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1. Προφύλαξη

1.1Προληπτικό μέτρο ασφαλείας

Για να αποφύγετε τραυματισμό του χρήστη ή άλλων ανθρώπων και υλικών ζημιών, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες

Η εσφαλμένη λειτουργία λόγω παραβίασης της εντολής θα προκαλέσει βλάβη ή ζημιά.

Πριν από τη συντήρηση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρώτα διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο σέρβις.

1.2 Προειδοποίηση 

Εγκατάσταση

Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή υποτιμημένο αυτόματο διακόπτη.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή σε ειδικό κύκλωμα

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Για ηλεκτρικές εργασίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον πωλητή, έναν εξειδικευμένο
ηλεκτρολόγο ή ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό

κέντρο εξυπηρέτησης.

Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Πάντα να γειώνετε το προϊόν.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Τοποθετήστε τον πίνακα και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου με ασφάλεια.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς από ηλεκτροπληξία.

Τοποθετείτε πάντα ένα ειδικό κύκλωμα και διακόπτη.

Η ακατάλληλη καλωδίωση ή η εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Χρησιμοποιήστε τον σωστά διαβαθμισμένο διακόπτη
ασφάλειας.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην τροποποιείτε ή παρατείνετε το καλώδιο
τροφοδοσίας.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην εγκαταστήσετε, αφαιρέσετε ή επανεγκαταστήσετε τη μονάδα από μόνοι σας
(πελάτης).

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.

Να είστε προσεκτικοί κατά την αποσυσκευασία και την εγκατάσταση του
προϊόντος.

Οι αιχμηρές άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα άκρα του 
περιβλήματος και των πτερυγίων στο
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Συμπυκνωτή και εξατμιστήρα.

Για εγκατάσταση, επικοινωνήστε πάντα με τον αντιπρόσωπο ή με
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση.
Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εγκατάστασης δεν έχει επιδεινωθεί με τα

χρόνια.

Εάν η βάση συρρικνωθεί, το κλιματιστικό θα μπορούσε να πέσει με αυτό, προκαλώντας ζημιά 

στην ιδιοκτησία, βλάβη προϊόντος και τραυματισμό.

Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η
υγρασία είναι πολύ υψηλή και η

Πόρτα ή το παράθυρο ανοιχτό.

Προσέξτε ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην μπορεί να τραβηχτεί ή να
καταστραφεί κατά τη διάρκεια

λειτουργίας

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην τοποθετείτε τίποτα στο καλώδιο
τροφοδοσίας.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φις από την πρίζα κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην αγγίζετε (λειτουργείτε) το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
Μην τοποθετείτε ένα θερμαντήρα ή άλλη συσκευή κοντά
στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

Μην αφήνετε το νερό να φτάσει σε ηλεκτρικά
μέρη.

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, αστοχία του προϊόντος ή ηλεκτροπληξία.

Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτο αέριο ή καύσιμο
κοντά στο προϊόν.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή βλάβης του προϊόντος.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλά κλεισμένο χώρο για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μπορεί να εμφανιστεί έλλειψη οξυγόνου.

Όταν διαρρέουν εύφλεκτα αέρια, απενεργοποιήστε το αέριο και ανοίξτε ένα
παράθυρο για αερισμό πριν

ενεργοποιήσετε το προϊόν.

Εάν προέρχονται  παράξενος ήχος ή καπνός, απενεργοποιήστε το διακόπτη ή
αποσυνδέστε το

καλώδιο τροφοδοσίας.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Σταματήστε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο σε καταιγίδα ή τυφώνα. Αν
είναι δυνατόν, αφαιρέστε το

προϊόν από το παράθυρο πριν φτάσει ο τυφώνας.



Υπάρχει κίνδυνος υλικών ζημιών, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.

Μην ανοίγετε τη σχάρα εισόδου του προϊόντος κατά τη λειτουργία. (Μην
αγγίζετε το

ηλεκτροστατικό φίλτρο, εάν η συσκευή είναι έτσι εξοπλισμένη.)

Υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.

Όταν το προϊόν είναι εμποτισμένο, επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στο προϊόν.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.

Εξαερώστε το προϊόν κατά διαστήματα όταν το χρησιμοποιείτε μαζί με φούρνο
κ.λπ.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Απενεργοποιήστε την κύρια παροχή ρεύματος όταν καθαρίζετε ή
συντηρείτε το προϊόν.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το
φις τροφοδοσίας ρεύματος ή

απενεργοποιήστε τον διακόπτη.

Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή βλάβης του προϊόντος ή ακούσιας λειτουργίας.

Φροντίστε να μην υπάρχει κίνδυνος να ακουμπήσει κανείς ή να
κάτσει στην εξωτερική μονάδα.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές στο προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγχετε πάντα τη διαρροή αερίου (ψυκτικού μέσου) μετά την εγκατάσταση ή
την επισκευή του προϊόντος.
 Τα χαμηλά επίπεδα ψυκτικού μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.

Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να
διασφαλίσετε ότι το νερό απομακρύνεται σωστά.

Μια κακή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.

Διατηρείτε το επίπεδο σταθερό ακόμα
και όταν εγκαθιστάτε το προϊόν.

Μπορεί να αποφύγετε τις δονήσεις διαρροής νερού.

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν εκεί όπου μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ζεστός
αέρας από την εξωτερική μονάδα και να ενοχλεί

 τη γειτονιά.

Μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στους γείτονές σας.

Χρησιμοποιήστε δύο ή περισσότερα άτομα για να ανασηκώσετε και να
μεταφέρετε το προϊόν.

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν εκεί όπου θα εκτεθεί απευθείας στον άνεμο
της θάλασσας (σπρέι αλατιού).

Μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στο προϊόν. Διάβρωση, ιδιαίτερα στον συμπυκνωτή και στον 
εξατμιστή
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στα πτερύγια, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία προϊόντος ή ανεπαρκή λειτουργία.

Λειτουργικό

Μην εκθέτετε το δέρμα απευθείας σε ψυχρό αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
(Μην κάθεστε στο προϊόν).

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως η διατήρηση
τροφίμων, έργων τέχνης

Κλπ. Είναι ένα κλιματιστικό καταναλωτή, όχι ένα ψυκτικό σύστημα ακριβείας.

Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας περιουσίας.

Μην εμποδίζετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής του αέρα.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για καθαρισμό. Μην

χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, διαλύτες κλπ.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στα πλαστικά μέρη του προϊόντος.

Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος κατά την αφαίρεση του φίλτρου αέρα.
Ειναι πολυ

κοφτερά

Μην προχωρήσετε ή μην τοποθετήσετε τίποτα στο προϊόν. (Εξωτερικές
μονάδες)

Τοποθετείτε πάντα το φίλτρο ασφαλώς. Καθαρίστε το φίλτρο κάθε δύο
εβδομάδες ή συχνότερα αν είναι απαραίτητο

Ένα βρώμικο φίλτρο μειώνει την απόδοση του κλιματιστικού και μπορεί να προκαλέσει 

δυσλειτουργία ή βλάβη στο προϊόν.

Μην τοποθετείτε τα χέρια ή άλλα αντικείμενα μέσα από την είσοδο ή την έξοδο
αέρα ενώ βρίσκεται το προϊόν

σε λειτουργία

Μην πίνετε το αποστραγγιζόμενο νερό από το προϊόν.
Χρησιμοποιείτε σταθερό σκαμνί ή σκάλα κατά τον καθαρισμό ή τη
συντήρηση του προϊόντος.

Προσέξτε να αποφύγετε τραυματισμούς.

Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με καινούργιες μπαταρίες
του ίδιου τύπου. Μην

αναμείξετε παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Μην επαναφορτίζετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. Μην πετάτε τις
μπαταρίες στη φωτιά.

Μπορούν να καούν και να εκραγούν.

Αν το υγρό από τις μπαταρίες φτάσει στο δέρμα ή τα ρούχα σας, πλύνετε καλά με
καθαρό

νερό. Μη χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο των μπαταριών που έχουν διαρρεύσει.
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2. Λειτουργία

Ονόματα Μοντέλων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μονάδων

3D 
Inverter 

Χωρητικότητα Εσωτερικές μονάδες Εξωτερικές μονάδες
9k ACP-09CH25AEYI/I ACP-09CH25AEYI/O 
12k ACP-12CH35AEYI/I ACP-12CH35AEYI/O 

Φίλτρο κρυοκαταλύτη

Plasma(O)

Silver Ico Φίλτρο(O)

Vitamin C Φίλτρο(O)

3M HAM Φίλτρο(O)

Bio Φίλτρο(O)

Χρυσό Φινίρισμα(O)

Ιονιστής(O)

Αυτοκαθαρισμός(O)

1W Αναμονή

Λειτουργία μνήμης θέσης περσίδας

Διαρροή ψυκτικού μέσου

Λειτουργία αυτοδιάγνωσης

Υδρόφιλο λεπτό αλουμίνιο

Αντιρυτιδική καμπίνα

Κάλυμμα προστασίας βαλβίδας

Ζώνη θέρμανσης πλαισίου
(O)

Λειτουργία οριζόντιας/κάθετης κίνησης(O)

Φίλτρο

Follow Me(O)

Αθόρυβη λειτουργία(O)

Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου συμπιεστή
(O)

O: προαιρετική επιλογή 
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3. Διάσταση

3.1 Εσωτερική 
μονάδα 

W D

 Μονάδα:mm 

Μοντέλο L(mm) R(mm) H(mm) 
Διάσταση χώρου 

εγκατάστασης(mm) 
ACP-09CH25AEYI/I 

180 110 45 65 
ACP-12CH35AEYI/I 

Μοντέλο W D H 
ACP-09CH25AEYI/I 

835 198 280
ACP-12CH35AEYI/I 
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3.2 Εξωτερική μονάδα 

Περισσότερο από 30cm

Περισσότερο από 60cm

Περισσότερο από 200cm

Περισσότερο από 30cm

Περισσότερο 
από 60cm 
(Service χώρος

Fence orobstacles

Μονάδα:mm 

Μοντέλο W D H W1 A B 
ACP-09CH25AEYI/O 810 310 558 874 549 325 
ACP-12CH35AEYI/O 810 310 558 874 549 325 
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4. Κύκλωμα ψυκτικού διαγράμματος

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΥΓΡΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΠΛΕΥΡΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ)

Συμπιεστής

2-WAY ΒΑΛΒΙΔΑ

3-WAY βαλβίδα

4-WAY βαλβίδα

ΨΥΞΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

T2 Αποστακτήρας 
αισθητήρας θερμοκρασίας

T1 θερμοκρασία δωματίου 
αισθητήρας

T3 Συμπιεστής 
αισθητήρας θερμοκρασίας

Συσσωρευτής T5 Αισθητήρας Θερμοκρασίας εκφόρτισης. 

T4 περιβάλλον 
αισθητήρας θερμοκρασίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
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5.Διάγραμμα καλωδίωσης
5.1Εσωτερική Μονάδα
ACP-09CH25AEYI/I, ACP-12CH35AEYI/
I 
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5.2 Εσωτερική Μονάδα

ACP-09CH25AEYI/O, ACP-12CH35AEYI/O 
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6 Λεπτομέρειες Εγκατάστασης

6.1 Ροπή  κλειδιού για εγκατάσταση

Εξωτερική διάμετρος Ροπή Πρόσθετη ροπή σύσφιξης
mm inch N.cm N.cm
Ф6.35 1/4 1500(153kgf.cm) 1600(163kgf.cm) 
Ф9.52 3/8 2500(255kgf.cm) 2600(265kgf.cm) 
Ф12.7 1/2 3500(357kgf.cm) 3600(367kgf.cm) 
Ф15.9 5/8 4500(459kgf.cm) 4700(479kgf.cm) 
Ф19 3/4 6500(663kgf.cm) 6700(683kgf.cm) 

6.2 Συνδέστε τα καλώδια
Το καλώδιο τροφοδοσίας της σύνδεσης πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με το ακόλουθο 
φύλλο προδιαγραφών.

Ονομαστικό ρεύμα συσκευής Ονομαστική περιοχή εγκάρσιας διατομής(mm²) 
>3 and ≤6 0.75 
>6 and ≤10 1 
>10 and ≤16 1.5 
>16 and ≤25 2.5 

Το μέγεθος του καλωδίου και το ρεύμα της ασφάλειας ή του διακόπτη καθορίζονται από το μέγιστο 

ρεύμα που αναγράφεται στην πινακίδα που βρίσκεται στην πλαϊνή πλευρά της μονάδας. Ανατρέξτε 

στην πινακίδα τύπου πριν επιλέξετε το καλώδιο, την ασφάλεια και το διακόπτη.
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6.3 Μήκος σωλήνα και ανύψωση Το μήκος 

σωλήνα και το ποσό ψυκτικού: 

Μοντέλο 
μέγεθος σωλήνα κανονικό 

μήκος 
(m) 

μέγιστη. 
ανύψωση 

B (m) 

μέγιστο. 
μήκος 
A (m) 

επιπλέον 
ψύξη 

(g/m) Αέριο Υγρό 

ACP-09CH25AEYI/I + ACP-09CH25AEYI/O 3/8’’ 
(Ф9.52) 

1/4’’ 
(Ф6.35) 5 10 25 15 

ACP-12CH35AEYI/I + ACP-12CH35AEYI/O 3/8’’ 
(Ф9.52) 

1/4’’ 
(Ф6.35) 5 10 25 15 

Προσοχή: 

Η δοκιμή χωρητικότητας βασίζεται στο κανονικό μήκος και το μέγιστο επιτρεπτό μήκος 

βασίζεται στην αξιοπιστία του συστήματος.

Η παγίδα λαδιού πρέπει να εγκατασταθεί ανά 5-7 μέτρα.
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6.4 Εγκατάσταση για πρώτη φορά

Ο αέρας και η υγρασία στο ψυκτικό σύστημα έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως παρακάτω: 

Η πίεση στο σύστημα αυξάνεται. 

Το ρεύμα λειτουργίας αυξάνεται. 

Η απόδοση ψύξης ή θέρμανσης πέφτει. 

Η υγρασία στο κύκλωμα ψυκτικού μπορεί να παγώσει και να μπλοκάρει την τριχοειδή σωλήνωση. 

Το νερό μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση εξαρτημάτων στο ψυκτικό σύστημα. 

Επομένως, οι εσωτερικές μονάδες και οι σωλήνες μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων πρέπει να 

ελέγχονται διαρροές και να εκκενώνονται για να απομακρύνουν το αέριο και την υγρασία από το σύστημα.

Έλεγχος διαρροής αερίου (μέθοδος νερού με σαπούνι):

Εφαρμόστε νερό σαπουνιού ή υγρό ουδέτερο απορρυπαντικό στις συνδέσεις της εσωτερικής μονάδας ή στις 

συνδέσεις εξωτερικής μονάδας με μια μαλακή βούρτσα για να ελέγξετε τη διαρροή των σημείων σύνδεσης 

των σωληνώσεων. Αν βγαίνουν φυσαλίδες, οι σωλήνες έχουν διαρροή.

1. Καθαρισμός αέρα με αντλία κενού

Εσωτερική μονάδα (Υγρή πλευρά)

(Πλευρά αερίου)

Κενή  αντλία

Lo Hi

Handle Hi 

Βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης

Κλείσιμο

Βαλβίδα πολλαπλής
Μετρητής σύνθεσης

Πίεση 
μετρητής 

-0.1MPa

Handle Lo
Φορτίστε τον 

εύκαμπτο σωλήνα   
Κενή αντλία 

Handle Hi
Φορτίστε τον εύκαμπτο σωλήνα

Εξωτερική μονάδα

Κλείσιμο

Βαλβίδα τριπλής κατεύθυνσης
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1) Σφίξτε πλήρως τα παξιμάδια των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, επιβεβαιώστε ότι τόσο οι

βαλβίδες 2 κατευθύνσεων όσο και οι βαλβίδες 3 κατευθύνσεων είναι ρυθμισμένες στην κλειστή θέση.

2) Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης με τον πείρο ώθησης της λαβής lo στη θυρίδα τροφοδοσίας

αερίου τριών οδών.

3) Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης της σύνδεσης χειρολαβής hi με την αντλία κενού.

4) Ανοίξτε πλήρως τη λαβή Lo της βαλβίδας πολλαπλής εισαγωγής.

5) Χρησιμοποιήστε την αντλία κενού για να εκκενώσετε.

6) Εκτελέστε εκκένωση για 30 λεπτά και ελέγξτε εάν ο μετρητής σύνθετου δείκτη υποδεικνύει -0.1Mpa. Εάν

ο μετρητής δεν δείχνει -0.1Mpa μετά την άντληση 30 λεπτών, θα πρέπει να αντληθεί 20 λεπτά

περισσότερο. Εάν η πίεση δεν μπορεί να επιτύχει -0.1Mpa μετά την άντληση 50 λεπτών, ελέγξτε εάν

υπάρχουν κάποια σημεία διαρροής
Κλείστε πλήρως τη βαλβίδα λαβής Lo της βαλβίδας πολλαπλής και σταματήστε τη λειτουργία της αντλίας κενού. Βεβαιωθείτε 

ότι η βελόνα του μετρητή δεν κινείται (περίπου 5 λεπτά μετά την απενεργοποίηση της αντλίας κενού).

7) Γυρίστε το παξιμάδι εξαέρωσης των βαλβίδων 3 κατευθύνσεων περίπου 45 ° αριστερόστροφα για 6 ή 7 δευτερόλεπτα μετά 

την έξοδο του αερίου και, στη συνέχεια, σφίξτε ξανά το περικόχλιο. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη πίεσης στην ένδειξη πίεσης είναι 

λίγο μεγαλύτερη από την πίεση ατμόσφαιρας. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης από την βαλβίδα 3 

κατευθύνσεων.

8) Ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα 2 κατευθύνσεων και την βαλβίδα 3 κατευθύνσεων και σφίξτε καλά το πώμα της βαλβίδας 3

κατευθύνσεων.

2. Καθαρισμός αέρα από ψυκτικό μέσο
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Διαδικασία: 

1). Βεβαιωθείτε ότι τόσο οι βαλβίδες 2 κατευθύνσεων όσο και οι βαλβίδες 3 κατευθύνσεων είναι 

ρυθμισμένες στην κλειστή θέση.

2). Συνδέστε το σετ φορτιστή και έναν κύλινδρο φόρτισης στη θύρα υπηρεσίας της βαλβίδας 3 

κατευθύνσεων.

3). Καθαρισμός αέρα.

Ανοίξτε τις βαλβίδες του κυλίνδρου φόρτισης και τη ρύθμιση φορτίου. Καθαρίστε τον αέρα 

ξεσφίγοντας το παξιμάδι της βαλβίδας 2 κατευθύνσεων περίπου 45 'για 3 δευτερόλεπτα και 

κλείνοντας το για 1 λεπτό. Επαναλάβετε 3 φορές.

Αφού καθαρίσετε τον αέρα, χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο για να σφίξετε το παξιμάδι της 

φλάντζας 2 κατευθύνσεων.

4). Ελέγξτε τη διαρροή αερίου.

Ελέγξτε τις συνδέσεις φλόγας για διαρροή αερίου.

5). Εκφορτώστε το ψυκτικό.

Κλείστε τη βαλβίδα του κυλίνδρου φόρτισης και εκφορτώστε το ψυκτικό μέσο χαλαρώνοντας το 

παξιμάδι εξαέρωσης της βαλβίδας 2 κατευθύνσεων περίπου 45 'έως ότου ο δείκτης δείξει 0,3 έως 0,5 

Mpa.

6). Αποσυνδέστε το σετ φορτιστή και τον κύλινδρο φόρτισης και ρυθμίστε τις βαλβίδες 2 και 3 οδών 

στην ανοικτή θέση.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε ένα εξαγωνικό κλειδί για τη λειτουργία των στελεχών της βαλβίδας.

7). Τοποθετήστε τα περικόχλια βαλβίδων βαλβίδων και το πώμα θύρας εξυπηρέτησης.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα δυναμόκλειδο για να σφίξετε το καπάκι της θύρας σέρβις σε ροπή 

18N · m.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη διαρροή αερίου.

3. Προσθήκη του ψυκτικού μέσου εάν το μήκος του σωλήνα>5m
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Διαδικασία                                                   : 

1). Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης στον κύλινδρο φόρτισης, ανοίξτε τη βαλβίδα 2 κατευθύνσεων και 

την βαλβίδα 3 κατευθύνσεων. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης που αποσυνδέσατε από την αντλία 

κενού στη βαλβίδα στο κάτω μέρος του κυλίνδρου. Εάν το ψυκτικό μέσο είναι R410A, κάντε τον κύλινδρο από 

κάτω προς τα πάνω για να διασφαλίσετε τη φόρτιση του υγρού.

2). Καθαρίστε τον αέρα από τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης.

3)Ανοίξτε τη βαλβίδα στο κάτω μέρος του κυλίνδρου και πιέστε την βαλβίδα ελέγχου στο σύνολο φόρτισης για 

να καθαρίσετε τον αέρα (προσέξτε το υγρό ψυκτικό μέσο).

4) Τοποθετήστε τον κύλινδρο φόρτισης στην ηλεκτρονική κλίμακα και καταγράψτε το βάρος.
 Χειριστείτε το κλιματιστικό σε λειτουργία ψύξης.

5) Ανοίξτε τις βαλβίδες (χαμηλή πλευρά) στο σύνολο φόρτισης και φορτίστε το σύστημα με 
ψυκτικό υγρό. 

6). Όταν η ηλεκτρονική κλίμακα εμφανίζει το σωστό βάρος (ανατρέξτε στον πίνακα), αποσυνδέστε 

αμέσως τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης από τη θύρα σέρβις της τρισδιάστατης βαλβίδας και κλείστε 

το κλιματιστικό πριν αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα.

7). Τοποθετήστε τα πώματα των βαλβίδων και τη θύρα σέρβις

Χρησιμοποιήστε το ροπόκλειδο για να σφίξετε το κάλυμμα της θύρας υπηρεσίας σε ροπή 18N.m.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει για διαρροή αερίου.

Electronic 
scale 
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6.5 Προσθήκη του ψυκτικού μέσου μετά την λειτουργία του συστήματος για πολλά χρόνια

Διαδικασία: 

1).Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης στη θυρίδα τριών καναλιών, ανοίξτε τη βαλβίδα 2 κατευθύνσεων και την 

βαλβίδα 3 κατευθύνσεων. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης στη βαλβίδα στο κάτω μέρος του κυλίνδρου. Αν το 

ψυκτικό μέσο είναι R410A, κάντε τον κύλινδρο από κάτω προς τα πάνω για να εξασφαλίσετε τη φόρτιση υγρού.

2). Καθαρίστε τον αέρα από τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης.

Ανοίξτε τη βαλβίδα στο κάτω μέρος του κυλίνδρου και πιέστε την βαλβίδα ελέγχου στο σύνολο φόρτισης για να 

καθαρίσετε τον αέρα (προσέξτε το υγρό ψυκτικό μέσο).

3) Τοποθετήστε τον κύλινδρο φόρτισης στην ηλεκτρονική κλίμακα και καταγράψτε το βάρος.
4) Χειριστείτε το κλιματιστικό σε λειτουργία ψύξης.
5) Ανοίξτε τις βαλβίδες (Χαμηλή πλευρά) στο σύνολο φόρτισης και φορτίστε το σύστημα με

ψυκτικό υγρό.

6). Όταν η ηλεκτρονική κλίμακα εμφανίζει το σωστό βάρος (ανατρέξτε στο μετρητή και την πίεση της 

χαμηλής πλευράς), αποσυνδέστε αμέσως τον εύκαμπτο σωλήνα από τη θύρα σέρβις της 

τρισδιάστατης βαλβίδας και κλείστε το κλιματιστικό πριν αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα.

7). Τοποθετήστε τα πώματα των βαλβίδων και τη θύρα σέρβις

Χρησιμοποιήστε το ροπόκλειδο για να σφίξετε το κάλυμμα της θύρας υπηρεσίας σε ροπή 18N.m.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει για διαρροή αερίου.

Electronic 
scale 
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6.6 Επανεγκατάσταση ενώ η εσωτερική μονάδα πρέπει να 
επισκευαστεί
1. Συλλογή ψυκτικού μέσου στην εξωτερική μονάδα

Διαδικασία

1). Βεβαιωθείτε ότι τόσο οι βαλβίδες 2 κατευθύνσεων όσο και οι βαλβίδες 3 κατευθύνσεων 

έχουν ρυθμιστεί στη θέση ανοιχτή

Αφαιρέστε τα πώματα των βαλβίδων και επιβεβαιώστε ότι τα στελέχη βαλβίδων βρίσκονται 

στην ανοιχτή θέση.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε ένα εξαγωνικό κλειδί για τη λειτουργία των στελεχών της 

βαλβίδας.

2). Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης με τον πείρο ώθησης της λαβής lo στη θυρίδα 

αερίου τριών οδών.

3). Καθαρισμός αέρα του σωλήνα φόρτισης.

Ανοίξτε ελαφρά τη βαλβίδα Lo της βαλβίδας της πολλαπλής για να καθαρίσετε τον αέρα από τον 

εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, κλείστε τον γρήγορα.

4). Ρυθμίστε τη βαλβίδα 2 κατευθύνσεων στη θέση κλεισίματος.

5). Λειτουργήστε το κλιματιστικό στον κύκλο ψύξης και σταματήστε το όταν ο δείκτης δείχνει 0,1MPa.

6). Ρυθμίστε αμέσως τη βαλβίδα 3 κατευθύνσεων στην κλειστή θέση

Κάνετε αυτό γρήγορα, ώστε το μετρητή να καταλήγει να δείχνει 0,3 έως 0,5Mpa.

Αποσυνδέστε τη διάταξη φόρτισης και σφίξτε τα παξιμάδια των στελεχών της βαλβίδας 2 και 3 

βαλβίδων.

Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο για να σφίξετε το καπάκι της θύρας τριών καναλιών με ροπή 

18N.m.

Be sure to check for gas leakage. 
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2. Καθαρισμός αέρα από το ψυκτικό μέσο

Διαδικασία: 

1). Βεβαιωθείτε ότι τόσο οι βαλβίδες 2 κατευθύνσεων όσο και οι βαλβίδες 3 κατευθύνσεων είναι 

ρυθμισμένες στην κλειστή θέση.

2). Συνδέστε το σετ φορτιστή και έναν κύλινδρο φόρτισης στη θύρα υπηρεσίας της βαλβίδας 3 

κατευθύνσεων

Αφήστε τη βαλβίδα στον κύλινδρο φόρτισης κλειστή.

3). Καθαρισμός αέρα.

Ανοίξτε τις βαλβίδες του κυλίνδρου φόρτισης και τη ρύθμιση φορτίου. Καθαρίστε τον αέρα 

ξεσφίγοντας το παξιμάδι της βαλβίδας 2 κατευθύνσεων περίπου 45 'για 3 δευτερόλεπτα και 

κλείνοντας το για 1 λεπτό. Επαναλάβετε 3 φορές. 

Αφού καθαρίσετε τον αέρα, χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο για να σφίξετε το παξιμάδι της φλάντζας 2 κατευθύνσεων.

4). Ελέγξτε τη διαρροή αερίου

Ελέγξτε τις συνδέσεις φλόγας για διαρροή αερίου.

5). Εκφορτώστε το ψυκτικό.

Κλείστε τη βαλβίδα του κυλίνδρου φόρτισης και εκφορτώστε το ψυκτικό μέσο χαλαρώνοντας το παξιμάδι εξαέρωσης της 

βαλβίδας 2 κατευθύνσεων περίπου 45 'έως ότου το περιτύπωμα δείξει 0,3 έως 0,5 Mpa.

6). Αποσυνδέστε το σετ φορτιστή και τον κύλινδρο φόρτισης και ρυθμίστε τις βαλβίδες 2 και 3 οδών στην ανοιχτή 

θέση

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε ένα εξαγωνικό κλειδί για τη λειτουργία των στελεχών της βαλβίδας.
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7). Τοποθετήστε τα περικόχλια βαλβίδων και το καπάκι θύρας 
εξυπηρέτησης
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε ένα δυναμόκλειδο για να σφίξετε το 
κάλυμμα της θύρας σέρβις σε ροπή 18N.m. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη 
διαρροή αερίου.
6.7 Επανεγκατάσταση ενώ η εξωτερική μονάδα πρέπει να επισκευαστεί 
1. Εκκένωση για όλο το σύστημα

Διαδικασία: 

1). Βεβαιωθείτε ότι τόσο οι βαλβίδες 2 κατευθύνσεων όσο και οι βαλβίδες 3 κατευθύνσεων 

έχουν ρυθμιστεί στη θέση ανοιχτή.

2). Συνδέστε την αντλία κενού στη θύρα σέρβις 3 βαλβίδων.

3). Εκκενώστε περίπου μία ώρα. Επιβεβαιώστε ότι ο μετρητής σύνθετου δείκτη υποδεικνύει 

-0.1Mpa.

4). Κλείστε τη βαλβίδα (Χαμηλή πλευρά) στο σύνολο φόρτισης, απενεργοποιήστε την αντλία 

κενού και επιβεβαιώστε ότι η βελόνα του μετρητή δεν κινείται (περίπου 5 λεπτά μετά την 

απενεργοποίηση της αντλίας κενού).

5). Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης από την αντλία κενού.

2. Φόρτιση ψυκτικού μέσου
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Διαδικασία: 

1). Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης στον κύλινδρο φόρτισης, ανοίξτε την βαλβίδα 2 κατευθύνσεων και την 

βαλβίδα 3 κατευθύνσεων. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης που αποσυνδέσατε από την αντλία κενού στη 

βαλβίδα στο κάτω μέρος του κυλίνδρου. Αν το ψυκτικό μέσο είναι R410A, κάντε τον κύλινδρο από κάτω προς τα πάνω 

για να εξασφαλίσετε τη φόρτιση υγρού.

2). Καθαρίστε τον αέρα από τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης

Ανοίξτε τη βαλβίδα στο κάτω μέρος του κυλίνδρου και πιέστε την βαλβίδα ελέγχου στο σύνολο φόρτισης για να 

καθαρίσετε τον αέρα (προσέξτε το υγρό ψυκτικό μέσο).

3) Τοποθετήστε τον κύλινδρο φόρτισης στην ηλεκτρονική κλίμακα και καταγράψτε το βάρος.

4). Ανοίξτε τις βαλβίδες (Χαμηλή πλευρά) στο σύνολο φόρτισης και φορτίστε το σύστημα με ψυκτικό υγρό

Εάν το σύστημα δεν μπορεί να φορτιστεί με την καθορισμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ή μπορεί να φορτιστεί λίγο κάθε 

φορά (περίπου 150g κάθε φορά), θέτοντας σε λειτουργία τον κλιματισμό στον κύκλο ψύξης. Ωστόσο, μία φορά δεν είναι 

αρκετή, περιμένετε περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία.

5). Όταν η ηλεκτρονική κλίμακα εμφανίσει το σωστό βάρος, αποσυνδέστε αμέσως τον εύκαμπτο σωλήνα φόρτισης από 

τη θύρα σέρβις της βαλβίδας 3 κατευθύνσεων

Εάν το σύστημα έχει φορτιστεί με υγρό ψυκτικό μέσο κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού, απενεργοποιήστε το 

κλιματιστικό πριν αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα.

6). Τοποθετήστε τα πώματα των βαλβίδων και τη θύρα εξυπηρέτησης

Χρησιμοποιήστε το ροπόκλειδο για να σφίξετε το κάλυμμα της θύρας υπηρεσίας σε ροπή 18N.m.

Electronic 
scale 
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Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει για διαρροή αερίου



25

7. Χαρακτηριστικά λειτουργίας

Θερμοκρασία 

Τύπος 
Ψύξη Θέρμανση Ξήρανση

Θερμοκρασία δωματίου
17 32  

 (62 90 ) 

0 30  

(32 86 ) 

10 32  

(50 90 ) 

Εξωτερική θερμοκρασία

0°C 50°C 

(32°F 122°F) 

-15°C 30°C
(5°F 86°F)

0°C 50°C 

(32°F 122°F) 

-15°C 50°C
(5°F 122°F)

(Για μοντέλα με σύστημα ψύξης 

χαμηλής θερμοκρασίας) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
1. Εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται εκτός των παραπάνω συνθηκών, ενδέχεται να τεθούν
σε λειτουργία ορισμένα χαρακτηριστικά προστασίας από την ασφάλεια και να προκαλέσει
ασυνήθιστη λειτουργία της συσκευής.
2. Η σχετική υγρασία του δωματίου πρέπει να είναι μικρότερη από 80%. Εάν το κλιματιστικό
λειτουργεί πέρα   από αυτό το σχήμα, η επιφάνεια του κλιματιστικού μπορεί να προσελκύσει
συμπύκνωση. Ρυθμίστε την κατακόρυφη λαβή ροής αέρα στη μέγιστη γωνία (κάθετα στο
πάτωμα) και ρυθμίστε τη λειτουργία ανεμιστήρα HIGH.

3. Η βέλτιστη απόδοση θα επιτευχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της ζώνης θερμοκρασίας λειτουργίας.
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8. Ηλεκτρονική
λειτουργία
8.1 Σύντμηση

T1:  Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου

T2:  Θερμοκρασία πηνίου εξατμιστή

T3:  Θερμοκρασία πηνίου συμπυκνωτή

T4:  Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος

T5: Θερμοκρασία εκφόρτισης συμπιεστή

8.2 Λειτουργία οθόνης

8.2.1 Επεξήγηση εικονιδίου στην εσωτερική πλακέτα οθόνης.

Ενδεικτική λυχνία ION (προαιρετική λειτουργία)  Αυτή η λυχνία 
ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία καθαρού αέρα.
Λυχνία ένδειξης DEFROST (Μόνο για μοντέλα ψύξης και θέρμανσης): 
Ανάβει όταν το κλιματιστικό αρχίζει να ξεπαγώνει αυτόματα ή όταν 
ενεργοποιείται η λειτουργία θερμού αέρα κατά τη λειτουργία θέρμανσης
Λυχνία ένδειξης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Αυτή η λυχνία ανάβει όταν λειτουργεί το κλιματιστικό.

Λυχνία ένδειξης ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Παροχή κατά τη λειτουργία 
Χρονοδιακόπτη

Ένδειξη θερμοκρασίας ™ Εμφανίζει τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας όταν 
λειτουργεί το κλιματιστικό. Εμφανίζει τον κωδικό δυσλειτουργίας.
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8.3 Κύρια προστασία
8.3.1 Χρονική καθυστέρηση στην επανεκκίνηση του συμπιεστή
1 λεπτό καθυστέρησης για την πρώτη εκκίνηση και 3 λεπτά καθυστέρηση για τους 
άλλους.
8.3.2 Προστασία θερμοκρασίας στην κορυφή του συμπιεστή
Η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί όταν η κορυφαία θερμοκρασία του 
συμπιεστή. Ο προστατευτής διακόπτεται και θα ξεκινήσει ξανά μετά από την 
κορυφαία θερμοκρασία του συμπιεστή. Επανατοποθέτηση του προστατευτικού.
8.3.3 Προστασία της θερμοκρασίας της εκκένωσης του συμπιεστή
Όταν η θερμοκρασία εκφόρτισης του συμπιεστή. Αυξάνεται, η τρέχουσα συχνότητα θα περιοριστεί 
σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:
--- Θερμοκρασία εκφόρτισης συμπιεστή. T5> 115  για 5 δευτερόλεπτα, ο συμπιεστής σταματά και 
επανεκκινεί μέχρι το T5 <90
--- 110 <T5 <115,  μειώστε τη συχνότητα στο χαμηλότερο επίπεδο κάθε 2 λεπτά.

--- 105 <T5 <110,  συνεχίστε να τρέχετε με την τρέχουσα συχνότητα.

---- T5 <105,  χωρίς όριο συχνότητας.

8.3.4 Η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι εκτός ελέγχου

Όταν η εσωτερική ταχύτητα του ανεμιστήρα παραμείνει πολύ χαμηλή (300RPM) για ορισμένο χρονικό διάστημα, 
η μονάδα θα σταματήσει και η λυχνία LED θα εμφανίσει την αποτυχία.
8.3.5 Προστασία μονάδας μετατροπέα
Η μονάδα μετατροπέα διαθέτει συνάρτηση προστασίας σχετικά με το ρεύμα, την τάση και τη 
θερμοκρασία. Αν συμβούν αυτές οι προστασίες, ο αντίστοιχος κωδικός θα εμφανιστεί στην εσωτερική 
μονάδα και η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί.
8.3.6 Λειτουργία ανοιχτής καθυστέρησης ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου
Όταν η μονάδα ξεκινήσει, η περσίδα θα είναι ενεργή αμέσως και ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα ανοίξει 
10 δευτερόλεπτα αργότερα.
Εάν η μονάδα λειτουργεί σε λειτουργία θέρμανσης, ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα ελέγχεται επίσης με 
λειτουργία αντι-ψυχρού ανέμου.
8.3.7 Προστασία αισθητήρα στο ανοικτό κύκλωμα και διακοπή σπασίματος.
Όταν υπάρχει ένας αισθητήρας θερμοκρασίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας, το κλιματιστικό θα 
εμφανίσει τον κωδικό σφάλματος και δεν θα σταματήσει αμέσως, για να αποφευχθεί η περίπτωση που 
το κλιματιστικό βρίσκεται σε επείγουσα ανάγκη.

αισθητήρας
θερμοκρασίας 
σφάλματος 

Λειτουργία σε λειτουργία ψύξης, 
ξήρανσης και ανεμιστήρα μόνο

Λειτουργία σε λειτουργία θέρμανσης

T1  Εκτελέστε υποτιθέμενη 
ταχύτητα ανεμιστήρα T1 = 
26

Εκτελέστε υποτίθεται T1 = 26  μεσαία ταχύτητα 
ανεμιστήρα

T2  Κανονικός Κανονικός 
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T3  Εκτελέστε με τη 
συχνότητα του 
συμπιεστή F14

3 λεπτά απόψυξης κάθε 40 λεπτά όταν το T4 <7 ; 2 λεπτά 
απόψυξης κάθε 90 λεπτά όταν το T4≥7 .

T4  Εκτέλεση υποτιθέμενη T4=50  Εκτέλεση υποτιθέμενη T4=15  

TP  Εκτέλεση υποτιθέμενη T4=50  Εκτέλεση υποτιθέμενη T4=15  

8.3.8 Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου

Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο στη λειτουργία ψύξης. Μπορεί καλύτερα να αποτρέψει την καταστροφή του 

συμπιεστή

Από διαρροή ψυκτικού μέσου ή υπερφόρτωση συμπιεστή.

Ανοικτή κατάσταση:

Ορίστε ότι η θερμοκρασία του πηνίου εξατμιστή T2 του συμπιεστή αρχίζει να λειτουργεί ως Tcool.

Στην αρχή 5 λεπτά μετά την εκκίνηση του συμπιεστή, αν το T2 Tcool 2  δεν κρατήσει συνεχόμενα 4 

δευτερόλεπτα και αυτή η κατάσταση συμβαίνει 3 φορές, στην περιοχή της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη "EC" 

και η AC θα απενεργοποιηθεί.  

8.3.9 Ζώνη θέρμανσης πλαισίου

Ανοικτή κατάσταση: T4 <3 

Κατάσταση εκτός λειτουργίας: T4> 8 

8.3.10 Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου συμπιεστή

Ανοικτή κατάσταση: T4 <3 

Κατάσταση εκτός λειτουργίας: T4> 8 
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8.4 Λειτουργίες και εκτέλεση λειτουργίας 

8.4.1 Λειτουργία ανεμιστήρα

(1) Στάθμευση εξωτερικού ανεμιστήρα και συμπιεστή.
(2) Η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη και δεν 

εμφανίζεται θερμοκρασία ρύθμισης.
(3) Ο εσωτερικός ανεμιστήρας μπορεί να ρυθμιστεί σε υψηλό / μεσαίο / χαμηλό /

αυτόματο.
(4) Η λυχνία λειτουργεί όπως στην κατάσταση ψύξης.
(5) Αυτόματος ανεμιστήρας:

a
b
c
d

5.0
4.0
2.5
1.0

6.0

T1-24

e

H
(H-L)*0.75+L
(H-L)*0.5+L
(H-L)*0.25+L
L



30

8.4.2 Ψύξη

8.4.2.1 Εξωτερικοί κανόνες λειτουργίας ανεμιστήρα

8.4.2.2 Κανόνες λειτουργίας εσωτερικού ανεμιστήρα

Κατά τη λειτουργία ψύξης, ο εσωτερικός ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς και η ταχύτητα μπορεί να 

επιλεγεί ως υψηλή, μεσαία, χαμηλή, αυτόματη και αθόρυβη. Όταν ο συμπιεστής λειτουργεί, ο 

εσωτερικός ανεμιστήρας ελέγχεται όπως παρακάτω:
Ρύθμιση ταχύτητα

ανεμιστήρα
Πραγματική ταχύτητα 
ανεμιστήραT1-Td 

L

H

M

a
b
c
d

5.0
4.0
2.5
1.0

6.0

Ο αυτόματος ανεμιστήρας 

λειτουργεί ως εξής: T1-Ts

e

H
(H-L)*0.75+L
(H-L)*0.5+L
(H-L)*0.25+L
L
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8.4.2.3 Προστασία θερμοκρασίας συμπυκνωτή

TP3+5

T3

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Off

Μείωση
TP3

TP3-3
Κρατήστε

--- TP3 <T3 <TP3 + 5, η συχνότητα του συμπιεστή θα μειωθεί στο κατώτερο επίπεδο μέχρι το F1 και 

στη συνέχεια θα τρέξει στο F1. Αν το TP3-3 <T3 <TP3, ο συμπιεστής θα συνεχίσει να λειτουργεί με την 

τρέχουσα συχνότητα.

--- T3 <TP3-3, ο συμπιεστής δεν θα περιορίσει τη συχνότητα και θα επαναλάβει την προηγούμενη 

συχνότητα.

--- T3> TP3 + 5 για 5 δευτερόλεπτα, ο συμπιεστής θα σταματήσει μέχρι το T3 <TP3-3.

8.4.2.4 Προστασία θερμοκρασίας εξατμιστή 

--- T2 <0 , ο συμπιεστής θα σταματήσει και θα επανεκκινήσει όταν T2> = 5 .

--- 0 T2 <4 , η συχνότητα του συμπιεστή θα περιοριστεί και θα μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο

--- 4 ≤T2≤7 , ο συμπιεστής διατηρεί την τρέχουσα συχνότητα.

--- T2> 7 , η συχνότητα του συμπιεστή δεν περιορίζεται.
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8.4.3 Θέρμανση 

8.4.3.1 Εξωτερικοί κανόνες λειτουργίας ανεμιστήρα

8.4.3.2 Κανόνες λειτουργίας εσωτερικού ανεμιστήρα

Στη λειτουργία θέρμανσης, ο εσωτερικός ανεμιστήρας μπορεί να επιλεγεί ως υψηλός, μεσαίος, χαμηλός, 

αυτόματος και αθόρυβος. Η λειτουργία αντι-ψυχρού ανέμου είναι προτιμητέα. Οι κανόνες λειτουργίας της 

λειτουργίας αντι-ψυχρού ανέμου εξαρτώνται τόσο από τον Τ1 όσο και από τον Τ2 που είναι πιο άνετος έλεγχος.

Όταν ο συμπιεστής λειτουργεί, ο εσωτερικός ανεμιστήρας ελέγχεται όπως παρακάτω: 

Ρύθμιση ταχύτητα
ανεμιστήρα

Πραγματική ταχύτητα 
ανεμιστήρα

H =H

H+(H+=H+G)

M(M=M)

M+(M+=M+Z)

L(L=L)

L+(L+=L+D)

H- H-=H-G)

M-(M-=M-Z)

L-(L-=L-D)

T1-Td+1.5 

L

H

M

Αν ο συμπιεστής σταματήσει λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας χώρου, ο εσωτερικός ανεμιστήρας 

θα αναγκαστεί να τρέξει 127 δευτερόλεπτα με αεράκι. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο αντι-

ψυχρός άνεμος είναι απενεργοποιημένος.

Λειτουργία αυτόματου ανεμιστήρα στη λειτουργία θέρμανσης:
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-1.0
-2.0
-3.0
-4.0

0.0

T1-Td+1.5

L

(H+-L)*0.4+L

(H+-L)*0.6+L
-5.0
-6.0
-6.5

H+

(H+-L)*0.8+L

(H+-L)*0.6+L

(H+-L)*0.2+L

8.4.3.3 Απόψυξη 

Προυποθέσεις απόψυξης: 

Εάν ικανοποιηθεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία, η AC θα εισέλθει στη λειτουργία 

απόψυξης. Αφού ο συμπιεστής ξεκινήσει και συνεχίσει να λειτουργεί, σημειώστε την ελάχιστη 

τιμή του Τ3 από το 10ο έως το 15ο λεπτό ως T30. 

1) Εάν ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή συσσωρεύεται μέχρι 29 λεπτά και T3 <TCDI1, T3

T30SUBT3ONE T30.

2) Εάν ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή συσσωρεύεται μέχρι 35 λεπτά και T3 <TCDI2, T3

T30SUBT3TWO T30.

3)Εάν ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή συσσωρεύεται έως 40 λεπτά και το T3 <TCDI3
για 3 λεπτά.

4)Εάν η σωρευτική συμπιεστή χρόνος τρέχει είναι μέχρι 120 λεπτά και Τ3 <-15 .

Κατάσταση τερματισμού της απόψυξης:

Εάν ικανοποιηθεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία, η απόψυξη θα ολοκληρωθεί και το 

μηχάνημα θα γυρίσει στη λειτουργία κανονικής θέρμανσης.

---- T3 αυξάνεται να είναι υψηλότερη από TCDE1 .

---- Το T3 παραμένει υψηλότερο από το TCDE2  για 80 δευτερόλεπτα.

---- Το μηχάνημα έχει λειτουργήσει για 10 λεπτά στη λειτουργία απόψυξης.

Απόψυξη δράσης
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Συμπιεστής
on

off

on

on

off

off

4-way βαλβίδα

Εξωτερικός 
ανεμιστήρας

xx

όχι μεγαλύτερο από 10m30s

10s
10s

xx=20. 

8.4.3.4 Προστασία θερμοκρασίας πηνίου εξατμιστή 

TEstop

T2

Περίληψη

Απενεργοποίηση

Μείωση
TEdown

TEnorm
Βάση

Απενεργοποίηση: Ο συμπιεστής σταματά.
Μείωση: Μειώστε τη συχνότητα λειτουργίας στο χαμηλότερο επίπεδο.
Αναμονή: Διατήρηση της τρέχουσας συχνότητας.
Συνέχιση: Δεν υπάρχει περιορισμός της συχνότητας.

8.4.4 Αυτόματη λειτουργία
Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί με τηλεχειριστήριο και η θερμοκρασία ρύθμιση μπορεί να αλλάξει 
μεταξύ 17 ~ 30 .
Σε αυτόματη λειτουργία, το μηχάνημα θα επιλέξει τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή ανεμιστήρα μόνο 
σύμφωνα με το ΔT (ΔT = T1-Ts). 
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ΔT=T1-Ts Τρέχουσα λειτουργία

ΔT 1  Ψύξη 

-1<ΔT≤1 Μόνο ανεμιστήρας

ΔT≤-1  Θέρμανση 

Ο ανεμιστήρας εσωτερικού χώρου θα λειτουργεί με αυτόματο ανεμιστήρα της σχετικής λειτουργίας.

Η λυχνία λειτουργεί όμοια με τη σχετική λειτουργία.

Αν το μηχάνημα μεταβεί στη λειτουργία μεταξύ θέρμανσης και ψύξης, ο συμπιεστής θα συνεχίσει να 

σταματάει για 15 λεπτά και στη συνέχεια να επιλέγει τη λειτουργία σύμφωνα με το T1-Ts.

Αν τροποποιηθεί η θερμοκρασία ρύθμισης, το μηχάνημα θα επιλέξει ξανά τη λειτουργία λειτουργίας.

8.4.5 Κατάσταση ξήρανσης

8.4.5.1 Η ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα είναι σταθερή στο αεράκι και δεν μπορεί να αλλάξει. Η 

γωνία περιστροφής είναι η ίδια με τη λειτουργία ψύξης.

8.4.5.2 Κανόνες λειτουργίας του συμπιεστή

2.0

1.5

1.0

T1-Ts

F7

F5

F3

2.5

0.5

0.0

F1

8.4.5.3 Χαμηλή προστασία θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου

Στη λειτουργία ξήρανσης, εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι χαμηλότερη από 10 , ο συμπιεστής θα σταματήσει και να μην ξαναρχίσει μέχρις 
ότου η θερμοκρασία δωματίου υπερβεί 12 .

8.4.5.4 Η προστασία κατά της κατάψυξης του εξατμιστή, η προστασία υψηλής θερμοκρασίας συμπυκνωτή και το όριο συχνότητας υπαίθριων 
μονάδων είναι ενεργές και ίδιες με εκείνες που ισχύουν στη λειτουργία ψύξης.

8.4.5.5 Ο εξωτερικός ανεμιστήρας λειτουργεί όπως στην κατάσταση ψύξης.

8.4.6 Λειτουργία αναγκαστικής λειτουργίας

8.4.6.1 Εισαγωγή λειτουργίας αναγκαστικής λειτουργίας:
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Όταν το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο, το πάτημα του κουμπιού αφής θα μεταφέρει το μηχάνημα σε αναγκαστική 

αυτόματη λειτουργία. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, το μηχάνημα θα μετατραπεί σε λειτουργία 

αναγκαστικής ψύξης.

Σε αυτόματη αναγκαστική ψύξη ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση λειτουργίας, πατώντας το κουμπί αφής, θα 

απενεργοποιηθεί το μηχάνημα. 8.4.6.2 Σε λειτουργία αναγκαστικής λειτουργίας, είναι διαθέσιμες όλες οι γενικές 

προστασίες και το τηλεχειριστήριο.

8.4.6.3 Κανόνες λειτουργίας:

Λειτουργία αναγκαστικής ψύξης:

Ο συμπιεστής λειτουργεί με συχνότητα F2 και ο εσωτερικός ανεμιστήρας λειτουργεί ως αεράκι. Μετά τη λειτουργία για 30 

λεπτά. Το μηχάνημα θα μεταβεί στην αυτόματη λειτουργία ως θερμοκρασία ρύθμισης 24 °.

Αναγκασμένη αυτόματη λειτουργία:

Η λειτουργία αναγκαστικής αυτόματης λειτουργίας είναι η ίδια με την κανονική λειτουργία αυτόματης 

λειτουργίας με ρύθμιση θερμοκρασίας 24 °.

8.4.7 Λειτουργία χρονοδιακόπτη

8.4.7.1 Το εύρος χρονισμού είναι 24 ώρες.

8.4.7.2 Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος. Το μηχάνημα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν φτάσετε στο χρόνο ρύθμισης.

8.4.7.3 Χρονοδιακόπτης απενεργοποιημένος. Το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν φτάσει στο χρόνο ρύθμισης.

8.4.7.4 Χρονοδιακόπτης on / off. Το μηχάνημα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν φτάσει ο χρόνος ρύθμισης και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν 
φτάσει ο χρόνος ρύθμισης "off".

8.4.7.5 Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη. Το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν φτάσει στο χρόνο "off" ρύθμισης και στη 
συνέχεια θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν φτάσει στη ρύθμιση "on".

8.4.7.6 Η   λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν θα αλλάξει την κατάσταση λειτουργίας εναλλασσόμενου ρεύματος. Ας υποθέσουμε ότι ο AC είναι εκτός λειτουργίας 
τώρα, δεν θα ξεκινήσει

Πρώτα μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας "χρονοδιακόπτη". Και όταν φτάσετε στο χρόνο ρύθμισης, η ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη θα σβήσει και το AC

Η λειτουργία λειτουργίας δεν έχει αλλάξει.

8.4.7.7 Ο χρόνος ρύθμισης είναι σχετικός χρόνος.

8.4.8 Λειτουργία ύπνου

8.4.8.1 Ο χρόνος λειτουργίας σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας είναι 7 ώρες. Μετά από 7 ώρες το AC κλείνει αυτή τη 
λειτουργία και απενεργοποιείται. 

8.4.8.2. Η διαδικασία λειτουργίας σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας είναι η εξής:

Κατά την ψύξη, η θερμοκρασία ρύθμισης αυξάνεται 1  (είναι μικρότερη από 30 ) κάθε 1 ώρα, 2 ώρες αργότερα η ρύθμιση

Η θερμοκρασία σταματάει να ανεβαίνει και ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταθεροποιείται ως χαμηλή ταχύτητα.

Κατά τη θέρμανση, η θερμοκρασία ρύθμισης μειώνεται κατά 1  (μεγαλύτερη από 17 ) κάθε 1 ώρα, 2 ώρες αργότερα η 
θερμοκρασία ρύθμισης σταματά να ανεβαίνει και ο ανεμιστήρας του εσωτερικού χώρου σταθεροποιείται ως χαμηλή ταχύτητα. 
(Η λειτουργία αντι-ψυχρού ανέμου έχει προτεραιότητα)
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8.4.8.3 Η ρύθμιση χρονοδιακόπτη είναι διαθέσιμη

8.4.8.4 Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη λειτουργία απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη σε κατάσταση 
αναστολής λειτουργίας (ή η λειτουργία αναστολής λειτουργίας στη λειτουργία απενεργοποίησης 
χρονοδιακόπτη), εάν η χρονική διάρκεια είναι μικρότερη από 7 ώρες, η λειτουργία ύπνου θα ακυρωθεί 
όταν φτάσει ο χρόνος ρύθμισης. Αν ο χρονομετρητής είναι περισσότερο από 7 ώρες, το μηχάνημα δεν 
θα σταματήσει μέχρι να φτάσει ο χρόνος ρύθμισης σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

8.4.9 Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
Η εσωτερική μονάδα είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, η οποία εκτελείται 
μέσω μιας μονάδας αυτόματης επανεκκίνησης. Σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής ρεύματος, η μονάδα 
απομνημονεύει τις συνθήκες ρύθμισης πριν την διακοπή ρεύματος. Η μονάδα θα συνεχίσει ξανά την 
προηγούμενη ρύθμιση λειτουργίας (χωρίς να συμπεριλαμβάνει τη λειτουργία ταλάντωσης) αυτόματα 
μετά από 3 λεπτά όταν επιστρέψει η τροφοδοσία ρεύματος.
Εάν η κατάσταση απομνημόνευσης είναι λειτουργία αναγκαστικής ψύξης, η μονάδα θα λειτουργεί σε 
λειτουργία ψύξης για 30 λεπτά και θα γυρίσει σε αυτόματη λειτουργία ως θερμοκρασία ρύθμισης 24 °.
Εάν ο αγωγός AC είναι απενεργοποιημένος πριν από την απενεργοποίηση και ο AC πρέπει να 
ξεκινήσει τώρα, ο συμπιεστής θα έχει 1 λεπτό καθυστέρησης κατά την ενεργοποίηση. Άλλες συνθήκες, ο 
συμπιεστής θα έχει καθυστέρηση 3 λεπτών κατά την επανεκκίνηση.
8.4.10 8 Θέρμανση (προαιρετικό)
Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, η προκαθορισμένη θερμοκρασία του κλιματιστικού μπορεί να 
είναι χαμηλότερη από 8 °, η οποία διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία δωματίου στις 8 ° C και 
εμποδίζει την κατάψυξη των οικιακών συσκευών όταν το σπίτι είναι αχρησιμοποίητο για μεγάλο 
χρονικό διάστημα σε σοβαρό κρύο καιρό.

8.4.11 Ακολουθήστε με (προαιρετικό)
1) Αν το εσωτερικό PCB λάβει το σήμα που προκύπτει από το πάτημα του πλήκτρου FOLLOW ME στο 
τηλεχειριστήριο, ο βομβητής θα εκπέμψει έναν ήχο και αυτό δείχνει ότι ξεκίνησε η λειτουργία follow me. 
Αλλά όταν το εσωτερικό PCB λαμβάνει σήμα που αποστέλλεται από το τηλεχειριστήριο κάθε 3 λεπτά, ο 
βομβητής δεν θα απαντήσει. Όταν η μονάδα λειτουργεί με τη λειτουργία παρακολούθησης, το PCB θα 
ελέγξει τη μονάδα σύμφωνα με τη θερμοκρασία από το σήμα παρακολούθησης και η λειτουργία 
συλλογής θερμοκρασίας του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου θα είναι θωρακισμένη, αλλά η λειτουργία 
ανίχνευσης σφάλματος του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου θα είναι ακόμα έγκυρος. 2) Όταν είναι 
διαθέσιμη η λειτουργία παρακολούθησης, το PCB θα ελέγξει τη μονάδα ανάλογα με τη θερμοκρασία 
χώρου από το τηλεχειριστήριο και τη θερμοκρασία ρύθμισης.
3) Το PCB θα λάβει μέτρα για τις πληροφορίες αλλαγής λειτουργίας από το σήμα του τηλεχειριστηρίου, 
αλλά αυτό
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Δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία ρύθμισης.

4) Όταν η μονάδα λειτουργεί με λειτουργία παρακολούθησης, αν το PCB δεν λάβει σήμα από το

τηλεχειριστήριο για 7 λεπτά ή πιέζοντας ξανά το πλήκτρο FOLLOW ME, η λειτουργία follow me θα 

απενεργοποιηθεί αυτόματα και η λειτουργία συλλογής θερμοκρασίας Θα είναι διαθέσιμος ο αισθητήρας 

θερμοκρασίας χώρου, το PCB θα ελέγχει τη μονάδα σύμφωνα με τη θερμοκρασία χώρου που 

ανιχνεύεται από τον αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου της και τη θερμοκρασία ρύθμισης.

8.4.12 Αυτοκαθαριζόμενο (προαιρετικό)

Για τα μοντέλα της αντλίας θερμότητας που παρέχονται με αυτή τη λειτουργία, μετά από λειτουργία σε 

κατάσταση ψύξης ή ξήρανσης, εάν ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο "Self Clean" στο τηλεχειριστήριο, 

πρώτα η εσωτερική μονάδα λειτουργεί για λειτουργία μόνο ανεμιστήρα για λίγο, Τελικά τρέχει στον 

ανεμιστήρα μόνο και πάλι. Αυτή η λειτουργία μπορεί να κρατήσει το εσωτερικό της μονάδας στεγνό και 

να αποτρέψει την αναπαραγωγή μούχλας.

8.4.13 Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου
Με αυτή τη νέα τεχνολογία, στην περιοχή της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη "EC" όταν η εξωτερική 
μονάδα ανιχνεύει διαρροή ψυκτικού. 

8.4.14 Λειτουργία μνήμης θέσης περσίδας
Κατά την εκκίνηση της μονάδας ξανά μετά το κλείσιμο της, η λωρίδα της θα επανέλθει στη γωνία που 
είχε αρχικά ρυθμιστεί από το χρήστη, αλλά η προϋπόθεση είναι ότι η γωνία πρέπει να είναι εντός του 
επιτρεπόμενου εύρους, αν υπερβεί, θα απομνημονεύσει τη μέγιστη γωνία της περσίδας. Κατά τη 
λειτουργία, αν η τροφοδοσία αποτύχει ή ο τελικός χρήστης απενεργοποιήσει τη μονάδα στη λειτουργία 
turbo, η γυάλινη λαβή θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη γωνία.

8.4.15 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (προαιρετικό)
Με τον ενσωματωμένο αισθητήρα υπερύθρων, η εσωτερική μονάδα ανιχνεύει την ανθρώπινη κίνηση. 
Το AC θα σβήσει εάν αφήσετε το δωμάτιο για 30 λεπτά και ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν επιστρέψετε, 
κάτι που βοηθά στην εξοικονόμηση περισσότερης ενέργειας. 

8.4.16 Αθόρυβη Λειτουργία  (προαιρετικό)
Πατήστε το πλήκτρο "σιγή" στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SILENCE. Όταν 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία Silence, η συχνότητα λειτουργίας του συμπιεστή θα παραμείνει χαμηλότερη 
από την τιμή F2 και η εσωτερική μονάδα θα φέρει αμυδρή αύρα, η οποία θα μειώσει το θόρυβο στο 
χαμηλότερο επίπεδο και θα δημιουργήσει ένα ήσυχο και άνετο δωμάτιο για εσάς. 
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8.4.17 Προστασία περιορισμού συχνότητας

V

VOLT_RST1_ADD
Κανονικό

VOLT_LIM_FREQ1_ADD

VOLT_LIM1_ADD

VOLT_RST2_ADD

VOLT_LIM2_ADD

VOLT_LIM_FREQ2_ADD

Το PCB θα ανιχνεύσει την τάση τροφοδοσίας και θα ρυθμίσει τη συχνότητα λειτουργίας του συμπιεστή για να 
προστατεύσει το σύστημα.

Στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση, αυτή η προστασία είναι ανενεργή.

Όταν συμβαίνει αυτή η προστασία, θα διαρκέσει 3 λεπτά και στη συνέχεια το PCB θα εντοπίσει πάλι την τάση 
τροφοδοσίας.
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8.4.18 Συμβατό με τον νέο ελεγκτή RG52I

Μέσω του ελεγκτή RG52I, μπορούν να 
ρυθμιστούν αμέσως πέντε παράμετροι 
λειτουργίας των κλιματιστικών. Δεν 
υπάρχει λόγος να αλλάξετε το τσιπ πια

1, λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Πατήστε το πλήκτρο "ADJUST", επιλέξτε 
"F1". Πατήστε το πλήκτρο "MODIFY", 
πατήστε "ADJUST". Στη συνέχεια, επιλέξτε 
το κουμπί "ON" ή "OFF" για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης 
επανεκκίνησης ή να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία. Πιέστε το πλήκτρο 
"CONFIRM".
2, Temp. αποζημίωση.

Πατήστε το πλήκτρο "ADJUST", επιλέξτε 
"F2". Πατήστε το πλήκτρο "MODIFY", 
πατήστε "ADJUST" για να επιλέξετε το 
temp. (0 ~ 6). Πιέστε το πλήκτρο 
"CONFIRM". 
3, λειτουργία Anti-cold wind

Πατήστε το πλήκτρο "ADJUST", επιλέξτε 
"F3". Τύπος
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8.4.19 Λειτουργία ελέγχου σημείων

Πιέστε το κουμπί "LED DISPLAY" του τηλεχειριστηρίου τρεις φορές (κουμπί "Swing" για μερικά τηλεχειριστήρια) και 

στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "AIR DIRECTION" τρεις φορές, το κλιματιστικό θα εισέλθει στην κατάσταση 

"πληροφοριών πληροφοριών". Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "LED DISPLAY" για να διερευνήσετε την επόμενη

Πλήκτρο "AIR DIRECTION" για την αναζήτηση της τελευταίας πληροφορίας. Πληροφορία και πατήστε το

 Table: 

Έρευνα 
πληροφορίες 

Κωδικός
εμφάνισης 

Τιμή εμφάνισης Σημασία Παρατήρηση 

T1 
T2 
T3 
T4 
T2B 
TP 
TH 
Στοχοθετημένη
 Συχνότητα 
Πραγματική 
Συχνότητα 

T1 
T2 
T3 
T4 
Tb 
TP 
TH 
FT 
Fr 

-1F,-1E,-1d,-1c,-
1b,-1A

-25,-24,-23,-22,-21,-
20

1. Όλη η θερμοκρασία εμφάνισης είναι
πραγματική τιμή.
2. Όλη η θερμοκρασία είναι ° C ανεξάρτητα
από το είδος του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιείται.
3. Εύρος εμφάνισης T1, T2, T3, T4, T2B:
-25 ~ 70,
4. Εύρος εμφάνισης TP: -20 ~ 130.
5. Εύρος εμφάνισης συχνότητας:
6. 0 ~ 159ΗΖ.
7. Εάν η πραγματική τιμή υπερβαίνει την
περιοχή, θα εμφανίσει τη μέγιστη τιμή ή την
ελάχιστη τιμή.

-19—99 -19—99
A0,A1,…A9 100,101,…109 
b0,b1,…b9 110,111,…119 
c0,c1,…c9 120,121,…129 
d0,d1,…d9 130,131,…139 
E0,E1,…E9 140,141,…149 
F0,F1,…F9 150,151,…159 

Εσωτερική ταχύτητα

ανεμιστήρα 
Εξωτερική ταχύτητα 

ανεμιστήρα 

IF 
OF 

0 OFF 
1,2,3,4 Χαμηλή ταχύτητα, Μεσαία 

ταχύτητα, Υψηλή 
ταχύτητα, Turbo

Για μερικούς κινητήρες μεγάλης 
χωρητικότητας.

14-FF Πραγματικός ανεμιστήρας
Ταχύτητα = Η τιμή 
εμφάνισης μετατρέπεται 
σε δεκαδική τιμή και στη 
συνέχεια 
πολλαπλασιάζεται 10. Η 
μονάδα είναι RPM.

Για ορισμένους κινητήρες μικρής 
χωρητικότητας, η τιμή εμφάνισης 
είναι από 14-
FF (δεκαεξαδικό), το αντίστοιχο 
εύρος στροφών ανεμιστήρα 
κυμαίνεται από 200-2550RPM

EXV άνοιγμα 
γωνίας 

LA 0-FF Πραγματική τιμή 
ανοίγματος EXV = Η τιμή 
εμφάνισης μετατρέπεται σε 
δεκαδική τιμή και στη 
συνέχεια 
πολλαπλασιάζεται η τιμή 2.

Συνεχής χρόνος 
λειτουργίας 
του συμπιεστή

CT 0-FF 0-255 minutes Εάν η πραγματική τιμή υπερβαίνει 
την περιοχή, θα εμφανίσει τη 
μέγιστη τιμή ή την ελάχιστη τιμή.

Αιτίες μη 
λειτουργίας 
του συμπιεστή. 

ST 0-99 Για λεπτομερή έννοια, 
παρακαλούμε συμβουλευτείτε 
τον μηχανικό 

Εμφάνιση δεκαδικών



42

Εσωτερική μονάδα

Κατάσταση 0
A0 0-FF Για λεπτομερή έννοια, 

παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον 
μηχανικό 

Εσωτερική μονάδα

Κατάσταση 1 
A1 0-FF Για λεπτομερή έννοια, 

παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον 
μηχανικό

 Εσωτερική μονάδα

κατάσταση 
b0 0-FF Για λεπτομερή έννοια, 

παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον 

μηχανικό
Προστασία

εξωτερικής μονάδας 

κατάσταση 1 

b1 0-FF Για λεπτομερή έννοια, 
παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον 

μηχανικό

 Προστασία
εξωτερικής μονάδας 

κατάσταση 2 

b2 0-FF Για λεπτομερή έννοια, 
παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον 
μηχανικό

 Προστασία
εξωτερικής μονάδας 

κατάσταση 3 

b3 0-FF Για λεπτομερή έννοια, 
παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον 
μηχανικό

Προστασία
εξωτερικής μονάδας 

κατάσταση 4 

b4 0-FF Για λεπτομερή έννοια, 
παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον 
μηχανικό

Προστασία
εξωτερικής μονάδας 

κατάσταση 5 

b5 0-FF Για λεπτομερή έννοια, 
παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον 
μηχανικό

Προστασία
εξωτερικής μονάδας  

κατάσταση 6 

b6 0-FF Για λεπτομερή έννοια, 
παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον 
μηχανικό

Ρεύμα dL 0-FF
AC Τάση Ac 0-FF
DC Τάση Uo 0-FF
Td 
θερμοκρασία 

Td 0-FF Τιμή εμφάνισης = 
πραγματική τιμή Td × 2 + 50

8.4.20 Κλείδωμα λειτουργίας 

8.4.20.1: Καταχώρηση συνθήκη:

Κρατήστε το πλήκτρο "touch" των κλιματιστικών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το, πατήστε το κουμπί μετά από 5 ~ 10 δευτερόλεπτα 

αργότερα, τα κλιματιστικά θα μεταβούν στη λειτουργία θέρμανσης μόνο για μοντέλα αντλιών θερμότητας. Εν τω μεταξύ, ο ψηφιακός 

σωλήνας του πίνακα θα εμφανίσει "HH" για δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κανονική οθόνη. 8.4.20.2: 

Κατάσταση παραίτησης:

Απενεργοποίηση. Κρατήστε το κουμπί "αφής" των κλιματιστικών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το, χαλαρώστε το κουμπί μετά από 5 

~ 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Τα κλιματιστικά θα διακόψουν την κατάσταση και θα επιστρέψουν στην κανονική κατάσταση. Εν τω 

μεταξύ, ο ψηφιακός σωλήνας
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Του πίνακα εμφανίζει το "CH" για δύο δευτερόλεπτα και μετά επιστρέφει στην κανονική οθόνη.
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9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

9.1 Ένδειξη σφάλματος εσωτερικής μονάδας

Λυχνία λειτουργίας Λυχνία 
χρονοδιακόπτη

Απεικόνιση ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LED

 1 φορά X E0 Σφάλμα παραμέτρου EEPROM εσωτερικής μονάδας

 2 φορές X E1 Σφάλμα επικοινωνίας εσωτερικών / εξωτερικών μονάδων

 4 φορές X E3 Η ταχύτητα του ανεμιστήρα στο εσωτερικό ήταν εκτός ελέγχου

 5 φορές X E4 
Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου εσωτερικού χώρου 
T1 ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα

 6 φορές X E5 
Αισθητήρας θερμοκρασίας πηνίου εξατμιστή T2 
ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα

 7 φορές X EC Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου

 2 φορές O F1 
Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
T4 ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα

 3 φορές O F2 
Αισθητήρας θερμοκρασίας πηνίου συμπυκνωτή T3 
ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα

 4 φορές O F3 
Αισθητήρας θερμοκρασίας εκφόρτισης συμπιεστή 
T5 ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα

 5 φορές O F4 Σφάλμα παραμέτρου εξωτερικής μονάδας EEPROM

 6 φορές O F5 Η ταχύτητα του εξωτερικού ανεμιστήρα ήταν εκτός ελέγχου

 1 φορές P0 IPM δυσλειτουργία ή IGBT υπερβολική ισχυρή προστασία ρεύματος

 2 φορές P1 Υπέρβαση τάσης ή προστασίας χαμηλής τάσης

 3 φορές P2 
Προστασία υψηλής θερμοκρασίας της διάγνωσης και 
της λύσης στην κορυφή του συμπιεστή

 5 φορές P4 Σφάλμα κίνησης του συμπιεστή μετατροπέα

O light     X off      flash  
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9.2 Διάγνωση και Επίλυση 

9.2.1 Διάγνωση και λύση σφαλμάτων παραμέτρων E(E0) 

Ναι

Επανατοποθετήστε το κεντρικό PCB 
εσωτερικού / εξωτερικού χώρου.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή 
και επανεκκινήστε τη μονάδα 2 

λεπτά αργότερα.

EEPROM: μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να διαγραφεί και να 
επαναπρογραμματιστεί με παλμική τάση.
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9.2.2 Διάγνωση εσωτερικών μονάδων και διάγνωση εξωτερικής μονάδας  και λύση σφάλματος (E1)

Ναι

oΑπενεργοποιήστε,,ffff,μετά από 2 δευτ.ξαναενεργοποιήστεr

No

Ελέγξτε την εξωτερική πλευρά του καλωδίου και συνδέστε το 
με τη διασύνδεση

RepΑντικαταστήστε το εσωτερικό 
κύριο PPCB.CB. Ενεργοποιήστε.n. 

IΈχει σβήσει το λάθος?

Ναι

Αντικαταστήστε τον εξωτερικό κύριο  PPCB.CB.

Όχι

Όχι

Ελέξτε την εσωτερική πλευρά του καλωδίουΝαι

Ναι

CCΕλέξτε κατά πόσο ο 
αντιδραστήρας 
δουλεύει κανονικά

Ναι

Aντικαταστήστε τον 
αντιδραστήρα Όχι

Αντικαταστήστε τον εξωτερικό κύριο 
PCB. Εργοποιήστε.Έχει σβήσει το 
λάθος?

Η τάση μεταξύ S και N της εξωτερικής μονάδας χρειάστηκε 
(επανασύνδεση)

Μέτρο Vs, είναι θετική διακύμανση; 

Αντικαταστήστε τον εσωτερικό κύριο PCB.
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9.2.3 Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ήταν εκτός ελέγχου και διάγνωσης(E3/F5) 

Απενεργοποιήστε, μετά 
ξαναλειτουργήστε από 2 

λεπτά.

Απενεργοποιήστε την παροχή 
ρεύματος, περιστρέψτε τον 
ανεμιστήρα με το χέρι
.

Η μονάδα λειτουργεί κανονικά

Μάθετε την αιτία και την 
έχετε λύσει

Ελέγξτε την καλωδίωση του 
κινητήρα του ανεμιστήρα

Όχι

Ναι

Όχι

Διορθώστε τις συνδέσεις.Όχι

ΌχιΑντικαταστήστε τον κινητήρα του 
ανεμιστήρα

Ναι

Ναι

Μετρήστε την τάση για τον 
κινητήρα του ανεμιστήρα 

από το κεντρικό PCB

Ναι

Αντικαταστήστε το κεντρικό PCBΌχι
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Δείκτης 1:
1. Κινητήρας ανεμιστήρα DC εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου (τσιπ ελέγχου βρίσκεται στον κινητήρα του ανεμιστήρα)
Μετρήστε την τιμή αντίστασης σε κάθε τύλιγμα χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή. Εάν οποιαδήποτε τιμή αντίστασης είναι
μηδέν, ο κινητήρας του ανεμιστήρα πρέπει να έχει προβλήματα και πρέπει να αντικατασταθεί.

2. Υπαίθριος κινητήρας ανεμιστήρα συνεχούς ρεύματος (chip

ελέγχου βρίσκεται σε υπαίθριο PCB)

Για WZDK40-38G-W-1:

1) Απελευθερώστε τη φίσα UVW. Μετρήστε την αντίσταση των U-V, U-W, V-W. Εάν η αντίσταση δεν είναι ίση

Το ένα με το άλλο, ο κινητήρας του ανεμιστήρα πρέπει να έχει προβλήματα και πρέπει να αντικατασταθεί.
Διαφορετικά, μεταβείτε στο βήμα 2.

Ευρετήριο2:

1: Εσωτερικός ή εξωτερικός κινητήρας ανεμιστήρα συνεχούς ρεύματος (το τσιπ ελέγχου βρίσκεται στο 

μοτέρ του ανεμιστήρα)

Ενεργοποίηση και όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μετρήστε την τάση του ακροδέκτη 

pin1-pin3, pin4-pin3 στο συνδετήρα του κινητήρα του ανεμιστήρα. Εάν η τιμή της τάσης δεν είναι στην 

περιοχή που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το PCB πρέπει να έχει προβλήματα και πρέπει να 

αντικατασταθεί.
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Τάση και έξοδος τάσης κινητήρα DC

NO. Χρώμα Σήμα Τάση 
1 Κόκκινο Vs/Vm 280V~380V 
2 --- --- --- 
3 Μαύρο GND 0V 
4 Λευκό Vcc 14-17.5V
5 Κίτρινο Vsp 0~5.6V 
6 Μπλε FG 14-17.5V
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9.2.4 Ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα διάγνωσης και λύσης αισθητήρα θερμοκρασίας 

(E4 / E5 / F1 / F2 / F3)

Ελέγξτε τη σύνδεση 
μεταξύ αισθητήρα 
θερμοκρασίας και 

PCB.

Διορθώστε τη σύνδεσηΌχι

Ναι

Αντικαταστήστε το κεντρικό PCB 
εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου

Μετρήστε την τιμή 
αντίστασης του 

αισθητήρα

Αντικαταστήστε τον αισθητήραΌχι

Ναι
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9.2.5 Διάγνωση και λύση ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου (EC) 

Ελέγξτε ότι ο ψυχρός αέρας 
ανατινάζεται από την έξοδο του 
εσωτερικού αέρα

Ναι

Ναι Ελέγξτε αν ο 
αισθητήρας T2

Όχι

Ελέγξτε τη διαρροή του 
συστήματος

Όχι

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
επανεκκινήστε τη μονάδα 2 λεπτά 
αργότερα

.

Αντικαταστήστε το 
εσωτερικό PCB.

Ναι

Επισκευάστε τη διαρροή 
και επαναφορτίστε το 
ψυκτικό.

Ναι

Ελέγξτε το μπλοκ του συστήματος 
και καθαρίστε το κλείδωμα
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9.2.6 Δυσλειτουργία IPM ή υπερβολικά ισχυρή διάγνωση ρεύματος IGBT και λύση (P0)

Ελέγξτε την καλωδίωση μεταξύ του 
κεντρικού PCB και του συμπιεστή

Διορθώστε τη σύνδεση ή 
αντικαταστήστε τα καλώδια και 
τους συνδετήρες.

Ναι

Όχι

Ελέγξτε το IPM Όχι

Ναι

Αντικαταστήστε την πλακέτα IPM 
ή αντικαταστήστε το κεντρικό PCB

Ελέγξτε τον εξωτερικό 
ανεμιστήρα και τον εξαερισμό 
της εξωτερικής μονάδας

Όχι
Ανατρέξτε στη λειτουργία Fan 
ταχύτητας ανεμιστήρα, μπορεί 
να υπάρχει δυσλειτουργία

Ναι

Ελέγξτε τις τιμές αντίστασης του 
συμπιεστή Όχι Αντικαταστήστε τον συμπιεστή.

Ναι

Αντικαταστήστε το εξωτερικό κεντρικό 
PCB
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Ελέγξτε τις συνδέσεις και τα 
καλώδια

9.2.7 Διάγνωση και λύση υπερβολικής τάσης ή πολύχαμηλής τάσης(P1) 

Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος                                        μη σταματήσετε τη συσκευή

Ναι

Όχι Διορθώστε τις συνδέσεις ή 
αντικαταστήστε τα καλώδια.

Ναι

Αντικαταστήστε τον αντιδραστήρα

Ναι

Όχι Αντικαταστήστε την πλακέτα IPM
Ελέγξτε την τάση μεταξύ P 

και N

Ελέγξτε τον αντιδραστήρα

Ναι

Όχι
Αντικαταστήστε το εξωτερικό 
κεντρικό PCB



54

9.2.8 Προστασία υψηλής θερμοκρασίας της διάγνωσης και του διαλύματος κορυφής του συμπιεστή(P2)

Ελέγξτε το σύστημα ροής 
αέρα των εσωτερικών και 
εξωτερικών μονάδων

Καθαρίστε την είσοδο και την έξοδο αέρα 
ή τον εναλλάκτη θερμότητας των 

εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.
Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
επανεκκινήστε τη μονάδα 10 
λεπτά αργότερα

Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία του 
συμπιεστή Όχι

Ελέγξτε το σύστημα ψύξης

Ναι

Ελέγξτε το προστατευτικό 
υπερφόρτωσης Διορθώστε τη σύνδεση.Όχι

Μετρήστε την αντίσταση 
μεταξύ των δύο θυρών 
του OLP. Είναι μηδέν;

Ναι

Αντικαταστήστε το OLP.Όχι

Αντικαταστήστε το εξωτερικό PCB 
ελέγχου.

Ναι
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9.2.9 Διάγνωση και λύση του σφάλματος κίνησης του συμπιεστή του μετατροπέα (P4)

Ελέγξτε την καλωδίωση μεταξύ του 
κεντρικού PCB και του συμπιεστή

Διορθώστε τη σύνδεση ή 
αντικαταστήστε τα καλώδια και 

τους συνδετήρες.
Ναι

Όχι

Ελέξτε το IPM Όχι

Ναι

Αντικαταστήστε την πλακέτα IPM 
ή αντικαταστήστε το κεντρικό PCB

Ελέγξτε τον εξωτερικό 
ανεμιστήρα και τον εξαερισμό 

της εξωτερικής μονάδας
Όχι

Ανατρέξτε στο διάλυμα Fan ταχύτητας 
ήταν έξω από Control  δυσλειτουργία

Ναι

Ελέγξτε τις τιμές αντίστασης του 
συμπιεστή Όχι Αντικαταστήστε τον συμπιεστή.

Ναι

Αντικαταστήστε το εξωτερικό κεντρικό PCB
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Ασφάλεια

Η ηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να διατηρείται σε πυκνωτές ακόμη και όταν η παροχή ρεύματος είναι 

απενεργοποιημένη. Μην ξεχάσετε να αποφορτίσετε την ηλεκτρική ενέργεια στον πυκνωτή.

Η λ ε κ τ ρ ο λ υ τ ι κ ο ί  π υ κ ν ω τ έ ς
(ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ!)

Συνδέστε την αντίσταση στην απαλλαγή (περίπου 100Ω 40W) ή το συγκολλητικό σίδερο (βύσμα) ανάμεσα στους +, - 
ακροδέκτες του ηλεκτρολυτικού πυκνωτή στην αντίθετη πλευρά του εξωτερικού PCB.

Σημείωση: Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Το βύσμα της πλευράς σας ενδέχεται 

να είναι διαφορετικό. Ελέγξτε τα κύρια μέρη

1. Έλεγχος αισθητήρα θερμοκρασίας

Αποσυνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας από το PCB, μετρήστε την τιμή της αντίστασης με έναν ελεγκτή.
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Αισθητήρες θερμοκρασίας.

Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου (T1),

Εσωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πηνίου (T2)

Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού πηνίου (T3)

Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος (T4)

Αισθητήρας θερμοκρασίας εκφόρτισης συμπιεστή (T5).

Μετρήστε την τιμή αντίστασης κάθε τύλιξης χρησιμοποιώντας το 

πολυμέτρημα.
Πίνακας 1: Ορισμένα δεδομένα R-T που χρησιμοποιούνται συχνά για τους αισθητήρες T1, T2, T3 και T4:

Θερμοκρασία ( ) 5  10  15  20  25  30  40  50  60  

Τιμή αντοχής(KΩ) 26.9  20.7  16.1  12.6  10  8  5.2  3.5  2.4  

Πίνακας 2: Ορισμένα δεδομένα R-T που χρησιμοποιούνται συχνά για τον αισθητήρα T5:

Θερμοκρασία ( )  5  15  25  35  60  70  80  90  100  

Τιμή αντοχής (KΩ) 141.6  88  56.1  36.6  13.8  9.7  6.9  5  3.7  

Τιμή αντοχής  (KΩ) 

 Θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α  ( ) 

T

T1 T2
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Spec. 

Κωδικός 2T0032300960 2T0032400308 

Μοντέλο ACP-09CH25AEYI/I ACP-12CH35AEYI/I 

Συμπιεστής ATM115D1UFZ ATM115D1UFZ 

Κινητήρας ανεμιστήρα
 εσωτερικού χώρου

WZDK20-38G 

( ) 

WZDK20-38G  

( ) 

Κινητήρας ανεμιστήρα 
εξωτερικού χώρου

WZDK40-38G-W-1  

( ) 

WZDK40-38G-W-1 

( ) 
Σημείωση: Ο κινητήρας με σήμανση " ''σημαίνει κινητήρα ανεμιστήρα συνεχούς ρεύματος με τσιπ ελέγχου στο PCB, ενώ τα 

σήματα " " σημαίνουν κινητήρα ανεμιστήρα DC με τσιπ ελέγχου στον κινητήρα του ανεμιστήρα.

2. Έλεγχος συμπιεστή

Μετρήστε την τιμή αντίστασης σε κάθε τύλιγμα χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή.

3. Έλεγχος συνέχειας IPM
Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος, αφήστε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές μεγάλης χωρητικότητας να
αποφορτιστούν πλήρως και αφαιρέστε το IPM. Χρησιμοποιήστε έναν ψηφιακό ελεγκτή για να μετρήσετε την αντίσταση
μεταξύ P και UVWN. UVW και N.

Ψηφιακός ελεγκτής Κανονική τιμή αντίστασης
(+)κόκκινο (-)Μαύρο 

∞ 
(Αρκετά MΩ) P 

N 
U 
V 
W 

Ψηφιακός ελεγκτής Κανονική τιμή αντίστασης

(+)Κόκκινο (-)Μαύρο 

∞ 
(Αρκετά MΩ) 

U 

N V 

W 

Θέση Τιμή αντοχής

ATM115D1UFZ 

Μπλε - Κόκκινο 1.89Ω 

(20 ) Μπλε - Μαύρο 

Κόκκινο - Μπλε 








