Ακρίβεια κλιματισμού
σε περιβάλλοντα υψηλής
τεχνολογίας

Κλιματιστικά Συστήματα Υψηλής Ακριβείας Jupiter και Mercury

Έλεγχος ακριβείας – από τον απόλυ
Ακρίβεια χωρίς συμβιβασμούς

Ενεργειακή οικονομία

οι αίθουσες διακομιστών και οι υπόλοιποι χώροι

όπως κινητήρας ανεμιστήρα ηλεκτρονικής

υψηλής τεχνολογίας απαιτούν άριστη αξιοπιστία

μεταγωγής, ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα,

από την άποψη του Συστήματος Κλιματισμού

μονάδες εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ., έχουν ως

τους. Εάν τα επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας

αποτέλεσμα μειωμένο κόστος λειτουργίας. Επίσης,

αποκλίνουν (έστω και ελάχιστα), τότε οι βλάβες

χρησιμοποιώντας τις τελευταίες στρατηγικές

των συστημάτων και οι οικονομικές απώλειες

ηλεκτρονικού ελέγχου, τα κλιματιστικά συστήματα

συχνά μπορεί να αποβούν καταστροφικές.

υψηλής ακριβείας της Trane σάς παρέχουν Λόγος

Περισσότερο από ποτέ, τα κέντρα δεδομένων,

Μια σειρά από επιλογές ενεργειακής οικονομίας,

Αισθητής Θερμότητας (SHR) +90 %.
Για αυτόν το λόγο η Trane, ως κομμάτι της έννοιας
της συνολικής λύσης άνεσης κτιρίων, προσφέρει
άριστο κλιματισμό ακριβείας για τους χώρους
υψηλής τεχνολογίας.
Τα κλιματιστικά συστήματα υψηλής ακριβείας της
Trane δεν ελέγχονται μόνο με ακρίβεια. Παρέχουν
ψύξη ακριβώς εκεί που χρειάζεται.

 Climate control precision

υτο προμηθευτή, την Trane
Ευελιξία – για την κάλυψη των
αναγκών σας

Απόλυτη αξιοπιστία για τις ζωτικές
διαδικασίες

ακριβείας Jupiter και Mercury της Trane σας παρέχει

εργαστηριακούς ελέγχους και τις διαδικασίες

μία από τις ευρύτερες επιλογές ψυκτικών

παραγωγής ολικής ποιότητας, το σύστημα

ικανοτήτων οπουδήποτε: από μόλις 5kW έως

κλιματισμού ακριβείας της Trane υπόσχεται

130 kW. Άρα, όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις

λειτουργία χωρίς βλάβες 24 ώρες το 24ωρο, μέρα

ψύξης σας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι είμαστε

με την ημέρα και για πολύ καιρό…

Το φάσμα των κλιματιστικών συστημάτων υψηλής

Χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό, τους αυστηρούς

σε θέση να τις χειριστούμε.
Επίσης, στην εξαιρετικά απίθανη περίπτωση που
Ακόμη περισσότερο, το φάσμα προσφέρει μεγάλη

ένα εξάρτημα αρχίζει να παρουσιάζει βλάβη, θα

επιλογή διαμορφώσεων και τεχνολογιών ροής

καταγραφεί και θα σταλεί ειδοποίηση, θα σταλεί

αέρα. Μπορείτε να επιλέξετε από αερόψυκτες

μάλιστα σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία μέσω

ή υδρόψυκτες μονάδες απευθείας εκτόνωσης ή

του BMS (Σύστημα διαχείρισης κτιρίου) της Trane,

ακόμη και μονάδες κρύου νερού, εξοικονόμησης

από το σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή,

ενέργειας ή διπλής ψύξης. Μπορείτε επίσης να

που παρακολουθεί διαρκώς όλα τα εξαρτήματα

επιλέξετε από ένα φάσμα τύπων και επιλογών

της μονάδας και όλες τις περιβαλλοντικές

ανεμιστήρων – οτιδήποτε χρειάζεστε ώστε να

παραμέτρους. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε

λάβετε ακριβώς τη λύση που θέλετε.

συντήρηση απαιτείται μπορεί να πραγματοποιηθεί
αμέσως.

• Ακρίβεια • Ευελιξία
• Αξιοπιστία • Απόδοση
Απόλυτη ακρίβεια με μια διασύνδεση
φιλική προς το χρήστη.



Η τελειότητα της Trane είναι
ορατή
Εξαιρετική ακρίβεια

Διατίθενται ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες
για ακόμη πιο ακριβή έλεγχο της ροής ψυκτικού,
με αποτέλεσμα ενεργειακή οικονομία και απόλυτη
σταθερότητα λειτουργίας, ειδικότερα όταν οι
μεταβολές ψυκτικού φορτίου ή θερμοκρασιών
συμπύκνωσης είναι σημαντικές.
Τα έξυπνα συστήματα ελέγχου επιτρέπουν στενό
έλεγχο των κρίσιμων παραμέτρων, με αποτέλεσμα
υψηλή αξιοπιστία, πλήρη ευελιξία και υψηλή
απόδοση.
Οι επιλογές, όπως υγραντής λέβητα με
ηλεκτρόδιο, ηλεκτρικό στοιχείο, μεταθερμαντικό
στοιχείο ζεστού νερού και μεταθερμαντικό
στοιχείο ζεστού αερίου, διευκολύνουν τον ακριβή

Απόδοση μονάδας
(Συντελεστής απόδοσης)

έλεγχο υγρασίας και θερμοκρασίας.

EEV

TEV

Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (EEV)
Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα (TEV)
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Ελεύθερη ψύξη

κινητήρες AC, ο κινητήρας EC έχει μεγαλύτερη

Περαιτέρω ενεργειακή οικονομία επιτυγχάνεται

διάρκεια ζωής και χρειάζεται λιγότερη συντήρηση,

μέσω των δυνατοτήτων «Ελεύθερης ψύξης»

επειδή το κόστος συντήρησης αφορά κυρίως

στις μονάδες εξοικονόμησης ενέργειας. Το

τη φθορά των ψηκτρών, που δεν διαθέτουν οι

σύστημα προσαρμόζει τη λειτουργία σύμφωνα

κινητήρες EC.

με τις εξωτερικές συνθήκες, ελαττώνοντας την
κατανάλωση ρεύματος κατά 20 % έως 60 %
ανάλογα με τις τοπικές κλιματικές συνθήκες.

Ενσωμάτωση BMS

Τα όργανα ελέγχου της μονάδας έχουν σχεδιαστεί
για επικοινωνία με χρήση των πλέον κοινών

Απόδοση

σημερινών πρωτοκόλλων, γεγονός που επιτρέπει

Οι plug fan απευθείας οδήγησης με κινητήρες με

εύκολη ενσωμάτωση στο σύστημα διαχείρισης

ηλεκτρονική μεταγωγή (EC) απαιτούν έως και

κτιρίου που χρησιμοποιείτε.

45 % λιγότερη ισχύ στις μονάδες κρύου νερού και
60 % λιγότερη ισχύ στις αερόψυκτες μονάδες σε

Απευθείας από την επιφάνεια εργασίας σας,

σχέση με τις μονάδες με κανονικούς ανεμιστήρες

μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τις

κινητήρων AC. Έχουν υψηλή απόδοση σε μερικό

παραμέτρους λειτουργίας ή να λαμβάνεται ένα

φορτίο, επειδή η ταχύτητα του ανεμιστήρα

ιστορικό των δεδομένων ή των προειδοποιήσεων

προσαρμόζεται από το σύστημα ελέγχου με

των μονάδων, που έχουν εγκατασταθεί σε μία

μικροεπεξεργαστή, ενώ η μονάδα βρίσκεται σε

ή περισσότερες τοποθεσίες. Οι επεμβάσεις

λειτουργία. Επιπλέον, σε σύγκριση με τους

συντήρησης τυγχάνουν καλύτερης διαχείρισης και

Ενεργειακές δαπάνες

οι κίνδυνοι δαπανηρών βλαβών ελαττώνονται.

-30%

AC
EC

Συμβατική τεχνολογία κινητήρων AC

Τεχνολογία κινητήρων EC



Κατασκευασμένη για εφαρμογές
κρίσιμης σημασίας
1

Ηλεκτρονική εκτονωτική
βαλβίδα

για βελτιωμένη ασφάλεια και αξιοπιστία:

Η μονάδα ακολουθεί το ψυκτικό φορτίο με

νερού. Εξωτερικοί αισθητήρες για σήματα

υψηλή ακρίβεια, από περίπου 5 έως 115 % του

προειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας και

ονομαστικού φορτίου (από 50 έως 110 % στην

υγρασίας περιβάλλοντος, προειδοποίηση

περίπτωση των Θερμοστατικών εκτονωτικών

ρύπανσης φίλτρου, φίλτρα υψηλής απόδοσης

βαλβίδων), γεγονός που βελτιώνει το βαθμό

κ.λπ.

ανιχνευτές πυρκαγιάς, καπνού και διαρροών

απόδοσης (COP) σε χαμηλότερη θερμοκρασία
συμπύκνωσης.
2

4

Κινητήρας ανεμιστήρα
με ηλεκτρονική μεταγωγή

Έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα κύρια
εξαρτήματα από τον μπροστινό πίνακα

Γνωστοί επίσης ως κινητήρες DC χωρίς

της μονάδας. Τα εσωτερικά και εξωτερικά

ψήκτρες, οι κινητήρες EC επιτρέπουν πολύ

τοιχώματα θυρών παρέχουν επιπλέον

υψηλό επίπεδο ελέγχου και μεταβλητή

ασφάλεια, συνεχή λειτουργία και μειωμένη

ταχύτητα στους ανεμιστήρες σας. Αυτό

στάθμη θορύβου κατά τη συντήρηση.

μεταφράζεται σε χαμηλότερη κατανάλωση
ρεύματος και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
συστήματος σε σύγκριση με τους κινητήρες AC.
3

 Climate control precision

Πιο ασφαλής και εύκολη
συντήρηση

Ασφάλεια και αξιοπιστία

5

Προηγμένη λειτουργία

Η εύχρηστη διασύνδεση με οθόνη γραφικών
επιτρέπει τον έλεγχο μεγάλου αριθμού
παραμέτρων, αναφορών και σημάτων

Οι μονάδες με κύκλωμα απευθείας εκτόνωσης

προειδοποίησης.

είναι εξοπλισμένες με σπειροειδείς συμπιεστές

Οι μονάδες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ

(scroll) για βέλτιστη αξιοπιστία και απόδοση.

τους με διάφορες διαμορφώσεις, χάρη στη

Διατίθεται επίσης ένα ευρύ φάσμα επιλογών

λειτουργία του τοπικού δικτύου.

5

5

4

2
1

3



Τεχνολογίες και επιλογή ροών
αέρα
Αερόψυκτη απευθείας
εκτόνωσης

Εξοικονόμηση ενέργειας

λειτουργεί ανεξάρτητα.

• Καλοκαίρι: λειτουργεί ως υδρόψυκτη μονάδα

Απλή μονάδα απευθείας εκτόνωσης, μπορεί να

Υδρόψυκτη απευθείας
εκτόνωσης

• Φθινόπωρο και άνοιξη: Απευθείας

ψυκτικών σωληνώσεων μεγάλου μήκους σε

χρησιμοποιούνται ψυκτικό μέσο και νερό

συμπυκνωτή. Μπορεί να εξυπηρετεί στην αποφυγή

Όταν οι εξωτερικές συνθήκες είναι πιο κρύες,

ορισμένες διαμορφώσεις κτιρίου.

ταυτόχρονα για την ψύξη του αέρα. Το νερό

Υδρόψυκτη ή αερόψυκτη διπλής
ψύξης

(interlaced) στο στοιχείο εξάτμισης, πριν περάσει

επίσης να συνδεθεί στο κύκλωμα κρύου νερού.

Η απευθείας εκτόνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κατά τη διάρκεια της νύχτας, εάν το ψυκτικό
συγκρότημα είναι απενεργοποιημένο. Με

την 2 συστήματα σε μία μονάδα, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί επίσης ως εφεδρική.

Επιλογή
διαμορφώσεων ροής
αέρα
Μπορούμε να σας παρέχουμε

συμβουλές σχετικά με το ποια
διαμόρφωση ροής αέρα είναι
πλέον κατάλληλη για το χώρο
σας – η επιλογή εξαρτάται από
το αν έχετε δάπεδο πρόσβασης,
από τον τύπο θερμικών φορτίων
που θέλετε να χειριστείτε,
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απευθείας εκτόνωσης.

εκτόνωσης υδρόψυκτη + ελεύθερη ψύξη.

απευθείας εκτόνωσης, αλλά η μονάδα μπορεί

εγκατάστασης.

διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας:

Απλή μονάδα απευθείας εκτόνωσης με υδρόψυκτο

Λειτουργεί ως υδρόψυκτη ή αερόψυκτη μονάδα

από το επιθυμητό κόστος

Η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει σε 3

διέρχεται μέσα από ένα συνδυασμένο στοιχείο
μέσα από το συμπυκνωτή νερού, ώστε να
μειωθεί η χρήση του συμπιεστή.

• Χειμώνας, ελεύθερη ψύξη 100 %: όταν οι
εξωτερικές συνθήκες είναι αρκετά κρύες, οι

συμπιεστές απενεργοποιούνται και μόνο νερό
κυκλοφορεί μέσα από το στοιχείο.

Κρύο νερό

Συνδέεται σε ένα ψυκτικό συγκρότημα.

Προσαγωγή αέρα προς Προσαγωγή αέρα προς τα πάνω
τα κάτω (Downflow)
(Upflow)

Επιλογή τεχνολογιών
Αερόψυκτη
απευθείας εκτόνωσης

Υδρόψυκτη
απευθείας εκτόνωσης

Κρύο νερό

Εξοικονόμηση
ενέργειας

Υδρόψυκτη
διπλής ψύξης

Αερόψυκτη
διπλής ψύξης

Φίλτρο

Κύκλωμα νερού
Διακοπτόμενο κύκλωμα νερού
Ψυκτικό κύκλωμα

Πλακοειδείς
συμπυκνωτές από
ανοξείδωτο χάλυβα

Σπειροειδής
συμπιεστής
(Scroll)

Ανεμιστήρας

Εναλλάκτης θερμότητας
(εξατμιστής)

Ψύκτης αέρα/ψυγείο



Ένας μόνο προμηθευτής για όλες τ
Όταν δείχνετε την προτίμησή σας σε ένα κλιματιστικό σύστημα υψηλής ακρίβειας της Trane, δεν
λαμβάνετε απλά ένα προϊόν άριστης ποιότητας, λαμβάνετε επίσης την τεχνογνωσία βελτιστοποίησης
ολόκληρου του συστήματος HVAC που χρησιμοποιείτε και διατήρησης του συνολικού λειτουργικού
κόστους του κτιρίου στο ελάχιστο, με ταυτόχρονη διατήρηση ύψιστου επιπέδου άνεσης.
Συστήματα θέρμανσης,
εξαερισμού και κλιματισμού

Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων

Ανάλογα με το κτίριο ή τις διαδικασίες σας, ίσως

παρέχει επίβλεψη και έλεγχο μέσω ενός απλού,

χρειαστείτε ένα ψυκτικό συγκρότημα, μια κεντρική

ολοκληρωμένου συστήματος. Η φιλική προς

κλιματιστική μονάδα ή τερματικές μονάδες. Και

το χρήστη διασύνδεση μέσω γραφικών, σε

εδώ μπορεί να σας βοηθήσει η Trane. Ως ένας από

συνδυασμό με προεγκατεστημένες λειτουργίες

τους μεγαλύτερους παγκόσμιους κατασκευαστές

και τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας,

εξοπλισμού HVAC, μπορούμε να παρέχουμε

σας επιτρέπει να ελέγχετε αποτελεσματικά την

ακριβώς τη λύση που χρειάζεστε. Επιπλέον,

απόδοση του εξοπλισμού του κτιρίου σας. Το

μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ταιριάζει απόλυτα

Tracer Summit™ μπορεί να σας βοηθήσει να

με τα κλιματιστικά συστήματα υψηλής ακριβείας

καλύψετε τις ανάγκες θερμοκρασίας, υγρασίας,

που χρησιμοποιείτε, επειδή χρησιμοποιούν τα ίδια

εξαερισμού και διαχείρισης ενέργειας του

πρωτόκολλα και τις ίδιες στρατηγικές ελέγχου.

κτιρίου σας, όσο δύσκολες και αν είναι αυτές. Τα

Τα ψυκτικά συγκροτήματα, οι μονάδες fan coil

εύχρηστα, ενσωματωμένα και αξιόπιστα όργανα

και οι μονάδες επεξεργασίας αέρα της Trane

ελέγχου υψηλής ποιότητας αποτελούν το κλειδί

συνοδεύονται από εργοστασιακά τοποθετημένους

για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και την

ελεγκτές για ενσωμάτωση σε ένα σύστημα

επέκταση της διάρκειας ζωής του συστήματος

διαχείρισης κτιρίου της Trane.

άνεσης του κτιρίου.

Το σύστημα διαχείρισης κτιρίου Tracer Summit™

Έχετε το κεφάλι σας ήσυχο
χάρη στην ολική ευθύνη
10 Climate control precision

τις ανάγκες του κτιρίου σας
Έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με το σέρβις και τα ανταλλακτικά
Στην Trane, δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις
κλιματισμού, αποτελεσματικές και αξιόπιστες, ακριβώς όπως ο
εξοπλισμός μας.
Elite Start™

Αναβάθμιση και Βελτίωση

της Trane πραγματοποιούνται από τεχνικά

με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης

καταρτισμένους και εργοστασιακά εκπαιδευμένους

χρημάτων στα συστήματα και τις λειτουργίες των

τεχνικούς. Με τη διαδικασία εκκίνησης και

κτιρίων σας, η Trane προσφέρει:

ελέγχου της Trane, επιβεβαιώνεται ότι το σύστημα

• Συμβόλαια Trane Select προσαρμοσμένα

Η εκκίνηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού

Για να σας βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας,

όχι μόνο έχει εγκατασταθεί απολύτως σωστά,

στις ανάγκες σας, στην επιχείρησή σας

αλλά και ότι έχει διαμορφωθεί και ρυθμιστεί με

και στην εφαρμογή σας. Αποτελούνται

ακρίβεια, ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις

από πολλά επίπεδα υπηρεσιών, από την

απαιτήσεις σας.

υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο/7 ημέρες

Λειτουργία και Συντήρηση

την εβδομάδα έως την πλήρη κάλυψη

Για να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία του

«όλων των ανταλλακτικών και εργατικών»,

εξοπλισμού Trane με βέλτιστη απόδοση, η Trane

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης

προσφέρει τεχνική εξειδίκευση για τη συντήρηση

διάρκειας ζωής και της συντήρησης.

ή επισκευή του συστήματός σας. Η ολοκληρωμένη

Elite Start™
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Βεβαιωθείτε ότι τα
συστήματα κλιματισμού
που χρησιμοποιείτε είναι
πλήρως βελτιστοποιημένα
και ολοκληρωμένα – με sτις
υπηρεσίες μας από έμπειρο
προσωπικό.

• Υπηρεσίες Trane Care οι οποίες προσφέρουν

μας σειρά ανταλλακτικών , τόσο για συγκεκριμένα

ευρύ φάσμα προϊόντων αναβάθμισης που

προϊόντα της Trane όσο και γενικής χρήσης, σε

καλύπτουν τις ανάγκες σας σε θέματα

συνδυασμό με το προηγμένο δίκτυο logistics

αξιοπιστίας, εξοικονόμησης ενέργειας και

εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση.

προστασίας του περιβάλλοντος.

Το αποτέλεσμα; Ακόμη και στη σπάνια περίπτωση
βλάβης του εξοπλισμού, η διακοπή λειτουργίας
διατηρείται στο απόλυτο ελάχιστο.
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Πώς πρέπει να επιλέξετε;

Υπάρχουν εκατοντάδες δυνατοί σχεδιασμοί
συστημάτων, διαμορφώσεις κεντρικών
κλιματιστικών μονάδων ή ψυκτικών

συγκροτημάτων. Πώς είναι δυνατό να περιορίσετε
τις επιλογές σας και να προσδιορίσετε οριστικά το
σωστό σχεδιασμό συστήματος κλιματισμού για το
δικό σας κτίριο;

Παραδόξως, είναι αρκετά εύκολο… με τη βοήθεια
της Trane.

Ο αναλυτής συστήματος (System Analyzer™)

βοηθάει στην εκτίμηση των φορτίων των κτιρίων
και πραγματοποιεί προκαταρκτικές αναλύσεις

ενέργειας και κόστους θεωρητικά οποιουδήποτε

συνδυασμού κτιρίου, συστήματος και εξοπλισμού.

Για πιστοποίηση LEED, το λογισμικό TRACE™ 700
(Trane Air Conditioning Economics) βοηθάει στην
ανάλυση των ενεργειακών και οικονομικών

επιδράσεων θεωρητικά οποιουδήποτε συνδυασμού
συστήματος. Σας επιτρέπει να χειριστείτε ένα

ευρύ φάσμα μεταβλητών, για να δημιουργήσετε

ένα αναλυτικό προφίλ κατανάλωσης ενέργειας για
το συγκεκριμένο κτίριο. Αντίθετα από τις
υπερβολικά απλοποιημένες ενεργειακές

αναλύσεις σε υπολογιστικά φύλλα, το λογισμικό

Μπορείτε να ελέγξετε τα αποτελέσματα και τις
συνέπειες διαφορετικών αρχιτεκτονικών

χαρακτηριστικών, συστημάτων και σεναρίων
χρήσης ή προγραμματισμού κτιρίων. Επίσης,
μπορείτε να δείτε τις διάφορες οικονομικές

επιλογές για κάθε σενάριο. Αυτό σας επιτρέπει να
πραγματοποιήσετε ρεαλιστικές αποφάσεις

σχετικά με το κόστος κατά τη διάρκεια ζωής, με
απόλυτη σιγουριά.

Επικοινωνήστε μαζί μας
– είμαστε εδώ για να σας
βοηθήσουμε

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε, να
εγκαταστήσετε και να διαχειριστείτε το επόμενο
σύστημα κλιματισμού – ώστε να μπορείτε να

επικεντρωθείτε στην κύρια επιχειρηματική σας
δραστηριότητα. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία

μας στο σχεδιασμό, την εκκίνηση και έλεγχο και
τη συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού όχι
μόνο εξασφαλίζει μια λύση που ανταποκρίνεται
καλύτερα στις ανάγκες σας, αλλά σας παρέχει

επίσης πλήρη απόδοση και διατηρεί το κεφάλι σας
ήσυχο.

Επικοινωνήστε μαζί μας, ας συζητήσουμε.

TRACE 700 συγκρίνει με ακρίβεια την επίδραση

των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων για το κτίριο.

Καθώς πολιτική της Εταιρείας Trane αποτελεί η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των στοιχείων των προϊόντων, η εταιρεία
διατηρεί επαξίως το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση του σχεδιασμού και των προδιαγραφών τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, πρέπει να πραγματοποιείται
μόνο από καταρτισμένους τεχνικούς. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.Trane.com.
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