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Ambalajlı Kl ma Tahl ye Pompası K t

BDU510B250VM

Montaj kılavuzu

Montajdan önce bu tal matları d kkatle okuyun. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere kolayca ulaşab leceğ n z b r yerde saklayın.
Or j nal doküman İng l zce d l nde yazılmıştır. D ğer d llere or j nal d l nden çevr lm şt r.

İÇİNDEKİLER
1. BİLEŞENLER .............................................................................................................................................................................1
2. MONTAJ HAZIRLIKLARI ...........................................................................................................................................................1
3. MONTAJ PROSEDÜRÜ.............................................................................................................................................................2
4. TAHLİYE BORUSUNUN MONTAJI ...........................................................................................................................................4
5. ELEKTRİK TESİSATI .................................................................................................................................................................4
6. DENEME ÇALIŞTIRMASI PROSEDÜRÜ .................................................................................................................................5
7. MONTAJDAN SONRASI KONTROL .........................................................................................................................................7
8. BAKIM ........................................................................................................................................................................................7

1. BİLEŞENLER
Aşağıdak aksesuarların tem n ed ld ğ n ve her b r aksesuarın m ktarının doğru olduğunu kontrol ed n.

TEDBİRLER
Kl manın montajı ç n aksesuarlar gerekl d r. Bunları montaj ş tamamlanana kadar sakladığınızdan em n olun.
Adı

Tahl ye pompası grubu

Askı d rseğ

Tahl ye bağlantı borusu 1

Tahl ye bağlantı borusu 2

Tahl ye bağlantı borusu 3

M ktarı

1

2

1

1

1

Adı

Isı yalıtım borusu 1

Isı yalıtım borusu 2

Isı yalıtım borusu 3

Isı yalıtım borusu 4

Isı yalıtım malzemes 1

Bçm

Bçm

ID38 x L35

ID38 x L125

ID38 x L114

ID38 x L94

60 x 290

M ktarı

1

1

1

1

3

Adı

Isı yalıtım malzemes 2

Isı yalıtım malzemes 3

Isı yalıtım malzemes 4

Montaj v dası

20 x 400

230 x 250

90 x 240

M5x12

M ktarı

2

1

1

8

Adı

Kablo kelepçes 1

Kablo kelepçes 2

Plast k bant

Montaj kılavuzu

L265

L150

1

1

1

1

Horum bandı

Bçm

3

Bçm

M ktarı

2. MONTAJ HAZIRLIKLARI
2.1 Gerekl Montaj Boşluğu
B r ç ün tey tahl ye pompası k t yle monte etmek ç n tavan d l m le tavan yüzey arasında 560 mm veya üstü boşluk gerekl d r
(aşağıdak şekle bakın). İç ün te le tahl ye pompası k t nde serv s şlemler n kolayca yapab leceğ n z yere b r nceleme kapağı yerleşt r n.
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2.2 Tahl ye Pompası K t n n Montajı
Bu tahl ye pompası k t n n montajını ç ün tey tavana monte ett kten sonra yaptığınızdan em n olun.
Bu tal matın zlenmemes tahl ye pompası k t nde hasara yol açab l r.
Not: Tahl ye pompası k t n n taban yüzey ç ün ten n taban yüzey nden alçak olacaktır.
Bu tahl ye pompası k t n n montajının ç ün te tavana monte ed lmeden önce tapılması gerek rse ç ün tey ahşap kalasların vb. üzer ne koyun.
Tahl ye pompası k t n n montajından sonra ç ün tey d kkatl ce monte ed n. Tahl ye pompası k t n çekmey n, tmey n ve üzer nde aşırı kuvvet
uygulamayın; aks takd rde, hasar göreb l r ve su sızıntısına yol açab l r.
øoQLWH

$KúDSNDODVODU

PPYH\DVW

İKAZ
Tahl ye pompası k t n n montajının düzgün yapılab lmes ç n ç ün tey monte ederken lütfen aşağıdak durumu göz önünde bulundurun.
• İç ün ten n emme tarafının ya da tahl ye soket tarafının ün ten n yüksek tarafında olmadığından em n olun. Aks takd rde, şamandıralı
anahtar arızalanarak su sızıntısına ya da başka arızalara yol açab l r.
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1° veya daha az

1° veya daha az
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7DKOL\H6RNHWL
øoQLWH

3. MONTAJ PROSEDÜRÜ
İKAZ
• Tahl ye pompası k t n ç ün teye monte ederken k t tahl ye soket nden tutmayın. Aks takd re, soket n köküne aşırı kuvvet uygulanarak
su sızıntısına yol açab l r.
• Tahl ye pompasını çekerken ya da monte ederken yukarıya ve aşağıya aşırı kuvvet uygulamayın.
• Aşağıdak prosedüre başlamadan önce ç ün ten n gücünü KAPALI konuma get rd ğ n zden em n olun.
1. Montaj v dalarını (ürünle ver lm şt r) kullanarak k askı d rseğ n (ürünle ver lm şt r) tahl ye pompası k t ne monte ed n.
2. Ün te yan panel nde hazırlanmış 4 del ktek montaj v dalarını (ürünle ver lm şt r) önden sıkın.
3. Tahl ye pompası k t n ün te yan panel ndek önceden sıkılmış dört v daya takın ve ardından, tahl ye pompası k t n yan panele sab tlemek ç n
tüm v daları sıkın.
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4. Isı yalıtım borusu 1' (ürünle ver lm şt r) ç ün te tahl ye soket n n üstüne sokun.
5. Tahl ye bağlantı borusu 1' n (ürünle ver lm şt r) d şl ucunu d ş contası bantıyla sarın. Ardından, tahl ye bağlantı borusu 1' ç ün te tahl ye soket ne
bağlayın.
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6. Isı yalıtım borusu 2'y (ürünle ver lm şt r) tahl ye bağlantı borusu 1' n üstüne sokun.

Tahliye
SRPSDVÕNLWL

øoQLWHWDKOL\HVRNHWL
,VÕ\DOÕWÕPERUXVX UQOHYHULOPLúWLU
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,VÕ\DOÕWÕPERUXVX UQOHYHULOPLúWLU

7. Tahl ye bağlantı borusu 2'y (ürünle ver lm şt r) ısı yalıtım borusu 3 (ürünle ver lm şt r), ısı yalıtım borusu 4 (ürünle ver lm şt r) ve ısı yalıtım
malzemes 1 le yalıtın.
Not: Isı yalıtım borusu 3 le ısı yalıtım borusu 4 bağlantı yer n n etrafına yapışkan sürdüğünüzden em n olun.
8. Yapışkan kuruduktan sonra bağlantı yer n örtmek ç n ısı yalıtım malzemes 1 (ürünle ver lm şt r) yapıştırın.
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9. Tahl ye bağlantı borusu 2'y tahl ye pompası k t ne ve tahl ye bağlantı borusu 1'e bağlayın.
Not: Tahl ye bağlantı borusu 2'n n d rsek tarafını tahl ye pompası k t ne bağladığınızdan em n olun.
10. Boru ek yerler n hortum bantlarıyla (ürünle ver lm şt r) kelepçeley n.
11. Tahl ye bağlantı borularının etrafına hortum bandı konumlarına ısı yalıtım malzemes 2 sarın. Ardından, tahl ye bağlantı borularını ısı yalıtım
malzemes 3 ve ısı yalıtım malzemes 4 le sarın. Ve son olarak, açıktak ısı yalıtım borusunu ısı yalıtım malzemes 1 le sarın.
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12. Tahl ye bağlantı borusu 3'ü (ürünle ver lm şt r) tahl ye pompası k t n n çıkışına bağlayın.
Not: Har c tahl ye borusunu aşağıya eğmey unutmayın.
13. Boru ek yerler n hortum bantlarıyla (ürünle ver lm şt r) kelepçeley n.
14. Isı yalıtım malzemes n (sahada tem n ed l r) bu noktada tahl ye pompası k t çıkışına monte etmey n. Deneme çalıştırması prosedüründe tahl ye
kontrolünden sonra monte ed lecekt r (Bkz. 6. DENEME ÇALIŞTIRMASI PROSEDÜRÜ).
Tahliye borusu
(sahada temin
edilir)
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4. TAHLİYE BORUSUNUN MONTAJI
Tahl yey düzgün gerçekleşt rmek ç n tahl ye borusunu takın.
1. Bağlantı borusunun çapına eş t ya da bundan daha büyük çapta b r boru kullanın (25 mm nom nal çapta ve 32 mm har c çapta PVC borular).
2. Hava toplanmasını önlemek ç n boru uzunluğunu mümkün olduğunca kısa tutun ve boruyu 1/100 veya üstü oranda aşağıya eğ n.
3. Sapmayı önlemek ç n boru destekler n 1,0 m la 1,5 m aralıklarda takın.
4. Tahl ye pompasını yen s yle değ şt rmek ç n yen b r tahl ye hortumu ve hortum bantları kullanın.

1~1,5 m 1~1,5 m

%RUXGHVWH÷L

İKAZ
• Tahl ye borusunun yüksekl ğ ç ün te tahl ye çıkışına göre 750 mm veya altı olmalıdır.
• Yükselen tahl ye borusu d key takılmalıdır.
7DYDQG|úHPHVL
aP

%RUXGHVWH÷L

PPYH\DDOWÕ
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• Konsantre tahl ye boruları ç n aşağıdak şekle bakın.

5. ELEKTRİK TESİSATI
Tahl ye pompası k t elektr k tes satını aşağıdak şek lde düzgünce yapın.

İKAZ
• Aşağıdak prosedüre başlamadan önce ç ün ten n gücünü KAPALI konuma get rd ğ n zden em n olun.
1. İç ün te kontrol kutusu kapağını çıkartın.
2. Tahl ye pompasını ve şamandıralı anahtar g r ş çıkış kablolarını askı d rseğ ndek last k borçtan sokun. G r ş çıkış kablolarını ç ün ten n
PCB's ne get r p bağlayın (Aşağıdak şekle bakın).
3. G r ş çıkış kablolarını kablo kelepçes 1' (ürünle ver lm şt r) kullanarak tahl ye bağlantı borusu 1 (ürünle ver lm şt r) le b rl kte bağlayın.
Not: Kablo kelepçes n taktıktan sonra yalıtıma bastırmayın. G r ş çıkış kablolarının ç ün teye yakın sab tlend ğ nden em n olun.
4. Kontrol kutusundak g r ş çıkış kablolarını PCB'ye g den yol boyunca kablo kelepçes 2'y (ürünle ver lm şt r) ve plast k bandı (ürünle ver lm şt r)
kullanarak kelepçeley n, d ğer sertl k kabloları sab tleme bandını güvenceye alın (Aşağıdak şekle bakın).
5. İç ün te PCB's ndek (A1P) X15A term nal nden kısa devre konektörünü çıkartın.
6. Şamandıralı anahtar g r ş çıkış kablosunu X15A term nal ne bağlayın.
7. Tahl ye pompası g r ş çıkış kablosunu X25A term nal ne bağlayın.
8. Elektr k tes satını yaptıktan sonra kabloları düzenl organ ze ett ğ n zden, beraberce bağladığınızdan ve kabloları kelepçeled ğ n zden em n olun.
9. İç ün te kontrol kutusu kapağını yer ne takın.
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6. DENEME ÇALIŞTIRMASI PROSEDÜRÜ
İKAZ
• Aşağıdak prosedüre başlamadan önce ç ün ten n gücünü KAPALI konuma get rd ğ n zden em n olun.
1. Tahl ye pompası k t montajı ve elektr k tes satı prosedürler n n düzgün tamamlandığını yen den kontrol ed n.
2. İnceleme portu kapağını tahl ye pompası k t nden ve serv s panel n İç ün teden çıkarın (Aşağıdak şekle bakın).

øQFHOHPHSRUWXNDSD÷Õ

øoQLWH

9LGD DGHW

7DKOL\H
SRPSDVÕNLWL

6HUYLVSDQHOL
9LGD DGHW
3. Tahl ye pompası k t n n tahl ye durumunu kontrol etmek ç n serv s panel açıklığından tahl ye tavasına yaklaşık 3 l tre su dökün
(Aşağıdak şekle bakın).
4. Suyun dışarıya sızmadan sorunsuzca aktığından em n olun.
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øoQLWH

7DKOL\H
SRPSDVÕNLWL

3DUDILQÕVÕWÕFÕVLIRQX
Kova

■ ELEKTRİK TESİSATI TAMAMLANDIYSA:
5. İç ün te kontrol kutusu kapağının kapandığından em n olduktan sonra gücü AÇIK hale get r n.
6. COOL (SOĞUTMA) şlem n gerçekleşt rmek ç n uzaktan kumandayı kullanın ve tahl ye bağlantı borusu 3'e (ürünle ver lm şt r) yukarıya
bastırarak tahl ye durumunu kontrol ed n.

NOT:
• VAV t p kl ma kullanıyorsanız ç ün te deneme çalıştırması tamamlanmadıkça COOL (SOĞUTMA) şlem n yapamayab l rs n z.
Bu durumda, ç ün ten n deneme çalıştırması sırasında veya sonrasında COOL (SOĞUTMA) şlem n yürüterek tahl ye durumunu kontrol ed n.
7. Tahl ye durumunu kontrol ett kten sonra COOL (SOĞUTMA) şlem n durdurun ve serv s panel yle nceleme postu kapağını yer ne takın.

■ ELEKTRİK TESİSATI TAMAMLANMADIYSA:
5. İç ün te kontrol kutusu kapağını çıkarın, uzaktan kumandayı çalıştırma term nal bloğunun (X2M) P1 ve P2 term naller ne bağlayın.
Güç term nal bloğunun (X1M) L, N ve toprak term nal ne tek fazlı 220 V~240 V güç kaynağı bağlayın.
Ardından, ç ün te kontrol kutusu kapağını kapatın ve gücü AÇIK konuma get r n.
6. Deneme çalıştırması modunu başlatmak ç n uzaktan kumandayı kullanın ve çalıştırma modu düğmes yle FAN çalışma modunu seç n.
7. Tahl ye pompasını başlatmak ç n AÇIK/KAPALI düğmes ne basın. Tahl ye durumunu kontrol etmek ç n tahl ye bağlantı borusu 3'ü (ürünle
ver lm şt r) yukarıya bastırın (Aşağıdak şekle bakın).

İKAZ
• AÇIK/KAPALI düğmes ne bastığınızda ç ün te fanı döndüğünden d kkatl olun.
8. Tahl ye durumu kontrolünü tamamladıktan sonra gücü KAPALI konuma get r n. Ardından, uzaktan kumanda kablosu ve toprak kablosu
bağlantısını kes n ve kontrol kutusu kapağını kapatın.
9. Serv s panel n ve nceleme portu kapağını yer ne takın.
7DKOL\HED÷ODQWÕERUXVX
UQOHYHULOPLúWLU
dÕNÕúVRNHWL
7DKOL\HED÷ODQWÕERUXVX H UQOH
YHULOPLúWLU \XNDUÕ\DGR÷UXEDVWÕUDUDN
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Tahliye
SRPSDVÕNLWL

9LGD DGHW
øQFHOHPHSRUWXNDSD÷Õ

Tahliye
SRPSDVÕNLWL

■ DENEME ÇALIŞTIRMASI TAMAMLANDIKTAN SONRA:
1. Tahl ye bağlantı borusu 3'ü (ürünler ver lm şt r) sonuna kadar yen den takın ve hortum bandıyla (ürünle ver lm şt r) kelepçeley n.
Not: Tahl ye bağlantı borusu 3 (ürünler ver lm şt r) le tahl ye pompası k t arasında boşluk olmadığından em n olun.
2. Ç ğ yoğuşmasını önlemek ç n tahl ye bağlantı borusu 3'ü (ürünle ver lm şt r) yalıtım borusuyla (sahada tem n ed l r) yalıtın.
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7. MONTAJDAN SONRASI KONTROL
Montaj tamamlandıktan sonra en azından aşağıdak öğeler kontrol ed n.
Kontrol Maddes

Kontrol İşaret

İç ün te le tahl ye pompası k t yatay mı monte ed ld ?
Tahl ye borusu sağlam bağlandı mı?
Su sızıntısı tamamen önlend m ?
Tahl ye borularına aşağı doğru düzgün eğ m ver ld m (1/50 la 1/100)?
Tahl ye hortumu yeter nce yalıtıldı mı?
Kablolar doğru şek lde bağlandı mı?

8. BAKIM
Tahl ye pompası k t n ün tey soğutma ç n kullandığınız her mevs m n sonunda tem zley n.
1. Yalıtım tapasını ve last k tapayı çıkartarak tahl ye pompası k t n n tüm suyunu boşaltın.
Not: Last k tapayı tahl ye pompası k t nden çıkardıktan sonra b le tahl ye bağlantı borularında ve tahl ye pompası k t nde b r m ktar su
kalmış olab l r.
2. Tahl ye pompası k t ndek nceleme postu kapağını çıkartın.
3. İnceleme portu etrafındak toz ve suyu g der n.
4. Tem zl ğ tamamladıktan sonra nceleme portu kapağını, last k tapayı ve yalıtım tapasını yer ne takın.

9LGD DGHW
øQFHOHPHSRUWXNDSD÷Õ

Tahliye
SRPSDVÕNLWL
<DOÕWÕPWDSDVÕ

/DVWLNWDSD
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