης και ιδιαίτερα σε κυλίνδρους.         

Εάν πρόκειται να αφαιρεθεί ο συμπιεστής ή τα λάδια του συμπιεστή, βεβαιωθείτε ότι έχουν              
εκκενω- θεί και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει ποσότητα ψυκτικού υγρού εντός του            
λιπαντικού. Η δια- δικασία εκκένωσης πρέπει να διεξάγεται πριν από την επιστροφή του συμπιεστή             
στον προμηθευτή. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο θέρμανση με ηλεκτρικά μέσα στο σώμα του          
συμπιεστή για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Όταν το λάδι αποστραγγίζεται από ένα σύστημα,              
πρέπει να απομακρύνεται με ασφάλεια.    
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