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1.

Como ligar a linha de transmissão

Quando agrupar pelo mesmo sistema de arrefecimento

Sistema de Controlo CITY MULTI

Grupo 01

Controlo Remoto ME

Unidade
exterior

PAR-F27MEA

6

Grupo 02

Unidade interior
051
TB7

001
TB3

TB5

Unidade interior

002

TB15

TB5

Esta operação deve ser efectuada para definir um grupo de unidades interiores entre sistemas de arrefecimento diferentes e para aumentar manualmente
os endereços de unidades interiores/exteriores.
(A) Definição de grupo ................. Para registar as unidades interiores que pretende controlar com o controlo
remoto, confirme as unidades registadas ou elimine as unidades registadas.
(B) Definição de interligação ....... Para registar o LOSSNAY que pretende interligar com as unidades interiores, confirme as unidades registadas ou elimine as unidades registadas.
[Procedimento de definição]
(1) Registo do endereço
Registe o endereço da unidade interior que pretende controlar com o controlo remoto.
TEMP.
ON/OFF
1 Visualização de “H0” que pisca quando a alimentação está ligada, ou OFF ao utiliF
C
zar o botão [ON/OFF] (Ligar/Desligar).
A
Os visores LCD são mostrados abaixo. Se algum destes visores for diferente, a definição
G
seguinte não pode ser efectuada.

Grupo 03

Unidade interior

Unidade interior

003

TB15

TB5

LOSSNAY

004

TB15

TB5

005

TB15

TB5

TB13

Manual de Instalação
Este manual descreve a instalação do controlo remoto ME que liga à unidade interior do aparelho de ar condicionado CITY MULTI. Por favor, leia este
manual com muita atenção e instale o controlo remoto de acordo com ele. Para mais informação acerca de como fazer a ligação dos cabos e instalar
as unidades de ar condicionado, consulte o manual de instalação que trata destes assuntos.

Este símbolo indica o que pode levar a graves danos físicos ou à morte se utilizar incorrectamente o PAR-F27MEA.
Este símbolo indica o que pode levar a danos físicos pessoais ou a danos materiais se utilizar incorrectamente o
PAR-F27MEA.

● Depois de ler este manual de instalação, dê-o ao utilizador final juntamente com o manual de instalação da unidade interior.
● O utilizador final deverá manter este manual e o manual de instalação da unidade interior num local onde ele o possa consultar a qualquer
momento. Quando alguém mudar de sítio ou reparar o PAR-F27MEA, certifique-se de que este manual foi dado ao utilizador final.

AVISO

2.

CUIDADO

Não toque em nenhum QCI (Quadro de Circuitos Impressos) com as
mãos ou com a ferramenta. Não deixe amontoar poeira no QCI.
Fazendo-o, pode causar choques eléctricos ou mau funcionamento.

Unidade exterior

TB7

TB15

TB5

006
TB5

TB15

Unidade interior

002

003

TB3

TB5

TB15

TB5

007

TB15

TB5

TB15

TB5

Visualiza o tipo de unidade. (Neste caso a
unidade interior.)

LOSSNAY

008

<Se aparecer uma mensagem de erro>

TB13

NOTA: Quando agrupar por sistemas de arrefecimento diferentes, apenas interligue os conectores de selecção de fornecimento de energia (CN41) e (CN40) na placa PC de controlo de uma unidade exterior.
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(Esquerda)
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7.

8.

Cabo do controlo
remoto

Visor do modo de operação
O temporizador pára o teste de funcionamento após duas horas.
N° do endereço de monitorização da temperatura dos tubos

(Ex: Endereço 108)

101 a 150

Controlo remoto
subordinado

151 a 200

Definição do interruptor rotativo
01 a 99
00

Para tirar o cabo
para fora pela
parte de trás do
controlo remoto

Como definir
Defina para o N° do endereço da unidade
mais baixo no mesmo grupo + 100
Defina para o N° do endereço da unidade
mais baixo no mesmo grupo + 150

(A) Quando efectuar o registo de grupo
Endereço da unidade interligada ........... N° do endereço do controlo remoto
Endereço da unidade interior ................ N° do endereço da unidade interior que pretende controlar com o controlo remoto.

- Quando se definir o endereço, utilize um chave de fendas de precisão [(–),
2,0 mm (W)] e aplique uma carga de 19,6 N ou menos.
- Se for feito de qualquer outro modo, o interruptor rotativo pode ser destruído.

(B) Quando efectuar o registo de interligação
Endereço da unidade interligada ........... N° do endereço LOSSNAY
Endereço da unidade interior ................ N° do endereço da unidade interior que está interligado com o LOSSNAY

7

Selecção das funções do controlo remoto

No modo de selecção da função do controlo remoto, podem ser seleccionadas e alteradas três funções. Seleccione e altere estas funções conforme for
necessário.
Para as instruções de operação consulte “(6) Como seleccionar as funções do controlo remoto” de 3 Como Operar no Livro de Instruções.
(A) Modo de selecção do visor do modo de operação (“AUTO” selecção de visualização do modo de arrefecer/aquecer).
Quando o modo AUTO foi seleccionado com o controlo remoto, a unidade interior é avaliada consoante a temperatura ambiente, e a operação de
arrefecimento ou de aquecimento é efectuada automaticamente. Neste caso, é visualizado no controlo remoto “AUTO” “ARREFECER” ou “AUTO”
“AQUECER”. No entanto, também pode ser visualizado “AUTO” sem “ARREFECER” ou sem “AQUECER”.
(B) Modo de selecção do visor da temperatura ambiente (Selecção de visualização/não visualização da temperatura ambiente)
Normalmente, a temperatura de entrada é visualizada no controlo remoto. No entanto também se pode seleccionar sem visualização.
(C) Modo de limitação do limite da definição da temperatura
Normalmente, a temperatura definida pode ser livremente definida no limite de 19 °C a 30 °C para arrefecimento e desumidificação e no limite de
17 °C a 28 °C para aquecimento. No entanto, para arrefecimento e desumidificação a temperatura do limite inferior e para aquecimento a temperatura do limite superior, podem ser limitadas para uma temperatura pré-definida. Se o limite da temperatura definida para arrefecimento e para
desumidificação for definido para um valor mais elevado do que o normal e o limite da temperatura definida para aquecimento for definido para mais
baixo que o normal, pode-se evitar excesso de arrefecimento e de aquecimento e assim poupar-se-á energia.

Pressione a tampa até que esta entre e feche. Caso contrário, a tampa pode sair fora.

Fixe uma etiqueta de cuidado.
É fornecida uma etiqueta de cuidado em inglês na superfície traseira da porta do painel de controlo. Fixe por cima da etiqueta em inglês, a etiqueta
da língua do país onde o controlo remoto é utilizado.

CUIDADO

Quando o limite de regulação normal da temperatura definida for alterado com o controlo remoto ligado a um aparelho de ar
condicionado de arrefecimento/aquecimento simultâneo com um modo AUTO, o modo de AUTO não pode ser seleccionado
com o botão de [Selecção do modo].

Como Ligar as Peças Opcionais

78

9

01
2 34

9

01
2 34

O design externo do PAC-SC32PTA (Timer de programa) é diferente daquele do PAR-F27MEA.
Quando ligar o temporizador do programa, ligue um cabo com 5 condutores ao controlo remoto. (Com
o temporizador do Programa é fornecido um cabo com 5 condutores.)
Para passar o cabo corte a parte fina na parede da caixa.
Para facilitar a passagem da cablagem, monte o temporizador do Programa no lado esquerdo do
controlo remoto. Quando se espera um prolongamento da instalação, deixe espaço suficiente no lado
esquerdo do controlo remoto.
Para mais detalhes acerca do método de operação, veja o manual de instalação do temporizador do
Programa.

78

•
•

Botão do destino de monitorização da temperatura dos tubos

(4) (A) Registo de grupo e (B) Registo de interligação de um outro grupo utilizando um controlo remoto arbitrário
(A) Registo de grupo e (B) Registo de interligação de um outro grupo pode ser efectuado utilizando um controlo remoto arbitrário.
Para uma descrição do procedimento de operação, veja “(B) Registo de interligação” da secção 6 Registo do grupo e registo de interligado .
Defina o N° de endereço como mostrado abaixo.

N° do endereço
101 a 199 (a que é adicionado mais 100)
200

56

•
•

TIMER SET

Botão de [TEST] (teste)

Monte a tampa no controlo remoto.
Primeiro, encaixe a tampa nos dois ganchos superiores e depois ajuste-a ao controlo remoto.

5

Durante o teste de funcionamento a lâmpada de RUN (em funcionamento) fica iluminada.
PAR-F27MEA

56

9.

FILTER
CHECK TEST

“
” é visualizado no visor da temperatura
ambiente.

NOTA: Foi fixa uma folha de protecção à secção de operação. Solte esta folha de protecção antes de iniciar a utilização.

Retire a tampa do controlo remoto.
• Introduza uma chave de fendas numa das ranhuras abertas e mova a chave de fendas na direcção da seta.

Visualiza “TEST RUN” (Teste de Funcionamento)

ON/OFF

Pare o teste de funcionamento ao premir o botão [ON/OFF] (ligado/desligado).

Furo do cabo para uma instalação directamente na parede (ou cablagem aberta)
• Com uma faca, alicate, etc., corte a área acinzentada na tampa superior.
• Através desta abertura tire para fora o cabo do controlo remoto que liga ao bloco de terminais.

CUIDADO

Visor da temperatura dos tubos

˚C

TEST RUN

Vede em volta
com massa dos
vidros.

3

Antes de efectuar um teste de funcionamento, consulte a secção de “Teste de Funcionamento” no manual de instalação da unidade interior.
Prima o botão de [TEST] duas vezes seguidas dentro de dois segundos. O teste de funcionamento inicia.
Para parar o teste de funcionamento prima o botão [ON/OFF] (ligado/desligado).
Se tiver problemas durante o teste de funcionamento, consulte a secção de “Teste de Funcionamento” no manual de instalação da unidade interior.

TEMP.

NOTA: - Os endereços do N° 101 a 200 podem ser definidos com o controlo remoto ME.
Quando definir de “01 a 99”, o 100 No dígito pode ser definido para [1] e quando
definido para “00”, o 100 No dígito é automaticamente fixo em [2].
- Os interruptores rotativos são definidos de fábrica para 01.

Tubo para cabos

Não rode a chave de fendas na ranhura. Se o fizer pode danificar a ranhura.

1.
2.
3.
4.

Teste de Funcionamento

<Quando ocorre um erro>

Caixa de distribuição

CUIDADO

Quando a eliminação foi completada de modo normal, “– –”
é visualizado no visor do tipo
da unidade.
Se ocorreu um erro de eliminação, “
” é visualizado no
visor do tipo da unidade. Neste caso, repita as operações
descritas acima.

Para voltar para o estado normal, vá para o passo 0.

Controlo remoto mestre

CUIDADO

Para tirar o cabo para fora pela
parte de cima do controlo remoto

6

8

Não aplique terminais retractíveis para ligar ao bloco de terminais do controlo remoto. Se o fizer, pode fazer os terminais
encostarem à placa e provocar problemas no controlo remoto. Se os terminais tocarem na tampa, a tampa pode ser danificada.

01

01

(Alternar o visor)

(3) Eliminação do endereço
A eliminação da informação do registo de grupo elimina as unidades registadas no controlo remoto.
A eliminação da informação do registo de interligado, elimina a interligação entre as unidades.
Ambas as operações de eliminação efectuam o processo de confirmação do endereço de (2) e são efectuadas no estado em que a unidade que
pretende eliminar foi visualizada.
E Eliminar a unidade interior registada ou a interligação entre unidades.
- Prima duas vezes seguidas o botão F [Selecção do temporizador( CLOCK→ON→OFF )]. O endereço da unidade interior visualizado ou a interligação
entre as unidades é eliminada.
Quando a informação é eliminada, o visor mostrado abaixo aparece.

CLOCK→ON→OFF

Limite da definição do endereço

Vede o fio do controlo remoto com massa dos vidros para evitar uma possível entrada de humidade, pingos de água, baratas, outros
insectos, etc.
Quando utilizar uma caixa de distribuição
Quando instalar directamente na parede
• Quando instalar numa caixa de distribuição, vede com
• Quando abrir um furo para o cabo do controlo remoto com um
massa dos vidros as ligações entre a caixa de distribuição
berbequim (ou quando retirar o cabo na parte de trás do controlo ree o tubo dos cabos.
moto), vede o furo com massa dos vidros.
• Quando passar o cabo através da abertura cortada na tampa superior,
vede também a abertura com massa dos vidros.

(Alternar o visor)

- Quando há um erro de transmissão, o registo não é eliminado e
o visor mostrado abaixo aparece.
Neste caso, repita as operações acima.

Defina o endereço do controlo remoto com os interruptores rotativos.

10

Endereço de uma
outra unidade
registada

Para eliminar um endereço, vá para “(3) Eliminação
do endereço”.

(B) Quando eliminar o registo de interligado

01

AB

Caixa de distribuição para duas unidades

Buchas

(Alternar o visor)

Para o bloco de terminais TB5
da unidade interior.

Ligue o cabo do controlo remoto ao bloco de
terminais do controlo remoto.

01

(Alternar o visor)

D Visualizar um outro N° do endereço da unidade registada.
- Depois do passo C, volte a premir o botão E [Selecção do
temporizador ( )]. É visualizado um outro N° do endereço da
unidade registada.
(O método de visualização é o mesmo que no passo C.)

Se o registo se completar de
modo normal, o visor alterna
como mostrado na figura à
esquerda.
Se ocorrer um erro de registo,
“ ” piscará. (O que indica que
unidade não existe.)

Não há polaridade.

6.

Endereço da unidade
que está interligada

Para voltar para o estado normal, vá para o passo 0.

<Quando completado de modo normal>

Não aperte os parafusos demasiado. Se o fizer pode deformar ou fazer estalar a tampa inferior.

234

φ6

(A) Eliminar a informação do registo do grupo

“– –” é visualizado no visor da temperatura ambiente.
01

120 mm

15 ou menos

- Quando há um registo, o N° de endereço é visualizado independentemente da quantidade de vezes que o botão é carregado.
- Quando existem múltiplos registos (por ex: “011”, “012”, “013”,
os Números dos endereços são visualizados pela ordem 011
→ 012 → 013 cada vez que o botão E [Selecção do
temporizador( )] é carregado.

8 Registar para interligar o LOSSNAY com a unidade interior.
- Prima o botão D [TEST] (TESTE). O visor mostrado abaixo
aparece e a unidade interior que é visualizada no “endereço da
unidade interior” e o LOSSNAY que é visualizado no “ENDEREÇO DA UNIDADE INTERIOR” estão interligados.
- O que está acima também pode ser registado de forma similar
através da visualização do endereço LOSSNAY na “ENDEREÇO DA UNIDADE INTERIOR” e do endereço da unidade interior no “ENDEREÇO DA UNIDADE INTERLIGADA”.

5

30 mm

CUIDADO

O que está acima pode ser confirmado de forma similar através da
visualização do endereço LOSSNAY no endereço da unidade interligada.

C Visualizar o N° do endereço LOSSNAY interligado no passo B.
- Prima o botão E [Selecção do temporizador ( )]. O N° de
endereço da unidade LOSSNAY interligada e o N° do endereço da unidade interior são visualizados alternadamente.

Para eliminar um endereço, vá para “(3) Eliminação
do endereço”.

NOTA: Interligue todas as unidades num grupo com o LOSSNAY. Se
isto não for feito, o LOSSNAY não funcionará.

01
9

01

Sensor de
temperatura

46
102

<Não registado>

7 Visualiza o N° do endereço LOSSNAY e o N° do endereço
de qualquer unidade interior que pretende interligar.
- Prima os botões C [TEMP. (Definir temperatura) ( ) e ( )]. O
“N° DO ENDEREÇO DA UNIDADE INTERIOR” baixa ou sobe.
Defina-o para o N° do endereço da unidade interior que pretende interligar.
- Prima os botões H [Selecção da hora ( ) e ( )]. O “N° DO
ENDEREÇO DA UNIDADE INTERLIGADA” baixa ou sobe.
Defina para o N° do endereço LOSSNAY que pretende interligar.

Para confirmar os endereços, vá
para o passo “(2) Confirmação
do endereço registado”.

Cabo do controlo remoto
(Veja 5 abaixo)

Parafuso com cabeça
Philips

2 34

CUIDADO

5.

7

Indica o tipo de unidade.
(Neste caso a unidade interior.)

Para confirmar os endereços,
vá para o passo “(2) Confirmação do endereço registado”.

2

Quando instalar directamente na parede

9

Vede com massa dos vidros a
entrada do cabo do controlo
remoto
(Veja 2 acima)

01

Porca de aperto

5 Para registar múltiplas unidades interiores, repita os passos 3 e 4.

NOTA: - Escolha um sítio plano para a instalação.
- Quando instalar a caixa de distribuição directamente na parede fixe-a com mais de duas fixações.
- Quando voltar a instalar na parede fixe devidamente com ganchos.

30

“ENDEREÇO DA “ENDEREÇO DA
UNIDADE
UNIDADE
INTERIOR”
INTERLIGADA”

Parafuso para
madeira

Interruptores rotativos

30

(Veja 5 abaixo)

2 34

30 mm

Instale a caixa inferior na caixa de distribuição ou directamente na parede.
Quando utilizar uma caixa de distribuição Cabo do controlo remoto
Caixa de distribuição para duas unidades

Espaço extra em
volta do controlo
remoto
30 mm

<Registado>

(B) Registo de interligação
6 Visualização de “REGISTO DE INTERLIGAÇÃO”
)]. O visor
- Prima o botão G [Modo de selecção (
mostrado abaixo aparece. Se o botão for novamente carregado, o
visor volta para 2 “GROUP REGISTRATION” (Registo do grupo).

” pisca como um registo de erro.
“
(Se a unidade interior registada não existir)

78

56

Caixa do controlo
remoto

Dimensões
externas do
controlo
remoto

(3) Peças que têm que estarem disponíveis no local.
• Caixa de distribuição para duas unidades
• Tubo fino para cabos em cobre
• Porca de aperto e buchas

3.

3 Defina o N° do endereço da unidade.
- Prima os botões [TEMP. (Definir temperatura) ( ) e ( )] C.
O N° do endereço da unidade baixa ou sobe. Defina para o
N° do endereço que pretende registar.
4 Registe o N° do endereço da unidade interior que definiu.
- Prima o botão de D [TEST] (TESTE) para registar o N° do
endereço da unidade interior que é visualizado.
- Quando o registo é completado de modo normal, o tipo de
unidade é visualizado como mostrado abaixo.
- Se a unidade interior especificada não existir, é visualizada
uma mensagem de erro. Certifique-se de que existem unidades interiores e repita o procedimento descrito acima.

Controlo remoto Controlo
mestre
remoto
Unidade interior subordinado

2 34

Escolha um local no qual pretende instalar o controlo remoto (caixa de distribuição).
Certifique-se de que salvaguarda os seguintes passos:
(1) Os sensores de temperatura são fornecidos com o controlo remoto e as unidades interiores. Quando
utilizar o sensor de temperatura do controlo remoto, o controlo remoto mestre detecta a temperatura
ambiente. Instale o controlo remoto mestre num lugar onde a temperatura ambiente média pode ser
melhor detectada e onde não haja uma exposição a uma fonte de calor como raios de sol ou sopro de
ar das unidades de ar condicionado.
(Para saber como definir os controlos remotos mestre e subordinado, veja o passo 6 na secção
4 Como Instalar . Para saber como regular o sensor de temperatura, consulte o manual de instalação da unidade interior CITY MULTI.)
(2) Quando instalar na caixa de distribuição ou na parede, deixe algum espaço extra em volta do controlo
remoto como mostrado na figura à direita.
(Quando utilizar um controlo remoto em combinação com um temporizador do Programa, consulte o
manual de instalação do temporizador do Programa.)

Cordon de la
commande à
distance

“ENDEREÇO DA UNIDADE
INTERIOR”

(B) Confirmação da informação do registo de interligado
Depois de efectuar o passo 6, faça o seguinte:
B Visualize o N° do endereço da unidade interior que pretende confirmar.
- Prima os botões H [Selecção da hora ( ) e ( )]. O endereço da
unidade interligada baixa ou sobe. Defina-o para o N° do endereço da unidade interior que pretende confirmar.

155

1 Cabos do controlo remoto (O mesmo que para o sistema de arrefecimento)
2 Operar num grupo
• Faça o endereço do controlo remoto condizer com o endereço da unidade mestre das unidades interiores que quer a funcionar num grupo.
O endereço da unidade mestre indica o endereço mais baixo no grupo.
Defina o endereço do controlo remoto para o N° do endereço da unidade mestre + 100.
3 Um controlo remoto mestre e um controlo remoto subordinado, num total de dois, podem ser ligados a cada unidade interior ou a um grupo
composto por unidades interiores. (O mesmo que para o sistema de arrefecimento)
4 Para interligar o LOSSNAY, faça as mesmas definições que para o sistema de arrefecimento.
5 Com cada controlo remoto defina um grupo de unidades. (Para informação detalhada, veja a secção
6 Registo do grupo e registo de interligado .)
No entanto, quando utilizado em combinação com um sistema de controlo MELANS, as definições de grupo e de interligação são feitas no
sistema de controlo e não têm que ser feitas no controlo remoto.
6 Acabou de completar todas as definições para sistemas de arrefecimento diferentes.

01
78

78

2 34

Tampa do controlo
remoto

Como Instalar

Vede em volta com
massa dos vidros.

(A) Registo de grupo
2 Visualização de “REGISTO DO GRUPO”.
- Prima ao mesmo tempo e mantenha carregados os botões
A [FILTRO] (Filtro) et B [Veneziana (
)] durante dois
segundos. O visor mostrado abaixo aparece.

Controlo
Remoto

2 34

9

01

A Visualização de “GROUP REGISTRATION” (Registo do grupo).
- Cada vez que prime o botão E [Selecção do temporizador ( )]
são visualizados o N° do endereço da unidade registado e o
tipo da unidade.

B

[Visor OFF (Desligado)]

103

Quando instalar o controlo remoto num hospital ou num local com dispositivos de comunicação, tome sérias medidas contra o ruído.
Conversores, geradores de fornecimento de energia de emergência, equipamento médico de alta frequência, e equipamento de comunicação sem fio
pode fazer com que o controlo remoto funcione mal ou falhe. A radiação do
controlo remoto pode afectar o equipamento de comunicação e impedir operações médicas no corpo humano ou interferir com a transmissão de imagem e provocar ruído.

1
1
2
2
1
1

(A) Confirmação da informação do registo do grupo

“ENDEREÇO DA UNIDADE
INTERIOR” e “ENDEREÇO DA
UNIDADE INTERLIGADA” são
visualizados ao mesmo tempo.

Unidade interior

TB15

[“H0” visor a piscar]

Controlo
remoto
subordinado

Grupo 03

105

Nunca ponha a corrente eléctrica em contacto com os terminais da
cablagem de controlo.
Fazendo-o, pode causar o incêndio do controlo.

Verificar as peças fornecidas

Parede

TB5

H

Não carregue em nenhum botão de controlo com um objecto pontiagudo.
Fazendo-o, pode causar choques eléctricos ou mau funcionamento.

NOTA: Certifique-se de que não há cabos perto do sensor do controlo remoto. Se houver, o controlo remoto não consegue detectar a
temperatura ambiente exacta.

2.

TB15

Controlo
Remoto
Unidade interior

052

Não toque em nenhum botão de controlo com as mãos húmidas.
Fazendo-o, pode causar choques eléctricos ou mau funcionamento.

NOTA: Se necessitar de utilizar um cabo de prolongamento mais comprido que 10 m, seleccione um cabo eléctrico que esteja de acordo
com as seguintes especificações:
Especificação do cabo .......CVV (2 condutores): 1,25 mm2 ou equivalente
*CVV é um cabo de controlo o qual está protegido com PVC com os fios isolados em polivinilo no interior.

1.

TB5

Não retire a folha de isolação do QCI.
Fazendo-o, pode causar choques eléctricos.

Verifique se a caixa contém as seguintes peças, além deste manual de instalação:
1. Controlo remoto (tampa, estrutura) ................................................................................
2. Cabo do controlo remoto (10 m) ....................................................................................
3. Parafuso com cabeça Philips (M4 × 30) .........................................................................
4. Parafuso para madeira (4,1 × 16, utilizado para pendurar directamente na parede) .....
5. Livro de instruções .........................................................................................................
6. Etiqueta de “Cuidado” (em 10 línguas) ...........................................................................

4

005

D

56

2

Unidade interior

004

9

Não instale num local onde se utilize com frequência soluções sulfúricas ou alcalinas ou vaporizações especiais.
Fazendo-o, pode causar choques eléctricos ou mau funcionamento.

Unidade interior

001

9

Não instale em locais com muito vapor, tais como casas-de-banho ou
cozinhas.
Evite qualquer local onde a névoa se condense em orvalho. Fazendo-o, pode
causar choques eléctricos ou mau funcionamento.

Unidade interior

78

Não instale num lugar onde a temperatura possa ser superior a 40 °C
ou inferior a 0 °C ou fique exposta ao sol.

Grupo 02

101

9

Não lave com água.
Fazendo-o, pode causar choques eléctricos ou mau funcionamento;

TB3

Para confirmar os endereços, vá
para o passo “(2) Confirmação do
endereço registado”.

(2) Confirmação do endereço registado
Visualize o N° do endereço da unidade interior registado no controlo remoto através da execução dos passos 1 e 2.

<Quando o registo é completado de modo normal>

78

Vede completamente a porta de entrada do fio com betume, etc.
Se entrarem na unidade condensação, humidade ou insectos, tal pode causar choques eléctricos ou avaria.

TB7

56

Efectue a cablagem de modo que fique sem qualquer tensão.
A tensão pode provocar a quebra do fio, aquecimento ou incêndio.

Grupo 01

051

Não o utilize em nenhum ambiente especial.
Utilizando-o num local exposto a óleos (incluindo óleo de máquina), vapores
e gás sulfúrico pode deteriorar significativamente o seu rendimento ou danificar as peças componentes.

Controlo
remoto
mestre

Quando agrupar por sistemas de arrefecimento diferentes
Unidade
exterior

Para voltar para o estado
normal, vá para o passo 0.

TIMER SET

PAR-F27ME

E

5 Acabou de completar todas as definições para o mesmo sistema de arrefecimento.

Contacte o seu representante se deixar de utilizar o controlo ou se pretender deitá-lo fora.

Utilize fios standard em função da capacidade da corrente.
Uma falha neste campo pode causar fugas eléctricas, aquecimento ou incêndio.

FILTER

(C) Voltar para o estado normal
Quando o registo do grupo e as operações de registo da interligação
forem completados, volte para o estado normal como descrito abaixo.
0 Prima ao mesmo tempo e mantenha carregados os botões
A [FILTER] (FILTRO) e B [Veneziana(
)] durante dois
segundos. O controlo remoto volta para o estado de 1.

CHECK TEST

NOTA: Interligue sempre o LOSSNAY com todas as unidades interiores no grupo. Se isto não for feito, o LOSSNAY não funcionará.

Não desloque nem reinstale você mesmo o PAR-F27MEA.
Qualquer deficiência causada pela instalação pode provocar choques eléctricos ou incêndio.
Peça ao seu concessionário ou vendedor especial que proceda à mudança
e instalação.

Não o instale num local exposto a fugas de gás inflamável.
Os gases inflamáveis acumulados à volta do PAR-F27MEA podem causar
explosão.

Controlo
Remoto

4 Para interligar a um LOSSNAY, faça as seguintes definições com um controlo remoto. (Para uma descrição de como definir uma interligação,
veja a secção 6 Registo do grupo e registo de interligado .)
• Defina o LOSSNAY que pretende interligar com todas as unidades interiores no grupo que pretende interligar.

Todo o trabalho eléctrico deve ser executado por um técnico qualificado,
de acordo com as normas locais e as instruções fornecidas neste manual.
Qualquer falha do circuito eléctrico ou deficiência causada pela instalação
pode provocar choques eléctricos ou incêndio.

78

Nunca modifique ou repare você mesmo o PAR-F27MEA.
Qualquer deficiência causada pela modificação ou reparação por si efectuadas
pode provocar choques eléctricos ou incêndio.
Consulte o seu concessionário acerca das reparações.

Controlo
remoto
subordinado

- Os controlos remotos não podem ser ligados uns aos outros. Apenas pode ser ligado um cabo ao
bloco de terminais do controlo remoto.
- O controlo remoto ME e o controlo remoto MA não podem ser ligados no mesmo grupo.

7 89

Ligue bem a cablagem com os cabos especificados. Verifique cuidadosamente se os cabos não exercem qualquer força nos terminais.
As ligações de cablagem incorrectas pode produzir aquecimento e um possível incêndio.

CUIDADO

Certifique-se de o trabalho de instalação é feito correctamente segundo o presente manual de instalação.
Qualquer deficiência causada pela instalação pode provocar choques eléctricos ou incêndio.

56

Instale o PAR-F27MEA num local suficientemente sólido para suster o
respectivo peso.
Caso contrário, a unidade pode cair e provocar lesões corporais.

Controlo
remoto
mestre

56

Peça ao seu concessionário ou representante técnico que lhe instale a unidade.
Qualquer deficiência causada pela sua instalação pode provocar choques
eléctricos ou incêndio.

Controlo
Remoto

103

1 Cabos do controlo remoto
• Ligar ao TB5 (bloco de terminais da linha de transmissão da unidade interior/exterior) na unidade interior.
• O bloco de terminais não tem polaridade. Ligue aos símbolos “A” e “B” no bloco de terminais.
2 Operar num grupo (Grupo 01, 02 e 03 acima)
• Faça o endereço do controlo remoto condizer com o endereço da unidade mestre das unidades interiores que quer comandar como um grupo.
O endereço da unidade mestre indica o endereço mais baixo no grupo.
Defina o endereço do controlo remoto para o N° do endereço da unidade mestre + 100.
3 O controlo remoto mestre e um controlo remoto subordinado, num total de dois, podem ser ligados a cada unidade interior ou a um grupo
composto por unidades interiores.
• Ligue-os como descrito acima 1.
• Certifique-se de que define os endereços do controlo remoto mestre e do controlo remoto subordinado.
Defina o endereço do controlo remoto subordinado para o N° do endereço da unidade mestre +150.

● Leia estas Precauções de Segurança e efectue o trabalho de instalação de acordo com estas.
● Os seguintes símbolos são utilizados para perigos que podem ser causados pela utilização incorrecta e pelo seu grau.

CUIDADO

152

CLOCK→ON→OFF

Precauções de Segurança
AVISO

102

56

1

101

9 Repita os passos 7 et 8 acima para interligar todas as unidades interiores num grupo com o LOSSNAY.

Registo do grupo e registo de interligado

Conector do temporizador
do Programa

4

7

8

WT03296X01

™‡ÛÙËÌ· ∂Ï¤Á¯Ô˘ CITY MULTI

∆ËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ME

PAR-F27MEA

∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜
∞˘Ùﬁ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ME ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡
CITY MULTI. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÙÔ ·ÚﬁÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È Ó· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜. °È·
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Û‡Ó‰ÂÛË˜ Î·È ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜.

1

¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜

● ¢È·‚¿ÛÙÂ Ù· ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎ¿ ª¤ÙÚ· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î¿ÓÙÂ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜.
● ∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‡Ô Û‡Ì‚ÔÏ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ‚Ï¿‚Â˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·ﬁ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË ¯Ú‹ÛË, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ÛÔ‚·ÚﬁÙËÙ· ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ ·˘ÙÒÓ.

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
¶ƒ√™√Ã∏

∞˘Ùﬁ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÂ ÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ PAR-F27MEA ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‚Ï¿‚Ë ‹ ı¿Ó·ÙÔ.
∞˘Ùﬁ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÂ ÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ PAR-F27MEA ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‚Ï¿‚Ë ‹ ˘ÏÈÎ¤˜ ˙ËÌÈ¤˜.

● ∞ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜, ‰ÒÛÙÂ ÙÔ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ ¯Ú‹ÛÙË.
● √ ÙÂÏÈÎﬁ˜ ¯Ú‹ÛÙË˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔ ·ÚﬁÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÂ Ì¤ÚÔ˜ ﬁÔ˘ ı· ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÂÙ·È
·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ ‹ ÂÈÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ PAR-F27MEA, ‚Â‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ Ô ÙÂÏÈÎﬁ˜ ¯Ú‹ÛÙË˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
∑ËÙ‹ÛÙÂ ·ﬁ ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎﬁ ‹ ÙÔÓ ÙÂ¯ÓÈÎﬁ ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ Ó· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó
ÙË ÌÔÓ¿‰·.
√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ù¤ÏÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ·Ó ÂÎÁ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ÂÛÂ›˜ ÙË ÌÔÓ¿‰·
ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ÊˆÙÈ¿.

∑ËÙ‹ÛÙÂ ·ﬁ ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎﬁ ‹ ÙÔÓ ÙÂ¯ÓÈÎﬁ ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ Ó· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó
ÙË ÌÔÓ¿‰·.
√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ù¤ÏÂÈ· ÚÔÎÏËıÂ› ·ﬁ Î·Î‹ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚÂ› Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ÊˆÙÈ¿.

∂ÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÌÔÓ¿‰· ÛÂ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓıÂÎÙÈÎﬁ ÁÈ· Ó·
·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ PAR-F27MEA.
√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÛÂ ·ÓıÂÎÙÈÎﬁÙËÙ· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ
ÙÒÛË ÙÔ˘ PAR-F27MEA, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ Û·˜,

ŸÏÂ˜ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô ÙÂ¯ÓÈÎﬁ,
Û‡ÌˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, Î·È ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ
‚È‚ÏÈ·ÚÈÔ ·˘Ùﬁ.
√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎﬁ Î‡ÎÏˆÌ· ‹ ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ù¤ÏÂÈ· ÚÔÎÏËıÂ›
·ﬁ ÙË ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ÊˆÙÈ¿.

™˘Ó‰¤ÛÙÂ Ù· Î·ÏÒ‰È· ÛÙÂÚÂ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‰È·ÁÂÁÚ·ÌÌ¤Ó·
Î·ÏÒ‰È·. ∂ÍÂÙ¿ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÁÈ· Ó· ‚Â‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ Ù· Î·ÏÒ‰È· ‰ÂÓ
ÂÍ·ÛÎÔ‡Ó Î·ÌÌ›· ›ÂÛË ÛÙ· ÙÂÚÌ·ÙÈÎ¿.
∂ÛÊ·ÏÌ¤ÓË Î·Ïˆ‰›ˆÛË ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ıÂÚÌﬁÙËÙ· Î·È Èı·ÓﬁÓ ÊˆÙÈ¿.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ‹ ÂÈ‰ÈÔÚıÒÛÂÙÂ ÙÔ PAR-F27MEA ÌﬁÓÔÈ Û·˜.
√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ù¤ÏÂÈ· ÚÔÎÏËıÂ› ·ﬁ ÙËÓ ‰ÈÎ‹ Û·˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ‹
ÂÈ‰ÈﬁÚıˆÛË ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ÊˆÙÈ¿.
™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÙÂ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ Û·˜ ÁÈ· ÂÈ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜.

ªËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙÂ Î·È Â·ÓÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ PAR-F27MEA ÌﬁÓÔÈ Û·˜.
√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ù¤ÏÂÈ· ÚÔÎÏËıÂ› ·ﬁ Î·Î‹ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚÂ› Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ÊˆÙÈ¿.
∑ËÙ‹ÛÙÂ ·ﬁ ÙÔÓ ‰È·ÓÔÌ¤· Û·˜ ‹ ÙÔÓ ÂÈ‰ÈÎﬁ ˆÏËÙ‹ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÌÂÙ·Î›ÓËÛË Î·È ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ PAR-F27MEA.
∞ÔÙ·ıÂ›ÙÂ ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎﬁ Û·˜ ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ ·Ó ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· ÌË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Ï¤ÔÓ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ·Ó ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ÂÙ¿ÍÂÙÂ.

¶ƒ√™√Ã∏
ªËÓ ÙÔ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ÛÂ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ ÛÂ ‰È·ÚÚÔ‹ Â‡ÊÏÂÎÙÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘.
∂‡ÊÏÂÎÙ· ·¤ÚÈ· Ô˘ Û˘ÛÛˆÚÂ‡ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·ﬁ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ PAR-F27MEA
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ÂÎÚËÍË.
ªËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÛÂ Î·Ó¤Ó· ÂÈ‰ÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÏÔÓ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ ÛÂ
ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂÈ‰‹ (ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ÌË¯·Ó‹˜), ·ÙÌÔ‡˜ Ë ·¤ÚÈ·
ÂÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ıÂ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‰ÂÈÓÒÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÈ‰ﬁÛÂÈ˜ ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ‹ Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÊıÔÚ¿ ÛÙ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ Î·ÏÒ‰È· ÌÂ ÙÚﬁÔ Ô˘ Ó· ÌËÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÓÙ¿ÛÂÈ˜.
∂ÓÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó Û¿ÛÈÌÔ Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ, ıÂÚÌﬁÙËÙ· ‹ ÊˆÙÈ¿.
™ÊÚ·Á›ÛÙÂ ÌÂ ÛÙﬁÎÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ Ô‹ ÂÈÛﬁ‰Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ïˆ‰›Ô˘.
ÀÁÚ·Û›·, Î·ÙÛ·Ú›‰Â˜ ‹ ¤ÓÙÔÌ· Ô˘ Ù˘¯ﬁÓ ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÌÔÓ¿‰·
ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ÊˆÙÈ¿.
ªËÓ Ï‡ÓÂÙÂ ÌÂ ÓÂÚﬁ.
ªÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ‚Ï¿‚Ë.
ªËÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÛÂ Î·Ó¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÌÂ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ﬁ
40 ÆC ‹ ÌÈÎÚﬁÙÂÚË ·ﬁ 0 ÆC ‹ ÂÎÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ ·Â˘ıÂ›·˜ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ.
ªËÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÛÂ Î·Ó¤Ó· ¯ÒÚÔ ÌÂ ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜, ﬁˆ˜ ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ‹ Ë ÎÔ˘˙›Ó·.
∞ÔÊ‡ÁÂÙÂ ÛËÌÂ›· ﬁÔ˘ Ë ˘ÁÚ·Û›· Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È ÛÂ ÛÙ·ÁÔÓ›‰È·. ∆Ô‡ÙÔ
ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ‚Ï¿‚Ë.
ªËÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÛÂ ÛËÌÂ›Ô ﬁÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ‰È·Ï‡Ì·Ù·
ÔÍ¤ˆÓ ‹ ·ÏÎ·Ï›ˆÓ, ‹ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÚ¤¸.
∆Ô‡ÙÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ‚Ï¿‚Ë.

ªËÓ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÙÂ Î·Ó¤Ó· PCB (∆˘ˆÌ¤ÓÔ ¶›Ó·Î· ∫˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜) ÌÂ Ù·
¯¤ÚÈ· Û·˜ ‹ ÌÂ ÂÚÁ·ÏÂ›·. ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙÂ ÛÎﬁÓË Ó· Ì·˙Â˘ÙÂ› ÛÂ PCB.
∆Ô‡ÙÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ‚Ï¿‚Ë.
ªËÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ ÙÔ ÌÔÓˆÙÈÎﬁ ÛÎ¤·ÛÌ· ÛÙÔ PCB.
∆Ô‡ÙÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
ªËÓ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÙÂ Î·Ó¤Ó· ·ﬁ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ Î·ÓÙÚ¿Ó ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÌÂ ‚ÚÂÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·.
∆Ô‡ÙÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ‚Ï¿‚Ë.
ªËÓ È¤ÛÂÙÂ Î·Ó¤Ó· ·ﬁ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÌÂ Ì˘ÙÂÚﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.
∆Ô‡ÙÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ‚Ï¿‚Ë.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ê¤ÚÂÙÂ ÛÂ Â·Ê‹ ÙËÓ ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂ Ù· ÙÂÚÌ·ÙÈÎ¿
Î·ÏÒ‰È· ÙÔ˘ Î·ÓÙÚ¿Ó ÂÏ¤Á¯Ô˘.
∆Ô‡ÙÔ ı· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ÊˆÙÈ¿.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÛÂ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹
¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ï¿‚ÂÙÂ ÚÔÏËÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘.
√È ·Ó·ÛÙÚÔÊÂ›˜, ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÙÚÈÂ˜, Ô È·ÙÚÈÎﬁ˜ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ˘„ËÏ‹˜ Û˘¯ÓﬁÙËÙ·˜,
Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Û‡ÚÌ·ÙÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·
·ﬁ ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙÈ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÈ˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ‹ Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ıﬁÚ˘‚Ô Î·È
·ÚÂÌ‚ÔÏ¤˜ ÛÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÂÈÎﬁÓ·˜.

∂È‚Â‚·›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
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µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ·ÚﬁÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜, ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·:
1. ∆ËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ (Î¿Ï˘ÌÌ·, Û˘ÛÎÂ˘‹) ............................................................................ 1
2. ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ (10 m) ................................................................................ 1
3. µ›‰· ÌÂ ÛÙ·˘ÚÔÂÈ‰‹ ÂÁÎÔ‹ (M4 × 30) ........................................................................ 2
4. •˘Ïﬁ‚È‰· (4,1 × 16, ÁÈ· ·Â˘ıÂ›·˜ ÎÚ¤Ì·ÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô) ........................................ 2
5. √‰ËÁ›Â˜ ........................................................................................................................... 1
6. ∂ÙÈÎ¤Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (ÛÂ 10 ÁÏÒÛÛÂ˜) ........................................................................... 1
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¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Ù· ÛˆÛÙ¿ Î·ÏÒ‰È· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÈÛ¯‡.
∞Ó ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â›, ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ‰È·ÚÚÔ‹, ıÂÚÌﬁÙËÙ· ‹ ÊˆÙÈ¿.
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