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Γενικές πληροφορίες 
 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 

Τα μηχανήματα στα οποία αναφέρεται το παρόν εγχειρίδιο είναι μια εξαιρετική επένδυση και αξίζουν προσοχή και 
φροντίδα τόσο για τη σωστή εγκατάσταση όσο και για τη διατήρησής τους σε κατάσταση καλής λειτουργίας 
Η σωστή συντήρηση της μονάδας είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και αξιοπιστία της. Τα κέντρα τεχνικής 
υποστήριξης του κατασκευαστή είναι τα μόνα που έχουν επαρκείς τεχνικές ικανότητες για συντήρηση. 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
Πριν αρχίσετε την εγκατάσταση της μονάδας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Η έναρξη λειτουργίας της 
μονάδας απαγορεύεται αυστηρά εάν όλες οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν έχουν γίνει 
σαφείς. 
 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 

Τα χαρακτηριστικά και οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι κοινά σε όλη την σειρά των 
μονάδων. 
 
Όλες οι μονάδες αποστέλλονται μαζί με το γενικό σχέδιο που δείχνει τις συνολικές διαστάσεις και βάρη, και τα 
χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μηχανής. 
 
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 
 
Σε περίπτωση τυχόν διαφορών μεταξύ αυτού του εγχειριδίου και του σχεδίου, οι ενδείξεις του σχεδίου θα θεωρούνται 
έγκυρες. 
 

 
Η μονάδα στην οποία αναφέρεται το παρόν εγχειρίδιο συντήρησης και χρήσης πρέπει να λειτουργεί και να συντηρείται 
υπό ασφαλείς συνθήκες προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι για τους χειριστές τόσο κατά την λειτουργία όσο και κατά 
την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών.  
 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το έγγραφο και να τηρείτε το σύνολο του περιεχομένου του 
ίδιου, και να το φυλάξετε με προσοχή. 
 
Υπόμνημα συμβόλων 
 

 Σημαντική σημείωση: η μη τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα ή 
προβλήματα στη λειτουργία 
 

 Σημείωση σχετικά με την ασφάλεια γενικώς ή την τήρηση των νόμων και κανονισμών 
 

 Σημείωση ηλεκτρικής ασφάλειας 
 

Προειδοποιήσεις για το χειριστή 

 ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 

 Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Βοήθεια 
Πριν από οποιαδήποτε επισκευή, συνιστάται να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό, προπαντός στην 
περίπτωση έκτακτης συντήρησης. 
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Παραλαβή του μηχανήματος 
Το μηχάνημα πρέπει να ελέγχεται αμέσως κατά την παράδοση στην τελική θέση εγκατάστασης, για τυχόν ζημιές. Όλα τα 
επί μέρους εξαρτήματα που αναφέρονται στο δελτίο παράδοσης πρέπει να ελέγχονται και να σημειώνονται προσεκτικά 
και τυχόν ζημιές πρέπει να δηλώνονται στον μεταφορέα. Πριν εκφορτωθεί το μηχάνημα, ελέγξτε στην πινακίδα του 
μηχανήματος ότι το μοντέλο και η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχούν στην παραγγελία σας.  
Οποιαδήποτε ζημιά ή μη συμμόρφωση με την παραγγελία πρέπει να καταγραφούν στο δελτίο παράδοσης καθώς και να 
αποσταλεί μια γραπτή καταγγελία προς: 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Rome) - Ιtaly 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
 

Καταγγελίες ή αμφισβητήσεις που διαβιβάζονται μετά την παρέλευση 10 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. 
 
Για να ζητήσετε οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία, αναφέρετε πάντοτε το σειριακό αριθμό της ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΕΡΑ που αναγράφεται στην πινακίδα του μηχανήματος. 
Ο κατασκευαστής δεν θα αποδεχτεί καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα ανακαλυφθούν μετά την αποδοχή του 
μηχανήματος 
 
 

Έλεγχοι 
Κατά την παραλαβή του μηχανήματος, πραγματοποιήστε τους παρακάτω ελέγχους, προκειμένου να προστατεύσετε τα δικαιώματά 
σας, αν το μηχάνημα είναι ελλιπές (λείπουν εξαρτήματα) ή αν το μηχάνημα έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά: 

a) Πριν από την αποδοχή του μηχανήματος ελέγξτε ένα προς ένα όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στην προμήθεια. 
Ελέγξτε για τυχόν φθορές. 

b) Αν το μηχάνημα έχει υποστεί ζημιά, μην αφαιρέσετε τα κατεστραμμένα υλικά. Μια σειρά φωτογραφιών θα ήταν χρήσιμη 
για την σωστή απόδοση ευθυνών. 

c) Ενημερώστε τον μεταφορέα αμέσως για την ύπαρξη της ζημιάς και ζητήστε από τον ίδιο να ελέγξει αμέσως το μηχάνημα. 

d) Ενημερώστε τον πωλητή αμέσως για την ύπαρξη της ζημιάς ώστε να μπορέσει να φροντίσει για τις απαραίτητες επισκευές. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το μηχάνημα να επισκευαστεί πριν ελεγχθεί από τον αντιπρόσωπο της μεταφορικής 
εταιρείας. 

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου 

Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να επιτρέψει στον εγκαταστάτη και στον χειριστή να εκτελέσουν όλες τις 
απαραίτητες εργασίες που θα διασφαλίσουν τη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση του μηχανήματος, χωρίς κίνδυνο για 
ανθρώπους, ζώα ή/και εγκαταστάσεις. 
Το εγχειρίδιο αυτό είναι ένα σημαντικό έγγραφο προς βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να 
πάρει τη θέση του τελευταίου. Όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. 
 

Πληροφορίες για τον κατασκευαστή 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Rome) - Ιtaly 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
 
 

Η Daikin εγγυάται ότι η ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ που προμηθευτήκατε 
 είναι πλήρης και σύμφωνη με τον κατάλογο συσκευασίας. 
 παραδίδεται μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης 
 
Εάν η μονάδα δεν είναι πλήρης ή δεν συμμορφώνεται με τον κατάλογο συσκευασίας, ή εάν λείπει το εγχειρίδιο, 
επικοινωνήστε με το δίκτυο πωλήσεων της Daikin, αναφέροντας τα συγκεκριμένα στοιχεία της μονάδας που 
αναγράφονται στην πινακίδα που είναι στερεωμένη σε ένα τοίχωμά της. 
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Αναγνώριση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για γρήγορη αναγνώριση της μονάδας, είναι αρκετό να ανατρέξετε στα στοιχεία της πινακίδας ΕΚ που είναι τοποθετημένη 
σε ένα από τα τοιχώματα της μονάδας, παρόμοια με αυτή που φαίνεται στην εικόνα, η οποία δίνει συνοπτικά τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω: 
 

1) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή 
2) Σήμανση ΕΚ 
3) Διαστάσεις και σειριακό αριθμό της μονάδας 
4) Αναφορά που καθορίστηκε στην παραγγελία 
5) Ημερομηνία κατασκευής 
6) Παροχή αέρα εισαγωγής 
7) Παροχή αέρα επιστροφής 
8) Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
9) Συχνότητα 
10) Αριθμός φάσεων 
11) Συνολική ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται (υπό τις συνθήκες που αναγράφονται στην πινακίδα) 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή και την απόδοση δίδονται στα ειδικά διαγράμματα και τις τεχνικές 
προδιαγραφές που παραδίδονται με τη μονάδα και επίσης επισυνάπτονται σ’ αυτό το εγχειρίδιο. 

 

Χρήση της μονάδας 
Οι ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη θερμοκρασία, την 
υγρασία και την καθαρότητα του αέρα τόσο σε οικιακά όσο και σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. 
 
Οι μονάδες διαχείρισης αέρα συνήθως σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για εγκατάσταση σε μη-εκρηκτικά 
περιβάλλοντα. Για χρήση σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, η Daikin μπορεί να σχεδιάσει και να 
κατασκευάσει τα μηχανήματα σε αντιεκρηκτικού τύπου εκδόσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ηλεκτρικές συσκευές θα 
έχουν τη σχετική σήμανση.  
 
Εάν η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κρίσιμες συνθήκες, λόγω του τύπου του συστήματος ή των περιβαλλοντικών 
συνθηκών, ο πελάτης πρέπει να προσδιορίσει και να υιοθετήσει τις κατάλληλες τεχνικές και λειτουργικές μεθοδολογίες 
για την αποφυγή κάθε είδους κινδύνου. 
 
Ο χρήστης/εγκαταστάτης πρέπει να λειτουργεί την μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σ’ αυτό το εγχειρίδιο. 
 
Ο χρήστης/εγκαταστάτης πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό που όρισε για την λειτουργία και συντήρηση της 
μονάδας, ενημερώνοντάς τους για τις λεπτομέρειες της σωστής χρήσης της μονάδας.  
 
Ο χρήστης/εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι η μονάδα έχει εγκατασταθεί κατά τρόπο που εγγυάται τη 
στατική και δυναμική ευστάθειά της. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 
 
Ο χρήστης/εγκαταστάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες δεν μπορούν να βλάψουν την ασφάλεια 
προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων κατά την εγκατάσταση/χρήση. 
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Εισαγωγή - Οδηγίες 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ 

ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ. 
 

Έχει συνταχθεί με σκοπό να επιτρέψει τη σωστή χρήση της μονάδας, με σκοπό τη διασφάλιση της απολύτως ασφαλούς 
χρήσης της. 
Όλο το προσωπικό που του ανατέθηκε η λειτουργία, συντήρηση ή επιτήρηση της μονάδας πρέπει να διαβάσει αυτό το 
εγχειρίδιο. 
 

Ο χειριστής που του ανατέθηκε να εκτελεί την συντήρηση, τις επισκευές ή τη ρύθμισή της μονάδας πρέπει να είναι 
εξειδικευμένο άτομο με επαρκή και αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα για τις σχετικές εργασίες.  
 

Το παρόν εγχειρίδιο δίνει πληροφορίες για: 
 

  Τα τεχν ικά χαρακτηριστ ικά 
  Οδηγ ίες  γ ια μεταφορά, δ ιακ ίνηση, εγκατάσταση και  συναρμολόγηση 
  Χρήση της μονάδας 
  Την εκπαίδευση και  κατάρτ ιση του προσωπικού στο οποίο ανατ ίθεται  η  λει τουργία της  

μονάδας 
 Συντήρηση 
 

 Το παρόν εγχειρίδιο αναφέρεται στο μοντέλο της υπό προμήθεια μονάδας. 
 

 Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στη μονάδα. 
 

 Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο με προσοχή. 
 

 Μην αφαιρείτε, σχίζετε ή ξαναγράφετε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του εγχειριδίου για οποιονδήποτε λόγο. 
 

Η DAIKIN ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΓΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 
 

 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 
 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 
 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
 ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΓΝΗΣΙΩΝ Ή ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΤΥΠΟΥ UNI ISO 12100 1-2 (ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 
 

Επαγγελματικά προσόντα 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 Εξουσιοδοτημένος να λειτουργεί τη μονάδα με τα χειριστήρια στο πληκτρολόγιο του ηλεκτρικού πίνακα. 
 Μπορεί μόνο να θέτει εντός ή εκτός λειτουργίας τη μονάδα και να εκτελεί λειτουργίες εντολών. 
 

(ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 Εξουσιοδοτημένος να εκτελεί εργασίες συντήρησης, ρύθμισης, αντικατάστασης και επισκευής σε μηχανικά μέρη. 
 Πρέπει να είναι έμπειρος μηχανικός, και συνεπώς, ικανός να πραγματοποιήσει συντήρηση των μηχανικών μερών με 

ικανοποιητικό και ασφαλή τρόπο, με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία. 
 ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό σύστημα. 
 

(ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ να εκτελεί ηλεκτρικές εργασίες ρύθμισης, συντήρησης και επισκευής. 
 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ να δουλεύει σε ηλεκτρικούς πίνακες και κουτιά διανομής υπό τάση. 
 Πρέπει να είναι έμπειρος(-η) τεχνίτης ηλεκτρολόγος/ηλεκτρονικός, και συνεπώς, ικανός να πραγματοποιήσει 

συντήρηση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών μερών με ικανοποιητικό και ασφαλή τρόπο, με θεωρητική κατάρτιση και 
πρακτική εμπειρία. 

 ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ να εκτελεί οποιαδήποτε μηχανολογική εργασία. 
 

(ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ να εκτελεί συνδυασμένες εργασίες σε κάθε περίπτωση. 
 Εργάζεται σε συμφωνία με τον χρήστη. 
 

Γενικά, όσοι  εκτελούν εργασίες στη μονάδα πρέπει:  
 να μπορούν να χρησιμοποιούν τα άνω και κάτω άκρα 
 να γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται τα χρώματα και να έχουν καλή όραση και ακοή 
 να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τα σήματα κινδύνου και προειδοποίησης 
 να κατανοούν πλήρως τον κύκλο λειτουργίας της μονάδας, και ως εκ τούτου να έχουν λάβει θεωρητική-πρακτική 

κατάρτιση, εργαζόμενοι υπό την άμεση καθοδήγηση έμπειρου χειριστή ή χρήστη της συσκευής, ή υπό την άμεση 
καθοδήγηση ενός από τους τεχνικούς του κατασκευαστή. 

Κανόνες ασφαλείας 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Η Daikin επιθυμεί να επισημάνει τις συνθήκες ασφαλείας για τον χειριστή που πρέπει να εργαστεί στη μονάδα. 
Τα πρόσωπα αυτά, πριν από τη λειτουργία της μονάδας, πρέπει να έχουν διαβάσει όλες τις διατάξεις που 
περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
 

ΠΡ Ι Ν  Τ Η  Χ Ρ Η Σ Η ,  Ε Λ Ε Γ ΞΤ Ε  ΑΝ ΟΛ Ε Σ  ΟΙ  Π Ρ Ο ΒΛ Ε ΠΟ Μ Ε Ν Ε Σ  ΠΡ ΟΣ ΤΑΤ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι ΑΤΑ ΞΕ Ι Σ  Ε Χ ΟΥ Ν Ε Γ ΚΑΤΑ Σ ΤΑΘΕ Ι  

ΚΑ Ι  Ε ΙΝ Α Ι  Α ΠΟ Τ Ε Λ Ε Σ Μ ΑΤ Ι ΚΕ Σ .  
 

Κατά την χρήση της μονάδας, οι παρακάτω προειδοποιήσεις πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη: 
 

 Διαβάστε προσεκτικά όλα τα μηνύματα ασφαλείας στο εγχειρίδιο και πάνω στη μονάδα 
 

 Ο χειριστής πρέπει να έχει λάβει οδηγίες για τη λειτουργία των εγκατεστημένων διατάξεων ασφαλείας και για την 
ορθή χρήση τους.  

 

 Ο χειριστής πρέπει να φορά ρούχα ασφαλείας κατάλληλα για το είδος τη εργασίας. 
 
 Ο χώρος εργασίας γύρω από τη μονάδα, για ένα μήκος 1.5 μέτρων, πρέπει να είναι ελεύθερος από εμπόδια, 

καθαρός και καλά φωτισμένος. 
 
 Μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα ή αυτοσχέδια εργαλεία για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μέρη της μονάδας που 

είναι συνήθως απρόσιτα. 
 
 Μη χρησιμοποιείτε την μονάδα σε περιβάλλον που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εκτός αν αυτό προδιαγράφεται στο 

εγχειρίδιο οδηγιών 
 
 Μην επιχειρήσετε να κάνετε επισκευές ή ρυθμίσεις στην μονάδα, εκτός εάν είστε ρητά εξουσιοδοτημένος και 

εξειδικευμένος. 
 
 Πριν από την εκτέλεση εργασιών επισκευής ή άλλων εργασιών στη μονάδα, πάντα να ανακοινώνετε τις προθέσεις 

σας με δυνατή φωνή στους άλλους χειριστές που βρίσκονται κοντά στη μονάδα, και βεβαιωθείτε ότι η 
προειδοποίησή σας ακούστηκε και έγινε κατανοητή. 

 
 Μετά το πέρας μιας ρύθμισης υπό μειωμένες συνθήκες ασφαλείας, η μονάδα πρέπει να επανέλθει στην 

προηγούμενη κατάσταση, με όλες τις προστατευτικές διατάξεις ενεργοποιημένες, το ταχύτερο δυνατόν. 
 
 Κάθε εργασία στο σύστημα ή στις ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο 

συντηρητή ηλεκτρολόγο. 
 
 Να διακόπτετε πάντοτε την παροχή τάσης στον ηλεκτρικό πίνακα πριν ανοίξετε ένα κουτί διακλάδωσης ή τον ίδιο τον 

ηλεκτρικό πίνακα. 
 
 Όταν ένας χειριστής διαπιστώνει ελάττωμα, ειδικά αν αυτό επηρεάζει την ασφάλεια, πρέπει να ενημερώνει τον 

υπεύθυνο. 
 
 Εργασίες ρύθμισης που εκτελούνται υπό συνθήκες μειωμένης ασφάλειας, θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο 

από ένα άτομο, και για όσο χρόνο εκτελεί την εργασία, πρέπει να αποτρέπεται η πρόσβαση στη μονάδα σε μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 
 Να δίνετε πάντα τη μέγιστη προσοχή και να μην επιτρέπετε σε μη εξειδικευμένα άτομα να εργάζονται στη 

μονάδα ή πλησίον αυτής. 
 
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή κάθε είδους επισκευής, συντήρησης ή ρύθμισης της μονάδας, ενώ βρίσκεται 

σε λειτουργία, εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητώς σε αυτές τις οδηγίες. 
 
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αφήνετε τη μονάδα να λειτουργεί αυτόματα, εάν έχουν αφαιρεθεί οι σταθεροί ή κινητοί 

προφυλακτήρες. 
 
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τροποποίηση ή η αλλοίωση με εγκατεστημένες τις διατάξεις ασφαλείας. 
 
Συνιστάται να διεξάγετε την εγκατάσταση και συντήρηση με άλλους συναδέλφους. Σε περίπτωση ατυχήματος και 
τραυματισμού ή δυσφορίας, είναι απαραίτητο να: 
- διατηρήσετε την ψυχραιμία σας 
- πιέσετε το κουμπί συναγερμού εφόσον υπάρχει στον χώρο της εγκατάστασης 
- μετακινήστε τον τραυματία σε θερμό μέρος μακριά από τη μονάδα και σε θέση ηρεμίας 
- επικοινωνήσετε αμέσως με το προσωπικό έκτακτης ανάγκης του κτιρίου ή το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
- περιμένετε χωρίς να εγκαταλείψετε τον τραυματία μόνο του μέχρι να έλθει το προσωπικό έκτακτης ανάγκης 
-  δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης 
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ  
 

NON 
 
 

  ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 
 

OPEN  ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ  ΣΕ  ΠΟΡΤΕΣ  ΓΙΑ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΤΙ  Η  ΛΑΒΗ  ΕΙΝΑΙ  

ΑΝΟΙΧΤΗ  
ENTRY  ΣΤΕΡΕΩΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ/ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ  EXIT  
DISCHARGE  ΤΟ Π Ο ΘΕ Τ Η ΜΕ ΝΕ Σ  ΚΟ Ν ΤΑ  Σ Τ ΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ  Τ ΟΥ  Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ  
 

Διατάξεις ασφαλείας 
Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με διατάξεις ασφαλείας για την αποτροπή κινδύνου τραυματισμών και για τη σωστή 
λειτουργία.  
 
Δεδομένου ότι η μονάδα είναι μέρος ενός συνόλου σε συνδυασμό με άλλα μηχανήματα που αλληλεπιδρούν, 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ. 
 
Διατάξεις  ασφαλείας  
 
Βασικός εξοπλισμός 
 

 Κλειδαριές: Οι θύρες εισόδου στο τμήμα του ανεμιστήρα της μονάδας έχουν κλειδαριές με κλειδιά στη λαβή, για 
να αποτρέπεται το άνοιγμα των θυρών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

 
Εξοπλισμός κατόπιν παραγγελίας 
 

 Μικροδιακόπτες: οι θύρες πρόσβασης στο τμήμα του ανεμιστήρα της μονάδας εφοδιάζονται με μικροδιακόπτες 
που διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, του μαγνητικού αισθητήρα προσέγγισης με πολωμένο 
μαγνήτη που δεν μπορεί να εξουδετερωθεί με ένα μαγνητισμένο όργανο, που εγγυώνται καλή απόδοση και σε 
συνθήκες μόνιμης υγρασία. 

 
 Προφυλακτήρες: οι μηχανοκίνητοι ανεμιστήρες στην περιοχή της μετάδοσης κίνησης διαθέτουν κατάλληλα 

διαμορφωμένους προφυλακτήρες μηχανικά στερεωμένους μεταξύ τους. 
 
Συσκευές ελέγχου: μετά την εγκατάσταση, η μονάδα πρέπει να εφοδιαστεί με αποδοτικά εργονομικά χειριστήρια και 
όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις των κανονισμών που ισχύουν και 
ιδιαίτερα με τα πρότυπα ΕΚΠ 44-5. 
 

Εγγύηση 
Η Daikin εγγυάται ότι κατά τη στιγμή της παράδοσης, η μονάδα δεν έχει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής. Η εγγύηση 
καλύπτει μια περίοδο 12 μηνών από την παράδοση, και δεν καλύπτει τα αναλώσιμα υλικά (ιμάντες, φίλτρα, ...)  
 
Τη στιγμή της παράδοσης, η μονάδα πρέπει να εξετάζεται σχολαστικά για να διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα 
στοιχεία του καταλόγου συσκευασίας και ότι η αποστολή έχει ολοκληρωθεί και ανταποκρίνεται στην παραγγελία. Ελέγξτε 
προσεκτικά ότι δεν έχει προκληθεί καμιά ζημιά. Τυχόν ζημιές πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον μεταφορέα, εγείροντας 
κατάλληλες επιφυλάξεις. Η πινακίδα που δείχνει τα γενικά χαρακτηριστικά πρέπει να ελέγχεται πριν από την εκφόρτωση, 
προκειμένου να αποκαλυφθεί κάθε ασυμφωνία. Η Daikin δεν θα αναγνωρίσει ζημιές που αναφέρθηκαν μετά την 
αποδοχή της παράδοσης. 
 
Καταγγελίες για ελαττώματα που δεν μπορούσαν να ανιχνευθούν κατά τη στιγμή της παράδοσης, πρέπει να αναφερθούν 
εγγράφως στην Daikin ITALIA SPA stabilimento di Caleppio di Settaia, με συστημένη επιστολή, διαφορετικά δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 

 ΜΗΝ ΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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Αν η Daikin αναγνωρίσει την ύπαρξη του ελαττώματος, που καταγγέλθηκε έγκαιρα, αναλαμβάνει να αντικαταστήσει τα 
ελαττωματικά μέρη, με τον ρητό αποκλεισμό οποιουδήποτε άλλου ισχυρισμού που προτείνεται από τον πελάτη.  
 
Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που απορρέουν/δημιουργούνται από τις συνδέσεις με το υδραυλικό ή ηλεκτρικό 
δίκτυο ή το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα ή άλλων εξωτερικών υποδομών που συνδέονται με τη μονάδα. 
Ελαττώματα που οφείλονται στα ακόλουθα εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση: 
- εσφαλμένη λειτουργία και μη τήρηση των προβλεπόμενων συντηρήσεων 
- φυσική φθορά 
 
Η εγγύηση θα είναι άκυρη αν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται σωστά ή χρησιμοποιείται πάνω από τα όρια λειτουργίας για 
τα οποία έχει σχεδιαστεί. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης ή παρέμβασης στη μονάδα, ιδιαίτερα στα 
συστήματα ασφαλείας, η εγγύηση θα είναι αμέσως άκυρη και ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη. 
Καμία αποζημίωση για ζημίες δεν θα αναγνωρισθεί, για παύση παραγωγής κατά το διάστημα που το σύστημα έχει 
σταματήσει εν αναμονή ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή επισκευών, είτε γίνονται στα πλαίσια 
της εγγύησης ή επί πληρωμή.  
 
Η Daikin δεν φέρει καμία ευθύνη, τώρα ή στο μέλλον, για τις βλάβες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή στο ίδιο το 
μηχάνημα, που απορρέουν από αμέλεια εκ μέρους των χειριστών, μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας 
και συντήρησης που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο, ή μη συμμόρφωση με κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για την 
προστασία του συστήματος και του ειδικευμένου προσωπικού που ορίζεται για τη χρήση και τη συντήρησή του. 

 
Ο αριθμός σειράς, που φαίνεται στη μονάδα, είναι το κύριο σημείο αναφοράς για την αναγνώριση του προϊόντος και για 
οποιαδήποτε τυχόν ανάγκη. 
 

Περιβαλλοντικές συνθήκες 
Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, η 
βασική μονάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν εκρηκτικά, υψηλή παρουσία σκόνης, υψηλό 
ποσοστό υγρασίας ή σε υψηλές θερμοκρασίες, εκτός αν κατασκευάζεται ειδικά κατόπιν παραγγελίας για τέτοια 
περιβάλλοντα. 

 

Μόλυνση του περιβάλλοντος 
Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί χωρίς προβλήματα στα πιο διαφορετικά περιβάλλοντα και τομείς (τροφίμων, 
χημικών, φαρμακευτικών, νοσοκομεία, υπηρεσίες, μηχανική κλπ.) 
Ανάλογα με τον τομέα της λειτουργίας της εγκατάστασης, και συνεπώς ανάλογα με τον τομέα που χρησιμοποιείται, οι 
συγκεκριμένοι κανόνες πρέπει να τηρούνται καθώς και να εφαρμόζονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες της εταιρείας για 
την αποφυγή προβλημάτων περιβαλλοντικού τύπου (ένα σύστημα που λειτουργεί σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα χημικό 
εργοστάσιο μπορεί να παρουσιάσει διαφορετικά προβλήματα από ένα σύστημα που λειτουργεί σε άλλους τομείς, και από 
την άποψη της διάθεσης των αναλωσίμων υλικών, φίλτρων κλπ. Η πρώτη περίπτωση θα μπορούσε να παρουσιάσει, για 
παράδειγμα, βακτηριολογικά προβλήματα) 
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και την εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες και τη 
συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετηθούν. 
 

Θόρυβος 
Η μονάδα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι από την εκπομπή 
θορύβου που υπερβαίνει το κατώτατο όριο των 80 dB(A). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε περιβάλλον έχει τα δικά του 
ακουστικά χαρακτηριστικά, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στην ηχητική πίεση που προκαλείται από τη 
μονάδα όταν λειτουργεί. Είναι επομένως αναγκαίο να εξεταστούν τα δεδομένα θορύβου που παρέχονται ως βάση 
αναφοράς, ενώ ο αγοραστής-χρήστης είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση συγκεκριμένων ηχομετρικών δοκιμών στον τόπο 
της εγκατάστασης και υπό τις πραγματικές συνθήκες χρήσης της μονάδας. 
 

Απόρριψη και κατεδάφιση 
Για την απόρριψη της συσκευασίας, να συμμορφώνεστε με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν. 
Όταν η μονάδα τίθεται εκτός λειτουργίας, ή για την κατεδάφιση και την απόρριψη της μονάδας, ή 
οποιουδήποτε μεμονωμένου μέρους αυτής, ο αγοραστής-χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με 
τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρα του/της. 
Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να ανακυκλωθούν 
 
Για τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα πάνελ, συμμορφωθείτε με τους ειδικούς 
ισχύοντες κανόνες. 
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Γενικά χαρακτηριστικά 
 

Εφαρμογές 
Οι μονάδες διαχείρισης αέρα χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη θερμοκρασία, την 
υγρασία και την καθαρότητα του αέρα τόσο σε αστικό όσο και σε βιομηχανικό περιβάλλον. 
 
Κάθε μονάδα έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένες τεχνικές και διαστασιακές ανάγκες για εγκατάσταση σε τομείς όπως: 
 

  Δ Η ΜΟ ΣΙ ΟΥ Σ  Τ Ο ΜΕ ΙΣ  
  Α Ε Ρ ΟΔ Ρ Ο Μ ΙΑ  
  Τ ΡΑ ΠΕ ΖΕ Σ  
  Ε Μ Π Ο Ρ Ι ΚΟΥ Σ  ΤΟ ΜΕ ΙΣ  
  Ξ Ε Ν ΟΔΟ Χ Ε Ι Α  
  Μ ΟΥ Σ Ε ΙΑ ,  ΘΕ ΑΤ ΡΑ ,  Κ Ι Ν Η ΜΑΤΟ Γ ΡΑΦΟΥ Σ  Κ Α Ι  Α Μ Φ ΙΘΕ ΑΤ ΡΑ  
  Σ ΤΟΥ ΝΤ Ι Ο  Τ Η Λ Ε Ο ΡΑ Σ Η Σ  Κ Α Ι  ΗΧ ΟΛ Η Ψ ΙΑ Σ  
  Β ΙΒ Λ Ι Ο Θ ΗΚ Ε Σ  
 ΜΗ Χ Ν Ο Γ ΡΑΦΙΚ Α Κ Ε ΝΤ ΡΑ  

 
Χάρη στη μακροχρόνια και κερδοφόρα εμπειρία που αποκτήθηκε σε όλους τους τεχνικούς τομείς, έχουν αναπτυχθεί και 
κατασκευαστεί ειδικές εκδόσεις για συγκεκριμένες χρήσεις, όπως: 
 

  ΦΑ Ρ ΜΑ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η  
  Τ Ρ Ο ΦΙ Μ Α  
  ΝΟ Σ Ο ΚΟ Μ Ε Ι Α  
  ΗΛ Ε Κ Τ Ρ Ο ΝΙ Κ Α  
  ΝΑΥ Τ Ι Λ Ι Α  
  Δ ΙΑ Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ  Π Α ΡΑ Γ ΩΓ ΗΣ  Υ Π Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Μ Ε Ν Η  

ΘΕ Ρ Μ Ο Κ ΡΑ Σ ΙΑ Κ Α Ι  Μ ΟΛΥ ΝΣ Η  
 
Η βέλτιστη επιλογή κάθε λεπτομέρειας, η έρευνα για τη μέγιστη απόδοση κάθε εξαρτήματος, η χρήση συγκεκριμένων 
υλικών και η εφαρμογή ειδικών συστημάτων κατασκευής, μετατρέπουν το σεβασμό προς το περιβάλλον και την 
εξοικονόμηση ενέργειας σε έγκυρες, προηγμένες τεχνολογικές λύσεις . 
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Σειρά προϊόντων - διαστάσεις 
 

Μέγεθος 
Παροχή αέρα 

(m3/h) ταχύτητα 
2,5 m/s 

Προφίλ 
mm 

Πλάτος 
mm 

Ύψος 
mm 

Προφίλ 
mm 

Πλάτος 
mm 

Ύψος 
mm 

1 1,105 40 850 550 60 890 590 

2 1,550 40 900 600 60 940 640 

3 1,980 40 950 650 60 990 690 

4 2,600 40 1000 780 60 1040 820 

5 3,170 40 1150 780 60 1190 820 

6 3,550 40 1150 800 60 1190 840 

7 4,000 40 1250 800 60 1290 840 

8 4,800 40 1300 850 60 1340 890 

9 5,560 40 1350 900 60 1390 940 

10 6,600 40 1550 900 60 1590 940 

11 7,950 40 1550 1100 60 1590 1140 

12 9,320 40 1650 1100 60 1690 1140 

13 10,050 40 1650 1150 60 1690 1190 

14 13,200 40 1850 1400 60 1890 1440 

15 19,200 40 2100 1500 60 2140 1540 

16 25,300 40 2650 1580 60 2690 1620 

17 31,500 40 2750 1750 60 2790 1790 

18 37,000 -- -- -- 60 3240 1800 

19 43,400 -- -- -- 60 3090 2100 

20 51,300 -- -- -- 60 3340 2250 

21 58,000 -- -- -- 60 3820 2250 

22 67,500 -- -- -- 60 4040 2400 

23 78,000 -- -- -- 60 4490 2450 

24 84,700 -- -- -- 60 4490 2700 

25 98,000 -- -- -- 60 4890 2850 

26 111,000 -- -- -- 60 5490 2850 

27 124,000 -- -- -- 60 5990 3000 

 
Κατασκευή 
ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
Από προφίλ κράματος αλουμινίου υψηλής αντοχής, διατομής 40x40mm ή 60X60mm. Τα τμήματα συναρμολογούνται με 
τρίεδρους συνδέσμους από αλουμίνιο ή νάιλον ενισχυμένο με γυαλί. Οι βίδες των προφίλ είναι πάντα χωνευτές για να 
μην προεξέχουν, με διπλά πτερύγια και θάλαμο, οι οποίες επιτρέπουν στα πάνελ να βιδώνονται μεταξύ τους χωρίς η βίδα 
να είναι ορατή στο εσωτερικό της μονάδας, όχι μόνο για λόγους αισθητικής αλλά επίσης, και προπαντός, για λόγους 
ασφάλειας. Αν κάποιος πρέπει να εισέλθει για συντήρηση ή καθαρισμό, μπορεί να εργαστεί με απόλυτη ασφάλεια χωρίς 
τον κίνδυνο να τραυματιστεί σε βίδες που προεξέχουν. Το εσωτερικό της μονάδας είναι επομένως ελεύθερο από 
προεξοχές ή ασυνέχειες των προφίλ. 
Η βάση κάτω από κάθε τμήμα είναι επίσης κατασκευασμένη από αλουμίνιο, αν και μπορεί να κατασκευαστεί από 
γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, κατόπιν παραγγελίας. 
 
Οι επόμενες σελίδες περιγράφουν τα διάφορα προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της 
μονάδας, όλα τελευταίας γενιάς και αποκλειστικά. 
 
Τα προφίλ είναι θερμοδιακοπτόμενου τύπου, δηλαδή κατασκευάζονται με διπλό προφίλ, προκειμένου να αποκλειστεί 
μετάδοση θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού της μονάδας, κυρίως για να αποφεύγονται προβλήματα 
συμπύκνωσης επί των εξωτερικών επιφανειών. 
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Τα προφίλ έχουν επίσης στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες, για να διευκολύνεται ο καθαρισμός των εσωτερικών 
επιφανειών, ιδιαίτερα σημαντικό για τις μονάδες που πρέπει να απολυμαίνονται. 
 
Τα ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ που είναι ένθετα μέσα στο προφίλ, τύπου μπαλονιού, από 
διάφορα υλικά, ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, εγγυώνται ότι η μονάδα είναι απόλυτα αεροστεγής.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΒΕΣ τύπου μπάρας πανικού, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν από το εξωτερικό και από το εσωτερικό της 
μονάδας, με χειρολαβές του ίδιου μεγέθους. Κάθε θύρα του τμήματος ανεμιστήρα έχει λαβή με κλειδαριά ασφαλείας, 
για να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Όλες οι χειρολαβές με κλειδαριά, στην ίδια 
μονάδα, έχουν τον ίδιο συνδυασμό. Κατόπιν παραγγελίας, μπορεί να παραδοθεί μια παρτίδα μηχανημάτων με τον ίδιο 
συνδυασμό. 
Μπορούν επίσης να παραδίδονται με ρυθμιζόμενα πτερύγια, έτσι ώστε να μπορεί να αποκατασταθεί η στεγανοποίηση με 
την πάροδο του χρόνου. 
 
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ από βαμμένο αλουμίνιο. Είναι διαφόρων μεγεθών, ανάλογα με το μέγεθος/βάρος των θυρών. 
Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να παραδοθούν με μεντεσέδες από νάιλον ενισχυμένο με γυαλί. 
 
ΠΑΝΕΛ 
Διπλού τοιχώματος από χάλυβα. 
Αποτελείται από φύλλα χάλυβα που περικλείουν, στην βασική έκδοση, αφρό πολυουρεθάνης με μέση πυκνότητα 45 
kg/m3 και αντίσταση στη φωτιά κλάση 1. 
Αν ζητηθεί ορυκτοβάμβακας, η Daikin θα κατασκευάσει τα πάνελ με φύλλα ορυκτοβάμβακα τοποθετημένα και κολλημένα, 
με πυκνότητα 90/100 Kg/m3 και αντίσταση στη φωτιά κλάση 0.  
 
Όταν ζητηθεί, μπορεί να παραδοθεί μια μονάδα με εντελώς λείες εσωτερικές επιφάνειες, χωρίς καμία διαφορά στα 
επίπεδα των προφίλ και των πάνελ, με διπλή επένδυση, με κάθε στοιχείο να συνδέεται τέλεια με το επόμενο, για να 
σχηματίσουν απόλυτα συνεχείς επιφάνειες μεταξύ πάνελ και προφίλ. 
Σε περίπτωση υψηλής συμπύκνωσης, εκτός από προφίλ θερμοδιακοπτόμενου τύπου, τα πάνελ μπορούν επίσης να 
διαθέτουν παρεμβύσματα για να εξασφαλίσουν τη θερμομόνωση. 
 
Τα πάνελ είναι στερεωμένα με ανοξείδωτες αυτοκοχλιούμενες βίδες σε νάιλον έδρες. 
Οι έδρες είναι ένθετες στο πάνελ και έχουν πώματα. 
 
Το διπλό χαλύβδινο τοίχωμα μπορεί να κατασκευαστεί και με διαφορετικά υλικά εσωτερικά και εξωτερικά. Τα διαθέσιμα 
υλικά είναι τα παρακάτω: 
 

 Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 
 Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ 
 Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ με χρωματιστή επίστρωση PVC πάχους 150-200 microns 

(πλαστικοποιημένος χάλυβας) 
 Λείο ή αυλακωτό αλουμίνιο 
 Προ-βαμμένος χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ με ξηρή μεμβράνη 25 + 3 microns στην εκτεθειμένη όψη και 

ξηρή μεμβράνη 5 microns στη μη εκτεθειμένη όψη. 
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 Διάτρητος χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ (οπές διαμέτρου 6mm κατά διαστήματα 9mm). Eιδικά για τα 
τμήματα του ανεμιστήρα για τον περιορισμό μετάδοσης του θορύβου 

 
ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
Κατασκευασμένες με ειδικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τον τύπο και τις πιέσεις των υγρών που χρησιμοποιούνται, 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές καθώς και εκείνες κορυφαίων κατασκευαστών. 
Οι συλλέκτες της σερπαντίνας με διάμετρο μέχρι 2” είναι από ορείχαλκο, ενώ αυτοί με μεγαλύτερη διάμετρο είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
Οι σερπαντίνες είναι πάντα πάνω σε ολισθητήρες και μπορούν να αφαιρούνται. 
Στην περίπτωση των σερπαντίνων με ψυκτικό αέριο Freon, η πλήρωση, που γίνεται από τον εγκαταστάτη, πρέπει να 
εκτελείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ειδικευμένο να χρησιμοποιεί και να 
χειρίζεται τέτοιες χημικές ουσίες. 
 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 
Κατασκευασμένοι σε απλό, ανθεκτικό σκελετό με διπλά προφίλ από αλουμίνιο με υψηλής απόδοσης αποσβεστήρες 
μεταξύ του ανεμιστήρα και του σκελετού, με μηχανοκίνητους ανεμιστήρες από κορυφαίες εθνικές επιχειρήσεις, με 
κινητήρα πάντοτε τοποθετημένο σε ολισθητήρα τανύσεως ιμάντα.  
Το είδος της κατασκευής επιτρέπει ελάχιστη διαφορά στο επίπεδο ανάμεσα στους άξονες (του ανεμιστήρα και του 
κινητήρα) προκειμένου να μειώνεται η τάση στα έδρανα του ανεμιστήρα κατά την εκκίνηση. 
Η ομάδα ανεμιστήρων δεν μεταδίδει κραδασμούς στο σκελετό της μονάδας, η οποία μπορεί να επιδειχθεί στον πελάτη 
τόσο στη θέση λειτουργίας όσο και στο εργοστάσιο. 
Για ισχείς μέχρι 3kW, οι τροχαλίες είναι τύπου «μεταβλητού βήματος», ενώ για μεγαλύτερες ισχείς είναι σταθερού 
βήματος. 
Κατόπιν παραγγελίας, μπορεί να τοποθετηθεί προφυλακτήρας για τη μετάδοση κίνησης, κατασκευασμένος από χοντρό, 
μεταλλικό πλέγμα, στερεωμένος στο σκελετό, που έχει σχετικά ανοίγματα για την ταχεία αφαίρεση με ένα εργαλείο, για 
επιθεώρηση.  
Οι ανεμιστήρες, κορυφαίων εθνικών κατασκευαστών, μπορούν να έχουν πτερύγια κεκλιμένα προς τα εμπρός ή προς τα 
πίσω, απλή ή διπλή αναρρόφηση, με ή χωρίς κοχλία του Αρχιμήδη, με μετάδοση ή απευθείας σύμπλεξη. 
 
ΥΓΡΑΝΣΗ 
Όλοι οι τύποι πιθανών υγραντήρων έχουν μέγιστη απόδοση στο σύστημα ύγρανσης.  
 
Αδιαβατικό ή τύπου πακέτου ή με ακροφύσια, με τα ακόλουθα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: 
- τύπου πακέτου, με αντλία ή εκκένωση λόγω βαρύτητας, με δεξαμενή περιορισμένων διαστάσεων σε σύγκριση με την 
κύρια δεξαμενή που τοποθετείται από κάτω˙ αυτό επιτρέπει σε μια ελάχιστη ποσότητα νερού να παραμένει στη δεξαμενή, 
ενώ το συνολικό σύστημα ύγρανσης μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό έξω από τη μονάδα, χωρίς να πρέπει να 
αποσυνδεθεί το υδραυλικό σύστημα. 
Το σύστημα επίσης επιτρέπει την αφαίρεση, για τακτική συντήρηση, μόνο του τμήματος εξάτμισης προκειμένου να 
καθαριστεί ή να αντικατασταθεί. 
Η ομάδα με αντλία ανακυκλοφορίας είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση στη 
δεξαμενή των μεταλλικών αλάτων που περιέχονται στο νερό, μέσω παράκαμψης συνδεδεμένης στην εκκένωση της 
υπερχείλισης. 
Έχει επίσης μία ρυθμιστική βαλβίδα για τη ροή του νερού στο στοιχείο εξάτμισης. 
- με ακροφύσια, πάντα με διπλό θάλαμο ύγρανσης, για να αποφεύγεται η επαφή του νερού που ψεκάζεται με τις 
εσωτερικές επιφάνειες των πάνελ. 
Ο συγκρατητήρας του ακροφυσίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από PVC, ενώ τα ακροφύσια, 
αυτοκαθαριζόμενου τύπου, είναι κατασκευασμένα από νάιλον. 
Στους σωλήνες εισαγωγής στην αντλία υπάρχει χώρος για να τοποθετηθεί όργανο μέτρησης (τοποθετείται είτε από την 
Daikin κατόπιν παραγγελίας, είτε από τον πελάτη). 
Οι σωλήνες διαστασιολογούνται ώστε να έχουν χαμηλές απώλειες φορτίου στο κύκλωμα, με τη δυνατότητα χρήσης 
αντλιών χαμηλής ισχύος˙ όλες οι αντλίες είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Το σύστημα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση των μεταλλικών αλάτων που 
περιέχονται στο νερό. 
Η ομάδα είναι εφοδιασμένη με ρυθμιστική βαλβίδα ροής νερού. 
 
Άλλα συνηθισμένα συστήματα ύγρανσης είναι: 
- με ατμό από δίκτυο ατμού με ένα μόνο διανομέα ή πλήρες με ρυθμιστικές βαλβίδες και εξόδους εκκένωσης 
συμπυκνωμάτων και αέρα 
- με ηλεκτρικό ατμοπαραγωγό με βυθιζόμενα ηλεκτρόδια 
- με νερό και πεπιεσμένο αέρα 
- τύπου υπερήχων 
 
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τοποθέτηση των φίλτρων στο τμήμα προστασίας και στην επιλογή των φίλτρων, που είναι 
πάντα από κορυφαίες εθνικές εταιρείες. Εκτός από το σύστημα αγκύρωσης εμπορικού τύπου, προβλέπονται επίσης 
αποκλειστικά συστήματα, ειδικά κατασκευασμένα για να εγγυηθούν θετικά αποτελέσματα των δοκιμών στεγανοποίησης 
(π.χ. τη δοκιμασία DOP για απόλυτα φίλτρα). 
Κατόπιν παραγγελίας, τα συστήματα φίλτρων μπορεί να είναι εφοδιασμένα μανόμετρα ή διακόπτες διαφορικής πίεσης 
για την αποφυγή της απόφραξης. Οι μονάδες είναι πάντοτε κατασκευασμένες έτσι ώστε τα φίλτρα να βγαίνουν από την 
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βρώμικη πλευρά, προς όφελος της στεγανοποίησης του συστήματος φιλτραρίσματος και για να αποφευχθεί η αποστολή 
σκόνη και ρυπαντών στο κύκλωμα μετά την αντικατάσταση. 
 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
Τα τμήματα ανάκτησης κατασκευάζονται είτε με στατικές διατάξεις ανάκτησης θερμότητας εγκάρσιας ροής, ή 
περιστρεφόμενα και με σερπαντίνες κλειστού κυκλώματος, με εξαρτήματα που προέρχονται από κορυφαίους 
Ευρωπαίους κατασκευαστές. 
Στο σύστημα ανάκτησης με μια σερπαντίνα, το δοχείο συλλέκτη, κατόπιν παραγγελίας, μπορεί να κατασκευαστεί με ένα 
ενσωματωμένο πλαίσιο, σύμφωνα με έναν αποκλειστικό σχεδιασμό, πλήρες, με ένδειξη στάθμης, ώστε να μειωθούν τα 
έξοδα του συστήματος στο ελάχιστο.  
 

Μέρη και εξαρτήματα 
Σχάρες 
Μπορούν να κατασκευαστούν από βαμμένο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα, αλουμίνιο, με κατασκευή ανθεκτική στη 
βροχή, ή με πλέγμα για την προστασία από τα πτηνά. 
 
Εσωτερικός σκελετός 
Τα πλαίσια υποδοχέα φίλτρου, οι υποδοχείς της σερπαντίνας και όλος ο εσωτερικός σκελετός είναι από γαλβανισμένο 
χάλυβα ποιότητας. Όταν είναι απαραίτητο, για τη συμβατότητα με τις εφαρμογές και κατόπιν παραγγελίας, μπορούν 
επίσης να κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα ή από κράμα αλουμινίου. 
Η συγκόλληση είναι συνεχούς ραφής και πραγματοποιείται σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου. όλες οι συγκολλήσεις είτε 
συνεχούς ραφής είτε διακεκομμένες προστατεύονται με χρώμα με βάση τον ψευδάργυρο. 
 
Δεξαμενές συλλογής συμπυκνωμάτων 
Από γαλβανισμένο χάλυβα ή από κράμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο χάλυβα κατόπιν παραγγελίας. 
 

Αντικραδασμικοί αρμοί. 
Κατόπιν παραγγελίας, οι συνδέσεις με τους αεραγωγούς που οδηγούν στην μονάδα μπορεί να είναι φλαντζωτές από 
πολυεστερικό ύφασμα με επικάλυψη PVC. 
 
Οροφή 
Οι μονάδες που εγκαθίστανται σε εξωτερικούς χώρους μπορούν να εφοδιαστούν με οροφή από γαλβανισμένο χάλυβα, 
αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Μετάδοση κίνησης 
Τροχαλίες από χυτοσίδηρο με μία ή περισσότερες αύλακες, στερεωμένες με κωνικό κουζινέτο 
Τροχαλίες μεταβλητής σχέσης για ισχείς μέχρι 3 kW. 
 

Σιγαστήρες 

Με αυλακώσεις και χωρίσματα πάχους 100, 200 ή 300 mm, γενικά με βήμα 100mm μεταξύ των χωρισμάτων ή 
υπολογισμένα σύμφωνα με συγκεκριμένες ανάγκες.  
Υλικά και φινίρισμα κατόπιν παραγγελίας (προστατευτικό PVC / μεμβράνη Melinex – προστατευτικό πλέγμα) 
 

Φωτισμός 
Η μονάδα μπορεί να είναι εφοδιασμένη με ένα ή περισσότερα φωτιστικά χαμηλής τάσης, τοποθετημένα στο εσωτερικό 
στα άνω τοιχώματα. 
Τα φώτα ανάβουν με έναν εξωτερικό διακόπτη τοποθετημένο δίπλα από τη θύρα πρόσβασης στην εν λόγω περιοχή, και 
επιτρέπουν, μέσω παραθύρου τοποθετημένου στην πόρτα, την πλήρη εικόνα του εσωτερικού χώρου, για να 
πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης με απόλυτη ασφάλεια. Ο αγοραστής-χρήστης πρέπει να 
παρέχει, με πρωτοβουλία του/της, κατάλληλο φωτισμό στους χώρους που θα χρησιμοποιηθεί η μονάδα, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κοινοτικές Οδηγίες. 

Συνιστώμενος φωτισμός:  300 Lux 
 
Εξοπλισμός κατόπιν παραγγελίας 
  Παράθυρο επιθεώρησης,  με δ ιπλά τζάμια από πολυκαρβονικό υλ ικό ανθεκτ ικό στ ις  

υπεριώδεις  ακτ ίνες,  με παρέμβυσμα στεγανοποίησης και  σύστημα εσωτερ ικής τοποθέτησης 
  Εσωτερικό διάδρομο 
  Σερβο χειρ ισμούς γ ια  τα δ ιαφράγματα  
  Αντ ιψυκτ ικοί  θερμαντήρες γ ια τ ι ς  δεξαμενές ύγρανσης 
 Μανόμετρα κλπ.  
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Ονοματολογία 
                          A    D   S    01        H    A   W    1     14    0001   001   
 
A AHU 
 
D Daikin  
 
S Βασικό 
N Μη βασικό 
C Βασικό με χειριστήρια 
K Μη βασικό με χειριστήρια 
T Βαθμιδωτό με χειριστήρια τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας 
 
01 Μέγεθος 1 
27 Μέγεθος 27 
 
D Δ.Ε. Πλάκα HRS (μόνο για Βαθμιδωτό Αριστερό) 
B Δ.Ε. Τροχός HRS (μόνο για Βαθμιδωτό Αριστερό) 
E D Δ.Ε. Πλάκα HRS (για όλες τις σειρές και για Βαθμιδωτό Δεξιό) 
F Δ.Ε. Τροχός HRS (για όλες τις σειρές και για Βαθμιδωτό Δεξιό) 
G Δ.Ε. περιμετρικές σερπαντίνες HRS 
H  Οριζόντια 
L Οριζόντια με 2 ανεμιστήρες 
M  Οριζόντια με 2 Ανεμιστήρες και περιμετρικές σερπαντίνες HRS 
S  Πλευρικής σύνδεσης 
T Πλάκα HRS πλευρικής σύνδεσης 
U Τροχός HRS πλευρικής σύνδεσης 
W Περιμετρικές σερπαντίνες HRS Πλευρικής σύνδεσης 
V Κατακόρυφη 
 
A Επίπεδο – πολυουρεθάνη - 25mm 
B Επίπεδο – ορυκτοβάμβακας - 25mm 
C Διαμορφωμένο – πολυουρεθάνη - 42mm (για όλες τις σειρές και Βαθμιδωτές προβαμμένα) 

D Διαμορφωμένο – ορυκτοβάμβακας - 42mm (για όλες τις σειρές και Βαθμιδωτές προβαμμένα) 
E Επίπεδο – πολυουρεθάνη - 46mm 
F Επίπεδο – ορυκτοβάμβακας - 46mm 
G Διαμορφωμένο – πολυουρεθάνη - 62mm 
H Διαμορφωμένο – ορυκτοβάμβακας - 62mm 
I Επίπεδο – πολυουρεθάνη - 50mm (UK) 
J Διαμορφωμένο – ορυκτοβάμβακας - 50mm με πλαστικές ακμές (UK) 
Κ Διαμορφωμένο – πολυουρεθάνη - 50mm με πλαστικές ακμές (UK) 
L DS πάνελ - πολυουρεθάνη - 25mm (απλό) 
M DS πάνελ - πολυουρεθάνη - 50mm (απλό) 
R Διαμορφωμένο – πολυουρεθάνη - 42mm - Aluzinc® (μόνο για βαθμιδωτές) 
S Διαμορφωμένο – ορυκτοβάμβακας - 42mm - Aluzinc® (μόνο για βαθμιδωτές) 
 
 
 
W Νερό 
D Άμεσης εκτόνωσης 
S Ατμός 
U Άμεσης εκτόνωσης με ατμό 
T Ατμός και νερό 
V Άμεσης εκτόνωσης με νερό 
Z Ατμός, Άμεσης εκτόνωσης με νερό 
N χωρίς σερπαντίνα, ή μόνο ηλεκτρικές σερπαντίνες και αερίου 
 
 
1 Κατασκευασμένο στην Ιταλία (Italy) 
2 Κατασκευασμένο στο Η.Β. (UK) 
 
 
 
14 Έτος παραγωγής2014 
 
0001 Αριθμός έργου 
 
001   Αριθμός τεμαχίου 

 

Τ
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Οδηγίες αναφοράς 
Η Daikin κατασκευάζει σύμφωνα με τα πρότυπα: 
 

1. Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95 / ΕΚ 
2. Οδηγία για τις Μηχανές 2006/42 / ΕΚ 
3. Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108 / ΕΚ 

 

Τεχνική υποστήριξη 
Η Daikin μπορεί να προσφέρει στην αγορά υπηρεσίες, πριν και μετά την πώληση, στο υψηλότερο επίπεδο της αγοράς, 
δεδομένου ότι από την αρχή εξετάζει λεπτομερώς τα ειδικά χαρακτηριστικά του συστήματος, δίνοντας στον πελάτη την 
ηρεμία ως προς την επιλογή του και την παροχή βοήθειας σε όλα τα στάδια.  
 
Παραδίδει τα κατασκευαστικά σχέδια εντός των επόμενων 3 εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. 
 
Παραδίδει τη μονάδα εντός 4-5 εβδομάδων μετά την έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων από τον πελάτη. 
 
Η μονάδα μπορεί να συναρμολογηθεί επί τόπου, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, βοηθώντας την εταιρεία 
εγκατάστασης με εξειδικευμένο προσωπικό. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά, Προδιαγραφές και Απόδοση 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Η Μ ΟΝ Α Δ Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Τ ΗΚ Ε  Σ Υ Μ Φ ΩΝΑ ΜΕ  Τ Ι Σ  Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Α Π Α ΙΤ ΗΣ Ε Ι Σ  Τ ΟΥ  ΠΕ Λ ΑΤ Η ,  Ε ΦΑ Ρ ΜΟ Ζ Ο ΝΤΑ Σ Τ Ι Σ  Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ε Σ  

ΠΑ ΡΑ ΜΕ Τ Ρ ΟΥ Σ  Π ΟΥ ΚΟ ΙΝ Ο Π Ο Ι ΗΘ ΗΚ Α Ν  
 
Σ Η ΜΕ Ι ΩΣ Η :  
Η Μ ΟΝ Α Δ Α Δ Ε Ν  Ε Ι ΝΑ Ι  Κ ΑΤΑ Λ Λ ΗΛ Η Γ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε ΙΡ Ι Σ Η  Α Ε ΡΑ Π ΟΥ  Υ ΠΟ Κ Ε ΙΤΑ Ι  Σ Ε  Ε Κ Ρ ΗΞ Η ,  Ε Κ Τ ΟΣ  Κ Α Ι  Α Ν  Ζ ΗΤ Η ΘΕ Ι  Ε Κ  

ΤΩΝ  Π Ρ Ο Τ Ε Ρ ΩΝ .   
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 
 
Η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΝΑΙ  ΟΠΩΣ  ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΛΙΣΤΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
 

Ειδικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις 
Σύμφωνα με  τα τ εχν ικά  φύλλα που παραδόθηκαν κατά τη φάση του καθορ ισμού της παραγγελ ίας.  
 
Σύμφωνα με  τα κατασκευαστ ικά σχέδ ια που προσυπογράφονται  από τον πελάτη. 
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Προκαταρκτικές ενέργειες 
 
Εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης 
Αν και οι μονάδες διαχείρισης αέρα είναι κατασκευασμένες από υλικά πρώτης κατηγορίας και σύμφωνα με κριτήρια 
ασφάλειας και αντοχής, απαιτούνται ορισμένες προφυλάξεις κατά τη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης - εκφόρτωσης και 
μεταφοράς.  
 

Πριν την αποστολή, εξειδικευμένο προσωπικό έχει ελέγξει ότι αυτή η μονάδα και τα εξαρτήματά της είναι τελείως άθικτα 
και καθαρά. 
 

Οι μονάδες συνήθως αποστέλλονται χωρίς συσκευασία και χωρισμένες σε επιμέρους βαθμίδες για συναρμολόγηση στο 
σημείο εγκατάστασης Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση των τμημάτων τοποθετούνται, 
προστατευμένα επαρκώς, μέσα σε ένα από τα τμήματα της μονάδας 
 

Κάθε επιμέρους βαθμίδα ή ενιαία μονάδα φέρει σημεία ανύψωσης, οπές στη βάση για την εισαγωγή βοηθητικών 
σωλήνων, οι οποίοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα σημεία αγκύρωσης  
 

Οι χειριστές που είναι υπεύθυνοι για την εκφόρτωση, τη διαχείριση και την τοποθέτηση των τμημάτων από τα οποία 
αποτελείται η μονάδα, πρέπει να ενεργούν με προσοχή για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ζημιές Θα πρέπει επίσης να 
σημειώνουν τα βάρη που αναφέρονται στα σχέδια (Γενικής Διάταξης) των τμημάτων, προκειμένου να χειριστεί το κάθε 
τμήμα με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 
 

Είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τους εξής κανόνες: 
 
1. Όταν τα τμήματα εκφορτώνονται με ένα περονοφόρο ανυψωτικό όχημα, εξισορροπήστε το βάρος στις περόνες 

ανάλογα με τη θέση του κέντρου βάρους και βεβαιωθείτε ότι δεν συγκρούονται πάνω στη βάση ή στα πάνελ. 
2. Όταν τα τμήματα εκφορτώνονται με γερανό, εξισορροπήστε το βάρος και προσδέστε τη μονάδα με σχοινιά, αφού 

έχετε εισάγει τις ράβδους ανύψωσης, και προστατεύστε τα σημεία επαφής μεταξύ της μονάδας και των σχοινιών (Οι 
ράβδοι ανύψωσης, για να εισαχθούν μέσα στις οπές στις γωνίες της βάσης, θα πρέπει να έχουν επαρκές μέγεθος 
για να υποστηρίξουν το βάρος των τμημάτων και τα άκρα πρέπει να είναι μηχανικά κλειστά για να αποφευχθεί 
ολίσθησή τους έξω από τις οπές - βλέπε σχέδιο) 

3. Εάν τα τμήματα ή η μονάδα έχουν προεξέχουσα οροφή, χρησιμοποιήστε ξύλινους αποστάτες μεταξύ των ιμάντων 
(βλέπε εικόνα) 

4. Μην ανασηκώνετε, ωθείτε ή τραβάτε τα τμήματα από τους συλλέκτες των σερπαντίνων, τους άξονες των 
ηλεκτροκινητήρων ή τα διαφράγματα, ή από οποιαδήποτε άλλη προεξοχή που δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του σκελετού που φέρει το βάρος. 

5. Μετακινήστε τα τμήματα, κυλώντας τα, ενδεχομένως, σε σωλήνες ή, σε κάθε περίπτωση, πάνω σε λείες επιφάνειες  
6. Μην αφήνετε τις μονάδες υποστούν βίαια χτυπήματα και μην αναποδογυρίζετε τα τμήματα για κανένα λόγο. 
7. Μην περπατάτε και μην αφήνετε βάρη πάνω στα τμήματα της μονάδας ή στις μονάδες 
8. Όλα τα μέσα ανύψωσης που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατάλληλα για να αντέξουν το βάρος των τμημάτων. 
 

         
       Ανύψωση με σχοινιά                      Ανύψωση και μεταφορά με περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα 
 

Ανύψωση - Μετακίνηση και αποθήκευση - Μεταφορά 
ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΥΨΩΘΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 Κατά τη διάρκεια της αποσυσκευασίας και των εργασιών εγκατάστασης, να φοράτε πάντα γάντια και κατάλληλα 
ρούχα ασφαλείας. 

 
ΑΝΥΨΩΣΗ 
 Συνιστάται να πραγματοποιούνται οι εργασίες ανύψωσης υπό την άμεση επίβλεψη ενός Εξειδικευμένου Μηχανικού 

Συντήρησης 
 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε δύο μέσα ανύψωσης ταυτόχρονα 

 Ποτέ μη στέκεστε κάτω από αιωρούμενα φορτία.  
 Αν χρησιμοποιούνται χαλύβδινα καλώδια, εφαρμόζετε πάντα το βρόχο στο άκρο του σωλήνα ανύψωσης 



D-EIMAH00105-15_00EL- 19/37 
 
 
 

 Αν χρησιμοποιείτε χαλύβδινα καλώδια, μην αφήνετε να σχηματίζουν απότομα τσακίσματα. 

 Χρησιμοποιήστε σχοινιά επαρκούς μήκους, έτσι ώστε η γωνία μεταξύ των σχοινιών και του οριζοντίου επιπέδου να 
είναι πάντα μεγαλύτερη από 45°.  

 Αν η οροφή της μονάδας έχει κοχλιωτούς κρίκους, χρησιμοποιήστε τους Σε τέτοια περίπτωση, τα κλειδιά στα άκρα 
των σχοινιών πρέπει να βιδωθούν με το χέρι και να τοποθετηθούν στην κατεύθυνση στην οποία λειτουργούν τα 
σχοινιά 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 Εάν η μονάδα πρέπει να μετακινηθεί ή να αποθηκευτεί προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο, πάντα τοποθετήστε 
αποστάτες μεταξύ της μονάδας και του εδάφους (ξύλινους τάκους) 

 

  ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το μηχάνημα πρέπει να ανυψώνεται με πολύ μεγάλη προσοχή και σύνεση. Αποφύγετε τα τραντάγματα κατά την 
ανύψωση και ανυψώστε τη μονάδα πολύ αργά, κρατώντας την απολύτως οριζόντια 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 Πάντα να ελέγχετε αν το μέγεθος των μεταφορικών μέσων είναι επαρκές για τα εμπορεύματα που πρόκειται να 

μεταφερθούν. 
 Στερεώστε τη μονάδα ή τα τμήματα στην επιφάνεια του μέσου μεταφοράς με σφήνες, ξύλινους τάκους, και δέστε 

σφιχτά τα μέρη που δεν μπορούν να αγκυρωθούν στην επιφάνεια του φορτηγού, για να διασφαλίσετε τη 
σταθερότητα των τμημάτων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανατροπής. 

 Εάν οι μεταφορές διενεργούνται με τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων, για τις θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη θα 
πρέπει να τοποθετηθούν σωστά και να στερεωθούν γερά για την αποφυγή ζημιών λόγω των διαφόρων κινήσεων 
του πλοίου. Κάθε εμπορευματοκιβώτιο πρέπει να αναφέρει σαφώς τα σημεία αγκυρώσεως και ανύψωσης, το 
μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος και το πραγματικό βάρος 

 

Προσωρινή αποθήκευση και απόθεση πριν φτάσει στον προορισμό 
Για την αποφυγή ζημιών στην περίπτωση των ενδιάμεσων μεταφορτώσεων της μονάδας ή των εξαρτημάτων της, τα 
ακόλουθα μέτρα πρέπει να τηρούνται: 
 

 Αποθέστε τα πακέτα της αποστολής σε ένα καλυμμένο, κλειστό και στεγνό μέρος 
 Κάθε αποθήκευση πρέπει να γίνεται, ει δυνατόν, διατηρώντας τα πακέτα της αποστολής τοποθετημένα πάνω σε 

στήριγμα, με ύψος περίπου 100 χιλιοστά 
 Να ελέγχετε πάντα τον αριθμό των πακέτων της αποστολής με τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. 
 

Κατά την άφιξη στον προορισμό, ελέγξτε την κατάσταση της διατήρησης της μονάδας˙ αν υπάρχει οποιαδήποτε 
βλάβη, θα πρέπει να κοινοποιηθεί αμέσως εγγράφως (πάνω στον κατάλογο συσκευασίας) στον μεταφορέα και 
στον κατασκευαστή˙ αν δεν βρεθεί ζημιά, συνεχίστε τις εργασίες με προσοχή και επιμέλεια.  
 

Τοποθέτηση της μονάδας και συναρμολόγηση των τμημάτων 
Πριν τοποθετηθεί η μονάδα στο εργοτάξιο, πρέπει να είναι έτοιμη μια κατάλληλη πλατφόρμα ή βάση, πάνω στην οποία 
θα τοποθετηθεί και θα εγκατασταθεί η μονάδα. 
Για τις διαστάσεις και τα βάρη, ελέγξτε το σχέδιο που είχε παραδοθεί προηγουμένως, ή τις τεχνικές προδιαγραφές 
Μετά την τοποθέτηση της μονάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, βεβαιωθείτε ότι είναι οριζόντια και 
πακτωμένη στο έδαφος (ο εξοπλισμός αγκύρωσης δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι 
απολύτως οριζόντια, και εάν είναι απαραίτητο τοποθετήστε σφήνες στα στηρίγματα. 
Η επιλεγμένη περιοχή για την εγκατάσταση πρέπει να προσφέρει επαρκή χώρο γύρω από τη μονάδα για την άνετη και 
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και των επακόλουθων εργασιών συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αντικατάστασης οποιουδήποτε εσωτερικού στοιχείου (π.χ. αφαίρεση των σερπαντίνων εναλλαγής θερμότητας, των 
φίλτρων, των στοιχείων εξατμιστή, ...) βλέπε εικόνα 
 

Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί αντικρασδαμικό υλικό μεταξύ της μονάδας και του δαπέδου: τα κινούμενα 
μέρη είναι δυναμικά απομονωμένα από τον σκελετό. 
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Connections and inspection side Πλευρά Συνδέσεων και Επιθεώρησης 
 

Εάν η μονάδα αποτελείται από ενότητες/τμήματα, η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
διάγραμμα των ομάδων στο σχέδιο και να προχωρήσει με τις ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω: 
 
 Μετακινήστε τα τμήματα το ένα κοντά στο άλλο, χωρίς βίαια χτυπήματα, αφού τοποθετηθεί η κόλλα συσκευασίας, 

που παρέχεται με τη μονάδα, κατά μήκος ολόκληρης της περιμέτρου επαφής, σε μία μόνο πλευρά. 
 Τοποθετήστε όλες τις βίδες σύνδεσης που παρέχονται με τη μονάδα, και προχωρήστε να οριζοντιώσετε τις μονάδες. 
 Σφίξτε όλες τις βίδες σύνδεσης, μπαίνοντας στο εσωτερικό της μονάδας μέσα από τις μικρές πόρτες επιθεώρησης, 

αν υπάρχει αρκετός χώρος, ή αλλιώς αφαιρώντας τα σταθερά πλαίσια δίπλα στα σημεία σύνδεσης˙ σφίξτε τις άλλες 
βίδες, τα μπουλόνια και ότι άλλο είναι απαραίτητο που μπορεί να έχει αποσυναρμολογηθεί προηγουμένως. 

 Προσεκτικά επανατοποθετήστε τα πάνελ που είχαν αφαιρεθεί προηγουμένως 
 

Προετοιμασία για εγκατάσταση 
Για την προετοιμασία της μονάδας για χρήση, απαιτούνται τα παρακάτω: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή νερού 
και σύνδεση με το νερό θέρμανσης/ψύξης, και σύνδεση με την παροχή πεπιεσμένου αέρα. 
Για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να υπάρχει στη μονάδα ηλεκτρικό καλώδιο με τρεις φάσεις + ουδέτερο + 
γείωση, κατάλληλης διατομής για την απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια και σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Για την παροχή νερού και για τη σύνδεση με τα υδραυλικά κυκλώματα, πρέπει να τοποθετηθούν κοντά στους συλλέκτες 
σωλήνες κατάλληλου μεγέθους για τις προβλεπόμενες παροχές. 
Για τη σύνδεση με το κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα, πρέπει να τοποθετηθούν στις απαιτούμενες θέσεις σωλήνες αέρα με 
κατάλληλα χαρακτηριστικά και διατομές για τη προβλεπόμενη απόδοση του συστήματος. 
Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να έχει κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης για την απορροή του νερού στην περίπτωση 
τυχαίας θραύσης των σωλήνων που φέρνουν τα υγρά στη μονάδα. 
 
Πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος,  είναι απαραίτητο να γίνουν οι  ακόλουθες ενέργειες: 
 
 Ελευθερώστε τις διατάξεις που μπλοκάρουν τον ανεμιστήρα, που υπάρχουν πάντα όταν υπάρχουν ελατήρια 

απόσβεσης κραδασμών. 
 Ελέγξτε αν οι συνδέσεις των σωλήνων εισαγωγής και εξαγωγής των υγρών στην σερπαντίνα είναι σε σωστή 

αντιστοίχιση. 
 Εξαερώστε τις σερπαντίνες˙ 
 Εξασφαλίστε σε όλες τις σωληνώσεις αποχέτευσης ένα κατάλληλο σιφόνι˙ 
 Τοποθετήστε την ηλεκτρική αντλία των τμημάτων με ύγρανση με το στόμιο αναρρόφησης κάτω από το φτερό˙ 
 Τοποθετήστε ένα αντικραδασμικό αρμό μεταξύ της μονάδας και του αεραγωγού 
 Ελέγξτε αν οι βίδες και τα μπουλόνια είναι σφιγμένα (ειδικά αυτά για την αγκύρωση των κινητήρων, των ανεμιστήρων 

και των τροχαλιών)˙ 
 Βεβαιωθείτε ότι τα αντικραδασμικά στηρίγματα και τα διάφορα εξαρτήματα είναι άθικτα 
 Απομακρύνετε τα ξένα υλικά και τη βρωμιά από το εσωτερικό των τμημάτων 
 Ελέγξτε την τάνυση των ιμάντων μετάδοσης του κινητήρα. 
 

Σήμανση - ΜΑΠ - Εκπαίδευση 
Η μονάδα διαθέτει ειδικές πινακίδες προειδοποίησης ηλεκτρικού κινδύνου στις θύρες πρόσβασης στα τμήματα του 
ανεμιστήρα. 
 
Η ευθύνη του αγοραστή:  η μονάδα πρέπει να συνοδεύεται, στο εργοτάξιο, με κατάλληλη σήμανση, 
επισημαίνοντας τα ακόλουθα: 
Απαγορεύεται  η αφαίρεση των προφυλακτήρων 
Απαγορεύεται  να καθαρίζετε  τα κινούμενα μέρη 
Απαγορεύεται  η πραγματοποίηση επισκευών – ρυθμίσεων εν λε ιτουργία  
 
Επιπλέον, ο χώρος όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα πρέπει να έχει τις ακόλουθες γενικές πινακίδες σήμανσης, που 
αφορούν στους χώρους εργασίας: 
Θόρυβος - κίνηση - επικίνδυνες ζώνες – όδευση διαφυγής - κ.λπ. 
 
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Για τη λειτουργία της μονάδας, συνιστώνται μέσα ατομικής προστασίας κατάλληλα για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα 
κριτήρια και τις οδηγίες της εταιρείας. 
Για τη συντήρηση της μονάδας, εκτός από τα παραπάνω, συνιστώνται επιπλέον προστατευτικά μέσα˙ υποδήματα 
ασφαλείας, γάντια, κατάλληλα ρούχα, πάντα συμβατά με τη χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ο αγοραστής-χρήστης της μονάδας πρέπει να παρέ χει  επαρκή εκπαίδευση και  κατάρτιση 
στους χε ιρ ιστέ ς που τους έ χε ι  ανατεθεί  η χρήση της μονάδας.  
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
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Αν συμφωνηθεί, μπορεί να παρασχεθεί επιπλέον εκπαίδευση με την άμεση προσωπική επίβλεψη των ενδιαφερομένων 
χειριστών εκ μέρους του τεχνικού προσωπικού της κατασκευάστριας.  
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Συνδέσεις – Λειτουργία και Χρήση 
 
Ηλεκτρικές συνδέσεις 
Η ηλεκτρική σύνδεση εξαρτάται από το ηλεκτρικό σύστημα του σχεδιασμού, ως εκ τούτου, ο χρήστης/εγκαταστάτης 
πρέπει κατά συνέπεια να προβλέπει την ίδια.  
Ορισμένες ενδείξεις και τεχνικές πληροφορίες δίνονται παρακάτω, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη σύνδεση. 
 

 
Η ΓΡΑΜΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΕΧΕΙ  ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ  ΟΤΑΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΞΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ  ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.  
 
Πριν από την σύνδεση βεβαιωθείτε ότι: 
 
 Η τάση και η συχνότητα δικτύου αντιστοιχούν στις παραμέτρους της μονάδας 
 Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο πρέπει να συνδεθεί η μονάδα, είναι επαρκώς διαστασιολογημένο με 

την ονομαστική ηλεκτρική ισχύ που θα εγκατασταθεί. 
 
Μετά την σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι: 
 
 Η σύνδεση της γείωσης είναι επαρκής (χρησιμοποιώντας ειδικό όργανο). Αν στο κύκλωμα γείωσης μια σύνδεση 

γείωσης είναι λανθασμένη, μη αποτελεσματική ή λείπει παραβιάζει τους κανονισμούς ασφαλείας και αποτελεί πηγή 
κινδύνου και μπορεί να βλάψει τις συσκευές της μονάδας. 

 Η φορά περιστροφής του κινητήρα είναι σωστή, αλλιώς αντιστρέψτε την σύνδεση δυο αγωγών τροφοδοσίας στους 
ακροδέκτες εισόδου. 

 Οι συνδέσεις και η απορρόφηση ρεύματος του κινητήρα είναι σωστή. 
 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
 
Το απλούστερο σύστημα για την εκκίνηση ενός ηλεκτρικού κινητήρα είναι με απευθείας σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. 
Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει όρια λόγω του υψηλού ρεύματος εκκίνησης (αιχμή). Αυτό το είδος της εκκίνησης συνιστάται 
για ισχύ έως 5,5 kW, όπου εγκαθίστανται σειρά τριφασικών κινητήρων τεσσάρων πόλων - 220/380 V. 
 

Σύνδεση με εκκίνηση αστέρα - τριγώνου  
Εάν το ρεύμα εκκίνησης του κινητήρα υπερβαίνει αυτό που επιτρέπεται από το ηλεκτρικό δίκτυο, η εκκίνηση μπορεί να 
γίνει με σύνδεση αστέρα/τριγώνου. Για το σκοπό αυτό, εγκαθίστανται κινητήρες διπλής τάσης 380/660V, επιτρέποντας 
έτσι στον κινητήρα να λειτουργεί κανονικά στα 380V (σύνδεση τριγώνου) και στην εκκίνηση στα 660V (σύνδεση αστέρα). 
Αυτή η διαδικασία μειώνει το ρεύμα εκκίνησης στο 30% περίπου του ρεύματος απευθείας εκκίνησης.  
 

Ηλεκτρικά στοιχεία 
Η πραγματική τάση τροφοδοσίας του χρήστη δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 10% της προβλεπόμενης 
κανονικής τάσης. 
Μεγαλύτερες διαφορές στην τάση θα προκαλέσουν βλάβες στους χρήστες και στο ηλεκτρικό σύστημα, δυσλειτουργία των 
ανεμιστήρων και θόρυβο. 
Επομένως, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι οι πραγματικές τιμές της τάσης αντιστοιχούν στις ονομαστικές τιμές. 
 
Τα διαγράμματα λειτουργίας και ισχύος που δίνονται παρακάτω για τη σύνδεση των κινητήρων με 2/4 πόλους και 4/8 
πόλους, κινητήρων με 4/6 πόλους και για σύνδεση αστέρα - τριγώνου. 
Τα διαγράμματα είναι ενδεικτικά και μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του 
μελετητή. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο μηχάνημα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 
Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό. 
Ανατρέξτε στο αντίστοιχο διάγραμμα καλωδίωσης για το μηχάνημα που έχετε αγοράσει και το οποίο συνόδευε τη 
μονάδα. Αν το διάγραμμα καλωδίωσης δεν υπάρχει στο μηχάνημα ή έχει χαθεί, παρακαλούμε επικοινωνήσετε με το 
πλησιέστερο γραφείο του κατασκευαστή, απ' όπου θα σας στείλουν ένα αντίγραφο. 
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Συνδέσεις με το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα 
ΟΙ  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ  ΑΠΟ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.  
 

Σύνδεση με τους αεραγωγούς 
Οι μονάδες επεξεργασίας αέρα επιτρέπουν τη σύνδεση με τους αεραγωγούς μέσω φλαντζωτών αντικραδασμικών αρμών 
με βαθμονομημένα διαφράγματα/περσίδες. Αν τα εξαρτήματα αυτά δεν παρέχονται μαζί με την μονάδα, μπορούν να 
συνδεθούν με άμεση σύνδεση με τη μονάδα, φροντίζοντας να τοποθετήσουμε κατάλληλο αντικραδασμικό σύστημα 
ανάμεσα στην μονάδα και τον αεραγωγό.  
 

Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η σύνδεση με τον αεραγωγό, είναι απαραίτητο: 
- Να καθαρίσετε τις συνδεόμενες επιφάνειες μεταξύ του αεραγωγού και της μονάδας. 
- Να τοποθετήσετε ένα παρέμβυσμα στις φλάντζες προκειμένου να αποφευχθεί η διείσδυση αέρα 
- Να σφίξετε με ακρίβεια τις βίδες σύνδεσης 
- Να εφαρμόσετε σιλικόνη στα παρεμβύσματα για να βελτιστοποιηθεί η στεγανοποίηση. 
 

Αν οι συνδέσεις γίνονται με αντικραδασμικούς αρμούς, μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης, αυτοί δεν πρέπει να 
είναι σφιχτοί, προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη καθώς και η μετάδοση των δονήσεων.  
 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η στεγανοποίηση των συνδέσεων και ότι η κατασκευή της μονάδας παραμένει άθικτη, είναι 
απαραίτητο το βάρος του αεραγωγού να μην καταπονεί τις συνδέσεις, και να γίνει υποστήριξη του αεραγωγού με 
κατάλληλα στηρίγματα.  
 

Σύνδεση με τα υδραυλικά συστήματα 
ΟΙ  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ  ΑΠΟ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.  
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
Προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στη σερπαντίνα του εναλλάκτη κοντά στην σύνδεση μεταξύ του χαλύβδινου 
συλλέκτη για την είσοδο του ρευστού και των χάλκινων κυκλωμάτων, είναι απαραίτητο: 
 

- Κατά το βίδωμα στους σωλήνες του συστήματος, να εφαρμόσετε αντίθετη δύναμη στο άκρο της σερπαντίνας, 
χρησιμοποιώντας τσιμπίδα/σωληνοκάβουρα. 

- Να ετοιμάσετε βραχίονες για την στήριξη των σωλήνων σύνδεσης. Το βάρος των σωλήνων δεν πρέπει να καταπονεί 
τους συλλέκτες. 

 

Σερπαντίνες εναλλαγής θερμότητας 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη εναλλαγή θερμότητας από τις σερπαντίνες είναι απαραίτητο: 
- Πριν από τη σύνδεση τους με το δίκτυο, να τα ΠΛΥΝΕΤΕ. 
- Μετά την τέλεια εγκατάσταση, ο αέρας στο υδραυλικό σύστημα πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως χρησιμοποιώντας 

ειδικές βαλβίδες. 
 

Για να επιτρέπεται η εύκολη αφαίρεση της σερπαντίνας για συντήρηση: 
- Οι συνδέσεις στο δίκτυο θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να επιτρέπουν η σερπαντίνα να σύρεται έξω. 
- Απαιτούνται ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ για να απομονώνουν τη σερπαντίνα από το υδραυλικό δίκτυο. 
- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει να τοποθετηθεί μία βαλβίδα στον κάτω συλλέκτη της σερπαντίνας, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η πλήρης αποστράγγιση, καθώς και μια βαλβίδα στον επάνω συλλέκτη για την αφαίρεση του αέρα από τη 
σερπαντίνα. 

 

Η κανονική εναλλαγή θερμότητας σε μια σερπαντίνα σπείρα νερού τόσο στην θέρμανση όσο και στην ψύξη και με άμεση 
εκτόνωση συμβαίνει ΣΕ ΑΝΤΙΡΡΟΗ προς τη ροή του κλιματιζόμενου αέρα. Συνδέστε τους σωλήνες σύμφωνα με τις 
ενδείξεις στις πινακίδες που έχουν επικολληθεί στο πάνελ της μονάδας. 
 

ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ ΝΕΡΟΥ 
Οι σερπαντίνες τοποθετούνται με οριζόντιους σωλήνες. 
Οι σωλήνες του κυκλώματος πρέπει να διαστασιολογούνται υπολογίζοντας την απαραίτητη παροχή νερού για να 
επιτευχθεί η απόδοση θερμότητας της μελέτης. 
Μην αφήνετε το βάρος των σωλήνων να καταπονεί τα εξαρτήματα της σερπαντίνας. Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλη 
αγκύρωση και στηρίγματα. 
Για να αποφευχθεί ζημιά στη σερπαντίνα, από πάγο, το κύκλωμα νερού πρέπει να συμπληρώνεται με αντιψυκτικό υγρό ή 
θα πρέπει να αδειάζει τελείως, αν η θερμοκρασία του αέρα πέφτει κάτω από 3 ° C. 
Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, πιθανές διακοπές του ανεμιστήρα μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση του αέρα στη 
μονάδα, με επακόλουθη βλάβη στον κινητήρα, τα έδρανα, τη μόνωση και τα εξαρτήματα από συνθετικά υλικά. Για να 
αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, το σύστημα θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε η κυκλοφορία του νερού να διακόπτεται 
εάν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί. 
 

ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ ΑΤΜΟΥ 
Οι σερπαντίνες έχουν σωλήνες με κλίση προς την κατεύθυνση της απόρριψης των συμπυκνωμάτων. 
Οι σωλήνες του κυκλώματος πρέπει να διαστασιολογούνται, υπολογίζοντας την απαραίτητη παροχή του ατμού για να 
επιτευχθεί η απόδοση θερμότητας της μελέτης (βεβαιωθείτε ότι η πίεση ατμού είναι η προβλεπόμενη από την μελέτη, 
προκειμένου να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη ζημία εάν η πίεση, και ως εκ τούτου η θερμοκρασία, δεν είναι συμβατές με τα 
επιλεγμένα υλικά). 
Μην αφήνετε το βάρος των σωλήνων να καταπονεί τα εξαρτήματα της σερπαντίνας. Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλη 
αγκύρωση και στηρίγματα. 
Για να αποφύγετε την καταστροφή της σερπαντίνας, τα εξαρτήματα (βαλβίδα ρύθμισης, εκκένωσης της συμπύκνωσης, 
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βαλβίδα αποκοπής) είναι σωστά διαστασιολογημένα για τις πραγματικές πιέσεις και ροές. 
Επιπλέον, ο ατμός εισόδου πρέπει να είναι κορεσμένος και ξηρός ώστε να αποφευχθεί η είσοδος συμπυκνωμάτων και να 
αποφευχθεί υδραυλικό πλήγμα. 
Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός κενού στο εσωτερικό της σερπαντίνας κοντά στην βαλβίδα διαμόρφωσης και την 
εκκένωση συμπυκνωμάτων, να υπάρχει βαλβίδα απελευθέρωσης κενού στην περιοχή όπου εισέρχεται ο ατμός. 
Για να αποφευχθεί υπερθέρμανση των τμημάτων της μονάδας, η ροή του ατμού πρέπει να διακόπτεται όταν ο 
ανεμιστήρας είναι εκτός λειτουργίας. 
 

ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 
Οι σερπαντίνες τοποθετούνται με οριζόντιους σωλήνες. 
Όταν το γενικό σύστημα ψύξης έχει ολοκληρωθεί, συνδέστε την σερπαντίνα ως εξής: 

 Κόψτε τον συλλέκτη 
  Αφαιρέστε τα προστατευτικά πώματα από τον διανομέα 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΙ  ΚΑΘΟΛΟΥ  ΥΓΡΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΒΡΩΜΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ 
 

Οι σωλήνες του συστήματος πρέπει να συνδέονται με τα εξαρτήματα της σερπαντίνας με κόλληση χαλκού, και να 
διοχετεύετε ανυδρίτης του αζώτου προς τους σωλήνες για την αποφυγή σκουριάς. 
Πρέπει να υπάρχουν εκτονωτικές βαλβίδες, βαλβίδες απομόνωσης, φίλτρα αφύγρανσης και τα παράθυρα επιθεώρησης. 
Οι σωλήνες για την αναρρόφηση του υγρού πρέπει να διαστασιολογούνται για την προβλεπόμενη ισχύ και να 
εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του λαδιού, ακόμα και όταν η σερπαντίνα λειτουργεί στο ελάχιστο φορτίο. 
Προκειμένου να μην παραμένει εγκλωβισμένο το λάδι του ψυκτικού μέσου στη σερπαντίνα, το αέριο ψυκτικό μέσο πρέπει 
να διατηρεί ταχύτητα άνω των 6 m/sec στα κατακόρυφα τμήματα και τουλάχιστον 2,5 m/sec στα οριζόντια τμήματα. 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υπό μερικό φορτίο, οι ταχύτητες θα πρέπει να μειωθούν και, συνεπώς, είναι απαραίτητο 
να προβλεφθούν επαρκείς σίφωνες λαδιού στο κύκλωμα και ένας κεκλιμένος σωλήνας αναρρόφησης. 
 

Υδραυλικές συνδέσεις των τμημάτων ύγρανσης με κυψελοειδές στοιχείο ή 
ακροφύσια ψεκασμού 
Η διάταξη των υδραυλικών συνδέσεων πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του στοιχείου εξάτμισης ή της ράμπας 
διανομής. 
 

Οι σωλήνες εκκένωσης και υπερχείλισης πρέπει να έχουν σίφωνες και δεν πρέπει να συνδέονται άμεσα με το σωλήνα 
εκκένωσης που οδηγεί στην αποχέτευση. 
Αυτή η λειτουργία είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να αποφεύγεται η υπερχείλιση της δεξαμενής, με επακόλουθο 
πλημμύρισμα της συσκευής και του χώρου εγκατάστασης. 
 

Σε υδραυλικές συνδέσεις με την κεντρική παροχή, συνιστάται η εγκατάσταση των παρακάτω: 
- Βαλβίδας απομόνωσης 
- Φίλτρου 
- Μανόμετρου 
- Μιας ρυθμιστικής βαλβίδας η οποία επιτρέπει, επίσης, τη διακοπή του συστήματος ύγρανσης 

 

Ύγρανση με κυψελοειδές στοιχείο 
Πριν από την εκκίνηση, ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση του κυψελοειδούς πακέτου. 
 

Κατά την πρώτη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το κυψελοειδές στοιχείο είναι ομοιόμορφα υγρό. Αν παρατηρηθούν 
σταγονίδια νερού στην επιφάνεια, θα πρέπει να αποκατασταθεί η κανονική ροή του νερού με τη βοήθεια της ειδικής 
βρύσης. 
 

Ύγρανση με αντλία ανακυκλοφορίας 
Πριν από την έναρξη λειτουργίας, για να αποφύγετε βλάβη στην αντλία, ελέγξτε ότι: 
- Η ηλεκτρική σύνδεση έχει γίνει σωστά, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
- Η δεξαμενή είναι απόλυτα καθαρή και απαλλαγμένη από κατάλοιπα της εγκατάστασης, τα οποία θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν βούλωμα. 
- Η στάθμη του νερού στη δεξαμενή διατηρείται σε 15-20 mm κάτω από τη στάθμη υπερχείλισης. Εάν υπάρχει πολύ 

λίγο νερό στη δεξαμενή, ο κινητήρας της αντλίας θα υπερθερμανθεί. Εάν υπάρχει πάρα πολύ νερό στη δεξαμενή, 
θα υπάρξει κίνδυνος υπερχείλισης με επακόλουθο πλημμύρισμα της συσκευής και του χώρου εγκατάστασης. 

 

Ύγρανση με υπερήχους, με ατμό (βυθισμένα ηλεκτρόδια) και με πεπιεσμένο αέρα 
Για τις μονάδες με τους παραπάνω τύπους συστημάτων ύγρανσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παραδίδεται μαζί με το 
σύστημα ύγρανσης. 
 

Ύγρανση ατμού με βυθισμένα στοιχεία  
Προκειμένου το σύστημα να λειτουργεί, είναι απαραίτητο: 
- Να συνδέσετε το στοιχείο με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
- Να συνδέσετε τον υγραντήρα με το δίκτυο τροφοδοσίας. Πρέπει επίσης να έχει μια βαλβίδα απομόνωσης για να 

απομονώνει το τμήμα ύγρανσης από τη γραμμή. 
- Να συνδέσετε τον σωλήνα υπερχείλισης στο σωλήνα εκκένωσης, για να αποφευχθεί το πλημμύρισμα σε 

περίπτωση δυσλειτουργίας του πλωτήρα στάθμης. 
 

Πριν την εκκίνηση του συστήματος ύγρανσης, είναι επίσης απαραίτητο: 
- Να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του μικροδιακόπτη που, προκειμένου να προστατεύσει το στοιχείο, διακόπτει το 

ρεύμα όταν η στάθμη του νερού πέφτει κάτω από την καθορισμένη στάθμη. 
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- Να ελέγξετε την πραγματική ρύθμιση του πλωτήρα, για να αποφευχθεί η διαρροή νερού από τη δεξαμενή. 
 

Εκκένωση και σιφώνια 
Πριν από την τοποθέτηση της μονάδας, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για την εγκατάσταση 
του σιφωνίου και του σωλήνα εκκένωσης. 
Οι μονάδες διαχείρισης αέρα έχουν σωλήνα εκκένωσης με σπείρωμα, κοντά στα τμήματα ύγρανσης και τις σερπαντίνες 
ψύξης, που προεξέχει εγκαρσίως περίπου 80 χιλιοστά. 
Για να καταστεί δυνατή η κανονική εκροή του νερού, κάθε σωλήνας εκκένωσης πρέπει να έχει σωστές διαστάσεις 
ΣΙΦΟΝΙ (βλέπε διάγραμμα) 
 

Για να αποφευχθεί διαρροή από τη δεξαμενή συλλογής και το επακόλουθο πλημμύρισμα της μονάδας και της περιοχής 
εγκατάστασης, το σιφόνι πρέπει να έχει μια βαλβίδα καθαρισμού που επιτρέπει την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που 
εναποτίθενται στο κάτω μέρος. 
 

Για να αποφευχθεί βλάβη στη λειτουργία του συστήματος εκκένωσης, τα σιφόνια που λειτουργούν υπό πίεση δεν πρέπει 
να συνδέονται με άλλα που λειτουργούν σε χαμηλή πίεση (υποπίεση). 
 

Ο σωλήνας εκκένωσης οδηγεί στην αποχέτευση: 
- Δεν πρέπει να συνδέεται άμεσα με το σιφόνι. Αυτό συμβαίνει για να επιτρέπει την απορρόφηση της επιστροφής του 

αέρα και των λυμάτων και για να επιτρέπει την οπτική επιθεώρηση ώστε να ελέγχεται η ορθή αποστράγγιση του 
νερού εκκένωσης. 

- Πρέπει να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από την εκκένωση της μονάδας και μια ελάχιστη κλίση 2% για να εξασφαλίζεται 
η λειτουργία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINAL ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
IMPORTANT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
HUMIDIFICATION TANK DISCHARGE  ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ 
SIPHON ΣΙΦΩΝΙ 
MAX. LEVEL OF SIPHON ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΣΙΦΩΝΙΟΥ 
100 mm H. MINIMUM  100 mm ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ  
HEIGHT OF SIPHON  ΥΨΟΣ ΣΙΦΩΝΙΟΥ 
HEIGHT OF SIPHON ≥ FAN DISCHARGE HEAD ΥΨΟΣ ΣΙΦΩΝΙΟΥ ≥ ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
WITH FAN DISCHARGE HEAD GREATER THAN APPROX. 100 mm THE 
HEIGHT OF THE SIPHON MUST BE INCREASED BY 10mm FOR EVERY 
10mm OF DISCHARGE HEAD 

ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 
mm ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΚΑΤΑ 10mm ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ 10mm ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

Σύνδεση ηλεκτρικών σερπαντίνων 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ 
Οι ηλεκτρικές σερπαντίνες αποτελούνται από ένα πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα ή, κατόπιν παραγγελίας, από 
ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς και μια σειρά θωρακισμένων πτερυγωτών στοιχείων, με μία ή περισσότερες βαθμίδες ισχύος. 
Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει στο άκρο του πλαισίου, στην πλευρά της επιθεώρησης, όπου προβλέπονται οπές 
στυπιοθλίπτη καλωδίου για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
Η σερπαντίνα έχει θερμοστάτη ασφαλείας που διακόπτει την παροχή ρεύματος (η σύνδεση είναι ευθύνη του αδειούχου 
ηλεκτρολόγου). 
Η σερπαντίνα πρέπει να συνδέεται σύμφωνα με το ηλεκτρικό διάγραμμα που παρέχεται. 
Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, πιθανές διακοπές του ανεμιστήρα μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση του αέρα στη 
μονάδα, με επακόλουθη βλάβη στον κινητήρα, τα έδρανα, τη μόνωση και τα εξαρτήματα από συνθετικά υλικά. Για να 
αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, το σύστημα θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να διακόπτεται η ηλεκτρική παροχή στην 
σερπαντίνα εάν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί. 
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ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ 
 

ΦΙΛΤΡΑ 
 
Ελέγξτε για τη σωστή εγκατάσταση των προ-φίλτρων σε ειδικά αντίθετα-πλαίσια με ελατήρια ασφαλείας ή δρομείς. 
Οι ενδείξεις που απαιτούνται για την εισαγωγή του τομέα αναζωογόνησης φιλτραρίσματος μπορεί να βρεθεί στο κεφάλαιο 
για τη συντήρηση. 
Μετά την αφαίρεσή τους από τη συσκευασία (στην οποία παραδίδονται για να μη φθαρούν κατά τη μεταφορά ή επί 
τόπου πριν την εγκατάσταση), εισάγετε στη συγκεκριμένη θέση τους τα σακόφιλτρα, τα απόλυτα φίλτρα και τα φίλτρα 
ενεργού άνθρακα, φροντίζοντας για τη στέρεη συναρμολόγηση και την τέλεια στεγανοποίηση των παρεμβυσμάτων. 
Αυτή η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται περίπου μία ώρα μετά την πρώτη εκκίνηση της μονάδας, περίοδο κατά την 
οποία οι αεραγωγοί πρέπει να καθαρίζονται από τη σκόνη και διάφορα κατάλοιπα. Με αυτόν τον τρόπο τα μη 
αναζωογονούμενα φίλτρα θα διαρκέσουν περισσότερο. 
 

Γενική ρύθμιση 
Οι ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό: 
Απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα 
 Αδειούχος συντηρητής μηχανικός 
 Αδειούχος συντηρητής ηλεκτρολόγος 
 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Απαγορεύεται αυστηρά η αφαίρεση οποιουδήποτε προστατευτικού από τα κινούμενα μέρη της μονάδας 
 

 
Πριν  από οποιαδήποτε  εργασία ρύθμισης,  η μονάδα πρέπει να απενεργοποιηθεί  πλήρως 
και  ο διακόπτης έ κτακτης ανάγκης πρέπει να ενεργοποιηθεί .  Αυτός ο διακόπτης πρέπει να 
έ χει  ένα κλειδί  που πρέ πει  να αφαιρεθεί  και  να φυλάσσεται  από το χε ιριστή που εκτελε ί  τ ις  
εργασίες μέ χρι  την ολοκλήρωση της συντήρησης.  
 
Κατάλογος των κύριων γενικών ρυθμίσεων: 

 Ρύθμιση των μεταβλητών τροχαλιών 
 Ρύθμιση της τάνυσης του ιμάντα μετάδοσης κίνησης 
 Ρύθμιση του αναστροφέα 
 Χειροκίνητη ρύθμιση των διαφραγμάτων εισαγωγής και εξαγωγής 
 Ρύθμιση του θερμοστάτη ασφαλείας της ηλεκτρικής σερπαντίνας 
 Ρύθμιση των σερβο-χειρισμών 
 Ρύθμιση της βρύσης του πλωτήρα ύγρανσης  
 Ρύθμιση των μεντεσέδων της πόρτας επιθεώρησης 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ομάδα 
μηχανοκίνητων 
ανεμιστήρων 
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Τακτική και μη τακτική συντήρηση 
 
Προϋποθέσεις 
Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό: 

Απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα 
- Αδειούχος συντηρητής μηχανικός 
- Αδειούχος συντηρητής ηλεκτρολόγος 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 Οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης, ρύθμισης, τοποθέτησης, καθαρισμού ή λίπανσης πρέπει να εκτελούνται μόνο 

με τη μονάδα και τις ηλεκτρικές συσκευές αποσυνδεδεμένες από την παροχή ρεύματος και με τουλάχιστον ένα 
διακόπτη έκτακτης ανάγκης ενεργοποιημένο. 

 
 Απαγορεύεται ρητά να αφήνετε τη μονάδα να λειτουργεί αυτόματα, εάν έχουν αφαιρεθεί οι σταθεροί ή κινητοί 

προφυλακτήρες. 
 
 Ο χώρος εργασίας γύρω από τη μονάδα, σε απόσταση 1.5 μέτρων, πρέπει να είναι ελεύθερος από εμπόδια, 

καθαρός και καλά φωτισμένος. 
 

 Φοράτε ρούχα ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα.  
 

 Πριν από την εκτέλεση εργασιών επισκευής ή άλλων εργασιών στη μονάδα, πάντα να ανακοινώνετε τις προθέσεις 
σας με δυνατή φωνή στους άλλους χειριστές που βρίσκονται κοντά στη μονάδα, και βεβαιωθείτε ότι έχουν ακούσει 
και καταλάβει την προειδοποίησή σας. 

 
 Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης με τις πόρτες ανοιχτές, αν εισέλθετε στη μονάδα μην κλείσετε ποτέ πίσω 

σας τη θύρα πρόσβασης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
 Κάθε εργασία στο σύστημα ή στις ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο 

συντηρητή ηλεκτρολόγο. 
 
 Εργασίες ρύθμισης που εκτελούνται υπό συνθήκες μειωμένης ασφάλειας, πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από 

ένα εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο άτομο, και για όσο χρόνο εκτελεί την εργασία, πρέπει να αποτρέπεται η 
πρόσβαση στη μονάδα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 
 Μετά το πέρας μιας ρύθμισης υπό μειωμένες συνθήκες ασφαλείας, η μονάδα πρέπει να επανέλθει στην 

προηγούμενη κατάσταση, με όλες τις προστατευτικές διατάξεις ενεργοποιημένες, το ταχύτερο δυνατόν. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με αυτές τις συνθήκες. 
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Πρόγραμμα συντήρησης 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

A B Γ Δ E 
Γενικός καθαρισμός της μονάδας διαχείρισης αέρα, της μονάδας 
θερμού αερισμού και της μονάδας εξαγωγής αέρα.      
Αφαίρεση και καθαρισμός των στοιχείων φίλτρων των τμημάτων 
των επίπεδων προ-φίλτρων. Η εργασία αυτή πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μετά το άνοιγμα της πόρτας, σύροντας έξω τα 
στοιχεία του φίλτρου πάνω στον ολισθητήρα. 

     

Αντικατάσταση των στοιχείων των φίλτρων κυττάρων (όταν έχουν 
φθαρεί). Η εργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά το 
άνοιγμα της πόρτας, σύροντας έξω τα στοιχεία του φίλτρου πάνω 
στον ολισθητήρα. 

     
Ελέγξτε το επίπεδο της απόφραξης των απόλυτων φίλτρων και των 
σακόφιλτρων για να προγραμματίσετε πιθανή αντικατάσταση τους. 
Η εργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά το άνοιγμα της 
πόρτας, την απαγκίστρωση από το πλαίσιο των ελατηρίων 
ανάρτησης, που στηρίζουν τα φίλτρα. 

     

Καθαρισμός των πτερυγωτών επιφανειών του εναλλακτη 
θερμότητας με πεπιεσμένο αέρα και μηχανική βούρτσα. Αυτή η 
εργασία μπορεί να γίνει με την σερπαντίνα τοποθετημένη μέσα στη 
μονάδα ή μετά την απομάκρυνση της από τη μονάδα για να 
πραγματοποιηθεί η εργασία έξω από αυτήν. 

     
Καθαρισμός των επιφανειών του εναλλάκτη στις διατάξεις 
ανάκτησης θερμότητας με πεπιεσμένο αέρα και μηχανική βούρτσα. 
Αυτή η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διάταξη 
ανάκτησης τοποθετημένη στο εσωτερικό της μονάδας. 

     
Έλεγχος των ακροφυσίων του υγραντήρα και των σχετικών και 
καθαρισμός αυτών και των δεξαμενών. Αυτή η εργασία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα μάκτρο με κατάλληλη 
διάμετρο για τον καθαρισμό των ακροφυσίων. 

     
Καθαρισμός του φίλτρου νερού των τμημάτων ύγρανσης, 
ξεβιδώνοντας το καπάκι συγκράτησης της θήκης του φίλτρου και 
ξεπλένοντας με νερό και φυσώντας με πεπιεσμένο αέρα. Κατά την 
επανατοποθέτηση, είναι σημαντικό να αντικαταστήσετε την 
τσιμούχα στεγανοποίησης μεταξύ του σώματος και του πώματος. 

     

Ελέγξτε τη λειτουργία της συστήματος πλωτήρα του τμήματος 
ύγρανσης. Σε περίπτωση διαρροής, πρέπει να αντικατασταθεί.      
Έλεγχος για την εκκένωση του νερού ύγρανσης και συμπύκνωσης 
καθαρισμός των σιφωνίων      
Έλεγχος για το επίπεδο βρωμιάς του εξατμιστή και πιθανή 
αντικατάστασή του      
Ελέγξτε για την κατάσταση των αντικραδασμικών στηριγμάτων      
Ελέγξτε την τάνυση των ιμάντων και την ευθυγράμμιση των 
τροχαλιών της μεταδόσεως και ελέγξτε για φθορά ελαστικού      
Ελέγξτε αν οι βίδες και τα μπουλόνια του τμήματος ανεμιστήρα 
είναι σφιγμένα      
Ελέγξτε τον κοχλία του Αρχιμήδη, τον πλωτήρα και τις διάφορες 
διατάξεις, με την αφαίρεση των τυχόν επικαθίσεων.      
Ελέγξτε για την κατάσταση του σωληνίσκων σύνδεσης των 
μανομέτρων και των πρεσσοστατών.      
Ελέγξτε την προσαρμογή /ρύθμιση των σερβομηχανισμών και των 
μοχλών που ενεργοποιούν τα διαφράγματα εισαγωγής και την 
λίπανσή τους. 

     
Ελέγξτε τις συνδέσεις γείωσης      

 
Α = 
Ετήσια
  

Β = 
εξαμηνι
αία 

Γ = 
τριμηνια
ία 

Δ = 
μηνιαία  

Ε = αν ά 
δεκαπεν
θήμερο 
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Τακτική συντήρηση και λίπανση 
Οι εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τον υπεύθυνο συντήρησης. 
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο υπεύθυνος συντήρησης πρέπει να είναι ένα πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να εκτελεί 
εργασίας στη μονάδα για τακτική και έκτακτη συντήρηση, να κάνει επισκευές και ρυθμίσεις. 
Το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι ένας έμπειρος χειριστής, με κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση, λόγω των κινδύνων 
που υποκρύπτουν τέτοιες εργασίες. 
 
Η συντήρηση των συστημάτων είναι ένα κρίσιμο και βασικό σημείο για την απόδοση, σταθερή λειτουργία και τη διάρκεια 
ζωής των συσκευών. 
Οι κύριες εργασίες τακτικής συντήρησης παρατίθενται στον πίνακα της προηγούμενης σελίδας, με την συνιστώμενη 
συχνότητα. 
 
Σημειωτέον ότι η τακτική συντήρηση θα δώσει: 
  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ και  συνεπώς ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ και  συνεπώς ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
 
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στη μονάδα, θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
Για εργασίες τακτικής συντήρησης, προτείνουμε, προπαντός: 
 Να ελέγχετε πόσο βρώμικο είναι το φίλτρο (εκτός εάν έχει εγκατασταθεί ειδικό μανόμετρο ή διακόπτης διαφορικής 

πίεσης) τουλάχιστον κάθε δεκαπενθήμερο και, εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα ή/και αντικαταστήστε τα. 
 Να ελέγχετε κάθε τρεις μήνες την τάνυση των ιμάντων και την σωστή ευθυγράμμιση της μετάδοσης κίνησης, και ότι 

οι βίδες και τα μπουλόνια του τμήματος ανεμιστήρα είναι σφιγμένα. 
 Να καθαρίζετε τα ακροφύσια ψεκασμού και το φίλτρο νερού των τμημάτων ύγρανσης τουλάχιστον κάθε 6 μήνες. 
 Να καθαρίζετε τις σερπαντίνες, τον ανεμιστήρα και τα διάφορα εξαρτήματα της μονάδας κάθε 12 μήνες. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Συμβουλευτείτε τον πίνακα προγράμματος συντήρησης που προδιαγράφει την συχνότητα, και 
ακολουθήστε αυστηρά το πρόγραμμα. 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Για την εργασία αυτή, ακολουθήστε τις οδηγίες της συγκεκριμένης παραγράφου στη σελίδα 34 
 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Πρέπει να χρησιμοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό για κάθε τμήμα της μονάδας. 
 
 

Μη τακτική συντήρηση 
ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Η μη τακτική συντήρηση δεν μπορεί να προβλεφθεί δεδομένου ότι συνήθως είναι αποτέλεσμα φθοράς ή κόπωσης λόγω 
κακής λειτουργίας της μονάδας. 
 
 

Αντικατάσταση εξαρτημάτων 
Τα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθιστώνται από ειδικευμένο προσωπικό: 
Απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα 
 Αδειούχος συντηρητής μηχανικός 
 Αδειούχος συντηρητής ηλεκτρολόγος 
 Τεχνικός του κατασκευαστή 
 
Η μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την διατήρησή της σε 
κατάσταση τέλειας απόδοσης.   
Ωστόσο, μπορεί να συμβεί ένα εξάρτημα να υποστεί βλάβη λόγω δυσλειτουργίας ή φθοράς. Για την αντικατάσταση, 
συμβουλευτείτε το κατασκευαστικό σχέδιο. 
 
Τα εξαρτήματα που μπορεί να χρειαστούν αντικατάσταση παρατίθενται παρακάτω: 
 Φίλτρα 
 Ιμάντες 
 Κινητήρας τροχαλίας 
 Ανεμιστήρας με τροχαλία 
 Ανεμιστήρας 
 Κινητήρας 
 Σερπαντίνες ανάκτησης/θέρμανσης/ψύξης 
 Αντλία ύγρανσης 
 
Για ορισμένες από αυτές τις εργασίες, γενικού χαρακτήρα, δεν δίνεται συγκεκριμένη περιγραφή, αφού είναι εργασίες που 
περιλαμβάνονται στην επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεσή τους. 
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Καθαρισμός 
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, ενώ η μονάδα λειτουργεί. Οι 
τεχνίτες που ορίζονται για την συντήρηση της μονάδας πρέπει να ενημερώνονται γι’ αυτή την απαγόρευση. 
Πριν κάνετε οποιεσδήποτε εργασίες γενικού καθαρισμού, η μονάδα πρέπει να απενεργοποιηθεί και η τάση πρέπει να 
αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό πίνακα μέσω του γενικού διακόπτη. 
Για γενικές εργασίες καθαρισμού, επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρικής σκούπας και φυσητήρων για την αφαίρεση 
ακαθαρσιών από τη μονάδα. 
Οι εργασίες καθαρισμού δεν πρέπει να περιλαμβάνουν λιπαινόμενα μέρη, όπως περιστρεφόμενους άξονες, γιατί αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα και θα μπορούσε να συντομεύσει τη διάρκεια ζωής. 
Για την απενεργοποίηση της μονάδας για λίγο – πολύ μακρές περιόδους, αρκεί να διακοπεί η τάση από τη μονάδα μέσω 
του γενικού διακόπτη. 
Για την επανέναρξη της λειτουργίας μετά από λίγο-πολύ μακρά περίοδο αδράνειας, απαιτούνται γενικός καθαρισμός και 
οι διαδικασίες εκκίνησης. 
 
 

Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά και αναλώσιμα - Ανταλλακτικά 
Όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία, αρκετά μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη φθείρονται ή καταναλώνονται. Αυτά τα μέρη 
πρέπει να είναι υπό έλεγχο με σκοπό την αντικατάσταση ή την επαναφορά τους πριν τεθεί σε κίνδυνο η σωστή 
λειτουργία με επακόλουθο το σταμάτημα της μονάδας. 
 
               ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ  ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ  ΣΕ  ΦΘΟΡΑ  

 

  ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ /ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ  
  ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ  
  ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ  
  ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (T U V)  
    
    

 
ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΘΟΡΑ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΕ. 
 
Για συγκεκριμένα εξαρτήματα, όπως έδρανα, άξονες κινητήρων κλπ., συμβουλευτείτε τα ειδικά παραρτήματα που δίνουν 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Για να αγοράσετε τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τακτική ή/και μη τακτική συντήρηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την Daikin αναφέροντας το σειριακό αριθμό αναφοράς της μονάδας που φαίνεται στην τεκμηρίωση και στην πινακίδα 
της μονάδας. 
 

Απόρριψη εξαντλημένων υλικών - αποβλήτων 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ Το απόβλητο αναφέρεται σε οποιαδήποτε ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες ή τους φυσικούς κύκλους,  που είναι εγκαταλελειμμένη ή προορίζεται να εγκαταλειφθεί. 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Τα παρακάτω θεωρούνται ως ειδικά απόβλητα 
 Κατάλοιπα που προέρχονται από βιομηχανικές διεργασίες, και από γεωργικές, βιοτεχνικές, εμπορικές 

δραστηριότητες και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, τα οποία λόγω ποιότητας ή ποσότητας δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ως αστικά απόβλητα.  

 Φθαρμένες ή πεπαλαιωμένες μηχανές και συσκευές 
 Οχήματα με κινητήρα και μέρη αυτών που δεν λειτουργούν πλέον 
 
ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Επιβλαβή τοξικά απόβλητα είναι όλα τα απόβλητα που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από τις ουσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα του Π.Δ. 915/52 σε εφαρμογή των οδηγιών 75/442/ΕΟΚ, 76/442/ΕΟΚ, 76/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
768/319/ΕΟΚ. 
 
Το είδος των αποβλήτων που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια ζωής μιας μονάδας διαχείρισης αέρα 
περιγράφονται παρακάτω: 
 Φίλτρα του συγκροτήματος αναρρόφησης 
 Κατάλοιπα λαδιού και γράσου που προκύπτουν από την λίπανση του συγκροτήματος κινητήρα ανεμιστήρα  
 Ράκη ή χαρτί εμποτισμένο με ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των διαφόρων οργάνων της μονάδας 
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 Κατάλοιπα που προέρχονται από τον καθαρισμό των πάνελ 
 Ιμάντες μετάδοσης κίνησης 
 Μικροβιοκτόνοι λαμπτήρες TUV, που μπορούν να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. 
 
ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΙΔΙΚΑ Η ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ, ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ. 
 
Απόβλητα και  απορριπτόμενα υλ ικά που εγκαταλείπονται  στο περιβάλλον μπορεί  να 
προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη.  
 

Διαγνωστικά 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
 
Το ηλεκτρικό σύστημα της μονάδας αποτελείται από υψηλής ποιότητας ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα και επομένως είναι 
εξαιρετικά ανθεκτικό και αξιόπιστο στο χρόνο. 
Εάν προκύψουν πιθανές ανωμαλίες στη λειτουργία που οφείλονται σε ελαττώματα των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, είναι 
απαραίτητο να: 
 
 Ελέγξτε τις προστατευτικές ασφάλειες στην τροφοδοσία των κυκλωμάτων εντολών και αν χρειάζεται αντικαταστήστε 

τις με ασφάλειες με τα ίδια χαρακτηριστικά 
 Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί κάποιος διακόπτης ασφαλείας για την προστασία του κινητήρα από 

υπερθέρμανση, ή ότι οι ασφάλειες του ίδιου είναι άθικτες. 
 
Αν αυτό συμβεί, μπορεί να οφείλεται σε: 
 Υπερφόρτιση του κινητήρα λόγω μηχανικών προβλημάτων: αυτά πρέπει να επιλυθούν 
 Λανθασμένη τάση τροφοδοσίας: πρέπει να ελέγχεται το όριο της ενεργοποίησης της ασφαλιστικής διάταξης 
 Βλάβη του κινητήρα ή/και βραχυκύκλωμα: εντοπίστε και αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Η μονάδα δεν χρειάζεται τακτική συντήρηση ή επισκευή 
Μην τροποποιείτε τη μονάδα για οποιοδήποτε λόγο και μην διασκευάζετε οποιαδήποτε από τις συσκευές 
Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν επακόλουθη δυσλειτουργία και προβλήματα 
 
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το τμήμα Βοήθειας Τεχνικής Υποστήριξης του κατασκευαστή 
 
 
Κάθε εργασία στο  σύστημα ή στις ηλεκτρικέ ς συσκευές πρέ πει  να πραγματοποιε ίται  μόνο 
από εξε ιδικευμέ νο συντηρητή ηλεκτρολόγο.  
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Πίνακας βλαβών 
 
είδος σφάλματος ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ/ΛΥΣΗ 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ 
ΘΟΡΥΒΟΣ 

Στροφέας ανεμιστήρα 

Ο στροφέας είναι παραμορφωμένος, μη 
ζυγοσταθμισμένος ή χαλαρός 
Το ακροφύσιο είναι κατεστραμμένο 
Ξένα σώματα έχουν εισέλθει στον ανεμιστήρα 

Μετάδοση κίνησης 

Τροχαλία χαλαρή πάνω στον άξονα 
Τροχαλία μη ευθυγραμμισμένη 
Χαλαροί, πολύ σφιχτοί, φθαρμένοι, λαδωμένοι, 
βρώμικοι ή λάθος διαστασιολογημένοι ιμάντες 
Κινητήρας ή ανεμιστήρας όχι καλά στερεωμένοι 

Έδρανα 
Έλλειψη λίπανσης 
Χαλαρές βάσεις εδράνων 
Φθαρμένα ή παραμορφωμένα έδρανα 

Κινητήρας 
Λανθασμένη τάση τροφοδοσίας 
Φθαρμένα έδρανα 
Επαφή μεταξύ ρότορα και στάτη 

Στους αεραγωγούς 
Υπερβολική ταχύτητα στους αεραγωγούς 
Πολύ σφιχτοί αντικραδασμικοί αρμοί 

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

Ανεμιστήρας Λανθασμένη φορά περιστροφής 

Αεραγωγοί 

Μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη απώλεια 
φορτίου 
Κλειστά διαφράγματα 
Εμπόδια στους αεραγωγούς 

Φίλτρα Πολύ βρώμικα 
Σερπαντίνες Πολύ βρώμικες 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

Αεραγωγοί 
Μικρότερη από την προβλεπόμενη απώλεια φορτίου 
Υπερδιαστασιολογημένοι αεραγωγοί 
Μη εγκατεστημένα τερματικά 

Μονάδα 
Μη τοποθετημένα φίλτρα 
Πόρτες πρόσβασης ανοιχτές 
Αβαθμονόμητα διαφράγματα 

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Σερπαντίνα 

Λανθασμένη σύνδεση σωλήνα εισαγωγής/εξαγωγής 
Βρώμικη σερπαντίνα 
Αέρας στους σωλήνες 
Υπερβολική παροχή αέρα 

Ηλεκτρική αντλία 
Ανεπαρκής παροχή νερού 
Ανεπαρκής πίεση 
Λανθασμένη φορά περιστροφής 

Ρευστό 
Διαφορά θερμοκρασίας από τη μελέτη 
Λανθασμένη ρύθμιση οργάνων 

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
ΥΓΡΑΝΣΗ 

Φραγμένα ακροφύσια 
Επικαθίσεις αλάτων ασβεστίου 
Φραγμένα φίλτρα 

Ηλεκτρική αντλία 
Λανθασμένη φορά περιστροφής 
Έλλειψη νερού στη δεξαμενή 
Βρώμικο φίλτρο αντλίας 

Σερπαντίνα Ανεπαρκής προθέρμανση 

Στοιχείο Εξατμιστή 
Βρώμικο, φραγμένο ή κατεστραμμένο στοιχείο 
Φραγμένες οπές διανομέα 

Βαλβίδα αντεπιστροφής Σπασμένη ή φραγμένη 

ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ 

Σερπαντίνα Διαρροή από τη σερπαντίνα εξαιτίας διάβρωσης 

Τμήμα ανεμιστήρα 
Σχηματισμός σταγονιδίων εξαιτίας της υπερβολικής 
ταχύτητας του αέρα 
Ο σωλήνας υπερχείλισης είναι φραγμένος 
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Καταγραφές επισκευών 
 

Κ ΑΤ Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Ω Ν  

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΙΔΟΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
Απαιτηθείς  

χρόνος  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
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Λοιποί κίνδυνοι 
 

Εμφάνιση λοιπών κινδύνων 
Παρά το γεγονός ότι όλα τα μέτρα και οι διατάξεις ασφαλείας έχουν υιοθετηθεί σε μέγιστο βαθμό και επαρκώς σύμφωνα 
με τις διατάξεις της αναφοράς, ορισμένες εργασίες αντικατάστασης, ρύθμισης και τοποθέτησης συνεπάγονται λοιπούς 
κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών, και στους οποίους πρέπει να 
δοθεί μέγιστη προσοχή. 
 
Κατάλογος εργασιών που συνεπάγονται λοιπούς κινδύνους: 
 
Κίνδυνοι για εξειδικευμένο προσωπικό (ηλεκτρολόγους και μηχανικούς) 
- Χειρισμός Κατά την εκφόρτωση και τη μεταφορά, πρέπει να δοθεί προσοχή σε όλες τις φάσεις που αναφέρονται σε 

αυτό το εγχειρίδιο σε σχέση με τα σημεία αναφοράς. 
- Εγκατάσταση . Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, πρέπει να δοθεί προσοχή σε όλες τις φάσεις που αναφέρονται 

σε αυτό το εγχειρίδιο σε σχέση με τα σημεία αναφοράς. Ο εγκαταστάτης πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τη στατική 
και δυναμική ευστάθεια του χώρου εγκατάστασης του μηχανήματος. 

- Συντήρηση- Κατά τη συντήρηση, πρέπει να δοθεί προσοχή σε όλες τις φάσεις που αναφέρονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο, και ιδίως σε ότι αφορά τις θερμοκρασίες οι οποίες μπορεί να παρουσιασθούν στις γραμμές εισαγωγής 
των θερμαντικών υγρών και στις σερπαντίνες της μονάδας. 

- Καθαρισμός- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται όταν η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί μέσω ενός διακόπτη με 
κλειδί˙ αυτό πρέπει να προβλέπεται από το ηλεκτρικό σύστημα. Το κλειδί του διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος 
πρέπει να φυλάσσεται από το χειριστή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού. Το εσωτερικό της μονάδας 
πρέπει να καθαρίζεται χρησιμοποιώντας προστατευτικές διατάξεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Αν και δεν υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα στο εσωτερικό της μονάδας, πρέπει να δοθεί μέγιστη 
προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω της τριβής/φθοράς που προκαλείται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. 
Οι σερπαντίνες με πτερύγια που μπορεί να είναι αιχμηρά, πρέπει να καθαρίζονται με γάντια κατάλληλα για το 
χειρισμό μετάλλων και προστατευτικά γυαλιά. 

 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών ρύθμισης, συντήρησης και καθαρισμού, υπάρχουν διάφοροι εναπομένοντες κίνδυνοι, 
δεδομένου ότι οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά την απενεργοποίηση των προστατευτικών διατάξεων˙ ως εκ 
τούτου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί για την αποφυγή τραυματισμών και βλαβών εγκαταστάσεων. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 
 
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότ ι  οι  εν λόγω εργασίες πρέπει  οπωσδήποτε να  
πραγματοποιούνται  από εξειδικευμέ νο και  εξουσιοδοτημέ νο προσωπικό. 
 
Όλες οι  εργασίες πρέ πει  να εκτελούνται  σύμφωνα με τη νομοθεσία για  την ασφάλε ια στο 
χώρο εργασίας.  
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εν λόγω μονάδα είναι ένα μέρος ενός ευρύτερου συνόλου και αλληλεπιδρά με άλλα 
μηχανήματα, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους χρήσης τους.  
 
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ, ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. 
 
 

Παραρτήματα 
 
Γ Ι Α  Τ Η Ν ΟΛΟΚΛ ΗΡ Ω Σ Η  ΤΟΥ  Π Α Ρ Ο ΝΤ ΟΣ  Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι ΟΥ,  ΤΑ  Α ΚΟΛΟΥΘΑ Ε Γ Γ ΡΑΦΑ Ε Χ ΟΥ Ν Ε Κ ΔΟ ΘΕ Ι  Κ Α Ι  

ΠΑΡ Ε Χ Ο Ν ΤΑ Ι  ΜΕ  Τ Η Ν  ΠΑΡΑ ΔΟ Σ Η  Τ ΟΥ  Μ ΗΧ ΑΝ Η ΜΑΤ ΟΣ :  
 
 
-  ΚΑΤΑΣ ΚΕ ΥΑΣ Τ Ι ΚΑ  Σ Χ Ε Δ ΙΑ  
-  Π ΙΝ Α Κ Α Σ  ΠΡ ΟΤ Ε ΙΝ Ο ΜΕ ΝΩ Ν Α Ν ΤΑΛ Λ ΑΚΤ Ι ΚΩ Ν  
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Η παρούσα έκδοση έχει συνταχθεί από πληροφορίες μόνο και δεν συνιστά προσφορά δεσμευτική για την Daikin Applied Europe S.p.A.. 
Η Daikin Applied Europe S.p.A. συνέταξε το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης εξ όσων γνωρίζει. Δεν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση 
εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου της, καθώς και 

για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτήν. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα που κοινοποιούνται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Daikin Applied Europe S.p.A αποποιείται 

ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση 
ή/και την ερμηνεία της παρούσας δημοσίευσης. Το σύνολο του περιεχομένου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Applied Europe 

S.p.A.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.  
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Rome) - Italy 
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014  
http://www.daikinapplied.eu 
 
 
 
 
 


