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DIŞ HATLAR VE EBATLAR
İç Mekan Ünitesi ABQ 71 CV1
Tüm boyutlar mm olarak verilmiştir
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K

A

Türkçe

E

Orijinal talimatların çevirisi
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Bu not sadece Türkiye için geçerlidir: Ürünlerimizin kullanım ömrü 10 yıldır.
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KURULUM KILAVUZU
Bu el kitabında, klima ünitesi için güvenli ve iyi çalışma standardı sağlamak için gerekli kurulum prosedürleri verilmektedir.
Yerel gereksinimlere uyum sağlamak için özel ayarlama gerekli olabilir.
Klimanızı kullanmadan önce, lütfen bu talimat el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
Bu cihaz, uzman veya eğitimli kişiler tarafından mağazalarda, aydınlatma endüstrisinde ve çiftliklerde veya meslekten olmayan kişiler tarafından ticari amaçlı
olarak kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kimse tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sa lanmadıkça çocuklar dahil düşük fiziksel, duyusal veya
zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişilerin kullanımına yönelik değildir.
Cihazla oynamadıklarının garantiye alınması için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

! UYARI

! DİKKAT

• Kurulum ve bakım işlemleri, yerel kuralları ve yönetmelikleri bilen, bu tür
cihazlar konusunda tecrübesi olan kalifiye kişiler tarafından yapılmalıdır.
• Sahadaki tüm elektrik tesisatı, ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun bir
şekilde yapılmalıdır.
• Elektrik tesisat şemasına göre kabloları çekmeye başlamadan önce ünitenin
voltaj değerinin, işletim değerleri plakasındaki değerle aynı olduğuna emin
olunuz.
• Yalıtım yetersizliğinin neden olabileceği olası tehlikeleri önlemek için ünite
TOPRAKLANMALIDIR.
• Hiçbir elektrik kablosu, soğutucu borularına veya fan motorlarının hareketli
kısımlarına temas etmemelidir.
• Üniteyi kurmadan veya üniteye bakım yapmadan önce ünitenin KAPALI
duruma getirildiğinden emin olunuz.
• Klimaya bakım yapmadan önce ünitenin kablosunu ana elektrik şebekesinden
çıkarınız.
• Güç açık durumdayken güç kablosunu ÇEKMEYİN. Bu, yangın tehlikesiyle
sonuçlanabilen ciddi elektik çarpmalarına neden olabilir.
• Parazitli resimleri ve paraziti önlemek için, iç ve dış ünitleri, güç kablosu ve
nakil tertibatını TV’lerden ve radyolardan en az 1m uzakta tutun. {Elektrik
dalgalarının tsürü ve kaynağına bağlı olarak, 1m’den uzakta bile statik
elektrik duyulabilir}.

Lütfen kurulum yaparken aşağıdaki önemli noktalara dikkat edin.
• Üniteyi yanıcı gaz sızıntısının olabileceği yerlere kurmayın.
Ünite etrafında gaz sızar ve birikirse, yangına neden olabilir.
• Tahliye borularının doğru bağlandığından emin olun.
Tahliye boruları düzgün bağlanmazsa, su sızıntısına neden olabilir
ve ev eşyasını ıslatır.
• Üniteyi aşırı yüklemeyin.
Bu ünite fabrikada önceden yüklenmiştir.
Aşırı yükleme aşırı akıma veya kompresör hasarına neden olur.
• Bakım veya kurulumdan sonra ünite panelinin kapatıldığından emin
olun.
Emniyete alınmamış paneller ünitenin gürültülü çalışmasına neden
olur.
• Keskin kenarlar ve bobin yüzeyleri yaralanma tehlikesinin olabileceği
yerlerdir.
Bu yerlere temas etmekten kaçının.
• Güç kaynağnı kapatmadan önce, ünitenin sıkıntı çıkarmasını önlemek
için uzaktan kumandanın ON/OFF anahtarını “OFF” konumuna getirin.
Bu yapılmazsa, elektrik yeniden geldiğinde ünitenin fanları otomatik olarak
çalışmaya başlar ve bu durum bakım personeli veya kullanıcıya karşı tehlike
oluşturur.
• Isıtma aygıtlarını klima ünitesine çok yakın çalıştırmayın. Bunu yapmak,
aşırı ısı sonucunda plastik panelin erimesine veya deforme olmasına neden
olabilir.
• Üniteleri kapı yoluna veya yakınına kurmayın.
• Klima ünitesine çok yakında ısıtma aygıtları çalıştırmayın veya mineral yağ,
yağ buharı ya da istimi bulunan odalarda kullanmayın, aşırı ısı veya kimyasal
reaksiyon plastik kartın erimesine veya deforme olmasına neden olabilir.
• Ünite, mutfakta kullanıldığında unun ünite tarafından emilmesini
önleyin.
• Bu ünite, soğutma yağı buharını veya demir tozunun ya da voltaj
dalgalanmalarının çok olduğu yerlerde imalathane için uygun
değildir.
• Üniteyi, kaplıca veya yağ rafineri tesisi gibi sülfür gazının bulunduğu
alanlara kurmayın.
• Dış mekan ünitesinin kablolarının renkleri ile iç mekan ünitesinin
terminal renklerinin aynı olduğundan emin olunuz.
• ÖNEMLİ: KLİMA ÜNİTESİNİ ÇAMAŞIR YIKANAN BİR ODAYA KURMAYIN.
• Gelen güç kaynağında ekli veya kıvrılmış kablolar kullanmayın.
• Herhangi bir boru arıtma temizleyicisinin plastik kısımla doğrudan temas
etmesini önleyin. Bu durum plastik kısmın kimyasal tepkime sonucunda
şeklinin bozulmasına neden olabilir.
• Yedek parçalarla ilgili sorularınız için lütfen yetkili bayi ile görüşün.
• Ekipman potansiyel olarak patlayıcı olan bir ortamda kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.

DİKKAT

Atım Şartları
Klima cihazınızın üzerinde bu simge yer almaktadır. Bu, elektrikli ve elektronik ürünlerin, ayrıştırılmamış ev atıkları ile karıştırılmayacağını ifade etmektedir.
Sistemi kendi başınıza sökmeye kalkışmayınız: Klimanın sökülmesi ile soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler; yerel ve ulusal düzeyde ilgili yasalara
uygun bir şekilde, kalifiye bir montaj elemanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
Klimaların yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanım işlemleri, bu konuda uzmanlığa sahip özel bir tesiste yapılmalıdır. Bu ürünün gerektiği
gibi elden çıkarılmasını sağlayarak, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek
için lütfen kurulum yetkilisine veya yerel yetkililere danışın.
Bataryalar, uzaktan kumandadan çıkarıldıktan sonra, yerel ve ulusal düzeyde ilgili yasalara uygun olarak, ayrı bir şekilde elden çıkarılmalıdır.
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KURULUM ŞEMASI
TAMAMEN YALITILMIﬁ KAPAMA BANDI

‹Ç MEKAN ÜNITESI

Türkçe

BA⁄LAMA ‹Ç BORU ‹Ç‹N ‹ZOLASYON
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İÇ ÜNİTENİN MONTAJI
İç mekan ünitesi, soğuk boşaltma kısa devresi olmayacak
şekilde takılmalıdır. Montaj aralığına dikkat edin. İç mekan
ünitesini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Konum
boru tesisatı ve tahliye için uygun olmalı ve kapı ile ünite
arasında büyük bir mesafe olmalıdır.

Aksın orta mesafesi (aşağıdaki çizime bakın)
A

Tavan Gizli Montajı
L

• Üniteyle birlikte verilen askıyı kullanın.
• Tavanın ağırlığa dayanacak kadar güçlü olduğundan emin
olun.
Yalıtım malzemesi
(saha beslemesi)

Ayrıntı A'ya
bakınız
Hava girişi tarafı
300mm
veya daha
fazla

Alüminyum bant
(saha beslemesi)

300mm* veya daha fazla

Saha beslemesi

Askı desteği için
rondela (takılı)

Sıkın
Ayrıntı A

2300mm veya daha fazla
Zemin

* Tavan sökülebilir tipte ise 300 mm'den daha küçük olabilir.
ABQ
71 CV 1
100 CV 1
125 CV 1
140 CV 1

A mm (inch)
959 (37,8)
1264 (49,8)
1326 (52,2)
1526 (60,1)

L mm (inch)
339 (13,3)
401 (15,8)
266 (10,5)
266 (10,5)

Şemada gösterildiği gibi servis kolaylığı ve uygun hava akışı
için boşluk bırakın.

im
Eğ

10mm (0,39")

Tavana Gizlenmiş Boşaltma Borusu Çalışması

Tavan

Tahliye
sifonu

Ünitenin altı

100 100
veya daha veya daha
fazla
fazla

Alüminyum bant
(saha beslemesi)

10mm

Hava çıkış tarafı

Suda bırakmayın
Sıkıca yalıtım yapın

Ünite: mm

• Sızıntı ve yoğuşma nedeniyle hasar görmesini önlemek için, boşaltma borusu şemada gösterildiği gibi takılmalıdır (yukarıdaki
şemaya bakın).
• En iyi sonucu elde etmek için, boruları mümkün olduğunca kısa tutun. Borulara en iyi akış sağlayan açıda eğim verin.
• Boşaltma borusunun sıkıca yalıtıldığından emin olun.
• Ünite çalıştığında dış atmosferik basınçla karşılaştırıldığında ünite içinde bulunan basıncı azaltmak için boşaltma çıkışına
boşaltma sifonu yerleştirmek gereklidir. Boşaltma sifonu sıçrama veya koku olasılığını önlemek içindir.
• Kolay temizlik yapmak ve kir ve kalıntı birikmesini önlemek için boruları mümkün olduğunca düz tutun.
• Kurulum tamamlandıktan sonra su boşaltma testi gerçekleştirin. Boşaltma akışının düzgün olduğundan emin olun.
• Nemli ortamlarda, iç mekan ünitesinin tüm alanını kapsayacak ekstra boşaltma kabı kullanın.
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SOĞUTUCU BORULARI

• Kirli veya hasarlı bakır boru kullanmayın. Herhangi bir
boru tesisatı, hava kanalı veya kondensatör 15 saniye
ya da daha fazla süre ile yalıtımsız ya da açık durumda
kalırsa, sistemin temizlenmesi gerekmektedir. Genellikle,
plastik, kauçuk tapalar ve pirinç somunları emiş veya sıvı
borusunu valf ya da bağlantılara takmaya hazır oluncaya
kadar çıkarmayın.
• Eğer kaynak yapmanız gerekecekse, kaynak sırasında
spirallerden ve bağlantılardan azot gazı geçmesini
sağlayınız. Böylece bakır boruların iç çeperlerinde is
oluşması önlenecektir.
• Boruyu aşama aşama kesin, boru keserin bıçağını yavaşça
ilerletin. Fazla güç ve derin kesme daha fazla bozulmaya
ve fazla çapağa neden olur. Şek. A’ye bakınız.
• Boruların kesik kenarlarındaki çapakları Şek. B’de
gösterildiği gibi temizleyiciyle çıkartın. Bu konik yüzey
üzerindeki gaz sızıntısına neden olabilecek pürüzleri
ortadan kaldırır. Boruya metal çiplerin girmesini önlemek
için borunun ucunu aşağı doğru tutun.

• Hem iç ünite hem dış ünite bağlantı parçalarının havş a
somunlarını bakır borulara geçiriniz.
• Konik kalıbın üst yüzeyinden çıkmaktan olan borunun
tam uzunluğu, konik alet tarafından belirlenir. Şek. C’ye
bakınız.
• Boruyu konik kalıp üzerinde sıkıca sabitleyin. Hem konik
kalıbın hem de konik matkabın orta noktalarını eşleştirin
ve sonra konik matkabı tam olarak sıkın.

Ünitelere Boru Bağlantıları
• Borunun ortasını hizalayın ve konik cıvatayı parmaklarınızla
mümkün olduğunca sıkıştırınız. Şek. D’ye bakınız.
• Son olarak, anahtardan çıt sesi gelinceye kadar havşalı
somunu bir tork anahtarıyla sıkın.
• Konik cıvatayı tork anahtarıyla sıkıştırırken, anahtarın
üzerindeki oka gore doğru yönde sıkıştırdığınızdan emin
olun.
• Soğutucu borusu bağlantısı kapalı hücreli poliüretan ile
yalıtılmıştır.
Ø Boru, D
Inç mm
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

Şek. A
Bakır Borunun Kesilmesi
1/4t

A (mm)

Esnek
(Kelebek Somunlu Tip)
6,35
1,3
9,52
1,6
12,70
1,9
15,88
2,2
19,05
2,5

Boru Büyüklüğü, mm (in)
6,35 (1/4")
9,52 (3/8")
12,70 (1/2")
15,88 (5/8")
19,05 (3/4")

Bakır Boru

Şek. B

Şek. D

Çapakların Temizlenmesi

Konik Bağlantı

İç Mekan Boruları

Sert
(Kavrama Tipi)
0,7
1,0
1,3
1,7
2,0
Tork, Nm / (ft-Ib)
18 (13,3)
42 (31,0)
55 (40,6)
65 (48,0)
78 (57,6)

Genişletilmiş Boru

Türkçe

Boru İşleri ve Boru Havsa Tekniği

Konik Cıvata

Şek. C
D
A

Bakır Boru
Baskır Bloğu

Somun Anahtarı

Tork Anahtarı
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ELEKTRİK TESİSATI BAĞLANTISI
•
•
•
•
•
•
•

Tüm kablolar sıkıca bağlanmalıdır.
Hiçbir kablonun soğutucu borulara, kompresöre veya herhangi bir hareketli parçaya değmediğinden emin olun.
İç ünite ile dış ünite arasındaki bağlantı kablosu, ürünle birlikte verilen kablo sabitleyicisi kullanılarak kenetlenmelidir.
Güç kaynağı kablosu minimum gereksinim olan H07RN-F değerinde olmalıdır.
Terminal bağlantılarına ve kablolara herhangi bir dış basınç uygulanmadığından emin olun.
Tüm kapakların herhangi bir boşluk bırakılmadan gerektiği gibi sabitlenmesini sağlayın.
Elektrik bağlantı kutusuna olan bağlantı kabloları için yuvarlak sıkıştırmalı tip bağlantı ucu kullanın. Kabloları bağlantı
kutusunun üzerindeki işaretle eşleştirerek bağlayın. (Üniteye yapıştırılan kablo şemasına bakınız).
İzolasyon kılıfını takın

Elektrik kablosu
Yuvarlak sıkıştırmalı tip bağlantı ucu

•
•
•
•

Uç vidaları sıkarken doğru tornavidayı kullanın. Uygun olmayan tornavidalar vida başına zarar verebilir.
Aşırı sıkma terminal vidalarına hasar verebilir.
Aynı uca farklı kalınlıkta kabloları bağlamayın.
Kabloların düzenli kalmasını sağlayın. Kabloların diğer parçaları ve terminal kutusu kapağını engellemesini önleyin.
Aynı kalınlıktaki kabloları
her iki yana bağlayın.

Aynı kalınlıktaki kabloları
tek bir tarafa bağlamayın.

Farklı kalınlıktaki
kabloları bağlamayın.

R410A ÜNİTESİYLE UĞRAŞIRKEN ÖZEL ÖNLEMLER
• Yalnızca R410A soğutucuya özel olan alet ve materyalleri
için kullanın. R410A’ya özel olan aletler manifold valfı, şarj
hortumu, basınç göstergesi, gaz sızıntı alarmı, havşa aletleri,
tork anahtarı, vakum pompası ve soğutucu silindirdir.
• R410A kliması R22 ünitelerden daha yüksek basınç aldığı
için, bakır boruları doğru olarak seçmek önemlidir. Pazarda
bulunmalarına rağmen, 0,8mm ’den daha ince olan bakır
boruları asla kullanmayın.
• Kurulum / servis sırasında soğutucu gaz sızıntısı meydana
gelirse, tamamen havalandırmayı unutmayın. Soğutucu gaz
ateşle temas ederse, zehirli gazlar meydana gelebilir.
• Bir klima takarken veya kaldırırken, soğutucu dönüşümde
hava veya nem kalmasına izin vermeyin.

R410A ozon tabakasına zarar vermeyen yeni bir HFC soğutucudur.
Bu yeni soğutucunun çalışma basıncı klasik soğutuculardan
(R22) 1,6 kez daha yüksektir, bu nedenle uygun montaj / bakım
zorunludur.
• R410A ile çalışmak için tasarlanan klimalarda asla R410A’dan
başka soğutucu kullanmayın.
• R410A kompresör için, R22 kompresörde kullanılan mineral
yağdan farklı POE veya PVE yağ kullanılır. Kurulum veya
bakım sırasında, R410A sisteminin uzun süre nemli havaya
maruz kalmamasına özel dikkat gösterilmelidir. Borularda
ve bileşenlerde kalan POE veya PVE yağı havadan nem
alabilir.
• Yanlış şarjı engellemek için, havşalı valfındaki servis yuvasının
çapı R22’den farklıdır.

VAKUMLAMA VE DOLDURMA
Sistemden tüm nem ve havayı boşaltmak için vakumlama işlemi gerekir.
• Vakum pompasını çalıştırın. Yaklaşık 30 dakika tahliye
edin. Tahliye süresi vakum pompasının kapasitesine göre
değişebilir. Dolum ölçer iğnesinin -760mmHg arasında
hareket ettiğini doğrulayın.
Dikkat
• Ölçerin iğnesi –760mmHg arasında hareket etmezse, iç ve dış
ünitenin konik tip bağlantısında gaz sızıntısı olmadığından
emin olun (soğutucu detektörü kullanarak) ve sonraki adıma
geçmeden önce sızıntıyı giderin.
• Değiştirme ölçerinin valfini kapatın ve vakum pompasını
durdurun.

Boruları ve İç Üniteyi Vakumlama
İç ünite ve soğutucu bağlantı boruları hava ile arındırılmalıdır
çünkü soğutucu devrinde kalan nemli hava kompresörün
arızalanmasına neden olabilir.
• Valf ve servis deliği kapaklarını çıkarın.
• Dolum ölçeri ortasından vakum pompasına bağlayın.
• Dolum ölçeri 3 yönlü valfini servis deliğine bağlayın.
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• In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any language,
the English version of this manual shall prevail.
• The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time without prior
notification.
• En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera autorité.
• Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques techniques
des appareils présentés dans ce manuel.
• Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt die Ausführung
in Englisch.
• Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben dem Hersteller
jederzeit vorbehalten.
• In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse versie,
geldt de Engelse versie.
• De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te allen tijde te
herzien zonder voorafgaande kennisgeving.
• En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá la versión
inglesa.
• El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños contenidos en el presente
manual en cualquier momento y sin notificación previa.
• В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, английский
вариант рассматривается как приоритетный.
• Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время без
предварительного уведомления.
• Bu kılavuzun anlaşılmasında bir çatışma olduğunda ve farklı dillerdeki tercümeler farklılık gösterdiğinde, bu kılavuzun ıngilizce
sürümü üstün tutulacaktır.
• Üretici burada bulunan teknik özellikleri ve tasarımları herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı
tutar.
• Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει η Αγγλική
έκδοση αυτού του εγχειριδίου.
• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε
στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer conflito na interpretação deste Manual e de
qualquer tradução do mesmo.
• O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especificações e concepção/design aqui contido a qualquer
altura sem aviso prévio.
•

Nel caso ci fossero conflitti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, la versione
in lingua inglese prevale.

•

Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specificazione e disegno contenuti qui senza precedente notifica.
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