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1.

HER ŞEYDEN ÖNCE

• Bu döküman Daikin “VRVIII-Q” Serisi VRV Ýnverter için bir
montaj kýlavuzudur. Ünitenin montajýný yapmadan önce bu
kýlavuzu iyice okuyun ve içindeki talimatlarý takip edin. Montaj sonrasýnda, ünitenin doðru çalýþtýðýný garantilemek için bir
test yapýn ve sonra çalýþtýrma kýlavuzunu kullanarak
müþteriye ünitenin nasýl çalýþacaðýný ve bakýmýnýn nasýl
yapýlacaðýný anlatýn.
• Son olarak müþterinin bu kýlavuzu ve çalýþtýrma kýlavuzunu
güvenli bir yerde sakladýðýndan emin olun.
• Bu kýlavuzda iç ünite montajýnýn nasýl yapýlacaðý açýklanmamýþtýr.
Bu bilgi için, iç ünite ile birlikte verilen montaj kýlavuzuna
bakýn.

Türkçe

Klima ünitesinin montajý öncesinde, doðru bir þekilde montaj
için, lütfen bu “Güvenlik önlemleri” bölümünü okuyun.
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 yaný sýra montaj kýlavuzunu da saklamasýný
söyleyin.
Bu klima “genel kamuya erişimi olmayan gereç” terimi
altýnda gelmektedir.
UYARI ve ÝKAZ 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.
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.
• Üniteyi küçük bir odaya kurduðunuzda, soðutucu sýzýntýsý
durumunda soðutucu konsantrasyonunun izin verilebilir
güvenlik sýnýrlarýný asmasýný önlemek için gerekli önlemleri
alýn.
Daha fazla bilgi için ürünün satýn alýndýðý yerle irtibat
kurunuz. Kapalý bir ortamda aþýrý soðutma oksijen eksikliðine
yol açabilir.
• Montaj iþi için, yalnýzca belirtilen aksesuarlarý ve parçalarý
kullandýðýnýzdan emin olun.
Belirtilmiþ olan parçalarýn kullanýlmamasý ünitenin düþmesine,
su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna veya yangýna sebebiyet
verebilir.
• Klimayý, ünitenin aðýrlýðýna karþý direnç gösterebilecek olan
yeteri derecede güçlü bir duvara monte edin.
Yeterli güce sahip olmayan bir duvar, cihazýn düþmesine ve
bunun sonucunda yaralanmalara neden olabilir.
• Güçlü rüzgarlarý, tayfunlarý ve depremleri hesaba katarak
belirtilmiþ olan montaj iþini yürütün.
Montaj esnasýnda bu durumlarýn gözetilmemesi halinde,
ünite düþebilir ve kazalara sebebiyet verebilir.
• Bu ünite için ayrý bir güç giriþi devresi saðlandýðýndan ve
tüm elektrik iþinin yerel yasa ve yönetmeliklere ve bu montaj
elkitabýna uygun bir þekilde, yetkili bir personel tarafýndan
gerçekleþtirildiðinden emin olun.
Yetersiz bir güç giriþi kapasitesi veya uygun olmayan elektrik
yapýsý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.
• Tüm kablo baðlantýlarýnýn güvenli olmasýný, belirtilen tellerin
kullanýlmasýný ve terminal baðlantý veya telleri üzerinde hiçbir
harici gücün etki göstermemesini saðlayýn.
Kablolarýn yanlýþ baðlanmasý veya yanlýþ izole edilmesi, aþýrý
ýsý artýþýna veya yangýna neden olabilir.
• Güç kaynaðýný kablolarken ve uzaktan kumanda ve iletim
kablo baðlantýlarýný yaparken, kablolarý EL. BÝLEÞ. KUTUSU
kapaðýnýn sýkýca kapatýlabilmesini saðlayacak þekilde
yerleþtirin.
EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýnýn yanlýþ bir þekilde konumlanmasý, elektrik çarpmalarý, yangýn veya terminallerde aþýrý
ýsýnma ile neticelenebilir.
• Eðer montaj esnasýnda soðutucu gaz kaçaðý söz konusu
olursa, bulunulan alaný hemen havalandýrýn.
Eðer soðutucu, ateþle temas ederse zehirleyici gazlar ortaya
çýkabilir.

1
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• 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.
• Soðuk ýsýrmasý riski oluþturabileceði için, soðutucu borulardan veya diðer alanlardan sýzmýþ olabilecek soðutucuya
direkt olarak dokunmayýnýz.
• Herhangi bir elektrikli parçaya dokunmadan önce üniteyi
kapattýðýnýzdan emin olun.
• Çocuklarýn dýþ ünitenin üzerine çýkmasýna izin vermeyiniz
veya ünite üzerine nesneler yerleþtirmekten kaçýnýnýz.
Ünite gevþer ve düþerse yaralanma ortaya çýkabilir.
• 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.
• Ýç ve dýþ üniteleri, güç kablosunu ve baðlantý tellerini
televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzaða kurarak
görüntü etkileþimini ve gürültüyü önleyin.
(Gelen sinyal gücüne baðlý olarak, 1 metre, parazitin ortadan
kaldýrýlmasý için yeterli bir mesafe olmayabilir.)
• Elektronik flüoresan lambalarýnýn bulunduðu odalarda
(dönüstürücü veya hýzlý baslatma türleri), uzaktan kumandanýn (telsiz kiti) iletme mesafesi, beklendiðinden daha kýsa
olabilir.
Ýç üniteyi flüoresan lambalarýndan olabildiðince uzaða kurun.
• Dýþ ünitenin küçük hayvanlarca barýnma yeri olarak kullanýlmasýný önlemek için uygun ölçüler sunduðunuzdan emin
olunuz.
Küçük hayvanlarýn elektrikli parçalarla temas etmesi halinde
bozulmalar, duman çýkýþý veya yangýn ortaya çýkabilir.
Ünite etrafýndaki alaný temiz tutmasý hususunda müþteriyi
uyarýnýz.
• 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 sýzýntýsýna
neden olabilir.
2. Örneðin sülfürik asit gazý gibi, aþýndýrýcý gazlarýn
bulunduðu yerlere.
Bakýr borularýn veya lehimli parçalarýn asýnmasý, 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.

1-2 Ürün ile ilgili özel uyarý
[SINIFLANDIRMA]
Bu klima “genel kamuya eriþimi olmayan gereç” terimi altýnda
gelmektedir.
[SOĞUTUCU AKIŞKAN]
VRVIII Sistemi, R410A soğutucu akýşkaný kullanýr.
• R410A soðutucusu, sistemi temiz, kuru ve iyice kapatýlmýþ
þekilde tutmak için sýký tedbirlerin alýnmasý gerektirmektedir.
“SOÐUTUCU AKIÞKAN BORU DONANIMI” baþlýklý bölümü
dikkatle okuyun ve aþaðýdaký prosedürleri doðru olarak takip
edin.
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A.Temizlik ve kuruluk
Kirleri (SUNISO yaðý ve diðer madeni yaðlarý ile birlikte
nem dahildir) sistemden uzak tutmak için sýký önlemler
alýnmalýdýr.
B.Ýyice kapatma
R410A’da klor yoktur, ozon tabakasýna zarar vermez ve
dolayýsýyla dünyanýn zararlý ultraviyole ýsýnlarýna karþý
korumasýný azaltmaz. R410A havaya salýnýrsa çok az miktarda sera etkiþi yaratacaktýr. Bu nedenle, montaj
sýrasýnda sýzdýrmazlýk saðlanmasý oldukça önemlidir.
“SOÐUTUCU AKIÞKAN BORU DONANIMI” baþlýklý
bölümü dikkatli bir þekilde okuyun ve doðru prosedürleri
harfiyen yerine getirin.
• Tasarým basýncý 4,0 MPa veya 40 bar (R407C üniteleri için:
3,3 MPa veya 33 bar) olduðundan dolayý, borularýn kalýnlýðý
öncekinden daha büyük olmalýdýr. R410A karma bir
soðutucu olduðundan, gerekli ek soðutucu, sývý durumda
doldurulmalýdýr. (Eðer soðutucu sisteme gaz halinde iken
doldurulursa, bileþim deðiþikliði nedeniyle sistem normal
çalýþmayacaktýr.) Ýç ünite, R410A kullanýmý için tasarlanmýþtýr.
Baðlanabilen iç ünite modelleri için kataloða bakýn. (Orijinal
olarak diðer soðutucular için tasarlanmýþ olan üniteler
baðlandýðýnda normal iþletim mümkün deðildir.)
Toplam maksimum soğutucu akýşkan yükleme sýnýrý
VRVIII sisteminin toplam maksimum soðutucu akýþkan
yüklemesi 100 kg’in altýnda olmalýdýr ve bu da CE
gereksinimleri ile uyumludur (EN60335-2-40 standardý).
Bu, sistemin toplam maksimum soðutucu akýþkan yüklemesinin
(fabrika ya da ek yükleme) 100 kg’a eþit ya da daha fazla
olmasý durumunda, çoklu harici sisteminizi her biri 100 kg’dan
daha az soðutucu yüklemesi içeren daha küçük baðýmsýz
sistemlere bölmeniz gerektiði anlamýna gelir.
Fabrika yüklemesi için, ünite isim plakasýna bakýnýz.
Kullanýlan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolü tarafýndan kapsanan florlu sera gazlarý
içerir. Gazlarý atmosfere bosaltmayýn.
Soðutucu tipi : R410A
(1)
GWP deðeri : 1975
(1)
GWP = küresel ýsýnma potansiyeli
Lütfen ürünle verilen soðutucu þarj etiketi üzerine sabit
mürekkep kullanarak doldurun.

ürünün fabrikadaki soðutucu sarjý,

sahada yüklenen ilave soðutucu miktarý ve

+
ürünle birlikte verilen soðutucu sarjý etiketindeki
toplam soðutucu sarjý.
Doldurulan etiket ürünün sarj aðzý yakýnýna (örn. servis
kapaðýnýn iç tarafý üzerine) yapýþtýrýlmalýdýr.
4

ürünün fabrikadaki
isim
1 soðutucu þarjý: ünite
(2)
plakasýna bakýn
1
2 2

sahada yüklenen ilave
soðutucu miktari

3 toplam soðutucu sarjý
3
6

5

Kyoto Protokolü tarafýndan
4 kapsanan florlu sera
gazlarý içerir
5 dýþ ünite
6

soðutucu tüpü ve sarj
manifoldu

(2) Birden fazla dýþ üniteye sahip sistemlerde, soðutucu sistemine baðlý olan tüm dýþ ünitelerin toplam fabrika soðutucu þarjýný
belirten yalnýz 1 etiket yapýþtýrýlmalýdýr.
[TASARIM BASINCI]
Tasarým basýncý 4,0 MPa ya da 40 bar olduðundan borularýn
duvar kalýnlýðý ilgili yerel ve ulusal düzenlemeler gereðince daha
dikkatli seçilmelidir.

1-3 İmha gereklilikleri
Ünitenin parçalara ayrýlmasý ve soðutucu akýþkanýn, yaðýn ve
diðer parçalarýn temizlenmesi ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak yapýlmalýdýr.

Türkçe
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2.

GİRİŞ

• “VRVIII-Q” serisi, harici montajlar için tasarlanmýþtýr ve
soðutma ve ýsýtma pompasý uygulamalarý için kullanýlýr. Harici
üniteler üç standart boyutta olup, iki harici üniteye kadar
kombine olan çoklu bir sistem sayesinde tekli bir sistemle,
22,4 kW ile 118 kW arasýnda deðerlendirilmiþ bir soðutma
kapasitesi ve 25,0 kW ile 132 kW arasýnda deðerlendirilmiþ
bir ýsýtma kapasitesi elde edilebilmektedir.
• “VRV” üniteleri, klima amaçlarý için Daikin VRV serisi dahili
üniteler ile birleþtirilebilmektedir. Daima R410A ile uyumlu
olan uygun dahili üniteler kullanýn. R410A ile uyumlu dahili
ünite modellerini öðrenmek için ürün kataloglarýna bakýnýz.
Diðer soðutucu dahili üniteleri ile birleþtirmek arýzaya neden
olabilir.

• Çoklu sistemlerde, harici ünite arasýndaki soðutucu boru
baðlama sýrasýnda kýsýtlamalar vardýr.
Montaj iþlemini, aþaðýdaki kýsýtlamalar saðlanacak þekilde
gerçekleþtirin.
<Kýsýtlamalar>
A, B ve C dýþ ünitelerinin kapasiteleri mutlaka þu þartlarý
saðlamalýdýr.
A≥B≥C








 

 



 

 



2-1 Kombinasyon


 





 

Dahili üniteler aþaðýdaki aralýklarda monte edilebilir.

〈Dýþ ünite〉

〈Ýç ünitelerin toplam kapasitesi〉 〈Ýç ünitelerin toplam sayýsý〉
RQYQ8PY1B .................. 100 ~ 260
13 ünite
RQYQ10PY1B ................ 125 ~ 325
16 ünite
RQYQ12PY1B ................ 150 ~ 390
19 ünite
RQYQ14PY1B ................ 175 ~ 455
22 ünite
RQYQ16PY1B ................ 200 ~ 520
26 ünite
RQYQ18PY1B ................ 225 ~ 585
29 ünite
RQYQ20PY1B ................ 250 ~ 650
32 ünite
RQYQ22PY1B ................ 275 ~ 715
35 ünite
RQYQ24PY1B ................ 300 ~ 780
39 ünite
RQYQ26PY1B ................ 325 ~ 845
42 ünite
RQYQ28PY1B ................ 350 ~ 910
45 ünite
RQYQ30PY1B ................ 375 ~ 975
48 ünite
RQYQ32PY1B ................ 400 ~ 1040
52 ünite
RQYQ34PY1B ................ 425 ~ 1105
55 ünite
RQYQ36PY1B ................ 450 ~ 1170
58 ünite
RQYQ38PY1B ................ 475 ~ 1235
61 ünite
RQYQ40PY1B ................ 500 ~ 1300
64 ünite
RQYQ42PY1B ................ 525 ~ 1365
64 ünite
RQYQ44PY1B ................ 550 ~ 1430
64 ünite
RQYQ46PY1B ................ 575 ~ 1495
64 ünite
RQYQ48PY1B ................ 600 ~ 1560
64 ünite
Not
• Bir R410A iç ünite baðlandýðýndan emin olun.
Baðlanabilecek iç ünite modelleri için kataloga bakýn.
• Ýç üniteler için yukarýda verilen toplam kapasite ve sayýlar,
standart bir kombinasyon için geçerlidir. Standart dýþý
kombinasyonlarda toplam iç ünite kapasitesi ve sayýsý ile ilgili
ayrýntýlý bilgi için teknik referansa bakýn. Standart kombinasyonlar aþaðýda verilmiþtir.
<Kombinasyon ünitesi> <Baðýmsýz ünite>
RQYQ8PY1B
RQYQ8PY1B
RQYQ10PY1B
RQYQ10PY1B
RQYQ12PY1B
RQYQ12PY1B
RQYQ14PY1B
RQYQ14PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ18PY1B
RQYQ8PY1B+ RQYQ10PY1B
RQYQ20PY1B
RQYQ8PY1B+ RQYQ12PY1B
RQYQ22PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ12PY1B
RQYQ24PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ12PY1B
RQYQ26PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ28PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ30PY1B
RQYQ14PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ32PY1B
RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ34PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ10PY1B+
RQYQ36PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ10PY1B+
RQYQ38PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ12PY1B+
RQYQ40PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ12PY1B+
RQYQ42PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ16PY1B+
RQYQ44PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ16PY1B+
RQYQ46PY1B
RQYQ14PY1B+ RQYQ16PY1B+
RQYQ48PY1B
RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B+

Ürünle birlikte aþaðýdaki aksesuarlar verilir. Aksesuarlarýn bulunduklarý yerler Þekil 1’de gösterilmiþtir.
Q8~16 tipi
Adý
Miktarý

Kýskaç (1)

Kýskaç (2)

Kýskaç (3)

9 adet

2 adet

1 adet

Þekli

Küçük

Adý
Miktarý

Sývý tarafý
Gaz tarafý aksesuar
aksesuar borusu
borusu (2)
(1)

1 adet

1 adet

1 adet

Þekli

Q8 · 10
JEFE

Q12 ·
14 · 16
JEFE

Q8~16 tipi

Miktarý

Sývý tarafý
aksesuar
borusu (2)

Diðerleri

1 adet

Her bir parça için 1 adet

Þekli

Q8 · 10 ·
14 · 16 Q12
tipi
tipi

RQYQ14PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ16PY1B

Büyük
Q8~16 tipi

Gaz tarafý
aksesuar
borusu (1)

Adý

• Baðlanan dahili ünitelerin toplam kapasitesi harici ünite kapasitesini asarsa, dahili üniteler çalýþýrken soðutma ve ýsýtma
performansý düsebilir. Detaylar için Mühendislik Veri
Kitabýndaki kapasite tablosuna bakýnýz.

Türkçe

2-2 Standart olarak verilen aksesuarlar

•
•
•
•
•

Kullaným kýlavuzu
Montaj elkitabý
Kurulu sistem onay listesi
Uygunluk beyaný (PED, EMC, MD)
“GÖSTERGE ÝÇÝN TALEP” etiketi
(Montaj kayýtlarý)
• “EK SOÐ. AKIÞKAN YÜKLEMESÝ”
etiketi

(Bkz. Şekil 1)
1. Kullaným kýlavuzu
2. Montaj elkitabý
3. Kýskaç
4. Aksesuar borularý
Not
Montaj tamamlanana kadar aksesuarlarýn hiçbirini atmayýn.

2-3 İsteğe bağlý aksesuarlar
Harici üniteleri monte etmek için, aþaðýdaký isteðe baðlý
parçalar da gereklidir. Uygun bir kit seçmek için, “6-5 Bağlantý
örneği” bölümüne bakýn.
• Soğutucu dallandýrma kiti
REFNET
baþlýðý
REFNET
baðlantýsý

KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T

3
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• Dýş ünite çoklu bağlantý boru kiti

(Bkz. Şekil 3)
1. Ön yüz
2. Duvar yüksekliði için sýnýr yok
3. Ön yüzün servis bosluðu
4. Hava girisi için servis bosluðu

3 ünite
BHFP22P151

KHRP26M73TP KHRP26M73HP

A

Ana parçalar ve ana parçalarýn iþlevleri için Mühendislik Veri
Kitabýna bakýnýz.

2-6 Montaj İşlemi
Þekil 2’de montaj iþlemi gösterilmiþtir. Montaj için, gösterilen
adýmlarý sýrayla takip edin.
(Bkz. Şekil 2)
1. “3. YERÝN SEÇÝLMESÝ”
2. “4. ÜNÝTENÝN DENETLENMESÝ VE TAÞINMASI”
3. “5. ÜNÝTENÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ”
4. “6. SOÐUTUCU AKIÞKAN BORU DONANIMI”
5. “7. ALAN KABLOLAMASI”
6. “8. HAVA SIZDIRMAZLIK TESTÝ VE VAKUMLA
KURUTMA”
7. “9. BORU ÝZOLASYONU”
8. “10. CÝHAZ VE MONTAJ KOÞULLARININ KONTROLÜ”
9. “11. EK SOÐUTUCU AKIÞKAN YÜKLEMESÝ VE KONTROL ÝÞLEMÝ”
10. “13. TEST DENEMESÝ”
11. Gücün kapalý konuma getirilmesini gerektiren iþlemler.

3.

Montaj Bosluk Örnekleri
• Þekil 3’de gösterilen montaj boþluk gereksinimleri, hava
sýcaklýðý 35°C iken soðutma çalýþmasý için bir referanstýr.
Hava sýcaklýðý 35°C’yi asarsa ya da ýsý yükü tüm harici ünitedeki maksimum kapasiteyi açarsa, þekil 3’de gösterilen
giriþ için daha büyük boþluk oluþturun.
• Montaj sýrasýnda, bahsedilen yer için þekil 3’de gösterilen en
uygun yapýlarý kullanarak üniteleri monte edin, insan trafiði
ve rüzgarý da hesaba katýn.
• Monte edilen ünitelerin sayýsý þekil 3’de gösterilen yapýdan
daha fazla ise, üniteleri kýsa devre yapmayacak þekilde
monte edin.
• Ünitenin önündeki boþlukla ilgili olarak, üniteleri monte
ederken yerel soðutucu akýþkan boru donanýmý için
gerekecek boþluðu hesaba katýn.
• Þekil 3’deki çalýþma kosullarý saðlanmýyorsa bayiinizle ya da
doðrudan Daikin ile temasa geçin.

yükseklik) – 1.500
yükseklik) – 500

Not

1. Bir inverter klima AM yayýlýmýndan dolayý oluþan elektronik bir ses çýkarabilir. Ana klimayi ve elektronik
kablolarýný nereye monte edeceðinizi inceleyin, stereo
cihazlardan, kiþisel bilgisayarlardan, vb. uygun
uzaklýklarý belirleyin.
Özellikle zayýf alýs kapasitesi olan yerler için, dahili uzaktan kumandalar için en az 3 metrelik bir mesafenin
olduðunu garantileyin, güç kablolarýný ve iletim
kablolarýný kablo borularýnýn içine yerleþtirin ve kablo
borularýný yere koyun.

YERİN SEÇİLMESİ

Montaj için aþaðýdaki koþullarý saðlayan bir yer seçin. Müþterinin iznini alýn.
1. Yanýcý gazlarýn sýzmasý sonucunda yangýn tehlikesi yok.
2. Üniteden çýkan hava ve sesin kimseyi rahatsýz etmeyeceði
bir ünite yeri seçin.
3. Ünitenin konacaðý taban, ünitenin aðýrlýðýný taþýyacak derecede güçlü olmalý ve taban zemini titresimi ve ses çýkarmayý
önleyecek þekilde düz olmalýdýr.
4. Harici ünite ve dahili ünite arasýndaki boru uzunluðu izin verilen boru uzunluðunu aþmamalýdýr. (Bkz. “6. SOĞUTUCU
AKIŞKAN BORU DONANIMI”)
5. Ünitenin hava giriþi ve çýkýþýnýn rüzgara karþý olmayacaðý yerler.
Hava girisi ve çýkýþý bölümlerine doðrudan rüzgar esmesi
ünitenin çalýþmasýný engelleyecektir.
Gerekirse rüzgarý engellemek için bir blok kurun.
6. Ünitenin etrafýndaki boþluk servis bakýmý için yeterli olmalý
ve hava giriþi ve hava çýkýþý için minimum boþluk olmalýdýr.
(Minimum bosluk gereksinimleri için “Montaj Bosluk Örnekleri” bölümüne bakýn.)

4

h1 = A (Gerçek
h2 = B (Gerçek

h2

h1

2-5 Ana parçalar

B

Teknik özelliklerin tam bir listesi için Mühendislik Veri Kitabýna
bakýnýz.

500

2-4 Teknik ve Elektiksel Özellikler

Emme tarafý

Şekil 3’deki Yapý 1 ve 2 için:
• Ön yüz için duvar yüksekliði - en yüksek 1500 mm.
• Hava giriþi için duvar yüksekliði - en yüksek 500 mm.
• Kenarlar için duvar yüksekliði - sýnýrsýz.
• Yükseklik maksimum deðerleri asýyorsa, aþaðýdaki þekilde
gösterilen h1 ve h2 deðerlerini hesaplayýn, ön yüzün
servis bosluðuna h1/2 deðerini ve hava giriþ bölümünün
servis boþluðuna da h2/2 deðerini ekleyin.

Not
Ayrý olarak satýn alýnmýþ tüm aksesuarlarýn, R410A ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olduklarýndan emin olun.

Ön taraf

Kit adý

2 ünite
BHFP22P100

1500

Baðlý olan harici ünite sayýsý
Kit adý
• Boru boyut düşürücü

2.

3.
4.

4.

(Bkz. Şekil 4)
1. Ýç ünite
2. Branþ þalteri, aþýrý akým þalteri
3. Uzaktan kumanda
4. SOÐUTMA/ISITMA seçicisi
5. Kiþisel bilgisayar ya da radyo
Çok kar yaðýþý alan bölgelerde montaj yaparken, aþaðýdaký
kar ölçümlerini uygulayýn.
• Tabanýn, hava giriþi bölümlerinin karla týkanmamasý için
yeterli yükseklikte olduðundan emin olun.
• Yüzgeçlerde kar birikmesini önlemek için arka hava
giriþi ýzgarasýný kaldýrýn.
Zemin koþullarýna baðlý olarak, aþaðýya (ya da kaldýrýma)
damlamalar olursa, merkezi gider süzme kiti (ayrý satýlýr)
montajý gibi bir önlem alýn.
Soðutucu akýþkan R410A zehirli deðildir, yanýcý deðildir ve
güvenlidir. Ancak soðutucu akýþkan sýzarsa, oda boyutuna
baðlý olarak konsantrasyonu izin verilen sýnýrý asabilir. Bundan ötürü sýzýntýlara karþý önlem almak gerekir. Ayrýntýlý
bilgi için, bkz. “14. SOÐUTUCU SIZINTILARI ÝÇÝN ÖNLEMLER”.

ÜNİTENİN DENETLENMESİ VE
TAŞINMASI

• Teslimatta, paket kontrol edilmeli ve hasarlar derhal nakliyeci
sikayet birimine bildirilmelidir.
• Üniteyi tasýrken aþaðýdakileri göz önünde bulundurun:

1.

2.
3.
4.

Kýrýlabilir, üniteyi dikkatli taþýyýn.
Kompresör hasarlarýný önlemek için üniteyi dik þekilde
tutun.
Nakliye rotasýna karar verin.
Forklift kullanýlacaksa, forklarý, ünite altýndaki kýzak açýklýðýna
sokun. (Bkz. Şekil 5)
Ünite asýlarak taþýnacaksa, hasara yol açmamak için kumaþ
bir aský kullanýn. Asaðýdaki noktalarý da göz önünde bulundurarak, þekil 6’da gösterilen prosedürü izleyerek üniteyi
asýn.
• Ünite aðýrlýðýný kaldýracak kadar güçte olan bir kumaþ
halat kullanýn.
• En az 8 m uzunlukta olan 2 kemer kullanýn.

Türkçe
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Hasara yol açýlmamasý için, koruyucu kaplama ile askýnýn
temasta olduðu yerlere fazladan kumaþ ya da tahtalar
koyun.
• Üniteyi, aðýrlýk merkezinden kaldýracak þekilde yükseltin.
Montaj iþleminden sonra, büyük açýklýklara takýlan nakliye
kancalarýný çýkartýn. (Bkz. Şekil 6)
(Bkz. Şekil 5)
1. Forklift
2. Kanca
3. Kýzak açýklýðý
4. Nakil koruyucu (sarý)
•

5.

(Bkz. Şekil 6)
1. Kemer baðý
2. Temizlik bezi
3. Kýzak açýklýðý
Not
Korozyon önleyici uygulanan ünite forklift kullanýlarak tasýnýrken,
alt çerçevenin çýkmasýný ve pas oluþumunu engellemek için fork
üstüne dolgu kumaþ uygulayýn.

5.

ÜNİTENİN YERLEŞTİRİLMESİ

20

• Ünitenin, titreþimi ve sesi önleyecek güçte bir taban üstüne
monte edildiðinden emin olun. (Bkz. Şekil 7)
• Taban, ünite ayaklarýnýn (66 mm) genisliðinden büyük
olmalýdýr ve üniteyi desteklemelidir. (Bkz. Şekil 8)
Koruyucu lastik takýlacaksa, tabanýn tüm yüzeyine takýn.
• Tabanýn yüksekliði yerden en az 150 mm olmalýdýr.
• Civatalarý kullanarak üniteyi tabana sabitleyin. (Piyasada
bulunan 4 adet M-12 tipi yapý civatasý, vida somunu ve pul
kullanýn.)
• Yapý civatalarý 20 mm boyunca sokulmalýdýr.
(Bkz. Şekil 7)
1. Ünite sadece dört köþedeki
baðýmsýz ayaklarla desteklenemez.
2, 3. Ünitenin dört köþesine ve ortasýna bakan taban
üzerine monte ettiðinize emin olun.
(Bkz. Şekil 8)
1. Temel civatasi noktasý (φ15 çap : 4 konum)
2. Ürünün derinliði
3. Destek ayaðýnýn geniþliði
Model

A

B

• Soðutucu akýþkan boru donanýmýný lehimlerken lehim pastasý
kullanmayýn. Lehim pastasý gerektirmeyen, fosfor bakýr lehim
dolgu metali (BCuP-2 JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO
3677) kullanýn.
(Lehim pastasýnýn soðutma akýþkan boru donanýmý sistemi
üzerinde çok zararý vardýr. Örneðin klorin bazlý pasta kullanýlýrsa borularýn asýnmasýna neden olur, özellikle pasta,
florin içeriyorsa soðutma yaðý hasar görür.)

6-1 Boru malzemesi ve Soğutucu akýşkan dallanma kiti seçimi
• Sadece içi ve dýþý temiz olan ve zararlý sülfür, oksidanlar, kir,
soðutma yaðý, nem ya da diðer pislikleri biriktirmeyen borular kullanýn. (Fabrikasyon yaðlarý da dahil boru içindeki
yabancý maddeler 30 mg/10 m veya daha az olmalýdýr.)
• Soðutma akýþkaný boru donanýmý için aþaðýdakileri kullanýn.
Malzeme: Eklemsiz fosfor deoksidize edilmiþ bakýr boru
Boyut: Doðru boyutu belirlemek için bkz. “6-5 Baðlantý
örneði”.
Kalýnlýk: Soðutma akýþkaný boru donanýmý, ulusal ve yerel
kanunlarla uyumlu olan bir kalýnlýk seçin.
Soðutucu akýþkan borusu (Gaz borusu ve Sývý borusu) ve
soðutucu akýþkan branþý mutlaka 3,3 MPa’lýk tasarým
basýncý koþulunu saðlamalýdýr.
Doðrulanmasý mümkün deðilse, 6-5 Baðlantý örneði ile
seçilen soðutucu branþ kitini kullanýn.
Mevcut borular mutlaka 3,3 MPa’lýk tasarým basýncý
koþulunu karþýlamalýdýr.
Korozyon olmadýðýndan ve boru kalýnlýðýnýn aþaðýdaki en
küçük kalýnlýktan küçük olmadýðýndan emin olun.
Tablodaki sertleþtirme derecesi (O tipi, 1/2H tipi), JIS H
3300’de belirtilen malzeme tipine tekabül eder.
(birim: mm)
Sertleþtirme
derecesi
dýþ çap

φ9,5 φ12,7 φ15,9

Sertleþtirme
derecesi

930

792

dýþ çap

Q14 · 16 tipi

1240

1102

en küçük
kalýnlýk

 

φ6,4

en küçük
0,4* 0,5* 0,7* 0,9*
kalýnlýk
* 3×D ve üzeri eðimlerde (D: soðutucu akýþkan borusunun dýþ
çapý)
(birim: mm)

Q8 · 10 · 12 tipi

Not
• Çoklu sistemlerde, harici üniteye giden soðutucu boru
baðlanmasýnda kýsýtlamalar vardýr.
Ayrýntýlý bilgi için, “2-1 Kombinasyon” bölümündeki Not’a
bakýn.
• Çatý üzerine montaj yapýlacaksa, çatý tabanýnýn güçlü
olduðundan ve tüm çalýþmalarýn su geçirmez olacaðýndan
emin olun.
• Makine etrafýndaki alanýn, etrafýnda gider oluklarý yaparak,
düzgün bir þekilde drenaj yaptýðýndan emin olun.
Gider suyu bazen çalýþan harici üniteden akýtýlýr.
• Anti asýndýrýci tipler için, somunlarý reçine pullarý ile birlikte
kullanýn. Somun baðlantýlarýndaki boyalar aþýnýrsa, anti
korozyon etkisi azalabilir.

O tipi

1/2H tipi
φ19,1 φ22,2 φ25,4 φ28,6 φ31,8 φ34,9 φ38,1 φ41,3
0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

• Boru döþeme çalýþmalarý için, “6-5 Bağlantý örneği”
bölümünde gösterildiði gibi bir branþ sonrasý yükseklik ve
uzunluk farký ve maksimum tölerans gösterilen uzunluðu
takip edin.
• Boru branþlarý ve dýþ üniteler arasýndaki (çoklu sistemde)
boru baðlantýlarý için soðutucu akýþkan branþ kiti (ayrý olarak
satýlýr) gereklidir.
Yalnýzca “6-5 Bağlantý örneği” bölümündeki soðutucu
akýþkan brans kiti seçimine uygun olarak, özel olarak
seçilmiþ, ayrý olarak satýlan parçalarý kullanýn.

6-2 Borular monte edilirken kirlenmeye karşý
koruma sağlanmalýdýr
Borularý nem, kir, toz, vb. girisini önlemek için koruyun.
Yer
Harici

6.

SOĞUTUCU AKIŞKAN BORU DONANIMI

Not
• Tüm alan borularý sertifikalý bir soðutma teknisyeni
tarafýndan monte edilmeli ve ilgili yerel ve ulusal düzenlemelerle uyumlu olmalýdýr.
• Boru montajý bittikten sonra, “7. ALAN KABLOLAMASI” ve
“10. CÝHAZ VE MONTAJ KOÞULLARININ KONTROLÜ”
bölümleri bitene kadar kapatma valfini hiçbir koþulda
açmayýn.

Türkçe

Dahili

Montaj süreci
Bir aydan fazla
Bir aydan az
Süreçten baðýmsýz

Koruma yöntemi
Boruyu sýkýþtýrýn
Boruyu sýkýþtýrýn ya
da bantlayýn

Not
Borularý duvardaki deliklerden geçirirken ve boru kenarlarýný
dýþarýya çýkarýrken toz ya da kiri önlemek için özel dikkat
gösterin.

5
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Gaz tarafý kapatma valfi
Sývý tarafý kapatma valfi
Soðutucu akýþkan yükleme portu
Lehimleme
Sývý tarafý aksesuar borusu (1)
Gaz tarafý aksesuar borusu (1)
Gaz tarafý aksesuar borusu (2)
Sývý tarafý aksesuar borusu (2)
Delik
Matkap ile delik açýn
Gaz tarafý boru donanýmý (sahada tedarik edilir)
Sývý tarafý boru donanýmý (sahada tedarik edilir)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gaz tarafý aksesuar borusunun (2) işlenmesi
Sadece yan tarafa baðlanmasý durumunda, alttaki þekle
bakarak Gaz tarafý aksesuar borusunu (2) kesin.

    
 

İKAZ
Gazý çýkardýktan sonra sýkýþtýrma borularýný çýkartýn.
Ýçerde kalan gaz, lehimleri ayýrýrken sýkýþtýrýlmýþ borularý patlatabilir ve bu da zarara yol açar.

3. Soðutma akýþkan boru donanýmýnýn harici ünitelere baðlanmasý
<Tekli sistemde: Q8~16 tipi>
(Bkz. Şekil 14)
1. Ön tarafa baðlandýðýnda
2. Yan tarafa baðlandýðýnda (alt)
3. Baðlantý için kapatma valfi kapaðýný sökün.
4. Alt çerçevedeki deliði açýn ve borularý alt çerçeveye
gönderin.

6

C

    
      

25

Delik açarken alýnmasý gereken önlemler
• 6 mm’lik matkap ile çevresindeki 4 içbükeyi delerek, taban
çerçevesinde vuruntu deliði açýn. (Bkz. Şekil 12)
(Bkz. Şekil 12)
1. Delik
2. Matkapla delik açma
3. Ýçbükey bölüm
• Koruyucu kaplamaya hasar vermediðinizden emin olun
• Delikleri açtýktan sonra çapaklarý temizlemenizi ve paslanmayý önlemek için delikleri onarým boyasý ile boyamanýzý
öneririz.
• Elektrik kablolarýný bu delikten geçirirken, kablolara zarar
vermeden kablo borularý ya da kovanlarla koruma yapýn.
2. Sýkýþtýrma Borularýnýn çýkartýlmasý
• Bir dýþ üniteye soðutucu akýþkan borularýný baðlarken,
sýkýþtýrma borularýný sökün. (Bkz. Şekil 13)
• Sýkýþtýrma borularý þekil 13’de gösterilen prosedür ile
çýkarýlmalýdýr.
(Bkz. Şekil 13)
1. Kapatma valfi (sývý tarafý · gaz tarafý)
2. Servis portu
3. Sýkýþtýrma borularý
4. Prosedür 1:
Kapatma valfinin kapalý olduðunu doðrulayýn.
5. Prosedür 2:
Kapatma valflerinin sývý ve gaz tarafýnýn servis portuna bir yükleme hortumu baðlayýn ve sýkýþtýrma
borularýndaki gazý boþaltýn.
6. Prosedür 3:
Sýkýþtýrma borularý içindeki gazý çýkardýktan sonra,
lehimi yakýcý ile çözün ve sýkýþtýrma borusunu sökün.

    
 

90

Lokal ünite içi borular þekil 11’da da gösterildiði gibi ön
tarafa ya da kenarlara doðru (alttan alýnarak) baðlanabilir.
(Alt taraftan geçirirken alt çerçevedeki deliði kullanýn.)
(Bkz. Şekil 11)
1. Sol taraf baðlantýsý
2. Ön baðlantý
3. Sað taraf baðlantýsý

 


150

6-4 Soğutma akýşkaný boru donanýmýnýn
bağlanmasý
1. Borularý dýþarý çýkarýrken izlenecek yön.

A

Not
Boru eklemlerini lehimlerken anti oksidan kullanmayýn.
Artýklar borularý týkayabilir ve ekipmaný kýrabilir.

D

•

Lehimleme sýrasýnda nitrojen permütasyonu ya da nitrojen
rüzgarý yapýn. (Bkz. Şekil 10)
Boru donanýmýna nitrojen permütasyonu ya da nitrojen
rüzgarý yapmaksýzýn lehimleme yapmak, soðutma sisteminde valfleri ve kompresörleri ters yönde etkileyerek
normal çalýþmayý engelleyen, borularýn içinde büyük miktarlarda oksitlenmis film miktarlarý oluþturacaktýr.
(Bkz. Şekil 10)
1. Soðutucu borularý
2. Lehimlenecek yer
3. Nitrojen
4. Bantlama
5. El valfi
6. Regülatör
Lehim yaparken salýnan nitrojen için, basýnç regülatörü
2
yaklaþýk 0,02 MPa (yaklasýk 0,2 kg/cm : yanaðýnýzda hafif
bir esinti hissettirmeye yeterli) deðerine ayarlanmalýdýr.

A

•

B

6-3 Boru bağlantýsý

  
(mm)

Model

A

B

C

D

Q8 tipi

156

17

188

247

Q10 tipi

156

23

192

247

Q12 tipi

150

29

192

247

Q14 · 16 tipi

150

29

192

251

<Tekli sistemde: RQYQ18~48PY1B>
(Bkz. Şekil 15)
1. Ön tarafa baðlandýðýnda
2. Yan tarafa baðlandýðýnda (alt)
3. Baðlantý için kapatma valfi kapaðýný sökün
4. Alt çerçevedeki deliði açýn ve borularý alt çerçeveye
gönderin.
5. Gaz tarafý kapatma valfi
6. Sývý tarafý kapatma valfi
7. Soutucu akýþkan yükleme portu
8. Lehimleme
9. Sývý tarafý aksesuar borusu (1)
10. Gaz tarafý aksesuar borusu (1)
11. Gaz tarafý aksesuar borusu (2)
12. Sývý tarafý aksesuar borusu (2)
13. Delik
14. Matkap ile delik açýn
Not
<Soğutucu Akýskan Borularýnýn Bağlanmasý>
• Borular sahada baðlanýrken, aksesuar borularýnýn kullanýldýðýndan emin olun.
• Saha borularýnýn diðer borularla ya da ünitenin alt çerçevesi
ya da yan panelleriyle temasta olmamasýna dikkat edin.
<Çoklu Sistemler>
• Dýþ üniteler arasýndaki boru baðlantýlarý için, dýþ ünite çoklu
baðlantý boru kiti (ayrý olarak satýlýr) gereklidir.
Bu borularý baðlarken, kitle birlikte verilen montaj kýlavuzuna
bakýn.

Türkçe
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4. Dýþ üniteler arasýndaki boru baðlantýlarý sýrasýnda (Çoklu
sistemde) alýnmasý gereken önlemler
Çoklu sistemde dýþ üniteler arasýndaki boru baðlantýlarý için,
dýþ ünite çoklu baðlantý boru kiti (ayrý olarak satýlýr) gereklidir. Boru montaj iþlemine burada ve “5. Soðutucu akýþkan
boru donanýmýný branslastýrmak” bölümünde verilen montaj
kýsýtlamalarýný dikkate aldýktan sonra devam edin ve her
zaman kitle birlikte verilen montaj kýlavuzuna bakýn.
(1) Dýþ üniteler arasýndaki borular mutlaka düz (Model 1)
veya yükseltilerek (Model 2) monte edilmelidir. Aksi
takdirde, borularda yað birikmesi olabilir.
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(3) Dýþ üniteler arasýndaki boru uzunluðunun 2 m’yi
geçmesi halinde, dýþ ünite çoklu baðlantý boru kitinden
itibaren 2 m’lik bir uzunlukta gaz hattýnda 200 mm veya
üzeri bir artýþ meydana getirin.

  


 

 

     
     

(2) Durdurucu ünitede yað birikme riskini ortadan kaldýrmak
için, her zaman kapatma valfini ve dýþ üniteler
arasýndaki borularý Þekil A veya Þekil B’de gösterildiði
þekilde baðlayýn.
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5. Soðutucu akýþkan boru donanýmýný branþlastýrmak
A

B

B

Ön baðlantýlar

Yan (alt) baðlantýlar

Soðutucu brans kitini monte ederken aþaðýdaki kýsýtlamalara
dikkat edin ve kit ile birlikte verilen montaj kýlavuzunu
okuyun.
(Doðru olmayan montaj harici ünitenin bozulmasýna neden
olabilir.)
<REFNET bağlantýsý>
REFNET eklem yerini monte edin, yatay ve dikey olarak
ayýrýr.
(Bkz. Şekil 16)
1. Yatay yüzey
2. ±30° ya da daha az
3. Yatay
4. Dikey
<REFNET başlýğý>
REFNET baþlýðýný monte edin, yatay olarak ayýrýr.
(Bkz. Şekil 17)
1. Yatay yüzey

Türkçe
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<Dýş ünite çoklu bağlantý boru kiti>
• Baðlantýyý, uyarý etiketi düz yukarý bakacak ve eðim ±15°
sýnýrý dahilinde kalacak þekilde yatay olarak monte edin.
(Bkz. Şekil 18-1)
Düþey olarak monte etmeyin. (Bkz. Şekil 18-2)
• Baðlantý ayrýmýna kadar düz bölümü 500 mm ve üzerinde
tutun ve bu bölge etrafýna herhangi bir boru baðlantýsý
gerçekleþtirmeyin.
Baðlantýya en az 120 mm’lik (düz) saha borusu
baðlanarak 500 mm’nin üzerinde bir düz alan meydana
getirilebilir. (Bkz. Şekil 18-3)
(Bkz. Şekil 18)
1. Uyarý etiketi
2. Yatay yüzey
3. ±15° ya da daha az
4. Zemin
5. Saha borusu (120 mm veya daha uzun)
6. 500 mm veya üzeri düz bölüm

8

Türkçe

Türkçe
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6-5 Bağlantý örneği

9

10

49

*  

49

49

'

'

#

:

49

)

     

# 49

' 8  

49

' 8  
= 

+

R=

46 =
<7  

φ6,4 4  6 

6  46
= <7  

=
=

=

φ22,2 4 

Q8 =
Q10 =
Q12 =
Q14 =
Q16 =
Q18~22
Q24 =
Q26~34
Q36~48

    
  

 < 6

×0,022 +

65



0,7kg
2,1kg
1,7kg
2,0kg

Q10
Q12
Q14
Q16

Q26

Q24

Q22

Q20

Q18

2,7kg

4,2kg

2,8kg

2,1kg

Q36

Q34

Q32

Q30

Q28

 7

0,7kg

4,1kg

2,7kg

4,0kg

3,7kg

Q46

Q44

Q42

Q40

Q38

6  46
= <7  

φ12,7 4 

4,1kg

= 

≤ 40 m

( a + b + c + d + e + f + g + p ) - ( a + h ) ≤ 40 m

 <  ?    8
   ?    1

h, i, j....... p ≤ 40 m

a+b×2+c×2+d×2+e×2+f×2+g×2
+ h + i + j + k + l + m + n + p ≤ 300 m

8 b + c + d + e + f + g + p ≤ 90 m
b, c, d, e, f, g 4 4   4 



φ19,1
φ25,4
φ28,6
φ34,9
φ54,1

φ15,9
φ19,1
φ22,2
φ28,6*
φ34,9
φ41,3

φ15,9
φ19,1

φ12,7

φ9,5

φ22,2

φ19,1

φ15,9

φ12,7

5,7kg

6,1kg

4,7kg

6,2kg

4,8kg

×0,12 +

Q48

46 =
<7  

φ9,5 4  6 

 

a

i
1

h

2

c
j

C

d

3

' 8  

B

b

d : φ9,5 × 35 m

i+r c+d+e+f+g+h+s

j+k

h : φ9,5 × 20 m

4

e
l

E

5

f

6

g
n

G

- 8)

m

F

*   ( 1

k

D

 L

φ9,5

φ6,4

φ34,9 → φ38,1*

7
8

p

H1

i :φ12,7 × 20 m
j : φ6,4 × 20 m
k : φ6,4 × 20 m
r : φ12,7 × 3 m

φ12,7

φ9,5

# 



 
6    <

 

s : φ9,5 × 5 m

* +6 4 4 

    4

26,0 kg

47 6 #MK

φ22,2 → φ25,4*
φ28,6 → φ31,8*



Q22 tipi

F  < 4   3

a+b

φ28,6

φ25,4

φ19,1

φ15,9

!  "      "

R= 45 0,18 + 23 0,12 + 195 0,059 + 40 0,022 + 2,8 =26,045

φ15,9 → φ19,1
φ19,1 → φ22,2

A

φ 9,5 → φ12,7
φ12,7 → φ15,9

φ19,1
φ22,2

φ15,9

φ12,7
φ15,9*

(
1 ;   I = 6 a : φ15,9 × 40 m e : φ9,5 × 35 m
 ? 4  4 <7 b : φ15,9 × 5 m f : φ9,5 × 35 m
67  4 6
g : φ9,5 × 30 m
c : φ9,5 × 35 m

(  < 
: 87  8  4 

12

6,0kg

×0,059

4  

-. 
! 
           





; 4B CBC 2 6 46 ; 8  67  < 
 (< B 4   7  B  D  < 4   
      <   6  7  7    E
*2 ; 4 :9 #F 9 47   
*1

P20 · 25 · 32 · 40 · 50 tipi
P63 tipi *φ12,7 4  
P80 tipi
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P200 tipi
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  "   % )*  $         & # (
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-. 
! 
           





4  

.

=6 6  9

 /      -

; 6B 290 ≤ x <420  6   φ25,4 4  
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7.

ALAN KABLOLAMASI
İKAZ

• Tüm alan kablo tesisatý ve parçalarý sertifikalý bir elektrikçi
tarafýndan monte edilmeli ve ilgili yerel ve ulusal düzenlemelerle uyumlu olmalýdýr.
• Tahsis edilmiþ bir güç devresi kullanýn. Asla baska bir
cihazin da kullandýðý bir güç kaynaðý kullanmayýn.
• Asla faz gelistiren kapasitör monte etmeyin. Bu ünitede bir
inverter olduðundan, faz gelistiren bir kapasitörün monte
edilmesi sadece güç faktörü geliþim etkiþini bozmakla kalmaz, yüksek frekanslý dalgalara baðlý olarak anormal ýsýtma
kazalarýna neden olur.
• Tüm gücü bloke ettikten sonra kablolarla çalýþmaya baþlayýn.
• Ýlgili yerel ve ulusal düzenlemelere göre kablolarý her zaman
topraklayýn.
• Bu makine bir inverter cihazi içerir. Topraklayýn ve inverter
cihazýndan gelen gürültüyü azaltarak diðer cihazlar üzerindeki etkiyi yok edin ve ürünün dýþ kaburgasýnda þarjdan
dolayý sýzan akýmý önlemek için þarjý býrakýn.
• Toprak hattýný gaz borularýna, laðým borularýna, yýldýrýmsavarlara ya da telefon toprak hatlarýna baðlamayýn.
Gaz borularý: gaz sýzýntýsý varsa patlayabilir ya da ateþ tutabilir.
Lağým borularý: sert plastik borularý kullanýlýrsa toprak etkiþi
yoktur.
Telefon toprak hatlarý ve yýldýrýmsavarlar: zemindeki elektrik potansiyelindeki anormal artýs nedeniyle yýldýrým düsmesi durumunda tehlikeli.
• Toprak kaçak devre salteri kurun.
Bu ünite bir inverter kullanýr bu nedenle, toprak kaçak devre
þalterinin bozulmasýný önlemek için yüksek harmonikleri
tasýyabilen bir þalter monte edin.
• Özellikle toprak hatalarýný koruyan toprak kaçak devre þalteri,
kablo tesisatý için ana salter ya da sigorta ile birlikte kullanýlmalýdýr.
Not
• Elektrik kablo tesisatýnýn döþenmesi, buradaki kablo diyagramlarý ve açýklamalara göre yapýlmalýdýr.
• Soðutucu akýþkan boru donanýmý iþleri bitene kadar
çalýþtýrmayýn.
(Boru montajý bitmeden çalýþtýrýlýrsa kompresör bozulabilir.)
• Güç kablosunu ve iletim kablosunu baðlarken termistör, sensör, vb. sökmeyin.
(Termistör, sensör, vb. sökülmüs halde çalýþtýrýlmýþsa, kompresör bozulmuþ olabilir.)
• Bu ürün, sadece güç açýldýðýnda çalýþan bir ters faz koruma
detektörüne sahiptir. Elektrikler giderse ya da ürünün
çalýþtýrýldýðý güç gelip giderse, lokal bir þekilde ters faz
koruma devresi monte edin. Ürünü ters fazda çalýþtýrmak
kompresör ve diðer parçalarý bozabilir.
• Güç kablosunu takýn. Olmayan ya da hatalý bir N fazi üniteyi
bozacaktýr.
• Güç kaynaðýný hiçbir zaman ters faza baðlamayýn.
Ters fazda ünite normal bir þekilde çalýþamaz.
Ters faza baðlamýþsanýz, üç fazdan ikisini deðiþtirin.
• Elektriksel dengesizlik oranýnýn %2’den büyük olmamasýna
dikkat edin. Bu deðerden büyükse ünitenin ömrü kýsalacaktýr.
Deðer %4’ü aþarsa ünite kapanacak ve dahili uzaktan
kumandada bir hata kodu gösterilecektir.
• Kabloyu baðlayýn ve terminal kýsýmlara (güç kablolarý için
terminal, iletim kablolarý için terminal, toprak terminali) harici
bir baský uygulamaksýzýn kabloyu kýskaçlarla sabitleyin.

7-1 Elektrik devresi, emniyet cihazý ve kablo
gereksinimleri
• Ünitenin baðlantýlarý için bir güç devresi (aþaðýdaki tabloya
bakýnýz) saðlanmalýdýr. Bu devre gereken emniyet cihazlarý
ile korunmalýdýr (yani bir ana salter, her fazda yavaþ dalgalý
sigorta ve toprak kaçak devre salteri).
• Artýk akýmla çalýþan devre salterleri kullanýlýrken, yüksek hýz
tipli (1 saniye ya da daha az) 200 mA artýk çalýþma akýmý
kullanmaya dikkat edin.
• Sadece bakýr iletkenler kullanýn.
• Güç kablosu için yalýtýlmýþ bir kablo kullanýn.

Türkçe

• Güç kaynaðý kablo tipini ve boyutun ilgili yerel ve ulusal
düzenlemelere göre seçin.
• Yerel kablo tesisatý teknik özellikleri IEC60245 ile uyumludur.
• Korumalý borular kullanýlýrken H05VV kablo tipini kullanýn.
Korumalý borular kullanýlmýyorsa H07RN-F kablo tipini kullanýn.
Faz ve
frekans
RQYQ8PY1B
RQYQ10PY1B
RQYQ12PY1B
RQYQ14PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ18PY1B
RQYQ20PY1B
RQYQ22PY1B
RQYQ24PY1B
RQYQ26PY1B
RQYQ28PY1B
RQYQ30PY1B
RQYQ32PY1B
RQYQ34PY1B
RQYQ36PY1B
RQYQ38PY1B
RQYQ40PY1B
RQYQ42PY1B
RQYQ44PY1B
RQYQ46PY1B
RQYQ48PY1B

φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ

Voltaj

Minimum
devre akýmý

Önerilen
sigorta

3, 50Hz

380-415V

18,5A

25A

3, 50Hz

380-415V

21,6A

25A

3, 50Hz

380-415V

22,7A

25A

3, 50Hz

380-415V

31,5A

35A

3, 50Hz

380-415V

31,5A

35A

3, 50Hz

380-415V

32,5A

40A

3, 50Hz

380-415V

41,2A

50A

3, 50Hz

380-415V

44,3A

50A

3, 50Hz

380-415V

50,0A

60A

3, 50Hz

380-415V

51,0A

60A

3, 50Hz

380-415V

54,1A

60A

3, 50Hz

380-415V

55,2A

70A

3, 50Hz

380-415V

63,0A

70A

3, 50Hz

380-415V

64,0A

80A

3, 50Hz

380-415V

65,0A

80A

3, 50Hz

380-415V

73,7A

90A

3, 50Hz

380-415V

81,5A

90A

3, 50Hz

380-415V

82,5A

100A

3, 50Hz

380-415V

83,5A

100A

3, 50Hz

380-415V

86,6A

100A

3, 50Hz

380-415V

87,7A

100A

Not
Yukarýdaki tabloda, standart kombinasyonlar için güç deðerleri
verilmiþtir (bkz. 2. GÝRÝÞ).

7-2 Tüm sistem için kablo bağlantý örneği
(Bkz. Şekil 19)
1. Güç kaynaðý
2. Ana þalter
3. Toprak kaçak devre þalteri
4. Sigorta
5. Dýþ ünite
6. SOÐUTMA/ISITMA seçicisi
7. Uzaktan Kumanda
8. Ýç ünite
Not
• Zayýf elektrik kablolarý (yani uzaktan kumanda için, üniteler
arasýndaki, vb.) ile güç kablolarýnýn birbirlerinin yanýndan
geçmemeleri gerekir, en az 50 mm’lik bir mesafe býrakin.
Bu kablolarýn birbirlerine olan yakýnlýðý elektriksel etkilesimlere, bozukluklara ve kýrýlmalara neden olabilir.
• Güç kablosunu, güç kablosu terminal bloðuna takýn ve
“7-5 Güç Kablosu Bağlantý Prosedürü” bölümünde
açýklandýðý gibi sabitleyin.
• Ýletim kablolarý “7-4 İletim Kablosu Bağlantý Prosedürü”
bölümünde açýklandýðý þekilde sabitlenmelidir.
• Kablolarý borulardan uzak tutmak için yalýtým kilit baðlarý
gibi kýskaçlarla sabitleyin.
• Kablolara, EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýnýn deformasyonunu
önlemek üzere bir þekil verin. Yavasça kapaðý kapatýn.

7-3 Ana kablo prosedürü
• Güç kablosu ve toprak kablolarý, kenarlardaki güç kablosu
deliklerinden, ön (delik) ya da alt çerçeveden (delik)
geçmektedir.
• Ýletim kablosu, ünitenin ön tarafýndaki kablo deliðinden
(vuruntu deliði) ya da bir boru deliðinden geçmektedir.
(Bkz. Şekil 20)
1. Elektrik kablo tesisatý þemasý
2. EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýnýn arkasýnda.
3. Güç kablolarý, toprak kablolarý (kablo borusu içinde)
4. (Kablolar yan panelden geçiyorsa.)
5. Ýletim kablosu
6. Boru açýklýðý
7. Kablo borusu
8. Güç kablosu ve toprak kablosu için
9. Kapak içinden
10. Kullaným öncesi gölgeli yerleri keserek çýkartýn.
11. Çapak

11
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12. Delik
13. Ýletim kablosu için
Not
• Delikleri çekiç ya da benzeri bir aletle açýn.
• Delikleri açtýktan sonra çapaklarý temizlemenizi ve paslanmayý önlemek için delikleri onarým boyasý ile boyamanýzý
öneririz.
• Kablolarý deliklerden geçirirken deliklerin etrafýndaki çapaklarý temizleyin ve kablolarý koruyucu bant ile koruyun.
(Bkz. Şekil 20)
• Üniteye küçük hayvanlarýn girme ihtimali varsa boþluklarý
(þekil 20’deki kapak kiþimlarý) malzeme ile (alandan bulunabilir) doldurun.

7-4 İletim Kablosu Bağlantý Prosedürü
• Þekil 21 ve 22’ye bakarak, iletim kablosunu dýþ ünite ile
diðer sistemin dýþ ünitesi arasýna, dýþ ünite ile ayni sistemin
dýþ ünitesi arasýna (yalnýzca çoklu sistemde) veya
SOÐUTMA/ISITMA seçicisine baðlayýn.
(Bkz. Şekil 21)
1. Tekli sistem için baðlantý örneði
2. Dýþ ünite
3. SOÐUTMA/ISITMA seçicisi
4. Baska sistemin harici ünitesine.
5. Terminal simgelerini eslestirin. (Polarýte vardýr)
6. Dubleks kablolar kullanýn
7. Ýç ünite
8. Kesinlikle güç kablosunu baðlamayýn
(Bkz. Şekil 22)
1. Çoklu sistem için baðlantý örneði
2. Dýþ ünite A (Ana ünite)
3. Dýþ ünite B (Alt ünýte)
4. SOÐUTMA/ISITMA seçicisi
5. Ýç üniteye
6. Baska sistemin harici ünitesine.
• Tüm iletim kablolarý sahada saðlanacaktýr. Tüm kablo
2
çalýþmalarýnda 0,75-1,25 mm kýlýflý vinil kablo veya kablo
(dubleks) kullanýn. (Tripleks kablolarý yalnýzca SOÐUTMA/
ISITMA seçicisi için kullanýn.)
• Ýletim kablolarý ( 1 ~ 3 simgesi için Þekil 21 ve 22’ye
bakýn) baðlanýrken, aþaðýdaki sýnýrlamalar dikkate alinmalýdýr.
Bunlar asýlýrsa iletim problemleri olusabilir.
1 Dýþ ünitesi ve dahili ünite arasýnda
Harici ünite ve diðer sistemlerin harici üniteleri arasýnda
Maks. kablo uzunluðu
: 1.000 m
Maks. toplam kablo uzunluðu
: 2.000 m
Maks. brans sayýsý
: 16
[Not]
Brans sayýsý
asýldýktan sonra
baska bir bransa izin
verilmez (Bkz. Þekil 23)
Diðer sistemlerden baðlanabilen maks.
dýþ ünite sayýsý
: 10
(Bkz. Şekil 23)
1. Dýþ ünite
2. Ýç ünite
3. Branþ hattý 1
4. Branþ hattý 2
5. Branþtan sonra baska bir branþa izin verilmez
6. Ana hat
7. Merkezi kumanda vs.
8. Branþ hattý 3
9. Dýþ ünite ile iç ünite arasindaki iletim kablosu
10. Dýþ ünite ile dýþ ünite arasindaki iletim kablosu
2 Dýþ ünite ile ayný sistemin dýþ ünitesi arasýnda (Yalnýzca
çoklu sistemde)
Maks. kablo uzunluðu
: 30 m
3 SOÐUTMA/ISITMA seçicisine baðlanan iletim kablosu
2
Maks. kablo uzunluðu
: 500 m
• EL. BÝLEÞ. KUTUSUiçindeki iletim kablosu, Þekil 24’de gösterildiði gibi kýskaç (1) ile sabitlenmelidir.
(Bkz. Şekil 24)
1. EL. BÝLEÞ. KUTUSU’nda
2. EL. BÝLEÞ. KUTUSU’nu aksesuar kýskacý (1) ile tutturun.

12

• Ünitelerin dýþýnda, iletim kablo tesisatý lokal soðutucu boru
montajý ile birlikte bitirilmeli ve þekil 25’de olduðu gibi bantlanmalýdýr (bant sahada bulunabilir).
(Bkz. Şekil 25)
1. Akýþkan borusu
2. Gaz borusu
3. Ýletim kablosu
4. Yalýtým malzemesi
5. Bitirme bandý
• Çoklu sistem için:
1. Ayný boru sistemi içerisindeki dýþ üniteler arasýndaki iletim
kablolarý mutlaka Q1 ve Q2 (TO MULTI UNIT)
terminallerine baðlanmalýdýr.
Kablolarýn F1 ve F2 (TO OUT/D UNIT) terminallerine
baðlanmasý, sistemin bozulmasýna neden olabilir.
2. Diðer sistemlere kablolarýn baðlanmasý, ana ünitenin PC
devre kartýndaki F1 ve F2 (TO OUT/D UNIT) terminallerine
yapýlmalýdýr. Ýç üniteye iletim kablolarýnýn baðlandýðý dýþ
ünite ana ünitedir. Diðerleri ise alt ünitelerdir.
İKAZ
• Ýletim tesisatýnda terminallere güç kablolarý takmayýn. Öyle
yapmak tüm sistemi bozabilir.
• PC bordasýndaki terminal bloguna kablo baðlarken, aþýrý ýsý
ya da sýkýþtýrma PC bordasýna zarar verebilir. Dikkatli bir
þekilde baðlayýn.
Ýletim kablo terminallerinin sýkýþtýrma torklarý için aþaðýdaki
tabloya bakýn.
Vida boyutu

Sýkýþtýrma torku (N·m)

M3 ABC I/P

0,53 - 0,63

M3,5 (A1P)

0,80 - 0,96

7-5 Güç Kablosu Bağlantý Prosedürü
Güç kaynaðý kablosunu, güç kaynaðý terminaline baðlayýn ve
þekil 26’da gösterildiði gibi verilen kýskaçla sabitleyin.
(Bkz. Şekil 26)
1. Güç kaynaðý (3N~50Hz 380-415V)
2. Toprak kaçak devre þalteri
3. Branþ salteri, aþýrý akým þalteri
4. Toprak kablosu
5. Yalýtým kollarýný takýn
6. Güç kaynaðý terminal blogu
7. Toprak terminali
8. Kýskaç(1) (aksesuar)
• Güç kablosunun L1, L2, L3 ve N fazlarý kýskaç (1) kullanýlarak kancaya ayrý ayrý sabitlenmelidir.
• Toprak kablosu, terminal alanýndaki olasý harici güçleri önlemek için kýskaç (1) kullanýlarak güç kablosuna baðlanmalýdýr.
• Kablo tesisatýný, toprak hattý kompresör ana kablosuna
deðmeyecek þekilde yapýn. Dokunurlarsa diðer cihazlar
üzerinde ters etkiler oluþabilir.
İKAZ
• Baðlantýlar için dalgalý stilindeki yalýtýmlý terminali kullanýn.
(Asaðýdaki sekle bakýnýz.)

Kanca tipi uç

Güç teli
Yalýtým kelepçesi

• Kablo tesisatý için, özel güç kablosunu kullanýn ve yavasça
takýn, sonra terminal bordasýna harici basýncý engellemek
için sabitleyin.
• Terminal vidalarýný sýkmak için uygun bir tornavýda kullanýn.
Küçük baslý bir tornavida vida basýný soyar ve doðru
sýkýþtýrmayý imkansýz hale getirir.
• Terminal vidalarýnýn aþýrý sýkýlmasý onlarý kýrabilir.
Terminal vidalarýnýn sýkýþtýrma torklarý için aþaðýdaki tabloya
bakýn.
Vida boyutu

Sýkýþtýrma torku (N·m)

M8 güç terminali, toprak terminali

5,5 ~7,3

Türkçe

10_TR_3P226891-13Q.fm Page 13 Thursday, December 2, 2010 11:04 AM

• Toprak hattýný çekerken, kupa pulunun kesitinden geçmesini
saðlayýn. (Asaðýdaki þekle bakýnýz.) Doðru olmayan bir
toprak baðlantýsý, iyi bir topraklamayý engelleyebilir.

Tapalý pul
Kanca tipi uç
Kesik bölüm
• Ýki kablo tek bir terminale baðlanýyorsa, kývrým yerlerinin arka
taraflarýnýn birbirine bakmasý saðlanmalýdýr. Ayrýca, iki
kabloyu kýskaç (1) kullanarak reçine kancasýna sabitlerken
ince kablonun üstte kalmasýna dikkat edin.

Uç bloðu Kanca tipi uç Tel: dar
Tel: kalýn
Reçine kanca
7-6 Dahili ünite için kablo tesisatý prosedürü
• Þekil 27’ye bakarak, kýskaç (1), (2) ve (3) kullanarak güç ve
iletim kablolarýný sabitleyin ve baðlayýn.
(Bkz. Şekil 27)
1. Aksesuar kýskaç ile tutturun (3).
2. Elektrik kablo borusu
3. Güç/toprak kablolarýný sol taraftan çekerken.
4. Ýletim kablosunu boru açýklýðýndan çekerken.
5. Güç/toprak kablolarýný ön taraftan çekerken.
6. 50 mm üzerinde temiz
7. Ýletim kablosunu delikten çekerken.
8. Aksesuar kýskaç (2) ile kolon desteðinin arkasýný tutturun.
9. Güç/toprak kablolarýný sað taraftan çekerken.
10. Güç kablosu
11. Ýletim kablosu
12. Toprak kablosu
13. Aksesuar kýskaç (1) kullanarak destek kiriþinin arka
kýsmýný sabitleyin.
14. Aksesuar kýskaç (2) ile kolon desteðinin arkasýný tutturun.
15. Kablo tesisatýný döþerken, akustik yalýtýmlarýn kompresörden ayrýlmamasýna dikkat edin.
İKAZ
• Ýletim kablosu ile güç kablosu arasýndaki uzaklýk en az 50
mm olmalýdýr.
• Hiçbir kablonun borulara deðmediðinden emin olun (þekil
27’teki kapak bölümleri).
• Kablolarý baðlama iþlemi bittikten sonra, EL. BÝLEÞ. KUTUSU
içindeki elektrikli kýsýmlarda gevþek baðlantýlarýn
olmadýðýndan emin olun.

8.

HAVA SIZDIRMALIK TESTİ VE
VAKUMLA KURUTMA

Not
• Hava sýzdýrmazlýk testi için her zaman nitrojen gazý kullanýn.
• Ana güç devre yalýtýmý ölçümü bitmeden kapatma valfini kesinlikle açmayýn. (kapatma valfi açýldýktan sonra ölçüm yapmak, yalýtým deðerlerinin düþmesine neden olacaktýr.)

8-1 Hazýrlýklar
<Gereken aletler>
• Herhangi bir yabancý maddenin girmesini
önlemek ve yeterli basýnç direncini saðlamak için
Ölçü manifoldu
R410A için tayin edilmiþ özel gereçleri kullanýn.
Yükleme
• Kapatma valfinin servis portuna veya
hortumu valfi
soðutucu akýþkan yükleme portuna
baðlanmasý için bastýrma çubuðu olan bir
yükleme hortumu kullanýn.

Türkçe

• Vakum kurutma için vakum pompasý
basýncýný —100,7 kPa’ya (5 Torr—755 mm
Hg) indirecek kabiliyette olmalýdýr.
Vakum pompasý
• Pompa durduðunda pompa yaðýnýn arka
taraftan soðutucu borusuna girmemesine
dikkat edin.
<Hava sýzdýrmazlýk testi ve vakum kurutma için sistem>
• Þekil 28’e bakarak, harici üniteye bir nitrojen tanký, soðutucu
tanký ve vakum pompasý takýn.
Þekil 28’deki soðutucu tanký ve soðutucu akýþkan yükleme
portuna ya da valf A, C’ya bir yükleme hortumu baðlantýsý
“11. EK SOÐUTUCU AKIÞKAN YÜKLEMESÝ VE KONTROL
ÝÞLEMÝ” bölümü için gerekmektedir.
• Þekil 28’deki kapatma valfi ve A~C valfi, alttaki tabloda gösterildiði gibi açýlmalý veya kapatýlmalýdýr.
(Bkz. Şekil 28)
1. Ölçü manifoldu
2. Nitrojen
3. Ölçüm cihazý
4. R410A tanký (sifonlu)
5. Vakum pompasý
6. Yükleme hortumu
7. Sývý tarafý kapatma valfi
8. Gaz tarafý kapatma valfi
9. Kapatma valfi servis portu
10. Valf B
11. Valf C
12. Valf A
13. Dýþ ünite
14. Soðutucu akýþkan yükleme portu
15. Ýç üniteye
16. Ünite içi borular
17. Soðutucu akýþý

A, B ve C valfinin ve kapatma valflerinin durumu

Valf
A

Hava sýzdýrmazlýk testi,
Vakum kurutma
(A valfini ve kapatma valfleKapalý
rini kesinlikle kapatýn. Aksi
takdirde ünite içindeki
soðutucu serbest kalýr.)

kapatma valfi

B

C

Açýk

Açýk

Sývý
tarafý

Gaz
tarafý

Kapalý Kapalý

Not
• Hava sýzdýrmazlýk testi ve vakumlu
kurutma iþlemi sývý tarafý ve gaz tarafý
kapatma valfi servis portlarý kullanýlarak
gerçekleþtirilmelidir.
Servis portunun yeri için, harici ünitenin
ön plakasýna yapýþtýrýlmýþ olan [R410A]
etiketine bakýnýz (saðdaki þekil)
• Kapatma valfinin iþlevi için “11-1
Çalýþmadan önce” bölümündeki [Kap 
atma valfi çalýşma prosedürü] kýsmýna
bakýnýz.
• Soðutucu akýþkan yükleme portu ünite borusuna baðlýdýr.
Nakliye sýrasýnda ünitenin içinde soðutucu akýþkan da vardýr
ve bu nedenle yükleme hortumunu takarken dikkatli olun.

8-2 Hava sýzdýrmazlýk testi ve vakumlu
kurutma yöntemi
Boru iþleri bittikten sonra, hava sýzdýrma testi ve vakumla
kurutma yapýn.
<Hava sýzdýrmazlýk testi>
Sývý ve gaz borularýný 3,3 MPa (33bar) deðerine kadar
basýnçlandýrýn (3,3 MPa’dan (33bar) fazla basýnç
beslemeyin). Basýnç 24 saat içinde düþmezse sistem bu
testi geçmiþtir.
Basýnçta düþme varsa sýzýntý olup olmadýðýna bakýn,
onarýmlarý yapýn ve testi tekrarlayýn.
<Vakumlu kurutma>
Sistemi, 2 saatten daha uzun bir süre bir vakum pompasý
kullanarak sývý ve gaz borularýndan bosaltýn ve sistemi
—100,7 kPa veya daha düsük bir deðere getirin. Bu koþulda
sistemi 1 saatten fazla tuttuktan sonra vakum göstergesinin
artýp artmadýðýna bakýn. Artýyorsa, sistemin içinde ya nem ya
da sýzýntý vardýr.

13

10_TR_3P226891-13Q.fm Page 14 Thursday, December 2, 2010 11:04 AM

Not
Borulara nem giriyorsa aşağýdakileri takip edin.
(yani yağmurlu havalarda çalýşýrken, montaj işlemi borularýn
içinde nem olusturacak kadar uzun sürüyorsa, çalýşma
sýrasýnda borulara yağmur girmişse, vb.)
(1) 2 saatlik vakum kurutma iþleminden sonra, nitrojen gazý ile
basýncý 0,05 MPa (vakumu çöküntüsü) deðerine getirin ve
sonra vakum pompasý kullanarak bir saat boyunca basýncý —
100,7 kPa deðerine getirin (vakum kurutma)
(2) Ýki saatlik basýnç indirme çalýþmalarýndan sonra basýnç —
100,7 kPa deðerine inmiyorsa, vakum çöküntüsü-vakum
kurutma iþlemini tekrarlayýn.
Vakum kurutmasýndan sonra bir saat boyunca vakum deðerini
sabitleyin ve vakum ölçüm cihazi ile izleyerek basýncýn yükselmediðinden emin olun.

9.

BORU İZOLASYONU

• Borularýn izolasyonu, “8. HAVA SIZDIRMAZLIK TESTİ VE
VAKUMLA KURUTMA” iþlemi gerçekleþtirildikten sonra
yapýlmalýdýr.
• Ünite içi boru donanýmýndaki ve soðutucu branþ donaným kitindeki sývý ve gaz tarafýndaki boru donanýmýný daima izole edin.
Borular izole edilmezse sýzýntýlar ya da yanýklar oluþabilir. (Gaz
tarafý boru donanýmý 120°C’lik sýcaklýklara ulaþabilir. Kullanýlan
izolasyonun bu tür sýcaklýklara dayanabileceðinden emin olun.)
• Soðutucu akýþkan boru donanýmýndaki izolasyonu montaj
ortamýna göre güçlendirin. Ýzolasyon yüzeyi üzerinde birikintiler olusabilir.
 Ortam sýcaklýðý: 30°C, nem : %75 ila %80 Baðýl nem: min.
kalýnlýk: 15 mm.
 Ortam ýsýsý 30°C ve nemi %80 baðýl nemi asarsa, minimum kalýnlýk 20 mm’dir.
• Harici ünite dahili üniteden daha yükseðe monte
edildiðinden, vb. nedenlerden dolayý izolasyon ve boru
bosluklarýndan dahili üniteye kapatma valfi üzerindeki birikintilerin akma olasýlýðý varsa bu, baðlantýlarýn kalafatlanmasý ile
önlenmelidir (Bkz. Şekil 29)
• Boru ana delik kapaðý, kablolar için delik açýldýktan sonra
takýlmalýdýr. (Bkz. Şekil 30)
• Üniteye boru ana deliðinden küçük hayvanlar ya da benzeri
seylerin girmesi olasýlýðý varsa, deliði “11. EK SOĞUTUCU
AKIŞKAN YÜKLEMESİ VE KONTROL İŞLEMİ” bölümü
tamamlandýktan sonra blok malzemesi ile (sahada saðlanýr)
kapatýn. (Bkz. Şekil 30)
(Bkz. Şekil 29)
1. Sývý tarafý kapatma valfi
2. Gaz tarafý kapatma valfi
3. Ýç ünite içerisindeki borular
4. Yalýtým malzemesi
5. Kalafatlama, vb.
6. Soðutucu akýþkan yükleme portu
(Bkz. Şekil 30)
1. Boru ana delik kapaðý
2. “
” de delik açýn.
3. “
” yi bloklayýn.
4. Sývý tarafý boru donanýmý
5. Gaz tarafý boru donanýmý
Not
• Delikler açýldýktan sonra deliklerdeki çapaklarý temizlemenizi
(bkz. Þekil 30) ve onarým boyasý ile kenarlarý ve kenarlarýn
çevresindeki alanlarý boyamanýzý öneririz.

10. CİHAZ VE MONTAJ KOŞULLARININ
KONTROLÜ

Boru işleri yapanlar için
1. Boru boyutlarýnýn doðru olduðundan emin olun.
Bkz. “6-1 Boru malzemesi ve Soğutucu akýşkan dallanma
kiti seçimi”.
2. Montaj iþleminin bittiðinden emin olun.
Bkz. “9. BORU İZOLASYONU”.
3. Bozuk soðutucu akýþkan boru donanýmý olmadýðýndan emin
olun. Bkz. “6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORU DONANIMI”.

11. EK SOĞUTUCU AKIŞKAN
YÜKLEMESİ VE KONTROL İŞLEMİ
Harici ünite fabrikadan geldiðinde soðutucu ile dolu olarak gelir
ancak montajdaki boru boyutu ve uzunluðuna baðlý olarak ek
yükleme gerekebilir.
Daha fazla soðutucu yüklemek için bu bölümdeki prosedürü
izleyin.
Ve daha sonra kontrol iþlemini yapýn.

11-1 Çalýşmadan önce
[Soğutucu tanký hakkýnda]
Yükleme öncesinde tankýn bir sifon borusu olup olmadýðýný kontrol edin ve tanký, soðutucu sývý formada dolacak þekilde
yerleþtirin. (Aþaðýdaki þekle bakýnýz).
Sifon borulu

         
          
          
        
  !
Diðer tanklar

  

14

  

İKAZ
• Sadece doðru soðutucuyu kullanýn (R410A). Uygunsuz bir
malzeme içeren soðutucu ile yükleme yapýlýrsa, bir patlamaya ya da kazaya neden olabilir.
• R410A bir karýsým soðutucusudur ve bu nedenle gaz olarak
yüklenmesi soðutucu bilesiminin deðismesine ve normal
çalýþmanýn engellenmesine neden olabilir.
[Kapatma valfi çalýşma prosedürü]
Kapatma valfini kullanýrken aþaðýda talimatlarý verilmiþ olan
prosedürü takip edin.
Not
• “10. CÝHAZ VE MONTAJ KOÞULLARININ KONTROLÜ” iþlemi
tamamlanana kadar kapatma valfini açmayýn. Gücü açmadan
kapatma valfi açýk býrakýlýrsa, soðutucu, kompresör içinde
çoðalýr ve bu da yalýtýmýn bozulmasýna neden olabilir.
• Doðru araçlarý kullandýðýnýzdan emin olun.
Kapatma valfi arkaya yerlestirme tipinde deðildir. Açýk
býrakýlmaya zorlanýrsa, valf gövdesi kýrýlabýlýr.
• Servis portu kullanýrken yükleme hortumunu kullanýn.
• Kapaðý sýkýca kapattýktan sonra soðutucu gaz sýzýntýsý
olmadýðýndan emin olun.
[Sýkýştýrma torku]
Her bir modeldeki kapatma valfi boyutlarý ve her bir boyut için
sýkýþtýrma torklarý aþaðýdaký tabloda verilmiþtir.
<Kapatma valfi boyutu>
Q8 tipi Q10 tipi Q12 tipi Q14 tipi Q16 tipi

Aþaðýdakileri kontrol edin.
Elektrik işleri yapanlar için
1. Bozuk iletim kablosu ya da gevþek somun olmadýðýndan emin
olun.
“7-4 İletim Kablosu Bağlantý Prosedürü” bölümüne bakýn.
2. Bozuk güç kablosu ya da gevþek somun olmadýðýndan emin
olun.
“7-5 Güç Kablosu Bağlantý Prosedürü” bölümüne bakýn.
3. Ana güç devresi izolasyonu aþýnmýþ mý?
Ýzolasyonu ölçün ve yerel ve ulusal düzenlemelere göre izolasyonun, belirlenmiþ deðerin üstünde olduðunu kontrol edin.



Sývý tarafý
kapatma valfi

φ 9,5
Q12 tip, aksesuar borusu
kullanýlan 12,7 çaplý saha
borusuna tekabül eder.

Gaz tarafý
kapatma valfi

φ 25,4
Q10 tip, aksesuar borusu kullanýlan 22,2 çaplý saha
φ 15,9 φ 19,1 borusuna tekabül eder.
Q12~16 tip, aksesuar borusu
kullanýlan 28,6 çaplý saha
borusuna tekabül eder.

φ 12,7

Türkçe
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<Sýkýþtýrma torku>
Sýkýþtýrma torku N · m
(Kapatmak için saat yönünde çevirin)

Kapatma
valfi
boyutu
φ 9,5
φ 12,7
φ 15,9
φ 19,1
φ 25,4

(Bkz. Şekil 34)
1. Servis portu
2. Kapak
3. Hex delikleri
4. Þaft (valf gövdesi)
5. Conta bölümü

Þaft (valf gövdesi)
5,4 - 6,6
8,1 - 9,9
13,5 - 16,5

27,0 - 33,0

Lokma
anahtarý
4 mm

Kapak
(valf kapaðý)

[Açmak için]

13,5 - 16,5

1. Kapaðý çýkarýn ve ayarlý altýgen pense ile þaftý saatin ters
18,0 - 22,0

Lokma
anahtarý
6 mm
Lokma
anahtarý
8 mm

Servis
portu

yönünde çevirin (JISB4648).

2. Þaft durana kadar çevirin.
3. Kapaðý sýkýþtýrdýðýnýzdan emin olun.

11,5 - 13,9

(Sýkýþtýrma torku için <Sýkýþtýrma Torku> bölümüne bakýn.)
22,5 - 27,5

[Kapatmak için]
1. Kapaðý çýkarýn ve ayarlý altýgen pense ile saftý saat yönünde
çevirin (JISB4648).
2. Þaft ana gövde contasýna deðene kadar valfi sýkýca kapatýn.
3. Kapaðý sýkýþtýrdýðýnýzdan emin olun.
(Sýkýþtýrma torku için <Sýkýþtýrma Torku> bölümüne bakýn.)

[R22 dahili ünitesini bağlamak için]
R22 ile uyumlu bir dahili üniteyi baðlamak için, aþaðýdaki ayarlama gereklidir (R410 varsayýlan olarak fabrikada ayarlanmýþtýr).
R410 ve R22 ünitesini birleþtirerek baðlamak mümkün olmuyorsa. (K tipi ve aþaðýdaki modeller için, R22 iç ünite baðlantýsý mümkündür.)
(LED ýþýklarý: h ...KAPALI

i ...AÇIK j ...Yanýp sönüyor ∗ ...Belirsiz)

LED ýþýklarý:
H1P

H2P

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

Ayar Modu 1 ’den (LED1: Söner).

h

∗

i

h

h

h

h

(1) MODE düðmesine (BS1) 5 saniye süreyle basýlý tutun. LED1 yanar.

i

∗

h

h

h

h

h

(2) SET düðmesine (BS2) 62 kez basýn. Bu tabloda saðdaki LED’lerin ekranýný
doðrulayýn.

i

i

i

i

i

i

h

(3) RETURN düðmesine (BS3) bir kez basýn. LED7 yanýp söner.

i

h

h

h

h

h

j

(4) SET düðmesine (BS2) bir kez basýn ve ayarlama deðerini yapýn. 1’den 2’ye
ayarlayýn.

i

h

h

h

h

j

h

(5) RETURN düðmesine (BS3). Yanýp sönen LED’ler sürekli yanmaya baþlar.

i

h

h

h

h

i

h

(6) RETURN düðmesine (BS3) tekrar basýn. Ayar deðiþtirilir.

i

h

h

h

h

h

h

(7) Ayarlama Modundan çýkmak için MODE düðmesine (BS1) bir kez basýn.
Ayarlama Modundan çýkar ve Normal Moda döner.

h

∗

i

h

h

h

h

Not
Çalýþma sýrasýnda kafanýz karýþýrsa "MODE tusuna" (BS1) basýn. Bu, Ayar Modu 1’e (varsayýlan) geri döndürür.
[Kaç adet ünitenin bağlý olduğunun kontrol edilmesi]
Harici ünitedeki PC bordasi (A1P) üzerinde yer alan tus ile sistemde açýk bulunan harici ve dahili ünitelerin sayýsý öðrenilebilir. (Çoklu
sistem ana ünitesi durumunda).
Kaç dahili ve harici ünitenin açýk olduðunu kontrol etmek için aþaðýdaki iþlemleri izleyin.
(LED ýþýklarý: h ...KAPALI i ...AÇIK j ...Yanýp sönüyor

∗

LED ýþýklarý:
...Belirsiz)

H1P

H2P

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

(1) MODE düðmesine (BS1) bir kez basýn ve MONÝTÖR MODU’nu ayarlayýn (H1P:
Yanýp sönüyor).

j

h

h

h

h

h

h

(2) Saðdaki LED ýþýðýnda gösterilen sayý kadar SET
tuþuna (BS2) basýn.

Harici ünitelerin sayýsý
için: Sekiz kez

j

h

h

i

h

h

h

Dahili ünitelerin sayýsý
için: Beþ kez

j

h

h

h

i

h

i

j

∗

∗

∗

∗

∗

∗

j

h

j

h

j

j

h

h

h

i

h

h

h

h

(3) RETURN tuþuna (BS3) basýn ve H2P ila H7P arasýndaki ýþýklarda gösterilen
ünite sayýlarýný okuyun.
[Okuma yöntemi]
H2P’den H7P’ye kadar olan göstergeler ikili sayý olarak okunmalýdýr, j = “1”
ve h = “0”.

  
      
        
    

“0 1 0 1 1 0 ”,

32 × 0 + 16 × 1 + 8 × 0 + 4 × 1 + 2 × 1 + 1 × 0 = 22  

 

! "#  $ %   

(4) MODE tuþuna (BS1) bir kez basýn. Bu, Ayar Modu 1’e (varsayýlan) geri
döndürür.

Not
Çalýþma sýrasýnda kafanýz karýþýrsa "MODE tusuna" (BS1) basýn. Bu, Ayar Modu 1’e (varsayýlan) geri döndürür.

Türkçe
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11-2 Soğutucu akýşkan yüklemesi eklenmesi ve
kontrolü için prosedür
UYARI

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ UYARISI

• Soðutucu akýþkan yükleme iþlemi gerçekleþtirirken, gücü
açýk konuma getirmeden önce EL. BÝLEÞ.
KUTUSUkapaðýnýn kapatýldýðýndan emin olun.
• Harici ünitenin PC devre kartýndaki (A1P) ayarlamalarý yapýn
ve gücü açtýktan sonra EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýndaki
gözlem kapýsý vasýtasýyla, LED ekranýný kontrol edin.
• EL. BÝLEÞ. KUTUSU’nun gözlem kapýsý ile basma tuþlarýný
çalýþtýrmak için yalýtýmlý bir çubuk kullanýn.
Bu iþlem güç açýkken yapýldýðýndan, canlý parçalara dokunmanýz durumunda elektrik çarpmasý riski vardýr.
İKAZ
• Soðutucuyu yüklerken koruyucu gereçler (koruyucu
eldiven ve gözlükler) kullanýn.
• Sývý yumruðu tehlikesi nedeniyle, soðutucu, soðutucu
yüklemedeki izin verilen maksimum miktardan fazla yüklenmemelidir.
• Dahili ünite çalýþýyorken soðutucu yükleme çalýþmalarýný yapmayýn.
• Ön paneli açarken, çalýþma sýrasýnda fan dönüsüne dikkat
edin.
Harici ünite çalýþmayý durdurduktan sonra fan bir süre daha
dönebilir.
Not
• Ýslem, dahili ve harici ünitelere çalýþtýrýldýktan sonraki 12 dakika içinde yapýlýrsa, H2P ýsýðý yanar ve kompresör çalýþmaz.
• Homojen soðutucu daðýlýmý için, kompresör, ünite çalýþtýktan
sonra 10 dakika geçene kadar çalýþmayabilir. Bu arýza
olduðunu göstermez.
<Soðutucu akýþkan yükleme iþlemi hakkýnda>
• Soðutucu akýþkan yükleme portu ünite borusuna baðlýdýr.
Ünite fabrikadan geldiðinde ünitenin dahili borularý zaten
soðutucu akýþkan ile doludur. Bu nedenle yükleme hortumunu takarken dikkatli olun.
• Soðutucu akýþkan eklendikten sonra, soðutucu akýþkan
yükleme portunun kapaðýný kapattýðýnýzdan emin olun.
Kapak için sýkýstýrma torku 11,5 ila 13,9 Nm’dir.
• Kapatma valfinin kullanýmý için bölüm 11-1 [Kapatma valfi
çalýþma prosedürü] bölümüne bakýnýz.
• Soðutucu akýþkan yükleme iþi bittiðinde ya da durdurulduðunda, soðutucu tankýnýn valfini hemen kapatýn. Tank,
valf açýk þekilde býrakýlýrsa, doðru olarak doldurulmuþ
soðutucu akýþkan miktarý azalacaktýr. Cihaz durduktan sonra
kalan basýnçla daha fazla soðutucu akýþkan yüklenebilir.
<Kontrol iþlemi hakkinda>
• Montaj sonrasýnda kontrol işlemi yaptýğýnýzdan emin
olun. Yoksa “U3” arýza kodu gösterilir ve normal çalýşma
gerçekleşmez.
“Yanlýs kablo tesisatý kontrolü” de yapýlmazsa anormal
çalýþmaya neden olabilir. “Boru uzunluðu kararý”’nýn yapýlmamasý ise performansý düþürebilir.
• Her bir soðutucu akýþkan boru donanýmý sistemi için kontrol
iþlemi yapýlmalýdýr.
Çoklu sistemler tek bir seferde yapýlýyorsa kontrol yapmak
imkansýzdýr.
• Dahili ünitelerin münferit problemleri kontrol edilemez.
Bu problemleri, kontrol iþlemi bittikten sonra, bir test denemesi ile kontrol edin. (Bkz. bölüm 13)
• Kontrol iþlemi, iyileþtirme ya da diðer servis modlarýnda
yapýlamaz.
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<Yeniden soğutucu akýşkan yükleme işlemi hakkýnda>
• Saha borularýnýn boyutlarý ve uzunluðu belirlendiðinde, montaj kýlavuzunda açýklanan soðutucu akýþkan yükleme miktarý
hesaplama yöntemini kullanarak yeniden yüklenecek
soðutucu akýþkan miktarýný hesaplayýn ve ardýndan “6-5.
Baðlantý örneði” bölümüne göre gerekli soðutucu akýþkan
miktarýný yükleyin. (Kontrol iþlemi süresi daha kýsa olabilir.)
Hesaplama sonucu ilave edilmesi gereken soðutucu akýþkan
miktarý olmadýðý tespit edilse bile, zaman zaman montaj
koþullarýna vs. baðlý olarak ilave soðutucu yüklenmesi
gerekebilir.
• Dösenen borularýn uzun olmasý, ancak saha borularýnýn
boyutlarýnýn ve uzunluðunun belirli olmamasý durumunda,
yeniden yüklenmesi gereken soðutucu akýþkan miktarý dýþ
ünite LED göstergesinde (BRC1A52 için) ve uzaktan kumandada görüntülenir.
“11-2 Soðutucu akýþkan yüklemesi eklenmesi ve kontrolü
için prosedür” bölümündeki uzaktan kumanda göstergesine
bakýn.
<Kontrol işlemine ilişkin notlar>
• Ýç ve dýþ üniteler ve BS ünitesi açýk konuma getirildikten
sonra yaklaþýk 12 dakika içerisinde çalýþtýrýldýðýnda, H2P
yanacak, ancak kompresör çalýþmaya baþlamayacaktýr.
Lütfen, “Kontrol iþlemi” bölümüne göre uygun LED göstergesini onayladýktan sonra baþlatýn.
• Çoklu baðlantýlý dýþ ünite sistemleri için, tuþlarýn çalýþtýrýlmasý
ve LED göstergelerinin kontrolü ana ünitede gerçeklestirilmelidir.
Ýç ünite baðlantý kablolarýnýn baðlandýðý dýþ ünite, ana ünite
olarak kabul edilir.
• Kompresörün gerçekte çalýþmaya baþlamasý, çalýþmanýn
baþlatýlmasýndan itibaren yaklasýk 10 dakika sürebilir. Bu bir
sistem arýzasý deðildir, bu süre içerisinde soðutucu koþulu
dengelenir.
• Ýç ünite diðer ünitelerden baðýmsýz olarak kontrol edilemez.
Ýç üniteyi, bu kontrol iþleminden sonra, normal çalýþtýrma
sýrasýnda uzaktan kumandayý kullanarak kontrol edin.
• Ýç üniteler üzerinde çalýþma yapýlýrken çalýþma testi
gerçekleþtirmeyin.
Kontrol iþlemi sýrasýnda hem dýþ üniteler, hem de iç üniteler
çalýþýr.
• Çalýsýrken, elektrikli bilesenler kutusunun paneli hariç tüm
dýþ panelleri kapatýn.
• Kontrol çalýþmasýna göre yeniden yükleme iþlemi, dýþ ortam
sýcaklýðý 0°C ve üzeriyken ve iç ortam sýcaklýðý 10°C ve
üzeriyken gerçekleþtirilmelidir.
Dýþ ortam sýcaklýðýnýn çok düþük olmasý halýnde, soðutucu
akýþkan tankýnýn sýcaklýðýný düsürür ve yükleme iþlemi
gerçekleþtirilemeyebilir.
Ýç ortam sýcaklýðýnýn çok düsük olmasý ise yüklemenin
gereðinden fazla yapýlmasýna neden olabilir.
• Tuslarý çalýþtýrdýðýnýz veya yükleme tüpünü taktýðýnýz zamanlar hariç tüm dýþ panelleri kapatýn.
• Soðutucu akýþkan akýþýnýn sesi, solenoid vanalarýn devreye
girmesi vs. bazen çalýþma sýrasýnda daha yüksek olabilir.
1. Montaj kýlavuzuna göre aþaðýdaki iþlemlerin bittiðinden emin
olun.
 Boru çalýþmalarý
 Kablo çalýþmalarý
 Hava sýzdýrmazlýk testi
 Vakumlu kurutma
 Dahili ünite için montaj çalýþmasý
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2. Aþaðýdan “ek yükleme miktarýný” hesaplayýn.
ilave yükleme
miktarý

• Yükleme tüpünü baðlarken, soðutucu akýþkan kaçaðýna
neden olmamak için dikkatli olun.
Soðutucu akýþkan yükleme portu, ürünün daha önce üretici
tarafýndan soðutucu akýþkan yüklenmiþ dahili borularýna
monte edilir.

RQYQ8PY1B

0,0kg

RQYQ10PY1B

0,7kg

Sývý tarafý kapatma valfi

Gaz tarafý kapatma valfi

RQYQ12PY1B

2,1kg

açýk

açýk

RQYQ14PY1B

1,7kg

RQYQ16PY1B

2,0kg

RQYQ18PY1B

0,7kg

RQYQ20PY1B

2,1kg

RQYQ22PY1B

2,8kg

RQYQ24PY1B

4,2kg

RQYQ26PY1B

2,7kg

RQYQ28PY1B

4,1kg

RQYQ30PY1B

3,7kg

RQYQ32PY1B

4,0kg

RQYQ34PY1B

2,7kg

RQYQ36PY1B

4,1kg

RQYQ38PY1B

4,8kg

RQYQ40PY1B

6,2kg

RQYQ42PY1B

4,7kg

RQYQ44PY1B

6,1kg

RQYQ46PY1B

5,7kg

RQYQ48PY1B

6,0kg

4. Soðutucu yükleme iþlemini [kontrol iþlemi]’ne göre
gerçekleþtirin ve “ilave yükleme miktarý” ndan arta kalan
soðutucuyu yükleyin. Soðutucu yükleme iþlemini
gerçekleþtirmek için harici ünitenin PC devre kartýndaki
(A1P) tuþ kullanýlýr. (Þekil 32’ye bakýn) Ýlave olarak, soðutucu
yükleme giriþinden A valfi aracýlýðýyla soðutucu yüklenir
(Þekil 33’e bakýn).
Tuþun çalýþmasý, valfin açýlma ve kapanmasý için prosedürü
takip edin.
Not
Soðutucu, 30°C DB harici sýcaklýkta bir saatte yaklaþýk 22kg
yüklenecektir. (0°C DB’de 6kg).
Çoklu sistem durumunda hýzlanmanýz gerekiyorsa, þekil 33’de
gösterildiði gibi her bir harici ünite vasýtasýyla soðutucu
tanklarýný baðlayýn.
(Bkz. Şekil 32)
1. EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðý
2. Boru giriþi
3. Gözlem kapýsý
4. “Servis Önlemi” etiketi
5. LED (H1-8P)
6. Tuþ (BS1-5)
7. Kapaðý açmak için dýþarýda kalan kýsmý kaldýrýn

3. C valfini açýn (Þekil 31’e bakýn. A, B valfi, sývý ve gaz tarafý
kapatma valfi kapalý kalmak zorundadýr) ve sývý tarafý kapatma valfi servis portundan “ilave yükleme miktarýnýn”
soðutucusunu yükleyin.
“Ýlave yükleme miktarý” tam olarak doldurulmuþsa, C valfini
kapatýn ve 4. adýma gidin.
“Ýlave yükleme miktarý” tam olarak doldurulmamýþsa, 4.
adýma gidin.
(Bkz. Şekil 31)
1. Ölçüm cihazý
2. R410A tanký (sifonlu)
3. Yükleme hortumu
4. Sývý tarafý kapatma valfi
5. Gaz tarafý kapatma valfi
6. Kapatma valfý servis portu
7. Valf B
8. Valf C
9. Valf A
10. Dýþ ünite
11. Soðutucu akýþkan yükleme portu
12. Dýþ ünite
13. Alan borularý
14. Soðutucu akýþý

5.

(Bkz. Şekil 33)
1. Ölçüm cihazý
2. R410A tanký (sifonlu)
3. Yükleme hortumu
4. Sývý tarafý kapatma valfi
5. Gaz tarafý kapatma valfi
6. Kapatma valfi servis portu
7. Valf B
8. Valf C
9. Valf A
10. Dýþ ünite
11. Soðutucu akýþkan yükleme portu
12. Alan borularý
13. Soðutucu akýþý
14. Dýþ ünite
15. Çoklu sistem durumunda hýzlanmanýz gerekiyorsa.
Birlikte verilen KURULU SÝSTEM ONAY LÝSTESÝ’ni eksiksiz
tamamladýðýnýza emin olduktan sonra imzalayýn.

(Bkz. Şekil 35)
1. R410A
2. Tank
3. (Sifon metodu)
4. Yükleme tüpü
5. Valf A
6. Gaz tarafý
7. Sývý tarafý
8. Dýþ ünite
9. Ýç üniteye
10. Ýkincil ünite
11. Soðutucu yükleme giriþi
12. Kapatma vanasý servis portu
13. Ölçek
14. Alan borularýný gösterir
• Kapatma valfi sabitleme levhasýna monte edilmiþ soðutucu
akýþkan yükleme portunu baðlamak için, (baðlantý ucunda)
itme korumali bir yükleme tüpü kullanýn.

Türkçe

17

10_TR_3P226891-13Q.fm Page 18 Thursday, December 2, 2010 11:04 AM

11-2-1Soğutucu Yükleme İşlemi Prosedürü
[Kontrol işlemi]
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 Kontrol işleminde uzaktan kumanda göstergeleri
(for BRC1C62)
A.Kontrol işlemi öncesi
Normal Göstergeler
Kontrol işlemi sonrasý
*1 Önceki ayarlardan baðýmsýz olarak, bir kontrol iþlemi sonrasý
her zaman soðutma iþlemini görüntüler.
*2 “
” göstergesi, uzaktan kumandadaki soðutma/ýsýtma
düðmesinin konumuna baðlý olarak zaman zaman yanýp sönmeye baþlayabilir, yanabilir veya sönebilir.
Ayrýntýlý bilgi için iç ünitenin kullaným kýlavuzuna bakýn.

1
Tüm göstergeler yanar.

*1
*2

Soðutucu tekrar yükleme prosedürlerinin talimatlarýný bildirir.
Her bir uzaktan kumanda ve/veya isteðe baðlý aksesuara
baðlý olarak bildirimler farklý olacaktýr.
[Uzaktan kumanda da görüntülenen arýza kodlarý]
Arýza
kodunu
inceleyiniz
A*
C*
(Not)
E3, F4
F3, UF

˚C

U1
1 pilot lambasý (kapalýdýr)
B.Hata Kodlarý (arýza göstergeleri)
(Not) Burada gösterilen hata kodlarý örnektir ve yalnizca bilgilendirme amaçlý verilmiþtir.
(1) Kontrol iþlemi öncesi

1
UNIT No.

U1
U4
LC

Tüm diðer göstergeler yanar.

˚C

2

U3

U7
UA

3

4
(2) Kontrol iþlemi sýrasýnda

Tüm diðer göstergeler yanar.

UNIT No.
TEST

5

6

7

8

1 2 3 5 6 7 yanýp söner
4 8 pilot lambasý (yanýp söner)
Kurulum kýlavuzundaki listeye göre (1) 11 arýzalý parçayý onarýn.

U9

C.Kontrol işlemindeki göstergeler

Tüm diðer göstergeler yanar.
TEST

UF

1
1 pilot lambasý (açýktýr)
D.Kontrol işlemindeki göstergeler
(Soðutucu akýþkan tankýndan soðutucu akýþkan ilave
gerektiðinde. (Kompresör çalýþmaz.))

UF

Tüm diðer göstergeler yanar.

UNIT No.
TEST

1

*Görüntüle
nen hata
kodu

2

3
U4, U7
UH, UF
Uygulanacak prosedürler

P8

Soðutucu akiskan tankini baðlayin.

P9

Soðutucu tankýnýn vanasýný kapatýn.

PA

Bu iþlem, soðutucu tekrar yükleme miktarý yeterli
olmadýðýnda soðutucu tankýný tekrar baðlama
gereksinimini (talimat) göstermektedir.
Bu durum, ya soðutucu silindiri boþ olduðunda
veya silindir valfi açýk olmadýðýnda söz konusu
olmaktadýr.
Silindiri deðiþtirin veya bir tekrar baþlatma
iþleminden sonra silindir valfini açýn.

PJ

Montaj hatasý

Ýyileþtirme Eylemi

Ýç ünitenin kullaným kýlavuzuna
Baðlý uzaktan
veya dýþ ünitenin kullaným
kumandanýn iç ünitesi
kýlavuzuna bakarak ariýzayý
arýzalýdýr.
giderin.
Harici ünitenin
kapatma valfi kapali
Kapatma valfini açýn.
býrakýlmýþ.
Üç fazdan (L1, L2, L3) ikiþini
Harici ünitelerin güç
deðiþtirin ve doðru fazla
fazlarý ters.
baðlayýn.
Kontrol iþlemi normal
Kontrol iþlemini tekrarlayýn.
þekilde
tamamlanmamýþtýr.
Dýþ üniteye, BS
Dýþ üniteye, BS ünitesine veya
ünitesine veya iç
iç üniteye doðru þekilde güç
üniteye güç
gelmiyordur (açýk faz besleyin.
durumlarý dahil).
Bir çoklu dýþ ünite
Baðýmsýz borularla deðiþtirin
sistemine
ve çoklu dýþ ünite
baðlanmamasý gereken
terminallerinden (Q1, Q2)
bir model çoklu dýþ
çýkan kablolarýn baðlantýsýný
ünite sistemine
kesin.
baðlanmýþtýr.
Uzaktan kumandada bir arýza
kodu görüntüleniyordur veya
uzaktan kumandada arýza
kodu görüntülenmemesine
raðmen BS ünitesinde veya iç
Ayný sistemdeki baþka ünitede bir arýza mevcuttur.
bir BS ünitesinde ve Ýlgili BS ünitesindeki veya iç
iç ünitede bir problem ünitedeki problemi giderin.
Uzaktan kumandada herhangi
vardýr.
bir arýza kodu
görüntülenmiyorsa, arýza
kodunu görüntülemek için
uzaktan kumandadaki Kontrol/
Test düðmesine basýn.
Üniteler arasýndaki
Üniteler arasýndaki soðutucu
kablo baðlantýlarý
akýþkan sistemini ve baðlantý
yanlýþtýr.
kablolarýný düzeltin.
Kontrol iþlemi
sýrasýnda bir dýþ ünite
Ýletim kablosu çalýþmasýný
- dýþ ünite iletim
tamamlayýn ve ardýndan
kablosu baðlanmýþ
kontrol iþlemini tekrarlayýn.
veya baðlantýsý
kesilmiþtir.
Üniteler arasý (iç ünite - dýþ
ünite, dýþ ünite - dýþ ünite,
çoklu dýþ ünite) kablolarý
baðlayin.
Dýþ ünite PCB’sine (A1P) 100V
veya üzeri bir gerilim
Üniteler arasýndaki
uygulanýrsa, dýþ ünite PCB’si
kablo baðlantýlarý
veya BS ünitesi PCB’si
yanlýþtýr.
arýzalanabilir. Baðlanti
düzeltildikten sonra “UH”
arýzasi görüntülenirse, PCB
mutlaka deðiþtirilmelidir.
Ayrýntýlý bilgi için Servis
Kilavuzuna bakýn.
Dýþ ünite PCB’si (A1P) Dýþ ünite yedek PCB’sini
takarken yedek parçalar
baðlandýktan sonra
üzerindeki talimatlarý takip edin
yapýlan DIP anahtarý
(DS1) ayarý yanlýþtýr. ve ayarlarý doðru yapýn.

* Bir hata kodu olarak gösterir, ancak güncel herhangi bir
arýza yoktur.
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Arýza
kodunu
inceleyiniz

Montaj hatasý

Ýyileþtirme Eylemi

Þu hususlarý kontrol edin.
• Tüm kapatma valfleri kapalý
olmalýdýr.
Alçak basýnç düþüleri • Soðutucu akýþkan tanký baðlý
olmalýdýr.
nedeniyle kontrol
P2
• Soðutucu akýþkan tanký valfi
iþlemine devam
edilemiyordur.
açýk olmalýdýr.
• Ýç ünitenin giriþ veya çýkýþý
yabancý bir nesne tarafýndan
kapatýlmamýþ olmalýdýr.
Kontrol iþlemini “11-2
Kontrol iþlemi
sýrasýnda ek soðutucu Soğutucu akýşkan yüklemesi
P8
eklenmesi ve kontrolü için
akýþkan yükleme
PA
talimatlarýný takip edin prosedür” bölümüne göre
(bu bir arýza deðildir). gerçekleþtirin.
R22 dahili ünitesi için gerekli
ayarlamayý yapýn. “11. EK
R22 dahili ünitesi
UA
SOÐUTUCU AKIÞKAN
baðlanmýþtýr.
YÜKLEMESÝ VE KONTROL
ÝÞLEMÝ” ne bakýn.
Yukarýdakilerden baska arýza kodu gösterilmiþse, servis kýlavuzuna bakýn.

12. SAHA AYARLARI
Not
Bir çoklu sistem olmasý durumunda, tüm saha ayarlarý ana
üniteden gerçekleþtirilmelidir. Alt ünitelerde yapýlan ayarlar
geçersizdir.
Ýç ünite iletim kablosunun baðlý olduðu dýþ ünite ana ünitedir
ve diðer tüm üniteler alt ünitedir.

12-1 Güç Kapalýyken Saha Ayarlarý
“7. ALAN KABLOLAMASI”
bölümünde dýþ üniteye
 
SOÐUTMA/ISITMA seçicisi

baðlanmýþsa, dýþ ünite PC   
  
kartindaki (A1P) DIP

 

anahtarýný (DS1) “AÇIK”
konuma ayarlayýn (fabrika
çýkýþýnda “KAPALI” konumdadýr).
DIP anahtarýnýn (DS1) konumu için, EL. BÝLEÞ. KUTUSU
kapaðýna yapýþtýrýlmýþ “Servis Önlemleri” etiketine bakýn.
UYARI

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ UYARISI

Bu iþlemleri kesinlikle güç açýkken gerçekleþtirmeyin.
Elektrik taþýyan bir parçaya dokunulmasý halinde, ciddi elektrik
çarpmasý riski mevcuttur.

12-2 Güç Açýkken Saha Ayarlarý
Gerekli saha ayarlarýný yapmak için harici ünite PC bordasýndaki
(A1P) tuþlarý (BS1-BS5) kullanýn.
Bu tuþlarýn anahtarlarýnýn yerleri ve çalýþma yöntemleri ile saha
ayarlarýnýn detaylarý için, EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýndaki
"Servis Önlemleri" etiketine bakýn.
“GÖSTERGE ÝÇÝN TALEP" aksesuar etiketine ayarlarý kaydedin.
UYARI

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ UYARISI

EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýnýn gözlem kapýsý vasýtasýyla tuþlarý
kullanmak için yalýtýmlý bir çubuk kullanýn.
Bu iþlem güç açýkken yapýldýðýndan, canlý parçalara dokunmanýz
durumunda elektrik çarpmasi riski vardýr.

13. TEST DENEMESİ
13-1 Test denemesi öncesi
• Montaj kýlavuzuna göre aþaðýdaki iþlemlerin bittiðinden emin
olun.
 Boru çalýþmalarý
 Kablo çalýþmalarý
 Hava sýzdýrma testi
 Vakumlu kurutma
 Ek soðutucu yüklemesi

Türkçe

• Dahili ünite için tüm çalýþmalarýn bittiðini kontrol edin ve
çalýþtýrmak için bir tehlike olmadýðýndan emin olun.

13-2 Test denemesi
Kontrol iþlemi bittikten sonra üniteyi normal bir biçimde
çalýþtýrýn ve aþaðýdakileri kontrol edin.
(1)Dahili ve harici ünitelerin normal olarak çalýþtýðýndan emin
olun.
(2)Her bir dahili üniteyi birer birer çalýþtýrýn ve ilgili harici ünitenin de çalýþtýðýndan emin olun.
(3)Dahili üniteden soðuk (ya da sýcak) havanýn geldiðinden
emin olun.
(4)Uzaktan kumandadaki fan yönü ve kuvvet tuþlarýnýn
çalýþtýðýndan emin olun.
Not
• Sýcaklýk 24°C ya da daha fazla ise ýsýtma yapmak mümkün
deðildir. Çalýþtýrma kýlavuzuna bakýnýz.
• Kompresörün sývý sýkýþtýrmasýndan ses geliyorsa üniteyi derhal durdurun ve yeniden baþlatmadan önce krank mili
ýsýtýcýsýna enerjinin gelmesi için yeterli bir süre bekleyin.
• Durdurduktan sonra kompresör, uzaktan kumandadaki Aç/
Kapa tuþlarý basýlsa bile yaklasýk 5 dakika çalýþmayacaktýr.
• Sistem uzaktan kumanda ile durdurulduðunda, harici ünitelere maksimum 5 dakika daha çalýþabilir.
• Gece düþük ses ayarý ya da harici düþük ses düzey ayarý
yapýldýðýnda harici ünite fani düþük hýzda çalýþabilir ancak bu
bir arýza deðildir.

13-3 Test denemesi sonrasý kontrol
Test denemesi bittikten sonra aşağýdaki kontrolleri yapin.
• Saha ayarlarýný kaydedin.
→ Bunlarý “GÖSTERGE ÝÇÝN TALEP" aksesuar etiketine kaydedin.
Bu etiketi ön panelin arka tarafýna yapýþtýrýn.
• Montaj tarihini kaydedin.
→ IEC60335-2-40’a göre “GÖSTERGE ÝÇÝN TALEP” aksesuar etiketine montaj tarihini kaydedin.
Bu etiketi ön panelin arka tarafýna yapýþtýrýn.
Not
Test denemesi sonrasýnda, üniteyi müþteriye teslim ederken,
EL. BÝLEÞ. KUTUSU kapaðýnýn, gözlem kapýsýnýn ve ünite
koruyucu kaplamasýnýn mevcut olduðundan emin olun.

14. SOĞUTUCU SIZINTILARI İÇİN
ÖNLEMLER
(Soğutucu sýzýntýlarý ile ilgili nota işaret eder)
Giriş
Montajcý ve sistem uzmaný, yerel düzenleme ya da standartlara göre sýzýntýlara karşý güvenliği sağlamalýdýr. Yerel
düzenlemeler yoksa aşağýdaki standartlar uygulanabilir.
VRV sistemi, diðer klima sistemleri gibi soðutucu olarak R410A
kullanýr. R410A zehirsiz, yanýcý olmayan bir soðutucudur. Ancak,
klima parçalarý yeterince büyük bir odada monte edilmelidir.
Bu, maksimum soðutucu akýþkan deðiþiminin aþýlmamasýný
(aþýlýrsa sistemde önemli sýzýntýlar olacaktýr) garantiler ve yerel
uygulanabilir düzenleme ve standartlarla uyumludur.
Maksimum konsantrasyon düzeyi
Maksimum soðutucu yüklemesi ve soðutucunun maksimum
konsantrasyonunun hesaplanmasý, sýzabileceði insan tüketim
alaný ile doðrudan ilgilidir.
3

3

Konsantrasyon için ölçüm birimi kg/m ’tür (1m alanda kg
cinsinden soðutucu gaz miktari).
Maksimum izin verilen konsantrasyon için yerel uygulanabilir
düzenlemeler ve standartlarla uyum gerekmektedir.
Avustralya’da insan tüketimi için ayrýlan alanlarda maksimum
izin verilen soðutucu konsantrasyon düzeyi R407C için 0,35 kg/
3
3
m ve R407C için 0,44kg/m ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.
1
2

21
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1. Soðutucu akýþýnýn yönü
2. Soðutucu sýzýntýsý olmuþ oda (sistemden tüm
soðutucunun dýþarý akmasý)
Soğutucu havadan daha ağýr olduğu için soğutucunun
kalabildiği bodrum, vs. yerlerde özel bir dikkat gösterin.
Maksimum konsantrasyon kontrolü için prosedür
Aþaðýdaki 1-4 aþamalarýna göre maksimum konsantrasyon
düzeyini kontrol edin ve bunlarla uyumun saðlanmasý için
gerekli iþlemleri yapýn.

1. Her bir sisteme doldurulmuþ soðutucu miktarýný (kg) ayrý ayrý
hesaplayýn.
tek bir ünitedeki
soðutucu akýþkan
miktari (sistem
fabrikadan
ayrýlýrken yüklenen
soðutucu akýþkan
miktarý)

+

ilave yükleme miktarý (soðutucu
akýþkan borularýnýn
çapýna ve
uzunluðuna uygun
olarak yerel olarak
eklenen soðutucu
akýþkan miktarý)

=

sistemdeki
toplam
soðutucu
akýþkan
miktarý (kg)

Not
• Tek bir soðutucu sistemi, birbirinden tamamen baðýmsýz 2
soðutucu sistemine bölünmüsse, her bir ayrý sistemin doldurulduðu soðutucu miktarýný kullanýn.
2. En küçük oda hacmini hesaplayýn (m3)
Aþaðýdaki gibi durumlarda (A),(B) hacimlerini tek bir oda
olarak ya da en küçük oda olarak hesaplayýn.
A.Daha küçük oda bölümleri yoksa

B.Bir oda bölümü varsa ancak havanýn serbest giriþ
çýkýþýný saðlayacak büyüklükte odalar arasýnda bir
açýklýk varsa.

1
2

3.

1. odalar arasýndaki açýklýk
2. bölme
(Kapýsýz bir açýklýk varsa ya da zemin alanýnýn %0,15 ya da
daha fazlasýna tekabül eden kapý alt ve üstlerinde açýklýklar
varsa.)
Yukarýdaki aþama 1 ve 2’deki hesaplamalarýn sonuçlarý kullanýlarak soðutucu yoðunluðunu hesaplayýn.
soðutucu sistemi içindeki toplam
soðutucu akýþkan miktarý
bir dahili ünitenin yerleþtirilmiþ
olduðu en küçük odanýn
3
büyüklüðü (m )

4.

22

≤

maksimum
konsantrasyon
3
seviyesi (kg/m )

Bu hesaplamanýn sonucu maksimum konsantrasyon düzeyini
aþýyorsa, önce ikinci küçük oda sonra da üçüncü küçük oda
ve maksimum konsantrasyon deðerine yakýn olana dek diðer
odalar için ayni hesaplamayý yapýn.
Sonucun maksimum konsantrasyon düzeyini aþtýðý durumlarla baþa çýkmak.
Böyle durumlarda sistemin yeniden incelenmesi gerekecektir.
Lütfen Daikin yetkili satýcýnýza danýþýn.

Türkçe
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