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Türkçe 1

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ
• Doðru montaj için bu GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝNÝ dikkatlice okuyun.
• Bu kýlavuz önlemleri UYARILAR ve ÝKAZLAR olarak sýnýflandýrýr.
Aþaðýdaki tüm önlemlere uymaya dikkat ediniz: Bunlarýn tümü güvenliði saðlamak için önemlidir.

UYARILAR .........Bir UYARI’ya uymamak ölüm veya ciddi yaralanma gibi ağýr sonuçlara neden olabilir.

İKAZLAR ...........Bir İKAZ’a uymamak ise bazý durumlarda ağýr sonuçlara yol açabilir.

• Bu kýlavuzda aþaðýdaki güvenlik sembolleri kullanýlýr: 

• Montajý tamamladýktan sonra, montaj hatalarýna karþý kontrol için birimi test edin. Kullanýcýya birimi Kullanma Kýlavuzuna 
uygun olarak kullanma ve temizlemeyle ilgili yeterli bilgi verin. 

Bu talimata kesinlikle uyun. Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Asla denemeyin.

UYARILAR
• Montaj bayi veya baþka bir uzman kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr.

Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Klima cihazýný bu kýlavuzda belirtilen talimatlara uygun olarak monte edin.
Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Kesinlikle verilen veya belirtilen montaj parçalarýný kullanýn.
Baþka parçalarý kullanmak, birimin arýza yapmasý, su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Klima cihazýný, birimin aðýrlýðýný taþýyabilecek saðlam bir temel üzerine monte edin.
Yetersiz temel veya eksik montaj birimin temelden ayrýlýp düþmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.

• Elektrik iþleri montaj kýlavuzu ve ulusal elektrik kablaj kurallarý veya uygulama kurallarýna göre yapýlmalýdýr.
Yetersiz kapasite veya eksik elektrik iþleri, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Kesinlikle ayrý bir elektrik devresi kullanýn. Kesinlikle baþka bir cihazla ortak güç kaynaðý kullanmayýn.
• Kablaj için, arada baðlantý olmadan tüm mesafeyi kapsayacak uzunlukta kablo kullanýn.
Bir uzatma kablosu kullanmayýn. Güç kaynaðý üzerine baþka yükler koymayýn, ayrý bir elektrik devresi kullanýn.
(Bunu yapmamak aþýrý ýsýnmaya, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.)

• Ýç ünite ve dýþ üniteler arasýnda elektrik baðlantýlarý için belirtilen türde kablolar kullanýn.
Uçlarý dýþ baskýlara maruz kalmayacak þekilde baðlantý tellerini sýkýca kelepçeleyiniz. Eksik baðlantýlar veya kelepçeleme kutuplarýn 
aþýrý ýsýnmasýna veya yangýna neden olabilir.

• Baðlantý ve besleme kablolarýný baðladýktan sonra kablolarý, elektrik kapaklarý veya panolar üzerinde aþýrý 
yük oluþturmayacak þekilde biçimlendiriniz.
Kablolarýn üzerine kapaklar monte ediniz. Eksik kapak montajý kutuplarýn aþýrý ýsýnmasý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Sistemi monte ederken veya yerini deðiþtirirken, belirtilen soðutucu devresini, hava gibi belirtilen 
soðutucu (R410A) dýþýndaki maddelerden koruyunuz. (Soðutucu devresinde hava veya baþka yabancý maddelerin 
bulunmasý, yaralanmaya yol açacak þekilde aþýrý basýnç yükselmesi veya patlamaya neden olur.)

• Soðutucu montaj iþi sýrasýnda sýzýntý yaptýysa odayý havalandýrýnýz. 
(Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.)

• Tüm montaj iþleri tamamlandýktan sonra, soðutucu sýzýntýsý olmadýðýndan emin olmak için kontrol edin. 
(Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.)

• Pompa durduðunda, soðutucu borularýný çýkarmadan önce kompresörü durdurun.
Pompa kapalýyken, kompresör çalýþmaya devam ediyorsa ve kapatma vanasý açýksa, soðutucu borularý çýkartýldýðýnda içeriye hava 
emilerek dondurucu devresinde anormal basýnca sebep olur ve bu da arýzaya, hatta yaralanmaya yol açabilir.

• Montaj sýrasýnda, kompresörü çalýþtýrmadan önce soðutucu borularýný saðlam þekilde takýn.
Pompa kapalýyken, kompresör kapalýysa ve kapatma vanasý açýksa, kompresör çalýþtýrýldýðýnda içeriye hava emilerek dondurucu 
devresinde anormal basýnca sebep olur ve bu da arýzaya, hatta yaralanmaya yol açabilir.

• Drenaj hortumunu iç ünitenin arkasýna yerleþtirirken, soðutucu borularýný drenaj hortumunu, saðdaki res-
imdeki gibi, "J" bantýyla sarýn. Alt panelin týrnaklarýný montaj plakasýnýn yuvalarýna geçirmek zorsa.

• Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner, veya 
telefon toprak kablosuna topraklamayýn. Eksik toprak baðlantýsý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabi-
lir. Yýldýrým veya diðer kaynaklardan aþýrý yüksek akým klima cihazýnda hasara neden olabilir.

• Kesinlikle bir toprak kaçaðý kesicisi takýn. Toprak drenaj kesicisinin takýlmamasý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.

İKAZLAR
• Klima cihazýný alev alan gaz kaçaðý bulunma tehlikesi olan bir yere monte etmeyin.

Gaz kaçaðýnýn ünite çevresinde birikmesi durumunda, yangýna neden olabilir.

• Drenaj borularýný bu kýlavuzdaki talimatlara uygun olarak yerleþtirin.
Yetersiz borulama, taþmaya neden olabilir.

• Dýþ ünitenin montajý için açýklama. (Yalnýz ýsý pompalý model için)
Dýþ hava sýcaklýðýnýn bir kaç gün için donma noktasý altýna veya civarýna düþtüðü soðuk bölgelerde, dýþ ünitenin drenaj borusu donabilir.
Bu durumda drenaj borusunu donmaktan korumak üzere bir elektrikli ýsýtýcý monte etmek tavsiye edilir.

• Geniþletme somunlarýný örneðin bir tork anahtarý ile belirtilen yönteme uygun olarak sýkýn.
Geniþletme somunu çok fazla sýkýlýrsa, uzun bir sure sonra geniþletme somunu çatlayýp soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir.
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2 Türkçe

AKSESUARLAR

YER SEÇİMİ
• Montaj sahasýný seçmeden önce, kullanýcýnýn onayýný alýn.

İkazlar
• Ambalaj açýlýrken veya daha sonra cihazý taþýrken kaldýrma saplarýndan tutmaya dikkat edin. Diðer kýsýmlara, özellikle 
soðutucu borularýna, drenaj borularýna ve flenç kýsýmlarýna baský uygulamayýn. 
Üniteyi monte ederken koruyucu giysiler (eldiven, vb.) kullanýn.

• Tavanda nem oranýnýn 30°C ve %80 Göreli Nem üzerinde olduðunu düþünüyorsanýz, unite gövdesine yalýtým 
uygulayýn. 10mm’den faha kalýn olmamasý ve tavan açýklýðýnýn iç kýsmýna tam uymasý kaydýyla, cam elyafý veya 
polietilen köpükten mamul yalýtým kullanýn.

• En iyi hava daðýlýmý saðlanmýþtýr.
• Hava geçiþi týkalý deðildir.
• Yoðunlaþan sývý düzgün þekilde tahliye edilebilir.
• Tavan iç ünitenin aðýrlýðýný taþýyacak kadar güçlüdür.
• Bir asma tavanýn meyilli olduðu görülmemektedir.
• Bakým ve servis için yeterli boþluk býrakýlmýþtýr.
• Ýç ve dýþ üniteler arasýndaki borular uygun sýnýrlar içindedir. 
(Dýþ ünitenin montaj kýlavuzunu inceleyin.)

• Ýç ünite, dýþ ünite, güç kaynaðý kablolarý ve iletim kablolarý televizyon ve 
radyolardan en az 1 metre uzaktadýr. Bu elektrikli aygýtlarda görüntü 
bozukluðu ve gürültüyü önler. (Gürültü, bir metre aralýk korunsa dahi 
elektrik dalgasýnýn oluþtuðu koþullara baðlý olarak oluþabilir.)

Üniteyi monte etmek için aský cývatalarýný kullanýn. Tavan ünitenin 
ağýrlýğýný taşýyacak kadar güçlü olup olmadýğýný kontrol edin. Tavan 
yeterince güçlü değilse üniteyi monte etmeden önce tavaný 
sağlamlaştýrýn.
(Montaj için montaj yerleri karton kutu üzerinde iþaretlidir. Takviye 
gerektiren noktalar için buna baþvuurn.) “DRENAJ BORULARI” 
kýsmýnda belirtilen þekilde en az 1/100 aþaðý eðim olacak þekilde, *H 
boyutunu seçin.
• Montaj yeri ambalaj malzemesi üzerinde belirtilmiþtir ve takviye 
gerekip gerekmediðine karar verirken kontrol edilmelidir.

Kablosuz uzaktan
kumanda

1 adet.

AAA
kuru pilleri

Takma

çerçevesi Vida

M4 × 25

Dekoratif

Kapak

Uzaktan �
kumanda yuvasý

1 adet.1 adet. 1 adet.

Alýcý kitiHava Filtreleri

1 takým 1 adet. 2 pcs.
[ Diðer ]

� Kullanýcý
kýlavuzu

� Montaj
kýlavuzu

2 pcs.

3 pcs. (sadece
50-60 tipi için) 1 adet.

2 büyük

1 küçük

Aský (sað)

yalýtýmý

1 adet. 1 adet.

Fiting �
izolasyonu

1 adet

Sýzdýrmaz tampon

Büyük ve �
küçük 1 adet

gaz borusu için

sývý borusu için

Büyük

Küçük 24 pcs.4 pcs.

Asma mesnedi�
için rondela

8 pcs. 2 pcs. 6 pcs. 1 takým

Sýzdýrmaz
malzeme Kelepçe

Rondela �
sabitleme plakasý

1 takým

Oluk flençleri�
için vidalar

Çýkýþ deliðinde saklanýr

Metal �
kelepçe

Drenaj
hortumu

Ýç ünite

Kumanda kutusu Bakým alaný

300 veya
daha çok

20 veya daha çok

25
00

ve
ya

da
ha

ço
k

*H
=

2
4
0

ve
ya

d
a
h
a

ç
o
k

20
0

Tavan

Zemin yüzeyi

(uzunluk: mm)

Ta
va
n

yo
ks
a
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Türkçe 3

Sinyal alýcýnýn takýlacağý yeri, aşağýdaki koşullara göre seçiniz: 
• Entegre bir sýcaklýk sensörü bulunan sinyal alýcýyý, hava akýþý bulunan 
ve oda sýcaklýðýný net bir þekilde okuyabileceði þekilde giriþ deliðinin 
yakýnýna takýnýz. Giriþ deliði baþka bir odada olduðunda veya birim, 
baþka herhangi bir nedenle giriþ deliðinin yakýnýna takýlamadýðýnda, 
hava akýþý bulunan bir yere, zeminden 1,5m yükseðe takýnýz.

• Oda sýcaklýðýnýn net bir þekilde okunabilmesi için, sinyal alýcýsýný, 
hava çýkýþ ýzgarasýndan çýkan sýcak veya soðuk hava akýþýna veya 
direk güneþ ýþýklarýna maruz kalmayacaðý bir yere takýnýz.

• Alýcý kablosuz uzaktan kumandadan gelen sinyalleri almak için bir 
gömme ýþýk reseptörü olduðundan, bunu sinyalin bir perde vs. ile 
engelleneceði bir yere monte etmeyin.

İkazlar
Sinyal alýcýsý, hava akýþý bulunan bir yere takýlamadýðý takdirde, odanýn sýcaklýðýný net bir þekilde okuyamaz.

• Varsa odadaki tüm florasan lambalarý açýn ve iç ünite tarafýndan uzaktan kumanda sinyallerinin uygun þekilde 
alýndýðý yeri belirleyin (4 metre içinde).

• Dýþ ünite montajý için, dýþ ünitenin yanýnda gelen montaj elkitabýna bakýn.

MONTAJDAN ÖNCEKİ HAZIRLIKLAR
Ünitenin aský cývata konumlarýyla ilgisi. 
• Kumanda kutusu ve boþaltma pompasýnýn baským ve 
kontrolünün kolay olduðu, kumanda kutusu tarafýndaki 
kontrol açýklýðýný takýn. Kontrol açýklýðýný ünitenin alt 
kýsmýna takýn.

Ünitenin dýş statik basýnç limitlerinin aşýlmamasýna 
dikkat edin.
(Dýþ statik basýnç limitleri için teknik belgelere bakýn.)

Montaj deliğini açýn. (Önceden ayarlý tavanlar)
• Ünitenin takýlacaðý tavanca montaj deliði açýldýktan sonra, 
soðutucu borularýný, drenaj borularýný, iletim kablolarýný ve 
uzaktan kumanda kablolarýný (eðer kablosuz uzaktan 
kumanda kullanýlýyorsa gerekmez) ünitenin borularý ve kablo 
deliklerinden geçirin. “SOĞUTUCU BORU İŞLERİ”, 
“DRENAJ BORULARI” ve “KABLOLAMA” bölümlerine bakýn.

• Tavan deliðini açtýktan sonra, gerekirse tavanda düzeltme 
yapýn. Titreme olmamasý için tavan çerçevesinin takviyesi 
gerekebilir. Detaylar için bir mimar veya duvarcýya 
baþvurun.

Aský cývatalarýný monte edin. 
(W3/8 - M10 süspansiyon civatalarý kullanýn.)
Mevcut tavanlar için, tavaný ünitenin aðýrlýðýný taþýyacak 
þekilde takviye etmek için aský cývatalarý, gömülü cývatalar ve 
gömülü somunlar kullanýn ve yerinden temine dilecek diðer 
benzer parçalarý kullanýn. (Bkz. Þekil)

Hava çýkýþ ýzgarasý:
Ahþap veya plastik ýzgara tavsiye
edilir çünkü nem koþullarýna baðlý
olarak su yoðunlaþmasý oluþabilir.

Kablosuz uzaktan kumanda

Diþ ünite

Model

25 · 35 tip

50 tip

60 tip

A

700

900

1100

B

740

940

1140

(uzunluk: mm)

BA

620

500

450×450

(Kontrol boþluðu �
büyüklüðü)

Hava boþaltma

Aský cývata �
kabý

(uzunluk: mm)

Hava giriþi

Kumanda kutusu

(A
sk
ý
cý
va
ta

ka
b
ý
)

Drenaj pompasý

Tavan

620

A

görünümü saðlayýn
Kontrol kapýsý�
(Tavan açýklýðý)

〈SERVÝS BOÞLUÐU〉

Açýklama : Yukarýdaki tüm parçalar yerinde temin edilir.

Aský cývatasý

Uzun somun veya burgu

Cývata

Ýç ünite

Tavan levhasý
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4 Türkçe

MONTAJDAN ÖNCEKİ HAZIRLIKLAR
Bölme kapağýný ve hava filtresini 
(aksesuar) takýn.
Alt giriþ için, bölme kapaðýný ve koruma aðýný 
(sadece 25-35 tipi için), Þekilde açýklandýðý 
gibi deðiþtirin.
(1)Koruma aðýný çýkarýn. (sadece 25-35 tipi 

için, 6 yer)
Bölme kapaðýný çýkarýn. (7 yer)

(2)Çýkarttýðýnýz bölme kapaðýný Þekilde 
gösterildiði gibi yeniden takýn (7 yer)
Çýkarttýðýnýz koruma aðýný Þekilde gösterildiði gibi yeniden takýn. (sadece 25-35 tipi için, 6 yer)
Koruma aðýnýn yönü için Þekle bakýn.

(3)Sýzdýrmaz tamponunu, aþaðýdaki þekilde gösterildiði þekilde takýn. (Çýkýþ deliðinde saklanmýþ) (sadece 50-60 tipi için)
(Tavanýn içindeki havayý içeri almak için ve dýþarýsýnýn havasýndan hava almadýðýnda, takmak gerekmez.)
• Sýzdýrmaz tamponunu (aksesuar), 

plakanýn terlemez materyalle 
kaplanmamýþ olan metal 
kýsýmlarýna takýn. 

• Sýzdýrmaz tamponun farklý 
parçalarýnýn arasýnda boþluk olma-
masýný saðlayýn.

(4)Aský (sað) yalýtýmýný sað askýya takýnýz. (Çýkýþ deliðinde saklanýr)
(Takma taban hattý için aþaðýdaki þekle bakýnýz.)

(5)Hava filtresini (aksesuar), diyagramda gösterildiði þekilde takýn.

Hava giriþi

(1)

Bölme kapaðý

(2)

Hava boþaltmaHava boþaltma

Bölme kapaðý

Koruma aðý

Koruma aðý

Hava giriþi

Hava giriþi

(3)

Hava
boþaltma

Hava
boþaltma

Hava giriþi

Terlemez malzemeler
ürüne dahildir

Terlemez malzemeler
ürüne dahildir

Sýzdýrmaz tampon (Küçük)

Arka giriþ tipi için

Sýzdýrmaz tampon (Küçük)

(aksesuar) (aksesuar)

Sýzdýrmaz
tampon
(Büyük)

Sýzdýrmaz tampon
(Büyük)

(aksesuar) (aksesuar)

Alt giriþ tipi için

Aský (sað) yalýtýmý

Aralýk

Tak
ma

tab
an

hat
tý

Aský braketi (sað)

OK GÖRÜNÜMÜ

Alt taraf durumunda Arka taraf durumunda

Filtre

Güç

Güç

Ana ünite

Kenarý aþaðý
doðru
bastýrýrken
filtreyi ana
üniteye takýn.
(25-35 tipi
için 2 kenar,
50-60 tipi
için 3 kenar)
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Türkçe 5

İki iç ünitenin bir odaya monte edilmesi halinde, başka bir adres için iki kablosuz uzaktan kumanda 
kontrol paneli ayarlanabilir.

İÇ ÜNİTE MONTAJI
〈〈〈〈〈〈〈〈 Montajda kullanýlacak parçalarýn şirketimiz tarafýndan temin edilen veya önerilen aksesuar ve 

parçalar olamsýna dikkat edin. 〉〉〉〉〉〉〉〉

İç üniteyi geçici olarak monte edin.
• Aský cývatalarýný aský mesnetleriyle birleþtirin. Aský 
cývatasýnýn üst ve alt kýsýmlarýnda somun ve rondela 
kullanarak saðlam biçimde takýn. (Bkz. Þekil)

[ TEDBİR ]
Ünitede plastik drenaj gözü olduðundan, montaj sýrasýnda 
kaynak parçalarý ve diðer yabancý cisimlerin çýkýþ deliðine 
girmemesine dikkat edin.

Ünitenin yüksekliğini ayarlayýn.

Ünitenin yatay olarak düz olduğunu kontrol edin.

İkazlar
Bir tesviye aleti veya suyla dolu plastik tüp kullanarak ünitenin düz takýldýðýndan emin olun. Tesviye aleti yerine bir 
plastik tüp kullandýðýnýzda, ünitenin üst yüzeyini plastik tüpün her iki ucunda da suyun yüzeyine göre ve üniteyi de 
yatay konuma göre ayarlayýn. (Özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus, bu þekilde monte edildiði takdirde eðimin 
drenaj borusu yönünde olmamasýdýr, zira bu sýzýntýya sebep olur.)

Üst somunlarý sýkýn.

Alýcýyý takma.
Alýcýyý, aþaðýda gösterildiði þekilde takýn.

J4 ADDRESS
EXIST 1
CUT 2

Kablosuz
uzaktan
kumanda

J4
� PCB üzerindeki
JA bujiyi kesin.

� J4 bujiyi kesin.
1 2 3

JAADDRESS:

CUT
EXIST 1

2ADDRESS
JA

JB
JC

Ýç ünitedeki PCB Kablosuz uzaktan kumanda

[ Rondelalarýn takýlmasý ]

Rondela altýnda �
takýn

Rondela sabitleme �
plakasý

(aksesuar)

Sahada temin �
edilecek malzemeler

[ Aský mesnedinin saðlamlaþtýrýlmasý ]

Asma mesnedi �
için rondela

Aský msnedi

Sýkýþtýrýn
(çift somun)

(aksesuar)

Vinil tüp

Tesviye aleti

1 Sinyal alýcýyý takma
çerçevesine takýn.

2 Tüm takýmý iki
vida kullanarak
monte edin.

3 Dekoratif kapaðý takma
çerçevesine takýn.

	 Açýklama) Uzaktan kumanda kablosunu (elektrik lambalarý, klima cihazlarý için daðýtým telleri gibi) güçlü
	 elektrik tellerinden ve (telefon, interkom gibi) zayýf elektrik tellerinden uzaða monte edin.
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6 Türkçe

İÇ ÜNİTE MONTAJI

DIŞ ÜNİTE MONTAJI
Dýþ ünitenin yanýnda gelen montaj elkitabýnda açýklandýðý þekilde monte edin.

SOĞUTUCU BORU İŞLERİ
Dýþ ünitenin yanýnda gelen montaj elkitabýna bakýn.

1. BORU UCUNUN GENİŞLETİLMESİ
1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin.
2) Kesim yüzeyindeki pürüzleri, boru içine 

parçacýklar girmeyecek biçimde aþaðý doðru 
giderin.

3) Geniþletme somununu boru üzerine koyun.
4) Boruyu geniþletin.
5) Geniþletmenin uygun biçimde yapýldýðýný kontrol 

edin.

Uyarýlar
Geniþletme parçasý üzerinde mineral yað kullanmayýn.
Sisteme mineral yað girmesini önleyin, aksi takdirde ünitenin kullaným ömrü kýsalýrx.
Geçmiþ montajlarda kullanýlmýþ olan borularý asla kullanmayýn. Sadece bu ünitenin yanýnda gelen parçalarý kullanýn.
Kullaným ömrü boyunca çalýþmasýný garanti altýna almak için bu R410A ünitesine asla kurutucu monte etmeyin.
Kurutma malzemesi çözünebilir ve sisteme hasar verebilir.
Hatalý geniþletme soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir.

2. SOĞUTUCU BORU İŞLERİ
1) Gaz kaçaðýný önlemek için, geniþletme somununun iç ve dýþ 

yüzeylerine soðutma makine yaðý uygulayýn. 
(R410A için soðutma yaðý kullanýn) 

2) Ýki geniþletme somunun merkezlerini hizalayýn ve geniþletme 
somunlarýný elle 3 veya 4 dönüþ sýkýn. Daha sonra tork 
anahtarýyla tamamen sýkýn.
• Geniþletme somunlarýnýn zarar görmesini engellemek ve 
gaz kaçaðýný önlemek için geniþletme somunlarýný sýkarken 
tork anahtarý kullanýn.

İkazlar
Fazla sýkmak, genişletmeye hasar verebilir ve sýzýntýlara sebep olabilir.

Isý pompasý için: Isýtma iþlevini çalýþtýrýrken ayaklarýnýz üþüyorsa, aþaðýda

gösterilen hava çýkýþ ýzgarasýnýn eklenmesi tavsiye edilir.

(Ayarlanabilen açý)

45˚

A

A

(Tam dik açýlarla kesin.) Pürüzleri giderin.

Geniþletme somunu iç �
yüzeyi çatlaksýz olmalýdýr.

Boru ucu mükemmel bir �
daire halinde düzgün �
biçimde geniþletilmelidir.

Geniþletme somununun �
yerleþmesini kontrol edin.

Kontrol

0-0,5mm 1,0-1,5mm 1,5-2,0mm

Tam aþaðýda gösterilen þekilde monte edin.

Kavrama tipi

R410A için
geniþletme aracý

Kavrama tipi
(Sabit tip)

Kanat somunu tipi
(Emperyal tipi)

Geleneksel geniþletme aracý

Geniþletme

Kalýp

Geniþletme somunu sýkma torku

Gaz tarafý Sývý tarafý

3/8 inç 1/2 inç 1/4 inç

32.7-39.9N�m
(333-407kgf�cm)

49.5-60.3N�m
(505-615kgf�cm)

14.2-17.2N�m
(144-175kgf�cm)
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Türkçe 7

3) İş bittikten sonra, gaz sýzýntýsý olup olmadýğýný kontrol 
edin. 

4) Gaz sýzýntý kontrolünü yaptýktan sonra, boru bağlantýlarýný yalýtýn.
• Sývý ve gaz borularý ile birlikte verilen yalýtým malzemesini kullanýn. Ayrýca, sývý ve gaz borularý yalýtýmýnýn ek 
yerlerinin yukarý dönük olmasýna dikkat edin.
(Her iki ucu kelepçeyle sýkýþtýrýn.)

• Gaz borularý için, ara sýzdýrmaz tamponu yalýtýmýn üstüne sarýn (geniþletme somunu kýsmý).

İkazlar
Ünitenin içinde boru baðlantýsýna kadar tüm borularý muhakkak yalýtýn. Açýkta kalmýþ borular yoðunlaþmaya sebep 
olabilir veya dokunulursa yakar.

Boru İşleri Hakkýnda İkazlar
• Borunun açýk ucunu toz ve rutubete karþý koruyun.
(Her iki ucu kelepçeyle sýkýþtýrýn.)

• Tüm boru bükümleri mümkün olduðu kadar yumuþak olmalýdýr. 
Büküm için bir boru bükücü kullanýn.
(Bükme yarýçapý 30 ila 40mm veya daha büyük olmalýdýr.)

Bakýr ve Isý İzolasyon malzemelerinin seçimi
Ticari bakýr boru ve fitingler kullanýrken, aþaðýdakilere dikkat edin:
• Ýzolasyon malzemesi: Polietilen köpük
Isý iletkenlik oraný: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Soðutma gaz borusunun yüzey sýcaklýðý maksimum 110°C’e ulaþýr.
Bu sýcaklýða dayanýklý ýsý izolasyon malzemelerini seçin.

• Kesinlikle aþaðýdaki þekilde gaz ve sývý borularýný izole edin ve izolasyon boyutlarýný saðlayýn:

Ayrýca, yüksen nem þartlarýnda soðutucu borularýnýn (ünite 
borularý ve tali borular) yalýtýmý takviye edilmelidir.
Üniteyi banyo, mutfak ve benzeri yerlerin yakýnýna monte 
ediyorsanýz yalýtýmý güçlendirin.
Aþaðýdakine baþvurun:
• 30°C, 75 Göreli Nem üzeri: En az 20mm kalýnlýk

Yalýtým yeterli deðilse, yalýtým yüzeyinde yoðunlaþma oluþabilir.
• Gaz ve sývý soðutucu borularý için ayrý ýsýl izolasyon borularý 
kullanýn.

Burayý soðutucu

makine yaðý ile kaplayýn.
Tork anahtarý

Boru birleþimi

Geniþletme

somunu

Somun

anahtarý

Gaz borusu

Sývý borusu

Boru Yalýtým
malzemesi (ana ünite)

Tabana takýn

Geniþletme somunu baðlantýsý

Ek yerlerini yukarý çevirin

Fiting için izolasyon

(aksesuar)

Kelepçe
Boru Yalýtým malzemesi �
(sahada temin edilir)

Gaz Borularý Yalýtým Prosedürü

(aksesuar)

Ana ünite

Kelepçe (aksesuar)

Geniþletme somunu baðlantýsý

Ek yerlerini yukarý çevirin

Boru Yalýtým malzemesi �
(sahada temin edilir)

Boru Yalýtým
malzemesi (ana ünite)

Tabana takýn

Ana ünite

Insulation for fitting
(aksesuar)

Sývý Borularý Yalýtým Prosedürü

Küçük sýzdýrmaz tampon

Sýzdýrmaz bantla örtmeniz �
gerekeceðinden, gaz borusunun �
uzunluðunu ölçün.

(aksesuar)

Sýzdýrmaz bandý �
gaz borusunun �
etrafýna sarýn.

Ana ünite

Duvar

Bir geniþletme baþlýðý
yoksa, geniþletme
aðzýný kir veya suyun
girmesini önlemek için
bir bantla kaplayýn.

Kesinlikle bir �
baþlýk yerleþtirin.

Yaðmur

Gaz tarafý Gaz borusu ýsýl izolasyonu
Sývý tarafý

Sývý borusu

ýsýl izolasyonu25/35 sýnýf 50/60 sýnýf

O.D. 9.5mm O.D. 12.7mm

25/35 sýnýf 50/60 sýnýf

I.D. 12-15mm I.D. 14-16mm

Kalýnlýk 0.8mm

O.D. 6.4mm I.D. 8-10mm

Kalýnlýk 10mm Min.

Gaz borusu
Sývý borusu

Gaz borusu �
izolasyonu

Sývý borusu �
izolasyonu

Yüzey bandý Drenaj hortumu

Üniteler arasý borulama
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8 Türkçe

DRENAJ BORULARI
İkazlar

Oluk baðlantýsýný yapmadan önce suyun boþaltýlmýþ olmasýna dikkat edin.

Drenaj borularýný takýn.
• Drenajýn düzgün çalýþmasýna dikkat edin.
• Drenaj borusunun çapý baðlantý borusunun çapýna eþit veya daha 
fazla olmalýdýr (vinil tüp; boru ebadý: 20mm; dýþ ebat: 26mm). 
(yükseltme hariç)

• Hava ceplerinin oluþmamasý için drenaj borusu kýsa ve en az 
1/100 aþaðý eðimli olmalýdýr. 

İkazlar
Drenaj borusunda biriken su drenajý týkayabilir.

• Drenaj borusunun sarkmamasý için her 1 ile 1.5 metrede aský telleri yerleþtirin.
• Drenaj hortumunu ve metal kelepçeyi kullanýn. Drenaj hortumunu tam olarak drenaj soketine sokun ve hortum 
ucunda bandýn üst kýsmý ile metal kelepçeyi iyice sýkýþtýrýn. Vida kafasý ile hortum arasýndaki uzaklýk 4mm’den az 
olana kadar metal kelepçeyi sýkýþtýrýn.

• Oluþan yoðunlaþma su sýzýntýsýna sebep olabileceðinden þu iki alan yalýtýlmalýdýr:
• Ýç mekanlardan geçen drenaj 

borularý
• Drenaj soketleri

Aþaðýdaki çizime uygun þekilde, 
büyük sýzdýrmaz tamponunu 
kullanarak metal kelepçeyi ve 
drenaj hortumunu yalýtýn.

〈〈〈〈 TEDBİRLER 〉〉〉〉
Drenaj borusu baðlantýlarý
• Drenaj borusunu doðrudan amonyak kokan kanalizasyon borularýna baðlamayýn. Kanalizasyondaki amonyak drenaj 
borularýndan iç üniteye girebilir ve ýsý eþanjörünü aþýndýrabilir.

• Drenaj hortumunu aþýrý güç uygulanmasýna sebep olacak þekilde bükmeyin veya eðmeyin.
(Bu, sýzýntýya sebep olabilir.)

Boru işleri bittikten sonra, drenajýn düzgün olup 
olmadýğýný kontrol edin. 
• Yavaþ yavaþ yaklaþýk 1L suyu drenaj gözüne vererek drenajýn 
yukarýda belirtilen gibi olup olmadýðýný kontrol edin.
• Yavaþ yavaþ yaklaþýk 1L suyu çýkýþ deliðinden drenaj gözüne 

vererek drenajý kontrol edin.
• Drenajý kontrol edin.

Drenaj borusu baðlantý deliði

Soðutucu borularý

Drenaj borusunu baðlantý
deliðine takýlý kauçuk baþlýk �
ve yalýtým tüpünü çýkardýktan
sonra takýn.

Metal kelepçe

Drenaj hortumuBant

(aksesuar)

≤4mm

Büyük sýzdýrmaz tampon

Metal kelepçe

(aksesuar)

(aksesuar)

Taþýnabilir pompa

Soðutucu �
borularýKova

Hava çýkýþý

Drenaj çýkýþý
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Türkçe 9

OLUĞUN MONTE EDİLMESİ
Yerinde temin edilen oluðu takýn.
Hava girişi tarafý

• Oluðu ve giriþ tarafý flençi takýn (yerinde temin edilir).
• Flençi yardýmcý vidalarla ana üniteye baðlayýn (16, 20 veya 24 konumda).
• Giriþ tarafý flençini ve oluk baðlantý alanýný alüminyum bant veya benzer malzeme ile sararak hava sýzmasýný önleyin.

İkazlar
Giriþ tarafýna bir oluk takarken, hava giriþi veya giriþ tarafýna da muhakkak bir hava filtresi takýn. (Toz toplama verimi 
gravimetrik teknikle en az %50 olan bir hava filtresi kullanýn.)

Çýkýş tarafý
• Oluðu çýkýþ tarafý flençinin iç tarafýna uygun þekilde baðlayýn.
• Çýkýþ tarafý flençini ve oluk baðlantý alanýný alüminyum bant veya benzer malzeme ile sararak hava sýzmasýný önleyin.

İkazlar
• Yoðunlaþma oluþmamasý için muhakkak oluðu yalýtýn. (Malzeme: cam elyafý veya polietilen köpük, 25mm kalýnlýkta)
• Metal að veya çit biçimi latalar veya ahþap binalarda metal levhalar arasýndn geçen metal oluk kullanýlýrken oluk ile 
duvar arasýnda elektrik yalýtýmý olmalýdýr.

Ana ünite

Hava giriþi tarafý Çýkýþ tarafý

Baðlantý vidasý

(aksesuar)

(Yerinde temin edilir)

(Yerinde temin edilir)

(Yerinde temin edilir)

(Yerinde temin edilir)

Flenç

Flenç

Alüminyum bant

Alüminyum bant

Yalýtým malzemesi
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KABLOLAMA
Dýþ ünitenin yanýnda gelen montaj elkitabýna bakýn.

KABLOLARIN BAĞLANMASI. 
• Kablajý ancak kumanda kutusu kapaðý Þekilde gösterildiðigibi çýkartýldýktan sonra yapýn. 

İkazlar
• Kablolarý kelepçelerken, kablo baðlantýlarý üzerinde dýþtan baský olmamasý için verilen kelepçelerle resimde 
gösterildiði gibi sýkýca kelepçeleyin.

• Kablolama sýrasýnda, kablolarýn düzgün olmasýna ve kumanda kutusunda yýðýlma olmamasýna dikat edin ve kapaðý 
iyice kapatýn. Kumanda kutusu kapaðýný takarken, kablolara zarar vermemeye dikkat edin.

• Makine dýþýnda, zayýf kablolarý (uzaktan kumanda kablolarý) ve güçlü kablolarý (toprak hattý ve güç kaynaðý) en az 
50mm aralýk býrakarak ayýrýn ve ayný yerden geçmemesine dikkat edin. Bunlarýn yakýn olmasý elektrik giriþimine, 
arýzaya ve kýsa devreye yol açabilir.

[ TEDBİRLER ] 
• Elektrik kaynaðý kablolamasý için, ayrýca bkz. “Elektrik Kablaþ Þemasý Etiketi.”

[ Elektrik kablolarýnýn bağlanmasý ] 

• Güç besleme kablosu ve toprak kablosu
Kumanda kutusu kapaðýný çýkarýn.
Sonra, kablolarý kablo deliðinden ve üniteden geçirin ve güç kablosu 
terminal bloðuna (4P) baðlayýn.
Yalýtýmlý vinil parçasýný kumanda kutusuna koyduðunuzdan emin 
olun.

Uyarýlar
Erimiş kablolar, taban kablolarý, uzatma kablolarý, veya starbust bağlantýlarý, aşýrý ýsýnma, elektrik çarpmasý, 
veya yangýna neden olabileceğinden kullanmayýn.

• Kablonun kablý giriþ alanýndan geçmesine dikkat edin.
• Kablolama sonrasýnda, nemden ve dýþarýdaki küçük yaratýklardan
korumak için giriþ alanýný ve kabloyu sýzdýrmazla kaplayýn.

• Güçlü ve zayýf elektrik hatlarýný aþaðýdaki resimde
gösterildiði gibi sýzdýrmaz malzeme ile kaplayýn.
(Aksi takdirde, nem veya böcekler gibi küçük yaratýklar
kumanda kutusu içinde kýsa devreye sebep olabilir.)
Boþluk olmamasý için saðlam biçimde takýn.

Ýç
ünite

Dýþ
ünite

[Nasýl sabitlemeli]

Kablo

(aksesuar)
Sýzdýrmaz malzeme Delikten kablo �

geçirme

Kablolama

Kelepçe

(Kumanda kutusu tarafý)

(Güç kaynaðý tarafý)

Kelepçe
(yerine sabitlemek için)

(aksesuar)

∗Uzaktan kumanda kablolarý

Güç kaynaðý kablolarý
Toprak kablosu

Kumanda kutusu kapaðý

Kablaj Þemasý

(Arka)

Terminal bloku (4P)

Delikten kablo geçirme

Güç kaynaðý kablolarý
Toprak kablosu

Güç kaynaðý kablolarý
Toprak kablosu

Kelepçe (yerine sabitlemek için)

(aksesuar)

Ýç Basýlý Devre kartý �
(MONTAJ)

1
2
3

Kablo uzunluðu 10m�i �
aþarsa 2,0mm kablolar �
kullanýn.

1,6mm veya 2,0mm

Dýþ üniteye

Ýç ünite

H05VV

10_TR_3P132003-3K.fm  Page 10  Wednesday, September 28, 2005  3:40 PM



Türkçe 11

DENEME İŞLETİMİ VE TEST
(1) Besleme voltajýný ölçün ve belirlenen aralýkta olduðunu kontrol edin.
(2) Deneme iþletimi soðutma veya ýsýtma modunda yapýlmalýdýr.

Isý pompasý için.
Soðutma modunda en düþük program sýcaklýðýný seçin, ýsýtma modunda ise en yüksek program sýcaklýðýný seçin.

• Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak her iki modda iptal edilebilir.
• Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (soðutma modunda 26°C ila 28°C, 
ýsýtma modunda 20°C ila 24°C)

• Koruma için sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder.

Yalnýz Soğutma için.
En düþük program sýcaklýðýný seçin.

• Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak soðutma modunda iptal edilebilir.
Deneme iþletimi için aþaðýda tarif edilen biçimde uzaktan kumandayý kullanýn.

• Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (26°C ila 28°C).
• Koruma için sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder.

(3) Izgara hareketi gibi tüm iþlev ve parçalarýn düzgün çalýþtýðýndan emin olmak için test iþletimini Kullanýcý Kýlavuzuna 
uygun olarak gerçekleþtirin.
* Klima cihazý bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Sistem montajdan sonra belli bir süre 
kullanýlmayacaksa gereksiz enerji tüketimini önlemek için devre kesiciyi kapatýn.

* Devre kesici klima cihazýna giden gücü kapatmak için kesme yaparsa, sistem devre kesici tekrar açýldýðýnda ilk 
iþletim moduna döner.

Deneme Ýþletimi ve Test

(1)	Sistemi açma / kapama için ON/OFF butonuna basýn.
(2)	Ayný zamanda SICAKLIK ve MOD butonlarýnýn ortasýna basýn.
(3)	MODE butonuna iki defa basýn.
	 (Deneme Ýþletim modunun seçildiðini gösteren � � göstergede görünecektir.)
(4)	Deneme iþletim modu yaklaþýk 30 dakika sonra sona erer ve normal moda geçer. Deneme iþletiminden

çýkmak için ON/OFF butonuna basýn.

Uzaktan Kumanda ile deneme iþletimi

Test Maddeleri

Kontrol
Belirti

(RC üzerinde taný göstergesi)Test Maddeleri

Ýç ve dýþ üniteler saðlam temeller üzerine düzgün biçimde

monte edilmiþlerdir.

Soðutucu gaz kaçaðý yoktur.

Soðutucu gaz ve sývý borularý ve iç drenaj hortum uzantýsý

ýsýl olarak izole edilmiþtir.

Drenaj borusu düzgün biçimde monte edilmiþtir.

Sistem düzgün biçimde topraklanmýþtýr.

Kablo baðlantýlarýný baðlamak için belirtilen kablolar kullanýlmýþtýr.

Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþi veya çýkýþý için açýk kanallar vardýr.

Kapatma vanalarý açýktýr.

Ýç ünite uzaktan kumanda komutlarýný düzgün biçimde

almaktadýr.

Düþme, sarsýlma, gürültü

Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi

Su kaçaðý

Su kaçaðý

Elektrik kaçaðý

Arýza veya yanma hasarý

Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi

Arýzalý
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12 Türkçe

MEMO
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