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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Για τα χαρακτηριστικά κατασκευής, τα διαθέσιμα μοντέλα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, συμβουλευθείτε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. 
Το μοντέλο, ο αριθμός σειράς, τα χαρακτηριστικά, η τάση τροφοδοσίας ρεύματος κλπ. απεικονίζονται στις ετικέτες που υπάρχουν 
επικολλημένες στο μηχάνημα (οι παρακάτω εικόνες είναι ενδεικτικές και μόνο). 

 

 

 

Ο Κατασκευαστής εφαρμόζει πολιτική διαρκούς βελτίωσης και διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές και 
βελτιώσεις στην τεκμηρίωση των μηχανημάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 

Το τεχνικό φυλλάδιο και οι ετικέτες που υπάρχουν επικολλημένες απευθείας στο μηχάνημα, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτού του εγχειριδίου. 

2 ΣΥΜΒΟΛΑ 
Ακολουθεί μια περιγραφή των κύριων συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό εγχειρίδιο και στις επί της μονάδας επικολλημένες 
ετικέτες. 

 

Σύμβολο κινδύνου, να προσέχετε πάρα πολύ. 

 

Σύμβολο κινδύνου, κινούμενα μηχανικά μέρη. 



 

Σύμβολο κινδύνου, ρευματοφόρα εξαρτήματα. 



3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η "υδραυλική" έκδοση προορίζεται για την ψύξη/θέρμανση του νερού και αφορά κυρίως σε εφαρμογές στο πεδίο του κλιματισμού. 
Οι "συμπυκνωτικές" και "αναστρέψιμες συμπυκνωτικές" εκδόσεις των μηχανημάτων προορίζονται για σύνδεση σε μονάδες 
εξαερισμού με σερπαντίνες απευθείας διαστολής για την ψύξη/θέρμανση αέρα. Οι σερπαντίνες και οι συνδετήριοι σωλήνες θα 
πρέπει να είναι σχεδιασμένοι για χρήση με R41OA. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων λειτουργίας που αναφέρονται στο Τεχνικό Φυλλάδιο. 

 
3.1   Επισκόπηση 
Κατά την εγκατάσταση ή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε επέμβασης στην ψυκτική μονάδα, έχει μεγάλη σημασία να τηρείτε 
σχολαστικά τις οδηγίες στο εγχειρίδιο αυτό, να συμμορφώνεστε με τις ενδείξεις που υπάρχουν επάνω στη μονάδα και να 
εφαρμόζετε όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις. 
Οι πιέσεις του υδραυλικού κυκλώματος και τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα ενέχουν τον κίνδυνο επικίνδυνων καταστάσεων κατά την 
εγκατάσταση και τις επεμβάσεις για συντήρηση. 
 

 

Οποιαδήποτε επέμβαση στη μονάδα θα πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό. 

 

Προειδοποίηση: πριν από την πραγματοποίηση οποιαδήποτε επέμβασης στη μονάδα,  βεβαιωθείτε ότι έχει 
αποσυνδεθεί η   τροφοδοσία ρεύματος. Συμβουλευθείτε την ενότητα για τη συντήρηση. 

Τυχόν αμέλεια συμμόρφωσης με τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο αυτό και τυχόν τροποποίηση της μονάδας χωρίς γραπτή 
συγκατάθεση, θα προκαλέσει άμεσα την ακύρωση της εγγύησης. 

 
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
4.1 Επιθεώρηση 
 
Ελέγξτε τη μονάδα κατά την παραλαβή της, λαμβάνοντας υπόψη ότι αναχώρησε από το εργοστάσιο σε τέλεια κατάσταση. 
Αναφέρεται τυχόν ενδείξεις βλάβης αμέσως στο μεταφορέα και σημειώστε τις στο δελτίο παράδοσης προτού το υπογράψετε. Ο 
εμπορικός αντιπρόσωπος ή ο κατασκευαστής θα πρέπει να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατόν για την έκταση της τυχόν ζημιάς. 
Ο Πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει μια έγγραφη και με φωτογραφίες έκθεση όσον αφορά οποιαδήποτε σχετική φθορά. 
 
4.2 Αποσυσκευασία  
Η διάθεση του υλικού συσκευασίας αποτελεί ευθύνη του παραλήπτη και θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τους 
τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. 

 
4.3 Ανύψωση ΚΑΙ μεταφορά 
Κατά την εκφόρτωση και χωροθέτηση της μονάδας, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να αποφευχθούν απότομοι ή βίαιοι 
ελιγμοί και να μην χρησιμοποιούνται τα μέρη του μηχανήματος για στήριξη. Η ανύψωση της μονάδας πρέπει να γίνεται με 
χαλυβδοσωλήνες περασμένους από τις σχετικές οπές ανύψωσης. Η μονάδα θα πρέπει να ανυψώνεται με την πρόσδεσή της όπως 
υποδεικνύεται στην εικόνα 1. Να χρησιμοποιείτε σχοινιά ή ιμάντες με επαρκές μήκος και αποστάτες έτσι ώστε να μην προκληθούν 
φθορές στα πλάγια και στο κάλυμμα της μονάδας. Εναλλακτικά, η ανύψωση των μονάδων μπορεί να γίνεται χρησιμοποιώντας 
περονοφόρο ανυψωτικό όχημα, με τις περόνες του να εισάγονται στην παλέτα υποστήριξης (εικ. 1). 

 
Προσοχή: Σε όλες τις δραστηριότητες ανύψωσης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει στερεωθεί καλά, προκειμένου να αποφευχθεί 
τυχαία πτώση ή ανατροπή της. 
 



 
Εικ. 1 

 

Τα ανυψωτικά μέσα, τα σχοινιά και οι ιμάντες θα πρέπει να επιλεγούν από προσωπικό με κατάλληλες γνώσεις, 
αρμόδιο προκειμένου να αναλάβει όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με τη χρήση τους. 

 

Φροντίστε οι περόνες να είναι σε χαμηλό ύψος. Χρησιμοποιήστε αντίβαρα εάν το φορτίο δεν είναι ζυγισμένο. 
Μην στηρίζετε με τα χέρια σας τα μέρη που προεξέχουν. 

 

Απαγορεύεται να διέρχεστε κάτω από το φορτίο ή πλησίον αυτού. 
Η μονάδα θα πρέπει να μεταφέρεται από κατάλληλο προσωπικό (χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού, χειριστές 
παλάγκου), το οποίο θα πρέπει να φέρει τον αναγκαίο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (φόρμα, υποδήματα 
ασφαλείας, γάντια εργασίες, κράνη και γυαλιά). 
Ο Κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για τυχόν ατυχήματα που προκαλούνται από αμέλεια 
συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση. 

5 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται: 
- σε εκρηκτική ατμόσφαιρα 
- σε εύφλεκτη ατμόσφαιρα 
- σε περιβάλλοντα με ιδιαίτερη σκόνη 
- από ανεκπαίδευτο προσωπικό 
- εάν δεν τηρείται η συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα 
- εάν η τοποθέτηση δεν είναι σωστή 
- εάν υπάρχουν προβλήματα με την τροφοδοσία ρεύματος 
- σε περίπτωση πλήρους ή μερικής αμέλειας συμμόρφωσης με τις οδηγίες 
- σε συνθήκες έλλειψης συντήρησης και/ή χρήσης ανταλλακτικών που δεν είναι τα γνήσια 
- όταν έχουν γίνει τροποποιήσεις ή άλλες επεμβάσεις χωρίς την έγκριση του Κατασκευαστή 
- όταν ο χώρος εργασίας παραμένει ελεύθερος από εργαλεία και άλλα αντικείμενα 
- όταν ο χώρος εργασίας δεν είναι αρκετά καθαρός 
- σε παρουσία υπερβολικών κραδασμών στο χώρο εργασίας. 
 



6 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 2006/42 EΚ, 2004/108 EΚ, 2006/95 EΚ και 97/23 EΚ και τα αντίστοιχα τεχνικά 
πρότυπα όπως επιβάλλεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του εγχειριδίου. 

 
6.1 Ορισμός επικίνδυνης περιοχής  
Η πρόσβαση στο μηχάνημα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χειριστές. 
- Η εξωτερική επικίνδυνη περιοχή προσδιορίζεται από ένα χώρος περίπου 2 μέτρων γύρω από το μηχάνημα. Εάν η 

μονάδα χωροθετείται σε μη προστατευμένο χώρο, στον οποίο υπάρχει ευχερής πρόσβαση από προσωπικό χωρίς τις 
κατάλληλες γνώσεις, αυτή η πρόσβαση θα πρέπει να αποτρέπεται με ειδικές διατάξεις προστασίας. 

- Η πρόσβαση στην εσωτερική επικίνδυνη περιοχή είναι δυνατή με είσοδο στο μηχάνημα. Για  κανένα λόγο δεν πρέπει να 
επιτρέπεται η πρόσβαση εντός του μηχανήματος από μη εξειδικευμένο προσωπικό και πριν από την απομόνωση της 
τάσης δικτύου. 

 
6.2 Διατάξεις ασφαλείας 
Όλες οι μονάδες είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Εξοπλισμού Πίεσης (97/23 EΚ), 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή ασφάλεια. Να συμμορφώνεστε με τις παρακάτω διατάξεις για την αποφυγή 
πιθανών κινδύνων: 
- το προϊόν αυτό περιέχει εξαρτήματα υπό πίεση, ρευματοφόρα μέρη, κινητά μηχανικά εξαρτήματα και επιφάνειες με 

ακραίες θερμοκρασίες, οι οποίες, σε συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να ενέχουν κίνδυνο κάθε συντήρηση θα πρέπει να 
ανατίθεται σε κατάλληλο προσωπικό με την αναγκαία εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Πριν από 
την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό στο οποίο η εργασία έχει ανατεθεί, γνωρίζει 
απόλυτα την τεκμηρίωση η οποία παρέχεται μαζί με τη μονάδα. 

- Πάντοτε να διατηρείτε ένα αντίγραφο της τεκμηρίωσης πλησίον της μονάδας. 
- Οι εργασίες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστες από τις διαδικασίες που 

υπάρχουν στα εγχειρίδια οδηγιών χρήστη των άλλων συστημάτων και συσκευών από τις οποίες αποτελείται το μηχάνημα. 
Τα εγχειρίδια περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό των συσκευών και για τους πιθανούς 
τρόπους λειτουργίας τους. 

- Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία (γάντια, κράνος, προστατευτικά γυαλιά, υποδήματα ασφαλείας κ.λπ.) για κάθε 
εργασία συντήρησης ή ελέγχου ήθελε πραγματοποιηθεί στη μονάδα. 

- Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, γραβάτες, αλυσίδες, ρολόγια κλπ., τα οποία μπορεί να παγιδευτούν από τα κινούμενα μέρη 
του μηχανήματος. 

- Πάντα να χρησιμοποιείτε εργαλεία και εξοπλισμό προστασίας που είναι σε άριστη κατάσταση. 
- Στο διαμέρισμα του συμπιεστή υπάρχουν πολύ θερμά εξαρτήματα. Κατά συνέπεια πρέπει να προσέχετε κατά την εργασία 

πλησίον αυτών και να μην αγγίζετε κανένα τμήμα της μονάδας χωρίς την αναγκαία προστασία. 
- Μην κάνετε χειρισμούς στη δίοδο αποστράγγισης των βαλβίδων ασφαλείας. 
- Εάν οι μονάδες έχουν τοποθετηθεί σε μη προστατευμένους χώρους όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τρίτα άτομα, 

είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας. 
- Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ανατρέχει στα εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης των συστημάτων, τα οποία 

εμπεριέχονται και επισυνάπτονται στο εγχειρίδιο αυτό. 
- Ενδέχεται να υπάρχει πιθανοί και μη προφανείς κίνδυνοι. Κατά συνέπεια προβλέπεται να υπάρχουν ενδείξεις 

προειδοποίησης και σχετικές πινακίδες στο μηχάνημα. 
- Απαγορεύεται η αφαίρεση των προειδοποιήσεων. Απαγορεύονται τα εξής: 
- η αφαίρεση ή αχρήστευση των προστατευτικών ασφαλείας 
- η παραποίηση και/ή τροποποίηση, ακόμα και εν μέρει, των συσκευών ασφαλείας που υπάρχουν τοποθετημένες στο 

μηχάνημα 
 
Εάν ενεργοποιηθεί τυχόν συναγερμός και κατά συνέπεια ενεργοποιηθούν οι συσκευές ασφαλείας, ο χειριστής θα πρέπει να ζητήσει 
την άμεση επέμβαση των εξειδικευμένων τεχνικών συντήρησης. Τυχόν ατύχημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή το 
θάνατο. 
Οι συσκευές ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχονται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαντώνται στα συνημμένα εγχειρίδια 
οδηγιών. 
Η επαλήθευση και οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα γραπτώς από τον εργοδότη, για το 
σκοπό αυτό. 
Ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης θα πρέπει να παραμένει στο μηχάνημα ή πλησίον αυτού. Τυχόν ατύχημα 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο. 
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία υπαιτιότητα για βλάβη ή τραυματισμό προσώπων, κατοικίδιων ζώων ή αντικειμένων από 
την επαναχρησιμοποίηση μεμονωμένων μερών του μηχανήματος για συναρμολόγηση που διαφέρει από την αρχική του 
συγκρότηση. Απαγορεύεται η επέμβαση ή αντικατάσταση ενός ή περισσότερων μερών του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη 
εξουσιοδότηση. 
Η χρήση παρελκόμενων, εργαλείων ή αναλώσιμων διαφορετικών από αυτά που συνιστά ο Κατασκευαστής, απαλλάσσει τον 
τελευταίο από την τυχόν αστική ή ποινική ευθύνη. 
Η θέση εκτός λειτουργίας και η αποσυναρμολόγηση του μηχανήματος πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο 
και εξοπλισμένο προσωπικό. 

 
6.3 Τοποθέτηση σε περιοχές με εκρηκτική ατμόσφαιρα 
 
Τα μηχανήματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας ATEX 94/9/EΚ - Προεδρικό Διάταγμα αρ. 126 της 23/3/98. 

 
6.4 Συσκευές προστασίας 
 
Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με τεχνικά μέτρα προστασίας έναντι κινδύνων που δεν μπορούν να αποκλειστούν εύλογα ή να 
περιοριστούν επαρκώς μέσα από το σχεδιασμό του. Απαγορεύονται τα εξής: 
- η αφαίρεση ή αχρήστευση των προστατευτικών ασφαλείας 
 



- η παραποίηση και/ή τροποποίηση, ακόμα και εν μέρει, των συσκευών ασφαλείας που υπάρχουν τοποθετημένες στο 
μηχάνημα. 
 

6.5 Φωτισμός 
Ο φωτισμός θα πρέπει να επιτρέπει τη διενέργεια της τοποθέτησης και της συντήρησης χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι λόγω 
συσκότισης σημείων του μηχανήματος. 

 
6.6 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις διατάξεις περί ασφαλείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με τις 
Οδηγίες 89/391/EΚ και 1999/92/EΚ. 
Η γνώση και κατανόηση του εγχειριδίου είναι απολύτως αναγκαίες για τον περιορισμό των κινδύνων και την προστασία της υγιεινής 
και ασφάλειας των τεχνιτών. 
Ο χειριστής θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση για την εκτέλεση των διάφορων δραστηριοτήτων καθ' όλη την 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. 

 

Ο χειριστής θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος σε πιθανές ανωμαλίες, δυσλειτουργίες ή επικίνδυνες καταστάσεις 
για τον ίδιο και για τρίτους και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συμμορφώνεται με τις παρακάτω διατάξεις: 
- να σταματά αμέσως το μηχάνημα με χρήση του(ων) μπουτόν κινδύνου 
- να αποφεύγει οποιαδήποτε επέμβαση η οποία είναι πέραν της αρμοδιότητας και της τεχνικής γνώσης 

του 
- να πληροφορεί αμέσως τον προϊστάμενό του και να μην αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλία. 

6.7 Ποικίλες προειδοποιήσεις 
Απαιτείται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς όσον αφορά τις συσκευές ασφαλείας στο μηχάνημα και τον ατομικό 
προστατευτικό εξοπλισμό. 
Το Τεχνικό Αρχείο τηρείται στην εγκατάσταση του κατασκευαστή. 
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη / τραυματισμό προσώπων, κατοικίδιων ζώων ή αντικειμένων 
λόγω αμέλειας συμμόρφωσης  με τα Πρότυπα Ασφαλείας και τη σύσταση που περιέχεται στην παρεχόμενη τεκμηρίωση. Επιπλέον 
αυτού του εγχειριδίου, υπάρχουν και άλλα έγγραφα και ετικέτες επικολλημένες απευθείας στο μηχάνημα, οι οποίες επίσης 
περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Όταν απαιτείται, συμβουλευθείτε αυτά τα άλλα έγγραφα. 
 
7 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Τα παρακάτω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης της μονάδας και την εκτέλεση των 
σχετικών συνδέσεων: 
- μέγεθος και προέλευση υδραυλικών σωληνώσεων 
- θέση της τροφοδοσίας ρεύματος 
- δυνατότητα πρόσβασης για εργασίες συντήρησης ή επισκευής 
- ακαμψία της επιφάνειας έδρασης 
- εξαερισμός του αερόψυκτου συμπυκνωτή 
- προσανατολισμός και έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία διατήρηση της σερπαντίνας συμπύκνωσης μακριά από το 
απευθείας ηλιακό φως, οποτεδήποτε είναι δυνατόν 
- μην τοποθετείτε τη μονάδα με τέτοιο τρόπο ώστε οι ισχυροί άνεμοι να ευνοούν την επανακυκλοφορία αέρα στη 
σερπαντίνα συμπύκνωσης 
- μην τοποθετείται το μηχάνημα σε σκουρόχρωμες επιφάνειες (π.χ. επιφάνειες με ασφαλτική μόνωση) έτσι ώστε να μην 
προκαλείται υπερθέρμανση κατά τη λειτουργία 
- πιθανή αντήχηση. 
είναι υποχρεωτικό να τηρούνται τα διάκενα που αναφέρονται στο σχέδιο διαστάσεων της μονάδας. Η μονάδα θα πρέπει να 
στερεώνεται πάντοτε στο έδαφος με αγκυρόβιδες. 
Φροντίστε να βρίσκεται επάνω σε άκαμπτη βάση έδρασης της μονάδας. Αυτή η βάση θα πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδη και 
οριζοντιωμένη. Οι διαστάσεις της θα πρέπει να αντιστοιχεί στις διαστάσεις της μονάδας. Αυτή η προφύλαξη είναι απαραίτητη όταν η 
μονάδα προκειμένου να τοποθετηθεί επάνω σε ασταθές έδαφος (διάφορες γαίες, κήποι κλπ.). Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η δομή 
μιας τυπικής πλάκας έδρασης. 
 



Πλάκα   

 
  
Στεγανωτικό 

 

 
Παρέμβυσμα 
φελλού 

 

Έδαφος 

 

Εικ. 2 
 
Η πλάκα θα πρέπει να: 
- έχει δημιουργηθεί σε κατάλληλη θεμελίωση με ύψος περίπου 15-20 cm σε σχέση με το έδαφος που την περιβάλλει, 
- διαθέτει παρέμβυσμα φελλού το οποίο έχει στεγανοποιηθεί κατάλληλα κατά μήκος της περιμέτρου, 
- είναι επίπεδη, οριζόντια και να μπορεί να στηρίζει το 150% του βάρους λειτουργίας του μηχανήματος. 
- τουλάχιστον 30 cm μακρύτερη και φαρδύτερη από το μηχάνημα. 
 
Αν και η μονάδα μεταδίδει περιορισμένο επίπεδο κραδασμών προς την δομή υποστήριξης, συνιστάται η διάστρωση φύλλου από 
σκληρό ελαστικό ανάμεσα στη βάση της μονάδας και την επιφάνεια έδρασης. 
Εάν απαιτείται καλύτερη μόνωση, συνιστάται να χρησιμοποιούνται αντικραδασμικά στηρίγματα, τα οποία διατίθενται ως 
παρελκόμενα. Στην περίπτωση τοποθέτησης σε οροφές ή σε ημιορόφους, η μονάδα και η σωλήνωση θα πρέπει να είναι 
απομονωμένες από τους τοίχους και της οροφές. Οι μονάδες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε ιδιωτικά γραφεία, 
υπνοδωμάτια ή περιοχές όπου απαιτούνται χαμηλές εκπομπές θορύβου. Για να αποφεύγεται η υπερβολική αντήχηση, μην 
τοποθετείτε τη μονάδα σε μικρού πλάτους ή περιορισμένους χώρους. 
Εάν το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με κοινές σερπαντίνες, δε θα πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον με παρουσία διαβρωτικών 
χημικών στην ατμόσφαιρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάβρωσης. 
Απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα για να αποφύγετε ατμόσφαιρες που περιέχουν χλωριούχο νάτριο, οι οποίες μπορεί να επιτείνουν το 
πρόβλημα της διάβρωσης λόγω γαλβανικών ρευμάτων. Μηχάνημα με σερπαντίνες που δεν φέρουν προστασία, για κανένα λόγο 
δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε θαλάσσιο περιβάλλον. 
Στην περίπτωση θαλάσσιου ή πού ρυπασμένου βιομηχανικού περιβάλλοντος, απαιτείται να παραγγελθούν σερπαντίνες με 
αντιδιαβρωτική επιφανειακή προστασία ή σερπαντίνες χαλκού - χαλκού ή επικασσιτερωμένου χαλκού - χαλκού. 
Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε με το γραφείο του αντιπροσώπου μας για τον ορισμό της πλέον κατάλληλης λύσης. 

 
7.1 Χώροι εγκατάστασης 
Οι χώροι για σέρβις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της μονάδας, απεικονίζονται στα σχέδια διαστάσεων που επισυνάπτονται 
στην τεκμηρίωση του μηχανήματος. 
Η σερπαντίνα συμπύκνωσης θα πρέπει να διαθέτει αρκετό χώρο για ροή αέρα στις πλευρές τόσο εισαγωγής όσο και εξαγωγής. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η χαμηλή απόδοση της μονάδας ή ακόμα και διακοπές στη λειτουργία της μονάδας, είναι απολύτως 
αναγκαίο να αποφεύγεται η επανακυκλοφορία του αέρα μεταξύ της εισαγωγής και της εξαγωγής. 
Τυχόν υψηλά τοιχώματα κοντά στη μονάδα μπορεί να επηρεάσουν την καλή λειτουργία της. 
Οι μονάδες πρέπει να τοποθετούνται ώστε οι μεταξύ τους αποστάσεις να είναι κατ' ελάχιστο τρία μέτρα. 
Συνιστάται να αφήνετε αρκετό χώρο ανάμεσα στις μονάδες για την αφαίρεση των μεγαλύτερων εξαρτημάτων τους όπως 
εναλλάκτες, συμπιεστές ή αντλίες. 

 
7.2 Αντικραδασμικές βάσεις (προαιρετικές) 
Για τον περιορισμό των κραδασμών που μεταδίδονται στην κατασκευή, συνιστάται η εγκατάσταση του μηχανήματος επάνω σε 
ελαστικές ή ελατηριωτές αντικραδασμικές βάσεις, οι οποίες παρέχονται ως παρελκόμενα στοιχεία. 
Το σχέδιο διαστάσεων με την επιφάνεια επαφής, προσαρτημένο στο μηχάνημα, απεικονίζει τη θέση και το φορτίο της κάθε 
αντικραδασμικής βάσης. 
Οι αντικραδασμικές βάσεις θα πρέπει να τοποθετούνται πριν από την τοποθέτηση του μηχανήματος στο έδαφος.  
 

7.2.1     Ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις 
Μια αντικραδασμική βάση αποτελείται από επάνω μεταλλικό κύπελλο μέσα στο οποίο υπάρχει μια βίδα για τη συναρμογή της 
βάσης της μονάδας. Η αντικραδασμική βάση στερεώνεται στη βάση από τις δύο οπές που υπάρχουν στη φλάντζα. Επάνω στην 
αντικραδασμική φλάντζα υπάρχει ένας αριθμός (45,60,70 ShA) ο οποίος υποδηλώνει τη σκληρότητα του ελαστικού στηρίγματος. 
Το σχέδιο διαστάσεων με την επιφάνεια επαφής, προσαρτημένο στο μηχάνημα, απεικονίζει τη θέση και το φορτίο της κάθε 
αντικραδασμικής βάσης. 
 



 
Εικ. 3: Ελαστομεταλλικές αντικραδασμικές βάσεις, ιδιαίτερα κατάλληλες για την απόσβεση των 
τάσεων από κραδασμούς 
 
7.3 Γενικές υποδείξεις για υδραυλικές συνδέσεις 
Κατά την προετοιμασία του υδραυλικού κυκλώματος του εξατμιστή, αποτελεί καλή πρακτική να συμμορφώνεστε με τις παρακάτω 
προβλέψεις και, σε κάθε περίπτωση, με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς (συμβουλευθείτε τα σχέδια διάταξης που 
περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο). Η τοποθέτηση  των σωληνώσεων στον ψύκτη πρέπει να γίνεται με χρήση εύκαμπτων συνδέσμων, 
προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση των κραδασμών και για την αντιστάθμιση τυχόν διαστολών λόγω θερμότητας. (Με τον ίδιο 
τρόπο κάντε την τοποθέτηση της μονάδας αντλιών). Εγκαταστήστε τα παρακάτω εξαρτήματα στις σωληνώσεις: 
- διακόπτες ροής, ενδείκτες θερμοκρασίας και πίεσης για την τακτική συντήρηση και την επιθεώρηση της μονάδας. 
- σημεία δειγματοληψίας στους αγωγούς εισόδου και εξόδου για την ανάγνωση της θερμοκρασίας, εάν οι ενδείκτες 

θερμοκρασίας δεν υπάρχουν. 
- βαλβίδες διακοπής (βαλβίδες διαφράγματος) για την απομόνωση της μονάδας από το υδραυλικό κύκλωμα. 
- μεταλλικό δικτυωτό φίλτρο με ανοίγματα μέγιστου πλάτους 1 mm στο σωλήνα εισαγωγής του εναλλάκτη, για την 

προστασία του εναλλάκτη από σκωρίες ή ακαθαρσίες στους σωλήνες. 
- εξαεριστικές βαλβίδες, οι οποίες προβλέπεται να είναι στα υψηλότερα μέρη του υδραυλικού κυκλώματος, προκειμένου να 

επιτρέπεται η εξαέρωση των μη συμπυκνώσιμων συστατικών. 
- δοχείο διαστολής και βαλβίδα αυτόματης φόρτισης για τη διατήρηση της πίεσης του συστήματος και για την αντιστάθμιση 

τυχόν διαστολών λόγω θερμότητας. 
- βαλβίδα αποχέτευσης και όπου απαιτείται, δεξαμενή αποχέτευσης για την εκκένωση του συστήματος για δραστηριότητες 

συντήρησης ή διακοπή της λειτουργίας στο τέλος της σεζόν. 
 

 

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση με αυτές τις διατάξεις για τη διευκόλυνση των εργασιών υδραυλικών 
συνδέσεων, της συντήρησης και της πρόσβασης στον ηλεκτρολογικό πίνακα. 

 

 Συνιστάται ιδιαίτερα η τοποθέτηση  βαλβίδας ασφαλείας στο υδραυλικό κύκλωμα. Εάν στο σύστημα σημειωθούν 
σοβαρές ανωμαλίες (π.χ. εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά), αυτή επιτρέπει την αποστράγγιση του συστήματος, 
εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό πιθανή έκρηξη. 
Πάντοτε να συνδέετε την αποχέτευση με σωλήνα διαμέτρου όχι μικρότερης από της βαλβίδας, και να την 
κατευθύνετε προς σημεία όπου αποκλείεται ο πίδακας να πέσει σε κάποιο άτομο. 

 

Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση του  ροόμετρου που παρέχεται με τη μονάδα, εν σειρά με τη σύνδεση εξόδου 
του ψυχρού νερού. 

 

Είναι υποχρεωτική η συναρμογή του μεταλλικού δικτυωτού φίλτρου στο σωλήνα εισόδου νερού. Εάν λείπει 
οτιδήποτε από τα παραπάνω, η εγγύηση καθίσταται αμέσως άκυρη. 

 

 Συνιστάται ιδιαίτερα η τοποθέτηση  βαλβίδας ασφαλείας στο υδραυλικό κύκλωμα. Εάν στο σύστημα σημειωθούν 
σοβαρές ανωμαλίες (π.χ. εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά), αυτή επιτρέπει την αποστράγγιση του συστήματος, 
εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό πιθανή έκρηξη. 
Πάντοτε να συνδέετε την αποχέτευση με σωλήνα διαμέτρου όχι μικρότερης από της βαλβίδας, και να την 
κατευθύνετε προς σημεία όπου αποκλείεται ο πίδακας να πέσει σε κάποιο άτομο. 

 

Χρησιμοποιείστε  δύο κλειδιά για να σφίξετε τις υδραυλικές συνδέσεις (βλέπε εικ. 3). 



 
Εικ. 3 

7.3.1 Συνιστώμενο υδραυλικό κύκλωμα 

 
01 Κυκλοφορητής 
02 Δοχείο διαστολής 
03 Βαλβίδα ασφαλείας 
04 Βαλβίδα αντεπιστροφής 
05 Σφαιρικός κρουνός 
06 Δεξαμενή 
07 Μανόμετρο  
08 Θερμόμετρο  
09 Φίλτρο νερού 
10 Βαλβίδα εξαέρωσης 
11 Εύκαμπτος σύνδεσμος 
12 Μονάδα πλήρωσης συγκροτήματος 
13 Έξοδος νερού 
14 Ροόμετρο 
15 Πλακοειδής εναλλάκτης  

 
7.3.2 Ρυθμίσεις παραμέτρων ST 1P - ST 1PM - ST 1PV 

 
03 Εξατμιστής   
17 Ηλεκτρικός θερμαντήρας  
CR Καλώδιο θέρμανσης  
EL Ηλεκτρική αντλία  
FL Ροόμετρο  
RB Κρουνός 
 



PA Κοιλότητα αισθητήριου αντιπαγετικού συστήματος 
PF Κοιλότητα αισθητήριου εισαγωγής νερού 
03 Βαλβίδα ασφαλείας 
RE Ηλεκτρικός θερμαντήρας δεξαμενής 
Χωρητικότητα δεξαμενής αποθήκευσης 
10 Βαλβίδα εξαέρωσης 
02 Δοχείο διαστολής 

 
7.3.3 Ρυθμίσεις παραμέτρων ST 1PS - ST 1PMS - ST 1PVS 

 
03 Εξατμιστής   
17 Ηλεκτρικός θερμαντήρας  
CR Καλώδιο θέρμανσης  
EL Ηλεκτρική αντλία  
FL Ροόμετρο 
RB Κρουνός 
PA Κοιλότητα αισθητήριου αντιπαγετικού συστήματος 
PF Κοιλότητα αισθητήριου εισαγωγής νερού 
03 Βαλβίδα ασφαλείας 
RE Ηλεκτρικός θερμαντήρας δεξαμενής 
Χωρητικότητα δεξαμενής αποθήκευσης 
10 Βαλβίδα εξαέρωσης 
02 Δοχείο διαστολής 
 



8 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
8.1 Υδραυλική σύνδεση με τον εναλλάκτη 

 

Είναι θεμελιώδους σημασίας να εγκατασταθεί η εισαγωγή νερού  όπου η  σύνδεση φέρει την παρακάτω πινακίδα 
σήμανσης: 

  

ΨΥΧΡΟ ΝΕΡΟ 

 

Διαφορετικά, ο  εξατμιστής ενδέχεται να παγώσει επειδή θα ακυρωθεί ο έλεγχος από τον αντιπαγετικό 
θερμοστάτη. 

 

Εάν ο ενσωματωμένος αναστροφέας (inverter) δεν συνοδεύει το μηχάνημα (δηλαδή παρέχεται απευθείας από 
τον κατασκευαστή),  το  υδραυλικό κύκλωμα θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή ροή 
νερού προς τον εναλλάκτη, σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Εάν δεν ισχύει αυτό, θα υπάρχει κίνδυνος το 
ψυκτικό να επιστρέψει σε υγρή κατάσταση στην είσοδο του συμπιεστή με κίνδυνο θραύσης του τελευταίου. 

 

Προειδοποίηση: κατά τις υδραυλικές συνδέσεις, ποτέ μην το χειρίζεστε με γυμνή φλόγα κοντά στη μονάδα ή 
εντός αυτής. 

8.2 Ελάχιστη περιεκτικότητα νερού στο συγκρότημα 
Οι συμπιεστές μπορούν να λειτουργούν διακοπτόμενα. Αυτό συμβαίνει επειδή η ποσότητα ψυκτικής ισχύoς που απαιτείται από τη 
μονάδα, γενικά δεν είναι ίδια με εκείνη που παρέχεται από το μηχάνημα. 
Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η αδράνεια του συστήματος έτσι ώστε να περιορίζεται η διακύμανση της θερμοκρασίας νερού 
εντός ορίων τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της μονάδας και ταυτόχρονα, εξασφαλίζουν τη σταθερότητα στη 
θερμοκρασία παροχής νερού προς το δίκτυο. Ο παρακάτω μαθηματικός τύπος ισχύει για τον υπολογισμό του ελάχιστου 
περιεχομένου νερού από την πλευρά του συγκροτήματος: 

 
Vmin:  περιεκτικότητα νερού του συγκροτήματος [l]  
Ptot :   Απόδοση μονάδας [kW] 
 
Vmin     Εάν δεν επιτευχθούν οι παραπάνω όγκοι, θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη δεξαμενής αποθήκευσης με τέτοια 

χωρητικότητα ώστε σε συνδυασμό με εκείνη του συστήματος, να επιτυγχάνεται η σχετική τιμή. 
Αυτή η δεξαμενή δεν απαιτεί ιδιαίτερη διαμόρφωση. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι προσεκτικά απομονωμένη όπως όλοι οι σωλήνες 
ψυχρού νερού, προκειμένου να αποφευχθεί η συμπύκνωση και να μην πληγεί η απόδοση του συστήματος. 
 
*5 λίτρα = για την προστασία του συμπιεστή  
20 λίτρα = για καλύτερη απόδοση του συστήματος 

 
8.3 Υδραυλική σύνδεση με το συμπυκνωτή ανάκτησης ή το ζεστό νερό χρήσης 
Για όλες τις μονάδες που είναι εφοδιασμένες με από-υπερθερμαντήρες, οι σχετικές συνδέσεις του υδραυλικού κυκλώματος 
υποδεικνύονται από τις παρακάτω πινακίδες: 
 
σωλήνες με αρσενικό σπείρωμα (ανά μέγεθος). 
 
Εάν παρέχεται μονάδα ανάκτησης, έχει μεγάλη σημασία να τηρείτε αυτές τις οδηγίες: 
 

Είναι σημαντικό να εγκατασταθεί η εισαγωγή νερού  του κυκλώματος ανάκτησης, όπου η σύνδεση 
φέρει την παρακάτω πινακίδα σήμανσης: 

 



 

 

Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση 3οδικής βαλβίδας διαμόρφωσης με αισθητήριο θερμοκρασίας, στο νερό το 
οποίο εισέρχεται στη μονάδα, η οποία σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας εγγυάται ότι η θερμοκρασία νερού 
εισαγωγής δεν είναι χαμηλότερη των 25 °C. 

 

Οι συσκευές ασφαλείας μπορεί να ενεργοποιηθούν  εάν  το σύστημα εγγυάται θερμοκρασία νερού εισαγωγής όχι 
χαμηλότερη των 25 °C. 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΡΙΟΔΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 

 

 

Οι  μονάδες  με ζεστό νερό χρήσης  ή εναλλάκτη ανάκτησης,  είναι εφοδιασμένες με αισθητήριο θερμοκρασίας. 
Το αισθητήριο πρέπει να συνδέεται στη μονάδα όπως εικονίζεται στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα. Ο αισθητήρας 
του αισθητηρίου οργάνου θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αντίστοιχη κοιλότητα του λέβητα. Η κοιλότητα θα 
πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή του  λέβητα  ή  στο σημείο όπου το νερό χρήσης έχει την υψηλότερη 
θερμοκρασία.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία,  είναι απαραίτητο να απλώσετε 
θερμοαγώγιμη αλοιφή στην κοιλότητα, ώστε το αισθητήριο να λειτουργεί σωστά.  Εάν δεν τηρηθούν οι 
παραπάνω απαιτήσεις, υπάρχει η πιθανότητα δυσλειτουργίας ή ενεργοποίησης των διατάξεων ασφαλείας της 
μονάδας. 

 
8.4 Οδηγίες συναρμογής του ροόμετρου νερού 
- Καθαρίστε τους σωλήνες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τυχόν μεταλλικά κατάλοιπα τα οποία να εμποδίζουν τη σωστή 

λειτουργία του ροόμετρου. 
- Συνδέστε το ροόμετρο με την εξαγωγή με το αρσενικό σπείρωμα στον εξατμιστή (εικ. 4) που φέρει την παρακάτω ετικέτα: 

 
Στεγανοποιήστε την ένωση με ταινία τεφλόν. 
 



Συνδέστε την στην πλακέτα τερματισμού της μονάδας. 

 
Εικ. 4 

- Βεβαιωθείτε ότι το ροόμετρο (με πλαστικό κορμό) έχει στερεωθεί σταθερά στον μεταλλικό σύνδεσμο με το πλαστικό δακτυλίδι 
ασφάλισης και ότι το βέλος στο ροόμετρο είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση του ροόμετρου. 

- Φροντίστε να τοποθετήστε το στεγανοποιητικό δακτύλιο ανάμεσα στο δακτυλίδι ασφάλισης και το μεταλλικό ρακόρ. Ο 
στεγανοποιητικός δακτύλιος παρέχεται στο πλαστικό κάλυμμα το οποίο προστατεύει τη ράβδο του ροόμετρου. 

- Συνδέστε το υδραυλικό κύκλωμα με το άλλο άκρο του συνδέσμου " T " . 
- Περάστε το καλώδιο ρεύματος του ροόμετρου διαμέσου της οπής στη χαλύβδινη κατασκευή και συνδέστε το ροόμετρο με τους 

ακροδέκτες στην ηλεκτρική πλακέτα ελέγχου, όπως υποδεικνύεται στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα. 
- Για να αποσυναρμολογήσετε το ροόμετρο, ξεβιδώστε τον πλαστικό δακτύλιο ασφάλισης. Κατά την επανασυναρμολόγηση του 

ροόμετρου, τοποθετήστε το δακτύλιο στεγανοποίησης ανάμεσα στο μεταλλικό ρακόρ και το πλαστικό εξάρτημα (βλέπε εικ. 5). 

 
Εικ. 5 

 
8.5 Ταχύτητα παροχής νερού προς εναλλάκτες 
H ονομαστική ταχύτητα παροχής νερού αναφέρεται σε ρυθμό θερμικής μεταβολής 5 °C μεταξύ της εισόδου και της εξόδου. 
Η μέγιστη ταχύτητα παροχής νερού βασίζεται σε ρυθμό θερμικής μεταβολής ίσο με 4 °C:  οποιαδήποτε υψηλότερη τιμή μπορεί να 
προκαλέσει υπερβολικά υψηλή πτώση πίεσης και κίνδυνο βλάβης του εξατμιστή. 
Η ελάχιστη επιτρεπόμενη παροχή είναι αυτή που αντιμετωπίζεται σε θερμική διαφορά 5°C. Χαμηλότερες τιμές παροχής ενδέχεται να 
προκαλέσουν υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες συμπύκνωσης, με συνέπεια την ενεργοποίηση των συσκευών ασφαλείας και τη 
διακοπή λειτουργίας της μονάδας. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευθείτε το ιδιαίτερο Τεχνικό Φυλλάδιο για τις επιτρεπόμενες 
συνθήκες ροής νερού εντός και εκτός εναλλακτών. 
 



8.6 Σύνθεση νερού 
Οι ουσίες που βρίσκονται εν διαλύσει στο νερό, μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στους εναλλάκτες θερμότητας. Έχετε την 
υποχρέωση να βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι του νερού συμμορφώνονται με τον παρακάτω πίνακα: 

Ολική σκληρότητα 2,0 έως 6,0 °F 
Δείκτης Langelier - 0,4 έως +0,4 
pH 7,5 έως 8,5 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα 10 έως 500 DS/cm 
Οργανικά στοιχεία - 

Ανθρακικό οξύ (HCO3
- ) 70 έως 300 ppm 

Θειικά (SO4
2- ) < 50 ppm 

Ανθρακικό οξύ / θειικά (HCO3
-/SO4

2- ) > 1 

Χλωριόντα ( Cl- ) < 50 ppm 

Νιτρικά (NO3
- ) < 50 ppm 

Θειικό οξύ (H2S) < 0,05 ppm 

Ammonia (NH3) < 0.05 ppm 

Θειώδη (SO3), ελεύθερο χλώριο (Cl2) < 1 ppm 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) < 5 ppm 

Κατιόντα μετάλλων < 0,2 ppm 

Ιόντα μαγγανίου ( Mn++) < 0,1 ppm 

Ιόντα σιδήρου ( Fe2+ , Fe3+) < 0,2 ppm 

Σίδηρος + μαγγάνιο < 0,5 ppm 

Φωσφορικά (PO4
3-) < 2 ppm 

Οξυγόνο < 0,1 ppm 

Εάν το νερό που χρησιμοποιείται δεν πληροί τα κριτήρια του πίνακα, η εγγύηση του μηχανήματος ακυρώνεται άμεσα. Είναι 
υποχρεωτική η διαμόρφωση συστήματος το οποίο να απομακρύνει πιθανές οργανικές ουσίες στο νερό, οι οποίες θα μπορούσαν να 
περάσουν από το φίλτρο και να επικαθίσουν στους εναλλάκτες θερμότητας, κάτι που θα συντελούσε σε δυσλειτουργία και/ή ζημιά, 
με την πάροδο του χρόνου. Εάν το νερό που χρησιμοποιείται στη μονάδα περιέχει οργανικές ουσίες, η εγγύηση καθίσταται αμέσως 
άκυρη. 
 
8.7 Λειτουργία με νερό στον εξατμιστή σε χαμηλή θερμοκρασία (μονάδα ψύκτη) 
Με θερμοκρασίες κάτω των 5°C, είναι καλή πρακτική το σύστημα να λειτουργεί με νερό και μίγματα αντιπαγετικού και να αλλαχθούν 
οι σχετικές συσκευές ασφαλείας (αντιπαγετική, κλπ.). Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο και 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από τον κατασκευαστή. 
Το κατά βάρος ποσοστό γλυκόλης προσδιορίζεται ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυχρού νερού (βλ. Πίνακα 5). 

Ελάχιστη  θερμοκρασία περιβάλλοντος  ή 
θερμοκρασία εξαγωγής υγρού (°C) 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

Σημείο παγετού (°C) -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 

Αντιπαγετικό % κατά βάρος 
Αιθυλενογλυκόλη 6 22 30 36 41 46 50 53 56 

Προπυλενογλυκόλη 15 25 33 39 44 48 51 54 57 

Θερμ. -20 T -20°C — 

Θερμ. -40 T -40°C  
Θερμ. -60 T -60°C 

Tifoxite 40 50 60 63 69 73 - 

Freezium 10 20 25 30 34 37 40 43 45 

Pekasol 50 50 59 68 75 81 86 90 - 

Πίνακας 5 - Σημείο παγετού για μίγματα νερού αντιπαγετικού 
 

 

Εάν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος αναμένεται να είναι χαμηλότερες από το  σημείο παγετού του νερού,  
είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε μίγματα αντιπαγετικού στα ποσοστά που αναφέρονται παραπάνω. 

 

Στην περίπτωση μονάδων με αντλίες που εφαρμόζονται σε συγκροτήματα με περιεκτικότητα γλυκόλης 30%,   
είναι απαραίτητο με την παραγγελία να ζητηθεί τεχνικός έλεγχος για την αξιολόγηση της συμβατότητας των 
αντλιών και η εύρεση της ιδανικής λύσης, η οποία θα απαιτούσε τη χρήση ειδικής υδραυλικής μονάδας ή την 
εφαρμογή αντλιών με παρεμβύσματα και ειδικούς ηλεκτροκινητήρες. 



8.8 Λειτουργία με νερό στον εξατμιστή σε χαμηλή θερμοκρασία (μονάδα αντλίας θερμότητας) 
Οι τυπικές μονάδες δεν είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν ,ε τη ροή νερού προς το συμπυκνωτή σε υπερβολικά χαμηλή 
θερμοκρασία (συμβουλευθείτε το τεχνικό φυλλάδιο για τα σχετικά όρια). Για λειτουργία επάνω από αυτά τα όρια, ενδέχεται να 
απαιτηθούν δομικές τροποποιήσεις στη μονάδα. Στην περίπτωση που απαιτούνται τα παραπάνω, επικοινωνήστε με την εταιρεία 
μας. 
 
8.9 Εκτόνωση των βαλβίδων ασφαλείας 
Το ψυκτικό κύκλωμα είναι εφοδιασμένο με βαλβίδες ασφαλείας: σε κάποια πρότυπα προβλέπεται η αποχέτευση αυτών των 
βαλβίδων να οδεύει εξωτερικά μέσω του σχετικού σωλήνα, του οποίου η διάμετρος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με εκείνη της 
αποχέτευσης της βαλβίδας και το  βάρος του να μην επιβαρύνει (ασκεί φορτίο) στη βαλβίδα. 

 

Προειδοποίηση: η αποχέτευση πάντοτε θα πρέπει να καταλήγει σε περιοχές όπου ο πίδακας δεν μπορεί να 
προξενήσει βλάβη σε τυχόν διερχόμενα άτομα. 

9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
9.1   Επισκόπηση 
- Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πληροφορίες που παρατίθενται στο διάγραμμα 

συνδεσμολογίας που επισυνάπτεται στη μονάδα και τους ισχύοντες κανονισμούς στην τοποθεσία εγκατάστασης. 
- Η σύνδεση με τη γη είναι υποχρεωτική από το νόμο. Ο εγκαταστάτης οφείλει να συνδέσει το καλώδιο γείωσης 

χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σφιγκτήρα PE στη ράβδο γείωσης που βρίσκεται στον πίνακα ηλεκτρολογικού ελέγχου. 
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στα ονομαστικά δεδομένα της μονάδας (τάση, αριθμός φάσεων, 

συχνότητα) που αναφέρονται στην πινακίδα του μηχανήματος. 
- Η τάση τροφοδοσίας ρεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζει διακυμάνσεις μεγαλύτερες του ±5% και η ανισορροπία μεταξύ 

φάσεων θα πρέπει πάντα να είναι μικρότερη του 2%. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα μας, 
προκειμένου να επιλέξετε τις κατάλληλες διατάξεις προστασίας. 

- Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή συνδέεται με τις φάσεις στη σωστή αλληλουχία. 
- Για την είσοδο των ηλεκτρολογικών καλωδίων (πέρασμα), χρησιμοποιείστε την οπή στη χαλύβδινη κατασκευή που 

επισημαίνεται με την αντίστοιχη πινακίδα. Το πέρασμα του καλωδίου ρεύματος γίνεται  από το κάτω μέρος του ηλεκτρικού 
πίνακα ελέγχου της μονάδας. 

- Η παροχή ισχύoς του κυκλώματος ελέγχου προέρχεται από τη ρευματοφόρο γραμμή μέσω μετασχηματιστή, ο οποίος 
βρίσκεται στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου. Το κύκλωμα ελέγχου προστατεύεται από τις συναφείς ασφάλειες. 

 

 

Χρησιμοποιείστε συστήματα στερέωσης καλωδίων ρεύματος που ανθίστανται σε καταπονήσεις λόγω έλξης και 
συστροφής. 

 

Βεβαιωθείτε ότι  δεν υπάρχει παρουσία  τάσης  πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας στα 
ηλεκτρολογικά εξαρτήματα. 

 

Η διατομή του καλωδίου και οι διατάξεις προστασίας της γραμμής θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ενδείξεις 
του διαγράμματος συνδεσμολογίας  και  τον αντίστοιχο πίνακα που επισυνάπτεται στην μονάδα. 

 

Οι  αντιστάσεις θα πρέπει να εισαχθούν τουλάχιστον 12  ώρες πριν από την αρχική εκκίνηση και η ενέργεια 
γίνεται  αυτόματα κατά το κλείσιμο του γενικού διακόπτη. 

 

Η μονάδα θα πρέπει να ρυθμιστεί προκειμένου να λειτουργεί εντός αυτών των ορίων. Εάν δεν συμβεί αυτό, η 
εγγύηση καθίσταται αμέσως άκυρη. 

 
9.2 Ηλέκτριση των αντιστάσεων προστασίας του συμπιεστή 
Για την ηλέκτριση των αντιστάσεων του προστατευτικού : 
1. Βεβαιωθείτε ότι η αλληλουχία των φάσεων είναι σωστή (εάν δεν υπάρχει το παρελκόμενο εξάρτημα " PHASE MONITOR" 
(επιτήρηση φάσεων)) 
2. Κλείστε τον γενικό διακόπτη στρέφοντάς τον από OFF σε ON. 
 



3. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη "OFF" εμφανίζεται στην οθόνη. 
4. Βεβαιωθείτε η μονάδα είναι "OFF" και ότι η εξωτερική συμφωνία είναι ανοικτή 
5. Αφήστε το μηχάνημα υπό αυτές τις συνθήκες για τουλάχιστον 12 ώρες για την ηλέκτριση των αντιστάσεων προστασίας. 

 
9.3 Επαφές άνευ δυναμικού 
Διατίθενται οι παρακάτω επαφές άνευ δυναμικού: 
- 1 επαφή για τον συγκεντρωτικό συναγερμό 
- 1 επαφή άνευ δυναμικού για κάθε συμπιεστή (επιλογή) 
- 1 επαφή άνευ δυναμικού για την αντλία (επιλογή). 

 
9.4 Ηλεκτρικές συνδέσεις κυκλοφορητή  
Για τη λειτουργία της μονάδας, η εξωτερική απομόνωση πρέπει να είναι κλειστή (συμβουλευθείτε το ηλεκτρολογικό διάγραμμα που 
παρέχεται με τη μονάδα). 
Η εκκίνηση της μονάδας μπορεί να γίνει μόνο εφόσον λειτουργεί ο κυκλοφορητής του υδραυλικού συστήματος, όταν είναι σκόπιμο. 
Οι επαφές των εξωτερικών απομονωτών θα πρέπει να βραχυκυκλωθούν εάν δεν είναι απαραίτητες για τις απαιτήσεις του 
συστήματος. 
Εάν η εξωτερική αντλία ελέγχεται από εξωτερικό ελεγκτή, η αντλία θα πρέπει να ξεκινήσει πριν από τη μονάδα και να σταματήσει 
μετά από αυτήν, εάν η τελευταία διακόψει τη λειτουργία της με συνιστώμενη ελάχιστη προπορεία / καθυστέρηση 5 λεπτών. 

 
9.5 Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρων (*) 
Η μονάδα είναι εφοδιασμένη στη βασική της συγκρότηση με συσκευή ελέγχου ταχύτητα ανεμιστήρων. Με τον τρόπο αυτό, είναι 
δυνατή η λειτουργία σε σχετικά χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, μειώνοντας την ταχύτητα ροής αέρα στο συμπυκνωτή και 
επιτρέποντας τη λειτουργία της μονάδας με τις αποδεκτές παραμέτρους λειτουργίας. 
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης για την ελάττωση των εκπομπών θορύβου της μονάδας όταν τείνει να μειωθεί η 
εξωτερική θερμοκρασία αέρα (π.χ. στη διάρκεια της νύχτας). 
Η διακρίβωση και επιθεώρηση αυτής της διάταξης ελέγχου γίνεται από το εργοστάσιο. 
Προειδοποίηση: δεν πρέπει να αλλάζουν ποτέ οι διακριβώσεις ελέγχου ταχύτητας. Εάν απαιτείται κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με τον 
κατασκευαστή. 
 
9.6 Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ελέγχου που παρέχεται με τη μονάδα. 

 
10 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Η εκκίνηση του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή. 

 
10.1 Προκαταρκτικές επαληθεύσεις 
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρολογική σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί σωστά και όλοι οι σφιγκτήρες είναι καλά σφιγμένοι. 
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση στους σφιγκτήρες RST είναι 400 V ± 5% (ή εκείνη της πινακίδας της μονάδας στην περίπτωση ειδικών 

τάσεων). Εάν η τάση υπόκειται σε συχνές διακυμάνσεις, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα μας για την επιλογή των 
κατάλληλων διατάξεων προστασίας. 

- Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του αερίου στα κυκλώματα ψύξης απεικονίζεται στην οθόνη ελέγχου. 
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές ψυκτικού, εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή διαρροών. 
- Βεβαιωθείτε για τη σωστή τροφοδοσία ρεύματος στις αντιστάσεις των προστατευτικών. 
 



 

Οι  αντιστάσεις θα πρέπει να εισαχθούν τουλάχιστον 12  ώρες πριν από την αρχική εκκίνηση και η ενέργεια 
γίνεται  αυτόματα κατά το κλείσιμο του γενικού διακόπτη. 

Για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία των αντιστάσεων, βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος των συμπιεστών είναι θερμό και σε κάθε 
περίπτωση η θερμοκρασία του είναι 10 - 15 °C επάνω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 
- Βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές συνδέσεις έχουν γίνει σωστά και σε συμμόρφωση με τις ενδείξεις των πινακίδων εισόδου / 

εξόδου στο μηχάνημα. 
- Βεβαιωθείτε ότι το υδραυλικό σύστημα έχει εξαερωθεί, εξαλείφοντας με τον τρόπο αυτό όλο τον υπολειπόμενο αέρα και 

ότι έχει φορτιστεί σταδιακά, με το άνοιγμα των συσκευών εξαέρωσης στο επάνω μέρος, τις οποίες ο εγκαταστάτης θα 
πρέπει να έχει διαμορφώσει σε συνδυασμό με ένα δοχείο διαστολής επαρκούς χωρητικότητας. 

 

Προσοχή: πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα κάλυψης  της μονάδας είναι 
στη θέση τους και στερεωμένα με τις σχετικές βίδες συναρμογής. 

 

Προειδοποίηση: όλες οι μονάδες είναι προφορτισμένες με αέριο ψυκτικό, κατά συνέπεια το κύκλωμα ψυκτικού 
είναι υπό πίεση. 

10.2 Επαληθεύσεις κατά τη λειτουργία 
- Βεβαιωθείτε ότι η αλληλουχία των φάσεων είναι σωστή. Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί εξασφαλίζοντας ότι αυξάνεται η 

πίεση παροχής και μειώνεται η πίεση εισαγωγής, κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Διαφορετικά, η αλληλουχία των 
φάσεων είναι λανθασμένη και οι συμπιεστές περιστρέφονται στη λάθος κατεύθυνση. Κατά συνέπεια, είναι σημαντική η 
ταχεία επαναφορά των φάσεων στη σωστή τους σειρά. Εάν γίνεται επανειλημμένα εκκίνηση και διακοπή του συμπιεστή 
στη λάθος κατεύθυνση, και δεν διορθωθεί η ακολουθία των φάσεων, ο συμπιεστής μπορεί να πάθει μόνιμη βλάβη. 

- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία εισαγωγής νερού του εξατμιστή βρίσκεται κοντά στην τιμή που έχει καθοριστεί από την 
ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου. 

- Εάν η μονάδα διαθέτει αντλία και εάν η αντλία κάνει θόρυβο, κλείστε τον κρουνό ροής μέχρι να επανέλθει η κανονική 
λειτουργία. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η πτώση πίεσης στο σύστημα αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στατική 
πίεση της αντλίας. 

 
10.3 Έλεγχος του φορτίου του ψυκτικού 
- Ελέγξτε, μετά από μερικές ώρες λειτουργίας, ότι η προειδοποιητική λυχνία υγρού είναι πράσινη: εάν είναι κίτρινη, υπάρχει 

υγρασία στο κύκλωμα. Στην περίπτωση αυτή, το κύκλωμα πρέπει να στεγνώνει από καταρτισμένο και εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό. 

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται φυσαλίδες στην ένδειξη υγρού. Η συνεχής διέλευση φυσαλίδων μπορεί να υποδεικνύει 
την έλλειψη ψυκτικού και την ανάγκη συμπλήρωσής του. Η παρουσία μερικών μόνο φυσαλίδων επιτρέπεται, ωστόσο 
αυτό αφορά ειδικά την περίπτωση που ο συμπιεστής λειτουργεί σε απόδοση χαμηλότερη της ονομαστικής. 

10.4 Συναγερμοί 

 

Η επανειλημμένη επαναφορά τυχόν συναγερμών χωρίς να υπάρχει κατανόηση των προβλημάτων που 
προκάλεσαν τους συναγερμούς (και επίλυση αυτών) μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του μηχανήματος. 
Όταν εμφανίζεται συναγερμός,  πάντοτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης! 

11 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

Το σέρβις του εξοπλισμού ελέγχου πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
Οι τυχόν εσφαλμένες τιμές διακρίβωσης μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη μονάδα και τραυματισμό 
του προσωπικού. 

Η διακρίβωση και δοκιμές του εξοπλισμού ελέγχου γίνονται εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο πριν από την αποστολή της μονάδας. 
Ωστόσο, εάν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία για εύλογο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ελεγχθούν οι διατάξεις ασφαλείας. Οι 
ρύθμισες διακρίβωσης παρατίθενται στον Πίνακα 2. 
 



Εξαρτήματα ελέγχου και ασφαλείας Τιμή ρύθμισης για 
ενεργοποίηση 

Διαφορική Επαναφορά 

Ρύθμιση βαλβίδας ασφαλείας 45,0 bar - - 

Ρύθμιση διακόπτη υψηλής πίεσης 40,5 bar 4 bar  
Ρύθμιση μορφοτροπέα υψηλής πίεσης 39,5 bar  Χειροκίνητη 

Ρύθμιση μορφοτροπέα χαμηλής πίεσης 2 bar  Εγχειρίδιο (ελεγκτή) 

Ρύθμιση συναγερμού αντιπαγετικού 4 °C 6 °C Εγχειρίδιο (ελεγκτή) 
Ρύθμιση θερμαντήρα εξατμιστή 5 °C 1 °C Αυτόματη 
Ρύθμιση έναρξης απόψυξης 4 bar   
Ρύθμιση τέλους απόψυξης 33 bar   

12 ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
12.1 Διακοπή λειτουργίας τέλους εποχής  
- Αποσυνδέστε την τάση χρησιμοποιώντας το γενικό διακόπτη /τον γενικό απομονωτικό διακόπτη του μηχανήματος. 
- Αποστραγγίστε το σύστημα (εκτός αν περιέχει μίγμα νερού και γλυκόλης) 
- Επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης σε τυχόν διαδοχικές εκκινήσεις 

 
12.2 Διακοπή κινδύνου 
Για να διακόψετε σε περίπτωση κινδύνου, ΚΛΕΙΣΤΕ (OFF) το γενικό διακόπτη. Με τον τρόπο αυτό διακόπτεται το ρεύμα σε 
ολόκληρο το μηχάνημα. 

 

 Εάν η μονάδα δεν ξεκινά: ποτέ μην τροποποιείτε τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές συνδέσεις,  διαφορετικά η 
εγγύηση ακυρώνεται αμέσως. 

 

Συνιστάται να μην αποσυνδέετε την τάση από τη μονάδα στη διάρκεια σύντομων διαστημάτων εκτός 
λειτουργίας, προκειμένου να υπάρχει ρεύμα στις αντιστάσεις θέρμανσης προστασίας των συμπιεστών. Η 
αποσύνδεση της τάσης να γίνεται μόνο σε παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας ( π.χ. διακοπή στο τέλος 
της εποχής). 

 

Προειδοποίηση: μην κλείνετε τη μονάδα πατώντας το γενικό διακόπτη του μηχανήματος: Αυτή η συσκευή θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για την απομόνωση της μονάδας από την τροφοδοσία ρεύματος  όταν δεν 
διαρρέεται πλέον από ρεύμα, δηλαδή όταν  η μονάδα είναι OFF. Επιπλέον, διακόπτοντας τελείως την τάση 
από τη μονάδα, οι αντιστάσεις προστασίας δεν θα διαρρέονται από ρεύμα, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την καλή 
κατάσταση του συμπιεστή, κατά την επανεκκίνηση. 

 
13 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
 
13.1 Προειδοποιήσεις 

 

Όλες οι ενέργειες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να πραγματοποιούνται  πάντοτε από 
εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

 

Πριν από την πραγματοποίηση οποιαδήποτε επέμβασης στη μονάδα ή πριν την πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη 
της, βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί η  τροφοδοσία ρεύματος. 

 

Προειδοποίηση: ο αναστροφέας του συμπιεστή  περιέχει διάφορα εξαρτήματα που εξακολουθούν να είναι υπό 
τάση  για μερικά λεπτά μετά την αποσύνδεση της  τροφοδοσίας ρεύματος από το γενικό διακόπτη. Πριν από την 
εκτέλεση τυχόν συντήρησης: 
- κλείστε το μηχάνημα από το γενικό διακόπτη 
- περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά 
- πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο πολύμετρο προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει επικίνδυνη   

τάση στις κεφαλές των σφιγκτήρων 
- πάντοτε να φροντίζετε ώστε ο κινητήρας του συμπιεστή να σταματά τελείως. Ένας κινητήρας που 

περιστρέφεται ελεύθερα μπορεί να παράγει επικίνδυνη τάση στους ακροδέκτες του αναστροφέας, ακόμα και 
όταν δεν διαρρέεται από ρεύμα 



 -     βεβαιωθείτε ότι η ψήκτρα απαγωγής θερμότητας δεν είναι υπέρθερμος: η τυχόν επαφή με την ψήκτρα 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. 

 

Οι σωληνώσεις παροχής και οι συμπιεστές είναι θερμοί. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εργασία πλησίον 
αυτών. 

 

Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εργασία κοντά σε σερπαντίνες με πτερύγια ψύξης διότι τα πτερύγια από 
αλουμίνιο είναι ιδιαίτερα αιχμηρά. 

 

Οι συμπιεστές, οι σωληνώσεις παροχής και η ψήκτρα του αναστροφέα είναι θερμά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή 
κατά την εργασία πλησίον αυτών. 

13.2   Επισκόπηση 
Αποτελεί καλή πρακτική η εκτέλεση περιοδικών επιθεωρήσεων για την επαλήθευση της καλής λειτουργίας της μονάδας: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος λειτουργίας όλων των διατάξεων ελέγχου και ασφαλείας όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Μηνιαίως 

Έλεγχος της σύσφιγξης των ακροδεκτών ρεύματος τόσο στον πίνακα ισχύoς όσο και στις πλακέτες ακροδεκτών 
των συμπιεστών. Οι κινητές και σταθερές επαφές των στοιχείων χειρισμού εξ αποστάσεως θα πρέπει να 
καθαρίζονται  περιοδικά και θα πρέπει να αντικαθίστανται  οποτεδήποτε παρουσιάζουν ενδείξεις φθοράς. 

Μηνιαίως 

Έλεγχος του φορτίου ψυκτικού μέσω του ενδείκτη υγρού Μηνιαίως 

Επαλήθευση ότι δεν υπάρχει  διαρροές λαδιού από τον συμπιεστή Μηνιαίως 

Έλεγχος ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού ή μίγματος  γλυκόλης στο υδραυλικό κύκλωμα. Μηνιαίως 

Εάν  η μονάδα πρόκειται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα,  αποστραγγίστε  το  νερό 
από τις σωληνώσεις και τον εναλλάκτη θερμότητας. Αυτή  η εργασία είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση που η 
θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από το σημείο παγετού του υγρού που χρησιμοποιείται κατά το διάστημα 
ακινησίας 

Ανά σεζόν 

Επαλήθευση της πλήρωσης του κυκλώματος νερού Μηνιαίως 

Επαλήθευση της λειτουργίας του ροόμετρου  Μηνιαίως 

Ελέγξτε το  θερμαντήρα της διάταξης προστασίας του συμπιεστή Μηνιαίως 

Έλεγχος των μεταλλικών φίλτρων στους υδραυλικούς σωλήνες Μηνιαίως 

Καθαρισμός του συγκροτήματος με τα πτερύγια και των μεταλλικών φίλτρων, εάν υπάρχουν, χρησιμοποιώντας  
πεπιεσμένο αέρα προς κατεύθυνση αντίθετη της διέλευσης του αέρα. 
Εάν είναι βουλωμένη η δίοδος, χρησιμοποιήστε πίδακα νερού προσέχοντας να μη λυγίσετε ή να προξενήσετε 
βλάβη στα πτερύγια της σερπαντίνας. 

Μηνιαίως 

Εκτέλεση δοκιμής απόψυξης Μηνιαίως 

Επαλήθευση κατάστασης, σύσφιγξης και ζυγίσματος ανεμιστήρων 4 μήνες  

Έλεγχος του ενδείκτη υγρασίας επάνω στον ενδείκτη υγρού (πράσινος = στεγνή, κίτρινος = υγρή). Εάν ο ενδείκτης 
δεν είναι πράσινος,  όπως υποδεικνύεται στην πινακίδα ενδείξεων,  αντικαταστήστε  το φίλτρο. 

4 μήνες  

Βεβαιωθείτε ότι ο θόρυβος που εκπέμπει το μηχάνημα είναι κανονικός 4 μήνες  

Καθαρίστε τις εξόδους της σκάφης συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων Μηνιαίως 

 

 

Η τακτική συντήρηση  της μονάδας είναι απαραίτητη για τη μακροζωία του μηχανήματος. Η 
έλλειψη συντήρησης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες και/ή βλάβη της μονάδας. Εάν 
δεν πραγματοποιείται η προβλεπόμενη  τακτική συντήρηση, η εγγύηση καθίσταται αμέσως 
άκυρη. 

 
13.3 Προστασία του περιβάλλοντος 
Η νομοθεσία που διέπει τους κανονισμούς χρήσης ουσιών που βλάπτουν το στρώμα του όζοντος της ατμόσφαιρας, απαγορεύει τη 
διασπορά ψυκτικών αερίων στο περιβάλλον και υποχρεώνει τους κατόχους τους στην ανάκτησή τους και την επιστροφή τους στο 
σημείο εμπορίας ή σε ειδικά κέντρα συλλογής, με το πέρας της ωφέλιμης ζωής τους. 
 



Το ψυκτικό R410A είναι από τις ουσίες που υπόκεινται σε ειδική επιτήρηση από το νόμο, και η διαχείρισή του πρέπει να γίνεται 
όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

Κατά συνέπεια, συνιστάται να δίνεται   ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εργασίες συντήρησης, προκειμένου να 
περιορίζονται οι διαρροές ψυκτικού στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

 
14 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Όταν η μονάδα φτάσει στο τέλος της προβλεπόμενης διάρκειας ζωής της και πρέπει να αποσυρθεί και να αντικατασταθεί, θα πρέπει 
να ληφθούν μια σειρά από μέτρα: 
- το ψυκτικό αέριο που περιέχει, πρέπει να ανακτηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό και να αποσταλεί σε κέντρο συλλογής 
- το λιπαντέλαιο των συμπιεστών επίσης πρέπει να ανακτηθεί και να αποσταλεί σε κέντρο συλλογής 
- ο σκελετός και τα μέρη της μονάδας, εάν δεν είναι πλέον χρήσιμα, θα πρέπει να αποσυναρμολογηθούν και να 

διαχωριστούν ανάλογα με τον τύπο του υλικού. Αυτά αφορά ιδιαίτερα τα μέρη από χαλκό και αλουμίνιο, τα οποία περιέχει 
η μονάδα σε αξιόλογες ποσότητες. 

Αυτό γίνεται για τη διευκόλυνση της συλλογής, διάθεσης και ανακύκλωσης και για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στο 
περιβάλλον. 

 
15 Ψυκτικό μέσο 
 
15.1 R410A ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 
 
1. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Η ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

1.1 Αναγνώριση του σκευάσματος Ψυκτικό SUVA* 410A  

Αριθμός αναγνώρισης ψυκτικού 
ASHRAE  

R410A 

2. 
ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Χημική σύσταση του σκευάσματος % κατά βάρος - Αρ. περίπτωσης - Αρ. CE 

Διφθορομεθάνιο (R32)  
Πενταφθοροαιθάνιο (R125) 

50            75-10-5  200-839-4  
50           354-33-6  206-557-8 

3. 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

3.1 Μέγιστοι κίνδυνοι Οι αναθυμιάσεις είναι βαρύτερες του αέρος και  μπορεί να 
προκαλέσουν ασφυξία λόγω της ελάττωσης του  οξυγόνου που 
διατίθεται για την αναπνοή. 

3.2 Ειδικοί κίνδυνοι  Η ταχεία εξάτμιση του υγρού μπορεί να προκαλέσει παγετό.  
Μπορεί να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία. 

4. 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ 
ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1 Μάτια Ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό  για τουλάχιστον 15  λεπτά και 
καλέστε ιατρό. 

Δέρμα Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα 
ρυπασμένα ρούχα. 

Εισπνοή Μεταβείτε σε σημείο με καθαρό αέρα. Εάν είναι απαραίτητο, 
χρησιμοποιήστε  οξυγόνο  ή τεχνητή αναπνοή. Μην χορηγείτε 
αδρεναλίνη ή ανάλογες ουσίες. 

Γενικές πληροφορίες Μην χορηγείτε τίποτε σε άτομα που κείνται λιπόθυμα. 

5. 
ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

5.1 Κατάλληλα  μέσα 
πυρόσβεσης 

Οποιαδήποτε. 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι  Αύξηση της πίεσης. 

5.3 Ειδικές μέθοδοι  Καταιονισμός των δοχείων / δεξαμενών με νερό για την ψύξη 
τους. 

6. 
ΜΕΤΡΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

6.1 Μεμονωμένες 
προφυλάξεις  

Απομακρύνετε το προσωπικό σε ασφαλή χώρο. 
Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Φορέστε 
προστατευτικό εξοπλισμό. 

6.2 Προφυλάξεις για το 
περιβάλλον 

Εξατμίζεται. 



 6.3 Μέθοδοι καθαρισμού Εξατμίζεται. 

7. 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1 Διαχείριση Φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και/ή απαγωγή αερίων 
στο χώρο εργασίας. 
Υποδείξεις για την ασφαλή χρήση: Να χρησιμοποιείτε μόνο καλά 
αεριζόμενους χώρους. Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις ή το 
αερόλυμα. 

7.2 Φύλαξη Η ταχεία εξάτμιση του υγρού μπορεί να προκαλέσει παγετό. 
Μπορεί να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία. 

8. 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ / 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

8.1 Παράμετροι ελέγχου Διφθορομεθάνιο: 
Όρια έκθεσης συνιστώμενα από τη DuPont: AEL(8-h και 12-h 
TWA) = 1000 ml/m3; DuPont (1999). 

8.2 Προστασία του 
αναπνευστικού 

Για ενέργειες διάσωσης και για εργασίες συντήρησης σε 
δεξαμενές, χρησιμοποιείστε αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές. 
Οι αναθυμιάσεις είναι βαρύτερες του αέρος και  μπορεί να 
προκαλέσουν ασφυξία λόγω της ελάττωσης του  οξυγόνου που 
διατίθεται για την αναπνοή. 

Προστασία χεριών Λαστιχένια γάντια. 

Προστασία οφθαλμών Προστατευτικά γυαλιά. 
Μέτρα υγιεινής Μην καπνίζετε. 

9. 
ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

9.1 Σταθερότητα  Δεν σημειώνεται  αποσύνθεση  εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τις συναφείς οδηγίες. 

9.2 Συνθήκες που πρέπει να 
αποφεύγονται 

Το προϊόντα δεν είναι εύφλεκτο κατά την επαφή με τον αέρα σε  
κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας  και  πίεσης. Υπό πίεση  με 
αέρα  ή οξυγόνο,  το  μίγμα μπορεί να γίνει εύφλεκτο. Κάποια 
μίγματα HCFC  ή HFC και χλωρίου, μπορούν να καταστούν  
εύφλεκτα ή δραστικά σε συγκεκριμένες συνθήκες. 

9.3 Υλικά που πρέπει να 
αποφεύγονται 

Αλκάλια, αλκαλικές γαίες, μεταλλικά άλατα σε κοκκώδη μορφή, 
Al, Zn, Be, κλπ. σε μορφή κόνεως. 

9.4 Επικίνδυνα   προϊόντα 
αποσύνθεσης 

Αλογονούχα οξέα, ίχνη αλογονιδίων του καρβονυλίου, 

10. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

10.1 Οξεία τοξικότητα Διφθορομεθάνιο: 
CL50/εισπνοή /4 ώρες /σε αρουραίους = >760 ml/l  
Πενταφθοροαιθάνιο (R125): CL50/εισπνοή /1 ώρα /σε 
αρουραίους = >3480 mg/l 

10.2 Τοπικές επιδράσεις Συγκεντρώσεις που ξεπερνούν ουσιωδώς την τιμή TLV μπορεί 
να προκαλέσουν ναρκωτικές επιδράσεις. Η εισπνοή προϊόντων  
αποσύνθεσης σε υψηλή συγκέντρωση   μπορεί να προκαλέσουν 
ανεπάρκεια του αναπνευστικού (πνευμονικό οίδημα). 

10.3 Μακροχρόνια τοξικότητα  Δεν έχουν αποδειχθεί καρκινογόνες, τερατογόνες ή 
μεταλλαξιογόνες  επιδράσεις σε πειράματα σε ζώα. 

10.4 Ειδικές επιδράσεις Η ταχεία εξάτμιση του υγρού μπορεί να προκαλέσει παγετό. 
Μπορεί να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία. 

11. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

11.1 Επιδράσεις συναφείς με 
την τοξικότητα για το 
περιβάλλον 

Πενταφθοροαιθάνιο (R125): Δυναμικό υπερθέρμανσης του 
πλανήτη των αλογονανθράκων; HGWP; (R-11 = 1) = 0.84  
Δυναμικό καταστροφής του όζοντος; ODP; (R-11 = 1) = 0 

12. 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 

12.1 Απορρίμματα/ 
αχρησιμοποίητα 
προϊόντα 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από ανακατασκευή. 

12.2 Ρυπασμένα δοχεία Τα αποσυμπιεσμένα δοχεία πρέπει να επιστρέφονται στον 
προμηθευτή. 



13. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Αρ. O.N.U. 3163 

ADR/RED 3163 Αέριο, πεπιεσμένο, n.o.s. (Διφθορομεθάνιο, 
Πενταφθοροαιθάνιο) 2, ADR. 



15.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ 
 
Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριωμένα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Μην 
απορρίπτετε αυτά τα αέρια στο περιβάλλον 
 
Τύπος ψυκτικού: R410A 
Τιμή GWP: 1975 
GWP είναι το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη 
 
Η ποσότητα ψυκτικού αναφέρεται στην πινακίδα με το όνομα της μονάδας. Είναι πιθανόν να χρειαστούν τακτικές επιθεωρήσεις για 
τον έλεγχο για διαρροές ψυκτικού, σύμφωνα με τα τοπικά και/ή τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας 
αντιπρόσωπο για πρόσθετες πληροφορίες. 
 



ERRATA CORRIGE: 
Η παρακάτω δήλωση αντικαθιστά τον τύπο για την Ελάχιστη περιεκτικότητα σε νερό του 
εγχειριδίου τοποθέτησης και συντήρησης της μονάδας σας. 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Για να λειτουργεί σωστά το μηχάνημα, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται επαρκής αδράνεια στο συστήματος 
προκειμένου να καλύπτεται ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη τιμή από τον 
ελάχιστο χρόνο εκτός λειτουργίας (OFF) και τον ελάχιστο χρόνο σε λειτουργία (ON). Εν τέλει, αυτοί συμβάλλουν στον 
περιορισμό του αριθμού των ωριαίων εκκινήσεων των συμπιεστών και στην αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητης απόκλισης 
της θερμοκρασίας του παρεχόμενου νερού από τις παραμέτρους ρύθμισης. 
Οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού είναι πάντοτε προτιμητέες επειδή ενέχουν μικρότερο αριθμό χειρισμών ON/OFF 
από τους συμπιεστές, συντελώντας σε μικρότερη φθορά τους, και ελαφρά αύξηση της αποδοτικότητας του 
συστήματος λόγω της ελάττωσης του αριθμού των μεταγωγών. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μονάδες αέρος 
- νερού που λειτουργούν με αντλία θερμότητας, η ελάχιστη ποσότητα νερού θα απαιτήσει από τη μονάδα την 
εκτέλεση απόψυξης: η ύπαρξη επαρκούς αδρανειακού όγκου θα επιτρέψει την αποφυγή σοβαρών αποκλίσεων στη 
θερμοκρασία του νερού που παρέχεται στο τέλος του κύκλου απόψυξης. Ο παρακάτω πειραματικός τύπος είναι για 
τον υπολογισμό της ελάχιστης περιεκτικότητας σε νερό του συστήματος, στην ψυχρή αλλά και τη θερμή πλευρά: 
 

 
 
 

Όπου 

 Ελάχιστη περιεκτικότητα νερού του συστήματος [l] 

 Συνολική ισχύς ψύξης [kW] 

 Αρ. βημάτων ελέγχου χωρητικότητας 

 Χρονικό διάστημα - ο μεγαλύτερος χρόνος μεταξύ των ελάχιστων OFF και ON [δευτ] 

 Επιτρεπόμενο διαφορικό  θερμοκρασίας νερού [°C] (ισοδυναμεί με 2,5°C αν δεν ορίζεται 
άλλως) 

 Πυκνότητα νερού 1000 [kg / m3] 

 Ειδική θερμότητα νερού 4.186 [kJ / (kg°C)] 

 Συντελεστής ποιότητας: πειραματικός συντελεστής, διαφέρει κατά 1 σε κάποιους τύπους 
μονάδων 

 Πειραματική πολλαπλασιαστική σταθερά, ανάλογα με τον τύπο του συμπιεστή 
Εάν ομαδοποιηθούν κάποιοι από τους όρους, ο τύπος μπορεί να διατυπωθεί ως ακολούθως: 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις που θα θεωρηθούν παρακάτω, είτε αφορούν σε κοχλιωτούς συμπιεστές ή σπειροειδείς 
συμπιεστές, όπου το φέρον υγρό αποτελείται από μίγματα νερού - γλυκόλης (αιθυλενίου, προπυλενίου ή άλλη), οι 
τιμές της πυκνότητας και της ειδικής θερμότητας θα πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα. 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ  
Για μονάδες εφοδιασμένες με σπειροειδή συμπιεστή σταθερής απόδοσης, οι σταθερές που χρησιμοποιούνται στον 
τύπο λαμβάνουν τις παρακάτω τιμές: 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

 Μονάδες με 1 
σπειροειδή συμπιεστή 

Μονάδες με 
περισσότερους από 
ένα σπειροειδή 
συμπιεστή 

k [l/kW] 17,20 17,20 

N 1 Ίσες με τον αριθμό των 
συμπιεστών που 
υπάρχουν εγκατεστημένοι 
στη μονάδα 

Fm 0,50 1,00 

K1 0,25 0,25 

Η σταθερά K θεωρεί ότι το μέγιστο μεταξύ του ελάχιστου χρόνου για ON και OFF ισοδυναμεί με 180 δευτ. 
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