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

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

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

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

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

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

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of November 2017

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

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

<C>

<B>

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre
<B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

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

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

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

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

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

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

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

06 Nota *

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

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

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

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

EN60335-2-40,

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

FXAQ15AUV1B, FXAQ20AUV1B, FXAQ25AUV1B, FXAQ32AUV1B, FXAQ40AUV1B, FXAQ50AUV1B, FXAQ63AUV1B,

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

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

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

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

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

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

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.
İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLER İ SAN. TİC. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah.Kayışda ğı Cad.No:1 Kat:21-22
34750 Ataşehir İSTANBUL/TURKIYE

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ
Cihaz ekipmanlarını kurmadan önce lütfen bu "GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ" dikkatli bir biçimde okuyun
ve cihazı doğru bir biçimde kurduğunuzdan emin olun.
UYARI ve İKAZ sembollerinin anlamı.
Her ikisi de önemli güvenlik bilgileri verir. Bu bilgileri dikkate aldığınızdan emin olun.
UYARI ...............Bu talimatların dikkate alınmaması ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
İKAZ .................Bu talimatların dikkate alınmaması, duruma göre ciddi boyutlara ulaşabilecek
yaralanmalara veya ekipmanda hasara neden olabilir.
Montajı tamamladıktan sonra, cihazın sorunsuz olarak çalıştığını teyit etmek için bir test işletimi
gerçekleştirin. Ardından, kullanım kılavuzunu kullanarak müşteriye ünitenin kullanımını ve bakımını açıklayın.
Müşteriye, gelecekte başvurmak üzere işletim kitapçığı ile birlikte bu montaj kitabını da muhafaza etmeleri
gerektiğini bildirin.
UYARI
• Satıcı veya yetkili personelinizden montaj işini gerçekleştirmesini isteyin.
Cihazı kendiniz monte etmeye çalışmayın. Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
• Montaj işini bu montaj el kitabına göre yapın.
Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Ünite küçük bir odaya monte edilecekse, bir soğutucu akışkan kaçağı olması durumunda soğutucu akışkan
miktarının, sınır konsantrasyon değerlerini aşmaması için gerekli önlemleri alın.
Daha fazla bilgi için, bayinize danışın. Soğutucu akışkan kaçağı meydana gelir ve sınır konsantrasyon
değerlerini aşarsa, odadaki oksijeni tüketebilir.

Türkçe

1
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• Montaj işi için sadece belirtilen aksesuar ve parçaları kullandığınızdan emin olun.
Belirtilen parçaların kullanılmaması su sızıntısına, elektrik çarpmasına, yangına veya ünitenin düşmesine
neden olabilir.
• Klimayı, ünitenin ağırlığını kaldırabilecek kadar güçlü bir zemin üzerine kurun.
Temelin yeterli mukavemette olmaması, cihazın düşmesine ve yaralanmalara neden olabilir.
• Elektrik işleri mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere ve bu montaj
kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Klimaya özel bir güç besleme devresinin ayrıldığından
ve mevcut devreye ilave kablolar bağlanmadığından emin olun.
Güç besleme kapasitesinin yetersiz olması veya elektrik işlerinin doğru şekilde gerçekleştirilmemesi,
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun.
Üniteyi kesinlikle bir şebeke borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayın.
Yetersiz toprak bağlantısı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Yıldırım veya diğer kaynaklardan gelen aşırı yüksek akım klima cihazında hasara neden olabilir.
• Kesinlikle bir toprak kaçağı kesicisi takın.
Kaçak akım rölesi takılmaması, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Elektrikli parçalara dokunmadan önce üniteyi kapatın.
Elektrikli bir parçaya dokunulması, elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Kablo bağlantıları için, yalnızca belirtilen kabloları kullanın ve kabloları, kablolardan uç bağlantılarına harici
bir kuvvet uygulanmayacak şekilde, sıkıca bağlayın ve sabitleyin.
Kablolar sıkıca bağlanmaz ve sabitlenmezse, ısınmaya, yangına veya benzer durumlara yol açabilir.
• Güç beslemesi kablosu ve iç ve dış üniteler arasındaki kablolar mutlaka uygun şekilde döşenmeli ve
kabloların kapak vb. gibi yapı parçalarından dışarı taşmaması için kontrol kutusunun kapağı sağlam
şekilde kapatılmalıdır.
Kapak sağlam şekilde kapatılmazsa elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Montaj sırasında soğutucu gaz sızıntısı olduğunda alanı derhal havalandırın.
Soğutucu gaz, ateşle temas ettiğinde zehirli gaz oluşabilir.
• Montaj işi tamamlandıktan sonra soğutucu gazında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Soğutucu gazı odaya sızdığında ve üflemeli ısıtıcı, soba veya ocak vb gibi ateş kaynağıyla temasa
geçtiğinde zehirli gazların oluşmasına neden olur.
• Soğuk ısırması riski oluşturabileceği için, soğutucu akışkan borulardan veya diğer alanlardan sızmış
olabilecek soğutucuya direkt olarak dokunmayın.
• Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya
benzer kalifiye bir personel tarafından değiştirilmelidir.

•
•

İKAZ
Drenaj borularını bu montaj kılavuzunu takip ederek doğru şekilde döşeyin ve yoğuşmayı önlemek için
boruları yalıtın.
Drenaj borularının yanlış döşenmesi, bina içinde su kaçaklarına ve maddi hasara neden olabilir.
Görüntü parazitlerini veya gürültüyü önlemek için iç ve dış üniteleri, güç kablosunu ve bağlantı kablolarını
televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzağa kurun.
(Gelen sinyal gücüne bağlı olarak 1 metrelik bir mesafe, gürültünün ortadan kaldırılması için yeterli olmayabilir.)
İç üniteyi flüoresan lambalardan olabildiğince uzağa monte edin.
Elektronik aydınlatma tipinde (inverter veya hızlı başlatma tiplerinde) flüoresan lambaların bulunduğu
bir odaya kablosuz kit monte edilecekse, uzaktan kumandanın iletim mesafesi kısalabilir.
Klimayı aşağıdaki konumlara kurmayın:
1. Mutfak gibi, yüksek konsantrasyonda madeni yağ buharı veya serpintisinin olduğu yerlere.
Plastik parçalar hasar görerek, üniteden düşebilir veya su kaçaklarına neden olabilir.
2. Sülfürik asit gibi aşındırıcı gazların oluştuğu yerlere.
Bakır boruların veya lehimlenmiş parçaların korozyonu meydana gelebilir ve neticesinde soğutucu
akışkan kaçakları oluşabilir.
3. Elektromanyetik dalga üreten bir makinenin bulunduğu veya fabrika vb. gibi gerilim dalgalanmalarının rastlandığı
yerler.
Kontrol sistemi arızalanabilir ve neticesinde ünite doğru şekilde çalışmayabilir.
4. Yanıcı gazların sızıntı yapabileceği, havada karbon lifi ya da yanıcı toz süspansiyonlarının bulunduğu
veya tiner ya da benzin gibi uçucu yanıcı maddelere işlem yapılan yerler.
Ünitenin bu koşullar altında çalıştırılması yangına neden olabilir.
Klima patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik değildir.
Ses basıncı seviyesi 70 dB(A) değerinin altındadır.
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2. MONTAJ ÖNCESİ
Üniteyi açarken veya açtıktan sonra taşırken reçine parçalarına basınç uygulamayın.
Herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce, kullanılacak olan R410A soğutucunun türünü kontrol
ettiğinizden emin olun. (Yanlış bir soğutucu akışkanın kullanılması ünitenin normal çalışmasını
engeller.)
• Üniteyi açtığınız zaman veya açtıktan sonra taşırken, özellikle drenaj borusu gibi diğer parçalar ve reçineli
kısımlar üzerine baskı uygulamadan, kaldırma kulplarını tutarak üniteyi kaldırdığınızdan emin olun.
• Bir taşıma yöntemi kararlaştırın.
• Montaj konumuna taşınana kadar cihazı ambalajından çıkartmayın. Paketleme malzemesinin çıkarılması
gerekli olduğunda yumuşak bir malzemeyle destek sağlayın veya ünitenin hasar görmesini ya da
çizilmeleri önlemek üzere kaldırma esnasında bir iple birlikte koruyucu plakalar kullanın.
• Bu kılavuzda ele alınmayan konular için dış ünite montaj kılavuzuna bakın.
• Kurulum tamamlanana dek kurulum için gerekli olan herhangi bir parçayı elden çıkarmayın.

2-1 TEDBİRLER
• İç üniteyi monte etmeden önce bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.
• Kurulum yerini seçerken, montaj modeline danışın.
• Hem iç ve hem de dış ünite bir ticari ve hafif endüstriyel
ortamlarda kuruluma uygundur. Eğer bir eve monte edilirse, ünite elektromanyetik girişime neden olabilir.
• Kurulum işlemi üniteyi satın aldığınız yere veya yetkili bir teknisyene yaptırılmalıdır. Düzgün olmayan
kurulum; sızıntı ya da daha ciddi durumlarda elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
• Yalnızca ünite ile birlikte tedarik edilen ya da ilgili teknik özellikleri karşılayan parçaları kullanın.
Belirtilmemiş olan parçaların kullanımı, ünitenin yerinden düşmesine, sızıntıların oluşmasına, daha ciddi
durumlarda da elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Üniteyi aşağıda belirtilen odalara monte etmeyin veya bu tür odalarda kullanmayın.
• Madeni yağ kullanılan işyerleri ya da mutfaklardaki gibi yağ buharı ya da sprey gibi maddelerin
kullanıldığı yerler. (Kurulduğu yerden düşmesine sebep olacak ya da sızıntılara neden olacak
şekilde plastik parçalar aşamalı olarak bozulmaya uğrayabilir.)
• Sülfürlü gaz gibi aşındırıcı gazların bulunduğu yerler. (Bakır borular ya da lehimli noktalar
paslanabilir ve bu durum, sonrasında soğutucunun sızmasına neden olabilir.)
• Tiner veya benzin gibi uçucu, yanıcı gazların bulunduğu yerler.
• Yanıcı gazlara maruz kalan yerler ya da tiner veya benzin gibi uçucu tutuşabilir gazların
kullanıldığı yerler. (Ünitenin hemen yakınında bulunan gazlar tutuşabilir.)
• Elektromanyetik dalgalar üretebilen makinelerin bulunduğu yerler. (Kontrol sistemi bozulabilir.)
• Okyanus yakınları gibi havanın yüksek tuz oranlarına sahip olduğu yerler ve fabrikalarda olduğu
gibi voltaj değerlerinin büyük oranlarda değişime uğradığı yerler. Ayrıca, araçlar ve tekneler.

2-2 AKSESUARLAR
Üniteyle birlikte aşağıdaki aksesuarların eksiksiz şekilde verildiğini kontrol edin.
Adı
Miktarı

(1) Montaj
plakası
1 takım

(2) Montaj plakası
montaj vidaları
8 adet → FXAQ15,20,25,32 tipi
9 adet → FXAQ40,50,63 tipi

(3) Kurulum amaçlı
kağıt şablon

(4) İzolasyon
bandı

1 adet.

1 adet.

Biçimi
M4 × 25L
Adı
Miktarı

(5) Kelepçe
1 geniş 3 küçük

(6) Sabitleme vidaları
2 adet.
(Diğer)
• Kullanım kılavuzu
• Montaj kılavuzu

Biçimi
M4 × 12L

Türkçe
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2-3 OPSİYONEL AKSESUARLAR
• İki adet uzaktan kumanda türü mevcuttur: kablolu ve kablosuz. Müşteri ihtiyacına göre
bir uzaktan kumanda seçin ve bunu uygun bir yere monte edin.
Uzaktan kumanda

Model

Kablolu tip
Kablosuz kumanda

Heat pump modeli
Yalnızca soğutma modeli

BRC1H*, BRC1/2/3E*, BRC1D*
BRC7EA628
BRC7EA629

* Uzaktan kumanda ile birlikte sunulan montaj kılavuzuna danışın.
NOT
• Eğer müşteri yukarıda listelenenlerin haricinde bir uzaktan kumanda kullanmak istiyorsa, kataloglara ve
teknik malzemelere danıştıktan sonra uygun bir uzaktan kumanda seçin.

Aşağıdaki parçalara montaj sırasında özellikle dikkat edin ve çalışma tamamlandıktan sonra
bu parçalar için aşağıdaki tabloyu kontrol edin.
a. İş bittikten sonra kontrol edilmesi gereken maddeler
Kontrol edilmesi gereken öğeler
İç ve dış ünite sağlam bir şekilde
takılmış mı?
Dış ünite tam olarak monte edilmiş mi?
Gaz sızıntısı testi bitti mi?
Ünite tam olarak yalıtıldı mı?
Drenaj düzgün akıyor mu?
Güç girişi voltajı, isim plakasında
gösterilene eşit mi?
Kablo ve boru bağlantıları düzgün mü?
Ünite güvenli bir şekilde topraklanmış mı?
Kablo bağlantısının boyutu, özelliklere
uygun mu?
İç veya dış ünitenin birisinin hava giriş veya
çıkışını tıkayan herhangi bir şey var mı?
Soğutucu akışkan borusunun uzunluğu ile
ek soğutucu yükü not edilmiş mi?

Düzgün bir biçimde yapılmadığında olması
beklenilenler
Üniteler düşebilir veya titreşim veya
gürültü yapabilir.
Ünite arızalanabilir veya bileşenler yanabilir.
Yetersiz soğutmaya neden olabilir.
Yoğuşma suyu damlayabilir.
Yoğuşma suyu damlayabilir.
Ünite arızalanabilir veya bileşenler
yanabilir.
Ünite arızalanabilir veya bileşenler
yanabilir.
Elektrik kaçağı durumunda tehlikelidir.
Ünite arızalanabilir veya bileşenler
yanabilir.

Şu hususları
kontrol edin

Yetersiz soğutmaya neden olabilir.
Sistemdeki soğutucu yükü temizlenmemiş.

b. Teslimat anında kontrol edilecek maddeler
Ayrıca, "GÜVENLİK ÖNLEMLERİ" başlıklı bölüme de bakın
Kontrol edilmesi gereken öğeler

Şu hususları
kontrol edin

Kontrol kutusu kapağı, hava filtresi, emme ızgarası takılı mı?
Kullanma kılavuzunu müşterinize gösterirken işlemler hakkında açıklamalarda
bulundunuz mu?
Talimat kılavuzunu müşterinize teslim ettiniz mi?
c. İşlemler hakkında açıklama gerektiren hususlar
Kullanım kılavuzunda bulunan
UYARI ve
İKAZ ibareleri, ürünün genel kullanımına ilave olarak
fiziksel yaralanmalar ve maddi hasar oluşma olasılığına bağlı olan unsurlara işaret etmektedir.
Buna bağlı olarak, tanımlanan içerikle ilgili tam bir açıklama yapmanız ve ayrıca müşterilerinize kullanım
kılavuzunun okunması gerektiğini belirtmeniz gerekmektedir.
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2-4 MONTAJ GÖREVLİSİ İÇİN NOT
Kılavuza bakarak kendi kendilerine işlemleri (özellikle filtrelerin temizlenmesi, farklı işlevlerin kullanımı ve
sıcaklığın ayarlanması hususunda) gerçekleştirmelerini sağlayarak müşterilerin üniteyi düzgün bir şekilde
kullandığından emin olun.

3. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ
(1) Aşağıda sıralanan koşulların sağlandığı ve müşterinin onayladığı bir
montaj konumu seçin.
• Soğutucu akışkan borusundan, drenaj borusundan, su borusundan vb. su damlaması mümkün değilse
iç ünitenin üst boşluğunda (tavanın arkası dahil).
• Duvarın, iç ünite ağırlığını yeterli oranda taşıyabileceği güçte olan yerler.
• Montaj ve bakım için yeterli boşluk bırakılabilmelidir.
(Bkz. Şek. 1 ve Şek. 2)
• Mükemmel bir hava dağılımı sağlanmalıdır.
• Hava geçişini engelleyen bir şey olmamalıdır.
• Yoğunlaşmanın düzgün bir şekilde boşaltılabileceği yerler.
• Duvar çok fazla eğik olmamalıdır.
• Tutuşabilir gazlara maruz kalmamalıdır.
• İç ve dış ünitelerin arasında izin verilebilir sınır dahilinde boru bağlantıları kurulabilmelidir.
(Dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.)
• Parazitli görüntüyü ve statiği önlemek üzere, iç ve dış üniteleri, güç arzı kablosunu, iletim telini televizyon
veya radyolardan en az 1 m uzağa yerleştirin. (Elektrik dalgalarının türüne ve kaynağına bağlı olarak,
1 m'den daha uzakta bile statik duyulması mümkündür.)
• İç üniteyi zeminden 2,5 m yukarı monte edin. Daha düşük bir yüksekliğe monte etmekten başka bir yol
yoksa, ellerin hava girişinden uzakta olmasını sağlayacak her türlü önlemi alın.
• Soğuk (sıcak) havanın, odanın tümüne ulaştığı yerler.

≥ 50

≥ 30

≥ 50

≥ 90

[ Montaj için gerekli alan (mm) ]

Engel
≤ 120

Şekil 1

≥ 2500 (zeminden)
Yüksek yerlere
montaj için.

Zemin
Şekil 2
İKAZ
• İç ve dış üniteler ile güç arzı kablosu ve uzaktan kumanda teli televizyonlardan veya radyolardan en az 1
m uzağa yerleştirilmelidir. Bu görüntü ve ses alımında ortaya çıkabilecek paraziti önlemek içindir. (Alım
kalitesine bağlı olarak, parazit 1 m'den daha uzakta bile ortaya çıkabilir.)
• Kablosuz kiti monte ederken, eğer odadaki floresan lambalar elektriksel olarak başlatılmış durumdaysa
(örneğin redresörler, hızlı starterler v.b. ile) uzaktan kumandadan gönderilen sinyalin mesafesi daha kısa
olabilir. İç ünite, floresan lambalardan mümkün olduğunca uzağa kurulmalıdır.

Türkçe
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(2) Ünitenin kurulacağı yerin ünitenin tam ağırlığını taşıyabilecek durumda olup olmadığını gözden
geçirin ve kuruluma geçmeden önce ihtiyaç bulunması halinde kurulum yerini paneller, profiller
v.b. ile güçlendirin. Ayrıca, kurulumdan önce, titreşimi ve gürültüyü önlemek üzere kurulum yerini
güçlendirin.
(3) İç ünite doğrudan duvara monte edilmemelidir. Üniteyi monte etmeden önce üniteye takılı montaj
plakasını (1) yerine takın.

4. İÇ ÜNİTE MONTAJI
• Kurulum esnasında yalnızca belirtilmiş özelliklere sahip olan aksesuarları ve parçaları kullanın.
İKAZ
• Ünite herhangi bir tarafa veya öne eğilmeyecek şekilde monte edilmelidir.
• Üniteyi kaldırırken yatay kanatlarından tutmayın. (Aksi takdirde, yatay kanatlar hasar görebilir.)
(1) Boru geçirme deliğini açın.
• Soğutucu borusu ve drenaj borusu 6 yönün herhangi birinden geçirilebilir: sol, alt-sol, arka-sol, sağ,
alt-sağ ve arka-sağ. (Bkz. Şekil 3)
(2) Montaj plakasını (1) üniteden çıkarın ve duvara takın.
(Kurulum paneli geçici olarak üniteye vida ile eklenmiş durumdadır.)
(Bkz. Şekil 3)
(a) Vidaları veya cıvataları kullanarak montaj plakasını (1) sabitleyin.
• Eğer kurulum paneli (2) için ekleme vidalarını kullanıyorsanız, tedarik edilmiş olan kurulum amaçlı
kağıt şablon (3) üzerindeki tavsiye edilen kurulum destek konumunun her bir tarafına en az 4 vida
(toplamda 8 vida (15-32 sınıfı), 9 vida (40-63 sınıfı)) kullanarak eklemeyi gerçekleştirin.
• Eğer cıvatalar kullanıyorsanız, her bir tarafa bir M8 - M10 cıvata (toplam 2 cıvata) kullanarak
ekleyin.
• Eğer beton üzerinde işlem yapıyorsanız, piyasadan tedarik edilebilen temel cıvatalarını (M8 - M10)
kullanın.
(3) Eğer boru işleri için sol, alt-sol, sağ veya alt-sağ konumlarını kullanıyorsanız, ön ızgaradaki boru
geçirme deliğini keserek ayırın. (Bkz. Şekil 4)

Montaj plakası (1)
Geçici vida
(15-32 tipi 1 parça olduğunda)
(40-63 tipi 2 parça olduğunda)
Ön ızgara
Sol boru

Oluk boyunca
kesin.

Sol arka boru
Sol alt boru
Sağ arka boru

Sağ boru
Şekil 3

Sağ alt boru

Kesin
Şekil 4

(4) Ön paneli ve servis kapağını çıkarın. (Bkz. Şekil 5)
< Ön panelin ve servis kapağının çıkarılması >
(1) Ön paneli durduğu noktaya kadar açın.
(2) Kancaları ön panelin herhangi bir tarafından ana ünitenin yanlarına doğru takın ve çıkarın. (Ayrıca,
ön paneli hafifçe sola veya sağa kaydırarak ve ardından öne doğru çekerek de çıkarabilirsiniz.)
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(3) Servis kapağından vidayı çıkarın ve tutacağı ileri doğru çekin.
Ön panel
Servis kapağı
Kanca (1)
Kanca

(2)
(3)
Sap

(2)

Vida
Kanca

Şekil 5

(5) Boruyu geçirilecek olan yöne doğrultun.
Sağ, alt-sağ ve arka-sağ boru için (Bkz. Şekil 6)
• Drenaj hortumu soğutucu borusunun altında olacak şekilde,
drenaj hortumu ve soğutucu borusunu bir izolasyon bandı (4) ile
birbirine sarmalayın.

Yalıtım bandı (4)
Soğutucu
akışkan boruları

Sol, sol alt ve sol arka borular için
• Ön ızgarayı çıkartın. (Bkz. Şekil 7)
< Ön ızgaranın çıkarılması >
Drenaj hortumu
İç üniteyi vidalarla sabitlerken veya Seçmeli Aksesuarları
Şekil 6
(kablosuz uzaktan kumanda, adaptör PC kartı v.b.) yerine
takarken ön ızgarayı aşağıda tanımlandığı şekilde çıkarın.
(1) Ön paneli çıkarın.
(2) Ön ızgarayı sabitleyen vidaları (FXAQ15,20,25,32 sınıfı için 2 yerde/FXAQ40,50,63 sınıfı için 3 yerde)
çıkarın.
(3) Ön ızgarayı sabitleyen tırnakları (3 yerde), ok yönünde bastırarak yerinden çıkarın.
(4) Yatay kanatları tutmadığınızdan emin olacak şekilde, ok yönünde çekerek ön ızgarayı yerinden çıkarın.
İKAZ
• Filtre ve ısı eşanjörü arasına yerleştirilmiş mukavvayı çıkarın. Aşağıdaki şekle bakın.

Tırnak konumu

(3)

(3)

Tırnak konumu

Tırnak

Mukavva

(3)

Ön ızgara
Vida konumu

(2)
Şekil 7

(2)

(4)

(2)

Vida konumu (FXAQ40,50,63 tipi olduğunda)

• Drenaj tapasını, yalıtım tüpünü ve drenaj hortumunu drenaj tavasından çıkarın ve değiştirin.
(Bkz. Şek. 8)
• Daha öncesinde, montaj plakasında (1) belirtilmiş olan sıvı borusu ve gaz borusu ile eşleştirerek lokal
soğutucu borusunu bağlayın.

Türkçe
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< Tahliye hortumunun ve tahliye tapasının değiştirilmesi >
(1) Drenaj kapağını ve izolasyon tüpünü çıkarın.
(2) Drenaj hortumunu çıkarın ve sol tarafa yerleştirin.
(3) Drenaj kapağını ve izolasyon tüpünü sağ tarafa yerleştirin.

Tahliye tapası

Yalıtım tüpü

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

Boşluk
bulunmadığından
emin olun.

Bir Alyan anahtarı (4 mm) yerleştirin.

Şekil 8

(6) İç üniteyi montaj plakasına takın. (Bkz. Şekil 9)
• Bu sırada duvar ile iç ünite arasına bir tampon malzemesi yerleştirilmesi çalışmayı kolaylaştırır.

İç ünite kancasını montaj plakasının (1) üstüne geçirin.

Ön panel

Ön ızgara

Servis kapağı

Tampon malzemesini yerleştirin

Duvar

Soğutucu akışkan boruları
Tırnak
(2 yer vardır.)
Kablo (sahada temin edilir)
Güç beslemesi kablosu, İletim kablosu,
Toprak kablosu, Uzaktan kumanda kablosu

Montaj plakası
(aksesuar) (1)
Şekil 9

Sağ, sağ alt ve sağ arka borular için
• Drenaj hortumunu ve soğutucu akışkan borularını duvardan geçirin.
(7) Güç beslemesi kablosunu, iletim kablosunu, toprak kablosunu ve uzaktan kumanda kablosunu iç
ünitenin arkasından önüne doğru kablo kılavuzunun içinden geçirin.
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(8) Boruları bağlayın. (Bkz. "5. SOĞUTUCU BORULARI" ve Şekil 10)

Güç beslemesi kablosu ve toprak kabloları
Soğutucu akışkan boruları
Vinil bantla
sabitleyin.
Drenaj hortumu
İletim kablosu ve
uzaktan kumanda teli

A

Kablo tesisatı

Soğutucu akışkan
boruları
Macun tıkama
malzemesiyle sızdırmaz
hale getirin.

ok görünümü A

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

Şekil 10
• İletim kablosu ve uzaktan kumanda kablosu üzerindeki güç beslemesi hattından gelen parazit etkisini
ortadan kaldırmak için, bu kablolar mümkün olduğunca güç/toprak kablolarından uzak tutulmalıdır.
Şekilde gösterildiği gibi, güç beslemesi kablosunu ve toprak kablosunu birlikte tutun. İletim kablosunu ve
uzaktan kumanda kablolarını birlikte tutun ve bunları güç beslemesi/toprak kablolarından kabul edilebilir
bir mesafede olacak şekilde yönlendirin (yani, güç beslemesi/toprak kablolarının diğer tarafında).
Sonrasında bunları soğutucu borusuna sağlam bir şekilde sabitleyin.
• Boru deliğini macun tıkama malzemesiyle sızdırmaz hale getirin.
(9) İç ünitenin alt iki kenarını elinizle bastırın ve iç ünitenin arkasındaki tırnağı montaj plakasına (1)
takın. (Bkz. Şekil 9)
• Bu anda, (6) adımında yerleştirilen tampon malzemesini çıkarın.
• Güç beslemesi kablosu, iletim kablosu, toprak kablosu ve uzaktan kumanda kablosunun iç ünitenin
içerisinde bir yere takılmadığından emin olun.

■ İç üniteyi monte ederken

Montaj plakası
(aksesuar) (1)

• Ön ızgarayı çıkartın. (Bkz. Şekil 7)
• Sabitleme vidaları (6) ile iç üniteyi montaj plakasına (1)
sabitleyin. (Bkz. Şekil 11)

Soğutucu akışkan
boruları
Yalıtım bandı
(aksesuar) (4)
Alt gövde
Şekil 11

Türkçe
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5. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARININ DÖŞENMESİ
<Dış ünitelerin soğutucu akışkan boruları için dış ünitenin yanında gelen montaj kılavuzuna bakın.>
<Gaz borularının ve Sıvı borularının her iki tarafında da tam bir ısı yalıtımı yapın.
Aksi takdirde bazen bir su sızıntı oluşabilir.>
(Bir ısı pompası kullandığınız zaman, gaz borusunun sıcaklığı yaklaşık olarak 120°C'ye ulaşabilir,
bu durumda yeterli miktarda dirençli olan izolasyon malzemesi kullanın.)
<Ayrıca, soğutucu borusu kısımlarında sıcaklık ve nemliliğin 30°C veya RH%80'i aştığı durumlarda
soğutucu izolasyonunu güçlendirin. (20 mm veya daha kalın) İzolasyon malzemesinin yüzeyinde
yoğunlaşma ortaya çıkabilir.>
<Soğutucu boru işlerini gerçekleştirmeden önce, hangi türden soğutucunun kullanıldığını kontrol
edin. Soğutucu tipleri aynı değilse uygun çalışma elde edilemez.>
•
•
•
•

İKAZ
Soğutucu tipine uygun bir boru kesici ve genişletme kullanın.
Bağlamadan önce havşa kısmının etrafına ester yağı veya eter yağı sürün.
Boruya toz, nem veya başka yabancı madde girmesini önlemek için borunun ucunu sıkarak veya
bantla kapatın.
Soğutucu devresine, belirlenen soğutucu dışında, hava vs. gibi herhangi bir şeyin karışmasına
izin vermeyin. Ünite üzerinde çalışırken herhangi bir soğutucu gazı dışarıya sızdığında, odayı
derhal iyice havalandırın.

•
•
•
•
•

Soğutucu döngüsü içerisinde hava veya diğer gazları belirtilen soğutucu ile karıştırmayın.
Çalışma esnasında soğutucu gaz kaçakları olursa odayı havalandırın.
Dış üniteye soğutucu dolmuştur.
Bakır alaşımlı dikişsiz borular kullanın (ISO 1337)
Borulara üniteye bağlarken/üniteden ayırırken, çizimde gösterildiği
Tork anahtarı
gibi, bir lokma takımıyla tork anahtarını birlikte kullandığınızdan emin
olun. (Bkz. Şekil 12)
• Genişletme somunu aralık boyutları için "Tablo 1”e bakın.
Somun
• Genişletme somununu takarken, genişletme kısmını (hem iç ve hem
anahtarı
de dış) ester yağı veya eter yağı ile kaplayın, ilk olarak üç veya dört tur
döndürün, sonrasında vidalayın. (Bkz. Şekil 13)
Boru bağlantısı
• Tüm vida yuvası reçine parçalarını (örneğin boru presleyici
Konik somun
levhaları) yağdan uzak tutun.
Şekil 12
Eğer yağ girerse, vida yuvası reçine parçalarının gücü düşebilir.
Eter yağı uygulayın veya
İKAZ
yalnızca içini yağlayın
• Aşırı sıkıştırma, genişletme somunlarının kırılmasına ve bunun
sonucunda soğutucu sızıntısına neden olabilir.
NOT
• Ünitenin ana gövdesi içinde gelen havşa somununu kullanın.

Şekil 13

Tablo 1

Ø6,4 (1/4")

14,2 – 17,2

8,7 – 9,1

Ø9,5 (3/8”)

32,7 – 39,9

12,8 – 13,2

Ø12,7 (1/2")

49,5 – 60,3

16,2 – 16,6

Ø15,9 (5/8”)

61,8 – 75,4

19,3 – 19,7

Havşa
45 0±2 0

Genişletme boyutu A (mm)

R0,4-0,8
A

Sıkma torku
(N·m)

900±20

Boru boyutu

• Uygun sıkıştırma torkunu belirlemek için Tablo 1'e bakın.
İş bittikten sonra, gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
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İKAZ
SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARINA LEHİM YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
"Soğutucu borusuna soğuk lehim uygularken akış kullanmayın. Bu nedenle, akışa ihtiyaç göstermeyen fosfor
bakır soğuk lehim doldurucu metali (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) kullanın."
(Akış, soğutucu boru sistemleri üzerinde son derece zararlı etkiye sahiptir. Örneğin, eğer klor bazlı akış
kullanılırsa, bu, boruların paslanmasına neden olacak ve özellikle akışta flor bulunuyorsa soğutucu yağı zarar
görecektir.)
• Lokal soğutma borusuna soğuk lehim uygularken, borunun içinden havanın dışarı atılması için borunun
içine nitrojen gazı üflenebilir.
Eğer soğuk lehim uygulaması nitrojen gazı üflenmeden gerçekleştirilirse, borunun içerisinde büyük
miktarda oksit tabaka birikimi gelişir ve bu da sistemin bozulmasına neden olabilir.
• Soğutucu borusuna soğuk lehim uygulanırken, soğuk lehim işlemine yalnızca nitrojen ikamesini
gerçekleştirdikten sonra veya soğutucu borusuna nitrojen verilmesi esnasında başlayın. Bu yapıldıktan
sonra, iç üniteyi bir genişletmeli veya flanşlı bağlantı ile bağlayın.
• Eğer boruya nitrojen verildiği esnada soğuk lehim yapılıyorsa, nitrojen, bir basınç azaltıcı valfla
0,02 MPa'ya ayarlanmalıdır. (Bkz. Şekil 14)

Soğutucu
akışkan boruları

Konik bağlantı
Lehimlenecek
parça

Basınç düşürme vanası

el vanası

Nitrojen

Nitrojen

Şekil 14

İKAZ
Tüm saha borularını ünitenin içerisinde boru bağlantısına kadar tam olarak yalıttığınızdan emin olun.
Açıkta kalan borular yoğuşmaya veya dokunulması durumunda yanıklara neden olabilir.
• Gaz sızıntıları için kontrolleri yaptıktan sonra, ilave boru izolasyon tüpünü ve izolasyon bandını (4)
kullanarak boru bağlantılarını izole ettiğinizden emin olun. İzolasyon bandı (4) ünite içerisinde L-şekilli
dirseğe kadar sarmalanmalıdır. (Bkz. Şekil 15)

Kelepçe malzemesi
büyük (aksesuar) (5)
Saha
borusu

Yalıtım tüpü bandı

İç ünite borusu yalıtım tüpü
Yalıtım tüpü bandı

Yalıtım tüpü bandı

L dirsek
İç ünite borusu

Yalıtım bandı (aksesuar) (4)
Bkz. "4.İÇ ÜNİTE MONTAJI"

İç ünite borusu yalıtım tüpü

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

Sarmaya başlayın

Şekil 15

İKAZ
Tüm saha borularını ünitenin içerisinde boru bağlantısına kadar tam olarak yalıttığınızdan emin olun.
Açıkta kalmış borular yoğunlaşmaya sebep olabilir veya dokunulursa yakar.

Türkçe

11

4PTR494115-1C.book

Page 12

Thursday, April 12, 2018

4:11 PM

6. DRENAJ BORULARININ DÖŞENMESİ
(1) Drenaj borularını döşeyin. (Bkz. Şek. 16)
• Drenaj borusu, bir aşağı yönlü eğimle kısa olmalı ve hava torbalarının oluşumunu engellemelidir.
• Drenaj işlerini gerçekleştirirken Şekil 16'da belirtilen noktalara dikkat edin.

Drenaj hortumunun
aşağı eğimli olduğundan
emin olun.

Drenaj
hortumu

Drenaj hortumu

(Aşağı eğim)

Su eklendiğinde dahi
ucun suyun altına
girmediğinden emin olun.

Şekil 16

• Drenaj hortumunu uzatırken, piyasadan satın alınabilen bir drenaj uzatma hortumu kullanın ve iç
kısımda bulunan drenaj hortumunun uzatılan kısmını izole ettiğinizden emin olun. (Bkz. Şekil 17)

İç ünite drenaj hortumu
Uzatma drenaj borusu
(piyasadan satın alınabilir)
Yalıtım tüpü
(piyasadan satın alınabilir)

Yalıtım bandı (aksesuar) (4)
(Bkz. "4.İÇ ÜNİTE MONTAJI")

Şekil 17

• Borunun çapının, asıl boru (sert vinil klorit, nominal çap 13 mm) ile aynı veya bundan daha da büyük
olduğundan emin olun.
• Sert vinil klorür boru bağlantısını (nominal çap 13 mm) iç üniteye bağlı drenaj
hortumuna (ör. gömülü borular vb.) doğrudan bağlarken piyasada satılan bir sert vinil klorür boru
bağlantısı (nominal çap 13 mm) kullanın. (Bkz. Şekil 18)

İç üniteye bağlı
drenaj hortumu

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

(2) Drenaj sisteminin doğru şekilde
çalıştığından emin olun.
• Drenaj işleri bittikten sonra, ön paneli
açarak, hava filtresini çıkararakve
drenaj gözüne su dökerek bir drenaj
kontrolü gerçekleştirin ve suyun drenaj
hortumundan kolayca aktığından emin
olun. (Bkz. Şekil 19)

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

Şekil 18

Dökmek için plastik kap

Şekil 19
Drenaj tavası
Su sıçratmadığınızdan emin olun.
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İKAZ
• Drenaj borusu bağlantıları
Drenaj borusunu doğrudan amonyak kokan kanalizasyon borularına bağlamayın. Kanalizasyondaki
amonyak drenaj borularından iç üniteye girebilir ve ısı eşanjörünü aşındırabilir.
• Eğer drenaj borusunda su birikirse, bunun drenaj borusunun bloke olmasına sebep olacağını aklınızda
bulundurun.

7. ELEKTRİK TESİSATI İŞİ
7-1 GENEL TALİMATLAR
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sahadan temin edilen bütün parçalar ve malzemeler ile elektrik işleri yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Sadece bakır tel kullanın.
Elektrik tesisat işleri için, ünite gövdesine eklenmiş olan "KABLAJ ŞEMASI" da bakın.
Uzaktan kumanda kablo bağlantısının detayları için, uzaktan kumandaya ilişik montaj kılavuzuna bakın.
Bütün kablolama yetkili elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Sistem birden fazla iç ünite içerir. Her iç üniteyi, A ünitesi, B ünitesi ... olarak işaretleyin ve dış üniteyle BS
ünitesinin terminal panosu bağlantılarının düzgün bir şekilde eşleştirildiğinden emin olun. Dış ünite ile iç
ünite arasındaki kablolar ve borular uyuşmuyorsa, sistemde arıza meydana gelebilir.
Bir ana anahtar veya tüm kutuplarında bir kontak ayırma mevcut diğer bağlantı kesme araçları mutlaka ilgili
yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak sabit kablolara bağlanmalıdır.
Ana güç beslemesi kesildikten sonra tekrar açık konuma getirildiğinde çalışmanın otomatik olarak
başlayacağına dikkat edin.
Dış üniteye bağlanan güç besleme kablosunun ebadı, devre kesici ve anahtar kapasitesi ile kablo tesisatı
talimatları için dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.
Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun.
Toprak kablosunu gaz borularına, su borularına, paratöner çubuklarına veya telefon toprak kablolarına
topraklamayın.
• Gaz boruları: gaz kaçağı durumunda patlama veya yangına neden olabilir.
• Su boruları: sert vinil boru kullanılırsa topraklama etkisi sağlamaz.
• Telefon topraklama hatları veya paratonerler: şimşekli fırtınalarda topraklamada aşırı yüksek elektrik
potansiyeline neden olabilir.

7-2 ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Model
FXAQ15AUV1B
FXAQ20AUV1B
FXAQ25AUV1B
FXAQ32AUV1B
FXAQ40AUV1B
FXAQ50AUV1B
FXAQ63AUV1B

Üniteler
Hz

50

MCA: Minimum Devre Amperi (A);
kW: Fan motoru çıkışı (kW);

Türkçe

Volt

Gerilim aralığı

220 - 240

Maks. 264
Min. 198

Güç beslemesi
MCA
MFA
0,3
16
0,3
16
0,4
16
0,4
16
0,4
16
0,5
16
0,7
16

Fan motoru
kW
FLA
0,040
0,2
0,040
0,2
0,040
0,3
0,040
0,3
0,043
0,3
0,043
0,4
0,043
0,5

MFA: Maks. Sigorta Amperi (A)
FLA: Tam Yük Amperi (A)
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7-3 SAHADA TEMİN EDİLEN SİGORTA VE KABLOLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Uzaktan kumanda kablo
bağlantısı
İletim kablosu

Güç besleme kablosu
Model

FXAQ15AUV1B
FXAQ20AUV1B
FXAQ25AUV1B
FXAQ32AUV1B
FXAQ40AUV1B
FXAQ50AUV1B
FXAQ63AUV1B

Alan
sigortaları

16A

Kablo

Boyut

H05VV - U3G

Tel boyutu ve
uzunluğu yerel
yasalarla
uyumlu
olmalıdır.

Kablo

Zırhlı vinil tel
veya kablo
(2 telli)

Boyut

0,75 - 1,25 mm

2

İletim kablosu ve uzaktan kumanda teli için izin verilebilir uzunluk aşağıdaki gibidir.
(1) Dış ünite – İç ünite:
Maks. 1000 m (Maks. tel uzunluğu: 2000 m)
(2) İç ünite – Uzaktan kumanda:
Maks. 500 m
NOT
1. Yalnızca korunmuş borular olması halinde gereklidir. Koruma olmaması durumunda H07RN-F kullanın.
2. Kılıflı vinil kordon veya kablo (Yalıtımlı kalınlık: 1 mm ve üzeri)
İKAZ
• Telleri ayarlayın ve tesisat işi esnasında kapağın yerinden oynamaması için kapağı sıkıca sabitleyin.
• Uzaktan kumanda teli ve iletim kablosunu güç arzı kablosu ile birlikte kelepçelemeyin. Aksi halde
bozukluklar ortaya çıkabilir.
• Uzaktan kumanda teli ve iletim kablosu, güç arzı kablosundan en az 50 mm uzağa konumlandırılmalıdır.
Aksi halde elektrik gürültüsüne bağlı olarak bozukluklar ortaya çıkabilir.

8. KABLOLARIN BAĞLANMASI VE KABLO BAĞLANTISI ÖRNEĞİ
8-1 KABLOLARIN BAĞLANMASI
Güç arzı, üniteler arası kablaj metotları ve uzaktan kumanda telinin bağlanması
• Güç beslemesi kablosu ve toprak kablosu
Servis kapağının vidalarını gevşetin ve kapağı çıkarın.
Güç beslemesi kablosunu ve toprak kablosunu güç beslemesi terminal bloğuna bağlayın (3P).
Bunu yaparken, dahil edilmiş olan kelepçeyi (küçük) (5) kullanarak güç beslemesi kablosunu ve toprak
kablosunu birbirine bağlayın ve ardından dahil edilmiş olan kelepçeyi (küçük) (5) şekle göre sıkı bir şekilde
sabitleyin.
(Bkz. Şekil 21)
• İletim kablosu ve uzaktan kumanda teli
Servis kapağının vidalarını gevşetin ve kapağı çıkarın.
Uzaktan kumanda telini ve iletim telini terminal bloğuna (6P) bağlayın.
Bu işlem esnasında, uzaktan kumanda telini ve iletim kablosunu tedarik edilmiş olan kelepçeyi (küçük) (5)
kullanarak bağlayın ve sonrasında şekle göre, tedarik edilmiş olan kelepçeyi (küçük) (5) kullanarak sıkıca
sabitleyin. (Bkz. Şekil 21)
• Hem suyun sızmasını ve hem de dışarıdan her tür böceğin ve diğer küçük canlıların girmesini önlemek
üzere bunu taktığınızdan emin olun. Aksi halde kontrol kutusunun içerisinde bir kısa-devre ortaya çıkabilir.
[TEDBİRLER]
Güç arzı terminal bloğuna ve uzaktan kumanda terminal bloğuna kablaj işlemi esnasında aşağıda belirtilen
açıklamalara uyun.
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Terminal blokları için sıkıştırma tork değeri
• Terminal vidalarını sıkmak için uygun bir tornavida kullanın. Tornavida ucu çok küçük ise, vida başı zarar
görebilir ve vida doğru şekilde sıkılamayabilir.
• Terminal vidaları çok sert sıkılırsa, vidalar hasar görebilir.
• Terminal vidalarına uygulanacak sıkma torkları için aşağıdaki tabloya bakın.

Uzaktan kumanda için terminal bloğu (6P)
Güç beslemesi ve Toprak terminal bloğu (3P)

Boyut
M3,5
M4

Sıkma torku (N·m)
0,79 - 0,97
1,18 - 1,44

Bu mümkün değilse, aşağıdaki talimatları takip edin.
Farklı ölçülere sahip kabloları aynı toprak terminaline bağlamayın.

Aynı göstergenin
kablolarını her iki
tarafa bağlayın.

Aynı göstergenin
kablolarını tek bir
tarafa bağlamayın.

Farklı göstergelerin
kablolarını bağlamayın.

Bağlantıda ortaya çıkabilecek gevşeklik korumayı ortadan kaldırabilir.
Güç besleme kabloları için alınacak önlemler
Güç beslemesi terminal bloğuna bağlantı için yuvarlak kablo pabucu kullanın. Bazı sebeplerden ötürü bunun
kullanılamaması halinde, aşağıdaki talimatları izlediğinizden emin olun.
Güç arzı kablosunun zırhını 40 mm'den daha çok soymadığınızdan emin olun. (Bkz. Şekil 20)

Yalıtım bileziğini takın
Güç beslemesi kablosu
ve toprak kablosu

Yuvarlak kablo pabucu terminali
ri

ya

Şekil 20

40

mm

e
üz

ve

• Uzaktan kumanda tel bağlantısı için, uzaktan kumanda ile birlikte verilen "UZAKTAN KUMANDA MONTAJ
KILAVUZUNA" bakın.
• Güç arzı kablosunu asla uzaktan kumanda teli terminal bloğuna bağlamayın. Bu düzendeki bir hata
tüm sisteme hasar verebilir.
• Yalnızca belirtilmiş olan kabloları kullanın ve kabloları terminallere sıkı bir şekilde bağlayın. Kabloların
terminaller üzerinde dış baskı oluşturmamasına dikkat edin. Kabloları muntazam bir düzen içerisinde
muhafaza edin ve kontrol kutusu kapağının yukarı itilmesi örneğindeki gibi diğer cihazları
engellemediğinden emin olun. Kapağın sağlam şekilde kapandığından emin olun. Tam yapılmayan
bağlantılar aşırı ısınmaya neden olabilir ve daha kötü durumlarda elektrik çarpmasına veya yangına
sebebiyet verebilir.
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< Kablo bağlantı yöntemi >
Güç beslemesi
terminal bloğu (3P)

Güç besleme terminali diğer
bağlantı kablolarıyla birlikte
kullanıldığında

Küçük kelepçe (aksesuar) (5)
Üniteler ile topraklama kablosu
arasındaki kabloları bağladıktan
sonra sıkıştırın.

Topraklama
terminali
L

L

N

Güç besleme kablosu
Topraklama kablosu İletim kablosu
Uzaktan kumanda
kablo bağlantısı

N
Topraklama
kablosu

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

Küçük kelepçe
(aksesuar) (5)

Güç besleme
kablosu

Küçük kelepçe (aksesuar) (5)

Uzaktan kumanda
kablo bağlantısı

(3 konum)
P1 P2 F1 F2 T1 T2
UZAK
İLETİM ZORLAMALI
KABLO BAĞLANTISI
KUMANDA
KAPALI

Terminal bloğu (6P)

Sıktıktan sonra kalan fazla
malzemeyi keserek atın.
İletim kablosu

Şekil 21

•
•

•
•

İKAZ
Hem su sızıntısını ve hem de dışarıdan her tür böceğin ve diğer küçük canlıların girmesini önlemek üzere,
kablaj deliğine conta malzemesi ve macun (sahada tedarik edilir) uyguladığınızdan emin olun. Aksi halde
kontrol kutusunun içerisinde bir kısa-devre ortaya çıkabilir.
Kabloları kelepçelerken, uygun kelepçeleme işlemini sağlamak üzere, sağlanmış olan kelepçe
malzemesini kullanarak kablo bağlantıları üzerinde baskı oluşmadığını kontrol edin. Ayrıca, kablaj
esnasında, kabloları muntazaman düzenleyerek ve servis kapağını sıkı bir şekilde takarak, kontrol
kutusunun rahat bir şekilde yerine oturduğundan emin olun. Servis kapağını takarken, kenarlara hiçbir telin
kapılmamış olduğundan emin olun. Bunların zarar görmesini önlemek üzere kabloyu delikler vasıtasıyla
diğer tel üzerinden geçirin.
Uzaktan kumanda telinin, iletim kablosunun, üniteler arası kablonun ve diğer elektrikli kabloların makinenin
dışında aynı yerlerden geçmemesini sağlayın, bu amaçla bu kabloların arasında en az 50 mm mesafe
bırakın, aksi halde elektriksel parazit (dış statik) kullanımı engelleyebilir veya arızaya neden olabilir.
Yalnızca belirtilmiş olan kabloları kullanın ve kabloları terminallere sıkı bir şekilde bağlayın. Kabloların
terminaller üzerinde dış baskı oluşturmamasına dikkat edin. Kabloları muntazam bir düzen içerisinde
muhafaza edin ve servis kapağının yukarı itilmesi örneğindeki gibi diğer cihazları engellemediğinden emin
olun. Kapağın sağlam şekilde kapandığından emin olun. Tam yapılmayan bağlantılar aşırı ısınmaya neden
olabilir ve daha kötü durumlarda elektrik çarpmasına veya yangına sebebiyet verebilir.
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8-2 KABLO BAĞLANTI ÖRNEĞİ
• Her bir ünitenin güç arzı kablosunu, çizimde gösterildiği gibi bir anahtar ve sigorta ile teçhiz edin.
TAM SİSTEM ÖRNEĞİ (3 sistem)

Güç beslemesi
Ana
anahtar

Güç besleme kablosu
İletim ve uzaktan kumanda kablosu

Dış ünite

Anahtar
Sigorta

BS ünitesi
(Yalnızca Isı geri
kazanımlı sistem için)
İç ünite
Şekil 22

Uzaktan kumanda

1. 1 iç ünite için 1 uzaktan kumanda kullanıldığında. (Normal çalıştırma)

Güç beslemesi
220-240 V
50 Hz

Dış ünite

Güç beslemesi
220-240 V

Kontrol kutusu

L N

GİRİŞ/DÇIKIŞ/D
F1 F2 F1 F2

Güç beslemesi Güç beslemesi
220-240 V
220-240 V
50 Hz

50 Hz
L N

50 Hz

L N

L N

No. 1
Sistem

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

İç ünite A

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

İç ünite B
P1 P2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

En alttaki İç ünite

İç ünite C
P1 P2

P1 P2

P1 P2

Şekil 23
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2. Grup kontrolü veya 2 uzaktan kumandalı kullanım için

Güç beslemesi
220-240 V

Dış ünite

Not: Grup kontrolü kullanılırken iç ünite adresinin
belirlenmesine gerek yoktur. Güç
etkinleştirildiğinde adres otomatik
olarak ayarlanacaktır.

Kontrol kutusu

50 Hz

GİRİŞ/DÇIKIŞ/D
F1 F2 F1 F2

L N

No. 2
Sistem

İç ünite B

İç ünite C

İç ünite A
LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

P1 P2

En alttaki iç ünite

P1 P2

2 uzaktan kumandalı
kullanım için

Şekil 24

3. BS ünitesi dahil edildiğinde

Güç beslemesi
220-240 V
50 Hz

L N

Dış ünite
GİRİŞ/DÇIKIŞ/D
F1 F2 F1 F2

No. 3
Sistem

İç ünite A

Güç beslemesi
220-240 V

Kontrol kutusu

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

BS ünitesi

L N

50 Hz

BS ünitesi

Kontrol kutusu

Kontrol kutusu

ÇIKIŞ/DGİRİŞ/D
F1 F2 F1 F2

ÇIKIŞ/DGİRİŞ/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

En alttaki iç ünite

Şekil 25

[TEDBİRLER]
1. Uzaktan kumanda kabloları dışındaki tüm iletim kabloları artı/eksi kutupludur ve terminaldeki simgeye
karşılık gelecek şekilde bağlanmalıdır.
2. Aynı sistemdeki ünitelere güç beslenmesi için, tek bir anahtar kullanılabilir. Ancak, branşman anahtarları
ve branşman devre kesicileri mutlaka dikkatli bir şekilde seçilmelidir.
3. Cihazı gaz borularına, su borularına veya paratoner çubuklarına topraklamayın veya telefonlarla çapraz
topraklama yapmayın. Uygun olmayan topraklama, elektrik şokuna neden olabilir.

18
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8-3 2 UZAKTAN KUMANDAYLA KUMANDA (1 İÇ ÜNİTEYİ 2 UZAKTAN KUMANDAYLA
KUMANDA ETME)
• 2 uzaktan kumanda kullanılıyorsa, biri mutlaka "ANA KUMANDA", diğeri de "ALT KUMANDA "olarak
ayarlanmalıdır.
ANA/ALT KUMANDA DEĞİŞİMİ
• Uzaktan kumanda ile verilen montaj elkitabına bakın.
Kablo Bağlantı Yöntemi
(1) Kontrol kutusu kapağını çıkartın.
(2) Kabloları uzaktan kumanda 2 (Yardımcı) ile kontrol kutusundaki uzaktan kumanda terminal bloğunun
(X1M) terminali (P1, P2) arasına bağlayın. (Artı/eksi kutup yoktur.)
Terminal bloku
(X1M)
(Ana*)
P1 P2F1 F2

T1 T2

Ek uzaktan
kumanda
Uzaktan
kumanda 1
(Ana)

Uzaktan
kumanda 2
(Alt)

* Eş zamanlı çalışma sistemi için uzaktan kumandayı
ana üniteye bağladığınızdan emin olun.

Şekil 26

NOT
• Dış ve iç ünitelerin terminal sayıları mutlaka eşleşmelidir.

8-4 BİLGİSAYARLI KONTROL (ZORLAMALI KAPAMA VE AÇMA/KAPAMA İŞLEMİ)
(1) Kablo özellikleri ve kabloların bağlanması
• Dıştan gelen girişi uzaktan kumanda terminal bloğunun (6P) T1 ve T2 terminallerine bağlayın.

Giriş A

Kablo özelliği

Blendajlı vinil kordon veya kablo (2 telli)

Boyutu

0,75 - 1,25 mm
Maks. 100 m
Uygulanabilir minimum 15 V DC,
1 mA yükünü sağlayabilen bağlantı.

2

Uzunluk

Şekil 27

Harici terminal

(2) Etkinleştirme
• Aşağıdaki tabloda Giriş A'ya yanıt olarak GÜÇLÜ KAPALI ve AÇIK/KAPALI İŞLETİMİ anlatılmaktadır.
ZORLAMALI KAPALI

AÇMA/KAPAMA İŞLEMİ

AÇIK girilmesi çalışmayı durdurur
(uzaktan kumanda ile değiştirilemez).

KAPALI → AÇIK girişi üniteyi AÇIK konuma getirir.

KAPALI girişi uzaktan kumanda kontrolünü
etkinleştirir.

AÇIK → KAPALI girişi üniteyi KAPALI konuma getirir.

(3) ZORLAMALI KAPAMA ve AÇMA/KAPAMA ÇALIŞMASININ seçilmesi
• Gücü açın ve ardından çalışma için uzaktan kumandayı kullanın.

Türkçe
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8-5 MERKEZİ KUMANDA
• Merkezi kumanda için, grup numarasının atanması gerekir. Ayrıntılı bilgi için, merkez kumanda için
kullanılan her bir opsiyonel kumandanın kılavuzuna bakın.
Grup kontrolü uygulanırken
• Eş ünite veya birden fazla ünitenin eş zamanlı çalıştırılması için master ünite kullanılıyorsa, uzaktan kumandayla
16 üniteye kadar eş zamanlı çalıştırma/durdurma (grup) kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. (Bkz. Şekil 28)
• Bu durumda, gruptaki tüm iç üniteler grup kontrolü uzaktan kumandasına göre çalışacaktır.
• Termistörden okunan oda sıcaklığı sadece uzaktan kumandaya bağlı iç ünite için geçerlidir.

Dış ünite 1

İç ünite 1

İç ünite
(bağımlı)

Dış ünite 2

İç ünite 2
(Ana)

Dış ünite 16

İç ünite 16

Grup kontrolü uzaktan kumandası
Şekil 28
Kablo Bağlantı Yöntemi
(1) Kontrol kutusu kapağını çıkartın. (Bkz. "5. İÇ ÜNİTE MONTAJI".)
(2) Uzaktan kumanda için kontrol kutusu içerisindeki terminaller (P1, P2) arasına geçişleri takın. (Artı/eksi
kutup yoktur.) (Bkz. Şekil 29)

2 uzaktan kumandalı kontrol
Ana güç beslemesi
İç ünite (bağımlı)

Toprak kaçağı
devre kesicisi
Dış ünite

Dış ünite
1 2 3

İç ünite (Ana)

NOT)
1 2 3
P1 P2

Uzaktan kumanda
(Opsiyonel aksesuarlar)

İç ünite

Uzaktan
Uzaktan
kumanda 1 kumanda 2

Uzaktan
P P
kumanda P P
(Opsiyonel aksesuarlar)
1

2

1

2

Şekil 29
NOT
• Dış ve iç ünitelerin terminal sayıları mutlaka eşleşmelidir.
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9. SAHA AYARLARI
(1) İç ve dış ünitedeki servis kapaklarının kapalı olduğundan emin olun.
(2) Saha ayarları, montaj koşullarıyla uyumlu olacak şekilde uzaktan kumandadan yapılmalıdır.
• Ayarlar "Mod No.", "İLK KOD NO.", ve "İKİNCİ KOD NO." değiştirilerek gerçekleştirilebilir.
• Uzaktan kumanda ile birlikte sunulan "Saha Ayarları", ayarların düzenini ve işletim metodunu listeler.
*Ayar bir grupta tüm üniteler için yapılır. Tek bir iç üniteyi ayarlamak veya ayarı kontrol etmek için,
Mod No'ları parantez içinde ( ) (üst basamaktaki "2" ile) kullanın.

9-1 HAVA FİLTRESİ İŞARETİNİN AYARLANMASI
• Uzaktan kumandalar, hava filtrelerinin temizlenme zamanını görüntülemek üzere likit kristal ekran hava
filtresi işaretleri ile donatılmıştır.
• Odadaki kir ya da tozun miktarına bağlı olarak Tablo 2'ye göre İKİNCİ KOD NO.'yu değiştirin.
(İKİNCİ KOD NO., hava filtresi kirliliği-hafif için fabrika ayarlı olarak "01" şeklindedir.)
Tablo 2
Ayar
Hava filtresi
kirliliği-hafif
Hava filtresi
kirliliği-ağır

Ekran hava filtresi
işareti aralığı

Mod No.

İLK KOD NO.

Yaklaşık 200 saat

İKİNCİ KOD
NUMARASI
01

10 (20)

0

Yaklaşık 100 saat

02

9-2 HAVA AKIŞ ORANI ARTIRMA MODU AYARI
• Ayarlı hava akışını (YÜKSEK ve DÜŞÜK) sahadan yükseltmek mümkündür. İhtiyaçlarınıza uygun olarak,
Tablo 3'e göre İKİNCİ KOD NO.'yu değiştirin.
(İKİNCİ KOD NO., Standart için fabrika ayarlı olarak "01" şeklindedir.)
Tablo 3
Ayar
Standart
Küçük miktarda artırma
Artar

Mod No.

İLK KOD NO.

13 (23)

0

İKİNCİ KOD NUMARASI
01
02
03

<Kablosuz uzaktan kumandalar kullanılırken>
• Kablosuz uzaktan kumandalar kullanılıyorsa, kablosuz uzaktan kumanda adresinin ayarlanması gerekir.
Ayar talimatları için kablosuz uzaktan kumandayla birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.
• Uzaktan kumandayı saha ayar moduna getirin.
Mod
Ayrıntılar için, uzaktan kumanda kılavuzundaki
Saha ayar listesi
İlk Kod No
"SAHADA AYAR NASIL YAPILIR" kısmına bakın.
Ünite NumarasıMod
• Saha ayar modunda, Mod No. 12 seçin,
İkinci Kod No
Ünite
sonrasında ilk kod (anahtar) No'yu "1"e ayarlayın. Numarası
Daha sonra, ikinci kod (konum) No'yu GÜÇLÜ
Saha ayar
KAPALI için "01"e AÇIK/KAPALI İŞLETİMİ için
Geri
Ayar
modu
"02"ye ayarlayın.
(Fabrika ayarlı olarak GÜÇLÜ KAPALI şeklindedir)
Şekil 30
(Bkz. Şekil 30)
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10. TEST ÇALIŞMASI
İç ve dış ünitedeki servis kapaklarının kapalı olduğundan emin olun.
Dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.
• Herhangi bir arıza oluşması halinde uzaktan kumandanın çalışma lambası yanıp sönecektir. Sorunun
kaynağını tespit etmek için, LED ekrandaki arıza kodunu kontrol edin. Arıza kodlarının bir açıklaması
ve ilgili sorun giderme talimatları dış ünitenin montaj kılavuzunda veya Servis kılavuzunda mevcuttur.
Tablo 4'teki ögelerin herhangi biri görüntülenirse kablo veya güçle ilgili sorun olabilir, kabloyu tekrar kontrol
edin.
Tablo 4
Uzaktan kumanda ekranı
"

" yanar

"U4” yanıyor
"UH" yanıyor

Görüntü yok

İçindekiler
• GÜÇLÜ KAPALI terminallerde (T1, T2) bir kısa devre var.
• Dış ünite gücü kapalı konumdadır.
• Dış ünitenin güç besleme bağlantısı yapılmamıştır.
• İletim kablosu ve/veya GÜÇLÜ KAPALI kablosu için yanlış kablaj.
• Ayırma kablajı kesik durumda.
• İç ünite gücü kapalı konumdadır.
• İç ünitenin güç besleme bağlantısı yapılmamıştır.
• Uzaktan kumanda teli, iletim kablosu ve/veya GÜÇLÜ KAPALI
kablosu için yanlış kablaj.
• Uzaktan kumanda kablosu kesilmiştir.

• İç üniteyi korumak üzere, eğer dahili işler test çalıştırması sonunda bitirilmediyse, dahili işler
tamamlanıncaya dek klima cihazını çalıştırmaması konusunda müşteriyi uyarın.
(Eğer klima çalıştırılırsa, boya, yapışkan v.b.'den ortaya çıkan artık maddeler iç üniteyi kirletebilir
ve sonuçta su sıçraması veya sızıntı ortaya çıkabilir.)
NOT
• Test çalıştırması bitirildikten sonra, "b. Teslimat sırasında kontrol edilmesi gereken maddeler".
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11. KABLO ŞEMASI
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