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INSTALLATION MANUAL
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SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS

Français
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Nederlands

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
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.
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TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
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VRV SÝSTEMÝ Dönüþtürücü Klimalarý
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1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Lütfen klima ünitesini monte etmeden önce bu “GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ” kýsmýný dikkatlice okuyun
ve üniteyi düzgün bir þekilde monte ettiðinizden emin olun.
Kurulumu tamamladýktan sonra, olasý hatalara karþý bir test iþletimi gerçekleþtirin ve kullaným kýlavuzu
yardýmýyla klimayý nasýl kullanacaðýný ve klimanýn bakýmýný nasýl yapacaðýný müþteriye anlatýn.
Müþteriye, gelecekte kullanmak üzere, kullaným kýlavuzunun yanýsýra montaj kýlavuzunu da saklamasýný söyleyin.
Bu klima “genel halkýn erişimine dahil olmayan cihazlar” sýnýfýna dahildir.
Güvenlik Önlemi
Bu ünite bir A sýnýfý üründür. Bu ürün bir ev ortamýnda radyo dalgalarý için giriþime neden olabilir
ve bu durumda kullanýcýnýn gerekli önlemleri almasýna ihtiyaç duyulur.
ÝKAZ ve UYARI ibarelerinin anlamý
UYARI ........Bu talimatlarýn düzgün bir þekilde yerine getirilmemesi, kiþisel yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.
İKAZ ...........Bu talimatlarýn düzgün bir þekilde yerine getirilmemesi, bulunulan þartlarýn ciddiyetine baðlý olarak, maddi hasar veya kiþisel yaralanma ile sonuçlanabilir.

•

•
•

•

1

UYARI
Montaj iþlerini yürütmesi için bayinizle veya yetkili personelle irtibat kurun.
Klimayý kendi kendinize monte etmeye kalkýþmayýn. Düzgün olmayan montaj; su sýzýntýsý, elektrik
çarpmasý veya yangýnla sonuçlanabilir.
Klimayý bu montaj kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak kurun.
Düzgün olmayan montaj; su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý veya yangýnla sonuçlanabilir.
Soðutucu sýzýntýsý oluþmasý halinde ne yapacaðýnýzla ilgili olarak yerel bayinize danýþýn. Klima küçük
bir odada kurulacaðý zaman, bir sýzýntý oluþmasý halinde, sýzan soðutucu miktarýnýn yoðunlaþma
sýnýrýný aþmamasý üzere gerekli önlemlerin alýnmasý, gerekli olan bir durumdur.
Aksi halde bu durum oksijen tükenmesinden dolayý bir kazaya neden olabilir.
Montaj iþi için, yalnýzca belirtilen aksesuarlarý ve parçalarý kullandýðýnýzdan emin olun.
Belirtilmiþ olan parçalarýn kullanýlmamasý ünitenin düþmesine, su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna
veya yangýna sebebiyet verebilir.
Türkçe

10_TR_3P156215-12U.fm Page 2 Thursday, August 27, 2009 11:27 AM

• Klimayý, ünitenin aðýrlýðýna karþý direnç gösterebilecek olan yeteri derecede güçlü bir duvara monte
edin.
Yeterli güce sahip olmayan bir duvar, cihazýn düþmesine ve bunun sonucunda yaralanmalara
neden olabilir.
• Güçlü rüzgarlarý, tayfunlarý ve depremleri hesaba katarak belirtilmiþ olan montaj iþini yürütün.
Montaj esnasýnda bu durumlarýn gözetilmemesi halinde, ünite düþebilir ve kazalara sebebiyet verebilir.
• Bu ünite için ayrý bir güç giriþi devresi saðlandýðýndan ve tüm elektrik iþinin yerel yasa ve yönetmeliklere ve bu montaj elkitabýna uygun bir þekilde, yetkili bir personel tarafýndan gerçekleþtirildiðinden emin olun.
Yetersiz bir güç giriþi kapasitesi veya uygun olmayan elektrik yapýsý, elektrik çarpmasýna veya
yangýna neden olabilir.
• Tüm kablo baðlantýlarýnýn güvenli olmasýný, belirtilen tellerin kullanýlmasýný ve terminal baðlantý veya
telleri üzerinde hiçbir harici gücün etki göstermemesini saðlayýn.
Kablolarýn yanlýþ baðlanmasý veya yanlýþ izole edilmesi, aþýrý ýsý artýþýna veya yangýna neden olabilir.
• Güç arzý kablo tesisatýný kurarken ve iç ve dýþ ünite arasýndaki tel baðlama iþlemlerini yaparken,
telleri kontrol kutusu kapaðýnýn güvenli bir þekilde kapanmasý üzere konumlandýrýn.
Kontrol kutusu kapaðýnýn yanlýþ konumlanmasý, elektrik çarpmasýna, yangýna veya terminallerin aþýrý
ýsýnmasýna neden olabilir.
• Eðer montaj esnasýnda soðutucu gaz kaçaðý söz konusu olursa, bulunulan alaný hemen havalandýrýn.
Eðer soðutucu, ateþle temas ederse zehirleyici gazlar ortaya çýkabilir.
• Montajý tamamladýktan sonra, soðutucu gaz kaçaðý olmadýðýný kontrol edin.
Eðer soðutucu gaz odaya sýzar ve fan ýsýtýcý, soba veya fýrýn gibi bir ateþ kaynaðýyla temas ederse
zehirleyici gazlar ortaya çýkabilir.
• Herhangi bir elektrikli parçaya dokunmadan önce üniteyi kapattýðýnýzdan emin olun.
• Soðuk ýsýrmasý riski oluþturabileceði için, soðutucu borulardan veya diðer alanlardan sýzmýþ olabilecek soðutucuya doðrudan dokunmayýn.
• Klimayý toprakladýðýnýzdan emin olun.
Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayýn.
Düzgün olmayan topraklama elektrik çarpmasý veya yangýnla sonuçlanabilir.
Yýldýrým veya diðer kaynaklardan aþýrý yüksek akým gelmesi, klima cihazýnda hasara neden olabilir.
• Kesinlikle bir toprak kaçaðý kesicisi takýn.
Toprak drenaj kesicisinin takýlmamasý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.
İKAZ
• Bu montaj kýlavuzundaki talimatlara uyarken, doðru drenaj saðlamak için drenaj borularý takýn ve
yoðuþmayý önlemek için borularý yalýtýn.
Yanlýþ drenaj baðlantýsý, dahili su sýzýntýsýna ve maddi hasara neden olabilir.
• Görüntü parazitlerini veya gürültüyü önlemek için iç ve dýþ üniteleri, güç giriþi kablolarýný ve
baðlantý tellerini televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzaða kurun.
(Gelen sinyal gücüne baðlý olarak, 1 metre, parazitin ortadan kaldýrýlmasý için yeterli bir mesafe
olmayabilir.)
• Elektronik floresan lambalarýnýn bulunduðu odalarda (dönüþtürücü veya hýzlý baþlatma türleri), uzaktan kumandanýn (telsiz kiti) iletme mesafesi, beklendiðinden daha kýsa olabilir.
Ýç üniteyi floresan lambalardan olabildiðince uzaða kurun.
• Klimayý aþaðýda belirtilmiþ olan yerlere monte etmeyin.
1. Örneðin mutfak gibi, yüksek oranda mineral yað sprey veya buhar yoðuþmasýnýn olduðu yerlere.
Plastik parçalar bozulabilir ve düþebilir veya su sýzýntýna neden olabilir.
2. Örneðin sülfürik asit gazý gibi, aþýndýrýcý gazlarýn bulunduðu yerlere.
Bakýr borularýn veya lehimli parçalarýn aþýnmasý, soðutucunun sýzdýrmasýna neden olabilir.
3. Elektromanyetik dalga yayan makinelerin yakýnýna.
Elektromanyetik dalgalar, kumanda sisteminin çalýþmasýný bozabilir ve ünitenin arýzalanmasýna
neden olabilir.
4. Yanýcý gaz sýzýntýsýnýn olabileceði yerlere, havada karbon liflerinin veya yanýcý toz süspansiyonlarýnýn bulunduðu yerlere veya örneðin boya tineri ya da benzin gibi uçucu ve yanýcý maddelerin
iþlendiði yerlere.
Ünitenin bu gibi koþullar altýnda kullanýlmasý yangýna neden olabilir.
• Klima patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanýma yönelik deðildir.

Türkçe

2

10_TR_3P156215-12U.fm Page 3 Thursday, August 27, 2009 11:27 AM

2. MONTAJDAN ÖNCE
Üniteyi açtýğýnýz zaman veya açtýktan sonra taşýrken reçineli kýsýmlara baský uygulamayýn.
Herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce, kullanýlacak olan R410A soğutucunun türünü kontrol ettiğinizden emin olun. (Yanlýş bir soğutucunun kullanýlmasý, ünitenin normal çalýşmasýný
önler.)
• Üniteyi açtýðýnýz zaman veya açtýktan sonra taþýrken, özellikle drenaj borusu gibi diðer parçalar ve
reçineli kýsýmlar üzerine baský uygulamadan, kaldýrma kulplarýný tutarak üniteyi kaldýrdýðýnýzdan
emin olun.
• Nakliyat hatlarýndan birini belirleyin.
• Montaj yerine ulaþana kadar, üniteyi taþýma esnasýnda ambalajýnýn içinde býrakýn. Paketleme
malzemesinin çýkarýlmasý gerekli olduðunda yumuþak bir malzemeyle destek saðlayýn veya ünitenin
hasar görmesini ya da çizilmeleri önlemek üzere kaldýrma esnasýnda bir iple birlikte koruyucu
plakalar kullanýn.
• Özellikle, üniteyi askýda tutana dek, kontrol kutusunu koruyan paketleme kasasýný (üst) sökmeyin.
• Bu kýlavuzda belirtilmemiþ olan ögeler için dýþ ünitenin montaj kýlavuzuna bakýn.
• Kurulum tamamlanana dek kurulum için gerekli olan herhangi bir parçayý elden çýkarmayýn.

2-1 TEDBİRLER
• Ýç üniteyi monte etmeden önce bu kýlavuzu okuduðunuzdan emin olun.
• Kurulum yerini seçerken, montaj modeline danýþýn.
• Hem iç ve hem de dýþ ünite bir ticari ve hafif endüstriyel ortamlarda kuruluma uygundur. Eðer
bir eve monte edilirse, ünite elektromanyetik giriºime neden olabilir.
• Kurulum iþlemi üniteyi satýn aldýðýnýz yere veya yetkili bir teknisyene yaptýrýlmalýdýr. Düzgün
olmayan kurulum; sýzýntý ya da daha ciddi durumlarda elektrik çarpmasý veya yangýna neden olabilir.
• Yalnýzca ünite ile birlikte tedarik edilen ya da ilgili teknik özellikleri karþýlayan parçalarý kullanýn.
Belirtilmemiþ olan parçalarýn kullanýmý, ünitenin yerinden düþmesine, sýzýntýlarýn oluþmasýna, daha
ciddi durumlarda da elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.
• Aþaðýda belirtilmiþ olan yerlerde üniteyi kurmayýn veya kullanmayýn.
• Madeni yağ kullanýlan işyerleri ya da mutfaklardaki gibi yağ buharý ya da sprey gibi maddelerin kullanýldýğý yerler. (Kurulduğu yerden düşmesine sebep olacak ya da sýzýntýlara
neden olacak şekilde plastik parçalar aşamalý olarak bozulmaya uğrayabilir.)
• Sülfürlü gaz gibi aşýndýrýcý gazlarýn bulunduğu yerler. (Bakýr borular ya da lehimli noktalar
paslanabilir ve bu durum, sonrasýnda soğutucunun sýzmasýna neden olabilir.)
• Tiner veya benzin gibi uçucu tutuşabilir gazlarýn kullanýldýğý yerler.
• Yanýcý gazlara maruz kalan yerler ya da tiner veya benzin gibi uçucu tutuşabilir gazlarýn
kullanýldýğý yerler. (Ünitenin hemen yakýnýnda bulunan gazlar tutuşabilir.)
• Elektromanyetik dalgalar üretebilen makinelerin bulunduğu yerler. (Kontrol sistemi bozulabilir.)
• Okyanus yakýnlarý gibi havanýn yüksek tuz oranlarýna sahip olduğu yerler ve fabrikalarda
olduğu gibi voltaj değerlerinin büyük oranlarda değişime uğradýğý yerler. Ayrýca taşýt
araçlarý veya gemiler.

2-2 AKSESUARLAR
Aşağýdaki aksesuarlarýn ünitenize eklenmiş olup olmadýğýný kontrol edin.
Adý
Miktarý

(1) Kurulum
paneli
1 set

(2) Kurulum paneli için
ekleme vidalarý
8 adet. → FXAQ20,25,32 tipi
9 adet. → FXAQ40,50,63 tipi

(3) Kurulum
amaçlý kaðýt
þablon

(4) Ýzolasyon
bandý

1 adet.

1 adet.

Biçimi
M4 × 25L

3

Türkçe

10_TR_3P156215-12U.fm Page 4 Thursday, August 27, 2009 11:27 AM

Adý
Miktarý

(5) Kelepçe
1 büyük 3 küçük

(6) Sabitleme vidalarý
2 adet.
(Diðer)
• Ýþletme elkitabý
• Montaj elkitabý

Biçimi
M4 × 12L

2-3 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
• Ýki adet uzaktan kumanda türü mevcuttur: kablolu ve kablosuz. Müþteri ihtiyacýna göre bir uzaktan
kumanda seçin ve bunu uygun bir yere monte edin.
Uzaktan kumanda
Telli tipi
Kablosuz tip

Isý pompalý tip
Sadece
soðutma tipi

Model
BRC1C517 · *BRC1D52 · *BRC1E51A7
BRC7E618
BRC7E619

* Uzaktan kumanda ile birlikte sunulan montaj kýlavuzuna danýþýn.
NOT
• Eðer müþteri yukarýda listelenenlerin haricinde bir uzaktan kumanda kullanmak istiyorsa, kataloglara ve teknik malzemelere danýþtýktan sonra uygun bir uzaktan kumanda seçin.

AŞAĞIDAKİ MADDELER İÇİN, YAPIM SIRASINDA ÖZEL DİKKAT GÖSTERİN VE MONTAJ BİTTİKTEN SONRA KONTROL EDİN.
a. İş bittikten sonra kontrol edilmesi gereken maddeler
Kontrol edilmesi gereken öðeler
Ýç ve dýþ ünite saðlam bir þekilde
takýlmýþ mý?
Dýþ ünite tam olarak monte edilmiþ mi?
Gaz sýzýntýsý testi bitti mi?
Ünite tam yalýtýlmýþ mý?
Drenaj düzgün akýyor mu?
Güç giriþi voltajý, isim plakasýnda gösterilene eþit mi?
Kablo ve boru baðlantýlarý düzgün mü?
Ünite güvenli bir biçimde topraklanmýþ
mý?
Kablo baðlantýsýnýn boyutu, özelliklere
uygun mu?
Ýç veya dýþ ünitenin birisinin hava giriþ
veya çýkýþýný týkayan herhangi bir þey
var mý?
Soðutucu borusunun uzunluðu ile ek
soðutucu yükü not edilmiþ mi?

Türkçe

Düzgün bir biçimde yapýlmadýðýnda
olmasý beklenilenler

Aþaðýdakileri kontrol
edin

Üniteler düþebilir, titreyebilir veya
gürültü çýkartabilir.
Ünite arýzalanabilir veya bileþenler
yanabilir.
Yetersiz soðutmaya neden olabilir.
Yoðuþma suyu damlayabilir.
Yoðuþma suyu damlayabilir.
Ünite arýzalanabilir veya bileþenler
yanabilir.
Ünite arýzalanabilir veya bileþenler
yanabilir.
Elektrik kaçaðýnda tehlikelidir.
Ünite arýzalanabilir veya bileþenler
yanabilir.
Yetersiz soðutmaya neden olabilir.
Sistemdeki soðutucu yükü temizlenmemiþ.

4
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b. Teslimat sýrasýnda kontrol edilmesi gereken maddeler
Ayrýca “GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ” da inceleyin.
Kontrol edilmesi gereken öðeler

Aþaðýdakileri kontrol
edin

Kontrol kutusu kapaðý, hava filtresi, emme ýzgarasý takýlý mý?
Kullanma kýlavuzunu müþterinize gösterirken iþlemler hakkýnda açýklamalarda
bulundunuz mu?
Kullaným kýlavuzunu müþterinize teslim ettiniz mi?
c. İşlemler hakkýnda açýklama gerektiren noktalar
Kullaným kýlavuzunda bulunan
UYARI ve
ÝKAZ ibareleri, ürünün genel kullanýmýna ilave
olarak fiziksel yaralanmalar ve maddi hasar oluþma olasýlýðýna baðlý olan unsurlara iþaret etmektedir. Buna baðlý olarak, tanýmlanan içerikle ilgili tam bir açýklama yapmanýz ve ayrýca müþterilerinize kullaným kýlavuzunun okunmasý gerektiðini belirtmeniz gerekmektedir.

2-4 MONTAJ PERSONELİ İÇİN AÇIKLAMA
Kýlavuza bakarak kendi kendilerine iþlemleri (özellikle filtrelerin temizlenmesi, farklý iþlevlerin kullanýmý
ve sýcaklýðýn ayarlanmasý hususunda) gerçekleþtirmelerini saðlayarak müþterilerin üniteyi düzgün bir
þekilde kullandýðýndan emin olun.

3. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ
(1) Aşağýdaki koşullarýn sağlandýğý ve müşterinizin onayladýğý bir montaj yeri seçin.
• Ýç ünitenin üst boþluðunda (tavanýn arka kýsmý dahil olmak üzere) soðutucu borusundan, drenaj
borusundan, su borusundan v.s. su kaçaðý oluþma olasýlýðýnýn bulunmadýðý yerler.
• Duvarýn, iç ünite aðýrlýðýný yeterli oranda taþýyabileceði güçte olan yerler.
• Kurulum ve bakýmýn gerektiði þekilde yapýlabileceði kadar alanýn bulunduðu yerler.
(Bkz. Şekil 1 ve Şekil 2)
• Mükemmel bir hava daðýlýmý saðlanmalýdýr.
• Havanýn geçiþini engelleyen hiçbir þey olmamalýdýr.
• Yoðuþma düzgün bir biçimde drenajdan boþaltýlabilmelidir.
• Duvarýn önemli oranda eðimli olmadýðý yerler.
• Yanýcý gazlara maruz kalmayan yerler.
• Ýç ve dýþ ünite arasýndaki borularýn izin verilen sýnýr dahilinde olduðu yerler.
(Dýþ ünitenin montaj kýlavuzuna bakýn.)
• Parazitli görüntüyü ve statiði önlemek üzere, iç ve dýþ üniteleri, güç arzý kablosunu, iletim telini
televizyon veya radyolardan en az 1 m uzaða yerleþtirin. (Elektrik dalgalarýnýn türüne ve
kaynaðýna baðlý olarak, 1 m’den daha uzakta bile statik duyulmasý mümkündür.)
• Ýç üniteyi zeminden itibaren 2,5 m’den daha az bir yüksekliðe monte etmeyin. Daha düþük bir
yüksekliðe monte etmekten baþka bir yol yoksa, ellerin hava giriþinden uzakta olmasýný saðlayacak her türlü önlemi alýn.
• Soðuk (sýcak) havanýn, odanýn tümüne ulaþtýðý yerler.
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[ Kurulum için ihtiyaç duyulan mesafe (mm) ]

≥ 50

≥ 30

≥ 90

≥ 50

Þekil 1


≤ 120

≥ 2500      

  
 



 

İKAZ
• Ýç ve dýþ üniteler ile güç arzý kablosu ve uzaktan kumanda teli televizyonlardan veya radyolardan
en az 1 m uzaða yerleþtirilmelidir. Bu görüntü ve ses alýmýnda ortaya çýkabilecek paraziti önlemek
içindir. (Alým kalitesine baðlý olarak, parazit 1 m’den daha uzakta bile ortaya çýkabilir.)
• Kablosuz kiti monte ederken, eðer odadaki floresan lambalar elektriksel olarak baþlatýlmýþ durumdaysa (örneðin redresörler, hýzlý starterler v.b. ile) uzaktan kumandadan gönderilen sinyalin
mesafesi daha kýsa olabilir. Ýç ünite, floresan lambalardan mümkün olduðunca uzaða kurulmalýdýr.
(2) Ünitenin kurulacağý yerin ünitenin tam ağýrlýğýný taşýyabilecek durumda olup olmadýğýný
gözden geçirin ve kuruluma geçmeden önce ihtiyaç bulunmasý halinde kurulum yerini paneller, profiller v.b. ile güçlendirin. Ayrýca, kurulumdan önce, titreşimi ve gürültüyü önlemek
üzere kurulum yerini güçlendirin.
(Kurulum mesafesi, kurulum amaçlý kağýt şablonu (3) üzerinde bulunabilir, konumun
güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorsanýz buna başvurun.)
(3) İç ünite doğrudan duvar üzerine monte edilemez. Üniteyi monte etmeden önce beraberinde
sunulan kurulum panelini (1) kullanýn.

4. İÇ ÜNİTENİN MONTAJI
• Kurulum esnasýnda yalnýzca belirtilmiþ özelliklere sahip olan aksesuarlarý ve parçalarý kullanýn.
İKAZ
• Montaj iþlemini ünite herhangi bir tarafa veya ileriye doðru eðilmeyecek þekilde gerçekleþtirin.
• Kaldýrdýðýnýz esnada üniteyi yatay kanatlardan tutmayýn. (Aksi halde yatay kanatlar hasar görebilir.)
(1) Boru geçirme deliğini açýn.
• Soðutucu borusu ve drenaj borusu 6 yönün herhangi birinden geçirilebilir: sol, alt-sol, arka-sol,
sað, alt-sað ve arka-sað. (Bkz. Şekil 3)
• Kurulum amaçlý kaðýt þablonu (3) kullanarak, borularýn geçirileceði yeri seçin ve duvarda bir
delik açýn (φ80).
Deliði, drenaj borusu için aþaðý yönlü eðim oluþacak þekilde açýn. (Bkz. “6. DRENAJ BORULARI”)

Türkçe
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(2) Kurulum panelini (1) üniteden çýkarýn ve duvara takýn.
(Kurulum paneli geçici olarak üniteye vida ile eklenmiþ durumdadýr. (20-32 tipi için))
(Bkz. Şekil 3)
(a) Tedarik edilmiþ olan kurulum amaçlý kaðýt þablonu (3) kullanarak deliðin yerini kontrol edin.
• Tavanla ana ünite arasýnda en az 90 mm’lik bir boþluk kalacak þekilde bir yer seçin.
(b) Kurulum panelini (1) kurulum amaçlý kaðýt þablon (3) üzerindeki geçici-sabitleme konumuna
takýn ve drenaj hortumunun düz veya hafif aþaðý yönlü eðimli olduðunu kontrol etmek üzere
bir taban terazisi kullanýn.
(c) Vidalarý veya cývatalarý kullanarak kurulum panelini (1) sabitleyin.
• Eðer kurulum paneli (2) için ekleme vidalarýný kullanýyorsanýz, tedarik edilmiþ olan kurulum
amaçlý kaðýt þablon (3) üzerindeki tavsiye edilen kurulum destek konumunun her bir tarafýna
en az 4 vida (toplamda 8 vida (20-32 tipi), 9 vida (40-63 tipi)) kullanarak eklemeyi
gerçekleþtirin.
• Eðer cývatalar kullanýyorsanýz, her bir tarafa bir M8 - M10 cývata (toplam 2 cývata) kullanarak ekleyin.
• Eðer beton üzerinde iþlem yapýyorsanýz, piyasadan tedarik edilebilen temel cývatalarýný
(M8 - M10) kullanýn.
(3) Eğer boru işleri için sol, alt-sol, sağ veya alt-sağ konumlarýný kullanýyorsanýz, ön ýzgaradaki
boru geçirme deliğini keserek ayýrýn. (Bkz. Şekil 4)

  
    
    

 !"

 

   #
  $

Þekil 3

 

 
 
 

   

Þekil 4

 

(4) Ön paneli ve servis kapağýný çýkarýn. (Bkz. Şekil 5)
< Ön panelin ve servis kapağýnýn çýkarýlmasý >
(1) Ön paneli durduðu noktaya kadar açýn.
(2) Ön panelin her bir yanýnda bulunan ekseni, ana ünitenin merkezine doðru bastýrýn ve çýkarýn.
(Ön paneli saða veya sola doðru kaydýrýp, ileri doðru çekerek de bunu çýkarabilirsiniz.)
(3) Servis kapaðýndan vidayý çýkarýn ve tutacaðý ileri doðru çekin.

 

 




  



 



Þekil 5
7
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(5) Boruyu geçirilecek olan yöne doğrultun.
Sağ, alt-sağ ve arka-sağ boru için (Bkz. Şekil 6)
• Drenaj hortumu soðutucu borusunun altýnda olacak þekilde,
drenaj hortumu ve soðutucu borusunu bir izolasyon bandý (4) ile
birbirine sarmalayýn.











Sol, alt-sol ve sol-geri boru için
• Ön ýzgarayý çýkarýn. (Bkz. Şekil 7)

< Ön ýzgaranýn çýkarýlmasý >

Ýç üniteyi vidalarla sabitlerken veya Seçmeli Aksesuarlarý
Þekil
6
(kablosuz uzaktan kumanda, adaptör PC kartý v.b.) yerine
takarken ön ýzgarayý aþaðýda tanýmlandýðý þekilde çýkarýn.
(1) Ön paneli çýkarýn.
(2) Ön ýzgarayý sabitleyen vidalarý (FXAQ20,25,32 tipi için 2 yerde/FXAQ40,50,63 tipi için
3 yerde) çýkarýn.
(3) Ön ýzgarayý sabitleyen týrnaklarý (3 yerde), ok yönünde bastýrarak yerinden çýkarýn.
(4) Yatay kanatlarý tutmadýðýnýzdan emin olacak þekilde, ok yönünde çekerek ön ýzgarayý yerinden
çýkarýn.

  






  

  





  







Þekil 7

     
• Drenaj kapaðýný, izolasyon tüpünü ve drenaj hortumunu drenaj gözünden çýkarýn ve yerine
yerleþtirin. (Bkz. Şekil 8)
• Daha öncesinde, kurulum panelinde (1) belirtilmiþ olan sývý borusu ve gaz borusu ile eþleþtirerek
lokal soðutucu borusunu baðlayýn.
< Drenaj hortumu ile drenaj kapağýnýn yerleştirilmesi >
(1) Drenaj kapaðýný ve izolasyon tüpünü çýkarýn.
(2) Drenaj hortumunu çýkarýn ve sol tarafa yerleþtirin.
(3) Drenaj kapaðýný ve izolasyon tüpünü sað tarafa yerleþtirin.

  
 
 
 
Þekil 8
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(6) İç üniteyi kurulum paneline asýn. (Bkz. Şekil 9)
• Bu anda duvarla iç ünite arasýna tampon malzemesi yerleþtirilmesi yapýlan iþi kolaylaþtýracaktýr.
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Þekil 9

Sağ, alt-sağ ve arka-sağ boru işleri için
• Drenaj hortumunu ve soðutucu borusunu duvardan geçirin.
(7) Güç arzý kablosunu, iletim kablosunu, toprak kablosunu ve uzaktan kumanda telini kablaj
kýlavuzu vasýtasýyla, iç ünitenin arkasýndan öne doğru geçirin.
(8) Borularý bağlayýn. (Bkz. “5. SOĞUTUCU BORULARI”) ve Şekil 10)
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Þekil 10

    ' 
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• Güç arzý hattýnýn iletim kablosu ve uzaktan kumanda teli üzerinde parazit etkisi oluþturmasýný ortadan
kaldýrmak için, bu kablolar güç/toprak kablolarýndan mümkün olduðunca uzakta tutulmalýdýr. Þekilde
gösterildiði gibi, güç arzý kablosunu ve toprak kablosunu birlikte bulundurun. Ýletim ve uzaktan
kumanda kablolarýný birlikte bulundurun ve bunlarý güç arzý/toprak kablolarýndan uzak bir mesafede
tutun (yani güç arzý/toprak kablolarýnýn diðer tarafýnda). Sonrasýnda bunlarý soðutucu borusuna
saðlam bir þekilde sabitleyin.
• Macun týkama malzemesi ile boru geçirme deliðini týkayýn.

9
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(9) İki elinizi kullanarak iç ünitenin her iki alt köşesine bastýrýn ve iç ünitenin arkasýndaki týrnağý
kurulum paneline (1) takýn. (Bkz. Şekil 9)
• Bu anda, (6) adýmýnda yerleþtirilen tampon malzemesini çýkarýn.
• Güç arzý kablosu, iletim kablosu, toprak kablosu ve uzaktan kumanda telinin iç ünitenin içine
takýlýp kalmadýðýndan emin olun.
■ İç ünitede vidalama yaparken
  
• Ön ýzgarayý çýkarýn. (Bkz. Şekil 7)

  
• Sabitleme vidalarý (6) ile iç üniteyi kurulum paneline (1) sabitleyin. (Bkz. Şekil 11)

 
 
   

Þekil 11

  
   !

5. SOĞUTUCU BORULARI
〈Dýş ünitelerin soğutucu borularý için, dýş ünitenin yanýnda gelen montaj elkitabýna bakýn.〉
〈Gaz borularýnýn ve Sývý borularýnýn her iki tarafýnda da tam bir ýsý yalýtýmý yapýn. Aksi takdirde
bazen bir su sýzýntý oluşabilir.〉
(Bir ýsý pompasý kullandýðýnýz zaman, gaz borusunun sýcaklýðý yaklaþýk olarak 120°C’ye ulaþabilir, bu
durumda yeterli miktarda dirençli olan izolasyon malzemesi kullanýn.)
〈Ayrýca, soğutucu borusu kýsýmlarýnda sýcaklýk ve nemliliğin 30°C veya RH%80’i aştýğý durumlarda soğutucu izolasyonunu güçlendirin. (20 mm veya daha kalýn) İzolasyon malzemesinin
yüzeyinde yoğunlaşma ortaya çýkabilir.〉
〈Soğutucu boru işlerini gerçekleştirmeden önce, hangi türden soğutucunun kullanýldýğýný kontrol edin. Eğer soğutucu tipleri ayný değilse uygun çalýşma elde edilemez.〉
•
•
•
•

•
•
•
•

İKAZ
Soğutucu tipine uygun bir boru kesici ve genişletme kullanýn.
Bağlantý öncesinde genişletme kýsmý etrafýna ester yağý veya eter yağý uygulayýn.
Toz, nem veya diğer yabancý maddelerin tüpe girmesini önlemek üzere, uç kýsmý sýkýştýrýn
veya bantla üzerini kapatýn.
Soğutucu devresine, belirlenen soğutucu dýşýnda, hava vs. gibi herhangi bir şeyin
karýşmasýna izin vermeyin. Ünite üzerinde çalýşýrken herhangi bir soğutucu gazý dýşarýya
sýzdýğýnda, odayý derhal iyice havalandýrýn.

Soğutucu döngüsü içerisinde hava veya diğer gazlarý belirtilen soğutucu ile karýştýrmayýn.
Çalýşma esnasýnda soğutucu gaz kaçaklarý olursa odayý havalandýrýn.
Dýþ ünite soðutucu ile doldurulur.
Bakýr alaþýmlý dikiþsiz borular kullanýn (ISO 1337)

Türkçe
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• Borulara üniteye baðlarken/üniteden ayýrýrken, çizimde gösterildiði gibi, bir lokma takýmýyla tork anahtarýný birlikte kullandýðýnýzdan emin olun. (Bkz. Şekil 12)
• Geniþletme somunu aralýk boyutlarý için “Tablo 1”e bakýn.
• Geniþletme somununu takarken, geniþletme kýsmýný (hem iç ve
hem de dýþ) ester yaðý veya eter yaðý ile kaplayýn, ilk olarak üç
veya dört tur döndürün, sonrasýnda vidalayýn. (Bkz. Şekil 13)
• Tüm vida yuvasý reçine parçalarýný (örneğin boru presleyici
levhalarý) yağdan uzak tutun.
Eðer yað girerse, vida yuvasý reçine parçalarýnýn gücü düþebilir.

 
  
 
 
   

İKAZ
• Aþýrý sýkýþtýrma, geniþletme somunlarýnýn kýrýlmasýna ve bunun
sonucunda soðutucu sýzýntýsýna neden olabilir.

Þekil 12

  
   
  




Þekil 13
NOT
• Ünite ana gövdesi ile birlikte sunulan geniþletme somununu kullanýn.
Tablo 1

φ 6,4 (1/4”)

14,2 — 17,2

8,7 — 9,1

φ 9,5 (3/8”)

32,7 — 39,9

12,8 — 13,2

φ 12,7 (1/2”)

49,5 — 60,3

16,2 — 16,6

φ 15,9 (5/8”)

61,8 — 75,4

19,3 — 19,7

Havþa
45 0±2 0

Geniþletme boyutu A (mm)

R0,4-0,8
A

Sýkma torku (N·m)

900±20

Boru boyutu

• Uygun sýkýþtýrma torkunu belirlemek için Tablo 1’e bakýn.
Tavsiye edilmez, sadece acil durum içindir
Bir tork anahtarý kullanmanýz þarttýr, ancak üniteyi tork anahtarý olmadan monte etmek zorunda
olduðunuz durumlarda, aþaðýdaki montaj yöntemini izleyebilirsiniz.
İş bittikten sonra, gaz sýzýntýsý olup olmadýğýný kontrol edin.
Geniþletme somununu lokma takýmýyla sýkmaya devam ederseniz, sýkma torkunun birden bire
arttýðý bir noktayla karþýlaþýrsýnýz. Bu noktadan sonra geniþletme somununu aþaðýda gösterilen
açýya göre sýkýn:
Tablo 2
Boru boyutu
φ 6,4 (1/4”)
φ 9,5 (3/8”)
φ12,7 (1/2”)
φ15,9 (5/8”)

Daha fazla sýkma açýsý
60 ile 90 derece arasýnda
60 ile 90 derece arasýnda
30 ile 60 derece arasýnda
30 ile 60 derece arasýnda

Aletin tavsiye edilen kol uzunluðu
Yaklaþýk 150mm
Yaklaþýk 200mm
Yaklaþýk 250mm
Yaklaþýk 300mm

İş bittikten sonra, gaz sýzýntýsý olup olmadýğýný kontrol edin.

11

Türkçe

10_TR_3P156215-12U.fm Page 12 Thursday, August 27, 2009 11:27 AM

İKAZ
SOĞUTUCU BORUSUNA SOĞUK LEHİM UYGULANMASI ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
“Soðutucu borusuna soðuk lehim uygularken akýþ kullanmayýn. Bu nedenle, akýþa ihtiyaç göstermeyen fosfor bakýr soðuk lehim doldurucu metali (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677)
kullanýn.”
(Akýþ, soðutucu boru sistemleri üzerinde son derece zararlý etkiye sahiptir. Örneðin, eðer klor bazlý akýþ
kullanýlýrsa, bu, borularýn paslanmasýna neden olacak ve özellikle akýþta flor bulunuyorsa soðutucu yaðý
zarar görecektir.)
• Lokal soðutma borusuna soðuk lehim uygularken, borunun içinden havanýn dýþarý atýlmasý için
borunun içine nitrojen gazý üflenebilir.
Eðer soðuk lehim uygulamasý nitrojen gazý üflenmeden gerçekleþtirilirse, borunun içerisinde büyük
miktarda oksit tabaka birikimi geliþir ve bu da sistemin bozulmasýna neden olabilir.
• Soðutucu borusuna soðuk lehim uygulanýrken, soðuk lehim iþlemine yalnýzca nitrojen ikamesini
gerçekleþtirdikten sonra veya soðutucu borusuna nitrojen verilmesi esnasýnda baþlayýn. Bu
yapýldýktan sonra, iç üniteyi bir geniþletmeli veya flanþlý baðlantý ile baðlayýn.
• Eðer boruya nitrojen verildiði esnada soðuk lehim yapýlýyorsa, nitrojen, bir basýnç azaltýcý valfla
0,02 MPa’ya ayarlanmalýdýr. (Bkz. Şekil 14)

 
  
     

  

     

  
 

 

 

Þekil 14

İKAZ
Ünitenin içinde boru baðlantýsýna kadar tüm borularý muhakkak yalýtýn. Açýkta kalmýþ borular
yoðunlaþmaya sebep olabilir veya dokunulursa yakar.
• Gaz sýzýntýlarý için kontrolleri yaptýktan sonra, ilave boru izolasyon tüpünü ve izolasyon bandýný (4)
kullanarak boru baðlantýlarýný izole ettiðinizden emin olun. Ýzolasyon bandý (4) ünite içerisinde Lþekilli dirseðe kadar sarmalanmalýdýr. (Bkz. Şekil 15)
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Þekil 15

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

Türkçe
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6. DRENAJ BORULARI
(1) Drenaj borusunu takýn. (Bkz. Şekil 16)
• Drenaj borusu, bir aþaðý yönlü eðimle kýsa olmalý ve hava torbalarýnýn oluþumunu engellemelidir.
• Drenaj iþlerini gerçekleþtirirken Þekil 16’da belirtilen noktalara dikkat edin.

   
      
     

 




  
   

   
      
      

Þekil 16

• Drenaj hortumunu uzatýrken, piyasadan satýn alýnabilen bir drenaj uzatma hortumu kullanýn ve
iç kýsýmda bulunan drenaj hortumunun uzatýlan kýsmýný izole ettiðinizden emin olun.
(Bkz. Şekil 17)
Ýç ünite drenaj hortumu
Uzatma drenaj borusu
(piyasadan satýn alýnabilir)

Ýzolasyon tüpü
Ýzolasyon bandý (aksesuar) (4)

(piyasadan satýn alýnabilir)

(Bkz. 4.ÝÇ ÜNÝTENÝN MONTAJI)

Þekil 17

• Borunun çapýnýn, asýl boru (sert vinil klorit, nominal çap 13 mm) ile ayný veya bundan daha
da büyük olduðundan emin olun.
• Ýç üniteye baðlý olan drenaj hortumuna doðrudan bir sert vinil klorit boru baðlantýsý (nominal
çap 13 mm) taktýðýnýzda (örneðin gömülü borular v.b. için), piyasadan satýn alýnabilen bir sert
vinil klorit boru baðlantýsý (nominal çap 13 mm) kullanýn. (Bkz. Şekil 18)

Ýç

üniteye

drenaj

baðlý

hortumu

Piyasadan
alýnabilen
klorit

boru

(nominal

Piyasadan

satýn
sert

vinil

baðlantýsý

çap

(2) Drenajýn düzgün çalýşmasýna dikkat
edin.
• Drenaj iþleri bittikten sonra, ön paneli
açarak, hava filtresini çýkararak ve
drenaj gözüne su dökerek bir drenaj
kontrolü gerçekleþtirin ve suyun drenaj
hortumundan kolayca aktýðýndan emin
olun. (Bkz. Şekil 19)

13

sert

vinil

(nominal

satýn

klorit
çap

alýnabilen

boru

13

mm)

Þekil 18

mm)

Su akýþý için
plastik kap

Drenaj gözü

Þekil 19

13

Suyu sýçratmadýðýnýzdan emin olun.
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İKAZ
• Drenaj borusu baðlantýlarý
Drenaj borusunu, amonyak kokan kanalizasyon borularýna doðrudan baðlamayýn. Kanalizasyondaki
amonyak, drenaj borularý üzerinden iç üniteye girebilir ve ýsý deðiþtiricisini paslandýrabilir.
• Eðer drenaj borusunda su birikirse, bunun drenaj borusunun bloke olmasýna sebep olacaðýný
aklýnýzda bulundurun.

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

•
•
•
•

Tüm sahada tedarik edilebilir parçalar, malzemeler ve elektrik iþleri yerel yasalara uygun olmalýdýr.
Sadece bakýr tel kullanýn.
Elektrik tesisat iþleri için, ünite gövdesine eklenmiþ olan “KABLAJ ÞEMASI” da bakýn.
Uzaktan kumanda teli baðlantý ayrýntýlarý için, uzaktan kumanda ile birlikte sunulan montaj kýlavuzuna bakýn.
Tüm kablo baðlantýlarýnýn yetkili bir elektrikçi tarafýndan yapýlmasý gerekir.
Bu sistem, birden fazla iç üniteden oluþur. Her iç üniteyi, A ünitesi, B ünitesi . . . olarak iþaretleyin
ve dýþ üniteyle BS ünitesinin terminal panosu baðlantýlarýnýn düzgün bir þekilde eþleþtirildiðinden
emin olun. Dýþ üniteyle iç ünitelerden birisinin arasýndaki kablo ve boru baðlantýlarýnda herhangi
bir eþleþmeme durumu varsa, sistem bir arýzaya neden olabilir.
Tüm sistemin güç beslemesini kapatabilecek bir devre kesici kullanýlmalýdýr.
Dýþ üniteye baðlanan güç kaynaðý kablosunun boyutu, toprak arýzasý devre kesicisi ve düðmesinin
kapasitesi ve kablo baðlantý talimatlarý için, dýþ üniteye ekli olan kurulum kýlavuzuna bakýn.
Klima toprak baðlantýsýný yaptýðýnýzdan emin olun.
Toprak kablosunu gaz borularýna, su borularýna, paratonerlere ve telefon toprak tellerine
baðlamayýn.
• Gaz borularý: Gaz kaçaðý halinde patlamalara veya yangýna neden olabilir.
• Su borularý: Sert vinil boru kullanýldýysa toprak etkisi ortadan kalkar.
• Telefon toprak telleri veya paratonerler: Fýrtýnalý havalarda toprakta anormal ölçüde yüksek elektrik potansiyeli oluþturabilirler.

7-2 ELEKTRİK ÖZELLİKLER
Model
FXAQ20PV1
FXAQ25PV1
FXAQ32PV1
FXAQ40PV1
FXAQ50PV1
FXAQ63PV1

Üniteler
Hz
Volts

50

220 - 240

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

Türkçe

Voltaj aralýðý

Maks. 264
Min. 198

Güç kaynaðý
MCA
MFA
0,3
16
0,4
16
0,4
16
0,4
16
0,5
16
0,6
16

Fan motoru
kW
FLA
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)

14
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7-3 YERİNDE TEMİN EDİLEN SİGORTALAR VE KABLOLARIN ÖZELLİKLERİ
Uzaktan kumanda teli
Ýletim kablosu

Güç arzý kablosu
Model

FXAQ20PV1
FXAQ25PV1
FXAQ32PV1
FXAQ40PV1
FXAQ50PV1
FXAQ63PV1

Alan sigortalarý

16A

Kablo

Boyut

Kablo

Boyut

H05VV - U3G

Tel boyutu ve
uzunluðu
yerel yasalarla uyumlu
olmalýdýr.

Zýrhlý vinil tel
veya kablo (2
telli)

0,75 - 1,25 mm2

Ýletim kablosu ve uzaktan kumanda teli için izin verilebilir uzunluk aþaðýdaki gibidir.
(1) Dýþ ünite — Ýç ünite:
Maks.1000m (Maks. tel uzunluðu: 2000 m)
(2) Ýç ünite — Uzaktan kumanda:
Maks. 500m
NOT
1. Yalnýzca korumalý borular için geçerli olan durumu gösterir. Koruma olmamasý halinde H07RN-F
kullanýn.
2. Zýrhlý vinil tel veya kablo (Ýzolasyonlu kalýnlýk : 1 mm veya daha çok)
İKAZ
• Telleri ayarlayýn ve tesisat iþi esnasýnda kapaðýn yerinden oynamamasý için kapaðý sýkýca sabitleyin.
• Uzaktan kumanda teli ve iletim kablosunu güç arzý kablosu ile birlikte kelepçelemeyin. Aksi halde
bozulma ortaya çýkabilir.
• Uzaktan kumanda teli ve iletim kablosu, güç arzý kablosundan en az 50 mm uzaða konumlandýrýlmalýdýr. Bu talimatlarýn yerine getirilmemesi, elektriksel parazit oluþumu neticesinde ünitenin
bozulmasýna yol açabilir.

8. KABLOLARIN BAĞLANMASI VE KABLAJ ÖRNEĞİ
8-1 KABLOLARIN BAĞLANMASI
Güç arzý, üniteler arasý kablaj metotlarý ve uzaktan kumanda telinin bağlanmasý
• Güç arzý kablosu ve toprak kablosu
Servis kapaðýnýn vidalarýný gevþetin ve kapaðý çýkarýn.
Güç arzý kablosunu ve toprak kablosunu güç arzý terminal bloðuna baðlayýn (3P).
Bu iþlem esnasýnda, güç arzý kablosunu ve toprak kablosunu tedarik edilmiþ olan kelepçeyi (küçük)
(5) kullanarak baðlayýn ve sonrasýnda þekle göre, tedarik edilmiþ olan kelepçeyi (küçük) (5) kullanarak sýkýca sabitleyin. (Bkz. Şekil 21)
• Ýletim kablosu ve uzaktan kumanda teli
Servis kapaðýnýn vidalarýný gevþetin ve kapaðý çýkarýn.
Uzaktan kumanda telini ve iletim telini terminal bloðuna (6P) baðlayýn.
Bu iþlem esnasýnda, uzaktan kumanda telini ve iletim kablosunu tedarik edilmiþ olan kelepçeyi
(küçük) (5) kullanarak baðlayýn ve sonrasýnda þekle göre, tedarik edilmiþ olan kelepçeyi (küçük)
(5) kullanarak sýkýca sabitleyin. (Bkz. Şekil 21)
• Hem suyun sýzmasýný ve hem de dýþarýdan her tür böceðin ve diðer küçük canlýlarýn girmesini önlemek
üzere bunu taktýðýnýzdan emin olun. Aksi halde kontrol kutusunun içerisinde bir kýsa-devre ortaya çýkabilir.
[ TEDBİRLER ]
Güç arzý terminal bloðuna ve uzaktan kumanda terminal bloðuna kablaj iþlemi esnasýnda aþaðýda
belirtilen açýklamalara uyun.
Terminal bloklarý için sýkýştýrma tork değeri
• Terminal vidalarýný sýkmak için uygun tornavidayý kullanýn. Tornavidanýn kanadý çok küçükse, vidanýn
baþý zarar görebilir ve vida doðru sýkýlamaz.
• Terminal vidalarý çok fazla sýkýldýðýnda vidalar zarar görebilir.
• Terminal vidalarýnýn sýkma torku için aþaðýdaki tabloya baþvurun.

15
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Uzaktan kumanda için terminal bloðu (6P)
Güç arzý ve toprak terminal bloðu (3P)

Boyut
M3,5
M4

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

Hiçbiri mevcut deðilse, aþaðýdaki talimatlarý izleyin.
Farklý boyutlardaki kablolarý ayný toprak terminaline baðlamayýn.

Her iki tarafa da
ayný ölçüdeki
kablolardan baðlayýn.

Ayný ölçüdeki
kablolarý bir tarafa
baðlamayýn.

Farklý ölçüdeki
kablolarý
baðlamayýn.

Baðlantýda ortaya çýkabilecek gevþeklik korumayý ortadan kaldýrabilir.
Güç arzý kablosu için alýnmasý gereken önlemler
Güç arzý terminal bloðuna baðlantý için yuvarlak tutturuculu terminal kullanýn. Bazý sebeplerden ötürü
bunun kullanýlamamasý halinde, aþaðýdaki talimatlarý izlediðinizden emin olun.
Güç arzý kablosunun zýrhýný 40 mm’den daha çok soymadýðýnýzdan emin olun. (Bkz. Şekil 20)

    
    
   

Þekil 20






     








• Uzaktan kumanda tel baðlantýsý için, uzaktan kumanda ile birlikte verilen “UZAKTAN KUMANDA
MONTAJ KILAVUZUNA” bakýn.
• Güç arzý kablosunu asla uzaktan kumanda teli terminal bloğuna bağlamayýn. Bu düzendeki
bir hata tüm sisteme hasar verebilir.
• Yalnýzca belirtilmiþ olan kablolarý kullanýn ve kablolarý terminallere sýký bir þekilde baðlayýn.
Kablolarýn terminaller üzerinde dýþ baský oluþturmamasýna dikkat edin. Kablolarý muntazam bir
düzen içerisinde muhafaza edin ve kontrol kutusu kapaðýnýn yukarý itilmesi örneðindeki gibi diðer
cihazlarý engellemediðinden emin olun. Kapaðýn sýký bir þekilde kapandýðýndan emin olun. Tam
yapýlmayan baðlantýlar aþýrý ýsýnmaya neden olabilir ve daha kötü durumlarda elektrik çarpmasýna
veya yangýna sebebiyet verebilir.

Türkçe
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Þekil 21
İKAZ
• Hem su sýzýntýsýný ve hem de dýþarýdan her tür böceðin ve diðer küçük canlýlarýn girmesini önlemek
üzere, kablaj deliðine conta malzemesi ve macun (sahada tedarik edilir) uyguladýðýnýzdan emin
olun. Aksi halde kontrol kutusunun içerisinde bir kýsa-devre ortaya çýkabilir.
• Kablolarý kelepçelerken, uygun kelepçeleme iþlemini saðlamak üzere, saðlanmýþ olan kelepçe
malzemesini kullanarak kablo baðlantýlarý üzerinde baský oluþmadýðýný kontrol edin. Ayrýca, kablaj
esnasýnda, kablolarý muntazaman düzenleyerek ve servis kapaðýný sýký bir þekilde takarak, kontrol
kutusunun rahat bir þekilde yerine oturduðundan emin olun. Servis kapaðýný takarken, kenarlara
hiçbir telin kapýlmamýþ olduðundan emin olun. Bunlarýn zarar görmesini önlemek üzere kabloyu
delikler vasýtasýyla diðer tel üzerinden geçirin.
• Uzaktan kumanda telinin, iletim kablosunun, üniteler arasý kablonun ve diðer elektrikli kablolarýn
makinenin dýþýnda ayný yerlerden geçmemesini saðlayýn, bu amaçla bu kablolarýn arasýnda en az
50 mm mesafe býrakýn, aksi halde elektriksel parazit (dýþ statik) kullanýmý engelleyebilir veya
arýzaya neden olabilir.
• Yalnýzca belirtilmiþ olan kablolarý kullanýn ve kablolarý terminallere sýký bir þekilde baðlayýn.
Kablolarýn terminaller üzerinde dýþ baský oluþturmamasýna dikkat edin. Kablolarý muntazam bir
düzen içerisinde muhafaza edin ve servis kapaðýnýn yukarý itilmesi örneðindeki gibi diðer cihazlarý
engellemediðinden emin olun. Kapaðýn sýký bir þekilde kapandýðýndan emin olun. Tam yapýlmayan
baðlantýlar aþýrý ýsýnmaya neden olabilir ve daha kötü durumlarda elektrik çarpmasýna veya yangýna
sebebiyet verebilir.

17
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8-2 KABLAJ ÖRNEĞİ
• Her bir ünitenin güç arzý kablosunu, çizimde gösterildiði gibi bir anahtar ve sigorta ile teçhiz edin.
TAM SİSTEM ÖRNEĞİ (3 sistem)

Güç kaynaðý
Ana
anahtar

Dýþ ünite

Güç arzý kablosu
Ýletim kablosu ve uzaktan kumanda teli
Anahtar
Sigorta

BS ünitesi
(yalnýzca Isý geri
kazaným sistemi için)
Ýç ünite
Uzaktan kumanda

Þekil

22

1. 1 uzaktan kumandayý 1 iç ünite için kullandýğýnýzda (Normal işletim)

& %' %$
() *(+
,(-.

& %' %$ & %' %$
() *(+
() *(+

  

,(-.

  



 
   



& %' %$
() *(+

,(-.


,(-.


 




     

  

     

   !
 

Türkçe





     



     

   "
 

 

 

# $ %%$
%   

Þekil 23

18

10_TR_3P156215-12U.fm Page 19 Thursday, August 27, 2009 11:27 AM

2. Grup kumandasý veya 2 uzaktan kumandayla kullaným için
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3. BS ünitesi dahil edildiğinde
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Þekil 25

[ TEDBİRLER ]
1. Uzaktan kumanda telleri haricindeki tüm iletim kablolarý kutuplu özelliðe sahiptir ve terminal sembolü ile eþleþmelidir.
2. Ayný sistemde ünitelere güç vermek için tek anahtar kullanýlabilir. Ancak, dal anahtarlarý ve dal
devre kesicileri dikkatli bir þekilde seçilmelidir.
3. Cihazý gaz borularýna, su borularýna, paratonerlere veya telefonlarla çapraz baðlantý yapacak
þekilde topraklamayýn. Düzgün olmayan topraklama elektrik çarpmasýna neden olabilir.

19
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8-3 2 UZAKTAN KUMANDAYLA KUMANDA (1 İÇ ÜNİTEYİ 2 UZAKTAN KUMANDAYLA
KUMANDA ETME)
• 2 uzaktan kumanda kullanýyorsanýz, biri “ANA”, diðeri ise “ÝKÝNCÝL” olarak ayarlanmalýdýr.
ANA/İKİNCİL DEĞİŞİMİ
(1) Uzaktan kumandanýn alt ve üst kýsýmlarýnýn
arasýndaki aralýða bir
tornavidasý sokun
ve her iki konumdan da güç alarak üst kýsmý
ayýrýn.
Uzaktan kumanda PC kartý, uzaktan kumandanýn üst kýsmýna takýlýdýr. (Bkz. Şekil 26)

   
 

   
  

   
    
     
    
(2) Uzaktan kumanda PC kartlarýndan biriyle ana/ikincil değişimi düðmesini “S” ayarýna getirin.
(Diðer uzaktan kumandanýn düðmesini “M”
ayarýnda býrakýn.) (Bkz. Şekil 27)
Kablaj Yöntemi (Bkz. “7. ELEKTRÝK TESÝSATI ÝÞÝ”)
(3) Servis kapaðýný çýkarýn.
(4) Uzaktan kumandayý 2 (bağlý) kontrol kutusundaki uzaktan kumanda (P1, P2) terminal
bloğuna (6P) ekleyin. (Polarite yoktur.)
(Kutupluluk mevcut değildir.) (Tel boyutu için
bkz. Şekil 24 ve bölüm 7-3.)

    

Şekil 26

S
M

    
    MS
    
 
  
    


 
 

Şekil 27

8-4 BİLGİSAYARLI KONTROL (GÜÇLÜ KAPALI VE AÇIK/KAPALI İŞLETİMİ)
(1) Kablolarýn teknik özellikleri ve kablaj iþlemi
• Dýþtan gelen giriþi uzaktan kumanda terminal bloðunun (6P) T1 ve T2 terminallerine baðlayýn.

Giriþ A
F2

T1

T2

GÜÇLÜ
KAPALI

Þekil 28

Kablo özellikleri
Ölçer
Uzunluk
Harici terminal

Yalýtýlmýþ vinil baðlantý veya kablo
(2 kablo)
0,75 - 1,25 mm2
Maks. 100m
Uygulanabilir minimum 15 V DC, 1 mA
yükünü saðlayabilen baðlantý.

(2) Uygulama
• Aþaðýdaki tabloda Giriþ A’ya yanýt olarak GÜÇLÜ KAPALI ve AÇIK/KAPALI ÝÞLETÝMÝ anlatýlmaktadýr.
GÜÇLÜ KAPALI

AÇIK/KAPALI ÝÞLETÝMÝ

“AÇIK” girilmesi çalýþmayý durdurur (uzaktan kumanda ile
deðiþtirilemez.)

KAPALI → AÇIK girilmesi üniteyi
AÇIK hale getirir.

KAPALI girilmesi uzaktan kumanda tarafýndan kontrole izin
verir.

AÇIK → KAPALI girilmesi üniteyi
KAPALI hale getirir.

(3) GÜÇLÜ KAPALI ve AÇIK/KAPALI ÝÞLETÝMÝ nasýl seçilir
• Cihazý açýn ve sonrasýnda iþletimi seçmek üzere uzaktan kumandayý kullanýn.

Türkçe
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8-5 MERKEZİ KUMANDA
• Merkezi kumanda için, grup no. belirlenmelidir. Ayrýntýlar için, merkezi kumanda için isteðe baðlý
her kumandanýn rehberine bakýn.

9. SAHA AYARLARI
İKAZ
Dekorasyon paneli yerleştirmeden saha ayarý veya test işletimi yaparken, drenaj pompasýna dokunmayýn. Aksi halde elektrik çarpmasý oluşabilir.
(1) İç ve dýş ünitedeki servis kapaklarýnýn kapalý olduğundan emin olun.
(2) Saha ayarlarý, montaj koşullarýyla uyumlu olacak şekilde uzaktan kumandadan yapýlmalýdýr.
• Ayarlar “Mod No.”, “ÝLK KOD NO.”, ve “ÝKÝNCÝ KOD NO.” deðiþtirilerek gerçekleþtirilebilir.
• Uzaktan kumanda ile birlikte sunulan “Saha Ayarlarý”, ayarlarýn düzenini ve iþletim metodunu
listeler.
*Ayar bir grupta tüm üniteler için yapýlýr. Tek bir iç üniteyi ayarlamak veya ayarý kontrol etmek için,
Mod No’larý parantez içinde ( ) (üst basamaktaki “2” ile) kullanýn.

9-1 HAVA FİLTRESİ İŞARETİ AYARI
• Uzaktan kumandalar, hava filtrelerinin temizlenme zamanýný görüntülemek üzere likit kristal ekran
hava filtresi iþaretleri ile donatýlmýþtýr.
• Odadaki kirlilik veya toz miktarýna baðlý olarak, Tablo 3’e göre ÝKÝNCÝ KOD NO.’yu deðiþtirin.
(ÝKÝNCÝ KOD NO., hava filtresi kirliliði-hafif için fabrika ayarlý olarak “01” þeklindedir.)
Tablo 3
Ayar
Hava filtresi
kirliliði-hafif
Hava filtresi
kirliliði-aðýr

Ekran hava filtresi
iþareti aralýðý

Mod No.

ÝLK KOD NO.

Yaklaþýk 200 saat

ÝKÝNCÝ KOD NO.
01

10 (20)

0

Yaklaþýk 100 saat

02

9-2 HAVA AKIŞ ORANI ARTIRMA MODU AYARI
• Ayarlý hava akýþýný (YÜKSEK ve DÜÞÜK) sahadan yükseltmek mümkündür. Ýhtiyaçlarýnýza uygun
olarak, Tablo 4’e göre ÝKÝNCÝ KOD NO.’yu deðiþtirin.
(ÝKÝNCÝ KOD NO., Standart için fabrika ayarlý olarak “01” þeklindedir.)
Tablo 4
Ayar
Standart
Küçük miktarda artýrma
Artýrma

21

Mod No.

ÝLK KOD NO.

13 (23)

0

ÝKÝNCÝ KOD NO.
01
02
03
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〈Kablosuz uzaktan kumandalar kullanýlýrken〉
• Kablosuz uzaktan kumandalar kullanýlýrken, kablosuz uzaktan kumanda adres ayarý gereklidir.
Ayar talimatlarý için, kablosuz uzaktan kumanda ile birlikte sunulan montaj kýlavuzuna danýþýn.
• Uzaktan kumandayý saha ayar moduna ayarlayýn.
Ayrýntýlar için, uzaktan kumanda kýlavuzundaki
“SAHADA AYAR NASIL YAPILIR” kýsmýna bakýn.
• Saha ayar modunda, Mod No. 12 seçin, sonrasýnda ilk kod (anahtar) No’yu “1”e ayarlayýn.
Daha sonra, ikinci kod (konum) No’yu GÜÇLÜ
KAPALI için “01”e AÇIK/KAPALI ÝÞLETÝMÝ için
“02”ye ayarlayýn.
SETTING
(Fabrika ayarlý olarak GÜÇLÜ KAPALI þeklindedir)
(Bkz. Şekil 29)

ÝKÝNCÝ KOD NO.

ÝLK KOD NO.

Þekil 29

Mod No.

ALAN AYARLAMA
MODU

10.TEST İŞLETİMİ
Ýç ve dýþ ünitedeki servis kapaklarýnýn kapalý olduðundan emin olun.
Dýþ ünitenin montaj kýlavuzuna bakýn.
• Herhangi bir arýza oluþmasý halinde uzaktan kumandanýn çalýþma lambasý yanýp sönecektir. Sorun
oluþturan hususu tanýmlamak üzere, likit kristal ekrandaki arýza kodunu kontrol edin. Dýþ ünitenin
“BAKIM ÝÇÝN UYARILAR” bölümünde arýza kodlarýnýn ve bunlarla ilgili arýzalarýn bir açýklamasý
sunulmuþtur.
Eðer Tablo 5’deki ögelerin herhangi biri görüntülenirse, kablaj veya güçle ilgili sorun olabilir, kablajý
tekrar kontrol edin.
Tablo 5
Uzaktan kumandanýn göstergesi
“Yoðunlaþtýrýlmýþ Yönetim” yanýyor
“U4” yanýyor
“UH” yanýyor

Gösterge yok

Ýçindekiler
• GÜÇLÜ KAPALI terminallerde (T1, T2) bir kýsa devre var.
• Dýþ ünitenin gücü kapalýdýr.
• Dýþ ünite, güç kaynaðýna baðlanmamýþ.
• Ýletim kablosu ve/veya GÜÇLÜ KAPALI kablosu için yanlýþ
kablaj.
• Ayýrma kablajý kesik durumda.
• Ýç ünitenin gücü kapalýdýr.
• Ýç ünite, güç kaynaðýna baðlanmamýþ.
• Uzaktan kumanda teli, iletim kablosu ve/veya GÜÇLÜ
KAPALI kablosu için yanlýþ kablaj.
• Uzaktan kumandanýn kablo baðlantýsý kesilmiþ.

• Ýç üniteyi korumak üzere, eðer dahili iþler test çalýþtýrmasý sonunda bitirilmediyse, dahili iþler
tamamlanýncaya dek klima cihazýný çalýþtýrmamasý konusunda müþteriyi uyarýn.
(Eðer klima çalýþtýrýlýrsa, boya, yapýþkan v.b.’den ortaya çýkan artýk maddeler iç üniteyi kirletebilir
ve sonuçta su sýçramasý veya sýzýntý ortaya çýkabilir.)
NOT
• Test çalýþtýrmasý bitirildikten sonra, “b. Teslimat sýrasýnda kontrol edilmesi gereken maddeler”
kýsmýnda listelenen ögeleri kontrol edin.

Türkçe
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11.KABLAJ ŞEMASI
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