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1.

HERŞEYDEN ÖNCE

• Bu doküman Daikin RXYN10AY1 Serisi VRV Inverter 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 ünitenin nasýl monte edilmesi gerektiði
anlatýlmamaktadýr. Bunun için iç ünite ile birlikte tedarik
edilmiþ olan montaj kýlavuzuna bakýnýz.

1-1 Güvenlik önlemleri
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 yanýsýra montaj kýlavuzunu da saklamasýný
söyleyin.
ÝKAZ ve UYARI ibarelerinin anlamý
İKAZ............ Bu talimatlarýn düzgün bir þekilde yerine
getirilmemesi, kiþisel yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.
UYARI ......... Bu talimatlarýn düzgün bir þekilde yerine
getirilmemesi, bulunulan þartlarýn ciddiyetine
baðlý olarak, maddi hasar veya kiþisel
yaralanma ile sonuçlanabilir.

Türkçe

Montaj elkitabý

İKAZ
• 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 aþmasýný 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 1
kapaðýnýn sýkýca kapatýlabilmesini saðlayacak þekilde
yerleþtirin.
EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 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.
• 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.

1
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• Yükleme hortumlarý ve basýnç kalibreleri gibi yüksek
basýnçlara direnmesi gereken montaj cihazlarý
Minimum 12,3 MPa basýnca dayanabilecek basýnçdirençli cihazlar kullanýnýz.

• Kesinlikle bir toprak kaçaðý kesicisi takýn.
Toprak drenaj kesicisinin takýlmamasý, elektrik çarpmasýna
veya yangýna neden olabilir.
UYARI
• Bu montaj kýlavuzundaki talimatlara uyarken, doðru drenaj
saðlamak için drenaj borularý takýn ve yoðuþmayý önlemek
için borularý yalýtýn.
Yanlýþ drenaj baðlantýsý, dahili su sýzýntýsýna ve maddi hasara
neden olabilir.
• Görüntü parazitlerini veya gürültüyü önlemek için iç ve dýþ
üniteleri, güç giriþi kablolarýný ve baðlantý tellerini televizyon
ve radyolardan en az 1 metre uzaða kurun.
(Gelen sinyal gücüne baðlý olarak, 1 metre, parazitin ortadan
kaldýrýlmasý için yeterli bir mesafe olmayabilir.)
• Elektronik floresan lambalarýnýn bulunduðu odalarda
(dönüþtürücü veya hýzlý baþlatma türleri), uzaktan kumandanýn (telsiz kiti) iletme mesafesi, beklendiðinden daha kýsa
olabilir.
Ýç üniteyi floresan lambalardan olabildiðince uzaða kurun.
• 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 sýzýntýna
neden olabilir.
2. Örneðin sülfürik asit gazý gibi, aþýndýrýcý gazlarýn
bulunduðu yerlere.
Bakýr borularýn veya lehimli parçalarýn aþýnmasý, soðutucunun sýzdýrmasýna neden olabilir.
3. Elektromanyetik dalga yayan makinelerin yakýnýna.
Elektromanyetik dalgalar, kumanda sisteminin çalýþmasýný
bozabilir ve ünitenin arýzalanmasýna neden olabilir.
4. Yanýcý gaz sýzýntýsýnýn olabileceði yerlere, havada karbon
liflerinin veya yanýcý toz süspansiyonlarýnýn bulunduðu yerlere veya örneðin boya tineri ya da benzin gibi uçucu ve
yanýcý maddelerin iþlendiði yerlere.
Ünitenin bu gibi koþullar altýnda kullanýlmasý yangýna
neden olabilir.

3.

Ýç ünite bir R744-tahsis edilmiþ ünitedir. Aþaðýdaki iç ünite
modelleri baðlanabilir niteliktedir. (Diðer iç ünite modellerini
baðlamayýnýz, aksi halde bir iç boru kýrýlmasý ortaya çýkabilir.)
UYARI

• Ýç ünitenin monte edilmesi esnasýnda, iç ünite ile birlikte
tedarik edilmiþ olan montaj kýlavuzuna bakýnýz.
• Ürünün montaj iþlemi için seçmeli aksesuarlara ihtiyaç duyulur. Seçmeli aksesuarlar hakkýndaki bilgilere bakýnýz.

2-2 Standart olarak verilen aksesuarlar
Aþaðýdaki aksesuarlar dahil edilmiþtir. Aksesuarlarýn bulunduklarý yerler þekilde gösterilmiþtir.
Not
Montaj tamamlanana kadar aksesuarlarýn hiçbirini atmayýn.
Gaz tarafý Gaz tarafý
aksesuar aksesuar
borusu
borusu
(2)
(1)

Adý

Kýskaç
(1)

Kýskaç
(2)

Kýskaç
(3)

Miktarý

8 adet.

2 adet.

1 adet.

1 adet.

1 adet.

Biçimi

Küçük

Adý
Miktarý

Büyük

Kalýn

Sývý kenar
aksesuar
borusu (1)

Sývý kenar
aksesuar
borusu (2)

Susturucu

1 adet.

1 adet.

1 adet.

Biçimi
Ýnce

2.

MONTAJDAN ÖNCE

2-1 Bu ürün hakkýnda
1. Bu üründe R744 (CO2) soðutucu

kullanýlmaktadýr.
R744 soðutucunun kullanýlmasý esnasýnda son derece
dikkatli olunmalý ve sistem üzerinde oluþabilecek (madeni
yað ve diðer türdeki yaðlar ve nem dahil olmak üzere) bozulmalarýn önüne geçilebilmesi üzere sýký önlemlere baþvurulmalýdýr. “6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORU DONANIMI”
kýsmýndaki talimatlarý uyguladýðýnýzdan emin olunuz.

2. Tasarým

prosedürü 12,3 MPa (R410A için 4,0 MPa)
þeklindedir. Bundan dolayý, aþaðýdaki geleneksel parçalar
kullanýlamaz.
• Baðlantý borularý
Kalýn çeperli borulara ihtiyaç duyulur. Boru özellikleri için
“6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORU DONANIMI” kýsmýna
bakýnýz.
• Geniþletme somunu baðlantýlarý
Mevcut deðil. Lehim baðlantýlarý uygulayýn.
• Boru lehim baðlantýlarý
Maksimum 12,7 mm çaplý borular ............. Manþon
geniþletme iþlemi ile lehim baðlantýlarý yapýn.
15,9 mm çaplý borular .... Seçmeli aksesuar olarak satýlan
soketleri kullanýn.
• Dirsekler
Seçmeli aksesuar olarak satýlan ürünleri kullanýn.

2

Adý
Miktarý

Biçimi

Termal yalýtým borusu

Diðer

1 adet.

1 parça Her bir parça
hakkýnda
• Ýþletme elkitabý
• Montaj elkitabý
• Elektrik kablolarý þema
kitapçýðý
• Uygunluk beyannamesi
• “GÖSTERGE ÝÇÝN
TALEP” etiketi (Montaj
kayýtlarý)



















Türkçe
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2-3 Kombinasyon
Dahili üniteler aþaðýdaki aralýklarda monte edilebilir.

< Eðer tek bir ünite olarak monte edilirse > < Seri olarak monte edilirse >

≥50

≥50

Ön yüz

• 15,9 mm çaplý borularla manþon geniþletme iþlemi yapmak
zordur. Borularýn birleþtirilmesi için seçmeli aksesuar olarak
satýlan aþaðýdaki soketi kullanýnýz.

3.

6,4

çaplý baðlantý

BHFN3A10L

9,5

çaplý baðlantý

BHFN4A10L

12,7 çaplý baðlantý

BHFN5A10L

15,9 çaplý baðlantý

≥300

Duvar yüksekliði
için sýnýr yok
≥200
≥400

≥200

Ön yüz

Aþaðýdaki koþullarýn karþýlandýðý bir montaj yeri seçiniz.
Müþterinin iznini alýnýz.



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 titreþimi ve ses çýkarmayý
önleyecek þekilde düz olmalýdýr.

≥500

 

ünite ve dahili ünite arasýndaki boru uzunluðu izin verilen boru uzunluðunu aþmamalý. (Bkz. “6. SOĞUTUCU
AKIŞKAN BORU DONANIMI”)

   !"
    !"

hava giriþi ve çýkýþýnýn rüzgara karþý olmayacaðý yer-

ler.
Hava giriþi ve çýkýþý bölümlerine doðrudan rüzgar esmesi
ünitenin çalýþmasýný engelleyecektir.
Gerekirse rüzgarý engellemek için bir blok kurun.

###$ % &
###$ % 

UYARI


6. Ünitenin etrafýndaki boþluk servis bakýmý için yeterli olmalý ve



hava giriþi ve hava çýkýþý için minimum boþluk vardýr.
(Minimum boþluk gereksinimleri için “Montaj Boþluk Örnekleri” bölümüne bakýnýz.)

Türkçe

≥100

 

4. Harici









!   "
##

##

#

 

   


1.

 


 

≥1000

!   "

#

 

≥1000

≥1500

Montaj Boşluk Örnekleri
• Aþaðýdaki resimde gösterilen montaj boþluðu gerekliliði, dýþ
sýcaklýk 35°C olduðu zaman soðutma iþlemi için bir referans
anlamýndadýr.
Eðer tasarým dýþ sýcaklýðý 35°C’yi aþarsa veya ýsý yükü tüm
dýþ ünitede maksimum kapasiteyi aþarsa, giriþte aþaðýdaki
resimde gösterilenden daha da büyük bir alan býrakýnýz.
• Montaj esnasýnda, insan trafiðini ve rüzgarý dikkate alarak,
söz konusu yer için aþaðýdaki resimde gösterilen kalýplarýn
en uygun biçimini kullanarak üniteleri monte ediniz.
• Eðer monte edilen ünitelerin sayýsý aþaðýdaki resimde gösterilen kalýptan daha fazla ise, üniteleri kýsa devre oluþmayacak þekilde monte ediniz.
• Ünitenin önündeki boþlukla ilgili olarak, üniteleri monte
ederken yerel soðutucu akýþkan boru donanýmý için
gerekecek boþluðu hesaba katýn.

≥400

Ön yüz

NOT) Kalýp 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 aþýyorsa, aþaðýdaki þekilde
gösterilen h1 ve h2 deðerlerini hesaplayýn, ön yüzün
servis boþluðuna h1/2 deðerini ve hava giriþ bölümünün
servis boþluðuna da h2/2 deðerini ekleyin.

YERİN SEÇİLMESİ

5. Ünitenin

Duvar yüksekliði
için sýnýr yok



Dirsek

BHFN2A10L

(Kalýp 3)



Not
12,3 MPa basýnca dayanabilecek boru malzemeleri kullanýnýz.
• Eðer bükme açýsýnýn azaltýlmasý gerekiyorsa, seçmeli aksesuar olarak satýlan farklý bir dirsek kullanýnýz. Bu, 15,9 mm
çaplý borularýn bükülme kýsýmlarý için özellikle önemlidir.

Ön yüz

≥50
≥100



15,9 çaplý baðlantý

≥50
≥100



BHFN5A10S

Ön yüz

(Kalýp 2) NOT)

(Kalýp 3)
≥300

Soket

≥10
≥20

≥500

(Kalýp 2) NOT)

≥10
≥20

≥300

BHRN26A33T

≥10

Ön yüz

Ön yüzün
Hava giriþi için
Ön yüzün
Hava giriþi için servis boþluðu servis boþluðu
servis boþluðu servis boþluðu

≥300
≥10

• Boru iþleri için, seçmeli aksesuar olarak satýlan soðutucu
ayýrma kitine ihtiyaç duyulur. Soðutucu ayýrma kitini seçmek
için “6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORU DONANIMI” kýsmýna
bakýnýz.

   

2-4 İsteğe bağlý aksesuarlar

≥500

16 ünite

(Kalýp 1) NOT)

≥100

125 - 325

(Kalýp 1) NOT)

≥500

Toplam iç ünite sayýsý

Ön yüzün
Hava giriþi için Ön yüzün
Hava giriþi için
servis boþluðu servis boþluðu servis boþluðu servis boþluðu

Ýç ünite
Dahili ünitelerin toplam kapasitesi

REFNET baðlantýsý

• Eðer aþaðýdaki resimde bulunan çalýþma koþullarý uygulanamazsa, bayinizle veya doðrudan Daikin ile irtibat kurunuz.

≥1

0
00

 

≥1500
≥1500
≥1500

(mm)

Bir inverter klima AM yayýlýmýnda dolayý üretilen elektronik bir
ses çýkarabilir. Ana klimayý ve elektronik kablolarýný nereye
monte edeceðinizi inceleyin, stereo cihazlardan, kiþisel
bilgisayarlardan, vb. uygun uzaklýklarý belirleyin.
Özellikle zayýf alýþ 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.

3
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koþullarýna baðlý olarak, aþaðýya (ya da kaldýrýma)
damlamalar olursa, merkezi gider süzme kiti (ayrý satýlýr)
montajý gibi bir önlem alýn.

3. Soðutucu

akýþkan R744 zehirli deðildir, yanýcý deðildir ve
güvenlidir. Ancak soðutucu akýþkan sýzarsa, oda boyutuna
baðlý olarak konsantrasyonu izin verilen sýnýrý aþabilir.
Bundan dolayý, sýzýntýya karþý gerekli önlemleri almanýz
gerekebilir. Ayrýntýlar için “Mühendislik Verileri” kýsmýna
bakýnýz.

4. Çok

kar yaðýsý alan bölgelerde montaj yaparken, aþaðýdaki
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.

• Ünitenin, titreþimi ve sesi önleyecek güçte bir taban üstüne
monte edildiðinden emin olun.
• Taban, ünitenin ayaklarýnýn (66 mm) geniþliðinden daha
büyük olmalý ve üniteyi desteklemelidir.
Koruyucu lastik takýlacaksa, tabanýn tüm yüzeyine takýn.
• Tabanýn yüksekliði yerden en az 150 mm olmalýdýr.
• Cývatalarý kullanarak üniteyi tabana sabitleyin. (Piyasada
bulunan 4 adet M-12 tipi yapý cývatasý, vida somunu ve pul
kullanýn.)
• Yapý cývatalarý 20 mm boyunca sokulmalýdýr.

ÜNİTENİN TESLİM EDİLMESİ
forklift kollarýný
ünitenin altýnda bulunan geniþ açýklýklardan geçiriniz.

  

Ürün dört
köþeden
desteklenemez.

00

≥1

0

0
≥1

Tahta

   

00

≥1

00

≥1

! " "
φ ! # $ 

   

729







Kemer baðý



 
   

Eðer ünite asýlacaksa, ünitenin hasar görmesini önlemek
üzere bir giysi askýsý kullanýnýz.
Aþaðýdaki noktalarý hatýrýnýzda bulundurarak, aþaðýdaki resimde gösterilen iþlemi uygulayarak üniteyi asýnýz.
• Ünite aðýrlýðýný kaldýracak kadar güçte olan bir kumaþ
halat kullanýn.
• En az 8 m uzunlukta olan 2 kemer kullanýn.
• Hasara yol açýlmamasý için, koruyucu kaplama ile askýnýn
temasta olduðu yerlere fazladan kumaþ ya da tahtalar
koyun.
• Üniteyi, aðýrlýk merkezinden kaldýracak þekilde yükseltin.

Kemer baðý

≥1

Ürünün merkezi
Ürünün merkezi
Kiriþ tabaný
930
792


       

00

00

≥1

1. Nakliye güzergahýna karar veriniz.
2. Eðer bir forkliftin kullanýlmasý gerekiyorsa,


   

4.

ÜNİTENİN YERLEŞTİRİLMESİ

5.

20

2. Zemin

    

Not
• Bir çatý üzerine monte ederken, çatý tabanýnýn yeteri kadar
güçlü olduðundan ve tüm çalýþmalarýn su geçirmez
olacaðýndan emin olunuz.
• Makine etrafýndaki alanýn, etrafýnda gider oluklarý yaparak,
düzgün bir þekilde drenaj yaptýðýndan emin olun.
Gider suyu bazen çalýþan harici üniteden akýtýlýr.

6.

SOĞUTUCU AKIŞKAN BORU DONANIMI

Boru İşlerini Gerçekleştiren Çalýşanlara

Delik (küçük)
(Delik 40×30)
3. Montaj

sonrasýnda, geniþ açýklýklara eklenmiþ olan nakliye
kopçasýný çýkarýnýz.

Not
Bir forklift kullanarak anti-korozyon tipli üniteyi getirirken, alt
çerçeve kaplamasýnýn çýkmasýný ve çizilmesini önlemek için çatal
üzerine dolgu kumaþ uygulayýnýz.

4

Sert lehim esnasýnda ve soðutucu borularý baðlarken akýþ kullanmayýnýz. Akýþa ihtiyaç göstermeyen fosfor bakýr lehim dolgu
metali (BCuP-2) kullanýnýz. Klor bazlý akýþ, borularda paslanmaya yol açar.
Ayrýca eðer flor birikmesi olursa, akýþ, soðutucu makine yaðýnýn
bozulmasýnda olduðu gibi soðutucu boru donanýmýnda ters
etkiler ortaya çýkarabilir.

6-1 Boru malzemesi ve soğutucu akýşkan dallanma kiti seçimi
• Boru boyut kesiti için aþaðýdaki tabloya bakýnýz.
• Aþaðýdaki soðutucu boru tipleri mevcuttur.
Malzeme: Fosfor deoksidize dikiþsiz bakýr boru (C1220T1/2H veya C1220T-H)
Boru çeper kalýnlýðý: 12,3 MPa’ya dayanan ürün

Türkçe
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〈Boru çeper kalýnlýğý örnekleri〉

(uzunluk: mm)

Boru boyutu
(Dýþ çap)

Malzeme

En küçük kalýnlýk

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• 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 30mg/10m veya daha az olmalýdýr.)
• Boru montaj iþleri için, maksimum izin verilebilir uzunluk,
yükseklik farký ve gösterilen ayýrma sonrasý uzunluðu takip
ediniz.
• Boru ayýrma iþi için, seçmeli aksesuar olarak satýlan
soðutucu ayýrma kitine ihtiyaç duyulur. Aþaðýdaki “Soğutucu
ayýrma kiti seçimi” bölümüne göre kiti seçiniz.

Türkçe
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6-2 Montaj araçlarý
Klimanýn uygun basýnç direncini muhafaza edebilmesi ve
kirlenmenin neden olabileceği olumsuz durumu önleyebilmesi üzere, montaja uygun araçlar kullandýğýnýzdan emin
olunuz.
Geleneksel araçlarla uyumluluk (diðer soðutucular)
Adý

Uyumluluk

Lokal ünite içi borular aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi ön
tarafa ya da kenarlara doðru (alttan alýnarak) baðlanabilir.
Alt taraftan geçirirken alt çerçevedeki deliði kullanýn.

Notlar

Boru kesici

• Boru kalýnlýðýna uygun olan
bir kesici kullanýnýz.

Boru bükücü

• Eðer bükme açýsýnýn
azaltýlmasý gerekiyorsa,
seçmeli aksesuar olarak
satýlan farklý bir dirsek kullanýnýz.
• 15,9 mm çaplý borularýn
bükülme kýsýmlarý için,
seçmeli bir aksesuar olarak
satýlan farklý bir dirsek kullanýnýz.
• 15,9 mm çapa sahip ancak
geniþletilmesinin zor olduðu
borular için, seçmeli aksesuar olarak satýlan farklý bir
soket kullanýnýz.

Geniþletici
(boru
geniþletme
aracý)

6-5 Soğutma akýşkan boru donanýmýnýn
bağlanmasý
1. Borularý dýşarý çýkarýrken izlenecek yön

Sað taraf baðlantýsý
Ön baðlantý
Sol taraf baðlantýsý
Delik açarken alýnmasý gereken önlemler
• 6 mm’lik matkap ile çevresindeki 4 içbükeyi delerek, taban
çerçevesinde vuruntu deliði açýn.



6-3 Borularýn montajý sýrasýnda kirlenmelere
karşý koruma

  
 

Borularý nem, kir, toz, vb. giriþini önlemek için koruyun.
Yer
Harici:
Dahili:

Montaj süreci

Koruma yöntemi

Bir aydan fazla

Boruyu sýkýþtýrýn

Bir aydan az

Boruyu sýkýþtýrýn ya da
bantlayýn

Süreçten baðýmsýz

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

6-4 Boru bağlantýsý
• Lehimleme sýrasýnda nitrojen permütasyonu ya da nitrojen rüzgarý yapýn.

  
      
 
  
  

 

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

Türkçe

• 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.

Sýkýştýrma Borularýnýn Çýkartýlmasý
Soðutucu borusunun dýþ üniteye baðlanmasý durumunda,
aþaðýdaki þekliyle germe borularýný çýkarýnýz.
Kapatma valflerinin kullanýmý için “Kapatma valfi işletim
metodu” kýsmýna bakýnýz.

 
 
  
 

 !
    " #  

  
       
  #   
   " #   #
 
  

 

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 oksitlenmiþ film
miktarlarý oluþturacaktýr.
• Soðuk lehim yapýlýrken ortaya çýkan nitrojen için kullanýlan
2
basýnç regülatörü 0,02 MPa’ya ayarlanmalýdýr (0,2 kg/cm
civarýnda : Yanaðýnýzda hafif bir esinti hissetmeniz için yeterlidir).
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5.

Susturucunun Takýlmasý
• Tedarik edilmiþ olan susturucuyu gaz borusuna baðlayýn.

İKAZ
Borulardaki yağý ve gazý boşalttýktan sonra sýkýştýrma
borusunu (büyük) çýkarýnýz.
Borularda artýk yað ve gaz bulunmakta iken soðuk lehim malzemesini eritmeyiniz, aksi halde yað tutuþabilir veya borular dýþarý
itilip yaralanmaya neden olabilir.

3. Soğutma

UYARI
Susturucuyu gaz tarafý kapatma valfindan 1 m uzaklýða monte
edin.
Susturucunun düzgün bir þekilde takýlmamasý halinde soðutucu
borusu ve iç ünitede gürültü ortaya çýkabilir.

akýşkan boru donanýmýnýn harici ünitelere
bağlanmasý
Eğer ön tarafa bağlanýrsa
Baðlantý için kapatma valfi kapaðýný sökün.

      

Sývý tarafý kapatma valfi

Gaz tarafý kapatma valfi

Lehimleme

Gaz tarafý aksesuar
borusu (1)

      

Sývý kenar aksesuar
borusu (1)

    






  
 

 

  
  

Yan tarafa bağlandýğýnda (alt)
Alt çerçevedeki deliði açýn ve borularý alt çerçeveye gönderin.

UYARI

Sývý tarafý
Gaz tarafý
kapatma valfi kapatma valfi

Lehimleme

Gaz tarafý aksesuar
borusu (2)
Lehimleme
Sývý tarafý borularý
(sahada tedarik edilebilir)
Gaz tarafý borularý
(sahada tedarik edilebilir)

Lehimleme

Vuruntu deliði
Deliðe vurun.
Sývý kenar aksesuar
borusu (2)
Sývý kenar aksesuar
borusu (1)
Gaz tarafý aksesuar
borusu (1)

4. Soğutucu

akýşkan boru donanýmýný branşlaştýrmak
Soðutucu branþ 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 baþlýðýný monte edin, yatay olarak ayýrýr.

Yatay yüzey

8

A ok görüntüsü

Üst ve alt taraflardaki eðimin montaj anýnda ±10° ’lik açýyý
aþmadýðýndan emin olun.
Eðer eðim yukarýda belirtilen açýyý aþarsa bir bozulma ortaya
çýkabilir.

Lehimleme

Susturucu

Lehimleme

±10° maks.

Not
• Borular yerinde baðlanýlýyorken, aksesuar boru donanýmýný
kullandýðýnýzdan emin olunuz.
• Saha borularýnýn diðer borularla ya da ünitenin alt çerçevesi
ya da yan panelleriyle temasta olmamasýna dikkat edin.

Yatay

• Susturucuyu yatay olarak yerleþtirin.

• Tedarik edilmiþ olan termal yalýtým borusu susturucu
etrafýnda sarmalayýn ve susturucunun her iki ucunu duvar
veya zemin gibi uygun bir nesneyle sabitleyin.

  
  


      

  

   

UYARI
Eðer maruz kalmasý halinde susturucuda nem yoðunlaþmasý
ortaya çýkabilir.
Ayrýca, susturucunun sabitlenmemiþ olmasý halinde, susturucunun aðýrlýðý borularý kýrabilir.

±30˚

ya da
daha az
Dikey

Türkçe
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7.

ALAN KABLOLAMASI

Elektrik Tesisat İşlerini Yürüten Teknisyenlere
• Bir toprak kaçaðý kesicisi taktýðýnýzdan emin olunuz. Üründe
inverter cihazý bulunmaktadýr. Toprak kaçaðý kesicisinin
bozulmasýný önlemek için, toprak kaçaðý kesicisinin armonik
giriþime karþý dayanabilir özellikte olmasýna dikkat ediniz.
• Soðutucu boru iþleri tamamlanana dek klimayý kullanmayýnýz,
aksi halde kompresör bozulacaktýr.
• Güç arz kablolarýný veya iletim tellerini baðlarken, termistör
veya sensör gibi elektrikli bileþenleri yerinden çýkarmayýnýz.
Eðer klima, bunun gibi elektrikli bileþenleri çýkarýlmýþ olarak
kullanýlýrsa, kompresör bozulabilir.

• Kabloyu baðlayýn ve terminal kýsýmlara (güç kablolarý için
terminal, iletim kablolarý için terminal, toprak terminali) harici
bir baský uygulamaksýzýn kabloyu kýskaçlarla sabitleyin.

7-1 Tüm sistem için kablo bağlantý örneği




• 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. sökülmüþ halde çalýþtýrýlmýþsa, kompresör bozulmuþ olabilir.)
• Bu ürün, sadece güç açýldýðýnda çalýþan bir ters faz koruma
detektörüne sahiptir. Eðer cereyan kesintisi oluyorsa ya da
ürün çalýþýyorken cereyanda kesilme ve gelme yaþanýyorsa,
bir ters faz koruma devresi baðlayýnýz. Ürünü ters fazda
çalýþtýrmak kompresör ve diðer parçalarý bozabilir.
• Güç kablosunu takýn. Olmayan ya da hatalý bir N fazý 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.

Türkçe
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16V

230V

400V

UYARI
• 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 baþka bir
cihazýn da kullandýðý bir güç kaynaðý kullanmayýn.
• Asla faz geliþtiren kapasitör monte etmeyin. Bu ünitede bir
inverter olduðundan, faz geliþtiren bir kapasitörün monte
edilmesi sadece güç faktörü geliþim etkisini bozmakla kalmaz,
yüksek frekanslý dalgalara baðlý olarak anormal ýsýtma kazalarýna neden olur.
• Tüm gücü blok ettikten sonra kablolarla çalýþmaya baþlayýn.
• Ýlgili yerel ve ulusal düzenlemelere göre kablolarý her zaman
topraklayýn.
• Bu makine bir inverter cihazý içerir. Topraklayýn ve inverter
cihazýndan gelen sesi azaltarak diðer cihazlar üzerindeki
etkiyi yok etmek 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 etkisi
yoktur.
Telefon toprak hatlarý ve yýldýrýmsavarlar: Zemindeki elektrik potansiyelindeki anormal artýþ nedeniyle yýldýrým
düþmesi durumunda tehlikeli
• Toprak kaçak devre þalteri kurun.
Bu ünite bir inverter kullanýr bu nedenle, toprak kaçak devre
þalterinin bozulmasýný önlemek için yüksek harmonikleri
taþýyabilen bir þalter monte edin.
• Özellikle toprak hatalarýný koruyan toprak kaçak devre þalteri,
kablo tesisatý için ana þalter ya da sigorta ile birlikte kullanýlmalýdýr.

 

16V

%
 

16V

! 
"#$
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*&'(  +  ,  # )   $)  ' "# # "  -.

Not
• Güç arz kablosu için oluk kullanýnýz.
• Zayýf elektrik kablolarý (yani uzaktan kumanda için, üniteler
arasýndaki, vb.) ile güç kablolarýnýn birbirlerinin yanýndan
geçmemeleri gerekir, en az 50 mm’lik bir mesafe býrakýn.
Bu kablolarýn birbirlerine olan yakýnlýðý eletriksel
etkileþimlere, bozukluklara ve kýrýlmalara neden olabilir.
• Güç kablosunu, güç kablosu terminal blokuna takýn ve
“7-3 İletim kablosu bağlantý prosedürü” bölümünde
açýklandýðý gibi sabitleyin.
• Ýletim kablosu “7-4 Güç kablosu bağlantý prosedürü”
bölümünde açýklandýðý gibi sabitleyin.
• Kablolarý borulardan uzak tutmak için yalýtým kilit baðlarý gibi
kýskaçlarla sabitleyin.
• Kablolara, EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 kapaðýnýn deformasyonunu
önlemek üzere bir þekil verin. Yavaþça kapaðý kapatýn.
• Bu cihaz, kullanýcý arzý ve elektrik þebeke sistemi arasýndaki
interfaz noktasýnda kýsa devre gücü Ssc’nin 1453’den daha
büyük veya buna eþit olmasý durumunda EN61000-3-12
yönetmeliði ile uyumludur. Cihazýn, yalnýzca kýsa devre gücü
Ssc’nin 1453’den daha büyük veya buna eþit bir elektrik
arzýna baðlanmýþ olduðunu gerekli olduðunda elektrik
daðýtým þebekesi operatörüne danýþarak öðrenmek, cihazýn
kurucusu veya kullanýcýsýnýn sorumluluðundadýr.

7-2 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.
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+ $!
+ $!
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     $
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Not
• Delikleri çekiç ya da benzeri bir aletle açýn.
• Delikleri açtýktan sonra çapaklarý temizlemenizi ve paslanmayý önlemek için delikleri onarým boyasý ile boyamanýzý
öneririz.
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• Delikler üzerinden elektrik kablosu geçirilirken, kablonun
hasar görmediðinden emin olmak üzere, kabloyu bir olukla
veya kovanlarla koruyunuz.
• Eðer üniteye küçük hayvanlarýn girme ihtimali varsa,
malzeme (sahada tedarik edilebilir) ile tüm boþluklarý (kapak
kýsýmlarý) kapatýnýz.

 
    
 
  
   


• Aþaðýda gösterildiði gibi, iletim kablosunu aksesuar kelepçe
ile EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 üzerinde üç noktaya sabitleyiniz.

EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 (A1P) içinde

Aksesuar kelepçeyi (1) kullanýnýz ve
kabloyu PCBnin (A5P) üst sað
tarafýnda bulunan pula sabitleyiniz.
EL. BÝLEÞ. KUTUSUNA 1
sabitlemek için aksesuar
kelepçeyi (1) kullanýnýz.

7-3 İletim kablosu bağlantý prosedürü
Aþaðýdaki þekle bakarak iletim telini baðlayýn.
Montaj iþi esnasýnda dokunulmayacaðý için,
EL. BÝLEÞ. KUTUSU 2 (sol tarafta bulunur)

1

kapaðýný açmayýnýz.

durumda birbirine

1

/ & 0""" 
  
    
 !""#$ % &  '

()* +,- .
Ýki hatlý iletim telleri kullanýnýz
(kutupsuz).

F1 F2

/   3   3

  

F1 F2

F1 F2

/   3   3

   

F1 F2





F1 F2





UYARI
• Ýletim tesisatýnda terminallere güç kablolarý takmayýn. Öyle
yapmak tüm sistemi bozabilir.
• Lifli telleri lehimle kaplamayýnýz.
• PC bordasýndaki terminal blokuna 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

 
  

 

• Ýletim kablolarýnýn baðlanmasý, aþaðýdaki sýnýrlandýrmalar dahilinde yapýlmalýdýr.
Bunlar aþýlýrsa iletim problemleri oluþabilir.
Dýþ ünite ve iç ünite arasýnda
Harici ünite ve diðer sistemlerin harici üniteleri arasýnda
Maks. kablo uzunluðu
: 1.000 m
Maks. toplam kablo uzunluðu : 2.000 m
Maks. branþ sayýsý
: 16
[Not]
Branþ sayýsý aþýldýktan
sonra baþka bir branþa
izin verilmez
Diðer sistemlerden baðlanabilen maks. harici ünite
sayýsý
: 10
SOÐUK/SICAK selektörüne iletim teli
Maks. kablo uzunluðu
: 500 m

Alt ayýrma

Branþ
F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Sýkýþtýrma torku (N • m)

M3 (A5P)

0,53 - 0,63

M3,5 (A1P)

0,80 - 0,96

• Tüm iletim telleri yerinde temin edilmelidir. Tüm kablo iþler2
indekýlýflý vinil kablo 0,75-1,25 mm veya (çift yönlü) kablo
kullanýlmalýdýr. (Üç yönlü kablo yalnýzca SOÐUK/SICAK selektörü içindir.)
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baðlamayýnýz.

F1 F2 F1 F2

ABC

F1 F2

 

Elektrik arzý tellerini hiçbir

   2      
   2 A5P
A1P
IN/D OUT/D

A B C

• Ünitelerin dýþýnda, iletim kablo iþleri yerel soðutucu boru
iþleri ile eþ zamanlý olarak bitirilmeli ve bantla sarýlmalýdýr
(sahada tedarik edilebilir).

7-4 Güç kablosu bağlantý prosedürü
• Güç arz kablosunu güç arzý terminal bloðuna
baðladýðýnýzdan emin olunuz ve aksesuar kelepçeyi (1) kullanarak bunu aþaðýda gösterildiði þekliyle yerine sabitleyiniz.
• Terminal alanýna dýþarýdan güç uygulanmasýný önlemek
üzere, toprak teli, aksesuar kelepçe kullanýlarak (1) güç
kablosuna baðlanmalýdýr.

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

 

  
 !" # $

 

 
. / 0 
 1 2 0
  2  . /
     '



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

 
• Ýki kablo tek bir terminale baðlanýyorsa, kývrým yerlerinin arka
taraflarýnýn birbirine bakmasý saðlanmalýdýr. Ayrýca, iki
kabloyu eþ zamanlý biçimde aksesuar kelepçe (1) kullanarak
reçine kancasýna sabitlerken ince kablonun üstte kalmasýna
dikkat ediniz.






    




L1

L2

L3

 
  

N

 
   


 

  

  
   

  

Elektrik devresi, emniyet cihazý ve kablo gereklilikleri
• Ünitenin baðlanmasý için bir elektrik þebekesi (aþaðýdaki
tabloya bakýnýz) tedarik edilmelidir. Bu devre gerekli emniyet
cihazlarý ile koruma altýna alýnmalýdýr; örneðin, ana þalter,
her fazda yavaþ dalgalý sigorta ve toprak kaçak devre þalteri.
• Artýk akýmla çalýþan devre þalterleri kullanýlýrken, yüksek hýz
tipli (1 saniye veya daha az) 200 mA nominal artýk çalýþma
akýmý kullandýðýnýzdan emin olunuz.
• Yalnýzca bakýr iletkenler kullanýnýz.
• Güç kablosu için yalýtýlmýþ bir kablo kullanýnýz.
• Ýlgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak, güç arz
kablosu tipini ve boyutunu seçiniz.
• Yerel kablo tesisatý teknik özellikleri IEC60245 ile uyumludur.
• Korumalý borular kullanýlýrken H05VV kablo tipini kullanýnýz.
• Korumalý borular kullanýlmadýðý zaman H07RN-F kablo tipini
kullanýnýz.
Faz ve
frekans

Voltaj

MCA

MFA

φ 3, 50Hz

380-415V

24,1A

30A

 

7-5 Dahili ünite için kablo tesisatý prosedürü
• Aþaðýdaki resme bakarak, aksesuar kelepçeyi (1), (2) ve (3)
kullanarak güç ve iletim kablolarýný sabitleyiniz ve baðlayýnýz.
• Kablo tesisatýný, toprak hattý, kompresör ana kablosuna
deðmeyecek þekilde yapýnýz. Eðer toprak hattý kompresörün
ana kablolarý ile temas ederse, diðer cihazlar bundan olumsuz biçimde etkilenebilir.
• Hiçbir kablonun borulara deðmediðinden emin olun (þekil
teki kapak bölümleri).
• Ýletim kablosu ile güç kablosu arasýndaki uzaklýk en az
50 mm olmalýdýr.
• Tüm kablo tesisat iþleri tamamlandýktan sonra, EL. BÝLEÞ.
KUTUSU 1 dahilindeki elektrikli parçalar arasýnda gevþek
baðlantýlar bulunmadýðýndan emin olunuz.
 





































UYARI
• Lifli telleri lehimle kaplamayýnýz.
• Baðlantýlar için dalgalý stilindeki yalýtýmlý terminali kullanýn.
(Aþaðýdaki þekle bakýnýz.)
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• Kablo tesisatý için, özel güç kablosunu kullanýn ve yavaþça
takýn, sonra terminal bordasýna harici basýncý engellemek
için sabitleyin.
• Terminal vidalarýný sýkmak için uygun bir tornavida kullanýn.
Küçük baþlý bir tornavida vida baþýný soyar ve doðru
sýkýþtýrmayý imkansýz hale getirir.
• Terminal vidalarýnýn aþýrý sýkýlmasý onlarý kýrabilir.
Terminal vidalarýnýn sýkýþtýrma torklarý için aþaðýdaki tabloya
bakýn.

Türkçe

UYARI
Kablolarý baðlama iþlemi bittikten sonra, EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1
içindeki elektrikli kýsýmlarda gevþek baðlantýlarýn olmadýðýndan
emin olun.
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8.

GÖZLEM VE BORU İZOLASYONU

Boru ve Elektrikli Tesisat İşlerini Yürüten Teknisyenlere
• Hava sýzdýrmazlýk testleri için nitrojen gazý kullandýðýnýzdan
emin olunuz.
• Ana güç arz devresinin yalýtýmý ölçülene dek kapatma valfini
açmayýnýz. Kapatma valfi açýkken yalýtýmýn ölçülmesi halinde
yalýtýmda bozulma ortaya çýkabilir.

Sýkýştýrma torku
Her bir modele monte edilmiþ olan kapatma valflerinin boyutlarýný ve her bir valfin sýkýþtýrma torkunu aþaðýdaki tablodan
kontrol ediniz.
Sýkýþtýrma torku N • m
(Kapatmak için saat yönünde çevirin)
Kapatma
valfi konumu

8-1 Test cihazlarý
Geleneksel araç uyumluluk
(diðer soðutucu tipleri için)

Adý

Yükleme
hortumu

• Minimum 12,3 MPa basýnca dayanabilecek basýnç-dirençli bir ürün kullanýnýz.
• Dýþ ünite servis portlarýnýn þekline uygun
olan bir uç konektör kullanýnýz.
Dýş ünite servis portlarýnýn şekli (sývý
ve gaz taraflarýnda): 1/4Swagelok

Ölçü manifoldu

• Minimum 12,3 MPa basýnca dayanabilecek basýnç-dirençli basýnç ölçüsü ve
valfi kullanýnýz.
• Vakumlu kurutma esnasýnda, vakum
pompasýnýn çýkýþýna bir negatif basýnç
ölçüsü baðlayýnýz ve vakumun derecesini
ölçünüz.

Regülatör
(Basýnç
regülatörü)

• Minimum 12,3 MPa basýnca dayanabilecek basýnç-dirençli bir ürün kullanýnýz.

Vakum
pompasý

• Pompa kullanýmda olmadýðý zaman,
pompa yaðýnýn sisteme geri akmamasý
hususunda özellikle dikkatli olunuz.
• —100,7 kPa’ya (5 Torr, —755 mmHg)
kadar boþaltmayý mümkün kýlan bir ürün
kullanýnýz.

8-2 Kapatma valfi işletim metodu
Kapatma valfinin kullanýmý için aþaðýdaki prosedürü izleyiniz.
UYARI
• Montaj kýlavuzundaki “8-6 Cihaz ve montaj koşullarýnýn
kontrolü” kýsmýnda belirtilen tüm ögelerin tamamlanmasýna
kadar kapatma valfini açmayýnýz.
• Kapatma valfi arkaya yerleþtirme tipinde deðildir. Valfi açýp
kapatýrken conta halkasýný 1/4 devirle çevirip
gevþettiðinizden emin olunuz. Valf açýldýktan veya
kapatýldýktan sonra conta halkasýný emniyetli bir þekilde
sýkýþtýrdýðýnýzdan emin olunuz.
• Valfýn kullanýmý tamamlandýktan sonra, valfle birlikte sunulan
valf kapaðý contasýný monte ettiðinizden ve baþlýðý
sýkýþtýrdýðýnýzdan emin olunuz.
• Conta halkasýný ve baþlýðý sýkýþtýrdýktan sonra, herhangi bir
þekilde soðutucu gaz kaçaðý olmadýðýný kontrol ediniz.
• Kapatma valfi üzerinde iþlem uygularken uygun bir araç kullandýðýnýzdan emin olunuz. Aþýrý güç kullanýmý halinde valf
hasar görebilir.
• Eðer güç arzý olmaksýzýn kapatma valfi açýk býrakýlýrsa,
soðutucu, kompresör içerisinde yoðunlaþacak ve ana elektrik devresinin yalýtým özelliði ortadan kalkacaktýr.

Þaft (valf gövdesi)
Kapatma
valfi açýk

Kapatma
valfi
kapanýr

Sývý tarafý
kapatma
valfi

8,8 - 10,8 13,5 - 16,5

Gaz tarafý
kapatma
valfi

8,8 - 10,8 15,5 - 18,9



  

Cihaz içi
Þaft

Baþlýk
(valf
kapaðý)

Servis
portu

34 - 38

3,0 - 5,0

Servis portu
(1/4Swagelok)
Conta halkasý
Valf kapak contasý
Baþlýk

Ön kýsým
Arka kýsým

Cihaz dýþý
(saha borusu tarafý)

Açma metodu
(1) Baþlýðý çýkarýnýz ve conta halkasýný saatin dönüþ yönünün
tersine 1/4 devirle çeviriniz.
(2) Þaft ön kýsýmla temas edene dek þaftý sýkýþtýrýnýz.
(3) Conta halkasýný saat yönünde 1/4 devirle çeviriniz ve gevþetiniz.
(4) Conta halkasý veya þafttan herhangi bir þekilde soðutucu gaz
kaçaðý olmadýðýný kontrol ediniz. (Eðer kaçak varsa, þaftý biraz
daha sýkýþtýrýnýz.)
(5) Valf kapaðýný baþlýða sokunuz ve baþlýðý güvenli bir þekilde
sýkýþtýrýnýz.
Kapatma metodu
(1) Baþlýðý çýkarýnýz ve conta halkasýný saatin dönüþ yönünün
tersine 1/4 devirle çeviriniz.
(2) Þaft arka kýsýmla temas edene dek þaftý sýkýþtýrýnýz.
(3) Conta halkasýný saat yönünde 1/4 devirle çeviriniz ve gevþetiniz.
(4) Conta halkasý veya þafttan herhangi bir þekilde soðutucu gaz
kaçaðý olmadýðýný kontrol ediniz. (Eðer kaçak varsa, þaftý biraz
daha sýkýþtýrýnýz.)
(5) Valf kapaðýný baþlýða sokunuz ve baþlýðý güvenli bir þekilde
sýkýþtýrýnýz.

8-3 Servis portu işletim metodu
Not
• Hem sývý hem de gaz kapatma valfleri
üzerinden hatasýz bir hava sýzdýrmazlýk
testi ve vakumlu kurutma iþlemi
gerçekleþtirin.
• Servis portunun konumu için, dýþ
ünitenin ön panelinde bulunan tümleþik
etikete bakýn.

Etiketi

Yükleme hortumunun takýlmasý
(1) Bir ingiliz anahtarý ile somunu
gevþettikten ve dýþarý gaz çýkýþý olmadýðýný kontrol ettikten
sonra sonra servis portu somununu çýkarýnýz.
(2) Conta üzerine PAG yaðý uygulayýnýz ve yükleme hortumu
somununu elle tutup vidalayýnýz.
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(3) Bir ingiliz anahtarý ile somunu 30° ila 45° daha sýkýþtýrýnýz.
(4) Somun veya tapadan herhangi bir þekilde soðutucu gaz
kaçaðý olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer soðutucu gaz kaçaðý
varsa, bunlarý biraz daha sýkýþtýrýnýz.



      
 
  



8-4 Hava sýzdýrma testi ve vakumlu kurutma
metodu
Boru iþleri bittikten sonra, hava sýzdýrma testi ve vakumla kurutma
yapýn.
Gözlem sistemi
Aþaðýdaki baðlantý þemasýna bakýnýz ve nitrojen þiþesini,
soðutucu þiþesini ve vakum pompasýný dýþ üniteye baðlayýnýz.

 

Ölçü manifoldu
 

 

Metre

Yükleme
hortumu

Sývý tarafý
kapatma valfi
Gaz tarafý
kapatma valfi
Kapatma valfi
servis portu

Dýþ ünite

Valf A
Valf B

Nitrojen
 
    
Soğutucu ikmali sonrasý yükleme hortumunun çýkarýlmasý
(1) Hem sývý hem de gaz kapatma valflerini kapatýnýz, yükleme
hortumunu bir ingiliz anahtarý ile bir miktar gevþetiniz ve
dýþarý gaz çýkýþý olmadýðýný kontrol ediniz.
(2) Yükleme hortumunu çýkarýnýz.
(3) Conta üzerine PAG yaðý uygulayýnýz ve somunu elle tutup
vidalayýnýz.
(4) Bir ingiliz anahtarý ile somunu 30° ila 45° daha sýkýþtýrýnýz.
(5) Somun veya tapadan herhangi bir þekilde soðutucu gaz çýkýþý
olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer soðutucu gaz kaçaðý varsa,
bunlarý biraz daha sýkýþtýrýnýz.

 
  
 
   

   


  

 





 
  

Vakum pompasý
R744 tanký (sifonlu)

:Saha borularý

Hava sýzdýrma test metodu
Hem sývý hem de gaz borularýndan maksimum 12,3 MPa basýnç
uygulamaya devam ediniz (ve basýncýn 12,3 MPa’yý
aþmadýðýndan emin olunuz). Eðer 24 saat içerisinde basýnç
düþüþü olmazsa klima testi geçmiþ sayýlýr. Eðer bir basýnç
düþmesi ortaya çýkarsa, kaçak kontrolü yapýnýz, sorunu çözünüz
ve tekrardan bir hava sýzdýrma testi gerçekleþtiriniz.
Vakumlu kurutma metodu
• 2 saatten daha fazla bir süre için bir vakum pompasý kullanarak sistemi sývý ve gaz borularýndan boþaltýn ve sistemi
—100,7 kPa veya daha az bir deðere getirin. Sistemi bu
koþullar altýnda 1 saatten fazla bir süre için muhafaza ettikten sonra, vakum ölçüsünün yükselmediðini kontrol edin.
Eðer yükselirse, sistemin içerisinde yoðunlaþma oluþmuþ ya
da sistemde kaçak ortaya çýkmýþ demektir.
• Eðer klima yaðýþlý bir mevsimde monte edilirse, montaj
süresinin uzun olmasýndan dolayý borularda nem
yoðunlaþmasý ortaya çýkmasýndan endiþe ediliyorsa veya
montaj iþleri esnasýnda yaðmur suyu dahil olmak üzere
nemin nüfuz etmesinden korkuluyorsa aþaðýdaki prosedürü
gerçekleþtirin.
(1) Ýki saat için vakumlu kurutma gerçekleþtirdikten sonra,
nitrojen gazý ile basýncý 0,05 MPa (vakum çöküntüsü)
deðerine getiriniz ve sonrasýnda vakum pompasýný kullanarak bir saat boyunca sistemi —100,7 kPa basýnca getiriniz.
(2) Eðer 2 saat veya daha fazla süren indirme sonrasýnda
basýnç —100,7 kPa veya aþaðýsýna ulaþmazsa, bir vakum
çöküntüsü ve vakumlu kurutma iþlemi tekrarlayýnýz.

8-5 Boru izolasyonu
 
    
İKAZ
• Soğutucu ikmalinin tamamlanmasýndan sonra stop
valfini tam olarak açýnýz ve yükleme hortumunu servis
portundan çýkarýnýz.
• Valf çekirdeði bulunmadýðýndan dolayý yüksek basýnçlý
soðutucu boþaltýlacaktýr, bu durum çok tehlikeli bir duruma
yol açabilir.

Türkçe

• Borularýn izolasyonu “HAVA SIZDIRMA TESTİ VE VAKUMLA
KURUTMA” iþleminden sonra yapýlýr.
• Her zaman iç ünite boru tertibatý ve soðutucu ayýrma kitinde
sývý tarafý borusu ve gaz tarafý borusunu yalýtýn. Borularýn
yalýtýlmamasý halinde kaçak veya yangýn ortaya çýkabilir. (Gaz
tarafý boru tesisatý 120°C’lik sýcaklýklara ulaþabilir. Kullanýlan
yalýtýmýn bu tür sýcaklýklara karþý dirençli olacaðýndan emin
olunuz.)
• Soðutucu akýþkan boru donanýmýndaki izolasyonu montaj
ortamýna göre güçlendirin. Ýzolasyon yüzeyi üzerinde birikintiler oluþabilir.
 Ortam ýsýsý: 30°C, nem : %75 ila %80 Baðýl nem: Min.
Kalýnlýk: 15mm.
 Ortam ýsýsý 30°C ve nemi %80 baðýl nemi aþarsa, minimum kalýnlýk 20 mm’dir.
• Harici ünite dahili üniteden daha yükseðe monte
edildiðinden, vb. nedenlerden dolayý izolasyon ve boru
boþluklarýndan dahili üniteye kapatma valfi üzerindeki birikintilerin akma olasýlýðý varsa bu, baðlantýlarýn kalafatlanmasý ile
önlenmelidir.

13

10_TR_3P233622-2E.fm Page 14 Tuesday, December 9, 2008 4:23 PM

9.

Sývý tarafý
kapatma valfi
Gaz tarafý
kapatma valfi
Ýç ünite içi
borular

Koklaþtýrma
v.b.
Yalýtým malzemesi

SOĞUTUCU YÜKLEMESİ EKLEME
VE KONTROL İŞLEMİ İÇİN
PROSEDÜR
Soğutma Dolgusu ve Test İşlemini Yürüten
Teknisyenlere

Ýkmal için belirlenmiþ olan R744 soðutucuyu kullanýnýz.
Aksi takdirde, nem kontrol seviyesindeki farklýlýktan dolayý klima
normal bir þekilde çalýþamayabilir.
İkaz

• Boru ana delik kapaðý, kablolar için delik açýldýktan sonra
takýlmalýdýr.
Üniteye boru ana deliðinden küçük hayvanlar ya da benzeri
þeylerin girmesi olasýlýðý varsa, deliði “9. SOĞUTUCU
YÜKLEMESİ EKLEME VE KONTROL İŞLEMİ İÇİN
PROSEDÜR” bölümü tamamlandýktan sonra blok malzemesi
ile (sahada saðlanýr) kapatýn.
Boru tesisatý çýkýþ portu, “9. SOĞUTUCU YÜKLEMESİ
EKLEME VE KONTROL İŞLEMİ İÇİN PROSEDÜR” altýnda
belirtildiði þekilde çalýþma esnasýnda yükleme hortumunun
eklenmesi için kullanýlýr.

Boru ana
delik kapaðý

yi
bloklayýn

Sývý tarafý borularý

Elektrik Çarpmasý Uyarýsý

• Soðutucu yükleme iþlemini gerçekleþtirirken, gücü
açmadan önce EL. BÝLEÞ. KUTUSUNU 1 kapattýðýnýzdan
emin olunuz.
• Dýþ ünitenin PC-kartýndaki (A1P) ayarý uygulayýnýz ve güç
açýldýktan sonra EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 kapaðýnda bulunan
gözlem kapaðý yoluyla LED ekranýný kontrol ediniz.
• EL. BÝLEÞ. KUTUSUNUN 1 gözlem kapaðý yoluyla basma
düðmelerini çalýþtýrmak için yalýtýmlý bir çubuk kullanýn.
Bu iþlem güç açýk iken gerçekleþtirileceði için, herhangi bir
elektrikli kýsma dokunulmasý halinde elektrik çarpmasý riski
oluþabilir.

EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1

Gözlem kapýsý
Kapaðý açmak için
uzantýlý parçayý kaldýrýn

de
delik açýn

Gaz tarafý borularý

Not
• Delikleri vurma ile açtýktan sonra, deliklerdeki çapaklarý
ortadan kaldýrmanýzý ve tamirat boyasýný kullanarak kenar
çevresindeki köþeleri ve alanlarý boyamanýzý tavsiye ediyoruz.

8-6 Cihaz ve montaj koşullarýnýn kontrolü
Aþaðýdakileri kontrol edin.
Elektrik işleri yapanlar için

1. Bozuk iletim kablosu ya da gevþek somun olmadýðýndan emin
olun.
“7-3 İletim kablosu bağlantý prosedürü” bölümüne bakýn.

2. Bozuk

güç kablosu ya da gevþek somun olmadýðýndan emin
olun.
“7-4 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.

Boru işleri yapanlar için

1. Boru

boyutlarýnýn doðru olduðundan emin olun.
“6-1 Boru malzemesi ve soğutucu akýşkan dallanma kiti
seçimi” bölümüne bakýnýz.

2. Montaj

iþleminin bittiðinden emin olun.
“8-5 Boru izolasyonu” bölümüne bakýn.

3. Bozuk

soðutucu akýþkan boru donanýmý olmadýðýndan emin
olun.
“6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORU DONANIMI” bölümüne
bakýn.
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EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 kapaðý
LED
(H1-8P)

Servis kapaðý

Dip anahtarý
(DS1-1 ~ 4)
Gözlem portu (EL. BÝLEÞ. KUTUSUNUN 1 üst sað tarafýnda)
Basýlan tuþ

İKAZ
• Soðutucuyu yüklerken koruyucu gereçler (koruyucu
eldiven ve gözlükler) kullanýn.
• Ýç ünite üzerinde çalýþýyorken doldurma iþlemi veya klima
kontrol iþlemi gerçekleþtirmeyiniz.
Doldurma iþlemi veya kontrol iþlemi esnasýnda iç ünite de
çalýþýyor olacaktýr. Bu durum sizin için tehlikeli olabilir.
• Ön paneli açarken, çalýþma sýrasýnda fan dönüþüne dikkat
edin.
Harici ünite çalýþmayý durdurduktan sonra fan bir süre daha
dönebilir.
Not
• Eðer iç ve dýþ üniteler açýldýktan sonra 12 dakika içerisinde
iþlem gerçekleþtirilirse, H2P yanacak ve kompresör
çalýþmayacaktýr.
• Homojen soðutucu daðýlýmý için, kompresör, ünite çalýþtýktan
sonra 10 dakika geçene kadar çalýþmayabilir. Bu arýza
olduðunu göstermez.
• Yükleme hortumunun kullanýmý için, bakýnýz “8-3 Servis
portu işletim metodu”.
• Stop valfinin kullanýmý için, bakýnýz “8-2 Kapatma valfi
işletim metodu”.
• Soðutucu akýþkan yükleme iþi bittiðinde ya da durdurulduðunda, soðutucu tankýnýn valfini hemen kapatýn. Eðer
tank, valf açýk halde iken terkedilirse, doðru olarak doldurulmuþ olan soðutucu miktarý azalacaktýr. Makine durdurulduktan sonra kalan herhangi bir basýnçla daha fazla
soðutucu yüklenebilir.

Türkçe
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• Montaj sonrasýnda kontrol iþlemi yaptýðýnýzdan emin olun.
Yoksa “U3" arýza kodu gösterilir ve normal çalýþma
gerçekleþmez.
“Yanlýþ kablo tesisatý kontrolü” de yapýlmazsa anormal
çalýþmaya neden olabilir. “Boru uzunluðu kararý”’nin 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. 10. EST DENEMESİ)
• Kontrol iþlemi, iyileþtirme ya da diðer servis modlarýnda
yapýlamaz.
• Dýþ sýcaklýk —20°C’nin altýnda olduðu zaman, eðer klima, dýþ
ünitenin açýlmasýndan sonra 1 saat içerisinde çalýþtýrýlýrsa,
kompresör çalýþmaya baþlayamayabilir.

9-1 Soğutucu yükleme prosedürü
1. Montaj kýlavuzuna göre aþaðýdaki iþlemlerin

bittiðinden emin

olun.
 Boru çalýþmalarý
 Kablo çalýþmalarý
 Hava sýzdýrma testi/Vakum kurutma
 Ýç ünite için montaj iþi

2. “6-1 Boru malzemesi ve soğutucu akýşkan dallanma kiti
seçimi” bölümünün “Yüklenecek ek soðutucu akýþkanýn
hesaplanmasý” kýsmýný kullanarak “ek yükleme miktarýný”
hesaplayýn.

3. B

Valfini açýnýz ve sývý tarafý durdurma valfi servis portundan
"ek yükleme miktarý" kadar soðutucu yükleyiniz.

4. Eðer

bir kýsým soðutucu ikmali kalmýþsa, tüm ikmalin tamamlanmasý üzere servis portunu kullanarak kalan soðutucunun
yüklenmesi iþlemini gerçekleþtiriniz.

5. Aksesuar

“GÖSTERGE ÝÇÝN TALEP” etiketindeki yükleme
miktarýný kaydedin ve bunu ön panelin arka kýsmýna iliþtirin.

Ölçü manifoldu

Metre

Yükleme
hortumu

Sývý tarafý
kapatma valfi
Gaz tarafý
kapatma valfi
Kapatma valfi
servis portu

Dýþ ünite

Valf A
Valf B

Nitrojen

Vakum pompasý
R744 tanký (sifonlu)

:Saha borularý

<Ýlave soðutucu yükleme için iþlem prosedürü>
Ýlave soðutucunun yüklenmesi ile ilgili iþlem ayarlarý için, dýþ
ünitenin EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 kapaðýnda bulunan “Servis
Önlemleri” etiketine bakýnýz.

EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 (Sað taraf)
Servis Önlemleri etiketi
(EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1
kapaðý yüzeyi (sað taraf))

(1) Ýlave soðutucu yükleme iþlemini uygulamak üzere, gaz
tarafýndaki kapatma valfini tam olarak açýnýz (yukarýdaki
þekilde gösterilen sývý tarafýndaki kapatma valfi ve A valfi
kapalý kalmalýdýr).
(2) Yeteri kadar soðutucu doldurulduðu zaman, ilave soðutucu
yükleme iþlemini sona erdirmek üzere, PCB’deki (A1P) onay
düðmesine (BS3) basýnýz.
(3) Sývý tarafý kapatma valfini hýzlý bir þekilde tam olarak açýnýz,
aksi halde sývý contasýndan kaynaklanan bir boru çatlamasý
ortaya çýkabilir.

Türkçe

[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

      

 

9-2 Kontrol işlemi
Klimanýn kontrol iþlemini uygulamak üzere aþaðýdaki prosedürü
izleyiniz.
Kontrol iþlemi esnasýnda aþaðýdaki kontroller gerçekleþtirilir. Klima
normalde kontrol iþlemi gerçekleþtirilinceye kadar çalýþmayacaktýr.
 Kapatma valfi açýk kontrolü
 Kablo donanýmý hata kontrolü
 Boru uzunluk kontrolü
Kontrol İşlemi Prosedürü
(1) Gerektiði þekliyle, dýþ ünitenin PCB’sinde (A1P) Dip anahtarý
(DS-1) ile saha ayarlarýný gerçekleþtiriniz.
Ayrýntýlar için, EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 kapaðýndaki servis
önlemleri etiketinde bulunan saha ayarlarý hakkýndaki bilgilere bakýnýz.
(2) EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 kapaðýný ve EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1
tarafý haricindeki tüm ön panelleri kapatýnýz ve ayný sistemdeki
dýþ üniteyi ve tüm iç ünitelerin gücünü açýnýz. Karter ýsýtýcýsýna
gücün gelmesi için, gücü mutlaka çalýþtýrmadan en az 6 saat
önce açýnýz.
(3) Gerektiði þekliyle, dýþ ünitenin PCB’sinde (A1P) basma
düðmesi anahtarý (BS1-5) ile yerinde ayarlarý gerçekleþtiriniz.
Ayrýntýlar için, EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 kapaðýndaki “Servis
Önlemleri” etiketinde bulunan saha ayarlarý hakkýndaki bilgilere bakýnýz.
(4) EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 kapaðýnda bulunan “Servis Önlemleri”
etiketindeki “Kontrol Ýþlemi Prosedürü” göre sistemin kontrol
iþlemini uygulayýn. Sistem yaklaþýk olarak 30 ila 40 dakika
çalýþtýktan sonra, sistem kontrol iþlemi kendiliðinden duracaktýr. Sonuçta her bir üniteye ait olan uzaktan kumandada
herhangi bir arýza kodu görüntülenmezse, sistem kontrol
iþlemini sona erdirin. Sonrasýnda klima yaklaþýk olarak 5 dakika içerisinde kullanýlabilir durumda olacaktýr. Eðer bir hata
kodu görüntülenirse, aþaðýdaki [Uzaktan kumanda arýza
kodu gösteriyor] listesine bakýn, sorunu çözümleyin ve
tekrardan sistem kontrol iþlemini uygulayýn.
[Uzaktan kumanda arýza kodu gösteriyor]
Arýza
kodu

Montaj hatasý

E3, E4
F3, F6
UF

Harici ünitenin kapatma valfi kapalý
býrakýlmýþ.

Kapatma valfini açýn.

U1

Harici ünitelerin güç
fazlarý ters.

Üç fazdan ikisini doðru
baðlantý için deðiþtirin.

U1
U4
LC

Bir dýþ veya iç üniteye hiçbir güç giriþi
olmuyor (faz kesilmesi dahil olmak
üzere).

Güç kaynaðý kablosunun
dýþ üniteye düzgün bir
þekilde baðlanmýþ
olduðundan emin olun ve
gerekli olduðunda bunu
kontrol edin.

UF

Sistemdeki iletim
kablolarýnýn
baðlantýsýnda çakýþma
var.

E3
F6
UF

Aþýrý soðutucu.

Ýyileþtirme Eylem

Soðutucu boru hattýnýn ve
iletim kablolarýnýn birbirleriyle
uyumlu olduðunu kontrol
edin.
Boru uzunluðundan, ek
soðutucu miktarýný tekrar
hesaplayýn ve soðutucu
yükleme düzeyini düzeltin.
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E4
F3

U7, U4
UF, UH

Yetersiz soðutucu.

Bir dýþ ünite monte
edilmiþ halde iken
dýþ ünite terminali
baðlanýrsa.

• Ek soðutucu yüklemesinin
doðru yapýldýðýndan emin
olun.
• Boru uzunluðundan, ek
soðutucu miktarýný tekrar
hesaplayýn ve gereken
miktarý ekleyin.
Hattý dýþ çoklu terminallerinden (Q1 ve Q2) çýkarýn.

Yukarýdakilerden baþka arýza kodu gösterilmiþse, servis kýlavuzuna bakýn.

10. TEST DENEMESİ
• Montaj kýlavuzuna göre aþaðýdaki iþlemlerin bittiðinden emin
olun.
 Boru çalýþmalarý
 Kablo çalýþmalarý
 Hava sýzdýrma testi / Vakum kurutma
 Ek soðutucu yüklemesi
 Kontrol iþlemi
• Tüm iç üniteler, BEV ünitesi ve dýþ ünite üzerindeki iþlerin
bitirilmiþ olduðunu ve sistemi çalýþtýrmanýn güvenli olduðunu
kontrol ediniz.
• Kontrol iþlemi tamamlandýktan sonra, üniteyi normal bir
þekilde çalýþtýrýnýz ve aþaðýdaki durumlarý kontrol ediniz.
(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 yaklaþýk 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 faný düþük hýzda çalýþabilir ancak bu
bir arýza deðildir.
• Eðer klima monte edilmiþken test denemesi düðmesine
basýldýðý halde sistem kontrol iþlemi gerçekleþtirilmezse,
arýza kodu “U3” görüntülenecektir. “9-2 Kontrol işlemi”
kýsmýna bakýn ve sistem kontrol iþlemini gerçekleþtirin.

Test Denemesi Teknisyenine
Test denemesi tamamlandýktan sonra ürünün müþteriye nakli
aþamasýna gelindiðinde, EL. BÝLEÞ. KUTUSU 1 kapaðýnýn, servis
kapaðýnýn (gözlem portu kapaðý) ve klima koruyucu kaplamasýnýn monte edilmiþ halde olduðunu kontrol ediniz.
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