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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Air Conditioners
Deutsch

MODELS
BEV unit

Français

BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Nederlands

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Portugues

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER ALGUNA
DUDA.

Ðóññêèé

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
MONTAJDAN ÖNCE BU TALÝMATLARI DÝKKATLÝ BÝR BÝÇÝMDE OKUYUN.
GELECEKTE BAÞVURMAK ÜZERE BU ELKÝTABINI KOLAY ULAÞABÝLECEÐÝNÝZ BÝR YERDE
MUHAFAZA EDÝN.
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VRV SÝSTEM Klimalar
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1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Lütfen klima ünitesini monte etmeden önce bu “GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ” kýsmýný dikkatlice okuyunuz
ve üniteyi düzgün bir þekilde monte ettiðinizden emin olunuz. Kurulumu tamamladýktan sonra, olasý
hatalara karþý bir test iþletimi gerçekleþtirin ve kullaným kýlavuzu yardýmýyla klimayý nasýl kullanacaðýný
ve klimanýn bakýmýný nasýl yapacaðýný müþteriye anlatýn. Müþteriye, gelecekte kullanmak üzere, kullaným kýlavuzunun yanýsýra montaj kýlavuzunu da saklamasýný söyleyin.
Bu klima “genel halkýn erişimine dahil olmayan cihazlar” sýnýfýna dahildir.
Bu ünite bir A sýnýfý üründür. Bu ürün bir ev ortamýnda radyo dalgalarý için giriþime neden olabilir
ve bu durumda kullanýcýnýn gerekli önlemleri almasýna ihtiyaç duyulur.
ÝKAZ ve UYARI ibarelerinin anlamý
İKAZ ................Bu talimatlarýn düzgün bir þekilde yerine getirilmemesi, kiþisel yaralanmalara
veya ölüme neden olabilir.
UYARI ..............Bu talimatlarýn düzgün bir þekilde yerine getirilmemesi, bulunulan þartlarýn ciddiyetine baðlý olarak, maddi hasar veya kiþisel yaralanma ile sonuçlanabilir.

•

•
•

•

•

1

İKAZ
Montaj iþlerini yürütmesi için bayinizle veya yetkili personelle irtibat kurun.
Klimayý kendi kendinize monte etmeye kalkýþmayýn. Düzgün olmayan montaj; su sýzýntýsý, elektrik
çarpmasý veya yangýnla sonuçlanabilir.
Klimayý bu montaj kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak kurun.
Düzgün olmayan montaj; su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý veya yangýnla sonuçlanabilir.
Soðutucu sýzýntýsý oluþmasý halinde ne yapacaðýnýzla ilgili olarak yerel bayinize danýþýn.
Klima küçük bir odada kurulacaðý zaman, bir sýzýntý oluþmasý halinde, sýzan soðutucu miktarýnýn
yoðunlaþma sýnýrýný aþmamasý üzere gerekli önlemlerin alýnmasý, gerekli olan bir durumdur. Aksi
halde bu durum oksijen tükenmesinden dolayý bir kazaya neden olabilir.
Montaj iþi için, yalnýzca belirtilen aksesuarlarý ve parçalarý kullandýðýnýzdan emin olun.
Belirtilmiþ olan parçalarýn kullanýlmamasý ünitenin düþmesine, su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna
veya yangýna sebebiyet verebilir.
Klimayý, ünitenin aðýrlýðýna karþý direnç gösterebilecek olan yeteri derecede güçlü bir duvara monte
edin.
Yeterli güce sahip olmayan bir duvar, cihazýn düþmesine ve bunun sonucunda yaralanmalara
neden olabilir.
Türkçe
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• Güçlü rüzgarlarý, tayfunlarý ve depremleri hesaba katarak belirtilmiþ olan montaj iþini yürütün.
Montaj esnasýnda bu durumlarýn gözetilmemesi halinde, ünite düþebilir ve kazalara sebebiyet verebilir.
• Bu ünite için ayrý bir güç giriþi devresi saðlandýðýndan ve tüm elektrik iþinin yerel yasa ve yönetmeliklere ve bu montaj elkitabýna uygun bir þekilde, yetkili bir personel tarafýndan gerçekleþtirildiðinden emin olun.
Yetersiz bir güç giriþi kapasitesi veya uygun olmayan elektrik yapýsý, elektrik çarpmasýna veya
yangýna neden olabilir.
• Tüm kablo baðlantýlarýnýn güvenli olmasýný, belirtilen tellerin kullanýlmasýný ve terminal baðlantý veya
telleri üzerinde hiçbir harici gücün etki göstermemesini saðlayýn.
Kablolarýn yanlýþ baðlanmasý veya yanlýþ izole edilmesi, aþýrý ýsý artýþýna veya yangýna neden olabilir.
• Güç kaynaðýný kablolarken ve iç ve dýþ üniteler arasýndaki kablolarý baðlarken, kablolarý ELEKTRÝKLÝ
BÝLEÞEN KUTUSU’nun kapaðý sýkýca kapatýlacak þekilde konumlandýrýn.
ELEKTRÝKLÝ BÝLEÞEN KUTUSU kapaðýnýn hatalý konumlandýrýlmasý elektrik çarpmalarý, yangýn veya
terminallerin aþýrý ýsýnmasýyla sonuçlanabilir.
• Eðer montaj esnasýnda soðutucu gaz kaçaðý söz konusu olursa, bulunulan alaný hemen havalandýrýn.
Eðer soðutucu, ateþle temas ederse zehirleyici gazlar ortaya çýkabilir.
• Montajý tamamladýktan sonra, soðutucu gaz kaçaðý olmadýðýný kontrol edin.
Eðer soðutucu gaz odaya sýzar ve fan ýsýtýcý, soba veya fýrýn gibi bir ateþ kaynaðýyla temas ederse
zehirleyici gazlar ortaya çýkabilir.
• Herhangi bir elektrikli parçaya dokunmadan önce üniteyi kapattýðýnýzdan emin olun.
• Soðuk ýsýrmasý riski oluþturabileceði için, soðutucu borulardan veya diðer alanlardan sýzmýþ olabilecek soðutucuya direkt olarak dokunmayýnýz.
• Klimayý toprakladýðýnýzdan emin olun.
Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayýn.
Düzgün olmayan topraklama elektrik çarpmasý veya yangýnla sonuçlanabilir.
Yýldýrým veya diðer kaynaklardan aþýrý yüksek akým gelmesi, klima cihazýnda hasara neden olabilir.
• Kesinlikle bir toprak kaçaðý kesicisi takýn.
Toprak drenaj kesicisinin takýlmamasý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.
UYARI
• Görüntü parazitlerini veya gürültüyü önlemek için BEV ünitelerini, güç giriþi kablolarýný ve baðlantý
tellerini televizyon veya radyolardan en az 1 metre uzaða kurunuz.
(Gelen sinyal gücüne baðlý olarak, 1 metre, parazitin ortadan kaldýrýlmasý için yeterli bir mesafe
olmayabilir.)
• Elektronik floresan lambalarýnýn bulunduðu odalarda (dönüþtürücü veya hýzlý baþlatma türleri), uzaktan kumandanýn (telsiz kiti) iletme mesafesi, beklendiðinden daha kýsa olabilir.
BEV ünitesini floresan lambalardan mümkün olduðunca uzaða monte ediniz.
• Klimayý aþaðýda belirtilmiþ olan yerlere monte etmeyin.
1. Örneðin mutfak gibi, yüksek oranda mineral yað sprey veya buhar yoðuþmasýnýn olduðu yerlere.
Plastik parçalar bozulabilir ve düþebilir veya su sýzýntýna neden olabilir.
2. Örneðin sülfürik asit gazý gibi, aþýndýrýcý gazlarýn bulunduðu yerlere.
Bakýr borularýn veya lehimli parçalarýn aþýnmasý, soðutucunun sýzdýrmasýna neden olabilir.
3. Elektromanyetik dalga yayan makinelerin yakýnýna.
Elektromanyetik dalgalar, kumanda sisteminin çalýþmasýný bozabilir ve ünitenin arýzalanmasýna
neden olabilir.
4. Yanýcý gaz sýzýntýsýnýn olabileceði yerlere, havada karbon liflerinin veya yanýcý toz süspansiyonlarýnýn bulunduðu yerlere veya örneðin boya tineri ya da benzin gibi uçucu ve yanýcý maddelerin
iþlendiði yerlere.
Ünitenin bu gibi koþullar altýnda kullanýlmasý yangýna neden olabilir.
5. Deniz kenarý gibi havanýn tuz içerdiði alanlarda, fabrikalarda, önemli voltaj dalgalanmalarýnýn
olduðu yerlerde veya otomobil ve su taþýtlarýnda kullanmayýn.
Aksi takdirde ekipman arýzalanabilir.

Türkçe

2

10_TR_3P233622-3F.fm Page 3 Friday, December 19, 2008 2:50 PM

2. MONTAJDAN ÖNCE
2-1 BU ÜRÜN HAKKINDA
1. Bu üründe R744 (CO2) soðutucu kullanýlmaktadýr.
R744 soðutucunun kullanýlmasý esnasýnda son derece dikkatli olunmalý ve sistem üzerinde
oluþabilecek (madeni yað ve diðer türdeki yaðlar ve nem dahil olmak üzere) bozulmalarýn önüne
geçilebilmesi üzere sýký önlemlere baþvurulmalýdýr. “7. SOĞUTUCU BORULARI” kýsmýnda
belirtilen talimatlarý uyguladýðýnýzdan emin olunuz.
2. Tasarým prosedürü 12,3 MPa (R410A için 4,0 MPa) þeklindedir. Bundan dolayý, aþaðýdaki geleneksel parçalar kullanýlamaz.
• Baðlantý borularý
Kalýn çeperli borulara ihtiyaç duyulur. Boru özellikleri için “7. SOĞUTUCU BORULARI” kýsmýna
bakýnýz.
• Geniþletme somunu baðlantýlarý
Mevcut deðil. Sert lehim baðlantýlarý uygulayýn.
• Boru sert lehim baðlantýlarý
Maksimum 12,7 mm çaplý borular ............. Manþon geniþletme iþlemi ile sert lehim baðlantýlarý
yapýn.
15,9 mm çaplý borular............................... Seçmeli aksesuar olarak satýlan soketleri kullanýn.
• Dirsekler
Seçmeli aksesuar olarak satýlan ürünleri kullanýn.
• Þarj hortumlarý ve basýnç kalibreleri gibi yüksek basýnçlara direnmesi gereken montaj cihazlarý
Minimum 12,3 MPa basýnca dayanabilecek basýnç-dirençli cihazlar kullanýn.
3. Ýç ünite bir R744-tahsis edilmiþ ünitedir. Aþaðýdaki iç ünite modelleri baðlanabilir niteliktedir.
(Diðer iç ünite modellerini baðlamayýnýz, aksi halde bir iç boru kýrýlmasý ortaya çýkabilir.)

2-2 BİRLEŞTİRME
İç üniteye bir BEV ünitesi ekleyin. Aşağýdaki tabloda gösterildiği gibi.
BEV ünitesi

BEVN32AV1

BEVN50AV1

BEVN125AV1

Ýç ünite

FXSN20AV1
FXSN25AV1
FXSN32AV1

FXSN40AV1
FXSN50AV1

FXSN63AV1
FXSN100AV1

2-3 AKSESUARLAR
Aşağýdaki aksesuarlarýn ünitenizle birlikte sunulmuş olduğunu kontrol edin.
Adý

Kelepçe

Miktarý

10 adet.

(3) Takma yeri yalýtýmý

(4) Montaj elkitabý

2 adet.

1 adet.

Sývý borusu için × 2
(I. D. φ35)
(1) 6 kýsa parça

(5) Ýkaz etiketi
1 adet.

Biçimi
(2) 4 uzun parça

Bunu kurulum sonrasýnda iç ünitenin EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýna
iliþtirin.

3
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2-4 KONTROL EDİLECEK BÖLÜMLER
• AŞAĞIDAKİ ÖGELER İÇİN, YAPIM ESNASINDA ÖZEL DİKKAT GÖSTERİN VE MONTAJ İŞLEMİ
SONRASINDA BUNLARIN KONTOLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİN.
İş bittikten sonra kontrol edilmesi gereken maddeler
Kontrol edilmesi gereken öðeler

Düzgün bir biçimde yapýlmadýðýnda olmasý beklenilenler

Ýç ve dýþ ünite saðlam bir þekilde takýlmýþ mý?

Üniteler düþebilir, titreyebilir veya gürültü çýkartabilir.

Gaz sýzýntýsý testi bitti mi?

Yetersiz soðutmaya neden olabilir.

Yalýtým tam olarak yapýlmýþ mý? (Soðutucu borularý)

Su sýzmasý veya yanma.

Güç giriþi voltajý, isim plakasýnda gösterilene eþit mi?

Ünite arýzalanabilir veya bileþenler yanabilir.

Kablo ve boru baðlantýlarý düzgün mü?

Ünite arýzalanabilir veya bileþenler yanabilir.

Ünite güvenli bir biçimde topraklanmýþ mý?

Elektrik kaçaðýnda elektrik çarpmasý riski.

Kablo baðlantýsýnýn boyutu, özelliklere uygun mu?

Ünite arýzalanabilir veya bileþenler yanabilir.

Soðutucu borusunun uzunluðu ile ek soðutucu yükü not edilmiþ mi?

Sistemdeki soðutucu yükü temizlenmemiþ.

Aþaðýdakileri
kontrol edin

Ayrýca “GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ” kýsmýna göz atýnýz.

3. MONTAJDAN ÖNCE
Ürünün montajý tamamlanana dek, montaj işleri için gerekli olan aksesuarlarý elden çýkarmayýnýz.
Ürünü, montaj iþlemi yapýlacak olan yere ürün paketinden çýkararak götürünüz. Bunlarýn daha öncesinde paketlerinden çýkarýlmasý mümkün deðilse, ünitelere zarar vermemeye özen gösteriniz.

4. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ
〈〈Karton kutusundan çýkarýrken üniteyi hareket ettirdiğiniz zaman, özellikle soğutma borusu
gibi diğer parçalar üzerine baský uygulamadan, dört kaldýrma kulbunu tutarak üniteyi
kaldýrdýğýnýzdan emin olunuz.
Tavanda 30°C ve % 80 RH değerlerinin aşýlmasý veya tavana temiz hava çekilmesi halinde, bir
ilave yalýtýma (10 mm veya daha fazla kalýnlýkta cam yünü veya polietilen form) ihtiyaç duyulur.〉〉
(1)Aşağýdaki koşullarýn karşýlandýğý ve müşterinin onay vereceği bir montaj yeri seçin.
• Üründen soðutucu akýþ sesi geldiði için, ürünü tavan malzemesi olarak alçý panellerin (9,5mm
veya daha fazla kalýnlýkta) kullanýldýðý yapýlarýn üzerine monte edin. Ayrýca, ürünü, sesin rahatsýz
edici olacaðý yerlerden veya odalardan uzaða monte etmeniz önerilir. Uygun bir montaj alaný
seçmek için aþaðýdaki taslaða bakýn.
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• Ýç mekanlar, yaðmura veya direkt güneþ ýþýðýna maruz kalmayan yerler, az tozlu yerler ya da
ortam sýcaklýðýnýn 60°C veya daha altýnda olduðu yerler.
• BEV ünitesinin aðýrlýðýna dayanabildiði yerlerde.
• Sahte tavanýn belirgin bir þekilde eðimli olmadýðý yerler.
• Tutuþabilir gaz sýzýntýsý tehlikesinin mevcut olmadýðý yerler.
• Bakým ve servis için yeterince boþ alan saðlanabilmelidir.
• Ýç ünite ile dýþ üniteyi içeren toplam boru tertibatýnýn izin verilen boru tertibatý uzunluðunun
altýnda olduðu yerlerde.
(“7-4 BORU BAĞLANTILARI” için dýþ ünite ile birlikte verilen montaj kýlavuzuna bakýnýz.)
• Bir bakým boþluðunun açýlabileceði yerler. (Bkz. Şekil 1)

Türkçe
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〈〈Montaj alaný〉〉
ELEKTRİKLİ BİLEŞEN KUTUSU kapağý aşağý bakacak şekilde montajý gerçekleştiriniz.

 

    

(2)Ünitenin monte edileceği yerin ünitenin ağýrlýğýný destekleyebileceğini yeniden gözden
geçirdikten sonra eğer bunun tehlikeli olabileceğine karar verirseniz, bu yeri levhalarla,
kirişlerle v.b. güçlendirdikten sonra üniteyi monte ediniz.
(3)Gürültü ve titreşime neden olabileceği için tavan yüzeyi ile temastan kaçýnýnýz.
[UYARILAR]
• Görüntüde parazit ve gürültü ortaya çýkmasýný önlemek üzere, iç ve dýþ üniteleri, güç arz telini,
iletim telini ve uzaktan kumanda telini televizyonlardan veya radyolardan en az 1 m uzaða
yerleþtiriniz.
(Radyo dalgalarýna baðlý olarak, 1 metre, parazitin ortadan kaldýrýlmasý için yeterli bir mesafe
olmayabilir.)
〈〈Isý yalýtým malzemesi yapýştýrma konumu〉〉
Isý yalýtým malzemesini
ile gösterilen konuma yapýþtýrýnýz.

200
  

5. KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
(1) Tavan deliðinin, ünitenin ve aský cývatalarýn ilgili yerlerini kontrol ediniz.
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(2) Mapa deliklerini veya ünitenin boru ve kablolarýnýn geçmesi için gerekli olan delikleri açýnýz.
• Yukarýdaki delikler için yerleri belirleyiniz, bunlarý açýnýz ve sonrasýnda boruyu (soðutucu) ve
kablolarý (güç arz kablosu ve iletim teli dahil) ünitedeki boru ve tel baðlantýlarýna uzatýnýz.
(Ayrýntýlar için “7. SOĞUTUCU BORULARI” ve “8. ELEKTRİK TESİSATI İŞİ” kýsýmlarýna
bakýnýz.)
• Seviyeyi muhafaza etmek ve titreþimi önlemek için tavan çerçevesini güçlendirmek gerekli
olabilir. Ayrýntýlar için bir mimar ya da marangozla irtibat kurunuz.
5
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(3) Aský cývatalarýný takýnýz. (M8 aský cývatalarý kullanýnýz.)
• Eðer bu önceden ayarlý ise, ankraj cývatalarý kullanýnýz. Aksi halde, ünite aðýrlýðýnýn desteklenebileceðini garanti etmek üzere dübel veya aðaç cývatalarý kullanýnýz. Tavana olan mesafeyi
daha öncesinde belirleyiniz.

6. BEV ÜNİTESİNİN KURULUMU
• Kurulum sýrasýnda yalnýzca belirtilen özelliklere sahip aksesuar ve parçalarý kullanýn.
(1) Geçici olarak BEV ünitesini kurunuz.
• Aský düzeneklerini aský cývatalarýna takýnýz. Üstteki
ve alttaki aský düzeneklerini somunlarla (M8,
sahada tedarik edilir) ve pullarla (M8: Dýþ çap 24
ila 28 mm) (sahada tedarik edilir) sabitleyiniz.


  
 

 

   
   
 
  
 

(2) Somunla ana ünitenin yüksekliðini ayarlayýnýz.

 

   

(3) Ana ünitenin hizalý olarak monte edildiðini kontrol
ediniz.
(4) Sýký bir þekilde sabitlemek üzere somunu üstten ve
alttan sýkýþtýrýnýz.

  
  
 

   
 

7. SOĞUTUCU BORULARI
〈Boru İşlerini Gerçekleştiren Çalýşanlara〉
Sert lehim esnasýnda ve soðutucu borularý baðlarken akýþ kullanmayýnýz. Akýþa ihtiyaç duymayan, fosfor-bakýr (BCuP-2) sert lehim alaþýmý kullanýnýz.
(Klor bazlý akýþ, borularda paslanmaya yol açabilir. Ayrýca eðer flor birikmesi olursa, akýþ, soðutucu
makine yaðýnýn bozulmasýnda olduðu gibi soðutucu boru hattýnda ters etkiler ortaya çýkarabilir.)

7-1 BORULARIN SEÇİMİ
• Dýþ ünite için montaj kýlavuzuna bakýnýz ve her bir borunun boyutu için karar verip, uygun bir
soðutucu ayýrma kiti seçiniz.
• Aþaðýdaki türden soðutucu borusu kullanýnýz.
Malzeme: Fosfor deoksidize dikiþsiz bakýr boru (C1220T-1/2H veya C1220T-H)
Boru çeper kalýnlýðý: 12,3 MPa’ya dayanan ürün
〈Boru çeper kalýnlýğý örnekleri〉

(uzunluk : mm)

Boru boyutu (dýþ çap)

Malzemenin kalitesi

Minimum çeper kalýnlýðý

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• Sülfit, oksit, toz, çentik, yað ve nem gibi kirliliklerden arýndýrýlmýþ olan temiz dýþ ve iç yüzeye sahip
borularý kullandýðýnýzdan emin olunuz.
Boru sistemindeki baðlama yaðýnýn 10m baþýna 30mg’yi geçmemesi tavsiye edilmektedir.
• Boru montaj iþlerini “7-6 BORU BAĞLANTI PROSEDÜRÜ” altýnda belirtildiði þekilde, maksimum
izin verilebilir uzunluk, izin verilebilir yükseklik farký ve ayýrma sonrasýnda izin verilebilir uzunluk
dahilinde gerçekleþtirdiðinizden emin olunuz.

Türkçe
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7-2 MONTAJ ARAÇLARI
Klimanýn uygun basýnç direncini muhafaza edebilmesi ve kirlenmenin neden olabileceği olumsuz durumu önleyebilmesi üzere, montaja uygun araçlar kullandýğýnýzdan emin olunuz.
Geleneksel araçlarla uyumluluk (diðer soðutucular)
Adý

Uyumluluk

Notlar

Boru kesici

• Boru kalýnlýðýna uygun olan bir kesici kullanýnýz.

Boru bükücü

• Eðer bükme açýsýnýn azaltýlmasý gerekiyorsa, seçmeli aksesuar olarak satýlan
farklý bir dirsek kullanýnýz.
• 15,9 mm çaplý borularýn bükme kýsýmlarý için, seçmeli bir aksesuar olarak
satýlan farklý bir dirsek kullanýnýz.

Geniþletici
(boru geniþletme aracý)

• 15,9 mm çapa sahip ancak geniþletilmesinin zor olduðu borular için, seçmeli
aksesuar olarak satýlan farklý bir soket kullanýnýz.

7-3 BORU KORUMA
Montaj iþlerinin yürütüldüðü esnada, nem, toz ve kir oluþmasýný önlemek üzere, Tablo 1’e uygun olan
boru korumasýný uygulayýnýz.
Tablo 1
Yer
Dýþ mekanlar
Ýç mekanlar

Çalýþma süresi

Koruma metodu

En az bir ay

Daraltma

Bir aydan az
Sýnýr yok

Daraltma veya bantlama

UYARI
Duvarlardaki geçme delikleri yoluyla boru iþleri yapýlmasý veya dýþarýda bulunan boru uçlarýnýn
çýkarýlmasý halinde, borulara kir veya toz girmemesi konusunda özellikle dikkatli olunuz.

7-4 BORU BAĞLANTILARI
• Sert lehim iþlemi esnasýnda nitrojen ikamesi ve nitrojen üfleme gerçekleþtirdiðinizden emin olunuz.
(Bkz. Şekil 2)
Borularda nitrojen ikamesi veya nitrojen üfleme yapýlmaksýzýn sert lehim iþlemi gerçekleþtirilirse,
borularýn iç yüzeylerinde büyük oranlarda pas tabakasý ortaya çýkacaktýr; bundan dolayý, soðutucu
sistemindeki valflarýn ve kompresörün önemli kýsýmlarýnda ters etkiler görülebilir ve bu durum klimanýn normal çalýþmasýný engelleyebilir.
• Uygulanmakta olan nitrojenle birlikte sert lehim gerçekleþtirilirken, bir azaltma valfý kullanýnýz ve
2
nitrojen basýncýný 0,02 MPa (yaklaþýk 0,2 kg/cm ) veya daha düþük bir deðere azaltýnýz, bu
yüzünüzde bir esinti hissetttiðiniz andýr.
  

    
     

     

 
  

Þekil 2
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UYARI
Boru baðlantýlarýna soðuk lehim uygularken anti-oksidanlarý kullanmayýnýz. Artýk maddeler boruyu
týkayabilir ve cihazý bozabilir.
Boru Baðlantýlarý
• A kýsmýnýn sýcaklýðý 80°C’yi aþmayacak þekilde, sert lehim esnasýnda A kýsmýný soðuk bir bezle
koruyunuz.
A Kýsmý

Saha arz borusu

BEV ünitesi

Sert lehim

7-5 ISI YALITIM İŞİ
• Boru bağlantýlarýnda gaz kaçağý taramasý yapýldýktan sonra, Şekil 3 ve Şekil 4’e bakýnýz ve
bağlantýlar üzerinde ýsý yalýtým işini gerçekleştiriniz.
• Isý yalýtým iþini gerçekleþtirmek için takma yeri yalýtýmýný kullanýnýz (3). (Bkz. Şekil 3) Isý yalýtým
malzemesi sýrasýyla sývý ve gaz borularýna uygulanýr.
• Takma yeri yalýtýmý ek yerinin (3) yukarýya dönük olmasýný saðlayýnýz.
Takma yeri yalýtýmýnýn her iki ucunu sýkýþtýrmak için bir kelepçe (2) kullanýnýz. (Bkz. Şekil 4)
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7-6 BORU BAĞLANTI PROSEDÜRÜ
(1)İç ünite için bağlantý örneği
• Her bir BEV ünitesine yalnýzca bir iç ünite baðlanabilir.

Gaz borusu
Dýþ ünite

Ýç ünitedeki boru
baðlantý deliðinin
boyutuna uymasý
üzere ayarlanýr.

Ýç ünite

BEV ünitesi Sývý borusu

 

 



   
 

 
 




 
 

 

 


   
  
  

 
 

     !

(2)BEV ünitesi için montaj konumu
• BEV ünitesini, iç üniteler arasýnda yükseklik olarak 15m mesafe kalacak þekilde monte ediniz.



 

 
 

 

(3)Bölme sonrasý izin verilebilir uzunluk (mevcut boru uzunluğu)
A+B≤40m (ilk devre boru baðlantýsýndan iç üniteye olan uzunluk)
B≤15m (BEV ünitesinden iç üniteye olan uzunluk)

8. ELEKTRİK TESİSATI İŞİ
8-1 GENEL TALİMATLAR
• Tüm sahada tedarik edilebilir parçalar ve malzemeler ve elektrik iþleri yerel yasalara uygun
olmalýdýr.
• Yalnýzca bakýr tel kullanýnýz.
• Elektrik tesisat iþleri için, EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýna eklenmiþ olan “KABLAJ ÞEMASI” da
bakýnýz.
• Uzaktan kumanda tel baðlantý ayrýntýlarý için, uzaktan kumanda ile birlikte sunulan montaj kýlavuzuna bakýnýz.
• Tüm kablo baðlantýlarýnýn yetkili bir elektrikçi tarafýndan yapýlmasý gerekir.
• Bir iç üniteye bir BEV ünitesi baðlanýr. Her bir iç üntieyi ve BEV ünitesini A ünitesi, B ünitesi olarak
iþaretleyiniz..., ve terminal bloðu telinin dýþ ünite ve BEV ünitesi ile düzgün bir þekilde eþleþtirildiðinden emin olunuz. Dýþ ünite ve bir iç ünite ve BEV ünitesi arasýndaki tellerde ve borularda
düzgün baðlantý yapýlmazsa, sistemde bozulma ortaya çýkabilir.
• Sistemde, bütün sistem enerjisini kesecek bir devre kesici bulunmalýdýr.
• Dýþ üniteye baðlanan güç arzý telinin boyutu, devre kesici ve düðmenin kapasitesi ve kablolama
talimatlarý için dýþ ünite ile birlikte sunulan montaj kýlavuzuna bakýnýz.
• Klimayý toprakladýðýnýzdan emin olunuz.
• Toprak telini gaz ve su borularýna, paratonerlere ve telefon toprak tellerine baðlamayýnýz.
• Gaz borularý: Gaz kaçaðý halinde patlamalara veya yangýna neden olabilir.
• Su borularý: Sert vinil boru kullanýldýysa toprak etkisi ortadan kalkar.
• Telefon toprak telleri veya paratonerler: Fýrtýnalý havalarda toprakta anormal ölçüde yüksek elektrik potansiyeli oluþturabilirler.

9
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(1)Elektriksel özellikler
Üniteler

Model
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Güç kaynaðý

Hz

Voltaj

Minimum

Maksimum

MCA

MFA

50

230

207

253

0,1

15

MCA: Minimum Devre Amperi (A);

MFA: Maksimum Sigorta Amperi (A)

NOTLAR
• Yukarýdaki Elektriksel Özellikler Tablosu yalnýzca BEV ünitesine iliþkin olarak sunulmuþtur.
• Diðer ayrýntýlar için teknik dökümanlara bakýnýz.
(2)Sahada tedarik edilebilir telle ilgili teknik özellikler
Güç arzý teli

Ýletim teli

Model
Tel
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Boyut

*H05VV

Boyut yerel yasalarla uyumlu
olmalýdýr.

Tel

Boyut

Zýrhlý vinil tel veya kablo (2 telli)
(NOT 2)

0,75 - 1,25 mm2

*Korumalý borular kullanýlmadýðý zaman H07RN-F tel tipini kullanýn.
NOTLAR
1. Ýlgili ülkenin veya bölgenin standartlarý ile uyumlu olmasý açýsýndan güç hattý için uygun boyuta
sahip elektrik teli seçiniz.
2. Yerel kablo tesisatý teknik özellikleri IEC60245 ile uyumludur.
3. Yalýtýlmýþ kalýnlýk: 1 mm veya daha fazla
4. Ýletim teli için izin verilebilir uzunluk þu þekilde olabilir.
Dýþ ünite, BEV ünitesi ve iç ünite arasýnda: Maks. 1000m (Toplam tel uzunluðu: 2000m)
BEV ünitesi ve uzaktan kumanda arasýnda: Maks. 500m
5. Üniteden üniteye kablaj için 16 devreye kadar ayrým mümkündür. Devre oluþturma sonrasýnda
ayrý bir devreye izin verilmez.

8-2 TÜM SİSTEM KABLOLAMASI ÖRNEĞİ
Tek sistem kablolamasý için bir örnek burada gösterilmektedir.
• Dýþ ünitenin þalter kutusundaki F1 ve F2 terminallerini (iç-dýþ terminaller) ilk BEV ünitesindeki 1
F1 ve F2 terminallerine (dýþ taraf için) baðlayýnýz.
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ÖNLEMLER
  
Telleri güç arzý terminal bloðuna baðlamak için, yuvarlak 
kývrým-tipi terminaller kullanýnýz. Eðer mevcut deðilse, tel
baðlantýlarý esnasýnda aþaðýdaki noktalara dikkat ediniz.
• Lifli telleri lehimle kaplamayýnýz.
• Farklý kalibredeki telleri ayný güç arz terminaline
Her iki tarafa da
baðlamayýnýz. (Baðlantýda ortaya çýkabilecek gevþeklik
ayný ölçüdeki
kablolardan baðlayýn.
aþýrý ýsýnmaya neden olabilir.)
• Ayný kalibreden telleri baðlarken, bunlarý sað taraftaki
þekle göre baðlayýnýz.
• Belirtilmiþ olan elektrik telini kullanýnýz. Teli terminale
emniyetli bir þekilde baðlayýnýz. Terminale aþýrý güç
uygulamaksýzýn teli aþaðýya doðru sýkýþtýrýnýz.
• Terminal vidalarýný sýkýþtýrýrken uygun bir tornavida kullanýnýz. Küçük uçlu bir tornavida vidanýn kafasýný sýyýrtacak ve uygun bir
getirecektir.
• Terminal vidalarýnýn aþýrý sýkýþtýrýlmasý bunlarý kýrabilir.
〈Terminal bağlantýlarýnýn topraklanmasý ile ilgili önlemler〉
Toprak telini mutlaka eðimli pul içindeki bölmeden çýkacak þekilde
baðladýnýzdan emin olunuz.
(Aksi takdirde, toprak telinin yetersiz temasýndan dolayý topraklama
iþlemi etkisiz hale gelebilir.)


 
   

Ayný ölçüdeki
Farklý ölçüdeki
kablolarý bir tarafa kablolarý
baðlamayýn.
baðlamayýn.

sýkýþtýrmayý imkansýz hale


    
 

Sýkma torklarý (N/m)
Uzaktan kumanda/iletim teli terminal bloðu
(M3,5)

0,79~0,97

Güç arzý terminal bloðu (M4)

1,18~1,44

Toprak teli (M4)

1,44~1,94



 

• Ýletim teli 16 hatta kadar ayrýlabilir. Ayrýlan hatlar bundan daha fazla ayrýlma iþlemine tabi tutulamaz. (Bkz. Şekil 5)


 





 

 

 

 

 

• 200 V baðlantýsýný hiçbir þekilde iletim teli terminal bloðuna baðlamayýnýz.
Aksi takdirde tüm sistem hasar görecektir.
• Aþaðýdaki sýnýrlamalara uyunuz, aksi takdirde bir iletim hatasý ortaya çýkabilir.
• Tel uzunluðu: 1000 m maks.
• Toplam tel uzunluðu: 2000 m maks.
• Devre sayýsý: 16 maks.
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8-3 KABLOLAMA BAĞLANTISI
• Soðutucu boru iþlerini gerçekleþtirdikten sonra kablolama baðlantýlarýný uygulayýnýz.
• Tüm güç arz hatlarýnýn kapalý olduðunu kontrol ediniz.
• EL. BÝLEÞ. KUTUSU üzerindeki iki vidayý gevþetiniz, kapaðý çýkarýnýz ve her bir teli Þekil 6’da gösterildiði gibi baðlayýnýz.
• Tüm kablolama iþleri tamamlandýðý zaman EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýný takýnýz ve sabitleyiniz.
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• Güç arz teli ve Toprak teli
Güç arzý tellerini, güç arzý terminal bloðunun L ve N terminallerine baðlayýnýz (X1M).
Toprak telini toprak terminaline baðlayýnýz. Bu aþamada, toprak telini delik içinden kablaj üzerinden
geçirerek güç arz tellerini cihaza çekiniz ve aksesuar kelepçe ile telleri güvenli bir þekilde
yerleþtirip sabitleyiniz (1).

Türkçe
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• İletim teli
EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýný çýkarýnýz ve iletim tellerini iletim teli terminallerine baðlayýnýz (iç
taraftaki F1 ve F2 ve dýþ taraftaki F1 ve F2). Bu aþamada, delik içinden kablaj üzerinden geçirerek
telleri cihaza çekiniz ve aksesuar kelepçe ile telleri güvenli bir þekilde yerleþtirip sabitleyiniz (1).
[UYARILAR]
• Güç arzý telini hiçbir þekilde iletim teli terminal bloðunun F1 ve F2 terminallerine baðlamayýnýz.
Aksi takdirde tüm sistem hasar görebilir.
UYARI
• Her bir teli kelepçelerken aksesuar kelepçeyi (1) kullanýnýz; bu sayede tel güvenli bir þekilde
kelepçelenecek ve kablolama baðlantý bloðu üzerinde hiçbir gerilim oluþmayacaktýr. Kablolama
esnasýnda, EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðý yükselmeyecek þekilde telleri derli toplu olarak düzenleyiniz
ve kapaðý sýký bir þekilde takýnýz.EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýný takarken, tellerin EL. BÝLEÞ. KUTUSU
kapaðýna sýkýþmamasýný saðlamak üzere azami özen gösteriniz.
• Teller baðlandýktan sonra, telin ayrýlan parçasýný macunla veya sýcak yalýtým malzemesi (sahada
tedarik edilir) ile contalayýnýz; böylece dýþarýdan gelen küçük böceklerin içeriye girmesi önlenmiþ
olacaktýr.
Eðer böcekler veya küçük hayvanlar iç kýsma girerse, EL. BÝLEÞ. KUTUSU içerisinde kýsa devre
oluþabilir.
• Cihazýn dýþýndaki güç arz teli ve toprak teli dahil olmak üzere, düþük voltajlý telleri (iletim telleri)
yüksek voltajlý tellerden en az 50 mm ayýrýnýz; böylece bunlar ayný yer dahilinde bulunmayacaktýr.
Aksi halde, iletim tellerine elektrik paraziti geçebilir (dýþ parazit) ve bu durum klimada hatalara
ve bozulmalara yol açabilir.

9. TEST ÇALIŞTIRMASI
(1) Ýç, BEV ve dýþ ünitelerin tamamýnýn montajýndan sonra, EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýnýn kapalý
durumda olduðunu kontrol ediniz.
(2) Klimanýn test çalýþtýrma iþlemi için iç ve dýþ ünitelerle birlikte sunulan montaj kýlavuzlarýna bakýnýz.
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10.KABLAJ ŞEMASI
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