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01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 3rd of April 2017
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CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre
<B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *
Low Voltage 2014/35/EU

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии
с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες μας:

FAA71AUVEB, FAA100AUVEB,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Montaj kılavuzu

İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ......................................................................................1
2. MONTAJ ÖNCESİ ................................................................................................3
3. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ ...........................................................................6
4. MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIK ...............................................................................7
5. İÇ ÜNİTENİN MONTAJI .......................................................................................8
6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARI ...................................................................11
7. DRENAJ BORULARI ..........................................................................................14
8. ELEKTRİK TESİSATI İŞİ ....................................................................................15
9. KABLOLARIN BAĞLANMASI VE KABLO BAĞLANTI ÖRNEĞİ ........................16
10. SAHA AYARLARI ...............................................................................................20
11. TEST İŞLETİMİ...................................................................................................24
12. BİRLEŞTİRİLMİŞ KABLO ŞEMASI LEJANTI.....................................................29
Orijinal kılavuz İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer tüm dillerdeki kılavuzlar orijinal kılavuzun çevirisidir.
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*Bu cihazın sadece şu dış ünite modellerine bağlı olduğu uygulamalar için geçerlidir:
RZAG71, RZASG71, RZAG100, RZASG100, RZAG140, RZASG140, AZAS71, AZAS100.

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bu "GÜVENLİK TALİMATLARI"nı dikkate aldığınızdan emin olun.
Bu ürün, "yetkili olmayan kişilerin erişimine açık olmayan cihazlar" sınıfındadır.
Montaj işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
Bu kılavuzda önlemler UYARILAR ve İKAZLAR olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
Aşağıda verilen tüm önlemleri dikkate aldığınızdan emin olun: Tümü güvenliğin sağlanması için
önemlidir.
UYARI ................. Önlenememesi durumunda, ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek
potansiyel tehlikeli durumları gösterir.
İKAZ ................... Önlenememesi durumunda, önemsiz veya orta önem derecesine sahip
yaralanmalara neden olabilecek potansiyel tehlikeli durumları gösterir.
Güvenli olmayan uygulamalara karşı uyarı olarak da kullanılabilir.
Montaj tamamlandıktan sonra klimayı test edin ve klimanın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Kullanıcıya Kullanım Kılavuzu üzerinden iç ünitenin kullanılması ve temizlenmesi hakkında yeterli
talimatlar verin. Kullanıcıdan bu kılavuzu ve Kullanım Kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere kolay
erişebileceği bir yerde saklamasını isteyin.
UYARI
• Montaj işlerini yürütmesi için bayinizle veya yetkili personelle irtibat kurun.
Düzgün olmayan montaj; su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Türkçe

1
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• Montaj çalışmasını bu montaj kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirin.
Düzgün olmayan montaj; su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
• Soğutucu sızıntısı olması halinde ne yapacağınızla ilgili olarak bayinize danışınız.
Klima küçük bir odaya monte edilecekse, bir sızıntı durumunda sızan soğutucu akışkan miktarının,
belirtilen konsantrasyon sınırını aşmaması için uygun önlemlerin alınması gerekir.
Aksi takdirde, oksijen tükenmesi nedeniyle kazalar meydana gelebilir.
• Montaj için yalnızca belirtilen parçaları ve aksesuarları kullandığınızdan emin olun.
Belirtilen parçaların kullanılmaması su sızıntısına, elektrik çarpmasına, yangına veya klimanın düşmesine
neden olabilir.
• Klimayı, ağırlığını taşıyabilecek bir temel üzerine monte edin.
Temelin yeterince sağlam olmaması, klimanın düşmesine ve neticesinde yaralanmalara yol açabilir.
Ayrıca, iç ünitelerin titremesine ve rahatsız edici bir gıcırdama sesinin çıkmasına da neden olabilir.
• Belirtilen montaj çalışmalarını hakim rüzgarları ve olası tayfun ve deprem tehlikelerini dikkate alarak
gerçekleştirin.
Yanlış montaj neticesinde klima düşerek yaralanmalara sebebiyet verebilir.
• Tüm elektrik işlerinin yetkili personel tarafından ayrı bir devre kullanılarak ilgili mevzuata (not 1) ve bu
montaj kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirildiğinden emin olun.
Ayrıca, kablo kısa olsa dahi, yeterli uzunlukta bir kablo kullandığınızdan emin olun ve kablonun yeterli
uzunlukta olması için kesinlikle kabloları uç uca eklemeyin.
Güç besleme devresinin kapasitesinin yeterli olmaması veya elektrik yapısının uygun olmaması elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
(not 1) ilgili mevzuat ifadesi, belirli bir ürün veya ürün grubu için ilgili ülkede geçerli ve yürürlükte olan tüm
uluslararası, ulusal ve bölgesel direktiflere, kanunlara, yönetmeliklere ve/veya standartlara karşılık
gelmektedir.
• Klimayı topraklayın.
Toprak kablosunu gaz veya su borularına, paratoner iletkenine veya telefon topraklama hattına
bağlamayın.
Yetersiz topraklama elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Bir toprak kaçağı kesicisi taktığınızdan emin olun.
Aksi takdirde, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Elektrik taşıyan bileşenlere dokunmadan önce güç beslemesini kesin.
Cereyanlı bir parçaya dokunursanız elektrik çarpabilir.
• Tüm kabloların sabitlendiğinden, belirtilen kabloların kullanıldığından ve terminal bağlantıları veya kablolar
üzerine herhangi bir dış kuvvet etki etmediğinden emin olun.
Bağlantı veya sabitleme işleminin doğru yapılmaması aşırı ısınmaya veya yangına neden olabilir.
• İç ve dış üniteler arasındaki kablolar ve güç beslemesinin kabloları bağlanırken kabloların, kontrol kutusu
kapağının sağlam şekilde sabitlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde döşenmesi gerekir.
Kontrol kutusu kapağı takılmazsa terminaller aşırı ısınabilir, kullanıcıyı elektrik çarpabilir veya yangın
çıkabilir.
• Montaj çalışması sırasında soğutucu gaz kaçağı meydana gelirse, ortamı iyice havalandırın.
Soğutucu akışkan gazı ateşle temas ederse zehirli bir gaz açığa çıkabilir.
• Montaj çalışmasını tamamladıktan sonra soğutucu gaz kaçağı olmadığından emin olmak için gerekli
kontrolleri gerçekleştirin.
Odada soğutucu gaz kaçağı meydana gelmesi ve fanlı ısıtıcı, soba veya fırın gibi bir ateş kaynağıyla temas
etmesi halinde zehirli bir gaz açığa çıkabilir.
• Sızan soğutucu akışkana kesinlikle doğrudan temas etmeyin. Aksi takdirde, soğuk ısırması sonucu ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir.
İKAZ
• Drenaj işleminin doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve yoğuşmanın önlenmesi için boru yalıtımının
sağlanması amacıyla drenaj borularını bu montaj kılavuzuna uygun olarak monte edin.
Drenaj borularının yanlış monte edilmesi su kaçaklarına ve dolayısıyla mobilyalarınızın ıslanmasına
neden olabilir.
• Klimayı, güç besleme kablolarını, uzaktan kumanda kablolarını ve aktarma kablolarını karışma ve
gürültüyü önlemek için televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzağa yerleştirin.
(Radyo dalgalarına bağlı olarak, 1 metre gürültünün yok edilmesi için yeterli olmayabilir.)
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• İç üniteyi flüoresan lambalarından mümkün olduğunca uzağa monte edin.
Bir uzaktan kumanda kiti monte edildiğinde, odadaki elektronik aydınlatma tipi (inverter veya hızlı başlatma
tipi) flüoresan lamba varsa aktarma mesafesi kısalabilir.
• Klimanın monte edilmemesi gereken ortamlardan bazıları şunlardır:
1. Yağ buğusu, yağ püskürmesi veya buhar bulunan yerler (ör. mutfak).
Reçine parçalar zarar görebilir ve neticesinde düşebilir veya su kaçağına neden olabilir.
2. Sülfürik asit gazı gibi, aşındırıcı gazların bulunduğu yerler.
Bakır boruların veya lehimli parçaların korozyonu, soğutucu akışkan kaçaklarına neden olabilir.
3. Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu yerler.
Elektromanyetik dalgalar, kontrol sistemine zarar verebilir ve cihazın arızalanmasına yol açabilir.
4. Tutuşabilir gaz kaçaklarının olabileceği, karbon fiber veya tutuşabilir tozların havada asılı bulunduğu
veya tiner veya gazolin gibi uçucu tutuşabilir maddelerin kullanıldığı yerler.
Gaz kaçağı meydana gelir ve klima etrafında kalırsa, alev alabilir.
• Klima patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik değildir.

2. MONTAJ ÖNCESİ
Üniteyi açarken veya açtıktan sonra taşırken reçine parçalarına basınç uygulamayın.
Soğutucu akışkanın dış ünite şartnamesine uygun olarak kullanıldığından emin olun. (Yanlış bir
soğutucu akışkan kullanılırsa ünite doğru şekilde çalışmaz.)
• Dış ünitenin montajı için, dış ünitenin yanında gelen montaj kılavuzuna başvurun.
• Montaj tamamlanana kadar montaj için gerekli parçaları atmamaya dikkat edin.
• İç ünitenin hasar görmemesi için, montaj başlayana kadar üniteyi ambalaj malzemelerini
çıkarmadan taşıyın.
• Üniteyi montaj sahasına kadar taşıyacağınız güzergahı önceden belirleyin.
• Montaj konumuna taşınana kadar cihazı ambalajından çıkartmayın. Ünitenin taşınmadan önce
ambalajından çıkarılması gerekiyorsa ünitenin hasar görmemesine dikkat edin.

2-1 ÖNLEMLER
• İç üniteyi monte etmeden önce bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.
• Bu ünite konut tipi, ticari ve hafif endüstriyel ortamlara montaj için uygundur.
• Üniteyi havadaki tuz içeriğinin yüksek olduğu denir kenarı vb. yerlerde veya gerilim dalgalanmalarının
görüldüğü fabrikalar vb. yerlerde veya tabanında titreşim olan otomobil veya deniz taşıtları vb. yerlerde
kullanmayın.

2-2 AKSESUARLAR
Ünite içinde aşağıdaki aksesuarların dahil edildiğini kontrol edin.
Montaj tamamlanana kadar montaj için gerekli parçaları atmamaya dikkat edin.
Adı

(1) Montaj plakası

Miktar

1 takım

(2) Montaj plakası
montaj vidaları
9 adet

(3) Yalıtım bandı

(4) Kelepçe

1 adet

1 geniş 3 küçük

Biçimi
M4 × 25L
Adı
Miktar

(5) Tespit vidaları
71 sınıfı için 2 parça
100 sınıfı için 3 parça

Biçimi

(6) Vida kapağı
3 parça
(sadece 100 sınıfı için)

(Diğer)
•Kullanım kılavuzu
•Montaj kılavuzu

M4 × 12L

Türkçe
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2-3 OPSİYONEL AKSESUARLAR
• Bu iç ünite için opsiyonel uzaktan kumanda gereklidir.
(Ancak, eş zamanlı çalışan bir sistemin bağımlı ünitesi için uzaktan kumandaya gerek yoktur.)
• İki tip uzaktan kumanda mevcuttur: kablolu ve kablosuz. Müşterinin taleplerine uygun olarak
Tablo 1'den bir uzaktan kumanda seçin ve bunu uygun bir yere monte edin.
(Montaj için uzaktan kumandalarla verilen montaj kılavuzuna bakın.)
Tablo 1
Uzaktan kumanda
Model
Kablolu kumanda
BRC1E tipi
Isı pompası tipi
BRC7EB518
Kablosuz kumanda
Yalnız soğutma tipi
BRC7EB519
NOT
• Müşteri yukarıda listelenmeyen bir uzaktan kumanda kullanmak istiyorsa kataloglara ve teknik kılavuza
bakarak uygun bir uzaktan kumanda seçin.

AŞAĞIDAKİ PARÇALARA MONTAJ SIRASINDA ÖZELLİKLE DİKKAT EDİN VE ÇALIŞMA
TAMAMLANDIKTAN SONRA BU PARÇALAR İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLOYU KONTROL EDİN.
1. İş bittikten sonra kontrol edilmesi gereken maddeler
Kontrol edilmesi gereken öğeler

Düzgün bir biçimde yapılmadığında olması
beklenilenler
Üniteler düşebilir, titreyebilir veya gürültü
çıkartabilir.
Ünite arızalanabilir veya bileşenler yanabilir.
Yetersiz soğutmaya veya ısıtmaya neden olabilir.

İç ünite ve dış ünite doğru şekilde
sabitlendi mi?
İç ünite ve dış ünitenin montajı tamamlandı mı?
Gaz sızıntısı testi bitti mi?
Ünite tam yalıtılmış mı? (Soğutucu
akışkan boruları, drenaj boruları)
Drenaj düzgün akıyor mu?
Güç girişi voltajı, isim plakasında
gösterilene eşit mi?
Kablo ve boru bağlantıları düzgün mü?
Ünite güvenli bir biçimde topraklanmış mı?
Kablo bağlantısının boyutu, özelliklere
uygun mu?

Yoğuşma suyu damlayabilir.

İç veya dış ünitenin birisinin hava giriş
veya çıkışını tıkayan herhangi bir şey
var mı?

Yetersiz soğutmaya veya ısıtmaya neden olabilir.
(Arızaya neden olabilir veya hava hacmindeki
düşüş nedeniyle performans düşüşü meydana
gelebilir.)

Soğutucu borusunun uzunluğu ile ek
soğutucu yükü not edilmiş mi?

Sistemdeki soğutucu yükü temizlenmemiş.

Şu hususları
kontrol edin

Yoğuşma suyu damlayabilir.

Ünite arızalanabilir veya bileşenler yanabilir.
Ünite arızalanabilir veya bileşenler yanabilir.
Elektrik çarpmasına yol açabilir.
Ünite arızalanabilir veya bileşenler yanabilir.

2. Teslimat sırasında müşteriyle birlikte kontrol edilmesi gereken maddeler *Ayrıca bkz. "1. GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ"
Kontrol edilmesi gereken öğeler

Şu hususları
kontrol edin

Saha ayarı (gerektiği şekilde) yapıldı mı?
Kontrol kutusu kapağını, hava filtresini ve ön paneli taktınız mı?
Soğutma (ısıtma) işlemi sırasında soğuk hava (sıcak hava) doğru şekilde üfleniyor mu?
Müşterinize kullanım kılavuzunu gösterirken işlemler hakkında açıklamada bulundunuz mu?
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Kullanım kılavuzunda belirtilen soğutma, ısıtma, nem alma ve otomatik soğutma/ısıtma
işlemlerini açıkladınız mı?
Termostat kapalı konumdayken hava akış hızı ayarlanırken belirlenen hava akış hızını
müşteriye açıkladınız mı?
Baskılı devre kartının acil durum anahtarı (EMG.) AÇIK konumda mı? Fabrika çıkışında
normal (NORM) konumuna ayarlanmıştır.
Kullanım kılavuzunu müşterinize teslim ettiniz mi? (Lütfen montaj kılavuzunu da müşterinize
teslim edin.)
İşlemler hakkında açıklama gerektiren noktala
Kullanım kılavuzunda
UYARI ve
İKAZ ile belirtilen maddelere dikkat edilmezse yaralanmalar
ve/veya maddi kayıplar meydana gelebilir. Bu nedenle, genel kullanıma ek olarak, bunların da
müşteriye açıklanması ve müşteriden bu maddeleri dikkatli şekilde okumasının istenmesi
önemlidir. Dolayısıyla açıklanan içerik hakkında eksiksiz bir açıklama sunmanız ve ayrıca
müşterilerden kullanım kılavuzunu da okumalarını istemeniz gerekir.

2-4 MONTAJ GÖREVLİSİ İÇİN NOT
Müşterilere, verilen kılavuzlara bakarak işlemleri (özellikle filtrelerin temizlenmesi, farklı fonksiyonları
çalıştırma ve sıcaklığı ayarlama) kendi başlarına yaptırmak suretiyle ünitenin doğru bir şekilde nasıl
çalıştırılacağı bilgisini verin.

Türkçe
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3. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ
Üniteyi açarken veya açtıktan sonra taşırken reçine parçalarına basınç uygulamayın.
(1) Aşağıda sıralanan koşulların sağlandığı ve müşterinin onayladığı bir montaj konumu seçin.
• Soğutucu akışkan borusundan, drenaj borusundan, su borusundan vb. su damlaması mümkün değilse
iç ünitenin üst boşluğunda (tavanın arkası dahil).
• Mükemmel bir hava dağılımı sağlanmalıdır.
• Duvarın mutlaka iç ünite ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olması gerekir.
• Duvar çok fazla eğik olmamalıdır.
• Hava geçişini engelleyen bir şey olmamalıdır.
• Montaj ve bakım için yeterli boşluk bırakılabilmelidir.
(Bkz. Şekil 1 ve Şekil 2)
• Yoğunlaşmanın düzgün bir şekilde boşaltılabileceği yerler.
• İç ve dış ünitelerin arasında izin verilebilir sınır dahilinde boru bağlantıları kurulabilmelidir.
(Dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.)
• Tutuşabilir gazlara maruz kalmamalıdır.
• İç üniteyi zeminden 2,5 m yukarı monte edin. Daha aşağı monte edilmesi gerekiyorsa ellerinizi hava
girişine yakınlaşmaması için gerekli önlemleri alın.

[ Montaj için gerekli alan (mm) ]
≥ 50

≥ 30

≥ 50

≥ 50

Engel
≥ 120

Şekil 1

≥ 2500 (zeminden)
Yüksek yerlere
montaj için.

Zemin
Şekil 2

İKAZ
• Görüntü parazitlerini veya gürültüyü önlemek için iç ve dış üniteleri, güç kablosunu ve bağlantı kablolarını
televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzağa kurun.
(Gelen sinyal gücüne bağlı olarak 1 metrelik bir mesafe, gürültünün ortadan kaldırılması için yeterli
olmayabilir.)
• İç üniteyi flüoresan lambalarından mümkün olduğunca uzağa monte edin.
Elektronik tipte (inverter veya hızlı başlatma tipi) flüoresan lambalı aydınlatmaya sahip bir odaya kablosuz
kit monte edilecekse uzaktan kumandanın iletim mesafesi kısalabilir.
• Ses basıncı seviyesi 70 dBA'nın altındadır.
(2) Montaj konumunun üniteyi taşıyabilecek kapasitede olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse,
montaja başlamadan önce bu konumu levhalar ve kirişler vb. ile güçlendirin. Titreşimi ve aşırı
gürültüyü önlemek için montaja başlamadan önce montaj konumunu güçlendirin.
(3) İç ünite doğrudan duvara monte edilmemelidir. Üniteyi monte etmeden önce üniteye takılı montaj
plakasını (1) yerine takın.
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4. MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIK
(1) Montaj plakasını (1) üniteden çıkararak duvara sabitleyin.
(Montaj plakası bir vidayla geçici olarak iç üniteye sabitlenmiştir (sadece 100 sınıfı için).)
(Bkz. Şekil 3)
(a) Montaj plakasını (1) sabitlemeden önce delik açılacak yeri kontrol edin.
• Tavan ile ana ünite arasında boşluk (50 mm veya üzeri) bırakılabilecek bir konum seçin.
(b) Montaj plakasını (1) deliği kullanarak geçici olarak geçici tespit konumuna sabitleyin ve ardından bir su
terazisi yardımıyla plakanın düz olduğundan veya drenaj hortumu tarafının hafif aşağı eğimli
olduğundan emin olun.
(c) Montaj plakasını (1) montaj plakası (2) tespit vidaları veya cıvatalar ile duvara sabitleyin.
• Cıvatalar kullanılıyorsa plakayı bir M8 veya M10 cıvata ile her iki tarafa (toplam 2 cıvata)
monte edin.
• Betona montaj yapıyorsanız piyasada satılan temel cıvatalarını (M8 veya M10) kullanın.
(2) Borular için tam delik açın.
• Soğutucu akışkan borusu ve drenaj borusu şu 6 konumdan birinden geçirilebilir: sol, alt sol, sol arka,
sağ, sağ alt veya sağ arka. (Bkz. Şekil 4)
• Montaj plakası (1) üzerindeki montaj işaretine bakarak borunun dışarı çıkarılacağı ve duvardaki delikten
(φ80 mm) geçirileceği yeri seçin.
Deliği drenaj borusu için aşağı eğim verilecek şekilde açın.
(Bkz. "7. DRENAJ BORUSUNUN DÖŞENMESİ".)
(3) Borular için sol, sol alt, sağ veya sağ alt konumlar kullanılıyorsa ön ızgaradaki boru deliğini bir
maket bıçağı yardımıyla kesin. (Bkz. Şekil 5)
Yalıtım plakası (1) (aksesuar)
Geçici sabitleme vidası
(71 sınıfı için yalıtım plakası (1),
üniteye geçici olarak takılı değildir.)

Sol boru

Ön ızgara
Oluk boyunca
kesin.

Sol arka boru
Sol alt boru
Sağ arka boru

Şekil 3

Kesin

Sağ boru
Sağ alt boru
Şekil 4

Türkçe
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5. İÇ ÜNİTENİN MONTAJI
Montajda kullanılacak parçalar için, ürünle verilen ve belirtilen parçaları kullandığınızdan emin olun.
İKAZ
• Ünite herhangi bir tarafa veya öne eğilmeyecek şekilde monte edilmelidir. (Drenaj hortumuna aşırı
kuvvet uygulanması su kaçağına neden olabilir.)
• Üniteyi kaldırırken yatay kanatlarından tutmayın. (Aksi takdirde, yatay kanatlar hasar görebilir.)
(1) Montaj plakasının takılması (Bkz. Şekil 6)

SINIF 71

hoWÕUQDNNRQXPXQD
ELUFHWYHO\HUOHúWLULQ

0RQWDMSODNDVÕQÕQWDNÕOPDVÕLoLQ
|QHULOHQGHOLNOHU NRQXP 

103

52

290

'XYDUGHOL÷Lø80

60

6ÕYÕERUXVXXFX

85

104

Gaz borusu ucu

44

44

101

'UHQDMKRUWXPXNRQXPX

98

344
389
480

411
1050

0RQWDMSODNDVÕQÕQWDNÕOPDVÕLoLQ
|QHULOHQGHOLNOHU NRQXP 

hoWÕUQDNNRQXPXQD
ELUFHWYHO\HUOHúWLULQ

36

194

80

45

45

'XYDUGHOL÷Lø80
'UHQDMKRUWXPX
NRQXPX

340

SINIF 100

6ÕYÕERUXVXXFX
65

Gaz borusu ucu

186

89

393

164

459
543

503
1200

ùHNLO
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(2) Ön paneli ve kontrol kutusu kapağını çıkarın. (Bkz. Şekil 7)
< Ön panelin ve kontrol kutusu kapağının çıkarılması >
(1) Ön paneli durduğu noktaya kadar açın.
(2) Kancayı ön panelin herhangi bir tarafından ana ünitenin merkezine doğru takın ve çıkarın. (Ayrıca,
ön paneli hafifçe sola veya sağa kaydırarak ve ardından öne doğru çekerek de çıkarabilirsiniz.)
(3) Kontrol kutusu kapağının vidasını çıkarın ve kolu öne doğru çekin.

Kontrol kutusu
kapağı

Ön panel
Kanca

(1)

Kanca

(2)

(2)
(3)
Sap

Kanca

Vida
Şekil 7
(3) Boruyu çıkarılacağı yöne doğru döndürün.
Sağ, sağ alt ve sağ arka borular için (Bkz. Şekil 8)
• Drenaj hortumunu ve soğutucu akışkan borusunu yalıtım
bandıyla (3) sarın ve drenaj hortumunun soğutucu akışkan
borusunun altında kaldığından emin olun.

Yalıtım bandı (3)
(aksesuar)
Soğutucu akışkan
boruları

Sol, sol alt ve sol arka borular için
• Ön ızgarayı çıkartın. (Bkz. Şekil 9)

Drenaj hortumu

< Ön ızgaranın çıkarılması >

Şekil 8

(1) Ön ızgarayı tutan ızgara tespit vidalarını ve tırnaklarını çıkarın.
(2) Ön ızgarayı çıkarın.

Tırnak konumu
(3 konum)

Tırnak

Tırnak konumu
(4 konum)

Vida konumu (6 konum)

Düz uçlu
tornavida vb.

Vida konumu
(3 konum)
71 sınıfı için ön ızgara
sabitleme noktaları

Izgara kelepçelerinin
çıkarılması (sadece
100 sınıfı için)
Ön ızgaranın altındaki
kelepçeleri bir düz uçlu
tornavidayla sökün.

Izgara sıkıştırma
noktaları (3 konum)
100 sınıfı için ön ızgara
sabitleme noktaları

Şekil 9

Türkçe
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< Ön ızgaranın sökülmesi (sadece 100 sınıfı için) >
Hava çıkışıyla birlikte verilen vida kapağını (6) takın. (3 konum)

• Drenaj tapasını, yalıtım tüpünü ve drenaj hortumunu drenaj tavasından çıkarın ve değiştirin.
(Bkz. Şekil 10)
• Sahadaki soğutucu akışkan borusunu önceden kalıplayın ve montaj paneli (1) üzerindeki sıvı borusu
ve gaz borusu işaretlerine karşılık geldiğinden emin olun.
< Tahliye hortumunun ve tahliye tapasının değiştirilmesi >
(1) Drenaj tapasını ve yalıtım tüpünü çıkarın.
(2) Drenaj hortumu montaj vidalarını sökün ve drenaj hortumunu çekerek çıkarın.
(3) Drenaj tapasını ve yalıtım tüpünü sağ taraftan yerine takın.
(4) Drenaj hortumunu sol tarafa takın ve hortumu montaj vidalarıyla sabitleyin.

Yalıtım tüpü

Tahliye tapası
Takarken yağlayıcı (soğutucu yağ) uygulamayın.
Aksi takdirde, arızaya ve su kaçaklarına neden olabilir.

Boşluk
bulunmadığından
emin olun.
Şekil 10

Bir Alyan anahtarı (4 mm) yerleştirin.

Drenaj hortumu değiştirilmezse ünite içinde su birikebilir. Çamur oluşması hortumu tıkayabilir ve su kaçağına
neden olabilir.
(4) İç üniteyi montaj plakasına takın. (Bkz. Şekil 11)
• Bu sırada duvar ile iç ünite arasına bir tampon malzemesi yerleştirilmesi çalışmayı kolaylaştırır.

Kontrol kutusu kapağı

İç ünite kancasını montaj plakasının (1) üstüne geçirin.
Ön ızgara

Ön panel

Tüm kabloları kablo
kılavuzundan geçirin.

Tampon malzemesini
yerleştirin

Duvar

Drenaj hortumu
Soğutucu akışkan borusu
Tırnak
71 sınıfı için 2 konum mevcuttur.
100 sınıfı için 3 konum mevcuttur.
Kablo (sahada temin edilir)

Yalıtım plakası (1)
(aksesuar)

Ünite, Topraklama kablosu, Uzaktan
kumanda kablosu bağlantısı
Şekil 11
Sağ, sağ alt ve sağ arka borular için
• Drenaj hortumunu ve soğutucu akışkan borularını duvardan geçirin.
10
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(5) Ünite kablosunu, topraklama kablosunu ve uzaktan kumanda kablosunu kablo kılavuzundan
ve iç ünitenin ön tarafından arkasına doğru geçirin.
(6) Boruları bağlayın. (Bkz. "6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARININ DÖŞENMESİ" ve Şekil 12)

Vinil bantla
sabitleyin.
Drenaj
hortumu
Kablo
bağlantısı
Soğutucu akışkan boruları

Macun tıkama malzemesiyle
sızdırmaz hale getirin.

Yalıtım bandını her seferinde bir
önceki genişliğin yarısından geçirerek sarın.
Yalıtım bandını L dirseğe kadar sarın.

Şekil 12
• Üniteler arasındaki kablolar vb. elektrik kablolarını vinil bantla soğutucu akışkan borusuna sabitleyin.
• Boru deliğini macun tıkama malzemesiyle sızdırmaz hale getirin.
(7) İç ünitenin alt iki kenarını elinizle bastırın ve iç ünitenin arkasındaki tırnağı montaj plakasına (1)
takın. (Bkz. Şekil 11)
• Bu sırada, 3. adımda yerleştirilen tampon malzemesini çıkarın.
• Ünite kablosunun, topraklama kablosunun ve uzaktan kumanda kablosunun
iç ünite içine sıkışmadığından emin olun.

 İç üniteyi monte ederken

Yalıtım plakası (1)
(aksesuar)

• Ön ızgarayı çıkartın. (Bkz. Şekil 9)
• İç üniteyi montaj plakasına (1) tespit vidalarıyla (5)
sabitleyin. (Bkz. Şekil 13)

Drenaj hortumu
Soğutucu akışkan boruları
Yalıtım bandı (3)
(aksesuar)

Şekil 13

M4 × 12L
(aksesuar) (5)
(71 sınıfı için 2 konum.
100 sınıfı için 3 konum.)

6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARI
Dış ünite soğutucu akışkan boruları için, dış üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.
Hem gaz hem sıvı borularında termal yalıtım gerçekleştirdiğinizden emin olun. Yalıtımın yeterli
olmaması su kaçaklarına neden olabilir. Gaz boruları için yalıtımın termal direnci minimum 120°C
olmalıdır. Yüksek nem içeren ortamlarda soğutucu akışkan borusu yalıtımını düzleştirin. Yalıtım
yetersizse yalıtım yüzeyinde yoğuşma meydana gelebilir.
Çalıştırmadan önce soğutucu akışkanın dış ünite şartnamesine uygun olarak kullanıldığından emin
olun. (Farklı bir soğutucu akışkan kullanılıyorsa normal çalışma gerçekleştirilemeyebilir.)

Türkçe
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İKAZ
Bu ürün sadece R410A veya R32 soğutucu akışkanla kullanılabilir. Montaj sırasında aşağıdaki
uyarıyı dikkate aldığınızdan emin olun.
• Konik bağlantı için, kullandığınız soğutucu akışkana uygun olarak özel boru kesici
ve konikleştirme araçları kullanın.
• Bağlamadan önce konik kısmın iç tarafına ester yağı veya eter yağı uygulayın.
• Üniteyle birlikte verilen konik somunları kullanın. 1 sınıfı konik somun kullanmayın.
Aksi takdirde, soğutucu akışkan kaçağı meydana gelebilir.
• Boruya toz, nem veya başka yabancı madde girmesini önlemek için borunun ucunu sıkarak veya
bantla kapatın.
• Soğutucu devresine, belirlenen soğutucu dışında, hava vs. gibi herhangi bir şeyin karışmasına
izin vermeyin. Ünite üzerinde çalışırken herhangi bir soğutucu gazı dışarıya sızdığında, odayı
derhal iyice havalandırın.
• Dış üniteye soğutucu dolmuştur.
• Borulara üniteye bağlarken/üniteden ayırırken, çizimde gösterildiği
gibi, bir lokma takımıyla tork anahtarını birlikte kullandığınızdan emin
olun. (Bkz. Şekil 14)
• Konik boyutları için bkz. "Tablo 2".
• Konik somunu bağlarken konik bölümün iç kısmına ester yağı veya
eter yağı uygulayın ve vidalamadan önce somunu 3-4 defa elinizle
çevirin. (Bkz. Şekil 15)

Tork anahtarı
Somun
anahtarı
Boru
bağlantısı
Konik somun

İKAZ

Şekil 14

• Konik bölüme hasar vermemeye dikkat edin.
• Fazla sıkılması havşaya zarar verebilir ve soğutucu sızıntısına
sebep olabilir.

Bu yüzeye ester veya
eter yağı uygulayın.

Şekil 15

Tablo 2
Sıkma torku (N·m)

Genişletme boyutu A
(mm)

φ 9,5 (3/8")

32,7-39,9

12,8 – 13,2

Havşa

0

45 ±2

0

Boru boyutu (mm)

φ15,9 (5/8")

61,8-75,4

19,3 – 19,7

A

0

90 ±2

0

R0,4-0,8

• Uygun sıkma torkunu belirlemek için bkz. "Tablo 2".
İKAZ
Saha borularının yalıtımını ünite içerisindeki boru bağlantısına kadar devam ettirdiğinizden emin olun.
Açıkta kalan borular yoğuşmaya veya dokunulması durumunda yanıklara neden olabilir.

12
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• Boru bağlantısında kaçak kontrolünü tamamladıktan sonra ek boru yalıtım tüpü ve yalıtım bandıyla (3)
termal yalıtım gerçekleştirin. Yalıtım bandı (3) ünitenin uç tarafına ulaşılana kadar L dirseğinin etrafına
sarılmalıdır. (Bkz. Şekil 16)

İç ünite borusu yalıtım tüpü

Geniş kelepçe (aksesuar) (4)

Yalıtım tüpü bandı

Yalıtım tüpü bandı

Yalıtım tüpü bandı

Saha borusu

L dirsek
İç ünite borusu

Yalıtım bandı (aksesuar) (3)
Bkz. " 5. İÇ ÜNİTENİN MONTAJI"

Yalıtım tüpü dikişi
Yalıtım tüpü bandını yalıtım
tüpü dikişinde hiçbir boşluk
kalmayacak şekilde takın.

Sarmaya başlayın

İç ünite borusu yalıtım tüpü
Şekil 16
• Soğutucu akışkan borularını lehimlerken lehimlemeye sadece nitrojen değişimi yaptıktan sonra
(NOT 1) veya soğutucu akışkan borusundan nitrojen geçirirken (NOT 2) başlayın. Bu işlem
tamamlandıktan sonra iç üniteyi konik bağlantılarla bağlayın.
NOT
1. Nitrojen değişim prosedürleri için lütfen Multi Split Tipi Serisi Bina Montaj Kılavuzuna bakın
(Daikin bayinize danışın).
2. Borudan nitrojen akışı sağladıktan ve havayla nitrojeni değiştirdikten sonra lehimleme yaparken nitrojen
basıncının bir basınç düşürme vanasıyla yaklaşık 0,02 MPa değerine ayarlanması uygun olacaktır.
(Bkz. Şekil 17)

Soğutucu akışkan
boruları

Lehimlenecek
parça
Konik bağlantı
el vanası

Basınç düşürme vanası

Nitrojen

Nitrojen
Şekil 17
3. Soğutucu akışkan borularını lehimlerken kaynak tozu kullanmayın. Kaynak tozu gerektirmeyen fosfor
bakır lehim dolgu metali (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) kullanın.
(Klor bazlı kaynak tozu soğutucu akışkan borusu sistemleri için çok zararlıdır. Soğutucu akışkan
borularının korozyona uğramasına neden olur ve flor içeriyorsa soğutucu yağını bozar.)
4. İç ünitede kaçak test gerçekleştirirken ve iç üniteyi monte ettikten sonra üniteler arası boruları döşerken
kaçak testi basıncı ve soğutucu akışkan borularının montajı için iç ünite montaj kılavuzuna veya teknik
kılavuza baktığınızdan emin olun.
5. Hava tahliyesi veya ilave soğutucu akışkan şarjının utulması nedeniyle soğutucu akışkan eksikliği
meydana gelmesi ünitenin arızalanmasına (soğutma veya ısıtma işlevini yeterli şekilde yerine
getirmemesine) neden olabilir.
Soğutucu akışkan borularının montajı için dış ünite montaj kılavuzuna veya teknik kılavuza baktığınızdan
emin olun.
İKAZ
• Lehimleme sırasında oksidasyon geciktirici veya benzeri maddeler kullanmayın. (Artıklar boruların
tıkanmasına veya parçaların hasar görmesine neden olabilir.)

Türkçe
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7. DRENAJ BORULARI
(1) Drenaj borularını döşeyin. (Bkz. Şekil 18)
Drenaj borularını su drenajı doğru şekilde gerçekleşecek şekilde döşeyin.
• Drenaj boruları aşağı eğimi 1/100 olacak şekilde mümkün olduğunca kısa olmalı ve hava ceplerinde
köpüklenmeyi önlemelidir. İç ünitelerden gelen drenaj hortumu da aşağı eğimli olmalıdır.
İKAZ
• İçinde su birikmesi halinde drenaj borusu tıkanabilir.
• Drenaj borularını döşerken Şekil 18'de belirtilen hususları dikkate alın.
Drenaj borusunun
aşağı eğimli
olduğundan emin olun.

Su eklendiğinde dahi
ucun suyun altına
girmediğinden emin olun.

Drenaj
hortumu

Drenaj hortumu

(Aşağı eğim)

Şekil 18

• Drenaj hortumunu uzatırken piyasada satılan bir drenaj uzatma hortumunu kullanın ve drenaj
hortumunun uzatılan bölümünü yalıttığınızdan emin olun. (Bkz. Şekil 19)
İç ünite drenaj hortumu
Drenaj uzatma borusu
(piyasada satılmaktadır)
Yalıtım bandı
(piyasada satılmaktadır)

Yalıtım bandı (aksesuar) (3)
( Bkz. "5. İÇ ÜNİTE MONTAJI" )

Şekil 19

• Uzatma borusunun çapının ünite borularının (sert vinil klorür, nominal çap 13 mm) çapıyla aynı veya
daha büyük olduğundan emin olun.
• Sert vinil klorür boru bağlantısını (nominal çap 13 mm) iç üniteye bağlı drenaj hortumuna (ör. gömülü
borular vb.) doğrudan bağlarken piyasada satılan bir sert vinil klorür boru bağlantısı (nominal çap
13 mm) kullanın. (Bkz. Şekil 20)

İç üniteye bağlı
drenaj hortumu

Piyasada satılan sert
vinil klorür boru bağlantısı
(nominal çap 13 mm)

Piyasada satılan sert
vinil klorür boru
(nominal çap 13 mm)

Şekil 20

İKAZ
• İç üniteye bağlı drenaj hortumunu bükmeyin, kıvırmayın ve aşırı kuvvet uygulamaktan kaçının. (Drenaj
hortumuna aşırı kuvvet uygulanması su kaçağına neden olabilir.)
• Ayrı olarak verilen drenaj kitini monte ederken lütfen drenaj kitiyle birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.
(2) Drenaj sisteminin doğru şekilde çalıştığından emin olun.
• Drenaj borularını döşedikten sonra bir drenaj
Dökmek için
kontrolü gerçekleştirmek için ön paneli açın,
plastik kap
hava filtresini sökün, drenaj tavasına su
doldurun ve suyun drenaj hortumundan
sorunsuz aktığından emin olun.
(Bkz. Şekil 21)
Drenaj tavası
Şekil 21

14

Su sıçratmadığınızdan emin olun.
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İKAZ
Drenaj borusu bağlantıları
• Drenaj borusunu doğrudan amonyak kokan kanalizasyon borularına bağlamayın. Kanalizasyondaki
amonyak drenaj borularından iç üniteye girebilir ve ısı eşanjörünü aşındırabilir.

8. ELEKTRİK TESİSATI İŞİ
8-1 GENEL TALİMATLAR
• Cihaz mutlaka ulusal kablo yönetmeliklerine uygun olarak monte edilmelidir.
• Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafından değiştirilmelidir.
• Elektrik kabloları elektrik şirketi tarafından onaylı bir teknisyen tarafından döşenmelidir (Elektrik işleri ve
topraklama bağlantıları sadece lisanslı bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir).
• Bütün kablolama yetkili elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
• Tüm sistemin güç beslemesini kapatabilecek bir devre kesici kullanılmalıdır.
• Dış üniteye bir topraklama kaçağı devre kesicisi monte ettiğinizden emin olun.
(Elektrik kaçaklarını ve yangını önlemek için toprak kaçağı devre kesicisi monte edin.)
• İç ve dış üniteler arasındaki ve iç üniteler arasındaki kablolar için belirtilen gerilim değeri 220-240 V'dir.
• Güç beslemesini (iç ünitenin) montaj çalışması tamamlanana kadar açık konuma getirmeyin.
• Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun.
• Dış üniteye bağlanan güç besleme elektrik kablosunun ebadı, devre kesici ve anahtar kapasitesi ile kablo
tesisatı talimatları için dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.
• Toprak kablosunu gaz borularına, musluk borularına, paratonerlere ya da telefon toprak kablolarına
bağlamayın.
• Gaz boruları: gaz kaçaklarında patlamalara veya yangına neden olabilir.
• Musluk boruları: sert vinil borular kullanılmışsa topraklama etkisi yok olur.
• Telefon topraklama telleri veya paratonerler: gök gürültülü fırtınalar sırasında topraklamada aşırı
derecede yüksek elektrik potansiyeline neden olabilir.
• Elektrik kablo bağlantıları işlemi için, ön ızgaranın önüne yapıştırılan "KABLO ŞEMASI"na da bakın.
• Güç besleme kablosunu kesinlikle uzaktan kumanda kablosu terminal bloğuna bağlamayın, aksi takdirde
tüm sistem hasar görebilir.
• Uzaktan kumanda kablo bağlantısının detayları için, uzaktan kumandaya ilişik montaj kılavuzuna bakın.
(Eş zamanlı çalışan bir sistemin bağımlı ünitesi için uzaktan kumandaya gerek yoktur.)
• Kablo çalışması sırasında baskılı devre kartı tertibatına dokunmayın. Aksi takdirde, hasar görebilir.

8-2 SAHA KABLOSU ÖZELLİKLERİ
Dış ünite kabloları için, dış ünitenin yanında gelen montaj kılavuzuna başvurun.
Uzaktan kumanda ve iletim kablosu sahada temin edilir. (Bkz. Tablo 3)
Tablo 3
Kablo
Üniteler arası kablolar
Uzaktan kumanda
kablosu

H05VV-U4G
(NOT 1)
Blendajlı vinil kablo veya kablo (2 telli)
(NOT 2)

2

Boyut (mm )

Uzunluk (m)

2,5

–

0,75 - 1,25

Maks. 500*

*Bu uzunluk, grup kontrolü sistemindeki toplam genişletilmiş uzunluğa karşılık gelmelidir.
Özellikler, kabloda %2'lik bir gerilim düşüşüne göre verilmiştir.
NOT
1. Kablo taşıma borularının kullanıldığı kabul edilmiştir. Kablo taşıma boruları kullanılmıyorsa
H07RN-F.'yi kullanın.
2. Blendajlı vinil kablo veya kablo (yalıtım kalınlığı: 1 mm veya üzeri)
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9. KABLOLARIN BAĞLANMASI VE KABLO BAĞLANTI ÖRNEĞİ
9-1 KABLOLARIN BAĞLANMASI
İç ve dış üniteler arasındaki kabloların, topraklama kablosunun ve uzaktan kumanda kablosunun
bağlanması için bağlantı yöntemleri
• Üniteler ile topraklama kablosu arasındaki bağlantılar
Üniteler ile topraklama kablosu arasındaki bağlantıları Adım "5. İÇ ÜNİTE MONTAJI" altında açıklanan
talimatlara uygun olarak gerçekleştirin. Bu işlem sırasında kabloyu üniteler ile topraklama kablosu arasına
verilen kelepçeyi (küçük) (4) kullanarak bağlayın ve ardından bunu ürünle verilen kelepçeyle (küçük) (4)
sabitleyin. (Bkz. Şekil 22)
• Uzaktan kumanda kablosu (eş zamanlı çalışan bir sistemin bağımlı ünitesi için uzaktan kumandaya gerek yoktur.)
Uzaktan kumanda kablosunu terminal bloklarına (P1 ve P2) bağlayın.
Bu işlem sırasında uzaktan kumanda kablosunu ürünle verilen kelepçeyi (küçük) (4) kullanarak sağlam
şekilde sabitleyin. (Bkz. Şekil 22)

Dış
ünite
Topraklama
kablosu

Rakamları hizalayın.

1
2
3

İç
ünite

Üniteler arasındaki kablolar
için terminal bloğu

1
2
3

< Kablo bağlantı yöntemi >
Küçük kelepçe (aksesuar) (4)
Üniteler ile topraklama
kablosu arasındaki kabloları
bağladıktan sonra sıkıştırın.

Üniteler arası kablolar için terminal
bloğunun bağlanması
Güç besleme terminali diğer
bağlantı kablolarıyla birlikte
kullanıldığında

1

2

3

1

2

3

Üniteler arası kablolar
Topraklama kablosu
Uzaktan
kumanda kodu

Topraklama
terminali
Topraklama
kablosu

Küçük kelepçe (aksesuar) (4)

Ünitelerin
kablo teçhizatı

Küçük kelepçe (aksesuar) (4)
(3 konum)

Terminallerin birbirine temas
etmemesi için kablo terminal
parçasındaki yalıtımı doğru
şekilde sağladığınızdan
emin olun.

Sıktıktan sonra kalan fazla
malzemeyi keserek atın.

Şekil 22

Uzaktan kumanda kablosu
Uzaktan kumanda için
terminal bloğu (6P)

İKAZ
• Elektrik kablolarını döşeyin ve kontrol kutusu kapağını sıkıca kapatın.
(Elektrik kablolarının sıkışması ve kontrol kutusu kapağının çıkması elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.)
• Kabloyu bağladıktan sonra, dışarıdan küçük hayvanların girmesini engellemek için kablo deliğini macun
veya yalıtım malzemesiyle (sahada temin edilir) doldurun.
• Alçak gerilim kablolarını (uzaktan kumanda kablosu) yüksek gerilim kablolarından (iç ve dış üniteler
arasındaki bağlantı kabloları) ve topraklama kablosundan en az 50 mm uzaktan geçirin, böylece aynı
yerden geçirmemiş olursunuz.
Aksi takdirde, hatalı çalışmaya veya arızaya neden olabilecek elektrik parazitleri (harici statik) meydana
gelebilir.

16
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Güç besleme kabloları için alınacak önlemler
Güç beslemesi terminal bloğuna bağlantı için yuvarlak bükümlü bir terminal kullanın. (Bkz. Şekil 23)
Kontrol edilemeyen nedenlerden dolayı böyle bir terminal kullanılamaması durumunda, aşağıda
verilen talimatı dikkate alın.
• Aynı güç besleme terminaline farklı çaptaki kablolar bağlamayın. (Bağlantıdaki gevşeklikler aşırı ısınmaya
neden olabilir.) (Bkz. Şekil 24)
• Kablolama sırasında, belirtilen kabloların kullanıldığından emin olun. Ayrıca, kabloları sabitlerken
terminallere dışarıdan kuvvet etki etmemesine dikkat edin.

Yalıtım bileziğini takın

Yuvarlak kablo pabucu terminali
Elektrik teli
Şekil 23
Aynı göstergenin
Aynı göstergenin
kablolarını her iki
kablolarını tek bir tarafa
tarafa bağlayın. (DOĞRU) bağlamayın. (YANLIŞ)

Doğru

Yanlış

Farklı göstergelerin
kablolarını bağlamayın.
(YANLIŞ)

Yanlış

Şekil 24
Terminal vidaları için sıkma torku
• Terminal vidalarını sıkmak için uygun bir tornavida kullanın. Tornavida ucu çok küçük ise, vida başı zarar
görebilir ve vida doğru şekilde sıkılamayabilir.
• Terminal vidaları çok sert sıkılırsa da vidalar hasar görebilir.
Terminal vidalarına uygulanacak sıkma torkları için Tablo 4'e bakın.
Tablo 4
Sıkma torku (N·m)
Uzaktan kumanda kablosu terminal bloğu

0,79 - 0,97

Üniteler arasındaki kablolar için terminal
bloğu

1,18 - 1,44

Topraklama terminali

1,18 - 1,44

• Şerit kablo kullanılıyorsa lehimlemeyin.

Türkçe
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9-2 KABLO BAĞLANTI ÖRNEĞİ
İKAZ
Dış üniteye bir topraklama kaçağı kesicisi monte ettiğinizden emin olun.
Elektrik çarpmasını veya yangını önler.
Dış ünitelerin kablo bağlantısı için dış ünitelerin yanında gelen montaj kılavuzuna başvurun.
Sistem tipini teyit edin.
• Eş tipi: 1 uzaktan kumanda 1 iç üniteyi kontrol eder (standart sistem). (Bkz. Şekil 25)
• Eş zamanlı çalışan sistem:
1 uzaktan kumanda, 2 iç üniteyi kontrol eder
(2 iç ünite de aynı şekilde çalışır). (Bkz. Şekil 26)
• Grup kontrolü: 1 uzaktan kumanda, 4'e kadar iç üniteyi kontrol eder
(Tüm iç üniteler uzaktan kumandaya göre çalışır). (Bkz. Şekil 27)
• 2 uzaktan kumandalı kontrol: 2 uzaktan kumanda, 1 iç üniteyi kontrol eder. (Bkz. Şekil 28)

İkili tip

Eş zamanlı çalışan sistem
Ana güç beslemesi
Toprak kaçağı
devre kesicisi

Ana güç beslemesi
Toprak kaçağı
devre kesicisi

Dış ünite

Dış ünite

1 2 3
1 2 3

NOT)

NOT)

1 2 3

1 2 3

1 2 3
P1 P2

P 1 P2

İç ünite (Ana)

İç ünite
Uzaktan kumanda
(Opsiyonel aksesuarlar)

P1 P2
P1 P2

Şekil 25

P1 P2

Uzaktan İç ünite (bağımlı)
kumanda
(Opsiyonel aksesuarlar)
Şekil 26

Grup kontrolü
Ana güç beslemesi Ana güç beslemesi
Toprak kaçağı
devre kesicisi
Dış ünite

Ana güç beslemesi

Toprak kaçağı
devre kesicisi

Toprak kaçağı
devre kesicisi

Dış ünite

Dış ünite

1 2 3

1 2 3

NOT)
1 2 3

1 2 3

NOT)
1 2 3

P1 P2

P1 P2

1 2 3
P1 P2

İç ünite

İç ünite (Ana)

NOT)

P1 P2

İç ünite

Grup kontrolü uzaktan kumandası
(Opsiyonel aksesuarlar)
Şekil 27

NOT
• Dış ve iç ünite terminal numaraları birbiriyle eşleşmelidir.

18

Türkçe

4PTR468968-1C.book

Page 19

Friday, March 24, 2017

2:15 PM

Grup kontrolü uygulanırken
• Eş zamanlı çalışan çoklu ünite çalışması için ana ünite olarak bire bir tipte bir sistem kullanılıyorsa 1 uzaktan
kumandayla 16 üniteye kadar eş zamanlı başlatma/durdurma (grup) kontrolü gerçekleştirebilirsiniz.
(Tüm iç üniteler uzaktan kumandaya göre çalışır)
• Termistörden okunan oda sıcaklığı sadece uzaktan kumandaya bağlı iç ünite için geçerlidir.
İç ünite
(bağımlı)
Dış ünite 16
Dış ünite 2
Dış ünite 1

İç ünite 1 (Ana)
İç ünite 2 (Ana)

İç ünite 16

Grup kontrolü uzaktan kumandası
Kablo Bağlantı Yöntemi
(1) Kontrol kutusu kapağını çıkartın. (Bkz. "5. İÇ ÜNİTE MONTAJI".)
(2) Uzaktan kumanda kontrol kutusu içindeki terminaller (P1, P2) arasına parça yerleştirin. (Artı-eksi kutup
mevcut değildir.) (Bkz. Şekil 27 ve Tablo 4)

2 uzaktan kumandalı kontrol
Ana güç beslemesi
Toprak kaçağı
devre kesicisi
Dış ünite

İç ünite
(bağımlı)

1 2 3

NOT)
1 2 3
P1 P2

İç ünite
Uzaktan
kumanda 1 P P
(Opsiyonel
aksesuarlar)
1

2

P1 P2

Uzaktan
kumanda 2
(Opsiyonel
aksesuarlar)

İç ünite
(Ana)

Dış ünite

Uzaktan
Uzaktan
kumanda 1 kumanda 2

Şekil 28
NOT
• Dış ve iç ünite terminal numaraları birbiriyle eşleşmelidir.
İki uzaktan kumandalı kontrol (1 iç ünitenin 2 uzaktan kumandayla kontrolü)
• 2 uzaktan kumanda kullanılıyorsa, bu kumandalardan biri mutlaka "ANA" kumanda ve diğeri "ALT"
kumanda olarak ayarlanmalıdır.

Türkçe
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ANA/ALT KUMANDA DEĞİŞİMİ
• Uzaktan kumandayla verilen kılavuza bakın.
Kablo Bağlantı Yöntemi
(1) Kontrol kutusu kapağını çıkartın.
(2) Kontrol kutusundaki uzaktan kumanda için uzaktan kumanda 2 (Alt) ile terminal bloğu (X1M) terminali
(P1, P2) arasına kablo döşeyin. (Artı-eksi kutup mevcut değildir.)
7HUPLQDOEOR÷X
(X1M)
(Ana*)

P1 P2 F1 F2

Ek uzaktan
kumanda
Uzaktan
kumanda 1
(Ana)

Uzaktan
kumanda 2
(Alt)

(ú]DPDQOÕoDOÕúPDVLVWHPLLoLQX]DNWDQ
NXPDQGD\ÕDQDQLWH\HED÷ODGÕ÷ÕQÕ]GDQHPLQROXQ

NOT
• Dış ve iç ünite terminal numaraları birbiriyle eşleşmelidir.

10. SAHA AYARLARI
4. sayfada verilen "1. İş bittikten sonra kontrol edilmesi gereken maddeler" in tümünü gözden geçirin.
• İç ve dış üniteler için montaj ve kablo çalışmalarının tümünün tamamlandığından emin olun.
• Aşağıdaki parçalarının tümünün kapalı olduğundan emin olun: iç ünite kontrol kutusu kapağı ve dış ünitenin
dış kartı ve boru kapağı.
<Saha ayarları, montaj koşullarına uygun olarak uzaktan kumandadan yapılmalıdır.>
• Ayarlar "Mod Numarası", "İLK KOD NUMARASI" ve "İKİNCİ KOD NUMARASI" değiştirilerek yapılabilir.
• Ayar prosedürleri ve talimatlar için uzaktan kumandayla verilen kılavuza bakın.
NOT
• "Mod Numarası" normalde bir grup için toplu olarak ayarlanır. Her bir iç üniteyi bağımsız olarak ayarlamak
ve ayarlardan sonra kontrolleri gerçekleştirmek için Mod Numarasını parantez içinde belirtin.
• Tabloda listelenenler dışında ayar yapmayın.

10-1 TERMOSTAT KAPALIYKEN HAVA AKIŞI AYARLARI
• Müşteriye danıştıktan sonra hava akışını ortam gereksinimine uygun olarak ayarlayın.
(Fabrika çıkışında, soğutucu termostat kapalı konumdayken hava kışı İKİNCİ KOD NUMARASI
"02"ye ayarlanır, diğer ayarlar ise "01" konumundadır.) (Bkz. Tablo 5)
Tablo 5
Ayar
Termostat KAPALI
(Soğutma/Isıtma)
konumdayken fan çalışması
Soğutucu termostatı KAPALI
konumdayken hava akışı hızı
Isıtıcı termostatı KAPALI
konumdayken hava akışı hızı

Mod
Numarası

İLK KOD
NUMARASI

11 (21)

2

12 (22)

6

Normal
Durdurma
LL hava akışı hızı
Hava akışı
hızı ayarı
LL hava akışı hızı
Hava akışı
hızı ayarı

İKİNCİ KOD
NUMARASI
01
02
01
02
01

12 (22)

3

02

, fabrika çıkışındaki ayarlardır.
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10-2 HAVA FİLTRESİ İŞARETİNİN AYARLANMASI
• Uzaktan kumandalarda hava filtresinin temizlenmesi gereken zamanları göstermek üzere sıvı kristal
ekranlı hava filtresi işaretleri bulunur.
• Odadaki kir ya da tozun miktarına bağlı olarak Tablo 6'ye göre İKİNCİ KOD NUMARASI'nı değiştirin.
(İKİNCİ KOD NUMARASI, hava filtresi kirlenme ışığı için fabrikada "01" olarak ayarlanır.)
Tıkanıklıkların önlenmesi için filtrenin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini ve ayrıca ayarlanan süreyi
müşterinize açıklayın.
• Filtrenin düzenli temizlenme aralığı kullanım ortamına bağlı olarak kısaltılabilir.
Tablo 6
Ayar
Hava filtresi
kirliliği-hafif
Hava filtresi
kirliliği-ağır

Ekranlı hava filtresi işareti
zaman aralığı

Mod
Numarası

İLK KOD
NUMARASI

İKİNCİ KOD
NUMARASI

Yaklaşık 200 saat

01
10 (20)

0

Yaklaşık 100 saat

02

10-3 HAVA AKIŞ HIZI ARTIŞ MODUNUN AYARLANMASI
• Ayarlanan hava akış hızı (HH, H ve L), montaj koşullarına veya müşterinin talebine uygun olarak
arttırılabilir. Böyle bir durumda İKİNCİ KOD NUMARASI'nı Tablo 7'de gösterildiği gibi ayarlayın.
(İKİNCİ KOD NUMARASI fabrikada standart olarak "01" değerine ayarlanır.)
Tablo 7
Ayar
Standart
Bir miktar artar
Artar

Mod Numarası

İLK KOD NUMARASI

13(23)

0

İKİNCİ KOD NUMARASI
01
02
03

10-4 EŞ ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMİNİN İÇ ÜNİTE SAYISININ AYARLANMASI
• Eş zamanlı çalışma sistemi modunda kullanılıyorsa, İKİNCİ KOD NUMARASI'nı
Tablo 8'da gösterildiği şekilde ayarlayın.
(İKİNCİ KOD NUMARASI fabrikada bire bir sistem için "01" değerine ayarlanır.)
Tablo 8
Ayar
Eş sistemi (1 ünite)
Eş zamanlı çalışan
sistem (2 üniteli)
Eş zamanlı çalışan
sistem (3 üniteli)

Mod Numarası

İLK KOD NUMARASI

11 (21)

0

İKİNCİ KOD NUMARASI
01
02
03

• Eş zamanlı çalışan sistem modunda kullanılırken, ana ve bağımlı üniteleri ayrı ayrı ayarlamak için
"Eş Zamanlı Çalışma Sistemi Bireysel Ayarı" bölümüne bakın.

Kablosuz uzaktan kumanda kullanılıyorsa
• Kablosuz uzaktan kumandalar kullanılıyorsa, kablosuz uzaktan kumanda adresinin ayarlanması gerekir.
Ayar talimatları için kablosuz uzaktan kumandayla birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.

Türkçe
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10-5 EŞ ZAMANLI ÇALIŞAN SİSTEM İÇİN BAĞIMSIZ AYAR
Opsiyonel uzaktan kumandanın kullanılması, bağımlı ünitenin ayarlanmasını kolaylaştırır.

Prosedür

• Ana ve bağımlı üniteleri bağımsız olarak ayarlarken aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin. (Bkz. Şekil 29)
(1) İKİNCİ KOD NUMARASI'nı bağımsız ayar olan "02" konumuna değiştirin, böylece bağımlı ünite bağımsız
olarak ayarlanabilir. (Bkz. Tablo 9)
(İKİNCİ KOD NUMARASI fabrikada birleşik sistem için "01" değerine ayarlanır.)
Tablo 9
Ayar
Birleşik ayar
Bireysel ayar

Mod Numarası

İLK KOD NUMARASI

11 (21)

1

İKİNCİ KOD NUMARASI
01
02

NOT
• "Mod Numarası" normalde bir grup için toplu olarak ayarlanır. Her bir iç üniteyi bağımsız olarak ayarlamak
ve ayarlardan sonra kontrolleri gerçekleştirmek için Mod Numarasını parantez içinde belirtin.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Ana ünite için saha ayarı (10-1 ile 10-4 arasına bakın) gerçekleştirin.
Adım (2) tamamlandıktan sonra ana güç besleme anahtarını kapalı konuma getirin.
Uzaktan kumandayı ana üniteden ayırın ve bağımlı üniteye bağlayın.
Ana güç beslemesi anahtarını tekrar açık konuma getirin ve (1) numaralı adımda olduğu gibi İKİNCİ KOD
NUMARASI'nı bağımsız ayar olan "02" konumuna değiştirin.
Bağımlı ünite için saha ayarı (10-1 ile 10-3 arasına bakın) gerçekleştirin.
Adım (6) tamamlandıktan sonra ana güç besleme anahtarını kapalı konuma getirin.
Birden fazla bağımlı ünite varsa (4) ile (7) arasındaki işlemleri tekrarlayın.
Ayar gerçekleştirdikten sonra uzaktan kumandayı bağımlı üniteden ayırın ve ana üniteye geri takın.
Böylece ayar prosedürü tamamlanır.
* Bağımlı ünite için opsiyonel uzaktan kumanda kullanılırsa, uzaktan kumandanın ana üniteden
ayrılmasına gerek kalmaz.
(Ancak, ana ünitenin uzaktan kumanda terminal bloğuna takılı kabloları sökün.)
Bağımlı ünite ayarından sonra uzaktan kumanda kablolarını sökün ve uzaktan kumandayı ana üniteden
tekrar bağlayın.
(Eş zamanlı çalışan sistem modunda üniteye iki veya daha fazla sayıda uzaktan kumanda bağlanırsa
ünite doğru şekilde çalışmaz.)

Ana güç beslemesi

Ana güç beslemesi
Toprak kaçağı
devre kesicisi

Toprak kaçağı
( 3 ) ( 7 ) devre kesicisi
Dış ünite

Dış ünite

1 2 3

1 2 3

NOT)

NOT)

1 2 3

1 2 3
P1 P2

1 2 3
P1 P2

İç ünite (Ana)

İç ünite (Bağlı)
P1 P2

Uzaktan kumanda

(1)(2)

1 2 3
P1 P2

İç ünite (Ana)
(4)
(8)

P1 P2

İç ünite (Bağlı)
P1 P2

Uzaktan kumanda
(5)(6)

Şekil 29
NOT
• Dış ve iç ünite terminal numaraları birbiriyle eşleşmelidir.
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10-6 BİLGİSAYARLI KONTROL (ZORLAMALI KAPAMA VE AÇMA/KAPAMA İŞLEMİ)
(1) Kablo özellikleri ve kabloların bağlanması (Bkz. Şekil 30)
• Dışarıdan gelen girişi uzaktan kumanda terminal bloğunun T1 ve T2 terminallerine bağlayın.
(Artı-eksi kutup mevcut değildir.)
F2

T1

T2

ZORLAMALI
KAPALI

Giriş A
Şekil 30
Tablo 10
Kablo özelliği
Boyutu
Uzunluk
Harici terminal

Blendajlı vinil kordon veya kablo (2 telli)
2

0,75 - 1,25 mm
Maks. 100 m
15 V DC, 10 mA değerindeki minimum uygulanabilir yük sağlayabilen kontak.

(2) Etkinleştirme
• Tablo 11'de A girişine yanıt olarak ZORLAMALI KAPAMA ve AÇMA/KAPAMA İŞLEMLERİ açıklanmıştır.
Tablo 11
ZORLAMALI KAPALI
"AÇIK" girişi, çalışma durdurur (uzaktan kumandalarla
mümkün değildir.)

AÇMA/KAPAMA İŞLEMİ
KAPALI → AÇIK girişi üniteyi
AÇIK konuma getirir.
AÇIK → KAPALI girişi üniteyi
KAPALI konuma getirir.

KAPALI girişi uzaktan kumanda kontrolünü etkinleştirir.

(3) ZORLAMALI KAPAMA ve AÇMA/KAPAMA ÇALIŞMASININ seçilmesi
• Gücü açın ve ardından çalışma seçimi için uzaktan kumandayı kullanın.
• İKİNCİ KOD NUMARASI'nı değiştirin (Bkz. Tablo 12)
(İKİNCİ KOD NUMARASI fabrikada ZORLAMALI KAPAMA için "01" değerine ayarlanır.)
Tablo 12
Ayar
ZORLAMALI KAPALI
AÇMA/KAPAMA
İŞLEMİ

Türkçe

Mod Numarası

İLK KOD NUMARASI

12(22)

1

İKİNCİ KOD NUMARASI
01
02
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11. TEST İŞLETİMİ
11-1 BIR TEST ÇALIŞTIRMASI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN
İKAZ
Bu görev sadece BRC1E53 kullanıcı arayüzü kullanılırken geçerlidir. Başka bir kullanıcı arayüzü
kullanıyorsanız ilgili kullanıcı arayüzünün montaj kılavuzuna veya servis kılavuzuna bakın.
NOT
• Arka ışık. Kullanıcı arayüzünde bir AÇMA/KAPAMA işlemi gerçekleştirilebilmesi için arka ışığın
yanmaması gerekir. Diğer işlemler için önce arka ışık yanmalıdır. Bir düğmeye bastığınızda arka
ışık ±30 saniye yanar.
(1) Giriş adımlarını gerçekleştirin.
Tablo 13
#

İşlem
Gövde kapağını çıkararak ve ardından durana kadar bir Alyan anahtarıyla saat yönünün tersine
çevirerek sıvı durdurma vanasını (A) ve gaz durdurma vanasını (B) açın.

1

2
3
4
(2)

A

B

Elektrik çarpmasını engellemek için servis kapağını kapatın.
Kompresörü korumak için çalışmayı başlatmadan en az 6 saat önce gücü Açık konuma getirin.
Kullanıcı arayüzünden üniteyi soğutma moduna ayarlayın.
Test işletmesini başlatın.

Tablo 14
#
1

İşlem
Başlangıç menüsüne gidin

Sonuç
6R÷W

Ayarla

28°C

En az 4 saniye basılı tutun.
2

Servis Ayarı menüsü görüntülenir.
Test İşletmesini seçin.

6HUYLV$\DUODUÕ



7HVWoDOÕúPDVÕ
%DNÕPLOHWLúLPND\GÕ
$ODQD\DUODUÕOLVWHVL
Talep
0LQLPXPD\DUQRNWDVÕIDUNÕ
*UXS$GUHVL

3

Geri

Basın.
4

Ayar

Başlangıç menüsünde Test İşletmesi
görüntülenir.
6R÷W

7HVWoDOÕúPDVÕ
Geri

Ayar

10 saniye içinde basın.
5

Test işletmesi başlar.

(3) 3 dakika için çalışma durumunu kontrol edin.
(4) Hava akış yönü çalışmasını kontrol edin.
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İşlem

Basın.

Sonuç
+DYDDNÕúVHYL\HVL\|Q
)DQK]D\U
'úN

1

Geri

0 Konumunu seçin.

Ayar

+DYDDNÕúVHYL\HVL\|Q
)DQK]D\U
'úN

2

Geri

Konumu değiştirin.
3

<|Q
.RQXP

<|Q
.RQXP

Ayar

İç ünite hava akış kanadı hareket ediyorsa
çalışma SORUNSUZDUR.
Değilse, çalışmada SORUN vardır.

Basın.
4

Başlangıç menüsü görüntülenir.

(5) Test işletmesini durdurun.
Tablo 16
#
İşlem
En az 4 saniye basılı tutun.
1

Sonuç
Servis Alan Ayarları menüsü görüntülenir.

Test İşletmesini seçin.

6HUYLV$\DUODUÕ



7HVWoDOÕúPDVÕ
%DNÕPLOHWLúLPND\GÕ
$ODQD\DUODUÕOLVWHVL
Talep
0LQLPXPD\DUQRNWDVÕIDUNÕ
*UXS$GUHVL

2

Geri

Basın.
3

Ayar

Ünite, normal çalışmaya döner ve başlangıç
menüsü görüntülenir.

11-2 BIR TEST IŞLETMESI GERÇEKLEŞTIRILIRKEN HATA KODLARI
Dış ünite montajı doğru şekilde GERÇEKLEŞTİRİLMEZSE kullanıcı arayüzünde şu hata kodları
görüntülenebilir:
Hata kodu

Olası nedeni
• Kablo bağlantısı kesilmiştir veya kablolama hatası (güç beslemesi ile
Hiçbir şey görüntülenmiyor
dış ünite arasında, dış ünite ile iç üniteler arasında veya iç ünite ile
(Mevcut durumda ayar sıcaklığı
uzaktan kumanda arasında) mevcuttur.
görüntülenmiyor)
• Dış ünite PCB'si üzerindeki sigorta patlamıştır.
• Durdurma vanaları kapalıdır.
E3, E4 veya L8
• Hava girişi veya hava çıkışı tıkanmıştır.
• Trifaze güç besleme üniteleri mevcutsa bir eksik faz vardır.
E7
• Not: Çalışma mümkün değildir. Gücü KAPALI konuma getirin, kabloları
tekrar kontrol edin ve üç elektrik kablosundan ikisinin yerini değiştirin.
L4
Hava girişi veya hava çıkışı tıkanmıştır.
U0
Durdurma vanaları kapalıdır.
• Bir gerilim dengesizliği vardır.
• Trifaze güç besleme üniteleri mevcutsa bir eksik faz vardır. Not:
U2
Çalışma mümkün değildir. Gücü KAPALI konuma getirin, kabloları
tekrar kontrol edin ve üç elektrik kablosundan ikisinin yerini değiştirin.
U4 veya UF
Üniteler arası branşman kablosu doğru değildir.
UA
Dış ve iç ünite uyumsuzdur.
Türkçe
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11-3 ARIZA KODU
• Arıza kodunun boş olduğu yerlerde "
" göstergesi görüntülenmez. Ancak sistem çalışmaya devam eder,
sistemi kontrol edin ve gerektiğinde onarımları yapın.
• İç veya dış ünite tipine bağlı olarak, hata kodu gösterilebilir veya gösterilmeyebilir.
Arıza kodu
A1
A3
A6
AF
AH

Hava temizleyici (toz toplama,
koku giderme) arızası

AJ

Kapasite ayarı hatası

C1

İç ünite baskılı devre kartı (ana) ile iç
ünite baskılı devre kartı (alt) arasında
aktarma hatası

C4

İç ünite ısı eşanjörü sıvı borusu
sıcaklık sensörü arızası

C5

İç ünite ısı eşanjörü kondenser /
evaporatör sıcaklık sensörü arızası

C9

Emiş havası termistör arızası

CC

Nem sensörü anormal
Akıllı göz / zemin sıcaklık sensörü
arızası
Uzaktan kumanda hava termistörü
arızası
Emniyet cihazı eylemi (Dış ünite)
Dış ünite baskılı devre kartı arızası
(Dış ünite)
Yüksek basınç arızası (Dış ünite)
Alçak basınç arızası (Dış ünite)
Kompresör motor kilidi arızası
(Dış ünite)
Aşırı akım nedeniyle kompresör
motoru kilitlenmesi (Dış ünite)
Dış ünite fan motoru kilit arızası
(Dış ünite)
Dış ünite fanı anlık aşırı akım arızası
(Dış ünite)
Elektronik genleşme vanası arızası
(Dış ünite)

CE
CJ
E0
E1
E3
E4
E5
E6

E7

E9

26

Tanımlar ve değerler
İç ünite baskılı devre kartı arızası
Drenaj seviyesi anormal
İç ünite fan motoru aşırı yüklenmiş,
aşırı akım veya kilitlenmiş
İç ünite baskılı devre kartı bağlantı
arızası
Nemlendirici sistemi arızalı

Notlar

Sadece hava temizleyici (toz toplama, koku
giderme) ünitesi çalışmıyor. Modele veya
koşula bağlı olarak normal olmayan bir
durdurma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Kapasite ayar adaptörü veya kapasite veri
hatası veya kapasite ayar adaptörünün
bağlantısının kesilmesi, adaptörün
bağlanmaması veya kapasitenin
veri tutma IC'ye ayarlanmaması.

Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.

Uzaktan kumanda termometresi çalışmıyor,
ancak gövde termometre çalışması etkin.

Türkçe

4PTR468968-1C.book

EA
F3
H3
H4
H7

Friday, March 24, 2017

2:15 PM

Soğutma/ısıtma anahtarı arızası
(Dış ünite)
Deşarj borusu sıcaklığı arızası
(Dış ünite)
Yüksek basınç anahtarı arızası
(Dış ünite)
Alçak basınç anahtarı arızası
(Dış ünite)
Dış ünite fan motoru konum sinyali
arızası (Dış ünite)

H9

Dış ortam havası termistör sistemi
arızası (Dış ünite)

J1

Basınç sensörü sistem arızası (toplu)
(Dış ünite)

J2

Basınç sensörü sistem arızası
(Dış ünite)

J3

Deşarj borusu termistör sistemi
arızası (Dış ünite)

J5

Emiş borusu termistör sistemi arızası
(Dış ünite)

J6

Dış ünite ısı eşanjörü dağıtıcı sıvı
borusu termistör arızası (Dış ünite)

J7

Dış ünite ısı eşanjörü kondenser /
evaporatör termistör arızası
(Dış ünite)

J8

Sıvı borusu termistör sistemi arızası
(Dış ünite)

J9
JA
JC
L1
L3
L4

Gaz borusu termistör arızası
(soğutma) (Dış ünite)
Deşarj borusu basınç sensörü
sistemi arızası (Dış ünite)
Emiş borusu basınç sensörü sistemi
arızası (Dış ünite)
Inverter sistem arızası (Dış ünite)
Reaktör termistör arızası (Dış ünite)
Aşırı ısınmış ısı yayma kanadı
(Dış ünite)

L5

Anlık aşırı akım (Dış ünite)

L8

Elektrik termal (Dış ünite)

L9

Duruş koruması (Dış ünite)
Inverter ile dış kontrol ünitesi
arasında aktarma arızası (Dış ünite)
Açık faz (Dış ünite)
DCL sensör sistemi arızası (Dış ünite)

LC
P1
P3

Türkçe
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Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.

Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.

Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.

Inverter soğuma arızası.
Kompresör motorlarında ve türbinlerinde
topraklama hatası veya kısa devre
meydana gelmiş olabilir.
Kompresör motorları ve türbinler aşırı
yüklenmiştir ve bağlantısı kesilmiştir.
Kompresör kilitlenmiş olabilir.
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P4

Isı yayan kanat termistör arızası
(Dış ünite)

P6

DC çıkış akımı sensörü sistem
arızası (Dış ünite)

PJ

Kapasite ayarı hatası (Dış ünite)

U0

Emiş borusu sıcaklığı anormal
(Dış ünite)

U1

Ters faz (Dış ünite)

U2

Güç gerilim arızası (Dış ünite)

U4
UF

Aktarma hatası (iç ve dış üniteler
arası)

U5

Aktarma hatası (iç ünite ve uzaktan
kumanda arasında)

U8

Ana ve alt uzaktan kumandalar
arasında aktarma hatası (alt uzaktan
kumanda arızası)

UA

Saha ayar hatası

UC

Aktarma hatası (iç ünite ile merkezi
uzaktan kumanda arasında)
Uzaktan kumanda adres ayarı hatası

UJ

Aksesuar cihaz aktarma hatası

UE

Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.

Kapasite ayar adaptörü veya kapasite veri
hatası veya kapasite ayar adaptörünün
bağlantısının kesilmesi, adaptörün
bağlanmaması veya kapasitenin
veri tutma IC'ye ayarlanmaması.
Soğutucu akışkan miktarı yeterli olmayabilir.
Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
L1, L2 ve L3 uçlarının ikisinin fazını
değiştirin.
Inverter açık faz veya ana devre kondenseri
arızalı olabilir.
Modele veya koşula bağlı olarak
normal olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
İç ve dış ünite arasında kablo hatası. Veya İç
ünite ve dış ünite baskılı devre kartı arızası.
İç ünite ile uzaktan kumanda arasında
aktarma doğru şekilde
gerçekleştirilmiyordur.

Eş zamanlı açılan/kapanan multi split tipi
için sistem ayarı hatası.

Modele veya koşula bağlı olarak normal
olmayan bir durdurma işlemi
gerçekleştirilmiştir.

İKAZ
• Test işletmesi tamamlandıktan sonra "2. Teslimat sırasında müşteriyle birlikte kontrol edilmesi gereken
maddeler", sayfa 4'e bakın ve tüm maddelerin gözden geçirildiğinden emin olun.
• Test işletmesinden sonra müşterinin dahili çalışmaları henüz tamamlanmamışsa müşteriden klimayı
çalıştırmamasını isteyin.
Klima çalıştırılırsa, dahili çalışma için kullanılan boyalar ve yapıştırıcılardan gelen maddeler ürünün
arızalanmasına neden olabilir.
Kontaktörlerin çalışmasını kontrol etmek için
Test işletmesi tamamlandıktan sonra ürünü müşteriye teslim ederken kontrol kutusu kapağının, hava
filtresinin ve emiş ızgarasının takılı olduğunu kontrol edin. Buna ek olarak, müşteriye güç besleme
kesicinin durumu (AÇIK/KAPALI) hakkında bilgi verin.
İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLER İ SAN. TİC. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah.Kayışda ğı Cad.No:1 Kat:21-22
34750 Ataşehir İSTANBUL/TURKIYE
28

Türkçe

4PTR468968-1C.book

Page 29

Friday, March 24, 2017

2:15 PM

12. BİRLEŞTİRİLMİŞ KABLO ŞEMASI LEJANTI
Õ
ø

Arapça r
.

,

:

D(95(.(6ø&ø

:

KO58<8&8 TOPRAKLAMA

:

%$ö/$17I

:

KO58<8&8 TOPRAKLAMA 9ø'$)

:

K21(.7g5

:

D2ö58/T8&8

:

TOPRAKLAMA

:

Rg/(.21(.7g5Ü

:

SAHA KABLOSU

:

KISA D(95(.21(.7g5Ü

:

Sø*25TA

:

T(50ø1$L



ødh1ø7(

:

T(50ø1$L ù(5ø'ø

:

D,ùh1ø7(

:

.$%/2.(/(3d(6ø

BLK

:

6øYA+

*51

:

<(ùøL

P1.

:

PEMBE

WHT

:

BEYAZ

BLU

:

MA9ø

*5Y

:

*5ø

3RP, PPL

:

MOR

YLW

:

SARI

BR1



.$+9(5(1*ø

OR*



T8581&8

RED

:

KIRMIZI

A*P

:

BASKILI DEVRE KARTI

PS

:

A1$+7$5*hd%(6/(0(6ø

BS*

:

AÇMA / KAPAMA 'hö0(6ød$/,ù7,50$ 'hö0(6ø

37&

:

T(50ø67g537&

BZ, H*O

:

6(6/ø8YARI

Q*

:

Y$/,7,/0,ù.$3,/,ø.ø.8783/875$16ø67g5
(,*%7

&

:

KAP$6ø7g5

Q*DI

:

T235$..$d$ö,'(95(.(6ø&ø6ø

$& &1 ( +$ +(+/ +1 ,
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V,
W, X*A

:

%$ö/$17,.21(.7g5

Q*L

:

$ù,5, Yh..258<8&8

D*, V*D

:

'ø<2T

Q*M

:

TERMAL A1$+7AR

DB*

:

Dø<27.g35h6Ü

R*

:

Dø5(1Ç

DS*

:

DIP A1$+7ARI

R*T

:

7(50ø67g5

E*H

:

,6,7,&I

R&



$/,&I

F*U, FU* .$5$.7(5ø67ø.
g=(//ø./(5ødø1h1ø7(1ø=ødø1'(.ø
3&% <(%$.,1

:

Sø*25TA

S*&



/ø0øT $1$+TARI

)*

:

K21(.7g5 *g9'( TOPRAKLAMASI)

S*L

:

ù$0$1',5$/, A1$+7AR

H*

:

MUHAFAZA

6 13H

:

%$6,1d6(16g5h <h.6(.

H*P, LED*, V*L

:

3ø/2T LAMBASI, LED

6 13L

:

%$6,1d6(16g5h 'hùh.)

HAP

:

LED (SER9ø6021ø7g5h<(ùø/

S*PH, HPS*

:

%$6,1d$1$+TARI (YÜKSEK)

H,*+92/TA*(

:

YÜ.6(.*(5ø/øM

S*PL

:

%$6,1d$1$+TAR, 'hùh.)

IES

:

,17(//,*(17 (<(6(16g5h

S*T

:

TERMOSTAT

IPM*

:

$.,//,*hd02'h/h

S*W, SW*

:

Ç$/,ù7,50$ 'hö0(6ø

. 5.&5.)5.+X5

:

0$1<(7ø.5g/(

SA*

:

D$5%(.258<8&8

L

:

&(5(YA1/,

SR*, WLU

:

6ø1<AL A/,&,

L*

:

SERPA17ø1

SS*

:

6(dø0 A1$+7ARI

L*R

:

R($.7g5

SHEET METAL

:

T(50ø1$L ù(5ø'ø6$%øT PLAKA

M*

:

.$'(0(/ø027OR

T*R

:

75$16)250$7g5

M*&



.2035(6g502TORU

7&TR&



9(5ø&ø

M*F

:

FA102TORU

V*, R*V

:

VA5ø67g5

M*P

:

TA+/ø<(3203ASI MOTORU

V*R

:

'ø<2T .g35h6Ü

M*S

:

HAREKET MOTORU

W5&

:

UZAKT$1.80$1'$

05 05&: 050 051

:

0$1<(7ø.5g/E

X*

:

T(50ø1$L

1



7(50ø1$/ ù(5ø'ø %/2.)

1g75

X*M

:

)(55øT Ç(.ø5'(.7(1*(døù6$YISI

Y*E

:

(/(.7521ø.*(1/(ù0(VA1ASI SERPA17ø1ø

:

'$5%(*(1/ø.02'h/$6<218

Y*R, Y*S

:

7(56/(<ø&ø62/(12ø'9$1A SERPA17ø1ø

3&%

:

BASKILI DEVRE KARTI

Z*&



)(55øT Ç(.ø5'(K

PM*



*ÜÇ MODÜLÜ

ZF, Z*F

:

d$/,ù0$ 6(6ø)ø/75(6ø

n=*
PAM

Türkçe

29

Page 1 Friday, March 24, 2017

2:15 PM

Copyright 2017 Daikin

4PTR468968-1C.book

4P468968-1C 2017.03

