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VRVWIII Sistemi klima

Montaj kýlavuzu

Doldurulan etiket ürünün þarj aðzý yakýnýna (örn. servis
kapaðýnýn iç tarafý üzerine) yapýþtýrýlmalýdýr.
4

1

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

2

sahada yüklenen ilave
soðutucu miktarý

3

toplam soðutucu þarjý

4

Kyoto Protokolü
tarafýndan kapsanan
florlu sera gazlarý içerir

5

dýþ ünite

6

soðutucu tüpü ve þarj
manifoldu

1
2

3
6

5

(2)

Birden fazla dýþ üniteye sahip sistemlerde, soðutucu
sistemine baðlý olan tüm dýþ ünitelerin toplam fabrika soðutucu
þarjýný belirten yalnýz 1 etiket yapýþtýrýlmalýdýr.

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Klima ünitesini kurmadan önce lütfen bu “GÜVENLÝK
ÖNLEMLERÝNÝ” dikkatle okuyun ve montajýn doðru yapýlmasýný
temin edin.
Montaj tamamlandýktan sonra, hatalarý kontrol için bir deneme
çalýþtýrmasý yapýn ve müþteriye klimayý nasýl kullanacaðýný,
kullaným kýlavuzu yardýmýyla bakýmýný nasýl yapacaðýný açýklayýn.
Kullaným kýlavuzuyla birlikte montaj kýlavuzunu ilerde baþvurmak
üzere saklamasýný müþteriden rica edin.
Bu klima “genel halkýn kullanýmýna açýk olmayan aletler”
koşuluna tabidir.

〈Güvenlik Önlemi〉
VRV Sistem A sýnýfý bir üründür. Evsel bir ortamda bu ürün
radyo parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanýcýnýn
yeterli önlem almasý gerekebilir.
UYARI ve ÝKAZ bildirimlerinin anlamý
UYARI ..... Bu talimatlara tam anlamýyla uyulmamasý
kiþisel yaralanma veya can kaybýna yol açabilir.
İKAZ ....... Bu talimatlara tam anlamýyla uyulmamasý
þartlara baðlý olarak ciddi olabilecek maddi
hasar veya kiþisel yaralanmaya yol açabilir.
UYARI

Kullanýlan soğutucuya ilişkin önemli
bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolü tarafýndan kapsanan florlu sera gazlarý
içerir. Gazlarý atmosfere boþaltmayýn.
Soðutucu tipi: R410A
GWP
(1)

(1)

deðeri: 1975

GWP = küresel ýsýnma potansiyeli

Lütfen sabit mürekkep kullanarak doldurun,
■

➀ ürünün fabrikadaki soðutucu þarjý,

■

➁ sahada þarj edilen ilave soðutucu miktarý ve

■

➀+➁ toplam soðutucu þarjý

ürünle verilen soðutucu þarj etiketi üzerine.
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• Satýcýnýzdan veya yetkili personelden, montaj iþini
gerçekleþtirmesini isteyin.
Klimayý kendiniz kurmaya çalýþmayýn. Yanlýþ montaj su
sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden
olabilir.
• Klimayý bu montaj kýlavuzunda verilen bilgiler doðrultusunda
monte edin.
Yanlýþ montaj su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna veya
yangýna neden olabilir.
• Üniteyi küçük bir odaya kurduðunuzda, soðutucu sýzýntýsý
durumunda soðutucu konsantrasyonunun izin verilebilir
güvenlik sýnýrlarýný aþmasýný engellemek için gerekli önlemleri
alýn.
Daha fazla bilgi için satýn aldýðýnýz yere baþvurun. Kapalý bir
ortamdaki aþýrý soðutucu, oksijen eksikliðine yol açabilir.
• Montaj iþi için sadece belirlenmiþ aksesuar ve parçalarý
kullandýðýnýzdan emin olun.
Belirlenmiþ parçalarýn kullanýlmamasý ünitenin düþmesine, su
sýzýntýsýna, elektrik çarpmalarýna ya da yangýna yol açabilir.
• Klimayý, ünitenin aðýrlýðýný çekebilecek saðlam bir altyapý
üzerine monte edin.
Yetersiz mukavemete sahip altyapý ekipmanýn düþmesine
neden olarak yaralanmaya yol açabilir.
• Belirlenen montaj iþlemini gerçekleþtirirken güçlü rüzgarlarý,
tayfunlarý veya depremleri dikkate alýn.
Montaj iþlemi sýrasýnda bunun yapýlmamasý ünitenin
düþmesine yol açarak kazalara neden olabilir.

Türkçe

• Bu ünite için ayrý bir güç besleme devresi saðlandýðýndan ve
tüm elektrik iþlerinin yetkili bir personel tarafýndan yasalara,
düzenlemelere ve bu montaj kýlavuzuna uygun olarak
gerçekleþtirildiðinden emin olun.
Güç besleme kapasitesinin yetersiz olmasý veya uygun
olmayan elektrik tesisatý, elektrik çarpmalarýna veya yangýna
yol açabilir.
• Tüm kablo baðlantýlarýnýn sýký olmasýný, belirtilen tellerin
kullanýlmasýný ve terminal baðlantýlarý veya telleri üzerinde
hiçbir zorlanma olamamasýný saðlayýn.
Tellerin hatalý baðlantýlarý veya tespitleri anormal ýsý
birikmesine veya yangýna yol açabilir.
• Güç giriþinin baðlantýsý yapýlýrken ve uzaktan kumandanýn
kablo baðlantýlarýný ve aktarýmýn kablo baðlantýlarýný
baðlarken, telleri, kumanda kutusunun kapaðý saðlam bir
þekilde kapatýlabilecek þekilde döþeyin.
Kontrol kutusu kapaðýnýn yanlýþ bir þeklide yerleþtirilmesi,
elektrik çarpmasýna, yangýna veya terminallerin aþýrý
ýsýnmasýna neden olabilir.
• Montaj sýrasýnda soðutucu gaz sýzýntýsý olursa, alaný derhal
havalandýrýn.
Soðutucu gaz ateþle temas ederse zehirli gaz üretilebilir.
• Montajýn tamamlanmasýndan sonra, soðutucu gaz kaçak
kontrolü yapýn.
Soðutucu gaz odaya sýzar ve fanlý ýsýtýcý, soba veya ocak gibi
bir ateþ kaynaðýyla temas ederse zehirli gaz üretilebilir.
• Elektrikli parçalara dokunmadan önce ünitenin þalterini
mutlaka kapatýn.
• Soðuk ýsýrmasý tehlikesinden dolayý soðutucu borularýndan
veya baþka alanlardan sýzan soðutucuya doðrudan temas
etmeyin.
• Çocuklarýn dýþ ünite üzerine çýkmasýna izin vermeyin veya
ünite üzerine cisimler koymaktan kaçýnýn.
Ünite gevþeyerek düþerse yaralanmaya yol açabilir.
• Klimayý mutlaka topraklayýn.
Üniteyi bir tesisat borusu, paratoner iletkeni veya telefon
toprak kablosuna topraklamayýn. Kusurlu topraklama elektrik
çarpmasý veya yangýna yol açabilir.
Þimþek veya baþka kaynaklardan oluþan yüksek bir darbe
akýmý klimada hasara yol açabilir.
• Kesinlikle bir toprak kaçak kesicisi takýn.
Toprak kaçak kesicisinin takýlmamasý elektrik çarpmasý veya
yangýnla sonuçlanabilir.
İKAZ
• Bu montaj kýlavuzundaki talimatlarý uygularken, drenaj
borularýný düzgün drenaj temin edilecek þekilde baðlayýn
ve yoðuþmayý önlemek için borularý yalýtýn.
Hatalý drenaj borularý bina içinde su sýzýnýtýsýna ve maddi
hasara yol açabilir.
• Görüntü paraziti ve gürültüyü önlemek için iç ve dýþ üniteleri,
güç kablosu ile baðlantý kablolarýný televizyon ve radyolardan
en az 1 metre uzaða yerleþtirin.
(Gelen sinyal gücüne baðlý olarak, 1 metre mesafe gürültüyü
yok etmeye yeterli olmayabilir.)
• Elektronik flüoresan lambalardan (inverter veya hýzlý baþlama
tipleri) dolayý, uzaktan kumandanýn (kablosuz kit) iletim
mesafesi beklenenden daha kýsa olabilir.
Ýç üniteyi flüoresan lambalardan mümkün olduðunca uzaða
kurun.
• Dýþ ünitenin küçük hayvanlar tarafýndan bir sýðýnak olarak
kullanýlmasýný önlemek için yeterli önlemleri aldýðýnýzdan
emin olun.
Küçük hayvanlar elektrik parçalarýna temas ettiðinde arýza,
duman veya yangýna neden olabilir. Lütfen müþteriye
ünitenin etrafýndaki alaný temiz tutmasý gerektiðini bildirin.
• Nemden arýnmýþ bir makine odasýna monte edin.
Ünite bina içi kullaným için tasarlanmýþtýr.
• Klimayý aþaðýdaki yerlere kurmayýn:
1. Yüksek konsantrasyonda mineral yað spreyi veya
buharýnýn bulunduðu yerler (örn. mutfak).
Plastik parçalar bozulur, parçalar düþebilir ve su sýzýntýsý
meydana gelebilir.
2. Örneðin sülfürik asit gazý gibi, aþýndýrýcý gazýn üretildiði
yerler.
Bakýr borularýn veya lehimli parçalarýn korozyonu,
soðutucunun sýzmasýna neden olabilir.
3. Elektromanyetik radyasyon yayan makinelerin yakýnýnda.
Elektromanyetik radyasyon kontrol sisteminin çalýþmasýný
karýþtýrabilir ve ünitenin arýzalý çalýþmasýna neden olur.

Türkçe

4. Yanýcý gaz sýzýntýsýnýn olabileceði yerler, havada karbon lifi
veya yanýcý toz süspansiyonlarýnýn bulunduðu yerler veya
örneðin boya tineri ya da benzin gibi uçucu yanýcý
maddelerin iþlem gördüðü yerler.
Ünitenin bu tür koþullarda çalýþtýrýlmasý yangýnla
sonuçlanabilir.
Bertaraf gereksinimleri
Ünitenin demonte edilmesi ve soðutucu, yað ve diðer
parçalarla ilgili iþlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun
olarak gerçekleþtirilmelidir.
İKAZ
R410A soðutucusu sistemin temiz, kuru ve sýzdýrmaz
bulundurulmasý için sýký tedbirlerin uygulanmasýný gerektirir.
A.Temiz ve kuru
Sisteme yabancý madde (SUNISO yaðý ve diðer mineral
yaðlar veya nem dahil) girmemesi için sýký önlemler
alýnmalýdýr.
B.Sýzdýrmaz
R410A içinde klor yoktur, ozon tabakasýný yok etmez ve
dünyanýn zararlý morötesi radyasyona karþý korunmasýný
azaltmaz. R410A atmosfere serbest býrakýldýðýnda sera
etkisine hafif bir katkýsý olur. Bu nedenle, sýzdýrmazlýk
montajda özellikle önemlidir. “SOÐUTUCU BORULARI”
bölümünü dikkatle okuyun ve doðru prosedürlere kesinlikle
uyun.
Tasarým basýncý 4,0 MPa veya 40 bar olduðundan
(R407C üniteleri için: 3,3 MPa veya 33 bar), borularýn
kalýnlýðý öncekilerden daha büyük olmalýdýr. R410A karýþýk bir
soðutucu olduðundan gereken ilave soðutucu sývý halde þarj
edilmelidir. (Sistem gaz haldeki soðutucuyla þarj edilirse,
kompozisyon deðiþikliðinden dolayý sistem normal þekilde
çalýþmaz). Ýç ünite R410A kullanýmý için tasarlanmýþtýr.
Baðlanabilecek iç ünite modelleri için kataloga bakýn.
(Orijinalinde baþka soðutucular için tasarlanmýþ üniteler
baðlandýðýnda normal iþletim mümkün olmaz.)

2. GİRİŞ
Bu montaj kýlavuzu, Daikin RWEYQ-P serisinin VRV inverterleri
ile ilgilidir. Bu üniteler bina içine montaj için tasarlanmýþtýr ve
soðutma ve ýsý pompasý uygulamalarý için kullanýlýr.
RWEYQ-P üniteleri, klima amacýna yönelik olarak Daikin VRV
serisi iç üniteler ile müþterek kullanýlabilir.
Bu kullaným kýlavuzu, RWEYQ-P ünitelerinin ambalajýnýn
açýlmasý, montaj ve baðlantýlarýnýn yapýlmasýna iliþkin
prosedürleri tarif eder. Ýç ünitelerin montajý bu kýlavuzda tarif
edilmemiþtir. Bu ünitelerin montajý için her zaman onlarla
birlikte verilen montaj kýlavuzlarýna baþvurun.
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Kombinasyon

Ýç üniteler aþaðýdaki sýnýrlar arasýnda monte edilebilir.
• Her zaman R410A ile uyumlu doğru iç üniteler kullanýn.
R410A ile uyumlu iç üniteleri öğrenmek için ürün
kataloglarýna bakýn.
• Ýç ünitelerin toplam kapasitesi
〈Dýþ ünite〉
〈Ýç ünitelerin toplam kapasite endeksi〉
RWEYQ8PY1........................... 100 ~ 260
RWEYQ10PY1......................... 125 ~ 325
RWEYQ16PY1......................... 200 ~ 520
RWEYQ18PY1......................... 225 ~ 585
RWEYQ20PY1......................... 250 ~ 650
RWEYQ24PY1......................... 300 ~ 780
RWEYQ26PY1......................... 325 ~ 845
RWEYQ28PY1......................... 350 ~ 910
RWEYQ30PY1......................... 375 ~ 975

2
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Standart işletim sýnýrý
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Aþaðýdaki þekiller iç ve dýþ üniteler için þu iþletim koþullarýný
varsaymaktadýr:
Eþdeðer boru uzunluðu ........................................ 7,5 m
Seviye farký ........................................................... 0 m
Soğutma
Isýtma
A

〈Isý pompa sistemi〉
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REFNET
KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
kolektör
REFNET baðlantý KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
〈Isý geri kazanma sistemi... 3-borulu sistem için〉
REFNET
kolektör
REFNET baðlantý KHRP25A22T
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C

Giriþ suyu sýcaklýðý (°C)
Ýç sýcaklýk (°C ýslak termometre)
Ýç sýcaklýk (°C kuru termometre)
Sürekli çalýþma sahasý
Çalýþma sahasý
Aþaðý çekme iþletim sahasý
Isýnma iþletim sahasý

Standart olarak verilen aksesuarlar

Miktar

(1)
1 adet

Aksesuar borularý
(2)
1 adet

(3)
1 adet

İNCE

Adý
Miktar

Kelepçe (A)
7 adet

Kelepçe (B)
2 adet

Beyaz
(Şekil
1. •
•
•
•
•
2. •
•
•

Siyah

[Diðerleri]
• Montaj
kýlavuzu
• Kullaným
kýlavuzu
• Uygunluk
beyaný
• Soðutucu þarj
etiketi

1’e bakýn)
Kullaným kýlavuzu
Montaj kýlavuzu
Uygunluk beyaný
Kelepçe (A)
Kelepçe (B)
Aksesuar borusu (1)
Aksesuar borusu (2)
Aksesuar borusu (3)

Not
Aksesuar borusu (1), (3) ýsý pompa sistemi için kullanýlmaz.

3

3 ünite

Isý pompa sistemi

BHFP22MA56

BHFP22MA84

Isý geri kazanma sistemi

BHFP26MA56

BHFP26MA84

2-5

Teknik ve elektrik özellikleri

Özelliklerin tam listesi için Mühendislik Verileri Kitabýna bakýn.

3. YER SEÇİMİ
Bu ünitenin spesifikasyonlarý bina dýşý montaj için uygun
değildir. Ünite bina içine monte edilmelidir (örnek: Makine
odasý, …) Her zaman bir oda içine monte edin.
(makine odasý, vs.)
Aþaðýda bahsedilen koþullara dikkat ederek, müþteri onayý
önceden alýnmýþ olarak montaj mahallini seçin.

1. Ünitenin aðýrlýðýný taþýmak üzere altyapý yeterince saðlam
2.

KALIN

Biçim

KHRP25A73T

2 ünite

3.
4.

(Not)
Biçim

KHRP25A72T

* Optimum kiti seçmek için, bkz. “9. SOĞUTUCU BORULARI”

• Aþaðýdaki aksesuarlarýn kapsandýðýndan emin olun.
(Ön paneli sökerek kontrol edin.)
Adý

KHRP25A33T

REFNET
KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
kolektör
REFNET baðlantý KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
• Dýþ ünite çoklu baðlantý boru kiti
(Yalnýz R410A için: Her zaman sisteminiz için ayrýlan uygun
bir kit kullanýn.)
Baðlý olan dýþ ünite
sayýsý

• Su dedisi iþletim sahasý 50-150L/dak
• Ünite aşağýdaki işletim sahasý için tasarlanmýştýr:
Su sýcaklýğý: 20-35°C
Su debisi: 60 L/dakika veya daha fazla
• Dýþ sýcaklýk çok düþükken soðutma iþletimi sýrasýnda,
termostatýn üniteyi donmaktan korumak için otomatik olarak
kapatmasý olasýdýr.
• Ortam sýcaklýðý 0-40°C’de tutulur
Üniteden ýsý salýnýmý: 0,71 kW/10Hp/saat.
Bu nedenle odanýn daima havalandýrýlmasý önerilir.

2-3

KHRP25M33H KHRP25M72H KHRP25M73H

〈Isý geri kazanma sistemi... 2-borulu sistem için〉

B

A
B
C

Opsiyonel aksesuar

Yukarýdaki dýþ üniteleri monte etmek için aþaðýdaki opsiyonel
parçalar da gereklidir.
• Soðutucu branþman kiti
(Yalnýz R410A için: Her zaman sisteminiz için ayrýlan uygun
bir kit kullanýn.)

5.
6.

olmalý bunun yanýsýra titreþim ve gürültü oluþumunu önlemek
üzere zemin düz olmalýdýr.
Montaj yaparken soðutucu boru iþleri için gerekli alaný göz
önünde bulundurun. Bkz. [Gerekli Alan].
Yanýcý gaz kaçaðýndan dolayý yangýn tehlikesi yoktur.
Dýþ ünite ile iç ünite arasýndaki boru uzunluðu müsaade
edilen boru uzunluðunu geçemez. “9. SOĞUTUCU
BORULARI”.
Ünite sesinin yakýndaki evleri, vs. rahatsýz etmeyeceði yerler.
Hava akýþý ve havalandýrma deliklerinin makineden gelen ýsýyý
atabileceði ve dýþ ünite civarýndaki ortam sýcaklýðýnýn 0 ile
40°C arasýnda olduðu ve nemin %80’i aþmadýðý yerler.

[Gerekli Alan]
Montajý yaparken, aþaðýda bahsedilen alaný mutlaka güvenceye
alýn.
(Şekil 2’ye bakýn)
1. Tekli montaj durumunda [mm]
2. Seri montajlar durumunda [mm]
3. Üst görünüþ
4. Yan görünüþ
5. Dýþ ünite
6. Servis Alaný (ön taraf)
7. Servis Alaný (arka taraf)
8. Su borularýnýn montajý için alan
*Ön paneli çýkarmak için yeterli alaný güvenceye
alýn.
9. Havalandýrma Alaný
*dýþ ünitenin (
) alaný üstünde.
10. Önde, arkada ve üstte tekli montaj durumundaki ile
ayný alanlarý güvenceye alýn.

Türkçe

1. Ýnverter klima AM yayýndan üretilen elektronik gürültüye
neden olabilir. Müzik setlerinden, kiþisel bilgisayarlardan,
vs. uygun mesafeyi koruyarak ana klima ve elektrik
kablolarýnýn nereye monte edileceðini araþtýrýn.
(Şekil 3’e bakýn)
1. Ýç ünite
2. Branþman anahtarý, aþýrý akým kesicisi
3. Uzaktan kumanda
4. Soðutma/ýsýtma seçici
5. Kiþisel bilgisayar veya radyo
AM yayýnýn elektrik dalgasý özellikle zayýfsa, 3 m veya daha
fazla mesafeyi koruyun bunun yanýsýra güç ve iletim hatlarý
için kablo borularý kullanýn.
2. Su kalitesi
Yüksek seviyede yabancý maddeler içeren su, ýsý eþanjörü
ile borularda korozyona veya kefe birikmesine neden
olabilir. “7-4 Su kalitesi”ni karþýlayan su kullanýn.
3. Soðutma kulesi
Mutlaka kapalý tip soðutma kulesi kullanýn. (Açýk tip kule
kullanýlamaz.)
4. Süzgeç
Su borularýnýn giriþine mutlaka bir süzgeç (opsiyonel
aksesuar) takýn. (Kumlar, atýklar, pas parçacýklarý, vs. su
sirkülasyon sistemine karýþýrsa, metal malzemelerin
korozyonu neticesinde plakalý tip ýsý eþanjörünün hasar
görmesine ve ýsý eþanjörünün týkanmasýna yol açýlabilir.)
5. R410A soðutucunun kendisi zehirli deðildir, ateþ almaz ve
emniyetlidir. Bununla birlikte soðutucu sýzacak olursa, oda
büyüklüðüne baðlý olarak konsantrasyonu izin verilen sýnýrý
aþabilir. Bundan dolayý sýzýntýya karþý önlemler alýnmasý
gerekli olabilir. “SOÐUTUCU KAÇAKLARI ÝÇÝN ÝKAZLAR”
bölümüne bakýn.

4. ÜNİTENİN MUAYENESİ VE
TAŞINMASI
Teslimatta paket kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar derhal
taþýmacý hasar acentesine bildirilmelidir.
Üniteyi taþýrken aþaðýdakileri dikkate alýn:

1.

Kolay kýrýlýr, üniteyi dikkatli taþýyýn.
Kompresör hasarýna meydan vermemek için üniteyi dik tutun.

2. Ünite içeriye getirilirken izlenecek yolu önceden seçin.
3. Montaj sýrasýnda üniteye gelebilecek zararlarý önlemek için,
sapanlar (bez) veya plaster plakalarý kullanýn ve üniteyi
þekil 4’e bakarak kaldýrýn.
4. Üniteyi tercihen bir kren ve en az 4 m uzunluðunda
2 kuþakla kaldýrýn.
5. Mahfazanýn zarar görmemesi için kayýþýn mahfazaya
çarpabileceði yerlerde plaster plakalarý ve bezler kullanýn.
6. Montaj parçalarý olarak standart olarak verilen aksesuarlarý
ve özel olarak belirlenmiþ parçalarý kullanýn.
(Şekil 4’e bakýn)
1. Plaster plakalarý veya bezler
2. Aský kuþaðý
Not
• 20 mm veya daha az geniþlikte ünitenin aðýrlýðýný layýkýyla
üstüne alan aský kuþaðý kullanýn.

Türkçe

5. ÜNİTENİN AMBALAJININ AÇILMASI
VE YERLEŞTİRİLMESİ
• Alt yapýnýn çevresine drenaj oluklarý düzenleyerek makinenin
etrafýndaki alan drenajýnýn tam olarak yapýlmasýný temin edin.
• Titreþim ve gürültüyü önlemek için ünitenin yeterince saðlam
bir zemin üzerine düz olarak kurulduðundan emin olun.
• Üniteyi kaide cývatalarý kullanarak kaidesine tespit edin. (Dört
adet piyasada bulunan M12 tip kaide cývatasý, somun ve pul
kullanýn.)
• Kaide cývatalarý 20 mm derine gitmelidir.
• 4 adet kaide cývatasýný tespit edin.
• Þekil 5’te gösterilen taralý alandan daha
büyük kaide ile üniteyi destekleyin.
(Şekil 5’e bakýn)
1. Ön taraf
2. Kaide cývatalarýnýn konumu
3. Kaide cývatasý deliði
(φ17 delik, 4 köþede)
4. Ünitenin 4 köþe noktasýndan desteklendiði bu tür bir
kaideden sakýnýn.
20

İkaz

İkaz
• Zorunlu bir nedenden dolayý üniteyi duvara yakýn temasta
monte ederken, üniteden gelen titreþimin duvar yüzeyine
iletimini yastýklama malzemesi vs. kullanarak kesin.

6. SU BORULARININ İŞLEMİ
• Bu dýþ ünitenin su borularýnýn su basýncý direnci
1,96 MPa’dýr.
• Ünite üzerindeki boru baðlantýsý paslanmaz çeliktir.
Paslanmaz çelik haricinde bir malzemeden yapýlmýþ su
borusu baðlanmasý borunun paslanmasýna yol açabilir.
Gereken önleyici tedbirleri alýn, örneðin su borusu üzerindeki
baðlantýyý yalýtmak suretiyle.
• Su borularý için baðlantý noktasý önde yer alýr. Drenaj
borularý için baðlantý noktalarý önde ve arkada yer alýr. Arka
baðlantý noktasý kullanýldýðýnda, arkadaki demir döküm tapayý
öne deðiþtirin ve sýkýca kapatýn.
• Bina içi kullaným dolayýsýyla, su tesisatýný dýþ plakanýn üzerine
su damlamayacak þekilde gerçekleþtirin.
• Drenaj boru tesisatý kýsa ve aþaðý doðru meyilli olmalýdýr.
Drenaj borusunun çapý ünite baðlantýsýnýn çapý (1/2B) ile
ayný veya ondan büyük olmalýdýr.
• Su borusunun çapý ünite baðlantýsýnýn çapý (1-1/4) ile ayný
veya ondan büyük olmalýdýr.
• Kavitasyonu önlemek için hava tahliye vanasýný su tesisatýnýn
yarý yoluna takýn.
• Drenaj boru tesisatýný tamamladýktan sonra, toz yüzünden
týkanma olmaksýzýn suyun rahatça aktýðýndan emin olun.
• Drenaj çýkýþýný su çýkýþýna baðlamayýn.
• Su tesisatýnýn giriþine dýþ üniteden 1,5 m mesafe içinde bir
süzgeç (opsiyonel aksesuar) takýn.
(Su sirkülasyon sistemi içine kum, atýk veya pas parçacýklarý
karýþýrsa, metal malzemeler korozif hale gelir.)
• Þekil 6’da gösterildiði gibi, ýsý eþanjörünün tabanýna kadar
yalýtým uygulayýn.
• Kimyasal temizlik için iþlem yapýlmasý kolay bir konuma bir
sürgülü vana takýn.
• Yerel ve ulusal yönetmeliklere uyan su borularý kullanýn.
• Su tesisatýnýn içini yýkamak için su pompasýný çalýþtýrýn.
Sonra süzgeci temizleyin.
• Donma ihtimali varsa, donmayý önlemek için önlemler alýn.
• Su tesisatýyla soket baðlantýsýný 300 N•m veya daha düþük
sýkma torkla iyice sýkýn.
(Daha büyük tork uygulanýrsa, ünite zarar görebilir.)
(Şekil 6’ya bakýn)
1. Hava tahliye
2. Su çýkýþý
3. Su giriþi
4. Sürgülü vana
5. Su tesisatý soketi
6. Su tesisatý
7. Yalýtým
8. Isý eþanjörü
9. Süzgeç (opsiyonel aksesuar)
10. Drenaj vanasý
11. Drenaj boru tesisatýna baðlantý noktasý
12. Yalýtým kýlýfý
13. 80 mm veya daha az

4

7. SERT LEHİMLİ PLAKALI TİP ISI
EŞANJÖRÜNÜN İŞLEMİ

7-3

1. Su kalitesinin yönetimi

İkaz
Bu ünite için sert lehim plakalý tip ýsý eþanjörü kullanýlmýþtýr.
Yapýsý geleneksel tip ýsý eþanjöründen farklý olduðundan,
üzerinde farklý bir tarzda iþlem yapýlmasý gerekir.

7-1

Cihaz tasarýmý yapýlýrken

1. Toz, kum, vs. gibi yabancý maddelerin giriþini önlemek için
2.

3.

4.
5.

6.

su giriþ tarafýnda dýþ üniteye bitiþik bir süzgeç (opsiyonel
aksesuar) takýn.
Su kalitesine baðlý olarak plakalý tip ýsý eþanjörüne kefe
yapýþabilir. Bu kefeyi gidermek için belirli aralýklarda
kimyasallar kullanarak temizlenmesi gereklidir. Bu uçta su
tesisatýna sürgülü bir vana takýn. Kimyasallarla temizleme
yapmak için bu sürgülü vana ile dýþ ünite arasýnda boru
tesisatý üzerinde bir boru baðlantýsý düzenleyin.
Temizlik ve dýþ üniteden drenajýn (kýþ aylarýnda uzun süreli
kullanýlmama sýrasýnda su drenajý, kapalý sezon baþlangýcýnda
drenaj) saðlanmasý amacýyla su tesisatýnýn giriþ/çýkýþ
noktalarýna bir “hava tahliye tapasý” ve bir “su drenaj tapasý”
takýn. Ayrýca, düþey borularýn en tepesine veya havanýn
kalma ihtimal olan bir kýsmýn en tepesine bir “otomatik hava
tahliye valfý” takýn.
Dýþ ünitenin boru giriþinden baðýmsýz olarak, pompa boru
giriþine yakýn bir kýsýmda temizlenebilir bir süzgeç takýn.
Su tesisatýnýn tam soðutma/ýsýl yalýtýmýný ve dýþ nemini almayý
gerçekleþtirin. Tam soðutma veya ýsýl yalýtým yapýlmadýðýnda,
ýsýl kayýp yanýnda sert kýþ günlerinde donma neticesinde
hasar meydana gelebilir.
Geceleyin veya kýþýn iþletimi durdurduðunuzda, çevre
sýcaklýðýnýn 0°C altýna düþtüðü alanda suyla ilgili devreleri
doðal donma hadisesinden korumak için gerekli önlemler
alýnmalýdýr (suyu boþaltarak, sirkülasyon pompasýný çalýþýr
durumda býrakarak, bir ýsýtýcýyla ýsýtarak, vs.) Suyla ilgili
devrelerin donmasý plakalý tip ýsý eþanjöründe hasara yol
açabilir. Bu nedenle, lütfen kullaným koþullarýna baðlý olarak
uygun önlemleri alýn.
(Şekil 7’ye bakýn)
1. Boru tesisatý örneði
2. Su giriþ borularý
3. Süzgeç (aksesuar olarak ayrý satýlýr)
4. Hava tahliye tapasý (temizlik noktasý ile müþterek
kullaným için)
5. Temizlik cihazý
6. Pompa için süzgeç
7. Otomatik hava tahliye valfý
8. Su çýkýþ borularý
9. Su drenaj tapasý ile müþterek kullaným
10. Plakalý tip ýsý eþanjörü
11. Dýþ ünite
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Günlük servis ve bakým

2.

3.

Plakalý tip ýsý eþanjörünün yapýsý, sökülüp temizlik yapýlmasýna
veya parça deðiþimine izin vermez. Korozyonu ve kefe
yapýþmasýný önlemek için, lütfen plakalý tip ýsý eþanjöründe
kullanýlacak suyun kalitesine çok dikkat edin.
Plakalý tip ýsý eþanjöründe kullanýlacak su en azýndan
aþaðýdaki tabloda belirtilen kalitede olmalýdýr.
Korozyon önleyici, kefe giderici madde, vs. kullanýldýðýnda,
bu maddelerin paslanmaz çelik ve bakýr üzerinde korozif
özellikleri bulunmamalýdýr.
Soðutulmuþ su debisinin yönetimi
Soðutulmuþ su debisi yeterli olmazsa, plakalý tip ýsý
eþanjöründe donma hasarýna yol açacaktýr. Plakalý tip ýsý
eþanjörünün giriþ ve çýkýþ noktalarýndaki sýcaklýk ve basýnç
farklarýný ölçerek süzgeç týkanmalarýný, hapsolmuþ havayý,
sirkülasyon pompa arýzasýndan dolayý debideki azalmayý
kontrol edin. Ölçülen basýnç ve sýcaklýk farký uygun aralýk
dýþýnda artýþ gösterirse, debi azalmýþ demektir. Ýþletimi
durdurun ve tekrar baþlatmadan önce nedenini ortadan
kaldýrýn.
Donmaya karþý koruma cihazý etkinleþtirildiðinde atýlacak
adýmlar
Ýþletim sýrasýnda donmaya karþý koruma cihazý etkinleþtirilmiþse, iþletimi yeniden baþlatmadan önce nedenini mutlaka
ortadan kaldýrýn. Donmaya karþý koruma cihazý bir sefer
etkinleþtirilmiþse, kýsmi bir donma olmuþ demektir. Nedeni
ortadan kaldýrmadan iþletimi yeniden baþlatýrsanýz, plakalý tip
ýsý eþanjörü kapalý kalacak ve buz eritilemeyecektir, bunun
yaný sýra donma süreci tekrarlanarak plakalý tip ýsý
eþanjöründe hasar meydana gelecek ve soðutucunun sýzýntý
yapmaya baþlamasý veya soðutucu devresine su girmeye
baþlamasý gibi beklenmedik olaylara yol açýlacaktýr.

Test çalýştýrmasýný başlatmadan önce

1. Test çalýþtýrmasýný baþlatmadan önce, lütfen boru tesisatýnýn

2.

3.
4.

5

doðru bir þekilde gerçekleþtirilmiþ olduðunu garantileyin.
Özellikle süzgeç, hava tahliye vanasý, otomatik su besleme
valfý, genleþme tanký ve su tankýnýn yerlerine doðru olarak
konumlandýðýndan emin olun.
Su tam olarak doldurulduktan sonra, önce sadece pompayý
çalýþtýrýn ve ardýndan su sirkülasyon sisteminde hiç hava
tutulmadýðýndan ve su debisinin doðru olduðundan emin
olun. Hava kalmýþsa veya debi yeterli deðilse, plakalý tip ýsý
eþanjörü donabilir. Dýþ üniteden önceki ve sonraki basýnç
kaybýný ölçün ve debinin tasarlandýðý gibi olduðundan emin
olun. Bir anormallik durumunda, test çalýþtýrmasýný derhal
durdurarak sorunu çözmek için arýza bulma iþlemi
gerçekleþtirin.
Montaj kýlavuzunu izleyerek dýþ ünitenin test çalýþtýrmasýný
gerçekleþtirin.
Test çalýþtýrmasý tamamlandýktan sonra, dýþ ünitenin giriþ
borusundaki süzgeci muayene edin. Kirliyse temizleyin.

Türkçe
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Su kalitesi

2. Plakalý tip ýsý eþanjörünün yapýsý, sökülüp temizlik
yapýlmasýna izin vermediðinden dolayý, temizlik için aþaðýdaki
prosedürleri izleyin:

Soğutulmuş su, sýcak su ve tamamlama suyu için su kalitesi
standartlarý (4) (6)
Soðutma suyu sistemi
(3)

Sýcak su sistemi (2)

Yatkýnlýk (1)

Sirkülasyon sistemi
Öðe (5)

Sirkülasyon
Sirkülasyon Tamamlama suyu
Tamamlam
Korozyon
suyu
suyu
a suyu
(20°C ~
60°C)

Kefe

Standart öðeler
6,5 ila
8,2

pH(25°C)
Elektriksel Ýletkenlik
(mS/m)(25°C)

6,0 ila
8,0

7,0 ila
8,0

7,0 ila
8,0

80’den az 30’dan az 30’dan az 30’dan az

{

{

{

{

Klorür iyonlarý
—
(mgcl /L)

200’den
az

50’den az 50’den az 50’den az

{

Sülfat iyonlarý
2(mgSO4 /L)

200’den
az

50’den az 50’den az 50’den az

{

Asit tüketimi (pH4,8)
(mgCaCO3/L)

100’den
az

50’den az 50’den az 50’den az

{

Toplam sertlik
(mgCaCO3/L)

200’den
az

70’ten az 70’ten az 70’ten az

{

Kalsiyum sertliði
(mgCaCO3/L)

150’den
az

50’den az 50’den az 50’den az

{

50’den az 30’dan az 30’dan az 30’dan az

{

Ýyonik halde silis
(mgSiO2/L)

Referans öðeleri
Demir (mgFe/L)

1,0'dan
az

0,3'ten az

1,0'dan
az

0,3'ten az

{

Bakýr (mgCu/L)

0,3'ten az

0,1'den
az

1,0'dan
az

0,1'den
az

{

Sülfat iyonu
2(mgS /L)

Saptanmayacak

Saptanmayacak

Saptanmayacak

Saptanmayacak

{

Amonyum iyonu
+
(mgNH4 /L)

1,0’dan
az

0,1’den
az

0,3’ten
az

0,1’den
az

{

Artýk klor
(mgCl/L)

0,3’ten
az

0,3’ten
az

0,25’ten
az

0,3’ten
az

{

Serbest karbondioksit
(mgCO2/L)

4,0’dan
az

4,0’dan
az

0,4’ten
az

4,0’dan
az

{

Kararlýlýk indeksi

6,0 ila
7,0

–

–

–

{

{

3.

8. SAHA KABLOLARI
{

[NOTLAR]
(1) Sütunlardaki daire iþareti korozyon veya kefe geliþmesini
gösterir.
(2) Korozyon eðilimi su sýcaklýðý yüksek (40°C veya daha
yüksek) olduðunda görülür ve herhangi bir þekilde koruyucu
kaplamasý olmayan metaller suya doðrudan maruz
býrakýldýðýnda, korozyon önleyici eklenmesi veya hava ayýrma
muamelesi gibi korozyona karþý etkili önlemlerin alýnmasý iyi
olacaktýr.
(3) Kapalý soðutma kulesi kullanan kondenser su devresinde,
kapalý devre sirkülasyon suyu ve tamamlama suyu, sýcak su
sistemi için kendi su kalitesi standardýna uymalý ve geçiþ
suyu ile tamamlama suyu da sirkülasyon tipi soðutma suyu
sisteminin standartlarýna uymalýdýr.
(4) Besleme suyu temiz musluk suyu, endüstriyel su veya yer
altý suyu olmalýdýr.
Arýtýlmýþ veya yumuþatýlmýþ su kullanmayýn.
(5) Yukarýdaki tabloda bulunan on beþ öðe korozyon ve kefenin
tipik nedenlerini temsil eder.
(6) Bir defalýk su korozyona neden olabilir.
Bir defalýk su kullanmayýn.
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Plakalý tip ýsý eşanjörünün bakýmý

Plakalý tip ýsý eþanjörünün performansý kefe birikiminden dolayý
düþebilir. Debinin düþmesinden dolayý donma neticesinde hasar
görebilir. O nedenle, kefe oluþumunun önlenmesi için belirli
aralýkta programlý bakýmlarýn yapýlmasý gereklidir.

1. Kullaným sezonuna girmeden önce, aþaðýdaki muayeneleri
gerçekleþtirin:
1) Su kalitesi testi gerçekleþtirin ve standardýn içinde
kaldýðýndan emin olun.
2) Süzgeci temizleyin.
3) Debinin doðru olduðundan emin olun.
4) Çalýþma koþullarýnýn (basýnç, debi, çýkýþ sýcaklýðý, vs.)
normal olduðundan emin olun.

Türkçe

1) Bakým amacýna yönelik olarak su giriþinde ve su çýkýþýnda
bir baðlantý noktasý temin edilmelidir. Plakalý tip ýsý
eþanjörünü kimyasallarla temizlerken, bu 2 baðlantý
noktalarýnýn arasýna bir sirkülasyon pompasý baðlamanýz
gerekir.
Plakalý ýsý eþanjöründeki kefeyi temizlemek için formik,
sitrik, oksalik, asetik veya fosforik asitle %5 seyreltilmiþ bir
çözelti kullanýlmasý önerilir.
Hiçbir zaman hidroklorik, sülfürik veya nitrik asit kullanmayýn, çünkü bu tür çözeltilerin güçlü korozif özelliði
vardýr.
2) Giriþ su borusu baðlantý noktasýndan önce ve çýkýþ su
borusu baðlantý noktasýndan sonra bir stop vanasý temin
edilmelidir.
3) Temizleme kimyasallarýnýn sirkülasyon borusunu plakalý tip
ýsý eþanjörünün giriþ borusuna baðlayýn. Bir süre, plakalý
tip ýsý eþanjörünün içine 50 - 60°C’deki temizleme
çözeltisini doldurun. Sonra, temizleme çözeltisini bir
pompa ile 2-5 saat deveran ettirin.
Temizleme süresi, temizlik çözeltisinin sýcaklýðýna veya
kefe birikme derecesine baðlýdýr. O nedenle, kefe
giderme düzeyini belirlemek için lütfen temizlik
çözeltisinin kirlilik derecesindeki deðiþimi (renk) gözleyin.
4) Temizlik çözeltisini deveran ettirdikten sonra, çözeltiyi
plakalý tip ýsý eþanjöründen boþaltýn, ýsý eþanjörünü %12’lik sodyum hidroksit (NaOH) veya sodyum bikarbonat
(NaHCO3) çözeltisi ile doldurun. Nötralizasyon amacýyla
bu çözeltiyi 15-20 dakika deveran ettirin.
5) Nötralizasyon iþlemi tamamlandýktan sonra, plakalý tip ýsý
eþanjörünün iç kýsmýný taze ve temiz su kullanarak
dikkatle durulayýn.
6) Piyasada satýlan herhangi bir temizlik maddesi kullanýldýðýnda, önceden bu tür maddenin paslanmaz çelik ve
bakýra karþý korozif özelliklerinin olmadýðýný kontrol edin.
7) Temizleme yönteminin ayrýntýlarý için ilgili temizlik
maddesinin üreticisine danýþýn.
Temizlik tamamlandýktan sonra, ünitenin normal bir þekilde
kullanýlabilir olduðundan emin olun.

İkaz
• Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat iþlemleri lisanslý
bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalý ve ilgili yerel ve ulusal
yönetmeliklere uygun olmalýdýr.
• Sahada yapýlan kablo tesisatý iþlemleri aþaðýda verilen kablo
þemalarýna ve talimatlara göre yapýlmalýdýr.
• Özel olarak ayrýlmýþ güç devresi kullandýðýnýzdan emin olun.
Hiçbir zaman baþka bir cihazla paylaþýlan güç beslemesi
kullanmayýn.
• Soðutucu boru tesisatý tamamlanana kadar çalýþtýrmayýn.
(Boru tesisatý tamamlanmadan çalýþtýrýlýrsa kompresör
bozulabilir.)
• Güç kablolarý ile iletim kablolarýnýn baðlantýsýný yaparken
hiçbir zaman termistör, sensör, vs. sökmeyin.
(Termistör, sensör, vs. sökülmüþ durumda çalýþtýrýlýrsa
kompresör bozulabilir.)
• Kesinlikle bir toprak kaçak detektörü takýn.
(Bu cihazda bir inverter kullanýldýðýndan, toprak kaçak
detektörünün kendisinin arýza yapmasýný önlemek için,
yüksek armonik için uygun bir toprak kaçak detektörü takýn.)
• Bu ürün, ancak ürün çalýþtýrýldýðýnda çalýþan bir ters çevrilmiþ
faz koruma detektörüne sahiptir.
• Koruma cihazýný (S1PH) kýsa devre yaparak üniteyi
çalýþtýrmayýn.
Geçici bir enerji kesintisinden sonra fazýn ters çevrilme,
kaybedilme ihtimali varsa veya ürün çalýþýrken elektrik kesilip
geri geliyorsa, lokal olarak ters çevrilmiþ faz koruma devresi
baðlayýn. Ters fazda ürünün çalýþtýrýlmasý kompresörü ve
diðer parçalarý bozabilir.
• Güç kablosunu sýkýca baðlayýn.
• N fazý eksik olarak veya hatalý bir N fazýyla güç verilmesi
ekipmaný bozacaktýr.
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Opsiyonel parçalar

Not
• Adaptörü sýralý baþlatma için kullanýrken, “Örnekler”
bölümüne bakýn.
• Merkezi uzaktan kumandaya baðlantý kablo tesisatý için
merkezi uzaktan kumandanýn montaj kýlavuzuna bakýn.
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Güç devresi ve kablo gereksinimleri

Ünitenin baðlanmasý için bir güç devresi (aþaðýdaki tabloya
bakýn) temin edilmelidir. Bu devre gerekli emniyet cihazlarý ile
korunmalýdýr, örn. ana þalter, her bir fazda yavaþ atan sigorta
ve toprak kaçak detektörü.
Faz ve
frekans

Gerilim

Minimum
Önerilen
devre amperi sigortalar

İletim
hat seçimi

RWEYQ8PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

12,6A

25A

0,75-1,25mm2

RWEYQ10PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

12,6A

25A

0,75-1,25mm2

RWEYQ16PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ18PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ20PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ24PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ26PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ28PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ30PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

Artýk akýmla çalýþan devre kesiciler kullanýldýðýnda, yüksek hýz
tipi 200 mA deðerinde artýk çalýþma akýmý kullanýlmalýdýr.
Not
• Sadece bakýr iletkenler kullanýn.
• Güç kordonu için yalýtýmlý kablo kullanýn.
• Güç besleme kablosunu ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere
göre seçin.
• Kablo ebadý uygulanabilir yerel ve ulusal koda uygun
olmalýdýr.
• Lokal kablo tesisatý güç kordonu ve branþman kablo tesisatý
spesifikasyonlarý IEC60245’e uygundur.
• KABLO TÝPÝ H05VV(*)
*Sadece korunmuþ borularda, korunmuþ borular
kullanýlmadýðýnda H07RN-F kullanýn.
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Genel

• Dýþ üniteler arasýnda güç besleme geçiþ kablosu ile
3 üniteye kadar baðlantý yapýlabilir. Ayrýntýlar için cihaz
tasarým verileri ile teknik verilere bakýn.
• Güç kaynaðý kablosunu güç kaynaðý terminal bloðuna
baðlayýn ve “Saha hat baðlantýsý” bölümü þekil 8’de
gösterildiði gibi sýkýn.
• Bu ünitede bir inverter bulunduðundan, faz ilerletme
kapasitörü takýlmasý güç faktörü iyileþtirme etkisini bozmakla
kalmaz ayný zamanda yüksek frekanslý dalgalardan dolayý
kapasitörün anormal ýsýnmasý kazasýna da yol açabilir. Bu
nedenle, hiçbir zaman faz ilerletme kapasitörü takmayýn.
• Güç dengesizliðini, besleme deðerinin %2’si içinde tutun.
1. Büyük dengesizlik düzgünleþtirme kapasitörünün ömrünü
kýsaltacaktýr.
2. Güç dengesizliði besleme deðerinin %4’ünü aþarsa,
koruyucu bir önlem olarak, ürün çalýþmayý durduracaktýr
ve bir hata gösterimi yapýlacaktýr.
• Elektrik kablo tesisatýný gerçekleþtirirken “elektrik kablo
þemasýný” takip edin.
• Tesisat iþlemini ancak tüm güç kaynaklarý kapatýldýktan sonra
sürdürün.
• Kablolarý her zaman topraklayýn. (Ýlgili ülkenin ulusal
düzenlemelerine göre.)
• Toprak telini gaz borularýna, pis su borularýna, paratoner
çubuklarýna ya da telefon toprak tellerine baðlamayýn.
Gaz borularý: gaz sýzýntýsý olursa patlayabilir veya alev
alabilir.
Pis su borularý: sert plastik boru kullanýlýyorsa topraklama
etkisi saðlanmaz.
Telefon topraklama telleri ve paratonerler:
topraklamadaki anormal elektrik potansiyeli yükselmesinden
dolayý yýldýrým çarptýðýnda tehlikelidir.
• Bu ünitede bir inverter cihazý vardýr. Diðer cihazlar üzerinde
oluþturulan elektromanyetik gürültü etkisini yok etmek ve
kaçak akýmýn ünitenin dýþ mahfazasýna yüklenmesini önlemek
için toprak baðlanmalýdýr.
• Tesisatta kullanýlan ana þalter veya sigorta ile birlikte,
özellikle topraklama hatalarýný korumaya yönelik toprak
kaçak detektörü kullanýlmalýdýr.
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• Belirtilen kabloyu kullanarak teli sýkýca baðlayýn ve terminal
parçalarýna (güç kablolarý terminali, iletim kablolarý terminali
ve toprak terminali) dýþ baský uygulamadan takýlý kelepçe ile
tespit edin. Bkz. “saha hat baðlantýsý”.
• Güç beslemesini kesinlikle ters çevrilmiþ faz ile baðlamayýn.
(Bu ürün ters çevrilmiþ faz koruma detektörüne sahiptir.
Detektör çalýþýrsa, üç fazdan ikisinin yerini deðiþtirin (L1, L2
ve L3).)
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Örnekler

Sistem örneği (Şekil 8’e bakýn)
1. Saha güç kaynaðý
2. Ana þalter
3. Toprak kaçak detektörü
4. Sigorta
5. Soðutma/ýsýtma seçici
6. Uzaktan kumanda
7. Dýþ ünite
8. BS (Branþman Seçici) ünitesi
9. Ýç ünite
güç besleme kablolarý (kýlýflý kablo)
iletim kablolarý (kýlýflý kablo)
İkaz
• Güç kablosu için güç kablo borusu kullanýn.
• Ünitenin dýþýnda, düþük voltaj elektrik kablolarý (örn. uzaktan
kumanda, iletim, vs. için) ve yüksek voltaj elektrik
kablolarýnýn birbirlerinin yakýnýndan geçmemesini saðlayarak
aralarýnda en az 50 mm mesafe býrakýn. Bunlarýn yakýn
olmasý elektrik giriþimine, arýzaya ve kýsa devreye yol
açabilir.
• Güç kablolarýný güç kablosu terminal bloðuna
baðladýðýnýzdan ve Saha hat bağlantýsý konusunda
açýklandýðý gibi tespit ettiðinizden emin olun.
• Ýletim kablolarý Saha hat bağlantýsý konusunda açýklandýğý
şekilde tespit edilmelidir: iletim kablolarý ve SOĞUTMA/
ISITMA seçici.
• Borulara deðmemesi için kablolarý aksesuar kenetleriyle
tespit edin.
• Kablolar ve EL. COMPO. BOX kapaðý yapýnýn üzerine çýkma
yapmamalýdýr ve kapak sýkýca kapatýlmalýdýr.
Güç hattý ve iletim hattýnýn çekilmesi
(Şekil 9’a bakýn)
1. Güç besleme kablolarý ve pompa iþletim kablolarý
(Yüksek gerilim)
2. Baðlantý kablolarý
(Alçak gerilim)
3. Ayýrýn
Çok fazla basýnç baský devre kartýnýn kýrýlmasýna neden
olabileceği için kabloyu basýnç baský kartý üzerindeki
terminal bloğuna dikkatle bağlayýn.
Saha hattý bağlantýsý: iletim kablolarý, kilitleme devresi,
pompa işletim çýkýşý ve SOĞUTMA/ISITMA seçici
Çok fazla basýnç baský devre kartýnýn kýrýlmasýna neden
olabileceði için kabloyu baský devre kartý üzerindeki terminal
bloðuna dikkatle baðlayýn.
[Tekli dýş ünite sistemi olmasý durumunda]
(Şekil 10’a bakýn)
1. SOÐUTMA/ISITMA seçici
2. Dýþ ünite baský devre kartý (A1P)
3. Polariteye dikkat edin
4. Kýlýflý kablo iletken kullanýn (2 kablo) (polarite yok)
5. Terminal kartý (sahadan temin edilir)
6. Ýç ünite
7. Güç kablosunu asla baðlamayýn.
8. BS (Branþman Seçici) ünitesi A
9. BS (Branþman Seçici) ünitesi B
10. Son BS (Branþman Seçici) ünitesi
11. Yalnýz soðutma ünitesi
[Çoklu dýş ünite sistemi olmasý durumunda]
(Şekil 11’e bakýn)
1. Ünite A (Ana ünite)
2. Ünite B
3. Ünite C
4. TO IN/D UNIT
5. TO OUT/D UNIT
6. ÇOKLU ÜNÝTEYE
7. SOÐUTMA/ISITMA seçiciye (yalnýz Isý pompa sistemi)
8. Ýç üniteye
9. Diðer sistemlere

Türkçe

• Ayný boru sisteminde dýþ üniteler arasýndaki iletim kablolarý,
Q1/Q2 (Dýþarý Çoklu) terminallerine baðlanmalýdýr.
Kablolarýn (Dýþ-Dýþ) terminallere baðlanmasý, sistemin arýzalý
çalýþmasýyla sonuçlanýr.
• Diðer hatlarýn kablolarý, iç ünitelerin iletim kablolarýnýn baðlý
olduðu dýþ ünitedeki baský devre kartýnýn F1/F2 (Dýþ-Dýþ)
terminallerine baðlanmalýdýr.
• Ana ünite, iç ünitelerin iletim kablolarýnýn baðlý olduðu dýþ
ünitedir.
• Dýþ üniteler arasýndaki iletim kablolarýn maksimum uzunluðu
30 m olmalýdýr.

[Kilitleme devresinin ve pompa işletim çýkýşýnýn
ayarlanmasý.]
〈Pompa işletim çýkýşý [yüksek voltaj]〉
• 250 V veya daha yüksek nominal voltaj deðerine sahip
aþaðýda belirtilen ebatta yalýtýmlý kablolar kullanýn:
Tek damarlý için: 1,25 mm² veya daha büyük (kablo borusu
iþlemi)
Çok damarlý için: 0,75 mm² veya daha büyük
*Pompa iþletim çýkýþý için kablolar yerel olarak tedarik
edilmelidir.
(Şekil 12'ye bakýn)
1. Pompa iþletim çýkýþ terminali (X2M)
Su pompasý sistem çalýþmasýyla baðlantýlý olduðu
zaman, su pompasý iþletim devresi (1) ve (2)
terminalleri arasýnda düzenlenmelidir.
Kontak spesifikasyonu --- 220 VAC, 3 mA-0,5 A
2. Baský devre kartý (A1P)
3. Yalýtým makaronu takýn.
4. Kilitleme devresinin bağlantýsý
Her bir dýþ üniteye bir kilitleme devresi (su pompasý
elektromanyetik anahtarýnýn yardýmcý bir a-kontaðý)
baðlamayý unutmayýn.
(Mutlaka DC15V, 1mA minimum yükünü
anahtarlamaya yeterli yardýmcý bir a-kontaðý seçin.)
〈Her bir dýþ ünite için baðlantý yapýldýðýnda〉
Terminal bloðuna (X3M) resmin sað altýnda
gösterildiði gibi baðlayýn.
〈Birden fazla dýþ ünite 1 tane tekli ünite olarak
baðlanýrken (merkezi kilitleme)〉
Bu ünite için, dýþ ünitelerin harici kontrolü amacýyla
bir adaptör (aksesuar olarak ayrý satýlýr) kullanarak
birden fazla dýþ ünitenin merkezi kilitlemesini
yapmak mümkündür.
Kablo baðlatýlarýnýn ayrýntýsý için, bkz. “Merkezi
kilitleme kablo bağlantýsýnýn yapýlmasý”.

〈Merkezi kilitleme kablo bağlantýsýnýn yapýlmasý〉
• Merkezi kilitleme yapýldýðýnda, bkz. (3) “8-5 Yerel ayar
durumunda”
• Merkezi kilitleme kullanýldýðýnda terminal bloðu X3M'ye kablo
baðlantýsý gerekmez
• Çoklu sistem için, harici/harici kablo baðlantýsý sadece ana
ünite için yapýlacaktýr.
(Şekil 13’e bakýn)
1. Dýþ ünite A
2. Dýþ ünite B
3. Dýþ ünite C
4. Harici kontrol için adaptör
5. Su pompasýnýn kilitleme devresi
6. Dýþ-Dýþ kablo baðlantýsý
7. Kýlýflý kablo iletken kullanýn (2 kablo) (polarite yok)
[Soğutma/ýsýtma işletim tipinin belirlenmesi]
1.Ýç üniteye baðlý olan uzaktan kumanda ile soðutma/
ýsýtma ayarýnýn yapýlmasý.
Dýþ ünite baský devre kartýndaki (A1P) SOÐUTMA/
ISITMA seçici anahtarýný (DS1), fabrika ayar konumu
KAPALI’da tutun.
(Şekil 16’ya bakýn)
1.Uzaktan kumanda
2.SOÐUTMA/ISITMA seçicisi ile soðutma/ýsýtma ayarýnýn
yapýlmasý.
SOÐUTMA/ISITMA seçiciyi (opsiyonel) A/B/C
terminallerine baðlayýn ve dýþ ünite baský devre kartý
(A1P) üzerindeki SOÐUTMA/ISITMA seçici anahtarýný
(DS1) AÇIK konumuna ayarlayýn.
(Şekil 17’ye bakýn)
1. SOÐUTMA/ISITMA seçici

Türkçe

• Yukarýdaki kablo tesisatý için her zaman 0,75 ila 1,25 mm2
kýlýflý vinil kordonlar veya kablolar (2 damarlý kablolar)
kullanýn. (3 damarlý kablolara sadece SOÐUTMA/ISITMA
seçici için izin verilir.)
• Tüm iletim kablolarý sahadan temin edilir.
• Aþaðýdaki sýnýrlar aþýlacak olursa, anormal bir iletime neden
olunabileceðine dikkat edin;
Maksimum kablo uzunluðu..... 1000 m veya daha az
Toplam kablo uzunluðu......... 2000 m veya daha az
Maksimum branþman sayýsý .. 16 branþman veya daha az
Dýþ ünite arasýndaki kablo uzunluðu .30 m veya daha az
• Hiçbir zaman güç besleme kablosunu herhangi bir
bağlantý kablosuna ve onun terminal bloğuna
bağlamayýn, aksi halde sistemin tümü zarar görebilir.
• Ýletim kablolarý için en çok 16 branþman oluþturulabilir.
Bununla birlikte branþmandan sonra branþmana izin
verilmez.
(Şekil 14’e bakýn)
1. Branþman
2. Branþmandan sonra branþman
• Ýç ünitelere giden kablolar, dýþ ünite içindeki baský devre
kartýnýn F1/F2 (To IN/D UNIT) terminallerine baðlanmalýdýr.
Saha hattý bağlantýsý: Güç besleme kablosu ve iletim
kablosu
Güç kablosunu güç terminal bloðuna baðladýðýnýzdan ve takýlý
kelepçeyi kullanarak þekil 15 ile 19’da gösterildiði gibi tespit
ettiðinizden emin olun.
(Şekil 15’e bakýn)
1. Güç beslemesi
(3N~, 380-415V)
2. Branþman anahtarý, aþýrý akým kesicisi
3. Topraklama teli
4. Toprak kaçak kesici
5. Yalýtým manþonlarý takýn.
6. Güç besleme terminal bloðu
7. Topraklama terminali
8. Aksesuar kelepçeler (A) kullanarak güç kablolarýyla
birlikte topraklama kablolarýný kenetleyin.
9. Topraklama teli
10. Kablo tesisatý sýrasýnda toprak kablolarýnýn
kompresör ana kablolarýna dokunmasýna imkan
vermeyin. Kablolar birbirlerine deðerse, diðer
ünitelerde ters etkiler olabilir.
11. Bir terminale iki kablo baðlarken, sýkýþtýrma stilindeki
terminallerin birbirleriyle sýrt sýrta geldiðinden emin
olun.
Bundan baþka, daha küçük ebatlý kablonun üste
geldiðinden emin olun.
12. Terminal bloðu
13. Sýkýþtýrma stilindeki terminal
14. Tel ölçüsü: Küçük
15. Tel ölçüsü: Büyük
(Şekil 19'a bakýn)
1. Güç besleme kablolarý, pompa iþletim çýkýþý (yüksek
voltaj) ve toprak telleri için giriþ.
2. Güç besleme atlatýcý ve toprak atlatýcý kablolarý için
giriþ. (Yalnýz güç besleme atlatmasý için.)
3. HP/LP kesme vanasý (yüksek sýcaklýk kýsmý)
4. Güç besleme kablolarý, pompa iþletim çýkýþý (yüksek
voltaj) ve toprak tellerini aksesuar kelepçe (A) ile
tutturun.
5. Aksesuar kelepçeyi (B) stop vanasý tespit plakasýnýn
deliðine yerleþtirin.
6. Güç besleme kablolarý, pompa iþletim çýkýþý (yüksek
voltaj) ve toprak telleri.
7. Yaklaþýk 50 mm
8. Güç besleme atlama kablosu ve toprak atlama
kablosu.
9. Tahliye gazýnýn stop vanasý ile temas etmelerini
önlemek için güç besleme kablolarý, pompa iþletim
çýkýþý (yüksek voltaj) ve toprak tellerini aksesuar
kelepçe (B) ile tutturun.
10. Güç atlatma kablosu için taralý alaný keserek tam
delik kapaðýný kullanýn.
11. Taralý alan
12. Aksesuar kelepçeyi (B) elektrik kutusunun altýndaki
deliðe yerleþtirin.
13. Ýletim kablolarý için giriþ. (düþük voltaj)
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14. Kablolarýn anahtar kutusunun üst plakasýna
sabitleneceði yerden hemen önce iletim kablolarýnda
aþaðý doðru bir halka oluþturmayý unutmayýn. Bunun
amacý yoðuþmanýn kablolar üzerinden anahtar
kutusunun içine damlamasýný önlemektir.
15. Ýletim kablolarýný aksesuar kelepçelerle (A) plastik
kelepçelere sabitleyin
16. Ýletim kablolarýný (düþük voltaj) kablo klipsinden
geçirin.
17. Güç besleme kablolarý, pompa iþletim çýkýþý (yüksek
voltaj) ve toprak tellerini aksesuar kelepçe (B) ile
elektrik kutusunun tabanýna tutturun.
18. Güç besleme atlatma kablolarýný demet yapmayýn.
İkaz
〈Güç kablo tesisatý döşenirken dikkat edilecekler〉
Güç terminal bloðu baðlantýlarý için sýkýþtýrma stilinde terminaller
kullanýn.

Güç kablosu
Sıkıştırma stilindeki terminal

Bulunamýyorsa, aþaðýdaki talimatlarý izleyin.
• Güç terminal bloðuna farklý ölçülerdeki kablolarý
baðlamayýn. (Güç kablosu baðlantýsýndaki gevþeklik,
anormal ýsýya neden olur.)
• Ayný kalýnlýktaki kablolarý baðlarken aþaðýdaki þekilde
gösterildiði gibi yapýn.

Her iki tarafa
da aynı ölçüdeki
kabloları bağlayın.

İki tanesinin bir
tarafa bağlanması yasaktır.

Farklı ebatlardaki
kabloların bağlanması yasaktır.

• Kablo baðlantýsýnda, belirlenmiþ güç kablosunu kullanýn
ve sýký bir þekilde baðlayýn, sonra terminal kartýna harici
baský uygulanmasýný önlemek için emniyete alýn.
• Terminal vidalarýný sýkmak için uygun bir tornavida
kullanýn. Küçük aðýzlý bir tornavida baþý sýyýrýr ve uygun
sýkma imkanýný yok eder.
• Terminal vidalarý fazla sýkýlýrsa kýrýlabilir.
• Terminal vidalarýnýn sýkma torku için aþaðýdaki tabloya
bakýn.
M5 (Güç terminal bloðu)
M5 (Toprak)
M3,5 (iletim kablolarý terminal bloðu)

Sýkma torku (N · m)
2,0-3,0
3,2-3,9
0,8-0,97

〈Toprak bağlanýrken dikkat edilecekler〉
Toprak kablosunu dýþarýya çekerken, kenarý kývrýk rondelanýn
açýklýk kýsmýndan geçecek þekilde düzenleyin. (Doðru
olmayan bir toprak baðlantýsý tam bir topraklamanýn elde
edilmesine mani olabilir.)
Kenarı
kıvrık rondela

Sıkıştırma stilindeki terminal
Kesilip
çıkarılmış kesit
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Yerel ayar durumunda

Gerekirse, yerel ayarlarý aþaðýdaki tabloda belirtildiði gibi yapýn.
Ayar için, elektrik kutusunun kapaðýna takýlý olan “Serviste
dikkat edilecekler” plakasýna bakýn.
Tipik yerel ayarlar
*Aþaðýdaki tabloda belirtilenler dýþýndaki ayarlar için cihaz
tasarým materyallerine ve sevis kýlavuzuna bakýn.
(1)Soðutma ve ýsýtma
arasýndaki geçiþin
ayarlanmasý

Bu ayar, soðutma ve ýsýtma arasýndaki geçiþin dýþ
üniteye kurulu bir geçiþ uzaktan kumandasý (aksesuar
olarak ayrý satýlýr) ile yapýlmasý durumunda
gerçekleþtirilir.

(2)Sýralý baþlatma yasaklama Bu ayar, dýþ üniteler sýralý olarak baþlatýlmadýðýnda
ayarý
yapýlýr.
(3)Merkezi kilitleme ayarý
Harici talep ayarý

Bu ayarlar, kilitlemeler bir defada toplu tarzda
baðlandýðýnda veya harici komut ile bir talep iþletimi
gerçekleþtirildiðinde yapýlýr.

(4)Kilitleme kontaðý kapalý
olduðunda anormal ekran
ayarý

Bu ayar, kilitleme kontaðý KAPALI iken bir uzaktan
kumanda üzerinde anormal bir görüntü (HJ)
oluþturulduðunda yapýlýr (ýsý kaynaðý su pompasý
çalýþtýrýlmadýðýnda).

İkaz
Harici bir komuttan talep iþletimi yapýldýðýnda, soðutma ve
ýsýtma için merkezi uzaktan kumanda (aksesuar olarak ayrý
satýlýr) üzerinden soðutma ve ýsýtma ayarýnda ve merkezi
kilitleme ayarýnda bir dýþ ünitenin harici kontrolü için ayrý
bir adaptör (aksesuar olarak ayrý satýlýr) gerekli olur.
Ayrýntýlar için, adaptör ile verilen kýlavuza bakýn.

9. SOĞUTUCU BORULARI
İkaz
Montaj tamamlandýktan sonra, vanayý açtýðýnýzdan emin
olun.
(Ayrýntýlar için bkz. 9-9 İlave soğutucu şarjý) (Ünitenin
vana kapalý olarak çalýþtýrýlmasý kompresörü bozacaktýr.)
Soðutucu ikmali yaparken R410A kullanýn.
Sahadaki tüm boru tesisat iþlemleri lisanslý bir soðutma
teknisyeni tarafýndan yapýlmalý ve ilgili yerel ve ulusal
yönetmeliklere uygun olmalýdýr.
SOĞUTUCU BORULARINA SERT LEHİM YAPARKEN
ALINACAK ÖNLEMLER
Soðutucu borularýnda bakýrla bakýrý sert lehim yaparken
dekapan kullanmayýn. (Özellikle HFC soðutucu borularý için)
Bu yüzden, dekapan gerektirmeyen fosfor bakýr sert lehim
dolgu metali (BCuP-2: JIS Z 3264, B-Cu93P-710/795:
ISO 3677) kullanýn.
(Soðutucu boru sistemleri üzerinde dekapan son derece
zararlý etkiye sahiptir. Örneðin, klor bazlý dekapan
kullanýldýðýnda, boruda korozyona yol açar ya da özellikle
dekapan flor içerdiðinde soðutucu yaðýna zarar verecektir.)
Not
• Montaj aletleri:
Manometre manifoldu, şarj hortumu, vs.
Basýnca dayaným ve yabancý maddelerin (örn. SUNISO
mineral yaðlar ve nem) sisteme karýþmasýný önlemek için
mutlaka özel olarak R410A montajlarý için kullanýlan
montaj aletlerini kullanýn.
(R410A ve R407C için vida özellikleri farklýlýk gösterir.)
Vakum pompasý
1. Çek valfý olan 2 kademeli bir vakum pompasý kullanýn.
2. Pompa çalýþmazken pompa yaðýnýn sistemin içine ters
olarak akmadýðýndan emin olun.
3. —100,7 kPa (5 Torr, —755 mmHg) basýnca boþaltma
yapabilecek bir vakum pompasý kullanýn.

Türkçe
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Boru malzemesinin seçimi
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1. Borularýn içindeki yabancý maddeler (imalat yaðlarý da dahil)
2.

30 mg/10m veya daha az olmalýdýr.
Soðutucu borularý için aþaðýdaki malzemeleri kullanýn:
Malzeme: Dikiþsiz fosforla oksijeni giderilmiþ bakýr boru
Ebat: Doðru ebadý belirlemek için bkz. “Bağlantý
örneği”.
Kalýnlýk : Soðutucu borularý için ulusal ve yerel yasalara
uygun bir kalýnlýk seçin.
R410A soðutucusu için tasarým basýncý 4,0 MPa (40 bar)
olmalýdýr.
Japonya’nýn Yüksek basýnçlý Gaz Güvenlik Yasasýna (Ocak
2003 itibariyle) göre borulardaki minimum kalýnlýk aþaðýda
gösterilmiþtir.
Tablodaki sertlik derecesi (O tipi, 1/2H tipi)
JIS H 3300’de belirtilen malzeme tiplerini gösterir.
(birim: mm)

Sertlik
derecesi
dýþ çap

O tipi
φ6,4

φ9,5 φ12,7 φ15,9

en küçük kalýnlýk 0,80 0,80 0,80 0,99
(birim: mm)
Sertlik
derecesi
dýþ çap

φ19,1 φ22,2 φ25,4 φ28,6 φ31,8 φ34,9 φ38,1 φ41,3
0,80

0,88

0,99

1,10

1,21

1,32

1,43

3. “Baðlantý örneði” bölümüne bakarak seçilmiþ olan belirli
4.
5.

6.

7.

boru branþmanlarýný kullandýðýnýzdan emin olun.
Kesme vanasý çalýþtýrma prosedürü hakkýnda 9-10'daki
“Kesme vanasý çalýþtýrma prosedürü” bölümüne bakýn.
Boru tesisatýnýn, “Baðlantý örneði” bölümünde gösterildiði
gibi, azami müsaade edilen boru uzunluðu sýnýrlarý, müsaade
edilen seviye farký ve branþmandan sonra izin verilen
uzunluk içinde yapýlmasý gerekir.
Soðutucu branþman kitinin montajý için, kit ile birlikte verilen
montaj kýlavuzuna bakýn.
Ve aþaðýda listelenen þartlarý izleyin.
• REFNET baðlantýyý yatay veya dikey branþman
oluþturacak þekilde monte edin.
• REFNET kolektörü yatay branþman oluþturacak þekilde
monte edin.
(Şekil 22’ye bakýn)
1. Yatay yüzey
2. Yatay yüzeye karþý 30° içinde
3. Yatay yüzey
Dýþ ünitelerin çoklu baðlantýsý için, opsiyonel
(BHFP22MA56·84, BHFP26MA56·84) olarak ayrý satýlan dýþ
ünite çoklu baðlantý boru kiti gereklidir. Montajý yaparken
aþaðýdaki kýsýtlamalara dikkat ederek kit ile gelen montaj
kýlavuzuna bakýn.

Dýş ünite çoklu bağlantý boru kitinin montajý için kýsýtlama
• Baðlantýyý ikaz plakasý üste gelecek þekilde ±15° eðimle
yatay olarak monte edin. Þekil 23’e bakýn (Þek. A)
Dikey olarak baðlamayýn. Þekil 23’e bakýn (Þek. B)
• Branþman borusuna 500 mm veya daha fazla düz kýsým
býrakýn ve bu alanda yerel boruyu bükmeyin. Baðlantýya
120 mm veya daha uzun yerel boru (düz boru) takýlýrsa
500 mm veya daha fazla düz kýsým saðlanabilir. Þekil 23’e
bakýn (Þek. C)
• Hatalý montaj dýþ ünitede kýrýlmaya neden olabilir.
(Şekil 23’e bakýn)
1. Ýkaz plakasý
2. Yatay çizgi
3. Zemin
4. 500 mm veya daha fazla düz kýsým
5. Yerel boru
(120 mm veya daha uzun)

Türkçe

• Nem ve kirlilik gibi yabancý maddelerin sistemin içine
karýþmasýný önlemek üzere önlemler alýn.
Yer

Montaj dönemi
Koruma yöntemi
Bir aydan fazla
Boruyu ezin
Bir aydan az
Boruyu ezin veya
Döneme baðlý
bantlayýn
Ýç
olmaksýzýn
• Bakýr borularý duvarlardan geçirirken çok dikkat
edilmelidir.
Dýþ
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Boru bağlantýsý

• Sadece üniteyle beraber gelen havþa somunlarýný
kullanýn.
Farklý havþa somunlarýnýn kullanýlmasý, soðutucunun
sýzmasýna neden olabilir.
• Sert lehim yaparken mutlaka azotla üfleme yapýn.
(Azot deðiþimi yapmadan ya da borulara azot vermeden
sert lehimleme yapmak borularýn içinde büyük miktarlarda
oksit filmi oluþturur, bu da soðutma sistemindeki vanalarý
ve kompresörleri kötü yönde etkiler ve normal çalýþmaya
engel olur.)
İkaz

1/2H tipi

en küçük kalýnlýk 0,80

Boru tesisatý gerçekleştirilirken
kirlenmeye karşý koruma

Boru baðlantýlarýna sert lehim uygularken oksitlenme
önleyiciler kullanmayýn.
Kalýntý, borularý týkayabilir ve ekipmanlarý bozabilir.
Not
• Azotla yer deðiþtirme yöntemi için, bkz. “Montaj Kýlavuzu”
(satýcýnýza baþvurun).
• Sert lehim yaparken serbest býrakýlan azotun basýnç
regülatörü 0,02 MPa (0,2 kg/cm2) veya daha düþüðe
ayarlanmalýdýr.
(Şekil 18’e bakýn)
1. Soðutucu borusu
2. Sert lehim yapýlacak yer
3. Azot
4. Bantlama
5. Manüel vana
6. Regülatör
Borular bağlanýrken dikkat edilecekler
• Havþa parçasý iþleme ölçüleri için aþaðýdaki tabloya bakýn.
• Havþa somunlarýný takarken, havþalarýn içine ve dýþýna
soðutucu yaðý uygulayýn ve önce elle üç veya dört tur
çevirin.
(Ester veya eter yaðý kullanýn.)
• Sýkma torku için aþaðýdaki tabloya bakýn.
(Çok fazla tork uygulanmasý geniþletmelerin çatlamasýna yol
açabilir.)
• Bütün borular baðlandýktan sonra, azot kullanarak gaz kaçak
testi gerçekleþtirin.
boru ebadý

sýkma torku (N · m)

A (mm)

havşa biçimi

φ9,5

32,7 - 39,9

12,8 - 13,2

φ12,7

49,5 - 60,3

16,2 - 16,6

φ15,9

61,8 - 75,4

19,3 - 19,7

90°±2
45
A

°±2

R=0,4~0,8

Tavsiye edilmez ancak acil durumda olabilir
Bir tork anahtarý kullanmanýz þarttýr, ancak üniteyi tork anahtarý
olmadan monte etmek zorunda kalýrsanýz aþaðýdaki montaj
yöntemini izleyebilirsiniz.
İş bittikten sonra, mutlaka gaz sýzýntýsý olmadýğýný kontrol
edin.
Havþa somununu bir anahtarla sýkmaya devam ettiðinizde,
sýkma torkunun aniden arttýðý bir nokta vardýr. Bu noktadan
sonra, havþa somununu aþaðýda gösterilen açýyla sýkýn:
Boru ebadý

Sonraki sýkma açýsý

φ9,5

60 ila 90 derece

Tavsiye edilen alet kol uzunluðu
Yaklaþýk 200 mm

φ12,7

30 ila 60 derece

Yaklaþýk 250 mm

φ15,9

30 ila 60 derece

Yaklaþýk 300 mm
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Soğutucu borularýnýn bağlanmasý

Dýş üniteye boru bağlantýsýný aksesuar borularýný kullanarak
yapýn
(Şekil 20’ye bakýn)
1. Gaz tarafý borularý
2. (sahadan temin edilir)
3. Aksesuar borusu (2) (KALIN)
4. Sývý tarafý borusu (sahadan temin edilir)
5. Havþa somunu (Üniteye dahildir)
6. Aksesuar borusu (1) (İNCE) ve (3) kullanýlmaz.
7. HP/LP gaz tarafýndaki borular (sahadan temin edilir)
8. Emme gaz tarafýndaki borular (sahadan temin edilir)
9. Taralý alaný kesip çýkarýn ve delik için kapak olarak
kullanýn.
10. Taralý alan
11. Aksesuar borusu (1) (İNCE)
12. Aksesuar borusu (2) ve Aksesuar borusu (3)
13. Boru iþleme esaslarý
14. Aksesuar borusu (3)
15. Sert lehim
16. Aksesuar borusu (2) (KALIN)
17. Ürüne takmadan önce sert lehim uygulayýn.
Ünitelerin montajýnda dikkat edilecekler
Not
• Dýþ ünitelerin çoklu baðlantýsý için, opsiyonel
(BHFP22MA56·84, BHFP26MA56·84) olarak ayrý satýlan dýþ
ünite çoklu baðlantý boru kiti gereklidir.
• Montajý yaparken “soðutucu borularýnýn baðlanmasý”
kýsmýnda açýklanan kýsýtlamalara dikkat ederek kit ile gelen
montaj kýlavuzuna bakýn.

1. Borulara yað kaçma riskinden sakýnmak için dýþ üniteler
arasýndaki borular düz veya hafif yukarý doðru
yönlendirilmelidir.

Model 1

Dış üniteler arasındaki boru sistemi

2. Branþmandan sonraki gaz borularýna (ýsý geri kazaným
sistemi olmasý halinde hem tahliye hem de emme gaz
borularý), dýþ ünite baðlantýsýnýn boru kiti içinde verilen
borularý kullanarak mutlaka 200 mm veya daha büyük bir
yað tutucu takýn. Aksi halde, soðutucu borularýn içinde
kalarak dýþ ünitede hasara yol açabilir.

200 mm
veya daha
fazla

Yasaklanmýþ model
Gaz borularýnda yað tutucu monte edilmemiþ.
iç üniteye

★

En uzak dýþ unite içinde yağ kalabilir.
Model 1 veya model 2’ye deðiþtirin

3. Dýþ ünite baðlantý boru kiti arasýndaki veya dýþ üniteler
arasýndaki boru uzunluðu 2 m’yi geçerse, gaz hattýnda kitten
2 m mesafe içinde 200 mm’lik bir çýkma oluþturun.

2 m veya daha az ise
Dış ünite arasında boru sistemi
2 m veya daha az
iç üniteye

iç üniteye

2 m veya daha fazla ise
Model 2

2 m veya daha az
iç üniteye

Kalkış yüksekliği
200 mm veya daha fazla

iç üniteye

Model 1 veya model 2’ye değiştirin

Yasaklanmýþ model
iç üniteye
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Boruların içinde
Aşağı
yağ kalır
doğru eğim
Aşağı
doğru eğim

Türkçe

Türkçe

BS
ünite

Sývý borularý

Gaz borularý

(2-borulu)

Gaz borularý
Sývý borularý

Yükseklikteki fark
Yükseklikteki fark
Yükseklikteki fark

Þarj edilecek ilave soðutucu R (kg)
(R 0,1 kg biriminde yuvarlanmalýdýr.)

Þarj edilecek ilave soðutucunun hesaplanmasý

Dýþ branþman ile dýþ ünite arasýndaki borular (kýsým C)

Dýþ branþmanlar arasýndaki borular (kýsým B)

Dýþ ünite (*) ile soðutucu branþman kiti arasýndaki borular (kýsým A)

Çoklu dýþ ünite sisteminde, ayarlarý aþaðýdaki þekle göre yapýn.

İkaz
Tablodaki boru kalýnlýklarý Japon Yüksek Basýnçlý Gaz Kontrol yasasý
gereksinimlerini gösterir. (Oca. 2003 itibariyle)
Kalýnlýk ve malzeme yerel tüzüðe uygun olarak seçilecektir.

Boru ebadý seçimi

Aþaðý yönde iç ünitelere örnek

Soðutucu branþman kitleri yalnýz
R410A ile kullanýlabilir.

Soðutucu branþman kit seçimi

Gerçek boru uzunluðu

Gerçek boru uzunluðu

Dýþ ve iç üniteler arasýnda
İç ve iç üniteler arasýnda
Dýþ ve dýþ üniteler arasýnda

Eþdeðer uzunluk
Toplam uzatma uzunluðu

Gerçek boru uzunluðu

ünite sistemi

Çoklu dýþ

Tekli dýþ
ünite sistemi

Dýþ branþman ile dýþ ünite arasýnda
(Çoklu system olmasý halinde)

Dýþ (*) ve iç üniteler
arasýnda

Branþmandan sonra izin verilen uzunluk

İzin verilen
yükseklik
uzunluk

İzin verilen
azami
uzunluk

Çoklu dýþ ünite sistemi olmasý halinde, [dýþ ünite]
okunurken [iç ünite tarafýndan görülen birinci dýþ
branþman] olarak deðerlendirilmelidir.

[*]

(İnce hat): 2 borulu

İç ünite
tarafý

HP/LP gaz borularý
Emme gaz borularý
Sývý borularý

• BS ünitesi ile iç unite arasýndaki borular,

(Kalýn hat): 3 borulu

• Dýþ unite ile BS ünitesi arasýndaki borular

(3-borulu)
Dýþ ünite HP/LP gaz borularý
tarafý
Emme gaz borularý
Sývý borularý

(8 iç üniteli Ýsý pompasý sisteminin baðlanmasý)

Baðlantý örneði
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Dýþ ünite
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Dýþ ünite

c
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REFNET kolektörlü branþman

φ22,2 × 0,80

φ28,6 × 0,99
φ28,6 × 0,99

φ15,9 × 0,99
φ19,1 × 0,80

φ19,1 × 0,80
φ22,2 × 0,80

φ34,9 × 1,21

HP/LP gaz
borusu

φ19,1 × 0,80

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99

φ 9,5 × 0,80

Sývý borusu

Boru ebadý (dýþ çap x Min. kalýnlýk)
Emme gaz
borusu

⎛
⎜
⎝

φ22,2 ebatta sývý borularýnýn⎞⎟ ×0,37 +
toplam uzunluðu (m)
⎠ (kg/m)
⎛
⎜
⎝

φ22,2 × 0,80

φ19,1 ebatta sývý borularýnýn⎞⎟ ×0,26 +
toplam uzunluðu (m)
⎠ (kg/m)

φ28,6 × 0,99

HP/LP gaz
borusu

⎛
⎜
⎝

200
290
420
640
920

Ýsý geri kazanma sistemi
4 kg
6,5 kg
9 kg

3 kg
4,5 kg
6 kg
RWEYQ30

φ19,1 × 0,80

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99

φ 9,5 × 0,80

Sývý borusu

e
f
g
h

:
:
:
:

φ
φ
φ
φ

9,5×10 m
9,5×10 m
6,4×10 m
6,4×20 m

i:
j:
k:
l:

b+u

i

c+d+e+f+r+s+t g+h+j+k+l+m+n+o+p 25,1

R= 30 0,26 + 11 0,18 + 10 0,12 + 49 0,059 + 100 0,022 + 9 = 25,071
a

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99
φ19,1 × 0,80
φ22,2 × 0,80

Gaz borusu

φ9,5 × 0,80

φ6,4 × 0,80
φ9,5 × 0,80

Sývý borusu

Boru ebadý
(dýþ çap × minimum et kalýnlýðý)

(kg)

φ 12,7×10 m
φ 6,4×10 m
φ 6,4×10 m
φ 6,4×10 m

m:
n :
o :
p :

φ
φ
φ
φ

6,4×10 m
6,4×10 m
6,4×10 m
6,4×10 m

r:
s:
t:
u:

ϕ 9,5×3 m
φ 9,5×3 m
φ 9,5×3 m
φ 15,9×1 m

kolektör kullanan soðutucu branþmanýna örnek

20, 25, 32, 40, 50 tipi
63, 80, 100, 125 tipi
200 tipi
250 tipi

RWEYQ30 için REFNET baðlantý ve REFNET
(Ýsý geri kazanma sistemi)
a : φ 19,1×30 m
Dýþ ünite RWEYQ30 ve
b : φ 15,9×10 m
borularýn uzunluðu doðru ise
c : φ 9,5×10 m
d : φ 9,5×10 m

φ28,6 × 0,99

Ýsý pompa sistemi

φ34,9 × 1,21
φ41,3 × 1,43

φ19,1 × 0,80

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99

φ15,9 × 0,99
φ19,1 × 0,80
φ22,2 × 0,80
φ28,6 × 0,99
φ28,6 × 0,99

RWEYQ20

φ12,7 ebatta sývý borularýnýn⎞⎟ ×0,12
toplam uzunluðu (m)
⎠ (kg/m)

x<
x<
x<
x<
x<

HP/LP gaz
borusu

Boru ebadý (dýþ çap × minimum et kalýnlýðý)
Emme gaz
borusu

RWEYQ10

Sistem adý

⎛
⎜
⎝

< 150
150 ≤
200 ≤
290 ≤
420 ≤
640 ≤
920 ≤

İç kapasite endeksi

İç kapasite tipi

BS ünitesi (soðutucu branþman kiti) ile iç ünite arasýndaki borular
• İç ünite üzerindeki baðlantý borularýnýn ölçüsüne uydurun.
(Birim: mm)
İç ünite baðlantý borularý ebadý

(Örnek 3,6) REFNET Kolektör olmasý halinde,
iç üniteler 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Soðutucu branþman kiti ile soðutucu branþman kiti/BS ünitesi arasýndaki borular
BS ünitesi ile soðutucu branþman kiti arasýndaki borular
• Aþaðý yönde baðlanacak iç ünitelerin toplam kapasitesine göre aþaðýdaki
tablodan bir tanesini seçin.
• Soðutucu branþman kiti/BS ünitesi ile soðutucu branþman kiti arasýndaki
boru sisteminin 2 borulu olmasý halinde gaz borularýnýn ölçüsü için
• Baðlantý borularýnýn ölçüsü, genel sistem koþulu altýnda seçilen soðutucu
borularýnýn ölçüsünü aþmamalýdýr.
(Birim: mm)

(Örnek 2,5) REFNET Kolektör B olmasý halinde, iç üniteler 7 + 8
(Örnek 2,5) REFNET Kolektör olmasý halinde, iç üniteler 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

φ15,9 ebatta sývý borularýnýn⎞⎟ ×0,18 +
⎠ (kg/m)
toplam uzunluðu (m)

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99

Sývý borusu

Boru ebadý (dýþ çap x Min. kalýnlýk)
Emme gaz
borusu

Dýþ ünite
+ ⎛⎜φ9,5 ebatta toplam sývý⎞⎟ ×0,059 + ⎛⎜φ6,4 ebatta toplam sývý⎞⎟ ×0,022 + tarafýndan
⎝borusu uzunluðu (m) ⎠ (kg/m)
⎝ borusu uzunluðu (m) ⎠ (kg/m)
düzeltilmiþ
hacim

R=

16HP
18,20HP

Dýþ ünitenin
toplam
kapasitesi

Dýþ branþmanlar arasýndaki borular (kýsým B)
• Yukarý yönde baðlanacak dýþ ünitenin toplam kapasitesini esas alarak ölçüyü aþaðýdaki tablodan seçin.
(Birim: mm)

RWEYQ8
RWEYQ10
RWEYQ16
RWEYQ18, 20
RWEYQ24
RWEYQ26-30

Dýþ ünitenin
kapasite tipi

Dýþ ünite (*) ile soðutucu branþman kiti arasýndaki borular (kýsým A)
Dýþ branþman ile dýþ ünite arasýndaki borular (kýsým C)
(Birim: mm)
• Dýþ ünitenin baðlantý borularýnýn ölçüsüne uydurun

(Örnek 1,4) REFNET Kolektör C olmasý halinde, iç üniteler 5 + 6 + 7 + 8

Dýþ (*) ve iç üniteler arasýndaki boru uzunluðu ≤ 120 m
(Örnek 2,5) ünite 6 : a + b + l ≤ 120 m, 8 : a + m + n + p ≤ 120 m
(Örnek 3,6) ünite 8 : a + o ≤ 120 m
(Örnek 1,4) ünite 8 : a + b + c + d + e + s ≤ 120 m
Dýþ (*) ve iç üniteler arasýndaki eþdeðer boru uzunluðu ≤ 140 m (Not 1) (eþdeðer boru uznuluklarýný REFNET baðlantý için 0,5 m, REFNET kolektör için 1 m, BSVP100,160 için 4 m ve BSVP250 için 6 m varsayýn.)
Dýþ üniteden (*) tüm iç ünitelere toplam boru uzunluðu ≤ 300 m
u
t
Dýþ branþmandan iç üniteye boru uzunluðu
≤ 10 m
Eþdeðer uzunluk: maks. 13 m
r ≤ 10 m (Eþdeðer uzunluk ≤ 13 m)
s
r
u+s ≤ 10 m (Eþdeðer uzunluk ≤ 13 m)
Dýþ ve iç üniteler arasýndaki yükseklik farký (H1) ≤ 50 m
(Dýþ unite aþaðýda ise maks. 40 m)
İç üniteler arasýndaki yükseklik farký (H2) ≤ 15 m
u+t ≤ 10 m (Eþdeðer uzunluk ≤ 13 m)
Dýþ ünite (ana) ve dýþ ünite (alt) arasýndaki yükseklik farký (H3) ≤ 2 m
Dýþ ünite
İlk soðutucu branþman kitinden (ya refnet REFNET yada REFNET kolektör) iç üniteye boru uzunluðu ≤ 40 m (Not 2)
(Örnek 2,5) ünite 6 : b + l ≤ 40 m, 8 :m + n + p ≤ 40 m
(Örnek 3,6) ünite 8 : o ≤ 40 m
(Örnek 1,4) ünite 8 : b + c + d + e + s ≤ 40 m
REFNET baðlantýnýn seçilmesi:
REFNET kolektörün seçilmesi
• Dýþ ünite tarafýndan sayarak ilk branþmanda REFNET baðlantýlar kullanýldýðýnda.
• REFNET kolektörün aþaðý yönünde baðlanacak iç ünitelerin toplam kapasitesine göre aþaðýdaki tablodan uygun olaný seçin.
Dýþ ünitenin kapasitesine göre aþaðýdaki tablodan seçin.
• 250 tipinin REFNET kolektörün aþaðý yönünde baðlanamayacaðýna dikkat edin.
(Örnek 1,2,4,5 : REFNET baðlantý A )
Soðutucu branþman kit adý
İç kapasite endeksi
Soðutucu branþman kit adý
Dýþ ünite kapasite tipi
Boru sisteminin 3 borulu olmasý halinde Boru sisteminin 2 borulu olmasý halinde
Ýsý geri kazanma sistemi
Ýsý pompa sistemi
< 200
KHRP26M22H, KHRP26M33H
RWEYQ8, 10 tipi
KHRP25A33T
KHRP26A33T
KHRP25M33H
200 ≤ x< 290
KHRP26M33H
RWEYQ16-20 tipi
KHRP25A72T + KHRP25M72TP
KHRP26A72T
290
≤
x<
640
KHRP25M72H+KHRP25M72HP
KHRP26M72H
RWEYQ24-30 tipi
KHRP25A73T + KHRP25M73TP
KHRP26A73T + KHRP26M73TP
640 ≤
KHRP25M73H+KHRP25M73HP KHRP26M73H+KHRP26M73HP
• Birinci branþman dýþýndaki REFNET baðlantýlar için, toplam kapasite endeksi doðrultusunda uygun branþman
kiti modelini seçin.
Soðutucu branþman kit adý
Dýþ branþman kitinin seçilmesi (Dýþ unite tipi RWEYQ20 veya daha yukarýsý olduðunda gereklidir.)
İç kapasite endeksi
• Dýþ ünitelerin sayýsýna göre aþaðýdaki tablodan seçin.
Boru sisteminin 3 borulu olmasý halinde Boru sisteminin 2 borulu olmasý halinde
KHRP26A22T
< 200
KHRP25A22T
Dýþ ünitenin ünite sayýsý
Ýsý geri kazanma sistemi
Ýsý pompa sistemi
KHRP26A33T
200 ≤ x< 290
KHRP25A33T
2 ünite
BHFP26MA56
BHFP22MA56
290 ≤ x< 640
KHRP25A72T+KHRP25M72TP KHRP26A72T
3 ünite
BHFP26MA84
BHFP22MA84
640 ≤
KHRP25A73T+KHRP25M73TP KHRP26A73T+KHRP26M73TP

Örnek 4

Örnek 1
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* Aþaðýdaki tablo ýsý geri kazaným sistemi olmasý durumu için geçerlidir (3-boru: emme gaz, HP/LP gaz ve sývý borularý).
Isý pompa sistemi olmasý durumunda (2-boru: Gaz ve sývý borularý), gaz borularý için boru ebadýný emme gaz borusundan ve sývý borularý için sývý gaz borusundan seçin.
Ve BS ünitesi gerekli deðildir.

Bağlantý örneği

12

13

Türkçe

(Þekil 21’e bakýn)
1.Dýþ ünite
2.Ana borular
3.Sadece sývý borusunu büyütün
4.Birinci soðutucu branþman kiti
5.İç ünite

Dýþ ve iç üniteler arasýndaki eþdeðer boru uzunluðu 80 m veya
daha fazla olduðunda, sývý tarafýndaki borularýn ebadý (þekil 21’e
bakýn) doðru tabloya göre büyütülmelidir.
(Emme gaz borusu ile HP/LP gaz borusunu hiçbir zaman büyütmeyin.)

Sistem
RWEYQ8, 10PY1
RWEYQ16PY1
RWEYQ18 ~ 24PY1
RWEYQ26 ~ 30PY1

Sývý borusu
φ9,5 → φ12,7
φ12,7 → φ15,9
φ15,9 → φ19,1
φ19,1 → φ22,2

a+b×2+c×2+d×2+e×2+f×2+g×2
+h+i+j+k+l+m+n+p≤ 300 m
h, i, j....... p ≤ 40 m
En uzak iç ünite 8
En yakýn iç ünite 1
(a+b+c+d+e+f+g+p)-(a+h)≤ 40 m

2. Toplam uzatma boyunun hesaplanmasý için yukarýdaki
borularýn gerçek boylarý ikiye katlanmalýdýr. (ana boru
ve büyütülmeyen borular hariç)

3. İç üniteden en yakýn branþman kitine ≤ 40 m

4. [Dýþ üniteden en uzak iç üniteye] ve [Dýþ üniteden en
yakýn iç üniteye] arasýndaki fark
≤ 40 m

* Sahada bulunuyorsa bu ebadý kullanýn. Aksi taktirde arttýrýlamaz.

8 b+c+d+e+f+g+p≤ 90 m
b, c, d, e, f, g için sývý ve emme gaz borusu
ebadýný büyütün

Örnek Çizimler

1. İlk branþman kiti ile son branþman kiti arasýndaki sývý
ve emme gaz boru ebadýnýn büyütülmesi gerekir.
(Redüksiyonlar sahadan temin edilmelidir)
Bununla birlikte, ana boruyla ayný boru ebadýnda olan
borular büyütülmemelidir.

Gerekli Þartlar
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φ34,9 → φ38,1∗

5
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F
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6

g
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8 )

n

G

8

p

REFNET baðlantý (A-G)

φ22,2 → φ25,4∗
φ28,6 → φ31,8∗

İç üniteler ( 1

3

d

φ15,9 → φ19,1
φ19,1 → φ22,2

A

Dýþ ünite

a

φ 9,5 → φ12,7
φ12,7 → φ15,9

Sývý ve emme gaz borusu ebadýný aþaðýdaki gibi büyütün

Not 2. İç ünitelere giden ilk branþman kitinden sonra izin verilen uzunluk 40 m veya daha azdýr, ancak aþaðýdaki þartlarýn hepsi yerine getirilirse 90 m’ye çýkarýlabilir. (“REFNET baðlantýlý branþman” olmasý halinde)

Not 1.
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Sýzdýrmazlýk testi ve vakumla kurutma

Ýmalatçý tarafýndan ünitelerde kaçak testi yapýlmýþtýr.
Hava kaçak testi ve vakumla kurutma öncesinde vanalarýn
sýkýca kapalý olduðunu onaylayýn.
Kirliliðin girmesine engel olmak ve yeterli basýnç direncini
garantilemek için her zaman R410A için özel olarak ayrýlmýþ
takýmlarý kullanýn.
• Sýzdýrmazlýk testi: Azot gazý kullanmayý ihmal etmeyin.
(Servis aðzý konumu için dýþ ünitenin ön
1
paneli üzerine [saðda] takýlý “Ýkaz”
etiketine bakýn.)
(Şekile bakýn)
1. [Servis önlemleri] Etiketi
2. EL. COMPO. BOX kapaðý
2
3. [Ýkaz] Etiketi
3
Sývý ve gaz borularýný 4,0 MPa (40 bar)
basýnca getirin (4,0 MPa (40 bar)
basýnçtan fazlasýný uygulamayýn). Basýnç
24 saat içinde düþmezse sistem testi geçer. Basýnç düþerse,
azotun nereden sýzdýðýný bulun.
• Vakumla kurutma: —100,7 kPa (5 Torr, —755 mmHg)
basýnca boþaltma yapabilecek bir vakum pompasý kullanýn.
1. 2 saatten fazla süreyle bir vakum pompasý kullanarak
sistemi sývý ve gaz borularýndan boþaltýn ve sistemi
—100,7 kPa veya daha az basýnca getirin. Sistemi bu
durumda 1 saatten fazla beklettikten sonra vakum
manometresinin yükselip yükselmediðini kontrol edin.
Yükselirse, sistemde ya nem yada kaçak olabilir.
2. Boru içinde nem kalmasý ihtimali varsa aþaðýdakiler
yapýlmalýdýr (boru tesisat iþlemi yaðmur mevsiminde veya
uzun bir sürede yapýlýrsa, çalýþma sýrasýnda yaðmur suyu
boruya girebilir).
Sistemi 2 saat süreyle boþalttýktan sonra, sistem basýncýný
azot gazýyla 0,05 MPa (vakum kaldýrma) basýnca yükseltin
ve vakum pompasý kullanarak tekrar sistemi 1 saat
süreyle —100,7 kPa veya daha az (vakum kurutma)
basýnca boþaltýn. Sistem 2 saat içinde —100,7 kPa
basýnca boþaltýlamazsa, vakum kaldýrma ve vakum
kurutma iþlemini tekrarlayýn.
Ardýndan sistemi 1 saat süreyle vakumda beklettikten
sonra, vakum manometresinin yükselmediðini onaylayýn.

9-7

Boru yalýtýmý

Kaçak testini ve vakumla kurutmayý bitirdikten sonra borular
yalýtýlmalýdýr. Aþaðýdaki noktalarý göz önünde bulundurun:
• Baðlantý borularýný hem sývý tarafýnda, hem de gaz tarafýnda
ve soðutucu branþman kitlerini tamamen yalýtmayý ihmal
etmeyin.
Bunlarýn yalýtýlmamasý sýzýntýya neden olabilir. (Gaz
borularýnýn sýcaklýðý 120°C’ye ulaþabilir. Kullanýlan yalýtýmýn
bu sýcaklýklara karþý koyduðundan emin olun.)
• Soðutucu borularýnýn yalýtýmýný, montaj ortamýna göre takviye
edin. Yalýtým yüzeyinde terleme oluþabilir.
• Kesme vanasýndaki terlemenin, yalýtým içindeki boþluklardan
ve dýþ ünite iç üniteden daha yüksekte bulunduðundan
borulardan iç üniteye damlama ihtimali varsa, baðlantýlarýn
üzeri týkanarak bunun önüne geçilmelidir.
İkaz
Dokunulursa yanmalara sebebiyet verebileceðinden,
baðlantý borularýný yalýtmayý ihmal etmeyin.

9-8

Cihazýn ve montaj şartlarýnýn kontrol
edilmesi

Aþaðýdakileri kontrol ettiðinizden emin olun.

1. Hatalý güç kablosu veya gevþek somun olmadýðýndan emin
2.
3.
4.
5.

olun.
Bkz. “8. SAHA KABLOLARI”.
Hatalý iletim kablosu veya gevþek somun olmadýðýndan emin
olun.
Bkz. “8. SAHA KABLOLARI”.
Hatalý soðutucu borusu bulunmadýðýndan emin olun.
Bkz. “9.SOĞUTUCU BORULARI”.
Boru ebatlarýnýn doðruluðundan emin olun.
Bkz. “9-1 Boru malzemesinin seçimi”.
Yalýtým iþleminin yapýldýðýndan emin olun.
Bkz. “9-7 Boru yalýtýmý”.

Türkçe

6. Ana güç devresi izolasyon direncinin zayýflamadýðýndan emin
olun.
500 V deðerindeki bir megatest cihazý kullanarak, güç
terminalleri ve toprak arasýnda 500V DC’lik bir gerilim
uygulayarak 2 MΩ veya daha fazla izolasyon direnci elde
edildiðini kontrol edin. Megatest cihazýný hiçbir zaman iletim
kablolarý için kullanmayýn (dýþ ve iç ünite, dýþ ve COOL/HEAT
[SOÐUTMA/ISITMA] seçicisi arasýnda, vs.).

9-9

İlave soğutucu şarjý
İkaz

• Saha kablo tesisatý tamamlanmadan soðutucu þarj
edilemez.
• Soðutucu ancak kaçak testi ve vakumla kurutma iþlemi
gerçekleþtirildikten sonra yüklenebilir.
• Bir sistemi þarj ederken, koç darbesi tehlikesinden dolayý
maksimum izin verilen yükleme miktarýnýn kesinlikle
aþýlmamasýna dikkat edilmelidir.
• Uygun olmayan bir madde ile þarj etmek patlamalara ve
kazalara yol açabilir, bu yüzden her zaman uygun
soðutucunun (R410A) yüklendiðinden emin olun.
• Soðutucu konteynerleri yavaþça açýlmalýdýr.
• Soðutucu þarj ederken her zaman koruyucu eldiven kullanýn
ve gözlerinizi koruyun.
• Bu dýþ ünite, fabrikada soðutucuyla yüklenmiþtir ve boru
ebatlarý ile boru uzunluklarýna baðlý olarak bazý sistemler
ilave soðutucu yüklenmesini gerektirir.
• Üniteye ilave edilecek soðutucu miktarýný tabloya bakarak
belirleyin, verilen “Ýlave Edilmiþ Soðutucu” plakasýna yazýn ve
ön kapaðýn arka tarafýna iliþtirin.
Not: ilave edilecek miktar için baðlantý örneðine baþvurun.
İlave soğutucu şarjý prosedürü (1) - normal olarak
• Soðutucuyu sývý borusuna sývý halde yükleyin. R410A karýþýk
bir soðutucu olduðundan, gaz halinde yüklenirse
kompozisyonu deðiþir ve normal sistem çalýþmasý artýk
garanti edilemez.
• Gerekli basýnç mukavemetini saðlamak ve yabancý maddelerin sisteme karýþmasýný önlemek için, yalnýzca R410A için
ayrýlmýþ montaj aletleri kullandýðýnýzdan emin olun.

1. Þarj öncesinde, tüpte sifon bulunup bulunmadýðýný kontrol
edin.
Sifon takýlý tüple şarj yapýlmasý

Tüp dik konumda şarj edin.
İçinde sifon borusu vardır,
o nedenle tüpü baş aşağı
çevirmek gerekmez.
Diğer tüple şarj yapýlmasý.

Tüp baş aşağı konumda şarj edin.

2. Vakumla kurutma tamamlandýktan sonra, ilave soðutucuyu
sývý kesme vanasý servis aðzýndan sývý halde yükleyin:
Aþaðýdaki talimatlarý dikkate alarak:
• Gaz ve sývý kesme vanalarýnýn kapalý olduðunu kontrol
edin.
• Kompresörü durdurun ve belirlenmiþ soðutucu aðýrlýðýný
yükleyin.
(Dýþ ünite iþletimde deðilse ve toplam miktar
yüklenemiyorsa, aþaðýda gösterilen Ýlave soðutucu þarjý
prosedürü (2) izlenmelidir.)
Not
• Ýlave soðutucunun yüklenmesi için prosedürler
(Şekil 24’e bakýn)
1. Basýnç düþürme valfý
2. Azot
3. Soðutucu tüpü
4. Sifonlu
5. Ölçme aygýtý
6. Vakum pompasý
7. A vanasý
8. B vanasý
9. Þarj hortumu
10. Dýþ ünite
11. Gaz tarafý
12. Sývý tarafý
13. Tahliye gaz tarafý
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14.
15.
16.
17.
18.

Emme gaz tarafý
Kesme vanasý servis aðzý
Ýç üniteye
Ýç üniteye / BS ünitesine
Kesikli çizgiler saha borularýný gösterir

İlave soğutucu şarjý prosedürü (2)- İlave soğutucu şarj
işletimiyle
Ýlave soðutucu þarj iþletimi için sistem ayarlarý hakkýnda,
dýþ ünitedeki elektrik kutusunun kapaðý üzerine takýlý
[Servis Önlemleri] etiketine bakýn.
1. Tüm kesme vanalarýný tam olarak açýn (þekil 24’teki
A vanasý ve B vanasý tam kapalý býrakýlmalýdýr).
2. On dakika sonra, sývý hattý kesme vanasýný tam kapatýn
ve ardýndan vanayý 180° döndürerek açýn.
Ýlave soðutucu þarj iþletimini baþlatýn
Ayrýntý için [Servis önlemleri] Etiketine bakýn.
Soðutucunun ilave þarjý zor oluyorsa, su sýcaklýðýný
düþürün veya soðutucu tüpünü ýsýtýn.
(Soðutucu tüpünü sýcak kompres yaparak veya 40 derece
veya daha düþük sýcaklýktaki ýlýk suyla ýsýtýn.)
3. Sistem belirli bir miktar soðutucu ile þarj edildikten sonra,
ilave soðutucu þarj iþletimini durdurmak için dýþ ünitedeki
baský devre kartý (A1P) üzerinde bulunan RETURN
düðmesine (BS3) basýn.
4. Hem sývý tarafý, hem de gaz tarafý kesme vanasýný hemen
açýn.
(Kesme vanasý hemen açýlmazsa, sývý kapamasý borunun
patlamasýna neden olabilir.)
Not
• Ýlave soðutucunun yüklenmesi için prosedürler
(Şekil 24’e bakýn)

〈İkaz〉
• Baþlýk contasýna zarar vermeyin.
• Servis aðzý baðlantýsý için daima bir dolum hortumu kullanýn.
• Baþlýðý sýktýktan sonra soðutucu kaçaðý olmadýðýný kontrol
edin.
• Çalýþma sonrasýnda, mutlaka servis aðzýnýn kapaðýný
belirtilen torkla iyice sýkýn.
• Bir havþa somununu gevþetirken, daima iki anahtarý birlikte
kullanýn. Boru baðlantýlarýný yaparken havþa somununu
sýkmak için daima bir açýk aðýz anahtar ile tork anahtarýný
birlikte kullanýn.
• Havþa somununu takarken, havþaya (iç ve dýþ yüzlere) eter
yaðý veya ester yaðý sürün ve sýkma baþlangýcý olarak 3 veya
4 tur elle sýkýn.
• Ýþletimi baþlatmadan önce stop vanasýný açmayý unutmayýn.
(Şekil 26’ya bakýn)
1. Baþlýðý çýkarýn ve altýgen anahtarlarla vanayý saatin
tersi yönünde durana kadar çevirin.
2. HP/LP gaz kesme vanasý
3. Sývý kesme vanasý
4. Emme gazý kesme vanasý
5. Bölme flanþýný hiç bir nedenle asla sökmeyin.
6. Emme gaz tarafýnda tam kapama

10. MONTAJ SONRASI KONTROLLER
Montajdan sonra aþaðýdakileri kontrol edin:

1. Kesme vanasý

2.

9-10 Kesme vanasý çalýştýrma prosedürü
İkaz
“9-8 Cihazýn ve montaj þartlarýnýn kontrol edilmesi”
konusunun 1-6 maddesi tamamlanana kadar kesme
vanasýný açmayýn. Gücü açmadan kesme vanasýnýn açýk
býrakýlmasý soðutucunun kompresörde birikmesine neden
olabilir, bu da yalýtýmýn bozulmasýna yol açar.
Kesme vanasýnýn açýlmasý

1. Baþlýðý çýkarýn ve altýgen anahtarla (JISB4648) vanayý saat
yönünün tersine çevirin.

2. Mil duruncaya kadar çevirin.

3.

Kesme vanasýna aþýrý kuvvet uygulamayýn. Vana, dip oturma
yüzeyi tipinde olmadýðýndan, bunun yapýlmasý vana gövdesini
kýrabilir. Her zaman altýgen anahtarý kullanýn.
Baþlýðý tam sýktýðýnýzdan emin olun.

Kesme vanasýnýn kapatýlmasý

1. Baþlýðý çýkarýn ve altýgen anahtarla (JISB4648) vanayý saat
yönünde çevirin.

2. Mil, ana gövde keçesine temas edene kadar vanayý iyice
3.

sýkýn.
Baþlýðý tam sýktýðýnýzdan emin olun.
* Sýkma torku için aþaðýdaki tabloya bakýn.

Sýkma torku
Kesme
vanasý
ölçüsü
Sývý
tarafý
Gaz
tarafý

Sýkma torku N-m (Kapatmak için saat yönünde çevirin)
Gaz tarafý
Baþlýk (vana Servis
Havþa aksesuar
Mil (vana gövdesi)
kapaðý)
aðzý
somunu borusu
(1)
Altýgen anahtar
_
5,4-6,6
13,5-16,5 11,5-13,9 32,7-39,9
4 mm
Altýgen anahtar
_
27-33
36-44
11,5-13,9
22-28
10 mm

(Şekil 25’e bakýn)
1. Servis aðzý
2. Baþlýk
3. Altýgen delik
4. Mil
5. Ana gövde contasý

15

3.

Kesme vanasýnýn (hem sývý hem de gaz) açýk olduðundan
emin olun.
Bölüm 9-10’daki “Kesme vanasý çalýştýrma prosedürü”
konusuna bakýn.
Ýlave soðutucu þarjý
Üniteye ilave edilecek soðutucu miktarý verilen “Soðutucu
þarj etiketi” üzerine yazýlmalý ve ön kapaðýn arka tarafýna
iliþtirilmelidir.
Kurulum tarihi
Kurulum tarihi kaydýný EL. COMPO. BOX kapaðýnda bulunan
yapýþkan etiket üzerinde EN60335-2-40’a göre
tuttuðunuzdan emin olun.

11. TEST ÇALIŞTIRMASI
İkaz
Montaj tamamlandýktan sonra, kesme vanasýný açtýðýnýzdan
emin olun. (Sistemin vana kapalý olarak çalýþtýrýlmasý
kompresörü bozar.)

11-1 Hava deşarjý
• Isý kaynaðý su pompasýný çalýþtýrarak, yerel borularýn hava
deþarj deliðinden su gelene kadar deþarj iþlemini
gerçekleþtirin.
(Montajdan sonra iþletimin ilk sefer yapýlmasý için, bir kontrol
iþletimi gerçekleþtirmeniz gerekir.)

11-2 Güç beslemesini açmadan önce
• Gücü açmadan önce EL. COMPO. BOX kapaðýný sýkýca
kapatýn.
• Güç açýk konuma getirildikten sonra dýþ ünite baský devre
kartý (A1P) ayarlarýný yapýn ve EL. COMPO. BOX kapaðýnda
bulunan LED göstergesini muayene kapýsýndan kontrol edin.

11-3 Kontrol işletimi
(Montajdan sonra iþletimin ilk sefer yapýlmasý için, mutlaka bu
yönerge doðrultusunda bir kontrol iþletimi gerçekleþtirmeniz
gerekir.) Aksi halde, “U3” Anormal Kodu belirir ve and normal
iþletim gerçekleþtirilemez.)
(1)Kilitleme devresinin baðlantýsýný kontrol Kilitleme devresi baðlanmamýþsa, dýþ
edin
ünite çalýþtýrýlamaz.
(2)Lüzumlu olmasý halinde, dýþ ünite baský
devre kartý (A1P) üzerinde bulunan dip
anahtarýný (DS1) ve butonlu anahtarlarý
(BS1 ila 5) kullanarak sahada sistem
ayarlarýný yapýlandýrýn.
Bundan sonra, elektrik kutusunun
kapaðýný kapatýn.
(3)Dýþ ünitelere ve iç ünitelere giden
gücü AÇIN.

Yapýlandýrmayý her zaman gücü AÇIK
konuma getirdikten sonra gerçekleþtirin.
Ayar yöntemini öðrenmek için, þekil 27'de
gösterilen elektrik kutusunun kapaðýna
takýlý [Servis Önlemleri] etiketine bakýn.
Yaptýðýnýz gerçek ayarlarýn [Servis
Önlemleri] etiketine kaydedilmesi
gerektiðini unutmayýn.
Ýþleme baþlamadan 6 saat önce gücü
AÇTIÐINIZDAN emin olun. Karterin elektrikli
ýsýtýcý ile ýsýtýlmasý için bu gereklidir.

Türkçe

(4)Isý kaynaðý su pompasýný çalýþtýrýn ve
dýþ ünitenin içine ýsý kaynaðý suyunu
doldurun.

Isý kaynaðý su pompasý çalýþmýyorsa, dýþ
ünite çalýþtýrýlamaz.

(5)Isý kaynaðý su sýcaklýðýnýn çalýþma
sahasý (10 - 45°C) içinde kaldýðýndan
emin olun.

Çalýþma sahasý dýþýndaki bir sýcaklýkta dýþ
ünite çalýþtýrýlamaz.

(6)Dýþ ünitede bulunan baský devre kartý (A1P) üzerindeki LED'i kontrol ederek veri
iletiminin normal gerçekleþtirildiðini görün.
LED göstergesi
(Teslimat öncesinde varsayılan
durum)
Bir dış ünite kurulu
Ana istasyon
Birden fazla
dış ünite
Alt istasyon 1
kurulduğunda (*) Alt istasyon 2

Mikrobilgisayar Sayfa Hazır/
Hata
işletim
monitörü
HAP

j
j
j
j

H1P

h
h
h
h

H2P

h
h
h
h

LED göstergesi:

Soğutucu/ısıtıcı geçişi
Toplu
Toplu Düşük
Ferdi (ebeveyn) (çocuk) gürültü

Talep

Çoklu

H3P

H7P

H8P

H4P

H5P

H6P

i h h h h
i h h h h
h h h h h
h h h h h
h KAPALI i AÇIK j Yanıp

h
i
j
h

(7) • Dýþ ünitenin P-paneli (A1P)
üzerindeki basmalý buton anahtarlarý
(BS1 - 5) kullanarak, gerekirse yerel
ayar gerçekleþtirin.
• Çoklu dýş ünite kurulumu halinde,
ayarý ana ünite üzerinde
gerçekleştirin.
(Baðýmlý ünite üzerinde yapýlan ayar
geçersiz olur.)

Her zaman ayarý ancak güç beslemesi
uygulandýktan sonra gerçekleştirin.
Ayar yöntemi için, dýþ ünitenin elektrik
kutusunun kapaðýna takýlý “Servis
yapýlýrken dikkat edilecek noktalar”
etiketine (þekil 27'de gösterilmiþtir) bakýn.
(Ayarý yaptýktan sonra, bu ayarýn
ayrýntýlarýný “Servis yapýlýrken dikkat
edilecek noktalar” etiketine mutlaka
kaydedin.)

(8)Tüm kesme vanalarýnýn açýldýðýný kontrol
edin.
Bazý kesme vanalarý kapalýysa açýn.
(Bölüm 9-10’daki “9-10 Kesme vanasý
çalýştýrma prosedürü” konusuna
bakýn.)

[İKAZ]
Hiçbir kesme vanasýný kapalý býrakmayýn.
Aksi halde kompresör arýza yapar.
Soðutma ve ýsýtmanýn ýsý geri kazaným
sistemi için:
Emme tarafýndaki, tahliye gazý tarafýndaki
ve sývý tarafýndaki tüm stop vanalarýný
açýn.
Soðutma ve ýsýtma geçiþ iþletim sistemi
için:
Tahliye gazý tarafýndaki ve sývý tarafýndaki
stop vanalarýný açýn. (Emme tarafýndaki
stop vanasýný tam kapalý býrakýn.)
Dýþ ünitenin P-paneli (A1P) üzerindeki
test çalýþtýrmasý butonuna (BS4) 5 saniye
süreyle basarsanýz, test çalýþtýrmasý
baþlar.
Test çalýþtýrmasýný kesmek isterseniz,
dýþ ünitenin P-paneli (A1P) üzerindeki
RETURN butonuna (BS3) basýn. Sistem
kalan iþletimi yaklaþýk 1 dakika
(maksimum 10 dakika) sürdürür ve sonra
durur.
(Test çalýþtýrmasý sýrasýnda, uzaktan
kumandadan verilen bir komutla çalýþmayý
durduramazsýnýz.)
Anahtar kutusu kapağý üzerindeki
muayene kapağýndan PCB'ye erişerek
yukarýdaki ayarlarý PCB üzerinde
gerçekleştirmeniz gerekir.

(Şekil 27'ye bakýn)
1. Elektrik kutusu
2. Elektrik kutusunun kapaðý
3. Servis için kapak
4. Muayene kapaðý
5. Servis yapýlýrken dikkat edilecek noktalar
〈Kontrol işletiminde dikkat edilecekler〉
• Ýç üniteye ve dýþ üniteye güç verildikten sonra 12 dakika
içinde çalýþtýrýlýrsa, H2P AÇIK konuma gelir ancak
kompresör çalýþmaya baþlamaz. Ýþletimi baþlatmadan önce,
“11-3 Kontrol işletimi” konusunda tablo (6)’ya bakarak
LED göstergesinin doðru olduðundan emin olun.
• Bir iþletimin baþlatýlmasýndan sonra, sistem kompresörü
baþlatana kadar 10 dakika gerekli olabilir. Bu durum
soðutucu daðýlýmýný eþitlemek için normal bir iþlemdir.
• Kontrol iþletimi, iç ünitelerin ferdi olarak kontrolü için bir
olanak saðlamaz. Bu amaca yönelik olarak, kontrol
iþletiminden sonra uzaktan kumandayý kullanarak normal
iþletim gerçekleþtirin.
• Kontrol iþletimi, toplama modu gibi diðer modlarda mümkün
deðildir.
• Kontrol iþletiminden önce iç uzaktan kumandanýn ayarý
deðiþtirlirse, iþletim doðru olarak gerçekleþtirilemeyebilir
ve “UF” arýza kodu görüntülenebilir.

Türkçe

Arýza
kodu
E3
E4
F3
F6
UF
U2
U1
U3

sönüyor

(*) Ana ünite, iç ünitelerin iletim kablolarının bağlı olduğu dış ünitedir.
Diğer dış üniteler alt ünitelerdir.

(9)Kontrol iþletimini [Servis Önlemleri]
etiketinde yazýlý talimatlarý izleyerek
gerçekleþtirin.

Uzaktan kumanda arýza kodunu gösterir
Montaj hatasý

Bir dýþ ünitenin
kesme vanasý kapalý
býrakýlmýþ.
Dýþ ünitelere gelen
gücün fazlarý ters
çevrilmiþ.
Kontrol iþletimi
tamamlanmamýþ.

U1
U2
U4

Bir dýþ veya iç
üniteye güç
beslenmiyor (fazdan
dolayý kesinti dahil).

UF

Üniteler arasýnda
hatalý iletim

E3
F6
UF
U2

Soðutucu aþýrý þarjý

E4
F3

Yetersiz soðutucu

U7
UF

UF
E4

HJ

Tek dýþ ünite kurulu
iken, dýþ çoklu
terminali takýlmýþsa
Kontrol iþletiminden
önce uzaktan
kumanda üzerindeki
iþletim modu
deðiþtirilmiþ.
Isý kaynaðý suyu
sirküle etmiyor.

Düzeltme faaliyeti

Kesme vanasýný açýn.

Pozitif bir faz baðlantýsý
yapmak için üç fazdan (L1,
L2, L3) ikisini yer deðiþtirin.
Kontrol iþletimini tamamlayýn.
Dýþ ünitelerin güç kablolarýnýn
doðru baðlanýp baðlanmadýðýný kontrol edin.
(Güç kablosu L2 fazýna baðlý
deðilse, hiçbir arýza kodu
görünmeyecek ve kompresör
çalýþmayacaktýr.)
Soðutucu hattý borularýnýn ve
iletim kablolarýnýn birbirleriyle
tutarlý olup olmadýðýný kontrol
edin.
Gerekli soðutucu miktarýný boru
uzunluðundan yeniden hesaplayýn ve bir soðutucu geri alma
cihazý ile fazla soðutucuyu geri
alarak soðutucu þarj seviyesini
düzeltin.
• Ýlave soðutucu þarjýnýn
doðru bir þekilde tamamlanýp tamamlanmadýðýný
kontrol edin.
• Gereken soðutucu miktarýný
boru uzunluðundan tekrar
hesaplayýn ve yeterli miktardaki soðutucuyu ilave edin.
Hattý dýþ çoklu terminallerden
(Q1 ve Q2) kaldýrýn.
Tüm iç ünite uzaktan
kumandalarýnda iþletim
modunu “soðutma” olarak
ayarlayýn.
Su pompasýnýn çalýþtýðýndan
emin olun.

11-4 Normal işletimin kontrolü
Kontrol iþletimi tamamlandýktan sonra, üniteyi normal olarak
iþletin. (Dýþ sýcaklýk 24°C veya daha yüksekse, ýsýtma mümkün
deðildir. Kullanma kýlavuzuna bakýn.)
Aþaðýdaki maddeleri kontrol edin
• Ýç ve dýþ ünitelerin normal olarak çalýþtýðýndan emin olun
(kompresörün sývý basmasýndan gelen bir vuruntu sesi
duyulabiliyorsa, üniteyi derhal durdurun ve iþletimi yeniden
baþlatmadan önce ýsýtýcýya yeterli bir süre enerji verin.)
• Her bir iç üniteyi teker teker çalýþtýrýn ve karþýlýðý olan dýþ
ünitenin de çalýþtýðýndan emin olun.
• Ýç üniteden soðuk (veya sýcak) hava gelip gelmediðini
kontrol edin.
• Ýç ünitedeki fan yönü ve fan gücü butonlarýna basarak
doðru bir þekilde çalýþýp çalýþmadýklarýný kontrol edin.
İkaz
〈Normal işletim kontrolünde dikkat edilecekler〉
• Kompresör bir kez durunca, ayný sistemdeki bir iç
ünitenin Çalýştýrma/Durdurma butonuna basýlsa bile
yaklaþýk 5 dakika boyunca tekrar çalýþmayacaktýr.
• Sistem çalýþmasý uzaktan kumanda ile
durdurulduðunda,dýþ üniteler azami 5 dakika daha
çalýþmaya devam edebilir.
• Sistemde ilk kurulýmdan sonra test iþletimi butonuyla
kontrol iþletimi yapýlmamýþsa, “U3” arýza kodu
görüntülenir. Bu durumda, “11-3 Kontrol işletimi”
bahsine bakarak kontrol iþletimini gerçekleþtirin.
• Test çalýþtýrmasýndan sonra, üniteyi müþteriye teslim
ederken EL. COMPO. BOX kapaðý, muayene kapýsý ve ünite
muhafazasýnýn hepsinin de takýlmýþ olduðundan emin olun.
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12. SOĞUTUCU KAÇAKLARI İÇİN
İKAZLAR

B.Bir oda bölmesinin bulunduðu ancak, odalar arasýnda
havanýn ileri geri serbestçe akabileceði yeterince
büyük bir açýklýðýn olduðu yerlerde.

(Soğutucu kaçaklarýyla ilgili olarak dikkat edilecek noktalar)
Giriş
1

Montajcý ve sistem uzmaný, yerel düzenlemeler veya
standartlara göre kaçağa karşý emniyeti sağlayacaklardýr.
Yerel düzenlemeler mevcut değilse aşağýdaki standartlar
geçerli olabilir.
VRV Sistemi, diðer klima sistemleri gibi soðutucu olarak R410A
kullanýr. R410A’nýn kendisi tamamen emniyetli, zehirli olmayan,
yanmayan bir soðutucudur. Yine de, klima cihazýnýn yeterince
büyük bir odaya monte edilmesinin saðlanmasý konusunda
dikkat edilmelidir. Bu, sistemde olasý görünmeyen büyük kaçak
durumunda, soðutucu gazýn maksimum konsantrasyon
seviyesinin aþýlmamasýný saðlar ve bu durum yerel uygulanabilir
düzenlemeler ve standartlara göredir.

2

3.

soðutucu sistemindeki toplam
soðutucu hacmi
iç ünite kurulu olan en küçük
3
odanýn büyüklüðü (m )

Maksimum konsantrasyon seviyesi
Maksimum soðutucu yükleme durumu ve soðutucunun
maksimum konsantrasyonunun hesaplanmasý, insanlarýn
yaþadýðý kaçaðýn olabileceði ortamla doðrudan ilgilidir.
3

3

Konsantrasyonun ölçüm birimi kg/m ’tür (1m yaþama alaný
hacmindeki kg cinsinden soðutucu gaz aðýrlýðý).
Maksimum izin verilen konsantrasyon seviyesi için yerel
uygulanabilir düzenlemelere ve standartlara uygunluk gereklidir.
Australya'da insanýn bulunduðu bir hacimdeki maksimum izin
3
verilen konsantrasyon R407C için 0,35 kg/m ve R410A için
3
0,44 kg/m ile sýnýrlýdýr.

1. odalar arasýndaki açýklýk
2. bölme
(Kapý olmaksýzýn bir açýklýðýn bulunmasý durumunda veya
kapýnýn üstünde ve altýnda her birinin büyüklüðü zemin
alanýnýn %0,15’ine eþit olan açýklýklarýn bulunduðu yerlerde.)
Yukarýda 1 ve 2 adýmlarýndaki hesaplamalarýn sonuçlarýný
kullanarak soðutucu yoðunluðunun hesaplanmasý.

4.

≤

maksimum
konsantrasyon
3
seviyesi (kg/m )

Yukarýdaki hesaplamanýn sonucu maksimum konsantrasyon
seviyesini aþarsa o zaman, sonuç maksimum konsantrasyondan daha az olana kadar, ikinci ardýndan üçüncü en küçük
oda ve devamý için benzer hesaplamalarý yapýn.
Sonucun maksimum konsantrasyon seviyesini aþtýðý
durumlarýn üstesinden gelinmesi.
Bir tesis montajý, maksimum konsantrasyon seviyesini aþan
bir konsantrasyonla sonuçlandýðýnda, sistemin yeniden elden
geçirilmesi gerekecektir. Lütfen Daikin satýcýnýza danýþýn.

1
2

1. soðutucu akýþ yönü
2. soðutucu kaçaðýnýn olduðu oda (tüm soðutucunun
sistemden dýþarý akmasý)
Soğutucu, havadan daha ağýr olduğundan bodrum, vs. gibi
soğutucunun kalabileceği yerlere özellikle dikkat edin.
Maksimum konsantrasyonun kontrolü için prosedür
Maksimum konsantrasyon seviyesini aþaðýdaki 1’den 4’e kadar
adýmlara göre kontrol edin ve uygunluk için gerekenleri yapmak
üzere harekete geçin.

1. Her bir sisteme yüklenen soðutucu miktarýný (kg) ayrý olarak
hesaplayýn.
tek üniteli bir
sistemdeki
soðutucu miktarý
(fabrikadan
çýkmadan önce
sistemin
yüklenmiþ olduðu
soðutucu miktarý)

+

ilave yükleme
miktarý (soðutucu
borularýnýn uzunluk
veya çapýna göre
yerel olarak ilave
edilen soðutucu
miktarý)

=

sistemdeki
toplam
soðutucu
miktarý (kg)

Not
• Tek bir soðutucu tesis tamamen ayrý 2 baðýmsýz soðutucu
sisteme bölündüðünde, her bir ayrý sistemin þarj edildiði
soðutucu miktarýný kullanýn.
2. En küçük oda hacmini hesaplayýn (m3)
Aþaðýdaki gibi bir durumda (A), (B) hacmini tek bir oda
olarak veya en küçük oda olarak hesaplayýn.
A.Daha küçük oda bölmelerinin olmadýðý yerlerde
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