Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί ένα σηµαντικό έγγραφο για το εξειδικευµένο προσωπικό υποστήριξης, ωστόσο δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να αντικαταστήσει το ίδιο το
προσωπικό.
Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του chiller
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΡΙΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α’.
ΜΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ∆ΙΑΡΡΟΕΣ, ΦΩΤΙΑ Η
ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΟ.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝ ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΑΦΗΣ.
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

Περιγραφή
Η αγορά της µονάδας είναι ένα “chiller συµπυκνωµένου αέρα, ένα µηχάνηµα
προγραµµατισµένο για την ψύξη του νερού (ή µείγµατος νερού γλυκόζης) στο πλαίσιο
των περιορισµών που περιγράφονται στη συνέχεια. Η λειτουργία της µονάδας βασίζεται
στη συµπίεση, συµπύκνωση και εξάτµιση του ατµού, σύµφωνα µε την αντιστροφή του
κύκλου Carnot. Τα βασικά συστατικά είναι:
Ελικοειδής συµπιεστής για την αύξηση της πίεσης του ατµού ψύξης από πίεση
εξάτµισης σε πίεση συµπύκνωσης.
Εξατµιστήρας, όπου ο υγρός ψυκτήρας χαµηλής πίεσης εξατµίζεται ψύχοντας
έτσι τον αέρα.
Συµπυκνωτής, όπου η υψηλή πίεση ατµού συµπυκνώνεται στην ατµόσφαιρα
αφαιρώντας τη θερµότητα που ελευθερώνεται από το νερό, η οποία ψύχεται µε
τη βοήθεια ενός µετατροπέα θερµότητας αερόψυκτο.
Βαλβίδα επέκτασης που µεταβάλλει την πίεση του συµπυκνωµένου υγρού από
συµπυκνωµένη σε εξατµιζόµενη.

Γενικές πληροφορίες
Όλες οι µονάδες παραδίδονται µε ηλεκτρικά διαγράµµατα, επικυρωµένα
σχέδια, πινακίδα αναγνώρισης, και DOC (∆ήλωση συµµόρφωσης); τα
έγγραφα αυτά δείχνουν όλα τα τεχνικά στοιχεία της µονάδας που αγοράστηκε
και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ του παρόντος εγχειριδίου και των
εγγράφων του εξοπλισµού, συµβουλευτείτε τα έγγραφα σχετικά µε το µηχάνηµα. Αν
έχετε αµφιβολίες συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τον τεχνικό εγκατάστασης και τον
καταρτισµένο χειριστή να εξασφαλίσουν µια σωστή λειτουργία, εξυπηρέτηση και
συντήρηση της µονάδας, µειώνοντας την πιθανότητα κινδύνου για άτοµα, ζώα και/ή
αντικείµενα.

Λήψη της µονάδας
Αµέσως µόλις η µονάδα φτάσει στον τελικό τόπο εγκατάστασης πρέπει να επιθεωρείτε
για τυχόν ζηµιές. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο δελτίο παραλαβής πρέπει να
επιθεωρούνται και να ελέγχονται.
Αν η µονάδα υποστεί ζηµιά, µην αφαιρέσετε το κατεστραµµένο τµήµα και ειδοποιείστε
αµέσως για τη ζηµιά την εταιρία µεταφορών ζητώντας την επιθεώρηση της µονάδας.
Κάνετε γνωστή τη ζηµιά στον αντιπρόσωπο του παραγωγού, στέλνοντας αν γίνεται
φωτογραφίες που µπορεί να είναι χρήσιµες για την απόδοση ευθυνών.
Η ζηµιά δεν θα πρέπει να επισκευαστεί έως ότου πραγµατοποιηθεί η επιθεώρηση από
πλευράς του αντιπροσώπου της εταιρίας µεταφορών.
Πριν εγκαταστήσετε τη µονάδα βεβαιωθείτε πως το µοντέλο και η ηλεκτρική τάση που
αναγράφεται στην ετικέτα είναι σωστά. Η ευθύνη για τυχόν ζηµιές µετά την αποδοχή της
µονάδα δεν µπορεί να αποδοθεί στον παραγωγό.

Όρια λειτουργίας
Αποθήκευση
Οι περιβαντολλογικές συνθήκες πρέπει να είναι εντός των ακολούθων ορίων:
Θερµοκρασία περιβάλλοντος ελάχιστη
:
-20℃
Θερµοκρασία περιβάλλοντος µέγιστη
:
57℃
Σχετική υγρασία µέγιστη
:
95% χωρίς συµπύκνωση
Η αποθήκευση σε µια θερµοκρασία κατώτερη της ελάχιστης µπορεί να καταστρέψει τα
εξαρτήµατα, ενώ η αποθήκευση σε θερµοκρασία ανώτερη της µέγιστης µπορεί να
ανοίξει τις βαλβίδες ασφαλείας. Η αποθήκευση σε µια συµπυκνωµένη ατµόσφαιρα
µπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα.
Λειτουργία
Η λειτουργία επιτρέπεται εντός των ορίων που ενδείκνυνται στην Εικόνα 2.
Η µονάδα πρέπει να χρησιµοποιείται µε έναν ρυθµό ροής νερού του εξατµιστή µεταξύ
των 50% και των 140% της ροής που αναφέρεται (σε κανονικές λειτουργικές συνθήκες).
Η λειτουργία πέρα από τα όρια που αναφέρονται µπορεί να βλάψει τη µονάδα.
Αν έχετε αµφιβολίες συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

Εικόνα 1 – Περιγραφή των ετικετών που εφαρµόζονται στον ηλεκτρικό πίνακα

Ταυτοποίηση της ετικέτας
1 – Σύµβολο µη εύφλεκτου αερίου
2 – Τύπος αερίου
3 – Στοιχεία πινακίδας της µονάδας
4 – Λογότυπο του κατασκευαστή
5 – Προειδοποίηση γεµίσµατος του κυκλώµατος νερού

6 – Σύµβολο ηλεκτρικού κινδύνου
7 – Προειδοποίηση επικίνδυνης τάσης
8 – Προειδοποίηση σύσφιξης καλωδίων
9 – Οδηγίες ανύψωσης
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Εικόνα 2 – Όρια λειτουργίας

Θερµοκρασία περιβάλλοντος (°C)

ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ
Πάνω σε αυτή τη γραµµή
(λειτουργία ICE)

∆ιαµόρφωση αναγκαίας
ταχύτητας ανεµιστήρα
(θερµοκρασία
περιβάλλοντος κατώτερης
των 18°C για λιγότερο
από
3
µονάδες
εξαερισµού,
κατώτερης
των 10°C
για 3 ή
περισσότερες
µονάδες
εξαερισµού)

Λειτουργία µε γλυκόζη
(θερµοκρασία
εξόδου
εξατµισµένου
νερού
κατώτερης των 4°C)

Speedtroll αναγκαίο
(θερµ.περιβ.κατώτερης
των -10°C)

Θερµοκρασία εξατµισµένου νερού εξόδου (°C)

Ασφάλεια
Η µονάδα πρέπεινα είναι γερά τοποθετηµένη στοέδαφος.
Είναι βασικόνα προσέξετετις ακόλουθες οδηγίες:
−
Η µονάδα µπορεί να ανυψωθεί µόνο µε τη χρήση των ειδικών σηµείων που
τονίζονται σεκίτρινοκαιστερεώνονται στη βάση της.
−
Απαγορεύεται η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα χωρίς πριν να έχετε
ανοίξει τον κεντρικό διακόπτη της µονάδας και να έχετε απενεργοποιήσει την
ηλεκτρική τροφοδότηση.
−
Απαγορεύεται η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα χωρίς τη χρήση µιας
µονωτικής πλατφόρµας. Απαγορεύεται η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα
επί της παρουσίας νερού και/ή υγρασίας.
−
Οι αιχµηρές άκρες και η επιφάνεια του τµήµατος του συµπυκνωτή µπορεί να
προκαλέσουν τραυµατισµούς. Αποφεύγετε την άµεση επαφή χρησιµοποιώντας
τις ειδικές συσκευές προστασίας.
−
Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία ανοίγοντας το κεντρικό διακόπτη πριν
ακολουθήσετε τις βοηθητικές εργασίες στους ανεµιστήρες ψύξης και/ή στους
συµπιεστές. Η µη τήρηση αυτού του κανόνα µπορεί να προκαλέσει σοβαρούς
τραυµατισµούς.
−
Μην εισάγετε αντικείµενα στους σωλήνες του νερού ενώ η µονάδα είναι
συνδεδεµένηµε το σύστηµα.
−
Ένα µηχανικό φίλτρο πρέπει να είναι εγκατεστηµένο στο σωλήνα του νερού
συνδεδεµένο στην είσοδο του εναλλακτή θερµότητας.
−
Η µονάδα έχει βαλβίδες ασφαλείας καταχωρηµένες στις πλευρές υψηλής και
χαµηλής πίεσης του ψυκτικού κυκλώµατος.
Απαγορεύεται αυστηρά η αφαίρεση όλων των προστασιών των κινούµενων
µερών.
Σε περίπτωση ξαφνικού σταµατήµατος της µονάδας, ακολουθείστε τις οδηγίες που
αναφέρονται στο Εγχειρίδιο των οδηγιών του πίνακα ελέγχου που αποτελεί µέρος
των εγγράφων του µηχανήµατος που παραδίδονται στον αγοραστή.
Σας συµβουλεύουµε να ακολουθείτε τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης µαζί µε
άλλα άτοµα. Σε περίπτωση τραυµατισµού από ατύχηµα ή προβληµάτων είναι αναγκαίο
να συµπεριφερθείτεµετον ακόλουθο τρόπο:
- Κρατείστετην ψυχραιµία
- Πατήστε τοκουµπί συναγερµού αν υπάρχειστο χώροτης εγκατάστασης
- Μεταφέρετε τον τραυµατισµένο σε ζεστό χώρο, µακριά από τη µονάδα και
τοποθετήστε τον σεάνετη θέση
- Επικοινωνήστε αµέσως µε το προσωπικό έκτακτης ανάγκης του κτιρίου ή µε τα
επείγοντα περιστατικά.
- Μην αφήσετε τον πληγωµένο µόνο του αλλά περιµένετε την άφιξη των σωστικών
συνεργείων

-

∆ώστε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στους φορείς της έκτακτης ανάγκης.
Αποφύγετε την εγκατάσταση του chiller σε περιοχές που µπορεί να είναι
επικίνδυνες κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, όπως πλατφόρµα
χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώµατα ή οδηγούς ή περιοχές που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις του χώρου γύρω από τον chiller.

Θόρυβος
Η µονάδα παράγει θόρυβο κυρίως λόγω της περιστροφής των συµπιεστών και των
ανεµιστήρων.
Η στάθµητου θορύβου για κάθεµοντέλο αναφέρεται στα έγγραφα πώλησης.
Αν η εγκατάσταση της µονάδας όπως επίσης ο χειρισµός και η συντήρησή της έχουν
πραγµατοποιηθεί σωστά, το επίπεδο εκποµπής θορύβου δεν θα απαιτεί καµιά ειδική
προστατευτικήσυσκευήγια τις εργασίες που διεξάγονταικοντά σεαυτή.
Σε περίπτωση εγκατάστασης µε ειδικές ηχητικές απαιτήσεις µπορεί να απαιτείται η
εγκατάσταση επιπλέον συσκευών εξασθένισης του θορύβου..
Κίνηση και ανύψωση
Αποφύγετε να χτυπήσετε και/ή να τραντάζετε τη µονάδα κατά τη διάρκεια της
φόρτωσης/εκφόρτωσης από το µεταφορικό µέσο και την κίνηση. Σπρώξτε ή τραβήξτε
τη µονάδα µόνο από το πλαίσιο της βάσης. Στερεώστε τη µονάδα στο εσωτερικό του
µεταφορικού µέσου έτσι ώστε να αποφύγετε ζηµιές από την τυχόν µετακίνησή της.
∆ώστε προσοχή έτσι ώστε να µην πέσει κανένα τµήµα της µονάδας κατά τη διάρκεια της
καταφοράς καιτης φόρτωσης/εκφόρτωσης.
Όλες οι µονάδες είναι εξοπλισµένες µε σηµεία ανύψωσης που σηµειώνονται µε
κίτρινο. Μόνο αυτά τα σηµεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανύψωση
της µονάδας, όπως φαίνεται στις ακόλουθες Εικόνες 3Figure 3
Τα σχοινιά ανύψωσης και οι ράβδοι απόστασης πρέπει να είναι αρκετά
ανθεκτικά για να αντέξουν τη µονάδα µε ασφάλεια. Ελέγξτε το βάρος της
µονάδας στην πινακίδα µε τα στοιχεία της ίδιας.
Η µονάδα πρέπει να ανασηκώνεται µε την µέγιστη προσοχή και φροντίδα,
ακολουθώντας τις οδηγίες ανύψωσης. Ανυψώστε τη µονάδα πολύ αργά, κρατώντας
την οριζοντίως.
Τοποθέτηση και συναρµολόγηση
Όλες οι µονάδες είναι σχεδιασµένες για εξωτερική χρήση, σε µπαλκόνια ή στο έδαφος,
µε την προϋπόθεση πως ο χώρος εγκατάστασης είναι απαλλαγµένος από εµπόδια
που µπορείνα µειώσουν τη ροή του αέρα στις µπαταρίες συµπύκνωσης.
Η µονάδα πρέπει να εγκαθίσταται σε ισχυρά θεµέλια και πλήρως ευθυγραµµισµένα. Αν
η µονάδα εγκαθίσταται σε µπαλκόνια ή οροφές, µπορεί να είναι απαραίτητο η χρήση
δοκών για τη διανοµήτου βάρους.
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Εικόνα 3 – Ανύψωση της µονάδας
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Για την εγκατάσταση στο έδαφος πρέπει να δοθεί µια τσιµεντένια ανθεκτική βάση,
πάχους τουλάχιστον 250 mm και πλάτους ανώτερου από εκείνο της µονάδας, ικανή
να αντέξει τοβάροςαυτήςτηςτελευταίας.
Αν η µονάδα έχει εγκατασταθεί σε χώρους όπου έχουν εύκολη πρόσβαση
άνθρωποι και κατοικίδια ζώα, σας συµβουλεύουµε να εγκαταστήσετε γρίλιες
ασφαλείαςγια τα τµήµατα του συµπυκνωτήκαι του συµπιεστή.
Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοση στο χώρο εγκατάστασης,
ακολουθείστε τιςακόλουθεςπροφυλάξειςκαι οδηγίες:
− Αποφύγετε τηνανακυκλοφορία τηςροήαέρα.
− Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν εµπόδια που να εµποδίζουν τη σωστή ροή
τουαέρα.
− Βεβαιωθείτε πως προσφέρετε θεµέλια ανθεκτικά και γερά για τη µείωση του
θορύβουκαι τωνδονήσεων.
− Αποφύγετε την εγκατάσταση της µονάδας σε ιδιαίτερα σκονισµένους χώρους
για ναµειώσετε τηπιθανότητα ναλερωθούνοιµπαταρίεςσυµπύκνωσης.
− Το νερό στο σύστηµα πρέπει να είναι ιδιαίτερα καθαρόκαι όλα τα ίχνηλαδιού και
σκουριάς πρέπει να καθαρίζονται. Ένα µηχανικό φίλτρο νερού πρέπει να
εγκαθίσταται στοσωλήνα εισόδου τηςµονάδας.
Απαιτήσεις χώρου ελάχιστες
Είναι βασικό να σέβεστε τις ελάχιστες αποστάσεις όλων των µονάδων για να
εξασφαλίσετε έναντέλειοαερισµότωνµπαταριών συµπύκνωσης.
Όταν αποφασίσετε που να τοποθετήσετε τη µονάδα και για να εξασφαλίσετε την
κατάλληληροήαέρα, εξετάστε τουςακόλουθουςπαράγοντες:
−
Αποφύγετε τηνανακυκλοφορία του θερµούαέρα
−
Αποφύγετε τηνανεπαρκήπαροχήαέρα στοναερόψυκτοσυµπυκνωτή.
Και οι δυο προϋποθέσεις µπορεί να προκαλέσουν αυξηµένη πίεση της
συµπύκνωσης, ηοποίαµειώνει τηνενεργειακήαπόδοσητηςψύξης.
Κάθε πλευρά της µονάδας πρέπει να είναι προσβάσιµη για την εκτέλεση των
εργασιώνσυντήρησηςµετάαπό τηνεγκατάσταση.
Ηκάθετηεκφόρτωσητου αέρα δενπρέπει ναείναι φραγµένη.
Αν γύρω από τηµονάδα υπάρχουν τοίχοι ή εµπόδια ίδιου ύψουςµε τη µονάδα, αυτή
πρέπει να εγκαθίσταται σε µια απόσταση όχι κατώτερη των 2500 mm. Αν αυτά τα
εµπόδια ξεπερνούνσε ύψοςτηµονάδα, πρέπει να εγκαθίσταται σεµια απόσταση όχι
κατώτερητων3000mm.

Ανγίνεται ηεγκατάστασητηςµονάδα χωρίς την τήρηση τωνελάχιστωναποστάσεων
που συνίστανται για τοίχους και/ή κάθετα εµπόδια, µπορεί να διαπιστωθεί ένας
συνδυασµός ανακύκλοφορίας ζεστού αέρα και/ή ανεπαρκής τροφοδότησης του
αερόψυκτου συµπυκνωτή που µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένη παραγωγική
ικανότητα και αποδοτικότητα.
Σε κάθε περίπτωση ο µικροεπεξεργαστής θα επιτρέψει στη µονάδα να
προσαρµοστεί στις νέες λειτουργίες προσφέροντας την µέγιστη διαθέσιµη ικανότητα
υπό καθορισµένες προϋποθέσεις, ακόµη και αν η πλευρική απόσταση είναι
κατώτερη από αυτή που συνίσταται, εκτός και αν οι λειτουργικές συνθήκες
επηρεάζουντηνασφάλεια του προσωπικού ήτηναξιοπιστία τηςµονάδας.
Όταν δύο ή περισσότερες µονάδες τοποθετούνται η µια δίπλα στην άλλη, σας
συµβουλεύουµε να τηρείτε µια απόσταση τουλάχιστον 3600 mm µεταξύ των
συµπυκνωτών.
Για επιπλέονλύσεις, συµβουλευτείτε έναναντιπρόσωποτουκατασκευαστή.
Ηχητική προστασία
Όταν τα επίπεδα των ηχητικών εκποµπών απαιτούν έναν ειδικό έλεγχο, πρέπει να
δίνεται µεγάλη προσοχή στην αποµόνωση της µονάδας από τη βάση της
εφαρµόζοντας σωστά αντικραδασµικά στοιχεία (προσφερόµενα σαν optional).
Ευέλικτεςσυνδέσειςπρέπει επίσηςνα εφαρµόζονταικαι στιςυδραυλικέςσυνδέσεις.
Σωλήνες νερού
Οι σωλήνες πρέπει να σχεδιάζονται µε τις λιγότερο δυνατές στροφές και αλλαγές
κάθετης κατεύθυνσης. Με αυτόν τον τρόπο το κόστος εγκατάστασης µειώνεται
αισθητάκαι ηαποδοτικότητα του συστήµατοςκαλυτερεύει.
Τουδραυλικόσύστηµα πρέπει να έχει:
1. Αντικραδασµικά στηρίγµατα για τη µείωση της µετάδοσης των δονήσεων
στιςδοµές.
2. Βαλβίδες µόνωσης για να αποµονώνεται η µονάδα από το υδραυλικό
σύστηµακατά τηδιάρκεια τωνβοηθητικώνεργασιών.
3. Η συσκευή για χειροκίνητο ή αυτόµατο αεραγωγό στο ψηλότερο σηµείο
του συστήµατος,ενώησυσκευήαποχέτευσηςστοχαµηλότεροσηµείο.
4. Η εξάτµιση και η συσκευή ανάκτησης θερµότητας που δεν έχουν
τοποθετηθεί στοπιοψηλόσηµείοτου συστήµατος.
5. Μιακατάλληλη συσκευήπου µπορεί να διατηρήσει τουδραυλικόσύστηµα
υπόπίεση(λεκάνηεπέκτασηςκλπ.).
6. ∆είκτες πίεσης και θερµοκρασίας του νερού που βοηθούν το χειριστή κατά
τη διάρκεια τωνβοηθητικώνεργασιώνκαι τηςσυντήρησης.
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Εικόνα 4 – Απαιτήσεις χώρου ελάχιστες

.
7. Ένα φίλτρο ή µια συσκευή που µπορεί να αφαιρέσει τα
σωµατίδια από το υγρό. Η χρήση ενός φίλτρου επεκτείνει
τη διάρκεια ζωής του εξατµιστή και της αντλίας βοηθώντας
το υδραυλικό σύστηµα να διατηρηθεί µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
8. Ο εξατµιστής έχει µια ηλεκτρική αντοχή µε ένα θερµοστάτη
που εγγυάται την προστασία ενάντια στο πάγωµα του
αέρα σε µια θερµοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον των
–25°C. Όλοι οι άλλοι σωλήνες του νερού/υδραυλικές
συσκευές εκτός της µονάδας πρέπει κατά συνέπεια να
προστατεύονται από τον πάγο.

9. Η συσκευή ανάκτησης θερµότητας πρέπει να αδειάζεται από
το νερό κατά τη χειµωνιάτικη περίοδο, εκτός και αν
προστίθεται στο υδραυλικό κύκλωµα ένα κατάλληλο
ποσοστό µίγµατος αιθυλενογλυκόλης .
10.Σε περίπτωση αντικατάστασης της µονάδας, όλο το
υδραυλικό σύστηµα πρέπει να αδειάζεται και να
καθαρίζεται πριν την εγκατάσταση της νέας µονάδας. Πριν
θέσετε σε κίνηση τη νέα µονάδα, σας συνιστούµε να
ακολουθείτε τακτικές δοκιµές και ειδικές χηµικές
επεξεργασίες του νερού.
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11.Αν η γλυκόλη προστίθεται στο υδραυλικό σύστηµα ως
αντιψυκτικό, προσέξτε έτσι ώστε η πίεση αναρρόφησης να
είναι πιο χαµηλή, η απόδοση της µονάδας πράγµατι θα
είναι µειωµένη και η πτώση της πίεσης µεγαλύτερη. Όλα τα
συστήµατα προστασίας της µονάδας όπως το αντιψυκτικό,

και η προστασία από τη χαµηλή πίεση θα πρέπει να
ξαναρυθµιστούν.
12. Πριν µονώσετε τους σωλήνες νερού, βεβαιωθείτε πως δεν
υπάρχουν διαρροές.

Εικόνα 5 – Σύνδεση των σωλήνων του νερού για τον εξατµιστή

1.
2.
3.
4.

Μανόµετρο
Ευέλικτη σύνδεση
Κατάσταση ροής
Αισθητήρας θερµότητας

5. Βαλβίδα µόνωσης
6. Αντλία
7. Φίλτρο

Εικόνα 6 - Σύνδεση των σωλήνων νερού για τους εναλλακτές ανάκτησης θερµότητας

1. Μανόµετρο
2. Ευέλικτη σύνδεση
3. Αισθητήρας θερµότητας
Επεξεργασία νερού
Πριν θέσετε σε κίνηση τη µονάδα, καθαρίστε το κύκλωµα του
νερού. Βρωµιά, άλατα, υπολείµµατα διάβρωσης και άλλα υλικά
µπορεί να συσσωρευτούν στο εσωτερικό του εναλλακτή
θερµότητας µειώνοντας την αποδοτικότητά της θερµικής
εναλλαγής. Μπορεί να αυξηθεί ακόµη και η πτώση της πίεσης,
µειώνοντας τη ροή του νερού. Μια κατάλληλη επεξεργασία του
νερού µπορεί κατά συνέπεια να µειώσει τον κίνδυνο
διάβρωσης, δηµιουργίας αλάτων κλπ. Η πιο κατάλληλη

4. Βαλβίδα µόνωσης
5. Αντλία
6. Φίλτρο
επεξεργασία του νερού πρέπει να καθορίζεται τοπικά, µε βάση
τον τύπο του συστήµατος και των άλλων χαρακτηριστικών του
νερού.
Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµιές ή κακή
λειτουργία του εξοπλισµού που µπορεί να προκληθεί από την
απουσία ή την ακατάλληλη επεξεργασία του νερού.

Πίνακας 1 – Αποδεκτά όρια ποιότητας του νερού
Ολική σκληρότητα (mg CaCO3 / l)
6,8÷8,0
Σίδερο (mg Fe / l)
Ηλεκτρική αγωγιµότητας µS/cm (25°C)
<800
Ίον χλωρίου (mg CaCO3 / l)
Ίον
σουλφιδίου (mg CaCO3 / l)
<200
2 Ίον σουλφιδίου (mg SO 4 / l)
Ίον αµµωνίου (mg NH4+ / l)
<200
Αλκαλικότητα (mg CaCO3 / l)
Πυρίτιο (mg SiO2 / l)
<100
pH (25°C)

< 200
< 1,0
Κανένα

< 1,0
< 50
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Αντιψυκτική προστασία των εναλλακτών ανάκτησης και εξάτµισης
Όλοι οι εξατµιστές είναι εξοπλισµένοι µε µια ηλεκτρική αντίσταση που ελέγχεται
θερµοστατικά και που προσφέρει αντιψυκτική προστασία κατάλληλη για
θερµοκρασίες τουλάχιστον των –25°C. Παρόλα αυτά, εάν οι εναλλακτές
θερµότητας είναι εντελώς άδειοι και καθαρισµένοι µε αντιψυκτικό διάλυµα,
µπορείτε να χρησιµοποιείσετε ακόµη και επιπρόσθετες µεθόδους ψύξης.
Όταν σχεδιάζεται το σύστηµα στο σύνολό του εξετάζονται δύο ή περισσότεροι
τρόποι προστασίας, που περιγράφονται ακολούθως:
−
Κύκλος συνεχούς ροής του νερού στο εσωτερικό των σωλήνων και των
εναλλακτών
−
Προσθήκη µιας κατάλληλης ποσότητας γλυκόλης στο εσωτερικό του
κυκλώµατος νερού.
−
Προσθήκη Θερµικής µόνωσης και θέρµανσης των σωλήνων που είναι
εκτεθειµένοι.
−
Εκκένωση και καθαρισµός του εναλλακτή θερµότητας κατά τη διάρκεια
της χειµερινής περιόδου
Είναι ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης και/ή του προσωπικού τοπικής
συντήρησης να χρησιµοποιήσει µεθόδους αντιψύξης. Βεβαιωθείτε πως
ακολουθούνται πάντα οι κατάλληλες εργασίες συντήρησης της αντιψυκτικής
προστασίας. Η αδυναµία τήρησης των παραπάνω οδηγιών µπορεί να
προκαλέσει βλάβες στη µονάδα. Οι βλάβες που µπορεί να προκληθούν από
τον πάγο δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Εγκατάσταση της ροής
Για να εξασφαλίσετε µια επαρκής ροή νερού σε όλον τον εξατµιστήρα, είναι
βασικό να εγκαταστασήσετε ένα σύστηµα ροής στο υδραυλικό κύκλωµα που
µπορεί να τοποθετηθεί στους σωλήνες του νερού στην είσοδο ή στην έξοδο.
Σκοπός του συστήµατος ροής είναι να σταµατήσει τη µονάδα σε περίπτωση
διακοπής της ροής του νερού, προστατεύοντας έτσι τον εξατµιστή από την
ψύξη.
Ο κατασκευαστής προσφέρει, ως εναλλακτική λύση, ένα σύστηµα ροής που
επιλέγεται για αυτό το σκοπό.
Αυτό το σύστηµα ροής τύπου φτυαράκι είναι κατάλληλο για συνεχόµενες
εξωτερικές εφαρµογές (IP67) µε διάµετρο σωλήνων από 1” έως 6”.
Το σύστηµα ροής είναι εξοπλισµένο µε µια επαφή καθαρή που πρέπει να
συνδέεται ηλεκτρικά µε τα τερµατικά που αναφέρονται στο ηλεκτρικό σχήµα.
Το σύστηµα ροής πρέπει να είναι βαθµολογηµένο µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
επέµβει όταν η ροή του νερού του εξατµιστήρα. πέφτει κάτω των 50% της
ονοµαστικής ικανότητας.
Ανάκτηση αξίας
Αν θέλετε, οι µονάδες µπορεί να εξοπλιστούν ακόµη και µε ένα σύστηµα
ανάκτηση θερµότητας.
Το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται µε έναν υδρόψυκτο εναλλακτή θερµότητας
τοποθετηµένο στο σωλήνα εξάτµισης του συµπιεστή και µε µια συσκευή
διαχείρισης κατάλληλη της πίεσης συµπύκνωσης.
Για να εξασφαλίσετε τη λειτουργία του συµπιεστή στο περίβληµά της, οι
µονάδες ανάκτησης της αξίας δεν µπορούν να λειτουργήσουν µε µια
θερµοκρασία νερού κατώτερη των 28°C.
Ο σχεδιαστής και ο τεχνικός της εγκατάστασης του chiller πρέπει να τηρούν
τέτοιου είδους αξία (παράδειγµα. χρησιµοποιώντας µια βαλβίδα
ανακυκλοφορίας bypass)

Ηλεκτρική εγκατάσταση
Γενικές προδιαγραφές
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις της µονάδας πρέπει να ακολουθούνται
σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν.
Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης πρέπει να
ακολουθούνται από καταρτισµένο προσωπικό.
Σας συνιστούµε να εξετάσετε το ειδικό ηλεκτρικό σχεδιάγραµµα της
µονάδας που έχετε αγοράσει. Αν το ηλεκτρικό σχεδιάγραµµα βρίσκεται
πάνω στη µονάδα ή έχει χαθεί, επικοινωνήστε µε τον ειδικό
αντιπρόσωπο του παραγωγού ο οποίος θα σας στείλει ένα αντίγραφο.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του ηλεκτρικού σχεδιαγράµµατος
και του πίνακα/ηλεκτρικών καλωδίων, επικοινωνήστε µε τον
αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.
Χρησιµοποιήστε µόνο αγωγούς από χαλκό, διαφορετικά µπορεί να εκδηλωθεί
µια υπερθέρµανση ή διάβρωση στα σηµεία σύνδεσης µε κίνδυνο ζηµιάς για τη
µονάδα.
Για να αποφύγετε παρεµβολές, όλα τα καλώδια ελέγχου πρέπει να είναι
συνδεδεµένα χωριστά από τα ηλεκτρικά. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήστε
διαφορετικούς αγωγούς ηλεκτρικού περάσµατος.
Πριν την εκτέλεση των βοηθητικών εργασιών της µονάδας, ανοίξτε το διακόπτη
γενικής αποσύνδεσης της κεντρικής τροφοδότησης της µονάδας.

Όταν η µονάδα είναι κλειστή αλλά ο διακόπτης αποσύνδεσης είναι σε θέση
κλεισίµατος, τα κυκλώµατα που δεν χρησιµοποιούνται θα παραµένουν ενεργά.
Μην ανοίγετε ποτέ τα τερµατικά των συµπιεστών πριν ανοίξετε το διακόπτη
γενικής αποσύνδεσης της µονάδας.
Ο συγχρονισµός ενός και τριών φάσεων φορτίων και η έλλειψη ισορροπίας
µπορεί να προκαλέσουν απώλειες προς το έδαφος έως και 150mA, κατά τη
φυσιολογική λειτουργία των µονάδων της σειράς.
Αν η µονάδα περιέχει συσκευές που παράγουν υψηλότερες αρµονικές (όπως
VFD και κοµµένη φάση), οι απώλειες προς τη γη µπορεί να φτάσουν αξίες
πολύ πιο ψηλές (2 Ampere περίπου).
Οι προφυλάξεις του συστήµατος ηλεκτρικής τροφοδότησης πρέπει να
σχεδιάζονται µε βάση τις αξίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Λειτουργία
Ευθύνη του χειριστή
Είναι βασικό να λάβει ο χειριστής µια κατάλληλη επαγγελµατική ενηµέρωση και
να εξοικειωθεί µε το σύστηµα πριν να χρησιµοποιήσει τη µονάδα. Εκτός της
ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου, ο χειριστής πρέπει να µελετήσει το
λειτουργικό εγχειρίδιο του µικροεπεξεργαστή και το ηλεκτρικό σχεδιάγραµµα για
να καταλάβει την ακολουθία ανοίγµατος, τη λειτουργία, την ακολουθία
κλεισίµατος και τη λειτουργία όλων των συσκευών ασφαλείας.
Κατά τη διάρκεια της φάσης έναρξης της µονάδας, ένας εξουσιοδοτηµένος
τεχνικός του παραγωγού είναι έτοιµος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση
και να δώσει οδηγίες για τη σωστές διαδικασίες λειτουργίας.
Ο χειριστής πρέπει να κρατάει πρακτικά των λειτουργικών δεδοµένων για κάθε
µονάδα που έχει εγκατασταθεί. Πρέπει επίσης να κρατείτε και ένα επιπλέον
αρχείο για όλες τις τακτικές εργασίες συντήρησης και βοήθειας.
Αν ο χειριστής παρατηρήσει αφύσικες ή ασυνήθιστες λειτουργικές συνθήκες,
πρέπει να συµβουλευτεί την εξουσιοδοτηµένη τεχνική υπηρεσία του
κατασκευαστή.
Συνήθη συντήρηση
Οι ελάχιστες εργασίες συντήρησης αναφέρονται στον Πίνακα 2

Περιορισµένη βοήθεια και εγγύηση
Όλες οι µονάδες έχουν δοκιµαστεί στο εργοστάσιο και έχουν εγγύηση για 12
µήνες από την πρώτη έναρξη ή 18 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.
Αυτές οι µονάδες σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν τηρώντας τις µέγιστες
προδιαγραφές ποιότητας και εγγυώνται χρόνια λειτουργίας χωρίς βλάβες. Είναι
σηµαντικό, παρόλα αυτά να εξασφαλίσετε µια σωστή και τακτική συντήρηση
σύµφωνη µε όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και στα
σωστά πρακτικά συντήρησης των µηχανών.
Σας συµβουλεύουµε να συνάψετε ένα συµβόλαιο συντήρησης µε µια
εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία του παραγωγού που θα είναι σε θέση να εγγυηθεί
µια σωστή εξυπηρέτηση χωρίς προβλήµατα χάρις στην εµπειρία και την
τεχνογνωσία του προσωπικού µας.
Πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι η µονάδα απαιτεί µια συντήρηση και κατά τη
διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
Σας γνωστοποιούµε ότι η χρήση της µονάδας µε ακατάλληλο τρόπο. για
παράδειγµα πέρα από τα λειτουργικά της όρια ή από έλλειψη σωστής
συντήρησης σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, ακυρώνει
την εγγύηση.
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σηµεία τηρώντας τα όρια της
εγγύησης:
Η µονάδα δεν µπορεί να λειτουργήσει πέρα από τα καθορισµένα
1.
όρια
2. Η ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να είναι εντός των ορίων της
τάσης και να µην έχει αρµονικές ή ξαφνικές εναλλαγές τάσης.
3. Η τριφασική τροφοδοσία δεν πρέπει να παρουσιάζει ανισορροπία
µεταξύ των φάσεων ανώτερης των 3%. Η µονάδα πρέπει να
παραµείνει κλειστή µέχρις ότου το ηλεκτρικό πρόβληµα δεν έχει
λυθεί.
4. Μην απενεργοποιήσετε ή ακυρώσετε καµία συσκευή ασφαλείας,
είτε αυτή είναι µηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική.
5. Το νερό που έχει χρησιµοποιηθεί για να γεµίσει το υδραυλικό
κύκλωµα πρέπει να καθαρίζεται και να επεξεργάζεται σωστά. Ένα
µηχανικό φίλτρο πρέπει να τοποθετείτε στο πιο κοντινό σηµείο
εισόδου του εξατµιστή.
6. Αν έχουν γίνει ειδικές συµφωνίες τη στιγµή της παραγγελίας, η
ποσότητα του νερού του εξατµιστή δεν πρέπει να είναι ανώτερη
των 120% και κατώτερη των 80% της ονοµαστικής ικανότητας.
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Υποχρεωτικοί τακτικοί έλεγχοι και αρχή των
εφαρµογών υπό πίεση
Οι µονάδες συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία IV της ταξινόµησης που έχει
καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Οδηγία PED 97/23/CE.

Για τους chiller που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ορισµένοι τοπικοί
κανονισµοί απαιτούν µια τακτική επιθεώρηση από πλευράς της
εξουσιοδοτηµένης εταιρίας. Ελέγξτε τις απαιτήσεις που ισχύουν στο χώρο της
εγκατάστασης.

Πίνακας 2 – Πρόγραµµα συντήρησης ρουτίνας
Κατάλογος των δραστηριοτήτων

Εβδοµαδιαίες

Γενικά:
Ανάγνωση των λειτουργικών δεδοµένων (Σηµείωση 3)
Οπτική επιθεώρηση της µονάδας για τυχόν ζηµιές και/ή χαλάρωση
΄Ελεγχος της ακεραιότητας της θερµοµόνωσης
Καθαρισµός και βάψιµο όπου είναι απαραίτητο
Ανάλυση του νερού (6)
Έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος ροής

Μηνιαίες
(Σηµείωση 1)

Ετήσιες/εποχι
ακές
(Σηµείωση 2)

X
X
X
X
X
X

Ηλεκτρική εγκατάσταση:
Επαλήθευση της ακολουθίας ελέγχου
Έλεγχος της φθοράς του µετρητή – αντικαταστήστε αν είναι αναγκαίο
Έλεγχος της στεγανότητας όλων των ηλεκτρικών σταθµών – σφίξτε αν είναι απαραίτητο
Καθαριότητα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου
Οπτική επιθεώρηση των εξαρτηµάτων για τυχόν σηµάδια υπερθέρµανσης
Έλεγχος της λειτουργίας του συµπιεστή και της ηλεκτρικής αντίστασης
Μέτρηση της µόνωσης του κινητήρα συµπίεσης χρησιµοποιώντας το Megger
Κύκλωµα ψύξης:
Έλεγχος για διαρροές του ψυκτικού
Έλεγχος της ροής του ψυκτικού υγρού µέσω του γυαλιού οπτικής επιθεώρησης του υγρού –
το γυαλί επιθεώρησης πρέπει να είναι πλήρης
Έλεγχος της πτώσης πίεσης του φίλτρου αφυδάτωσης
Έλεγχος της πτώσης της πίεσης του φίλτρου του λαδιού (σηµείωση 5)
Ανάλυση των δονήσεων του συµπιεστή
Ανάλυση της οξύτητας του λαδιού του συµπιεστή (7)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Τµήµα του συµπυκνωτή:
Καθαρισµός των συµπυκνωτών (Σηµείωση 4)
Έλεγχος για το σωστό σφίξιµο των ανεµιστήρων
Έλεγχος των πτερυγίων του συµπυκνωτή – αφαιρέστε εφόσον είναι αναγκαίο

X
X
X

Σηµειώσεις:
1. Οι µηνιαίες εργασίες συµπεριλαµβάνουν και όλες τις εβδοµαδιαίες.
2. Οι ετήσιες εργασίες (ή κατά την έναρξη της σεζόν) συµπεριλαµβάνουν και όλες τις εβδοµαδιαίες και µηνιαίες.
3. Οι λειτουργικές αξίες της µονάδας µπορούν να διαβάζονται καθηµερινά τηρώντας υψηλές προδιαγραφές προσοχής.
4. Σε χώρους µε υψηλή συγκέντρωση σωµατιδίων που µεταφέρονται από τον αέρα, µπορεί να είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τον συµπυκνωτή πιο συχνά.
5. Αντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού όταν η πτώση της πίεσης φτάνει τα 2,0 bar.
6. Ελέγξτε για την παρουσία τυχόν διαλυµένων µετάλλων.

7. TAN (Συνολικός αριθµός οξέων) : ≤0,10 : καµιά δράση
Μεταξύ 0,10 και 0,19: αντικαταστήστε τα αντιόξινα φίλτρα και ελέγξτε και πάλι µετά από 1000 λειτουργικές ώρες. Συνεχίστε µε την
αντικατάσταση των φίλτρων µέχρις ότου το TAN δεν είναι κατώτερο των 0,10.
>0,19 : αντικαταστήστε το λάδι, το φίλτρο του λαδιού και τον στεγνωτή λαδιού. Ελέγξτε σε τακτικά χρονικά διαστήµατα.

Χρήσιµες πληροφορίες σχετικές µε τον ψύκτη που
χρησιµοποιείτε
Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου που καλύπτονται από
το Πρωτόκολλο του Κίοτο. Μην ελευθερώνετε τα αέρια στην ατµόσφαιρά.
Τύπος ψύκτη:
R134a
Αξία GWP(1):
1300
θέρµανση του
(1)GWP =
πλανήτη
Η ποσότητα της ψύξης που απαιτείται για την κανονική λειτουργία αναγράφεται
στην πινακίδα της µονάδας.
Η ποσότητα πραγµατικής ψύξης που φορτώνεται στη µονάδα φαίνεται σε µια
ράβδο αργύρου στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα.
Σύµφωνα µε τα όσα καθορίζονται από την ευρωπαϊκή ή την τοπική νοµοθεσία,
µπορεί να είναι απαραίτητες οι τακτικές επιθεωρήσεις για την επισήµανση τυχόν
διαρροών του ψύκτη.

Επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της περιοχής για περισσότερες
πληροφορίες

∆ιάθεση
Η µονάδα αποτελείται από µεταλλικά, πλαστικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα.
Όλα αυτά τα µέρη πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις τοπικούς
ισχύοντες κανονισµούς.
Οι µπαταρίες από µόλυβδο πρέπει να συγκεντρώνονται και να στέλνονται σε
ειδικά κέντρα συλλογής απορριµµάτων.
Το λάδι πρέπει να συλλέγεται και να αποστέλλεται σε ειδικά κέντρα συλλογής
απορριµµάτων.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα τεχνικό βοήθηµα και δεν αποτελεί προσφορά δεσµευτική. Το περιεχόµενο δεν αποτελεί ρητή ή σιωπηλή εγγύηση ως πλήρες,ακριβές ή αξιόπιστο.
Όλα τα δεδοµένα και οι προδιαγραφές που περιέχονται µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Τα δεδοµένα που γνωστοποιούνται τη στιγµή της παραγγελίας θα
θεωρηθούν ως οριστικά
Ο κατασκευαστής δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη για τυχόν άµεσες ή έµµεσες ζηµιές µε την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται µε τη χρήση και/ή την
ερµηνεία αυτού του εγχειριδίου.
Σας παρέχουµε το δικαίωµα να κάνετε τροποποιήσεις σχεδιασµού και δοµής οποιαδήποτε στιγµή χωρίς προειδοποίηση. Κατά συνέπεια η εικόνα στο εξώφυλλο δεν είναι δεσµευτική.
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