INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Air Conditioners
Deutsch

MODELS
〈BS unit〉

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1

Français

BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Español

Italiano

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

Ελληνικά

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.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.
PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Nederlands

Português

Русский

Türkçe

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
ИНСТРУКЦЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
MONTAJDAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİ BİR BİÇİMDE OKUYUN.
GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE BU ELKİTABINI KORAY ULAŞABİLECEĞİNİZ BİR
YERDE MUHAFAZA EDİN.
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1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bu “GÜVENLİK ÖNLEMLERİ”ne uyduğunuzdan emin olun.
Bu ürün, “genel halkın erişimine açık olmayan aletler” sınıfına dahildir.
Bu ünite A sınıfı bir üründür. Bu ürün kapalı ortamda radyo girişimi üretebilir, bu durumda kullanıcının
uygun önlemleri alması gerekebilir.
Bu kılavuzdaki önlemler İKAZ ve UYARI olarak sınıflandırılmıştır.
Aşağıdaki tüm önlemlere uyduğunuzdan emin olun: Emniyeti sağlamak için bunların tamamı önemlidir.
İKAZ ..................Kaçınılmazsa ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek tehlike oluşturabilecek
durum belirtir.
UYARI ...............Kaçınılmazsa küçük veya orta düzeyde yaralanmaya neden olabilecek tehlike
oluşturabilecek durum belirtir.
Ayrıca emniyetli olmayan uygulamalara karşı uyarmak için de kullanılabilir.
İKAZ
• Montajı yapması için bayiinizi veya yetkili servis personelini çağırın.
Eksik işçilik su sızıntısına, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
• Montajı montaj kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirin.
Eksik işçilik su sızıntısına, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
• Soğutucu sızıntısı durumlarında ne yapılması gerektiği ile ilgil bayinize danışınız.
Klima küçük bir odaya monte edilecekse, soğutucu sızıntısı olsa bile sızıntının konsantrasyon sınır seviyesini geçirmeyecek bazı uygun tedbirler almak gereklidir.
Bu durumda oksijen yetersizliğine bağlı olarak bir kaza oluşabilir.
• Montaj çalışmasında yalnızca belirtilen parçaların ve aksesuarların kullanıldığından emin olun.
Belirtilen parçaların kullanılmaması klimanın düşmesine, su kaçaklarına, elektrik çarpmasına, yangına
vb. neden olabilir.
• Klimayı, ağırlığını kaldırabilecek kadar güçlü bir zemin üzerine kurun.
Mukavemet eksikliği klimanın düşmesine ve yaralanmalara neden olabilir.
Ayrıca bu, iç ünitelerde vibrasyona neden olabilir ve rahatsız edici sesler üretebilir.
• Belirtilen montaj çalışmalarını güçlü rüzgar, tayfun ve deprem tehlikelerini dikkate alarak gerçekleştirin.
Yanlış montaj klimanın düşmesi gibi bir kazaya neden olabilir.
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• Tüm elektrik işlerinin geçerli mevzuata (not 1) ve bu montaj kılavuzuna uygun olarak ayrı bir devre
kullanılarak yetkili personel tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.
Ayrıca, kablolar kısa ise yeterli uzunluğu sağlamak için ek kablo kullanılmadığından, yeterli uzunluğa
sahip tek kablo kullanıldığından emin olun.
Güç besleme devresinin yetersiz kapasitesi veya düzgün olmayan elektrik konstrüksiyonu, elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
(not 1) geçerli mevzuat “Belirli bir ürün ve bölge ile ilgili ve uygun olan tüm uluslararası, ulusal ve yerel
direktifler, yasalar, düzenlemeler ve/veya kanunlar” anlamına gelir.
• Klimaya topraklama uygulayın.
Toprak kablo bağlantısını gaz ve su tesisatı borusuna, paratonere ya da telefon toprak kablo bağlantısına
bağlamayın.
Eksik toprak bağlantısı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Yıldırım veya diğer kaynaklardan aşırı yüksek akım gelmesi, klima cihazında hasara neden olabilir.
• Bir toprak kaçağı devre kesicisinin kurulduğundan emin olun.
Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Elektrikli bileşenlere dokunmadan önce güç kaynağı bağlantısını kesin.
Elektrik yüklü bir parçaya temas ederseniz çarpılabilirsiniz.
• Belirtilen kablo bağlantısını kullanarak ve terminal bağlantılarına veya kablo bağlantısına harici kuvvetlerin etki etmediğinden emin olarak tüm kablo bağlantısının sağlam olduğundan emin olun.
Eksik bağlantı veya sabitleme, aşırı ısınmaya veya yangına sebep olabilir.
• Güç beslemesi kabloları ve iç ve dış üniteler arasındaki kablolar mutlaka doğru şekilde döşenmeli ve
bağlanmalıdır. Ayrıca, kabloların kapak vb. gibi yapısal parçalara temas etmemesi için kontrol kutusu
kapağı sağlam şekilde kapatılmalıdır.
Kapak sağlam şekilde kapatılmazsa, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Kurulum işi sırasında soğutucu gaz kaçağı meydana gelirse, alanı derhal havalandırın.
Soğutucu gazın, ateşle temas etmesi halinde toksik gazlar açığa çıkabilir.
• Montaj işlemi tamamlandıktan sonra soğutucu gaz kaçağı olmadığından emin olun.
Soğutucu gazı odaya sızdığında ve üflemeli ısıtıcı, soba veya ocak gibi bir ateş kaynağıyla temasa
geçtiğinde zehirli gazların oluşmasına neden olur.
• Soğutucu sızıntılarına kesinlikle doğrudan temas etmeyin. Bu, aşırı soğuk nedeniyle ciddi yaralanmalara neden olabilir.
UYARI
• Drenaj borularını bu montaj kılavuzunu takip ederek doğru şekilde döşeyin ve yoğuşmayı önlemek için
boruları yalıtın.
Drenaj borularının yanlış döşenmesi, su sızıntılarına neden olabilir ve eşyaların ıslanmasına yol açabilir.
• Görüntü parazitlerini veya gürültüyü önlemek için BS ünitesini, güç kaynağı kablolarını, uzaktan kumanda
kablolarını ve iletim kablolarını televizyon ve radyolardan en az 1 m uzağa kurun.
(Radyo dalgalarına bağlı olarak 1 m bir mesafe, gürültünün ortadan kaldırılması için yeterli olmayabilir.)
• BS ünitesini flüoresan lambalardan olabildiğince uzağa monte edin.
Elektronik aydınlatma tipinde (inverter veya hızlı başlatma tiplerinde) flüoresan lambaların bulunduğu bir
odaya kablosuz uzaktan kumanda kiti monte edilirse iletim mesafesi kısalabilir.
• Dış ünitenin ufak hayvanlar tarafından barınak olarak kullanılmasını önlemek için yeterli önlemlerin
alınmasını sağlayın.
Elektrik parçalara temas eden ufak hayvanlar arızalara, dumana veya yangına neden olabilir. Lütfen
müşteriye, ünite etrafındaki alanı temiz tutması için uyarın.
• Klimayı aşağıdaki gibi konumlara kurmayın:
1. Binanın dışında, yağmur suyu BS ünitesinin içine nüfuz ederek elektrik çarpmasına neden olabilir.
2. Yağ buharı, yağ spreyi veya dumanı olan, mutfak gibi yerler.
Reçine parçalar hasar görerek, üniteden düşebilir veya su kaçaklarına neden olabilir.
3. Sülfürik asit gibi aşındırıcı gazların oluştuğu yerlerde.
Bakır boru tesisatlarının veya lehimlenmiş parçaların korozyonu, soğutucunun sızıntı yapmasına
sebep olabilir.
4. Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu yerlerde.
Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemine zarar verebilir ve ekipmanın arızalanmasına sebep olabilir.
2
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5. Yanıcı gazların sızıntı yapabileceği, karbon lifi ya da yanıcı tozların havada asılı bulunduğu veya tiner
ya da benzin gibi uçucu yanıcı maddelere işlem yapılan yerlerde.
Gaz sızar ve klimanın etrafında kalırsa ateşlemeye neden olabilir.
6. Deniz kenarı gibi havanın tuz içerdiği alanlarda, fabrikalarda, önemli voltaj dalgalanmalarının olduğu
yerlerde veya otomobil ve su taşıtlarında kullanmayın. Aksi takdirde ekipman arızalanabilir.
7. Rüzgar alan yerlerde, BS ünitesinin gövde yüzeyinde çiğ oluşabilir ve bu bir sızıntı kaynağı olabilir.
• BS ünitesi patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik değildir.

2. MONTAJDAN ÖNCE
2-1 Tedbirler
• Montaj işinde kullanılan soğutma gazının R410A olduğunu önceden doğrulayın.
Ünite farklı bir soğutma gazı ile düzgün biçimde çalışmayacaktır.
• Ambalajdan çıkarma sırasında veya sonrasında üniteyi taşırken, 4 askı braketini kullanarak tutun ve
özellikle soğutucu boruları ve kontrol kutusu olmak üzere diğer parçaları zorlamaktan kaçının.
• Dış ve iç ünitelerin montajı hakkında daha fazla bilgi için, her üniteyle birlikte gelen montaj
kılavuzuna başvurun.

2-2 Aksesuarlar
• Aşağıdaki aksesuarların paketin içinde olup olmadığını kontrol edin.
Önemli
Montaj tamamlanana kadar montaj işinde gerekli olabilecek aksesuarları atmayın.
Yardımcı borular (1)
Adı

Miktarı

Emme gazı

YB/DB gazı

Sıvı

Kelepçeler
(2)

İzolasyon kılıfı (3)

BS4Q14AV1

1 adet (f19,1) 1 adet (f15,9)

23 adet

4 adet

4 adet

BS6Q14AV1

1 adet (f22,2)

32 adet

6 adet

6 adet

BS8Q14AV1

2 adet
1 adet (f15,9)
(f22.2, f28,6)

40 adet

8 adet

8 adet

49 adet

10 adet

10 adet

57 adet

12 adet

12 adet

74 adet

16 adet

16 adet

BS10Q14AV1
BS12Q14AV1

1 adet (f34,9)

1 adet (f19,1)

BS16Q14AV1
(1)-1

(1)-2

(1)-3

(2)

(3)-1

Drenaj
hortumları
(4)

1 adet

(3)-2

f15,9
Biçimi

f19,1

f15,9
f19,1

f22,2
f34,9

(İnce)

f28,6
Adı

Metal
kelepçe (5)

İzolasyon
malzemesi (6)

1 adet

1 plaka

Kesici borular (7)

(Kalın)

Kesici boruları için izolasyon kılıfı (8)

Belge

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
Miktarı

BS8Q14AV1
BS10Q14AV1

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 nüsha

BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

3 adet
(7)-1

3 adet
(7)-2

3 adet
(8)-1

3 adet
(8)-2
Montaj
elkitabı

Biçimi
ϕ9,5

ϕ15,9

(İnce)

(Kalın)

NOTLAR
• Dış ünitenin montaj kılavuzunda veya ekipman tasarım materyallerinde belirtilen boru çapı BS ünitesinin
dış ünite tarafındaki bağlantı borusunun çapına uymuyorsa, redüksiyon borusuna ihtiyacınız olacaktır
(sahadan temin edilir).
• Dış ünite tarafındaki bağlantı borularının termal izolasyonu sahada temin edilmelidir.
Türkçe
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2-3 Kombinasyon
• Bu BS ünitesi sadece REYQ-T Modeli sistemler içindir.
REYQ-P Modeli sistemlere bağlanamaz.
• Geçerli iç ünite serileri için, kataloğa veya diğer belgelere bakınız.
• Aşağı yöne bağlanacak olan iç ünitelerin toplam kapasitesine (ünite kapasitesinin toplamı) uyan BS
ünitesini seçin; bunun için Tablo 1’e bakın. İç ünitenin kapasitesi için Tablo 2’ye bakınız.
Tablo 1
Model

Bütün aşağı yönlü iç ünitelerin toplam kapasitesi

BS4Q14AV1

A ≤ 400

(*)

BS6Q14AV1

A ≤ 600

(*)

BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

A ≤ 750

(*)

* Her bir branşman konektörüne bağlanabilecek toplam iç ünite kapasitesi en fazla 140 ve iç ünite
sayısı en fazla 5'tir.
* Aşağı yönde bağlanacak olan iç ünitelerin toplam kapasitesi 140'tan fazla olduğunda (MAKS. 250),
BS ünitesinden gelen iki bağlantıyı aşağı yönde birleştirmek için bağlantı borusu kiti kullanın
(KHRP26A250T, ayrı satılır).
Tablo 2
İç ünitenin model numarası olarak ifade edilen kapasite

20

25

32

40

50

63

80

100

125

İç ünitenin kapasitesi (hesaplamada kullanılmak üzere)

20

25

31,25

40

50

62,5

80

100

125

* HRV tipi (VKM) iç ünitenin kapasitesi için, Teknik veri kitapçığına bakınız.
<Örnek seçim>
BS ünitesi bir FXCQ32M ve bir FXSQ40M ile bağlandığında.
Toplam kapasite = 31,25+40 = 71,25

2-4 Kontrol listesi
Montaj sırasında aşağıdaki hususlara özellikle dikkat edin ve kurulum bittikten sonra tekrar kontrol
edin:
Montajdan sonra kontrol edilecek noktalar
Kontrol listesi

Sorun varsa

BS ünitesi sabit bir biçimde kurulmuş mu?

Düşme, titreşim ve çalışırken ses çıkarma olabilir.

Gaz kaçağı testi yaptınız mı?

Ünite gerektiği gibi soğutmayabilir veya ısıtmayabilir.

Ünite tam olarak izole edildi mi? (Soğutucu boruları ve drenaj
boruları)

Üniteden su sızıntısı olabilir.

Su drenaj borusundan düzgün biçimde akıyor mu?

Üniteden su sızıntısı olabilir.

Besleme voltajı etikette belirtilen voltajla aynı mı?

Ünite çalışmayabilir veya yanabilir.

Kablaj hataları veya yanlış kablolama ya da yanlış boru
bağlantıları var mı?

Ünite çalışmayabilir, yanabilir veya anormal gürültü
çıkarabilir.

Ünitenin topraklaması yapıldı mı?

Kısa devre oluşması halinde ünite tehlike yaratabilir.

Elektrik kablosunun kalınlığı talimatlara uygun mu?

Ünite çalışmayabilir veya yanabilir.

Şunları kontrol
edin.

Teslim sırasında kontrol edilecek noktalar
Kontrol listesi

Şunları kontrol
edin.

Kontrol kutusunun üstüne kapak monte edildi mi?
Müşteriye montaj kılavuzunu verdiniz mi?

4
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3. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ

BS ünitesi
Ünite üst kısmı

500 veya daha fazla (*1)

450 (*2)

70

Kontrol kutusu

100 veya daha fazla

300 veya
daha
fazla

100 veya daha fazla (*3)

Montaj yerini seçerken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurun ve müşterinin onayını alın:
• Montaj yeri BS ünitesinin ağırlığına dayanabilmelidir.
• Montaj yeri güvenilir drenaj için uygun olmalıdır.
• Montaj yeri, kontrol kutusu tarafında kontrol deliklerinin bırakılmasına imkan vermelidir. (Ürünü aşağı
indirmeniz halinde ayrı bir açıklık gereklidir.)
• Kurulum ve servis işlemlerinin yapılabilmesi için yeterli alan olmalıdır (Bkz. Şekil 1).
• İç üniteye ve dış üniteye giden borunun uzunluğu izin verilen boru uzunluğundan daha az veya buna eşit
olmalıdır (dış üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzunda belirtilmiştir).
• Borular yoluyla pompalanan soğutma gazının sesi problem oluşturmamalıdır. (Asla kullanılan bir odanın
tavanına monte etmeyin.)

Kontrol deliği
450 × 450

Drenaj tavası
Bakım alanı
Kontrol kutusu ve
serpantin vana motoru
Bakım alanı

İç ünite tarafı
borusu
(*1)

Birim: mm

Şekil 1
(*1) Saha borularını bağlamak için yeterli alan bırakın.
(*2) Bu alan, serpantin vana motoru üzerinde servis işlemi gerçekleştirirken üst plakayı yerleştirmek için
gereklidir.
(*3) Bu alan, serpantin vana motoru üzerinde servis işlemi gerçekleştirirken üst plakayı kaldırmak için
gereklidir.
İKAZ
Üniteyi ağırlığına dayanabilecek bir yere sağlam biçimde monte edin.
Yetersiz mukavemet iç ünitenin düşmesine ve yaralanmaya neden olabilir.
UYARI
• Drenaj tavası ve kontrol kutusu üzerinde bakım gerçekleştirmek için yeterli alan bırakın.
• Görüntü ve ses parazitlerini önlemek için, BS ünitesini ve ilgili güç kabloları ve sinyal iletim hatlarını TV
ve radyolardan en az 1 m uzağa monte edin.
Ancak, sinyal gücüne bağlı olarak, 1 m minimum mesafe korunsa dahi parazit oluşabilir.

Türkçe
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4. KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
Montaj cıvataları ve askı braketlerini aşağıdaki çizimde gösterildiği şekilde monte edin.
• M8 ila M10 boyutunda montaj cıvatası kullanın.
• Yeni kurulumlar için dübel ve gömülü temel cıvatalarını ve mevcut kurulumlar için delik içi ankraj
cıvatalarını veya benzer malzemeleri kullanın. Kurulum sırasında ünitenin ağırlığına dayanıklı olmasına
özen gösterin.
Birim: mm
BS ünitesi

A

BS4Q14AV1

415

BS6Q14AV1

<Montaj cıvatası açıklığı>
A

308

625

BS8Q14AV1
BS10Q14AV1

865

BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

1105

• Ünitenin ön ve arka tarafında ünitenin 1 m çevresindeki bağlantı borularını desteklemek için askı braketlerini kullanın.
BS ünitesinin askı braketleri üzerinde aşırı ağırlık yüklenmesi ünitenin düşmesine ve yaralanmaya neden
olabilir.
Ankraj cıvatası

Levha

Uzun somun veya
germe cıvatası
Ünite

Montaj cıvatası
Bağlantı borusu
1 m mesafede

Yukarıdaki tüm parçalar sahadan temin edilmelidir
<Örnek montaj>

5. BS ÜNİTENİN KURULUMU
Ünitenin kurulumu sırasında yalnızca belirtilen talimatlara uygun aksesuarları ve parçaları kullanın.
1. BS ünitesini uygun konuma getirin ve geçici olarak yerine yerleştirin.
Sağ taraftaki talimatlara uygun olarak askı braketlerini montaj cıvatalarına bağlayın.
Askı braketinin üstüne ve altına somunları (M8 veya M10: 3 adet, 4 yer) ve pulları (M8 için: dış çap
boyutu 24 - 28 mm, M10 için dış çap boyutu 30 - 34 mm: 2 adet, 4 yer) (sahadan tedarik edilir) mutlaka
takarak bunları ünitenin her iki tarafında sabitleyin.
2. Ünitenin yüksekliğini istediğiniz şekilde ayarlayın.
3. Bir su terazisi kullanarak, ünitenin düz bir şekilde monte edilip edilmediğini kontrol edin.
(Ünite düz olmalı ya da drenaj yuvasına doğru 1°'lik eğim olmalıdır.)
Pul (Sahadan temin edilir)

Somun (Sahadan temin edilir)

Askı braketi
10 - 15 mm

BS ünitesi

Somun (çift somun)
(Sahadan temin edilir)
Montaj cıvatası (Sahadan temin edilir)

6
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İKAZ
• BS ünitesini düz bir şekilde monte edin.
Ünitenin drenaj borusu tarafı daha yüksekte kalacak şekilde eğimli monte edilmesi su sızıntısına neden
olabilir.
• Askı braketlerinin hem üstünü hem de altını somunla sıkın.
Üst somunu yerine takmadan alt somunun aşırı sıkılması askı braketi ve üst plakanın deforme olmasına
ve ünitenin anormal gürültü çıkarmasına neden olabilir.

Doğru

Yanlış

1° mesafede

Drenaj yuvası

Drenaj yuvası

<Ünitenin kontrol kutusu önünden görünümü>

6. SOĞUTUCU BORULARI
• Dış ünite ve BS ünitesi arasındaki boruların döşenmesi, soğutucu branşman kitinin seçilmesi ve
soğutucu branşman kiti ile iç üniteler arasındaki boruların döşenmesi ile ilgili talimatlar için, dış ünite ile
birlikte verilen montaj kılavuzuna başvurun.
• İşe başlamadan önce, kullanılan soğutma gazının R410A olduğundan emin olun.
(Ünite farklı bir soğutma gazı ile düzgün biçimde çalışmayacaktır.)
• Sıvı boruları, YB/DB gazı boruları, vakum boruları, gaz boruları ve bunların tüm boru bağlantılarını izole
edin.
Bu boruların izole edilmemesi su kaçaklarına veya yanmalara neden olabilir.
Tam soğutma işlemi sırasında düşük sıcaklıktaki gaz YB/DB gaz borularının içinden geçer, bu nedenle
vakum boruları için kullanılan izolasyon burada da gereklidir.
Ayrıca, yüksek sıcaklıktaki gaz YB/DB gaz boruları ve gaz borularının içinden geçer, bu nedenle en az
120°C'lik sıcaklığa dayanabilecek izolasyon kullanılmalıdır.
• İzolasyon malzemesini kurulum yapılan ortama uygun olarak seçin.
Ayrıntılı bilgi için, Teknik veri kitapçığına bakınız.
Aksi takdirde, izolasyon malzemesinin yüzeyinde yoğunlaşma oluşabilir.

Türkçe
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6-1 Boru boyutunun seçilmesi
Dış ünite (soğutucu branşman kiti) ile BS ünitesi arasındaki ve BS ünitesi ile iç üniteler (soğutucu branşman
kitleri) arasındaki boruların boyutlarını, aşağıdaki örnek bağlantılar 1 ve 2'ye göre ve Tablo 3 ila 5'teki
değerlere göre seçin.
Örnek bağlantı 1 : 1 iç üniteyi BS ünitesinin aşağı yönünde bağlarken
Çıkışa bağlanacak iç ünitelerin
toplam kapasitesine göre
Tablo 3'ten bir ebat seçin.
Giriş

Dış üniteye veya
soğutucu
branşman kitine

İç ünite kapasite türüne göre
Tablo 4'ten bir ebat seçin.
Çıkış

BS ünitesi
Tablo 5

Vakum borusu
YB/DB gaz borusu
Sıvı borusu

Gaz borusu

İç ünite

Sıvı borusu

Çıkış

Örnek bağlantı 2 : BS ünitesi çıkışında branşman olduğunda
BS ünitesi ile soğutucu branşman
kitleri arasındaki ve soğutucu
branşman kitleri ile iç üniteler
arasındaki boruların boyutunu
belirlemek için, dış ünite ile birlikte
verilen montaj kılavuzuna veya ekipman tasarım materyallerine bakın.

Çıkışa bağlanacak iç
ünitelerin toplam kapasitesine göre Tablo 3'ten bir ebat
seçin.
Çıkış

Giriş

Soğutucu branşman kiti

Tablo 5
Dış üniteye veya
soğutucu
branşman kitine

Vakum borusu

BS ünitesi

YB/DB gaz borusu
Sıvı borusu

İç ünite

Gaz borusu

İç ünite

Sıvı borusu
İç ünite

Tablo 3 Toplam iç ünite kapasitesi ve boru boyutu
Toplam iç ünite
kapasitesi (Q)

Boru boyutu (dış çap × minimum kalınlık)
Giriş
Emme borusu

YB/DB gaz borusu

ϕ15,9 × 1,0

ϕ12,7 × 0,8

150 ≤ Q < 200

ϕ19,1 × 1,0

ϕ15,9 × 1,0

200 ≤ Q < 290

ϕ22,2 × 1,0

Q < 150

290 ≤ Q < 420
420 ≤ Q < 640
640 ≤ Q ≤ 750

Birim: mm

ϕ19,1 × 1,0

ϕ28,6 × 1,0
ϕ28,6 × 1,0

ϕ34,9 × 1,2

Çıkış
Sıvı borusu

Gaz borusu

Sıvı borusu

ϕ15,9 × 1,0
ϕ9,5 × 0,8

ϕ19,1 × 1,0

ϕ9,5 × 0,8

ϕ22,2 × 1,0
ϕ12,7 × 0,8
ϕ15,9 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0

• Ana boruya bağlantı yapılması halinde, dış ünite ile birlikte tedarik edilmiş olan montaj kılavuzuna veya
ekipman tasarım belgelerine bakın.
Tablo 4 İç ünite bağlantı borusu boyutu
İç ünite kapasite türü

Birim: mm

Boru boyutu (dış çap × minimum kalınlık)
Gaz borusu

Sıvı borusu

20, 25, 32, 40, 50

ϕ12,7 × 0,80

ϕ6,4 × 0,80

63, 80, 100, 125

ϕ15,9 × 1,0

200

ϕ19,1 × 1,0

250

ϕ22,2 × 1,0

8
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• Tablo 5, BS ünitesi bağlantı borusunun boyutunu gösterir.
Tablo 5 BS ünitesi bağlantı borusu boyutu
BS ünitesi
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Birim: mm

Dış ünite tarafı (*1)

İç ünite tarafı (*2)

Emme borusu

YB/DB gaz borusu

Sıvı borusu

ϕ22,2 (ϕ19,1)

ϕ19,1 (ϕ15,9)

ϕ9,5

ϕ28,6
ϕ28,6 (ϕ34,9)
ϕ34,9

ϕ19,1 (ϕ22,2)

ϕ12,7

ϕ19,1 (ϕ22,2, ϕ28,6)

ϕ12,7 (ϕ15,9)
ϕ15,9

ϕ28,6

Gaz borusu

Sıvı borusu

ϕ12,7 (ϕ15,9)

ϕ6,4 (ϕ9,5)

ϕ15,9 (ϕ19,1)
ϕ19,1

*1 Parantez içindeki rakamlar yardımcı boruların boyutunu gösterir. Boru boyutu Tablo 3'ten seçilen boyuttan farklı ise, redüksiyon borusuna ihtiyacınız olacaktır (sahadan temin edilmelidir).
*2 Parantez içindeki boru çapı BS ünitesi tarafındaki boruları bir boru keskisi ile keserek kullanılabilir. Detaylar için, bkz. “6-3 Boru bağlantısı.”
NOTLAR
• Bağlanacak iç ünitelerin sayısı branşman yuvalarının sayısından az ise (bu nedenle boşta branşman
yuvası kalıyorsa veya sayıyı gelecekte artırmayı planlıyorsanız), branşman yuvalarından herhangi birini
açık bırakabilirsiniz.
• Gelecekte yeni iç üniteler eklemeyi planlıyorsanız, boru ebadını yeni üniteler eklenmeden önceki toplam
iç ünite kapasitesine göre seçin.
• Gelecekte genişletmeyi planladığınız boru için genişletmeye uygun kesme valfı kiti (KHFP26M224, ayrı
satılır) kullandığınızdan emin olun. Boru boyutunu gelecekte planladığınız genişletmeye göre belirlemeyin. Bunun yerine, sistemi genişleteceğiniz zaman boru boyutunu tekrar değerlendirin.
Genişletmeye uygun kesme valfı kiti kullanmamanız halinde, yeni iç üniteler bağlamadan önce soğutma
gazını geri kazanmanız gerekecektir.
• Genişletmeye yönelik kesme valfı kitinin montajı hakkında daha fazla bilgi için, genişletme amaçlı kesme
valfı kiti ile birlikte gelen montaj kılavuzuna başvurun.

6-2 Boru bağlantısı önlemleri
Boruları bağlayın.
• Soğutucu borularını lehimlemeden (*2) önce nitrojen değişimi (nitrojen soğutucu borusu içinde akarken
hava ve nitrojenin yer değiştirmesi) işlemini tamamlayın (*1). (Bkz. Şekil 2))
(*1) Lehim işlemi yapılırken verilen nitrojen için basınç düzenleyici yaklaşık 0,02 MPa’ya ayarlanmalıdır
(Yüzünüzde hafif bir serinlik duymanıza yetecek kadar).
(*2) Soğutucu borusunun lehim işlemi sırasında eritici madde kullanmayın.
Lehim için dolgu metali olarak eritici madde gerektirmeyen fosforlu bakır (BCuP-2: JIS Z
3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) kullanın.
(Klorlu eritici madde kullanılması boruların paslanmasına, ayrıca florür içeriyorsa soğutucu içinde
bulunan yağın bozulmasına neden olarak, soğutucu boru sisteminde olumsuz etkilere yol açabilir.)

Türkçe
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Basınç regülatörü
Lehimlenecek yer

Nitrojen

Bantlama

Nitrojen
Valf

Soğutucu borusu

Şekil 2
UYARI
• Boruların lehimlenmesi sırasında oksitlenme önleyici madde kullanmayın.
(Kalan artıklar boruları tıkayabilir veya parçaların arızalanmasına neden olabilir.)
• Dış ünite soğutucu boruları hakkında daha fazla bilgi için, dış ünite ile birlikte verilen montaj kılavuzuna
veya Teknik Kılavuza başvurun.
(Borulardaki havanın boşaltılmaması veya ilave soğutucu doldurulması borularda yetersiz soğutucu
hacmi kalmasına veya başka sorunlara neden olarak ekipmanın arıza yapmasına yol açabilir [örneğin,
düzgün soğutmama veya ısıtmama].)

6-3 Boru bağlantısı
Notlar
20-50 tipi iç ünite ile bağlandığında, kesip
bağlamaya gerek yoktur.
Diğer durumlarda, çıkış borusunu kesin ve
bağlantı borusuna bağlayın.
Aşağıdaki talimatları uygulayın.

Sıvı borusu (*1)
BS ünitesi (üst)

Vakum borusu (*1)
YB/DB gaz borusu (*1)

Ünite D

Ünite C

Ünite B

Ünite A

Bağlantı alanı

Redüksiyon borusu (*2)
Gaz borusu (*1)

Sıvı borusu (*1)

Bağlantı
Kesme noktası
(Bağlantı
alanının merkezi)

Lokal boru

(*1) Lokal boruyu gösterir.
(*2) Lokal borunun boyutu BS ünitesinin boru boyutuna uymuyorsa, redüksiyon borusu gerekli olabilir
(sahadan temin edilir) (Tablo 5).
Kullanılmayan branşman yuvaları kalırsa (bir iç üniteye bağlı olmayan)
• Kullanılmayan branşman yuvaları kalırsa, kesici boru kullanın (7) (aksesuar).
Birden fazla kullanılmayan branşman yuvası varsa, kesici boru kiti kullanın (KHFP26A100C).
Gelecekte genişletmeyi planladığınız branşman yuvaları için genişletmeye uygun kesme valfı kiti
(KHFP26M224, ayrı satılır) kullandığınızdan emin olun.

6-4 Hava sızdırmazlık testi ve vakumla kurutma
• İç üniteler, BS ünitesi ve dış ünite için soğutucu borularının montajını tamamladıktan sonra, hava
sızdırmazlık testi ve vakumla kurutma işlemi gerçekleştirin.
Hava sızdırmazlık testi basıncı hakkında daha fazla bilgi için, dış ünitenin montaj kılavuzuna başvurun.

10
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6-5 Boru izolasyonu
• Gaz kaçağı kontrolü tamamlandıktan sonra, aşağıdaki şekillere bakın ve izolasyon yapmak için verilen
izolasyon kılıfını (3) ve kelepçeleri (2) kullanın.

Dış ünite tarafı

Sıvı borusu
BS ünitesi

Vakum borusu
YB/DB gaz borusu
Gaz borusu
Sıvı borusu

İç ünite tarafı

UYARI
• Sıvı boruları, YB/DB gazı boruları, vakum boruları, gaz boruları ve bunların tüm boru bağlantılarını izole
edin.
Bu boruların izole edilmemesi su kaçaklarına veya yanmalara neden olabilir.
Tam soğutma işlemi sırasında düşük sıcaklıktaki gaz YB/DB gaz borularının içinden geçer, bu nedenle
vakum boruları için kullanılan izolasyon burada da gereklidir.
Ayrıca, yüksek sıcaklıktaki gaz YB/DB gaz boruları ve gaz borularının içinden geçer, bu nedenle en az
120°C'lik sıcaklığa dayanabilecek izolasyon kullanılmalıdır.
• İzolasyon malzemesini izolasyon ortamına uygun olarak güçlendirirken, aynı zamanda üniteden çıkan
borular üzerindeki izolasyonu da güçlendirin.
Güçlendirme için gerekli olan izolasyon malzemeleri sahadan temin edilmelidir.
Daha fazla bilgi için, Teknik veri kitapçığına bakınız.

3) Her iki ucu tutmak için
kelepçeleri kullanın
(Sahadan temin edilir).

2) İzolasyon malzemesini uygulayın.
(Sahadan temin edilir)

2) İzolasyon malzemesini
uygulayın.
(Sahadan temin edilir)

Ürün
1) İzolasyon malzemesini
uygulayın.
(Sahadan temin edilir)

Yapıştırın.

İzolasyon malzemesi izolasyon talimatları
(dış ünite tarafı) (sıvı boruları)

Türkçe
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1) İzolasyon
malzemesini
uygulayın.
(Sahadan
temin edilir)

3) Her iki ucu tutmak için
kelepçeleri kullanın
(Sahadan temin edilir).

Ürün

İzolasyon kılıfı
(ürünle birlikte verilir)

Yapıştırın.

İzolasyon malzemesi izolasyon talimatları
(dış ünite tarafı) (vakum ve YB/DB gaz boruları)
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Kesici borular (aksesuar(7))
(7)-1 Sıvı borusu
(7)-2 Gaz boruları

3) Her iki ucu tutmak
için kelepçeleri
kullanın (aksesuar(2))

1) İzolasyon malzemesini uygulayın.
(Sahadan temin
edilir)

Ürün

Yapıştırın.

2) İzolasyon kılıfını
uygulayın. (aksesuar(3)).
(3)-1 Sıvı borusu
(3)-2 Gaz boruları

3) Her iki ucu tutmak için
kelepçeleri kullanın
(aksesuar(2))
1) Kesici boruların
izolasyon kılıfını
uygulayın.
(aksesuar(8))
(8)-1 Sıvı borusu
(8)-2 Gaz boruları

Ürün

2) İzolasyon kılıfını
uygulayın. (aksesuar(3)).
(3)-1 Sıvı borusu
(3)-2 Gaz boruları

Yapıştırın.

Kullanılmayan branşman yuvaları için izolasyon kılıfı kurulum talimatları
(iç ünite tarafı) (gaz ve sıvı boruları)

İzolasyon kılıfı kurulum talimatları
(iç ünite tarafı) (gaz ve sıvı boruları)
UYARI

Ek yeri

• İzolasyon malzemesini ek yeri üste gelecek şekilde sarın. (Bkz. Şekil 3)

Ek yeri üstte

Şekil 3

7. DRENAJ BORUSU İŞİ
(1) Drenaj borusu işi
Atık suların güvenilir bir biçimde tahliye edilmesi için drenaj borularını takın.
• Bağlantı borusu ile aynı veya daha büyük bir boru çapı kullanın (PVC boru, nominal çap 20 mm, dış çap
26 mm).
• Kısa bir boru kullanın ve boruda hava birikmeyecek şekilde 1/100 veya daha fazla eğimle aşağıya doğru
yönlendirin. (Bkz. Şekil 4 ve 5.)
• Drenaj için yeterli eğim verilemiyorsa, drenaj kitini kullanın (ayrı satılır).
<Örnek sorun>
Drenaj borusunda su birikmesi halinde, atıksu borusunun tıkanmasına yol açabilir.

1 - 1,5m

Yükselti olmamalı
Hava birikmemeli
Su altında
bitmemeli

Yanlış

1/100 veya daha
fazla aşağı eğim

Su
yüzeyi

Destek braketi

Şekil 4

Drenaj borusu ile ilgili
sorunlara örnekler
Şekil 5

12
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• Verilen drenaj hortumunu (4) ve metal kelepçeyi (5) kullanın.
Ayrıca, drenaj hortumunu (4) drenaj yuvasına tamamen sokun ve metal kelepçeyi (5) drenaj yuvasının
tam dibinden sıkın. (Bkz. Şekil 6 ve 8.)
(Metal kelepçeyi (5) şekilde gösterildiği gibi yaklaşık 45°'lik bir açıya denk gelecek şekilde takın.)
• Sızdırmazlık malzemesinin kabarmaması için metal kelepçenin (5) ucunu bükün. (Bkz. Şekil 8.)
• Verilen sızdırmazlık malzemesini (6) drenaj hortumunun (4) en altından başlayarak ok yönünde metal
kelepçeye (5) uygulayın. (Bkz. Şekil 6 ve 8.)
• İç alandan geçen drenaj borusu ve drenaj yuvasına izolasyon uygulamayı unutmayın.
• Drenaj hortumunun (4) BS ünitesi içinde esneyip sarkmasına izin vermeyin. (Bkz. Şekil 7.)
(Bu durum drenaj hortumunun tıkanmasına neden olabilir.)
• Borunun sarkıp düşmemesi için 1 ila 1,5 m aralıklarla destek braketleri monte edin. (Bkz. Şekil 4.)
Sızdırmazlık malzemesi (6)
(Aksesuarlar)

Metal kelepçe (5)
(Aksesuarlar)

Sarkma olmamalı

Yanlış
Drenaj hortumları (4)
(Aksesuarlar)

Drenaj borusu ile ilgili sorunlara örnekler

Yoğunlaşmayı önlemek
için, hiç boşluk bırakmayın.

Şekil 6

Metal kelepçe (5)
(Aksesuarlar)

Şekil 7

ık
laş

Yak

Metal kelepçe (5)
(Aksesuarlar)

45°
Gerdirici

Drenaj hortumları (4)
(Aksesuarlar)

5°

k4

aşı

l
Yak

Sızdırmazlık malzemesinin kabarmaması
için bir aletle bükün. Drenaj hortumlarında
delik bırakmaktan kaçının.

Drenaj hortumları (4)
(Aksesuarlar)

Sızdırmazlık malzemesi (6)
Uygulama yönü

Sızdırmazlık
malzemesi (6)
(Aksesuarlar)

Tornavida sokma yönü

Şekil 8

100 mm veya daha fazla

İç üniteye toz veya başka yabancı maddelerin girmesini önlemek için, drenaj borusunda hiç boşluk kalmayacak şekilde macun, izolasyon malzemesi (sahadan temin edilmelidir) veya başka malzeme ile
tıkayın.

Boruda hava birikmeyecek şekilde 1/100 veya
daha fazla açıyla aşağıya eğim verin.

Merkezi drenaj borusu
Drenaj borusunda su birikmesi halinde, atıksu
borusunun tıkanmasına yol açabilir.

Şekil 9

Türkçe
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UYARI
• Verilen drenaj hortumunun (4) aşırı zorlamaya maruz kalmaması için, eğmeyin veya bükmeyin.
(Aksi halde, su sızıntısına neden olabilir.)
• Merkezi drenaj borusu kullanırken, Şekil 9 deki talimatları izleyin.
(2) Boru tesisatını tamamladıktan sonra, suyun drenaj borusundan sorunsuz biçimde akıp
akmadığını kontrol edin.
• Atık suyun drenaj tavasına akışını kontrol etmek için kontrol deliğinden yavaş yavaş su ekleyin. (Bkz.
Şekil 10.)
Kontrol deliği

Su enjeksiyonu için
plastik kap

Şekil 10

Drenaj hortumları (4)
(Aksesuarlar)

8. ELEKTRİK TESİSATI İŞİ
8-1 GENEL TALİMATLAR
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Tüm kablo bağlantılarının yetkili bir elektrikçi tarafından yapılması gerekir.
Alanda sağlanan tüm parça ve malzemeler ve elektrik tesisatı, yerel yasalara uygun olmalıdır.
Kabloları mutlaka topraklayın. (Bulunduğunuz ülkenin yerel yönetmeliklerine uygun şekilde.)
Elektrik kablosunun kurulumunu tamamlama işine başlamadan önce güç kaynağını daima kapatın.
Dış ve iç ünitenin kablo bağlantılarını yapmak için ünite gövdesi üzerinde bulunan "KABLAJ ŞEMASI"
çıkartmasına bakınız.
Belirlenen kablo tipinde ve bakır kalınlığındaki kabloyu doğru bir şekilde bağlayın. Terminale aşırı güç
uygulamaktan kaçınmak için ürünle birlikte verilen kelepçeyi de kullanın (tesisat kablosu, toprak kablosu).
Toprak kablosunun gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefon kablosuna temas etmemesine dikkat
edin.
• Gaz boruları: gaz sızıntıları, patlama ve yangına neden olabilir.
• Su boruları: sert vinil boru kullanılıyorsa topraklanamaz.
• Telefon topraklama ve paratonerler: Yıldırım düştüğünde topraklama ihtimali oldukça yüksektir.
Sistemde, bütün sistem enerjisini kesecek bir devre kesici bulunmalıdır.
Bu sistem birçok BS ünitesinden oluşur. Her BS ünitesini ünite A, ünite B vb. harflerle işaretleyin. Dış ve
iç üniteye giden terminal devre kablolarını aynı harfle işaretlediğinizden emin olun. Dış ünite, BS ünitesi
ve iç ünite arasındakı kablo ve borular uyuşmazsa sistemde arıza meydana gelebilir.
Diğer bütün işler yapılıncaya kadar güç kaynağını çalıştırmayın (devre anahtarları, aşırı yükleme
sigortası).

14
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8-2 BÜTÜN SİSTEM İÇİN ÖRNEK

Güç kaynağı

Dış ünite

Ana
anahtar

Güç kaynağı

Güç kaynağı kablo tertibatı

Anahtar

İletim kablo tertibatı

Sigorta

Ana
anahtar

BS4Q ünite

İç ünite

Uzaktan kumanda

BS4Q ünite

İç ünite

Soğutma - yalnızca
iç ünite içindir
Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda

8-3 GÜÇ DEVRESİ, EMNİYET CİHAZI VE KABLO GEREKLİLİKLERİ
• Ünitenin bağlanması için bir güç devresi sağlanmalıdır (Bkz. Tablo 6). Bu devre, ana anahtar, her fazda
gecikmeli sigorta ve topraklama akım sigortası gibi gereken emniyet cihazlarıyla korunmalıdır.
• Alternatif akımla çalışan devre kesicileri kullanırken, mutlaka alternatif çalışma akımı 30 mA olan yüksek
hızda bir devre kesici kullanın (0,1 saniye ya da daha az).
• Yalnızca bakır iletken kullanın.
• Güç kablosu için izole edilmiş kablo kullanın.
• Güç kaynağı kablosunun tipiyle boyutunu bulunduğunuz ülkenin yerel ve ulusal düzeydeki ilgili düzenlemelerine göre seçin.
• Yerel kablolamanın teknik özellikleri IEC60245'e uygundur.
• Güç kaynağı kablo tertibatında H05VV-U3G kablo tipini kullanın. Ebat bulunduğunuz yerin yasalarına uygun olmalıdır.
• İletme kabloları için 0,75-1,25 mm2 'lik kablo (2 telli) veya kalınlığı bu değerlerden az olan kablolar için
vinil kaplamalı kablo kullanın.
• İletim kablosu uzunlukları şu şekildedir:
BS ünitesi ve iç üniteler arasında: Maks. 1000 m
BS ünitesi ve dış ünite arasında: Maks. 1000 m
BS üniteleri arasında: Maks. 1000 m
Toplam kablo uzunluğu: 2000 m veya daha az
Tablo 6
Üniteler
Model

Tip

Hz

Voltaj

Güç kaynağı

Voltaj aralığı
Minimum

Maksimum

MCA

BS4Q14AV1

0,4

BS6Q14AV1

0,6

BS8Q14AV1
BS10Q14AV1

V1

50

220-240

198

264

0,8
1,0

BS12Q14AV1

1,2

BS16Q14AV1

1,6

MFA

15

MCA: Minimum Devre Amperi (A); MFA: Maksimum Sigorta Amperi (A)
NOTLAR
• Yukarıdaki Tablo 6'te gördüğünüz Elektrik Özellikleri bir tek BS ünitesine aittir.
Türkçe
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8-4 Kablolama örneği
Burada iletim kablolaması için kablolama örneği verilmiştir.
İKAZ
Toprak kaçağı devre kesicisi takın.
Toprak kaçağı devre kesicisinin takılmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Dış ünitenin kontrol kutusunda bulunan kontrol Baskılı Devre Kartı üzerindeki F1 ve F2 (IN/OUT) terminallerini ilk BS ünitesi üzerindeki F1 ve F2 (dış ünite) terminallerine bağlayın.
Asla güç kaynağı kablosuna bağlamayın.
Güç kaynağı

BS ünitesi

Dış ünite

Branşman borularını birleştirirken

220-240V

İç ünite İç ünite İç ünite İç ünite
A
B
C
D

B

L N

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

Dış
ünite

BS
ünitesi

F1 F2 F1 F2

IN OUT OUT OUT

F1 F2 F1 F2

BS ünitesine

ED

İç ünite

F1 F2
İç ünite
A

F1 F2
İç ünite
B-1

F1 F2

F1 F2

İç ünite
B-2 (Not 3)

İç ünite
C (Not 2)

B : toprak kaçağı devre kesicisi

Dış
ünite

BS
ünitesi

F1 F2

F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

İç ünite

İç ünite
Soğutmaya ayrılmış
ünite (Not 1)

NOTLAR
1. Soğutmaya ayrılan üniteyi nihai BS ünitesinin F1 ve F2 terminallerine (dış ünite tarafı) bağlayın.
2. Bu kablolama örneği, C ve D branşmanlarını birleştirirken ve bunları iç ünitelere bağlarken geçerlidir.
İletim kablolamasının bağlandığı terminal bloğu, iç ünite C veya iç ünite D'ye bağlanabilir.
Ancak, DIP anahtarları uygun biçimde ayarlanmalıdır.
DIP anahtarlarının ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için, bkz. “9. İLK AYARLAMA”.
3. İç ünitelerin her branşman için maksimum bağlantı sayısı 5 settir.

16
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UYARI
• 2 çekirdekli iletim kabloları kullanın.
3 veya daha fazla çekirdekli aynı kablonun 2 veya daha fazla iç üniteyi bağlamak için kullanılması ünitelerin hata vererek durmasına neden olabilir.
• Kablo koruyucu kullanıldığında, kablo koruyucunun bir tarafını topraklamayı unutmayın.
Kablo koruyucu kullanıldığında, toplam kablo uzunluğu 1500 m olacaktır.
İzolasyon
• Kabloları güç kaynağı terminal bloğuna bağlamak için izolasyon manşonları
manşonu
Elektrik teli
bulunan halka şeklinde sıkıştırmalı tip terminalleri kullanın. (Bkz. Şekil 11.)
• Güç kaynağı terminal bloğu ve başka bir devre için kablo tertibatına
bağlanmış toprak terminali ile birlikte kullanmayın.
Halka şeklinde
• Bükülü tele ön lehim uygulamayın.
sıkıştırmalı tip terminal
• Telleri, terminaller harici kuvvete maruz kalmayacak şekilde sağlam
Şekil 11
biçimde bağlayın.
• Terminal vidalarını sıkmak için uygun ebatta bir tornavida kullanın.
Çok küçük bir tornavida kullanılması vida başına zarar verebilir ve yeterli sıkmayı engelleyebilir.
• Terminal vidalarının aşırı sıkılması vidaya zarar verebilir.
Terminal vidası sıkma torku için tabloya bakınız.
Terminal vidası boyutu

Sıkma torku (N·m)

M3,5
(iletim kablosu terminal bloğu)

0,88 ± 0,08

M4
(güç kaynağı terminal bloğu)

1,31 ± 0,13

M4
(topraklama terminali)

1,69 ± 0,17

• Güç kaynağı kablolarını iletim kablosu terminal bloğuna kesinlikle bağlamayın.
Bu durum bütün sistemin hasar görmesine neden olabilir.
• İletim kabloları için ilk branşmandan sonra tekrar branşman yapılamaz.
(Bkz. Şekil 12.)
İlk branşmandan sonraki branşman

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Branşman

Şekil 12

Türkçe
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8-5 Kablo bağlantıları
(Kontrol kutusu kapağını çıkarın ve kabloları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlayın.)
Güç kaynağı terminal bloğu

Terminal yanındaki
alan, gerilme kuvvetine
maruz kalmayacak
şekilde hafifçe çevirin.

Terminal gerilme kuvvetine maruz
kalmayacak şekilde çevirin.
Tel klipsi

X1M

BS ünitesine giden
iletim kablosu
(Çıkış)

Kelepçeler (2)
(Aksesuarlar)

Dış ünite veya BS
ünitesinden gelen iletim
kablosu
(Giriş)

Kelepçeler (2) (Aksesuarlar)
İletim kablolarını bir
araya toplayın.
Topraklama
terminali
Topraklama kablosu

Delikten geçen kablolar

İç üniteler
iletim kablosu

Tel klipsi

Kelepçeler (2)
(Aksesuarlar)

• İletim kablosu tertibatı
Kontrol kutusu kapağını çıkarın ve kabloları iletim kablosu terminallerine bağlayın (dış ünite F1 ve F2, BS
ünitesi F1 ve F2 ve her bir iç ünite (örneğin, BS16Q14AV1 için, iç ünite A ila P) (F1 ve F2)).
Bu kez, kabloyu deliğin içinden geçirerek üniteye ulaştırın ve kabloları sağlam biçimde tutmak için verilen
kelepçeleri (2) kullanın. İletim kablosunun ne kadar soyulması gerektiği hakkında daha fazla bilgi için,
aşağıdaki şekle bakınız.
10

50
İletim kabloları

UYARI
Boru hattının iletim kablo tertibatı ile kesiştiğini kontrol edin.

18
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• Güç kaynağı kabloları ve topraklama kabloları
Kontrol kutusu kapağını çıkarın ve güç kaynağı kablosunu güç terminal
bloğuna (X1M) bağlayın.
Ayrıca topraklama kablosunu topraklama kablosu terminaline bağlayın.
Hem güç kaynağı kabloları hem de topraklama kablosunu deliğin (solda)
içinden geçirerek kontrol kutusuna ulaştırın ve kabloları sağlam biçimde
tutmak için verilen kelepçeleri (2) kullanın.
Topraklama kablosunu mutlaka tas rondela içindeki bölümden çıkacak
şekilde geçirin.
(Aksi takdirde yetersiz topraklama kablosu teması meydana gelerek,
kablonun topraklama kablosu görevini yapmamasına yol açabilir.)
Elektrik kablosunun ne kadar soyulması gerektiği hakkında daha fazla bilgi
için, aşağıdaki şekle bakınız.

Halka şeklinde
sıkıştırmalı tip
terminal

Tas rondela

Kesik bölüm

130

L
N

Güç kabloları (3 çekirdekli)

İKAZ
Kabloyu düzenleyin ve kontrol kutusu kapağını sağlam biçimde yeniden takın.
Sıkışan kablolar veya gevşek kontrol kutusu kapağı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
UYARI
• Kabloyu bağlarken, kablo bağlantısına aşırı güç uygulamamak için ürünle birlikte verilen kelepçeyi (2)
kullanın, ardından kabloyu sıkıca bağlayın.
Kablolama işlemi tamamlandıktan sonra, kablo tertibatını kontrol kutusunun kapağı açılmayacak şekilde
düzenleyin, ardından kontrol kutusunun kapağını düzgün bir şekilde kapatın.
Kontrol kutusu kapağını geri yerleştirirken hiçbir kablonun sıkışmadığından emin olun.
Kabloları korumak için kabloyu daima delik içinden geçirin.
• İletme kablolarıyla güç kaynağı kablo tertibatını aynı yerlerden
İletim
geçirmeyin ve ünite dışında bu kabloları birbirlerinden en az 50 mm
kabloları
Gaz borusu
uzak tutun.
Aksi takdirde, iletim kablolarının parazit (dış ses) yapmasına neden
olabilir ve arızaya veya bozulmaya yol açabilir.
Sıvı
borusu
• Kablolama işlemi bittikten sonra, delik içindeki kabloyu izole etmek
İzolasyon malzemesi
için sızdırmazlık maddesi kullanın (sahadan temin edilmelidir).
Sarım bandı
(Küçük hayvanların, vb. içeriye girmesi arızaya yol açabilir.)
• Sağ tarafta gösterildiği gibi, her bir BS ünitesi ve iç ünite arasındaki
iletim kablo tertibatını bir bant (sahadan temin edilmelidir) kullanarak
sarın.

Türkçe
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9. İLK AYARLAMA
9-1 Sahada yapılacak ayarlar
DIP anahtarlarını gerektiği gibi ayarlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.
İKAZ
Elektrik çarpması tehlikesi! Çalışma yapmadan önce, üniteye bağlı olan güç kaynağını kestiğinizden
emin olun.
Prosedür
1. Güç kaynağını kapatın.
2. İlgili branşman yuvalarına yönelik DIP anahtarlarını (DS1, DS2) aşağıdaki tabloya göre ayarlayın.
3. İşlemi tamamladıktan sonra, kontrol kutusu üstündeki kapağı kapatmayı unutmayın.
Boru branşman yuvası numarası

DS1
ON
OFF
12 34

A

B

C

D .......... .......... M

N

O

P

DS2
ON
OFF

A1P

12 34

..................

A4P

..........

M N O P

DIP anahtarı

A B

İletim kablolarının
bağlanacağı terminal
numarası

C D

<Ayar>
1. Hiçbir iç ünitenin bağlı olmadığı branşman yuvaları için ayar
Ayar

Hiçbir iç ünitenin bağlı olmadığı branşman yuvaları için ayar
(Örnek 1)

DIP anahtarı ayarı

ON (Bağlı değil)
OFF (Fabrika ayarı)
DS1
(A1P)

DIP anahtarı No.
1

2

3

DS1
(A2P)
4

1

2

3

DS1
(A3P)
4

1

2

3

(Örnek 1)
İç ünite A ve B branşman
devrelerine bağlanmadığında

DS1
(A4P)
4

1

2

3

4

DS1 (A1P)

BS4Q14AV1

ON

BS6Q14AV1
BS8Q14AV1

20
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Ünite P

Ünite O

Ünite N

Ünite M

Ünite L

Ünite K

Ünite J

Ünite H

Ünite I

Ünite G

Ünite F

Ünite E

Ünite D

Ünite C

BS16Q14AV1

Ünite B

BS12Q14AV1

OFF 1
2 3 4

Hedef branşman
yuvası
Ünite A

BS10Q14AV1

Türkçe
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2. Branşman yuvalarını birleştirme ayarı
Ayar

Branşman yuvalarını birleştirme ayarı
(Örnek 2)

DIP anahtarı ayarı

ON (Birleşik)
OFF (Fabrika ayarı)
DS2
(A1P)

DIP anahtarı No.
1

DS2
(A2P)
2

1

DS2
(A3P)
2

1

DS2
(A4P)
2

1

2

BS4Q14AV1

(Örnek 2)
A ve B branşmanlarını
birleştirirken

BS6Q14AV1

DS2 (A1P)

BS8Q14AV1

ON

O ve P üniteleri
birleştirildi

OFF 1
2 3 4
M ve N üniteleri
birleştirildi

K ve L üniteleri birleştirildi

I ve J üniteleri birleştirildi

G ve H üniteleri birleştirildi

BS16Q14AV1

E ve F üniteleri birleştirildi

Hedef branşman
yuvası

C ve D üniteleri birleştirildi

BS12Q14AV1

A ve B üniteleri birleştirildi

BS10Q14AV1

Branşmanların birleştirilmesi sırasında, sadece yukarıdaki tabloda gösterilen branşman yuvası
kombinasyonları kullanılabilir.
(Örneğin, B ve C üniteleri birleştirilemez.)

10. İLAVE SOĞUTMA GAZI EKLENMESİ
İlave soğutma gazı eklemek için dış ünite ile birlikte verilen montaj kılavuzunda yer alan talimatları
uygulayın.

11. KONTROL İŞLETİMİ VE TEST İŞLETİMİ
1. Kontrol kutusu kapağının kapanıp kapanmadığını kontrol edin.
2. BS ünitesi ve dış ve iç üniteler üzerindeki tüm işler tamamlandıktan ve ünitelerin çalışma emniyeti teyit
edildikten sonra, dış ünite ile birlikte verilmiş olan montaj kılavuzuna bakın ve bir kontrol ve bir test
çalıştırması gerçekleştirin.
• Cihaz açıldıktan sonra otomatik olarak başlangıç konumuna getirilmesi (kapanış) nedeniyle, motorlu
vanadan yaklaşık 90 saniye boyunca çalışma sesi gelecektir; ancak bu sorun değildir.
• Sistemdeki arızalar aşağıdaki yöntemler kullanılarak kontrol edilebilir:
İç ünite uzaktan kumandası üzerindeki gösterge
BS ünitesi dahil tüm sistemdeki arızalar, uzaktan kumanda üzerinde bulunan LCD arıza göstergesi ile
tespit edilebilir. Arıza göstergesi ve bunun önemi hakkında daha fazla bilgi almak için, iç üniteye
yapıştırılan servis önlemi etiketine ve dış ünite ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Türkçe
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