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Güvenlik Önlemleri
Üniteyi çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki
önlemleri dikkatlice okuyun.

Bu cihaz R32 ile doldurulmuştur.

• Burada tanımlanmış olan önlemler UYARI ve DİKKAT ibareleriyle belirtilmiştir. Her iki ibare, emniyetle ilgili olarak önemli bilgiler
içermektedir. Tüm önlemlere eksiksiz olarak uyulduğundan emin olun.
• UYARI ve DİKKAT ifadelerinin anlamı

UYARI...........................

Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, yaralanmalara veya ölüme neden
olabilir.

DİKKAT ........................

Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, bulunulan şartların ciddiyetine bağlı
olarak, maddi hasar veya yaralanma ile sonuçlanabilir.

• Bu kılavuzda gösterilen güvenlik işaretleri aşağıdaki anlamlara sahiptir:
Talimatlara kesinlikle uyun.

Topraklama yaptığınızdan emin olun.

Asla teşebbüs etmeyin.

• Montajı tamamladıktan sonra, hatalara karşı kontrol için bir deneme işletimi gerçekleştirin ve müşteriye kullanma kılavuzu yardımıyla
klimanın kullanımı ve bakımı hakkında bilgi verin.

UYARI
• Montaj işlemini, bayiniz veya yetkili personelin yapmasını isteyin.
Klimayı kendi başınıza monte etmeye çalışmayın. Yanlış montaj su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
• Klimayı bu montaj kılavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak monte edin.
Yanlış montaj su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
• Montaj işlemi için sadece belirtilen aksesuarlar ve parçaları kullanın.
Belirtilen parçaların kullanılmaması halinde, ünitenin düşmesi, su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın gibi riskler mevcuttur.
• Klimayı ünitenin ağırlığını taşıyabilecek sağlam bir temel üzerine monte edin.
Yetersiz dayanma gücüne sahip bir temel, cihazın düşmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.
• Elektrik işleri, ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere ve bu montaj kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.
Kesinlikle ayrı bir güç kaynağı devresi kullanın.
Yetersiz güç devresi kapasitesi ve uygun olmayan işçilik, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
• Yeterli uzunlukta bir kablo kullanın.
Dağılmış kablolar veya uzatma kablosu kullanmayın; aksi halde aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir.
• Tüm kabloların sağlam bağlanmış olmasına, belirtilen kabloların kullanılmasına ve uç bağlantıları veya kablolar
üzerinde yük olmamasına dikkat edin.
Bağlantıların yanlış yapılması veya kabloların gerektiği gibi bağlanmaması, aşırı ısı birikmesine veya yangına neden olabilir.
• Güç kaynağı kablosunu çekerken ve iç ve dış üniteler arasındaki kabloları bağlarken, kabloları kontrol kutusunun
kapağı sıkıca kapalı olacak şekilde konumlandırın.
Kontrol kutusu kapağının yanlış yerleştirilmesi, elektrik çarpması, yangın veya uçların aşırı ısınmasına neden olabilir.
• Eğer montaj esnasında soğutucu gaz kaçağı söz konusu olursa, bulunulan alanı hemen havalandırın.
Soğutucu gaz ateşle temas ederse, zehirli gazlar ortaya çıkabilir.
• Montajı tamamladıktan sonra, soğutucu gaz kaçağı olmadığını kontrol edin.
Soğutucu gazın odaya sızması ve fanlı ısıtıcı, fırın veya ocak gibi bir ateş kaynağı ile temas etmesi halinde, zehirli gaz ortaya
çıkabilir.
• Klimayı monte ederken veya yerini değiştirirken, soğutucu devresinin havasını alarak içinde hava kalmamasına dikkat
edin ve sadece belirtilen soğutucuyu (R32) kullanın.
Soğutucu devresinde hava veya başka yabancı maddelerin bulunması, ekipman hasarı ve hatta yaralanmaya yol açabilecek
şekilde aşırı basınç yükselmesine neden olur.
• Montaj sırasında, kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu borularını sağlam şekilde takın.
Kompresör çalışırken, soğutucu boruları bağlı değilse ve kapatma vanası açıksa, içeriye hava emilerek soğutucu döngüsünde
anormal basınca sebep olur ve bu da arızaya hatta yaralanmaya yol açabilir.
• Pompa durduğunda, soğutucu borularını çıkarmadan önce kompresörü durdurun.
Pompa kapalıyken, kompresör çalışmaya devam ediyorsa ve kapatma vanası açıksa, soğutucu boruları çıkartıldığında içeriye
hava emilerek soğutma döngüsünde anormal basınca sebep olur ve bu da arızaya hatta yaralanmaya yol açabilir.
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Güvenlik Önlemleri
UYARI
• Klimayı mutlaka topraklayın.
Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayın. Düzgün olmayan
topraklama elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Bir toprak kaçağı devre kesicisi taktığınızdan emin olun.
Bir toprak kaçağı devre kesicisinin takılmaması, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Üreticinin tavsiye ettiği yöntemler haricinde buz çözme işlemini hızlandırmaya ya da temizlik yapmaya çalışmayın.
• Cihazın, sürekli çalışan alev kaynakları olmayan bir odada saklanması gerekir (örneğin: açık alevler, çalışan bir gazlı
cihaz ya da çalışan bir elektrikli ısıtıcı).
• Delik açmayın ya da yakmayın.
• Soğutucu gazların bir koku içermeyebileceğini unutmayın.
• Cihazın, 1,8m2’den büyük zemin alanı olan bir odaya monte edilmesi, kullanılması ve saklanması gerekir.
• Ulusal gaz yönetmeliklerine harfiyen uyun.

DİKKAT
• Klimayı, yanıcı gaz kaçağı tehlikesinin olduğu yerlere monte etmeyin.
Bir gaz kaçağı durumunda, gazın klimanın yanında birikmesi yangın çıkmasına neden olabilir.
• Bu montaj kılavuzundaki talimatları uygularken, yeterli tahliye sağlamak için drenaj borularını takın ve yoğunlaşmayı
önlemek için boruları izole edin.
Drenaj borularının yetersiz olması halinde, içeriye su sızabilir ve maddi hasara yol açabilir.
• Konik somunları, örneğin bir tork anahtarı ile, belirtilen yönteme uygun olarak sıkın.
Konik somun çok fazla sıkılırsa, uzun bir süre sonra konik somun çatlayıp gaz kaçağına neden olabilir.
• Dış ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak olarak kullanılmasını önlemek için yeterli önlemleri alın.
Küçük hayvanlar, elektrik parçalarına temas ettiğinde arıza, duman veya yangına neden olabilir. Lütfen müşteriye, ünitenin
etrafındaki alanı temiz tutması gerektiğini bildirin.
• Soğutucu devresinin sıcaklığı yüksek olacaktır, lütfen üniteler arası kabloyu, ısıl olarak izole edilmemiş olan bakır
borulardan uzak tutun.
• Sadece kalifiye personel soğutucuyu kullanabilir, dolum yapabilir, tahliye edebilir ve imha edebilir.
N002

 Kullanılan soğutucu gaza ilişkin önemli bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolü kapsamındaki ﬂorlu sera gazlarını içerir. Gazları atmosfere salmayın.
Soğutucu gaz tipi: R32
GWP(1) değeri: 550 *
(1)
GWP = küresel ısınma potansiyeli
Soğutucu miktarı ünite isim plakasında gösterilir.
* Bu değer F gaz regülasyonuna dayalıdır (842/2006).
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Aksesuarlar
İç ünite
A

B

Montaj plakası

E

Kablosuz uzaktan kumanda

İç ünite tespit vidaları
(M4 × 12L)

1

1

D

C

Fotokatalitik hava temizleme ve
koku giderme filtresi

F

Uzaktan kumanda yuvası

1

3

Kuru piller AA.LR6 (alkali)

1

2

Dış ünite
G

H

Nemlendirme hortumu (8m)
1

K

J

Tahliye yuvası

Birleşim yeri

1

1

Bağlama bantları
3

L

Kullanım kılavuzu

1

M

1

Montaj kılavuzu

• Standart nemlendirme hortumu 8m’dir.
• Uzatma hortumu (opsiyonel) 2m’dir (KPMH974A402).
• 10m’lik bir nemlendirme hortumu da (KPMH974A42) standardın (8m) yerini alması için opsiyonel olarak sunulur.

Kurulum Yerinin seçilmesi
Kurulum yerini seçmeden önce kullanıcı onayını alın.

1. İç ünite
• İç ünitenin şu özelliklerde bir yere konulması gerekir:

Montaj plakası dahil *
372*
370

(**)
150*
179*
328*

2500 ya da daha fazla

15

295

Kapatıcı
(Alt hava girişi)

86

1) sayfa 6’daki “İç/Dış Ünite Montaj Çizimleri” bölümünde belirtilen montaj
kısıtlamalarıyla uyumlu olmasını,
2) hava giriş ve çıkış yollarında engel olmamasını,
3) ünite doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde,
4) ünite ısı ya da buhar kaynaklarından uzakta,
5) makine yağı kaynağı yok (bu durum iç ünite ömrünü kısaltabilir),
6) serin/ılık hava oda içinde dolaştırılmakta,
7) uzaktan kumanda menzilini kısaltabileceğinden ünite elektronik ateşlemeli
tip ﬂüoresan lambalardan uzakta (inverter ya da hızlı başlatmalı tip),
8) ünite herhangi bir televizyon veya radyo cihazından en az 1m uzakta (ünite
görüntü veya seste parazite neden olabilir),
9) kornişler ya da diğer nesneler üzerinde çalışırken klapenin hareketine izin
veren bir boşluk,
(**) 70mm ya da daha fazlaysa, iç üniteden 15mm boşluk bırakın.
15mm’den azsa, bu durum, kapatıcının (alt hava girişi) açılmasını ve
kapanmasını etkileyebilir.
10) montaj için 2,5m ya da daha fazla bir yüksekliğe izin verilir,
11) yakınında hiçbir çamaşır yıkama ekipmanı bulunmamasını sağlayın.

birim : mm
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Kurulum Yerinin seçilmesi
2. Kablosuz uzaktan kumanda (Bir duvar, vb. üzerine monte ederken)
• Varsa odadaki tüm ﬂüoresan lambaları açın ve uzaktan kumanda sinyallerinin iç ünite tarafından düzgün alındığı yeri bulun (7m
dahilinde).
• Uzaktan kumandanın doğrudan güneş ışığı almadığı bir yer seçin. (Güneş ışığının doğrudan uzaktan kumandaya geldiği bir yerin
seçilmesi uzaktan kumandanın iç üniteden sinyal almasını zorlaştırır.)

3. Dış ünite
• Dış ünitenin şu özelliklerde bir yere konulması gerekir:
sayfa 6’daki “İç/Dış Ünite Montaj Çizimleri” bölümünde belirtilen montaj kısıtlamalarıyla uyumlu olmasını,
ünitenin ağırlığını ve titreşimleri kaldırabilecek ve çalışma sesinin büyütülmeyeceği bir zemin,
üniteden çıkan sıcak havanın veya çalışma sesinin komşularınızı rahatsız etmeyeceği bir yer,
çalışma sesinin bir soruna yol açmaması için yatak odası, vb. yerlere uzak bir yer,
üniteye odadan dışarı çıkarırken veya içeri alırken yeterli alana sahip bir yer,
hem hava girişi hem de hava çıkışının rahat olması gerekir (karlı bölgelerde kardan uzakta olmalıdır),
yakın yerlerde yanıcı gaz kaçağı riski bulunmamalıdır,
üniteler, elektrik kabloları ve üniteler arası kabloların televizyon ve radyo setlerinden en az 3m uzakta olmalıdır (Bunun amacı
görüntü ve seslerde girişimi önlemektir. Radyo dalgalarına bağlı olarak 3m uzakta olsalar bile gürültüler duyulabilir),
9) ünite doğrudan tuz, sülfatlı gazlar veya makine yağı buharına maruz kalmamalıdır (bunlar dış ünite ömrünü azaltabilir),
10) nemden korunması gereken eşyaların ünite altında olmaması gerekir çünkü dış ünitenin tahliye kısmı buradadır,
11) hava temiz olmalı ve yakında hoş olmayan bir koku olmamalıdır.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

NOT
Tavandan asılı ya da istif şeklinde monte edilemez.

DİKKAT
Klimayı düşük hava sıcaklığının olduğu bir yerde çalıştırırken, aşağıda açıklanan
talimatları mutlaka takip edin.
• Rüzgara maruz kalmasını önlemek için, dış üniteyi emiş tarafı duvara
bakacak şekilde takın.
• Dış üniteyi emiş tarafının doğrudan rüzgara maruz kalabileceği bir yere
monte etmeyin.
• Rüzgara maruz kalınmasını önlemek için, dış ünitenin hava deşarj tarafına
bir bölme plakası konulması önerilir.
• Ağır karlı bölgelerde, karın üniteyi etkilemeyeceği bir kurulum yeri seçin.

• Büyük bir tente kurun.
• Bir kaide inşa edin.

Karda gömülmesini önleyecek
şekilde üniteyi yükseğe monte
edin.

Nemlendirme hortumu montaj işi için uyarılar
• Nemlendirme hortumunu G takarken:
Mevcut ekli borulara monte edilemez. Montaj işine ayrıca gerek duyulur.
• Nemlendirme hortumunun

G

uzunluğu hortum paketleme malzemesi üzerine işaretlenmiştir.

1) Nemlendirme hortumunu
uzatırken bir uzatma hortumu (opsiyonel) kullanın.
2) Nemlendirme hortumunun G uzunluğunun nemlendirme kapasitesini sağlayacak şekilde ayarlanması gerekir. Fazla hortumu kesin.
Hortum uzunluğunu ayarlamak için uzaktan kumandayı kullanın. (Bkz. sayfa 16'daki “9. Nemlendirme hortum uzunluğunun
ayarlanması”.)
G

• Nemlendirme hortumunun G yerleşimi için kesilmesi gerekiyorsa, kesin ve dış ünite ile birlikte gelen birleşim yeri J ya da dirsek
(sahada tedarik edilir) ile bağlayın. Bunu yaparken, dış ünite ile birlikte sunulan bağlama bandı K ile hava kaçaklarını önlemek için bunu
sarın.
(Bkz. sayfa 8'deki “4-2 Kesilmiş nemlendirme hortumunun bağlanması”.)
• Nemlendirme hortumunu G duvar içine döşerken, iç ünite ve dış ünite kanallarına bağlamadan önce nemlendirme hortumunun
uçlarını su ya da benzer şeylerin girmesini önlemek için bantlayın.

G
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İç/Dış Ünite Montaj Çizimleri
 İç ünitenin takılması
1) İç ünitenin üstündeki  işaretlerini (3 konum) kullanarak montaj plakası A
kancalarını iç üniteye takın.
2) Alt gövdedeki tırnakları montaj plakasına A takın. Tırnaklar plakaya geçirilmezse, ön
ızgarayı çıkararak bunları geçirin.
(Tırnakların sıkı şekilde geçirilip geçirilmediğini kontrol edin.)
 İç ünitenin sökülmesi
Ön ızgaranın (alt) altındaki işaretli kısmı yukarı itin ve
ardından yukarı kaldırırken üniteyi çıkarın.

Çengel

A Montaj plakası

Tırnak
Alt gövde

İzin verilen maksimum boru
uzunluğu
İzin verilen minimum boru
uzunluğu *
İzin verilen maksimum boru
uzunluğu
Gaz borusu
Sıvı borusu

• Bir taraftaki duvar yeterince
uzaktaysa, diğer duvardan mesafe en
az 20mm olabilir.

1,5m
8m
D.Ç. 9,5 mm
D.Ç. 6,4 mm

İzin verilen maksimum soğutucu
gaz dolum miktarı **

Aşağı eğim vererek hortumu
takın.

1,34kg

Soğutucu borusu minimum uzunlukta
tutulmalıdır.
* Dış üniteden gelen gürültüyü ve titreşimi
önlemek için önerilen en kısa boru
uzunluğu 1,5m'dir.
(Ünitenin kurulum şekline kullanıldığı
ortama bağlı olarak mekanik gürültü ve
titreşim ortaya çıkabilir.)
** Aşırı soğutucu doldurmayın.

D Kablosuz uzaktan kumanda

Çengel

Tavandan 30mm
ya da daha fazla

Duvarlardan 50mm ya da daha uzakta
(her iki taraftan)

10m

E Uzaktan

kumanda yuvası

Nemlendirme hortumunu G
90°'den fazla bükmeyin.

Sifonu nemlendirme hortumundan G olabildiğince
uzağa takmayın.

Isıl izolasyon borusunu uygun bir
uzunlukta kesin ve yalıtım
borusunun kesme hattında
boşluk kalmayacak şekilde bant
ile sarın.

Genişletme bağlantısı dışa monte edilmelidir.
G Nemlendirme hortumu

Nemlendirme hortumunu G kullanmak zorsa, bunu
kesin ve dış ünite birlikte gelen birleşim yeri J ya da
dirsek ile (sahada tedarik edilir) bağlayın.

Soğutucu borusu ﬁziksel
hasardan korunmalıdır. Plastik
kapak ya da benzerini takın.

DİKKAT
* Boru uzunluğunu 1,5m ila 10m arasına ayarlayın.

Vidalar
(sahada tedarik edilir: M3 × 20L)

Yalıtım borusunu üstten alta kaplama bandı ile sarın.

Tavan yüzeyi altında 300mm
çalışma alanı bırakın.

Duvardan 250mm

Pilleri F yerleştirin.
Uzaktan kumanda yuvasını E duvara
vidalamadan önce, kumanda sinyallerinin
iç ünite tarafından düzgün şekilde
alındığından emin olun.

Zayıf tahliyesi olan yerlerde, dış ünite
için blokajlı kaideler kullanın. Ünite düz
konuma gelene dek ayak yüksekliğini
ayarlayın. Aksi taktirde, su kaçağı ya
da su birikimi meydana gelebilir.

Boru ve elektrik işleri için boşluk bırakın.
Genişleticiyi iç ünite tarafından bağlayın.

Kapatma vanası kapağı

m

6m

ta eri)
ıva ezl
c
k erk
ya
(A lik m
e
d

32

574mm
(Ayak
cıvata-d
elik me
rkezleri

)

Ünitenin arıza yapma riski varken,
ayak cıvatalarını veya tellerini kullanın.

 Kapatma vanası kapağının
sökülmesi.
1) Kapatma vanası kapağındaki
vidayı sökün.
2) Sökmek için kapağı aşağı
kaydırın.
 Kapatma vanası kapağının
takılması.
1) Kapatma vanası kapağının üst
kısmını dış üniteye takın.
2) Vidaları sıkın.
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İç Ünite Montajı
1. Montaj plakasının takılması
• Montaj plakası A iç ünitenin arkasında yer alır. Bir vidayı çıkarın.
• Montaj plakasının A iç ünite ağırlığını taşıyabilecek bir duvara monte edilmesi gerekir.
1) Plakanın tam düz olmasını sağlayarak geçici şekilde montaj plakasını
işaretleyin.
2) Montaj plakasını A duvara vidalar ile sabitleyin.

A

duvara sabitleyin ve delme noktalarını duvara

(Cıvata boyutu : M10)
199

251

(Cıvata boyutu : M10)
72

44

81

14,5

Kalkık tırnağa bir düzleyici koyun
Önerilen montaj plakası A tutuş
noktaları (tam olarak 9 nokta)

295

250,5
103

Sökülen boru
ağzı kapağı

374
324

Gaz
borusu
ucu

44,5

Sökülen boru ağzı
kapağı montaj plakası
cebinde saklanabilir.

165
Tahliye
hortumu
konumu

257

23

351

Sıvı
borusu
ucu

180
351

798

Duvar deliğinden Φ65

A Montaj plakası

Gösterildiği gibi şerit metreyi
kullanın. Şerit metrenin ucunu
konumuna getirin.

Üniteyi vidalarla sabitlerken
kullanın. Bkz. sayfa 11'deki “8.
Montaj dayanımının arttırılması”.

Tahliye hortumu
konumu

Duvar deliğinden Φ65

birim : mm

2. Bir duvar deliğinin açılması ve duvara gömülü borunun montajı
• Metal gövde ya da metal pano içeren duvarlarda, olası ısınmayı, elektrik
çarpmasını ya da yangını önlemek için besleme deliğinde bir duvara gömülü
İç taraf
boru ve duvar deliği kapağı kullanın.
Duvara gömülü boru
• Su kaçağını önlemek için borular çevresindeki boşlukları sızdırmaz
(sahada tedarik edilir)
malzeme ile doldurun.
1)
2)
3)
4)

Dışa eğim yapacak şekilde duvara 65mm’lik bir besleme deliği açın.
Deliğe bir duvara gömülü boru takın.
Duvar deliği kapağını duvar borusuna takın.
Soğutucu boru işlerini, kablajı ve tahliye boru işlerini bitirdikten sonra,
boru deliği boşluğunu macun ile doldurun.

Duvar deliği kapağı
(sahada tedarik edilir)

Dış taraf

Sızdırmaz
malzeme
(sahada tedarik
edilir)
ɸ65

Duvara gömülü boru
(sahada tedarik edilir)

3. Üniteler arası kablajın takılması
1) Vidalı kapağı ve ardından servis kapağını
çıkarın.
2) Üniteler arası kabloyu iç ünitenin
arkasından ön kısma doğru çekin.
Öncesinde kablo kenarı bükülmüşse
çekmek daha kolaydır.
3) Üniteyi montaj plakasına A taktıktan
sonra, üniteler arası kabloyu bağlamak için,
üniteler arası kabloyu şekilde gösterildiği
gibi bağlayın.

Düz başlı tornavida

İç ünitenin
kancasını
buradan asın.
Ambalaj ya da diğer
benzeri malzemeler
üzerine koyarak iç
üniteyi hafifçe kaldırın.

Vidalı kapak
Servis kapağı

Öncesinde üniteler
arası kablonun
uçlarını sıyırırken
kablonun doğru
uçlarını izolasyon
bandı ile bağlayın.

Üniteler arası kablo
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4. Nemlendirme hortumu montaj işi
4-1 İç ünitenin bağlanması
• Nemlendirme hortumunun

G

manşon tarafını iç ünite borusuna bağlayın.
• Sol taraf boru işleri

Hortumu ön ızgara çıkarılmış şekilde
bağlamak daha kolaydır.

Boşluk olmayacak şekilde
olabildiğince ileriye itin.
Kanal

Manşon
G Nemlendirme

hortumu
Nemlendirme hortumunu G sağdan çıkarmak için, manşonu
yukarıdaki şekilde gösterilen konumdan 180° çevirin.

Ön ızgara

• Sol alt boru işleri

• Sol geri boru işleri
Manşonun etek kısmını makas ile kesin
(kesik çizgili kısmı kesin).

Bu noktada manşonu kesin.

Hortumu kanala takın.

4-2 Kesilmiş nemlendirme hortumlarının bağlanması
• Kesilmiş nemlendirme hortumlarının

G

bağlanması sırasında, aşağıdaki uyarılara uyun.

Her nemlendirme hortumunu G birleşim
yeri J ya da dirseğinin (sahada tedarik
edilir) boşluk olmayacak şekilde kenarına
takın.

Bağlama bantlarını K birleşim yeri J ya da
dirseğin (sahada tedarik edilir) kenarından 10mm
uzağa uygulayarak nemlendirme hortumunun G
çıkmasını önleyin.

Dirsek
(sahada
tedarik edilir)

J Birleşim yeri

• Nemlendirme kapasitesini sağlamak için 1’den fazla dirsek kullanmayın.

4-3 Tahliye tapası ve tahliye hortumunun değiştirilmesi
• Sol tarafa takılması
1) Tahliye hortumunu çıkarmak için sağdaki izolasyon
tespit vidasını sökün.
2) Eskisi gibi izolasyon tespit vidasını sağa takın.
Bunun takılmasının unutulması su kaçaklarına neden
olabilir.
3) Soldaki tahliye tapasını çıkarın ve sağ tarafa takın.
4) Tahliye hortumunu takın ve verilen
iç ünite tespit vidası C ile sıkın.
Tahliye tapasının ayarlanması
Boşluk yok.

Yağlama yağını (soğutma
yağı) takarken tahliye tapasına
uygulamayın.
Yağlama yağının tahliye tapasına
uygulanması tapayı bozarak
tapadan kaçağa neden olacaktır.

Tahliye hortumu ekleme konumu
Tahliye hortumu ünitenin arkasındadır.

Sol taraf

Soldaki eklenti
C İç ünite tespit vidası

Tahliye hortumu

Sağ taraf

Sağdaki eklenti
(fabrika çıkışı)
İzolasyon tespit
vidası

Tahliye hortumu

Bir alyan anahtarı takın (4mm).

DİKKAT
Nemlendirme hortumunun takılması sırasında manşonu deforme etmemeye dikkat edin. Deforme olan manşonun kullanımı çarpma
sesine neden olabilir.
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İç Ünite Montajı
5. Boru, hortum ve kablo döşenmesi
• Boruları, tahliye hortumunu ve nemlendirme hortumunu G
şekilde gösterildiği gibi üniteden çıkan boruların yönüne göre
döşeyin.
• Tahliye hortumunun aşağı eğim verdiğinden emin olun.
• Boruları, tahliye hortumunu ve nemlendirme hortumunu G
izolasyon bandı ile sarın.

Boru bağlantı şeması
Sıvı borusu

Gaz
borusu

Üniteler arası kablo

Tahliye
hortumu
İzolasyon bandı

G Nemlendirme hortumu

5-1 Sağ, sağ arka ya da sağ alt boru işleri
• Sağ taraf boru işleri

• Sağ geri boru işleri

Boru ağzı
kapağını çıkarın.

• Sağ alt boru işleri
Bir dirsek kullanımı önerilir
(sahada tedarik edilir).

Aşağı eğim
vererek takın.

Boru ağzı kapağını
çıkarın.
G Nemlendirme
hortumu

1) Boru bağlantı şemasında gösterildiği gibi boruları, hortumu ve üniteler arası kabloyu izolasyon bandı ile sarın.
2) Tüm boruları duvardaki delikten geçirin ve iç üniteyi montaj plakasından A asın.
3) Boruları bağlayın.

5-2 Sol, sol geri veya sol alt boru işleri
• Sol taraf boru işleri

• Sol geri boru işleri
G Nemlendirme

Soğutucu borusu

hortumu
Tahliye
hortumu
Boru ağzı
kapağını çıkarın.
Soğutucu borusu

• Sol alt boru işleri

Boru ağzı kapağını
çıkarın.

Soğutucu borusu

G Nemlendirme
hortumu

1) Tahliye tapası ve tahliye hortumunu değiştirin. (Bkz. sayfa 8'deki “4-3 Tahliye tapası ve tahliye hortumunun
değiştirilmesi”.)
2) Soğutucu borularını çekin ve montaj plakasında A işaretli sıvı ve gaz boruları ile uyumlu şekilde döşeyin.
3) İç üniteyi montaj plakasına A asın.
4) Boruları bağlayın. Bu zorsa, önce ön paneli çıkarın.
5) İzolasyon bandı ile borulara izolasyonu sarın. Tahliye hortumunu değiştirmiyorsanız, bunu aşağıda gösterilen yerde saklayın.
G Nemlendirme hortumu

Üniteler arası kablo

Montaj zorsa, boru kapağını (4 tırnak) çıkarın ve ön
ızgarayı (alt) kesip çıkarın.

Tahliye hortumu

Kanal boyunca
kesin (her iki uç)

Bu deliği macun veya
sızdırmaz malzeme ile
yalıtın.
A Montaj plakası

Plastik bant ile sarın.
İzolasyon bandını soğutucu borularının eğilmiş
kısmına sarın. Her dönüşte bandın en az yarım
genişliği kadar çakıştırın.

4 tırnak

9
07_TR_3P338604-1D.indd 9

12/14/2015 16:36:54

5-3 Duvara gömülü borular
Sol, sol geri veya sol alt boru işlerinde verilen talimatlara uyun.
1) Tahliye borusundan çekilmeyecek şekilde tahliye
hortumunu bu derinliğe sokun.

Tahliye borusundan
çekilmeyecek şekilde tahliye
hortumunu bu derinliğe sokun.

İç duvar

50mm ya da
daha fazla
Dış duvar

Tahliye hortumu
Vinil klorür
tahliye borusu
(VP-30)

DİKKAT
İç ünite büyüktür, bu nedenle kaldırırken dengenizi kaybetmemeye dikkat edin.

6. Kablo döşeme
1) Kablo uçlarını soyun (15mm).
2) Kablo renklerini, iç ve dış ünitenin terminal bloklarındaki terminal numaraları ile eşleştirin ve kabloları sıkıca ilgili terminallere
vidalayın.
3) Toprak kablolarını ilgili terminallere bağlayın.
4) Sıkıca takılı olduklarından emin olmak için kabloları çekin ve ardından kablo kelepçesi ile kabloları sabitleyin.
5) HA sistemine bağlantı durumunda. HA bağlantı kablosunu geçirin ve S21’i bağlayın.
(Bkz. sayfa 18'deki “HA sistemine bağlantı”.)
6) Servis kapağı sıkıca oturacak şekilde kablolara şekil verin ve servis kapağını kapatın.

Kabloları terminal vidaları
ile sıkıca sabitleyin.

Terminal bloğu
1

2

3

Elektrik kablaj kutusu
Servis kapağının sıkıca
takılabilmesi için kablolara şekil
verin.

Belirtilen kablo
tipini kullanın.

Kablolara harici gerilim
uygulanmayacak şekilde kablo
kelepçesini sabitleyin.
Kablo kelepçesi

İç ünite kablosu
4 çekirdekli 1,5mm² veya daha büyüğü
60245 IEC 57
H05RN
İç
ünite

Dış ünite
1 23

LN

1
2
3

Kabloları terminal
vidaları ile sıkıca sabitleyin.

UYARI
• Çekilmiş kablolar, uzatma kabloları ya da starburst bağlantıları kullanmayın, aksi halde aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangın
ortaya çıkabilir.
• Ürün içinde yerel olarak satın alınabilen elektrikli parçaları kullanmayın. (Terminal bloğundan gelen, tahliye pompası, vb için gücü
bölmeyin.) Aksi takdirde elektrik çarpması ya da yangına neden olunabilir.
• İç üniteye elektrik kablosunu bağlamayın. Aksi taktirde elektrik çarpması ya da yangına neden olunabilir.
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İç Ünite Montajı
7. Tahliye boruları
1) Tahliye hortumunu sağda açıklandığı gibi bağlayın.

Tahliye hortumuna
aşağı eğim verilmelidir.
Hiçbir sifona izin
verilmez.
Hortumun ucunu suya
koymayın.

2) Suyun düzgün akışını kontrol için hava filtrelerini sökün ve bir
miktar suyu tahliye kabına doldurun.

ɸ16
ɸ18

3) Tahliye hortumu uzantısı ya da gömülü tahliye boruları
gerekirse, hortum ön ucu ile uyumlu olan uygun parçaları
kullanın.

Hortum ön ucunun şekli
Uzatma tahliye
hortumu

Isı izolasyon tüpü (sahada tedarik edilir)

ɸ18

İç ünite ile sunulan
tahliye hortumu

5) Sert polivinil klorür boruyu (nominal çapı 13mm) gömülü
borular gibi iç üniteye takılı olan tahliye hortumuna doğrudan
bağlarken, piyasada bulunan bir tahliye yuvasını (nominal
çapı 13mm) bir birleşim yeri olarak kullanın.

İç ünite tahliye
hortumu

ɸ16

4) Tahliye hortumu uzatma gerektirirse, iç çapı 16mm olan bir
uzatma hortumu elde edin.
Uzatma hortumunun iç kesitini termal olarak mutlaka yalıtın.

İç ünite ile
sunulan tahliye
hortumu

Piyasada bulunan
tahliye yuvası (nominal
çap 13mm)

Piyasada bulunan sert
polivinil klorür boru
(nominal çap13mm)

8. Montaj dayanımının artırılması
• Montaj dayanımını artırmak için iç üniteyi bir
montaj plakasına A vidalamanızı öneririz.

İç ünitenin alt tarafını kaldırın ve boru kapağını çıkarın.
Vida konumları

1) Ön ızgaranın boru kapağını çıkarın (alt). (4
tırnak)
2) İç üniteyi, iç ünite tespit vidaları C ile
sabitleyin.
3) Boru kapağını takın.
Kalkık durumda tutmak
için iç ünite arkasına bir
ambalaj malzemesi ya
da benzerini yerleştirin.

Boru kapağı

İç ünite

4 tırnak
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Dış Ünite Montaj Kuralları
• Bir duvar ya da başka bir engelin dış ünitenin giriş ve çıkış hava akış yolunda bulunması durumunda, aşağıdaki montaj kurallarını takip
edin.
• Aşağıdaki montaj modelleri için, çıkış tarafında duvar yüksekliğinin 1200mm ya da daha az olması gerekir.
Bir tarafa bakan duvar
50’den fazla

İki tarafa bakan duvar

100’den fazla

Üç tarafa bakan duvar

50’den fazla

Havanın
yönü
1200
ya da
daha az

150’den fazla

150’den fazla
100’den
fazla

200’den
fazla

50’den fazla

Yandan görünüm

300’den fazla

50’den fazla
50’den fazla

Üstten görünüm

Üstten görünüm
birim: mm

Dış Ünite Montajına ilişkin Uyarılar
20

• Ünitenin çalışma esnasında herhangi bir titreşim ya da gürültü ortaya çıkarmaması için montaj yerinin
sağlamlığını ve düzlüğünü kontrol edin.
• Temel çizimi ile uyumlu olarak, üniteyi sıkı şekilde temel cıvatalarıyla sabitleyin. (Her biri piyasada
bulunabilecek 4 set M8 ya da M10 temel cıvatası, somunu ve pulunu hazırlayın.)
• Uçları temel yüzeyinden 20mm uzakta olana dek temel cıvataları sokmak gerekir.

Dış Ünitenin Montajı
1. Dış ünitenin montajı
1) Dış ünite monte edilirken, sayfa 5’teki “Kurulum Yerinin seçilmesi” ve sayfa 6’daki “İç/Dış Ünite Montaj Çizimleri” kısımlarına
bakın.
2) Tahliye işleri gerekirse, aşağıdaki prosedürleri takip edin.

2. Tahliye işi
1) Tahliye için tahliye yuvasını H kullanın.
2) Tahliye ağzı, bir montaj tabanı ya da zemin yüzeyi ile örtülürse, en az
30mm yükseklikteki ilave ayak tabanlarını dış ünitenin ayakları altına
yerleştirin.
3) Soğuk bölgelerde, dış ünite ile birlikte tahliye hortumunu kullanmayın.
(Aksi durumda, tahliye edilen su donarak ısıtma performansını olumsuz
etkileyebilir.)

Tahliye deliği
Alt gövde
Φ18 delik

H Tahliye yuvası

Hortum (piyasada bulunur, iç
çapı 16mm)

Hava çıkışı tarafı
(Alttan görünüm)

3. Boru ucunun genişletilmesi
1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin.
2) Parçacıkların boruya girişini önlemek için
pürüzleri kesilme yüzeyi aşağı bakacak
şekilde çıkarın.
3) Konik somunu boruya takın.
4) Boruyu genişletin.
5) Genişletmenin uygun şekilde yapıldığını
kontrol edin.

Kontrol et
Tam olarak dik
açılarda kesim
yapın.

Pürüzleri
temizleyin

Boru ucunun mükemmel
daire oluşturacak şekilde
genişletilmesi gerekir.

Genişleticinin iç
yüzeyi pürüzsüz
olmalıdır.

Konik somunun takılı
olmadığından emin olun.

Genişletme

Tam olarak aşağıda gösterilen konuma ayarlayın.
A
Kalıp

R32 veya R410A için genişletme aracı
A

Geleneksel genişletme aracı

Kavrama tipi

Kavrama tipi (Sert tip)

Kelebek somun tipi (Imperial tip)

0-0,5mm

1,0-1,5mm

1,5-2,0mm

UYARI
•
•
•
•
•
•

Genişletilen kısımda madeni yağ kullanmayın.
Ünitelerin ömrünü kısaltacağından madeni yağın sisteme girişini önleyin.
Önceki kurulumlarda kullanılmış olan boruları asla kullanmayın. Sadece ünite ile verilen parçaları kullanın.
Kullanım ömrünü garanti edebilmek için bu R32 ünitesine asla bir kurutucu takmayın.
Kurutucu madde çözünerek sisteme zarar verebilir.
Yanlış genişletme soğutucu gaz kaçağına neden olabilir.
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Dış Ünitenin Montajı
4. Soğutucu boruları
DİKKAT
• Ana üniteye sabitlenmiş konik somunu kullanın. (Yaşlanmayla birlikte konik somunun kırılmasının önlenmesi.)
• Gaz kaçağını önlemek için, soğutma yağını sadece konik kısma uygulayın. (Sadece R32 soğutma yağı kullanın.)
• Konik somunlarda hasarı ve gaz kaçağını önlemek için konik somunları sıkarken tork anahtarı kullanın.
• Her iki konik kısmın merkezini hizalayın ve konik somunları 3 ya da 4 kez elinizle sıkın. Ardından, tork anahtarları ile tam olarak
sıkın.
• R410A için soğutma yağı iç konik kısma uygulama için de kullanılabilir.
Yağ uygula

Sık

Konik somun

Konik somun sıkma torku
Gaz tarafı

Soğutma yağını
dış yüzeye
uygulamayın.

Tork anahtarı

Soğutma yağını
konik kısmın
iç yüzeyine
uygulayın.
Aşırı torkla sıkmaktan
kaçınmak için soğutma yağını
konik somuna uygulamayın.

6,4mm

32,7-39,9N · m
(333-407kgf · cm)

14,2-17,2N · m
(144-175kgf · cm)

Somun
anahtarı

Boru
birleşimi

Sıvı tarafı

9,5mm

Vana başlığı sıkma torku
Gaz tarafı

Sıvı tarafı

9,5mm

6,4mm
21,6-27,4N · m
(220-280kgf · cm)

Konik
somun

Servis portu sıkma torku
10,8-14,7N · m (110-150kgf · cm)

5. Soğutucu boru işleri
5-1 Boru kullanımına ilişkin uyarılar
• Borunun açık ucunu toz ve neme karşı koruyun.
• Tüm boru bükümleri olabildiğince nazik şekilde yapılmalıdır.
Bükme için bir boru bükücü kullanın.

Mutlaka bir başlık takın.
Yağmur

Duvar

Hiçbir konik başlık
yoksa, kir ve suyu
uzak tutmak için konik
ağzı bantla kapatın.

5-2 Bakır ve ısı izolasyon malzemelerinin seçilmesi
Piyasada bulunan bakır boruları ve fitingleri kullanırken şu hususları dikkate alın:
• İzolasyon malzemesi: Polietilen köpük
Isı iletkenlik oranı: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
soğutucu gaz borusunun yüzey sıcaklığı maks. 110°C’ye ulaşır.
Bu sıcaklığa dayanabilecek ısı izolasyon malzemelerini seçin.
• Aşağıdaki izolasyon ölçülerine sadık kalarak hem gaz hem de sıvı borularını mutlaka yalıtın.
Boru bağlantı şeması
Sıvı borusu izolasyonu

Kapatma vanasından
genel yoğuşmanın iç ünite
üzerine izolasyon ile boru
arasından damlama riski varsa
izolasyonun kenarını yalıtın.

Sıvı borusu

Üniteler arası kablo

Gaz borusu

G Nemlendirme
hortumu

Kaplama bandı

Gaz borusu izolasyonu

Gaz tarafı

Sıvı tarafı

Gaz borusu termal
izolasyonu

Sıvı borusu termal
izolasyonu

D.Ç. 9,5mm

D.Ç. 6,4mm

İ.Ç. 12-15mm

İ.Ç. 8-10mm

Minimum eğme yarıçapı

Kalınlık 10mm Min.

30mm ya da daha fazla
Kalınlık 0,8mm (C1220T-O)

• Gaz ve sıvı boruları için ayrı ısıl izolasyon boruları kullanın.
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6. Havanın bir vakum pompası ile boşaltılması ve gaz kaçağı kontrolü
UYARI
•
•
•
•

Belirtilen soğutucu gaz (R32) dışında bir maddeyi soğutma döngüsüne karıştırmayın.
Soğutucu gaz kaçakları olduğunda, olabildiğince ve hızlı bir şekilde odayı havalandırın.
R32 ve diğer soğutucu gazların daima toplanması ve doğrudan çevreye salınmaması gerekir.
R32 ya da R410A (manometre manifoldu, dolum hortumu ya da vakum pompası adaptörü gibi) için takımları kullanın.

• Boru işi tamamlandığında, bir vakum pompası ile havayı
boşaltmanız ve gaz kaçağını kontrol etmeniz gerekir.
• Kapatma vana çubuğunu kullanmak için bir alyan anahtarı
(4mm) kullanın.
• Tüm soğutucu boru birleşim yerlerinin bir tork anahtarı ile
belirtilen sıkma torkuna sıkılması gerekir.

Bileşik
manometre

Manometre

Yüksek basınç
vanası

Manometre
manifoldu
Düşük basınç
vanası

Vana başlıkları

Dolum
hortumları
Vakum pompası
adaptörü
Vakum pompası

Sıvı
kapatma
vanası
Gaz
kapatma
vanası

Servis portu

1) Dolum hortumunun çıkıntılı tarafını (manometre manifoldundan gelen) gaz kapatma vanasının servis portuna bağlayın.
2) Manometre manifoldunun düşük basınç vanasını (Lo) tam açın ve yüksek basınç vanasını da (Hi) tam olarak kapatın.
(Yüksek basınç vanası sonuç olarak hiçbir işlem gerektirmez.)
3) Vakum pompalaması yapın ve bileşik manometre değerinin –0,1MPa (–76cmHg) olduğundan emin olun.
(Vakum pompası en az 10 dakika çalışmalıdır.)
4) Manometre manifoldunun düşük basınç vanasını (Lo) kapatın ve vakum pompasını durdurun.
(Bu durumu birkaç dakika muhafaza ederek bileşik manometre ibresinin gerilemediğinden emin olun.)*1
5) Kapakları, sıvı kapatma vanasından ve gaz kapatma vanasından çıkarın.
6) Vanayı açmak için bir alyan anahtarı ile sıvı kapatma vanasının çubuğunu 90° saatin tersi yönde çevirin.
5 saniye sonra kapatın ve gaz kaçağını kontrol edin.
Sabunlu su ile, iç ünitenin genişletici kısmından ve dış ünite genişletici kısmından ve vana çubuklarından gaz kaçağını kontrol edin.
Kontrol bittikten sonra, tüm sabunlu suyu silin.
7) Dolum hortumunu gaz kapatma vanasının servis portundan ayırın ve sıvı gaz kapatma vanalarını tam olarak açın.
(Vana çubuğunu tahdit sonunu geçecek şekilde çevirmeye çalışmayın.)
8) Bir tork anahtarı ile belirtilen torklarda sıvı ve gaz kapatma vanalarının vana başlıklarını ve servis portu başlıklarını sıkın.
*1 Bileşik manometre ibresi geriye doğru giderse, soğutucuda su olabilir veya gevşek bir boru birleşim yeri söz konusu olabilir. Tüm
boru bağlantılarını kontrol edin ve gerektiği gibi somunları yeniden sıkın, ardından 2) ila 4) arası adımları tekrar edin.
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Dış Ünitenin Montajı
7. Kablo döşeme
UYARI
• Çekilmiş kablolar, uzatma kabloları ya da starburst bağlantıları kullanmayın, aksi halde aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangın
ortaya çıkabilir.
• Ürün içinde yerel olarak satın alınabilen elektrikli parçaları kullanmayın. (Terminal bloğundan gelen, tahliye pompası, vb için gücü
bölmeyin.) Aksi takdirde elektrik çarpması ya da yangına neden olunabilir.
• Kesinlikle bir toprak kaçağı dedektörü takın. (Yüksek harmonik değerlere dayanabilen.)
(Bu ünite bir inverter kullanmaktadır. Yani toprak kaçağı dedektörünün zarar görmemesi için, seçilen dedektörün harmonik değerleri
idare edebilecek bir yapıda olması gerekir.)
• Temas noktası boşlukları arasında en az 3mm olan bir tam kutuplu ayırmalı tip devre kesici kullanın.
• Toprak kaçağı devre kesicisi 30mA ya da daha düşük bir değerde çalışmalıdır.
• İç üniteye elektrik kablosunu bağlamayın. Aksi takdirde elektrik çarpması ya da yangına neden olunabilir.
• Tüm çalışmalar bitene dek devre kesiciyi açmayın.
1) Kablodan izolasyonu sıyırın (20mm).
2) Terminal numaralarının uyumlu olması için iç ve dış üniteler arasına üniteler arası kabloları bağlayın. Terminal vidalarını iyice
sıkın. Vidaları sıkmak için düz başlı tornavida kullanmanızı öneririz. Vidalar terminal bloğu ile birlikte sunulur.
Kabloları terminal vidaları ile sıkıca sabitleyin.

İç
ünite

Güç kaynağı kablosu
3 çekirdekli 2,5mm² veya daha büyüğü
60245 IEC 57
H05RN

Dış
ünite

İç ünite kablosu
4-çekirdekli 1,5mm² veya daha büyüğü
60245 IEC 57
H05RN

1 23

LN

1
2
3

Toprak kaçağı
devre kesicisi

Devre kesici
16A
Kabloları terminal vidaları
ile sıkıca sabitleyin.

Kablo uçları harici gerilim
almayacak şekilde kablo
kelepçesini iyice sıkın.

1

2

Güç beslemesi
50Hz 220-240V

Toprak

Güç beslemesi
terminal bloğu

3

2

1

3

Servis kapağı sıkıca
takılabilecek şekilde
kablolara şekil verin.

Belirtilen kablo tipini
kullanın ve sıkı
şekilde bağlayın.

DİKKAT
• Örgülü kabloları kullanırken, güç kaynağı terminal
bloğuna bağlantı için bir yuvarlak tutturuculu terminal
kullandığınızdan emin olun.
Kablolardaki yuvarlak tutturuculu terminalleri örtülen
kısma kadar çekip yerine sabitleyin.

Örgülü kablo
Yuvarlak tutturuculu terminal

• Yuvarlak tutturuculu terminali takarken aşağıdaki metodu kullanın.
Vida

Düz pul

Vida

A

Yuvarlak tutturuculu
terminal

Vida
Yuvarlak tutturuculu
terminal

Doğru

Düz pul

Düz pul
Yuvarlak
tutturuculu terminal
Yanlış

Ok görünümü A

• Tek çekirdekli kabloyu takarken aşağıdaki metodu
kullanın.
Doğru

Yanlış
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8. Nemlendirme hortumunun bağlanması
• Klima nemlendirme hortumu G bağlanmadan çalıştırılırsa, nemlendirilen hava dış üniteyi doldurur ve basılı devre kartında bir kısa
devreye neden olabilir. Mutlaka bunu bağlayın.
1) Nemlendirme hortumunu G dış nemlendirme borusuna bağlayın.
2) Nemlendirme hortumunun G çıkmasını önlemek için bir bağlama bandı
Dış
nemlendirme
borusu

K

uygulayın.

Bölüm B

Boşluk olmadığından
emin olarak nemlendirme
hortumunu G takın.
Bağlama bandını K hortumun
çıkmasını önlemek için
nemlendirme hortumunun
G üstünden 10mm uzağa
uygulayın.

G Nemlendirme

hortumu

Bölüm A
Kapatma vanası kapağının arkasında
bu bariyer mevcutsa, A ve B kısımlarını
kesin ve bariyeri yukarı bükün.
Kapatma vanası kapağı

Bağlama bandının birleşme kısmı
G Nemlendirme
hortumu

Bağlama bandının K birleşme kısmını dış ünite tarafına çevirin.
(Kapatma vanası kapağının takılması daha kolaydır.)

K Bağlama bandı

9. Nemlendirme hortum uzunluğunun ayarlanması
• Nemlendirme kapasitesini sağlamak için nemlendirme hortumu uzunluğunu ayarlayın.
Nemlendirme hortumu uzunluğunu ayarlamak için uzaktan kumandayı kullanın.
Bunu yaparken, ünite ile uzaktan kumanda arasında iletişim kurulurken üniteyi açın.
1) En az 5 saniye
öğesine basın.
• Varsayılan menü gösterilir.
• Menüden çıkmak için,
öğesine basın ya da 60 saniye süreyle müdahale etmeyin. Ekran normal gösterimine dönecektir.
2)

öğesine basın. “Hose length (Hortum uzunluğu)” öğesini seçin.

3) Nemlendirme hortumu uzunluğu ayar modunu girmek için
öğesine basın.
• Uzaktan kumandayı mutlaka iç üniteye doğrultmalısınız.
• Ayarlı durumda olan nemlendirme hortumu uzunluğu gösterilecektir. (Varsayılan olarak hiçbir ayar yapılmaz.)
4)

seçeneğine basın ve nemlendirme hortumu uzunluğunu ayarlayın.
Nemlendirme hortumu uzunluğu 5 aşamada ayarlanabilir:
3M

3,1M 4M

5) Nemlendirme hortumu uzunluğunu ayarlarken,
• Uzaktan kumandayı iç üniteye doğru tutun.
6)

4,1M 6M

6,1M 8M

8,1M 10M

seçeneğine basın.

öğesine basın.
• Nemlendirme hortumu uzunluğu ayarı tamamlandı.

• Nemlendirme hortumu uzunluğunu yanlış ayarlarsanız, adım 4)’te “Length Reset (Uzunluk Sıfırlama)” ile ayarı iptal edin ve
uzunluğu yeniden ayarlayın.
Nemlendirme hortumu uzunluğu ayarlı durumdayken, adım 4)’te sadece sıfırlama gösterilir.
• Nemlendirme hortumunun yanlış ayarı yetersiz çalışmaya ve gürültüye neden olabilir. Mutlaka bunu bağlayın. (Ayarlı değilken, hata
kodu “UA” gösterilir.)

< Ünite açılamadığında >
• İç üniteyi açmadan nemlendirme hortumu uzunluğunu ayarladığınızda.
Yukarıdaki adım 3)’te, “Receive failure (Alım arızası)” gösterilir.
Ancak, adım 4) ve 5)’teki işlemlerle, “Length set (Ayarlı uzunluk)” gösterilir ve nemlendirme hortumu uzunluğu da uzaktan
kumandaya kaydedilir.
Hata kodunun “H”, adım 4) ve 5)’teki işlemler sırasında gösterilmesi gerekir.
• Klimayı kullanırken, nemlendirme hortumu uzunluğu iç üniteye gönderilecek ve nemlendirme hortumu uzunluğu ayarlanacaktır.
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Montaj Püf Noktaları
 Ön panelin çıkarılması ve takılması
• Çıkarma yöntemi
1) Parmaklarınızı ön panelin her iki tarafından geçirin ve panel durana dek açın.
Durma konumundan yukarı itilmesi panelin daha kolay çıkarılmasına izin verir.
2) Sol ön panel şaftını dışa ittiğinizde, ön paneli yukarı iterek çıkarın. (Benzer şekilde sağdaki ön panel şaftını çıkarın.)
3) Her iki ön panel şaftını çıkardıktan sonra, ön paneli kendinize doğru çekip çıkarın.

Ön panel şaftı

Ön panel şaftı

• Montaj yöntemi
Ön paneldeki sağ ve sol ön panel şaftlarını tek seferde şaft
deliklerine takın ve yavaşça paneli kapatın.
(Ön panelin her iki tarafına da bastırın.)

Ön panel şaftı

Şaft deliği

 Ön ızgaranın çıkarılması ve takılması
• Çıkarma yöntemi
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ön paneli çıkarın.
Klape ile yardımcı klapeyi aşağı yönlendirin.
Akış kondüktörü ünitesini çıkarın. (Bkz. Şekil 1)
Ön ızgarayı tutan vidaları sökün (sağ). (3 vida) (Bkz. Şekil 2)
Ön ızgarayı (üst) düz başlı tornavida ile kaldırırken, tırnakları açın ve ön ızgarayı (sağ) çıkarın.
(Bkz. Şekil 3)
Ön ızgarayı tutan vidaları sökün (sol). (2 vida) (Bkz. Şekil 4)
Ön ızgarayı (üst) düz başlı tornavida ile kaldırırken, tırnakları açın ve ön ızgarayı (sol) çıkarın.
Düz başlı tornavidayı sokun ve vida kapağını çıkarın. (Bkz. Şekil 5)
Servis kapağını sabitleyen vidayı ve servis kapağını çıkarın. (Bkz. Şekil 6)
Ön ızgaranın orta kısmını (alt) kendinize doğru çekerken 3 tırnağı açın. (Bkz. Şekil 7)

Şekil 4

Şekil 1

Ön ızgara
(sol)

Akış kondüktörü Şekil 2
ünitesi

Şekil 3

Üstten
görünüm

Ön ızgara
(sağ)

Şekil 5

Düz başlı tornavida

Şekil 6
Servis kapağı

Şekil 7

Ön ızgara (alt)

Vidalı kapak
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• Montaj yöntemi

Şekil 8

1) Ön ızgarayı takın (alt).
Her iki taraftaki tırnakların sıkıca geçirildiğinden emin
olun. (Bkz. Şekil 8)
2) Servis kapağını takın ve bir vida ile sabitleyin.
3) Vidalı kapağı takın.
4) Ön ızgaraları (sol ve sağ) takın ve bağlantı vidalarını
(sol taraf için 2 vida, sağ için 3 vida) sıkın.
Ön ızgaralar (sol ve sağ) büyük olasılıkla ön ızgaranın
(alt) üzerinde yer alır. Bunları takarken çok dikkat edin.
(Bkz. Şekil 9)

Şekil 9
Ön ızgaranın
üzerine binme (alt)

Ön ızgara (alt)

Doğru

Yanlış

 Farklı adreslerin ayarlanması
• 2 iç ünite bir odaya konulduğunda, 2 kablosuz uzaktan kumanda farklı adresler için ayarlanabilir.
İki üniteden birinin adres ayarını değiştirin.
• Detaylar için kullanım kılavuzuna bakın.

 HA sistemine bağlantı
(Kablolu uzaktan kumanda, merkezi uzaktan kumanda, vb.)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ön paneli, akış kondüktörü ünitesini ve ön ızgarayı (sağ) çıkarın. (3 vida) (Bkz. sayfa 17)
Elektrik kablaj kutusu kapağını çıkarın. (3 tırnak)
HA bağlantı kablosunu HA konnektörüne takın “S21” (beyaz).
HA bağlantı kablosunu geçirin.
Elektrik kablaj kutusunu eski yerine takın. (3 tırnak)
Ön ızgarayı (sağ), akış kondüktörü ünitesini ve ön paneli eski konumlarına takın.
Elektrik kablaj kutusu

HA bağlantı kablosunun geçirilmesi

HA konnektörü
“S21” (beyaz)

Elektrik kablaj kutusu
kapağı

Tırnaklar

 Pompa boşaltma işletimi
Çevreyi korumak için, ünitenin yeri değiştirilirken ya da imha edilirken pompa
boşaltma işlemini yapın.
1) Vana başlığını sıvı kapatma vanasından ve gaz kapatma vanasından çıkarın.
2) Basınçlı soğutma işletimini gerçekleştirin.
3) 5 ila 10 dakika sonra, sıvı kapatma vanasını bir alyan anahtarı ile kapatın.
4) 2 ila 3 dakika sonra, gaz kapatma vanasını kapatın ve basınçlı soğutma işletimini
durdurun.

< Basınçlı soğutma işletimi >

Sıvı kapatma
vanası
Gaz kapatma
vanası

Alyan
anahtarı

Kapat

Vana
başlığı
İşletimin ardından, valf başlığını eski
konumuna geri takın.

İç ünite AÇIK/KAPALI anahtarının kullanımı
Ön paneli açın ve en az 5 saniye iç ünite AÇIK/KAPALI anahtarına basın. (İşletim
başlayacaktır.)
• Basınçlı soğutma işletimi 15 dakika sonra otomatik duracaktır.
İşletimi durdurmak için, iç ünite AÇIK/KAPALI anahtarına basın.

DİKKAT
Sıvı kapatma vanasını kapattıktan sonra, gaz kapatma vanasını 3 dakika içinde kapatın ve basınçlı soğutma işletimini durdurun.
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Deneme İşletimi ve Test
1. İç ünitenin takılacağı konumu ayarlamak için
• Oda şeklini ve kurulum yeri ile ilişkisini ayarlayarak
uygun hava akış yönü kontrolü elde edilebilir. Düzgün
ayarlanmazsa, uygun iç sıcaklık kontrolü hava akış
ayarlarına dayalı olarak sağlanamayabilir.

1)
2)

Detaylar için kullanım kılavuzuna bakın.
20 ila 500mm
için sol köşe

20 ila 500mm
için sağ köşe

Ortaya montaj için
merkezle

öğesine basın.
öğesine basarak “INSTALLED POSITION (Kurulu konum)” ’u seçin ve

3) Uygun öğeyi seçin ve

seçeneğine basın.

seçeneğine basın.

2. Fotokatalitik hava temizleme ve koku giderme filtresinin takılması
1) Ön paneli açın ve toz kutusunu çıkarın. Sağ taraftaki filtre tapası gövdesini (sarı) çekin.

Aşağı çek

Tespit topuzu

Toz kutusu

Filtre tapası gövdesi (sarı)

Tespit topuzu

2) Ekran ünitesini (siyah) yukarı yönlendirin ve hava filtresini
çıkarın.

Ekran ünitesi (siyah)

Hava filtresi

3) Fotokatalitik hava temizleme ve koku giderme filtresini
B takın.

B Fotokatalitik hava

temizleme ve koku
giderme filtresi

Tırnaklar

4) Hava filtresini ve toz kutusunu eski yerlerine geri takın.

3. Deneme işletimi ve test
3-1 Besleme voltajını ölçün ve belirtilen aralıkta olduğundan emin olun
3-2 Deneme işletimi SOĞUTMA ya da ISITMA işletiminde gerçekleştirilmelidir
• SOĞUTMA işletiminde, en düşük programlanabilir sıcaklığı seçin; ISITMA işletiminde ise, en yüksek programlanabilir
sıcaklığı seçin.
1) Deneme işletimi iç sıcaklığa bağlı olarak her iki modda da devre dışı bırakılabilir.
Aşağıda açıklandığı gibi deneme işletimi için uzaktan kumandayı kullanın.
2) Deneme işletimi bittikten sonra, sıcaklığı normal bir düzeye ayarlayın (SOĞUTMA işletiminde 26°C ila 28°C, ISITMA
işletiminde, 20°C ila 22°C).
3) Koruma için, sistem kapatıldıktan sonra 3 dakika süreyle yeniden başlatma işlemini devre dışı bırakır.
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3-3 Nemlendirme işlemi için bir deneme işletimi yapmak amacıyla, aşağıdaki talimatları takip
ederek deneme işletimi modunu uzaktan kumandadan etkinleştirin ve
öğesine basın
Uzaktan kumandadan deneme işletimi
1) En az 5 saniye
2)

öğesini basılı tutun. (Varsayılan menü gösterilecektir.)

öğesine basarak “Test mode (Test modu)” öğesini seçin ve
• Ünite deneme işletimi moduna girer ve ekranda

seçeneğine basın.

gösterilir.

3) Test etmek istediğiniz işletim modunun (SOĞUTMA/ISITMA/NEMLENDİRME) butonuna basın.
• Deneme işletimi yaklaşık 30 dakika sonra otomatik duracaktır.
Deneme işletiminden çıkmak için,
öğesine basın.

3-4 Üniteyi, normal çalıştığını kontrol için kullanım kılavuzu ile uyumlu şekilde çalıştırın
3-5 FİLTRE TEMİZLEME işletimi öncesinde klimanın çalışmadığından emin olun
1)

öğesine basın ve FİLTRE TEMİZLEME işletiminin hatasız yapıldığından emin olun.

3-6 Deneme işletiminin ardından, toplam güç tüketimini sıfırlayın
1)
2)

öğesine basın.
öğesine basarak “RESET USED POWER (KULLANILAN GÜCÜ SIFIRLA)” öğesini seçin ve

3) “RESET with APPLY (UYGULAMA ile SIFIRLA)” gösterilir.

seçeneğine basın.

öğesine bastığınızda, toplam güç tüketimi sıfırlanır.

• Klima çalışmazken bile, bir miktar güç tüketir. Müşteri kurulduktan hemen sonra üniteyi kullanmayacaksa, elektrik
harcamasını önlemek için devre kesiciyi kapatın.

4. Test maddeleri
Test maddeleri

Belirti

İç ve dış üniteler sağlam kaidelere düzgün şekilde takılmış.

Düşme, titreşim, gürültü, AKILLI GÖZ
sensörünün daralmış algılama aralığı

Hava filtresi ve toz kutusu düzgün takılmış mı?

Gürültü, su kaçağı, FİLTRE TEMİZLEME
işletimi devre dışı

Fotokatalitik hava temizleme ve koku giderme filtresini taktınız mı?

Gürültü, su kaçağı, FİLTRE TEMİZLEME
işletimi devre dışı

Herhangi bir soğutucu gaz kaçağı olmadığından emin olmak için bir kaçak testi
yaptınız mı?

Yetersiz soğutma/ısıtma işlevi

Soğutucu gaz ve sıvı boruları ile iç tahliye hortumu termal izolasyonludur.

Su kaçağı

Tahliye hattı düzgün şekilde takılmış.

Su kaçağı

Müşteriye dış ünite için tahliye işlerinin gerekip gerekmediğini sordunuz mu?

Dış ünitenin altındaki delikten tahliye
suyunun damlaması

Tahliye hortumu havalandırma fanı ya da diğerlerini kullanırken (vurma sesi)
anormal gürültü üretiyor mu?

Gürültü (Opsiyonel hava kesimli tahliye
tapası.)

Sistem düzgün şekilde topraklanmış.

Elektrik çarpması tehlikesi

Belirtilen kablolar üniteler arası kablaj bağlantıları için kullanılırlar.

Çalışmama ya da yanma hasarı

İç veya dış ünitenin hava giriş ve çıkışında bir engel yok.

Yetersiz soğutma/ısıtma işlevi

Kapatma vanaları açılmış.

Yetersiz soğutma/ısıtma işlevi

İç ünite uzaktan kumanda komutlarını düzgün şekilde almakta.

Çalışmıyor

Adres ayarını kontrol ettiniz mi?

Çalışmıyor

Nemlendirme hortumu uzunluğunu ayarladınız mı?

• Klima çalışırken, İŞLETİM lambası
güç açıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika
yanıp sönüyor.
• Yetersiz performans ve gürültü

Oda şeklini düzgün şekilde ayarladınız mı?

Yetersiz soğutma performansı

Kontrol et
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