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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certiﬁcato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certiﬁcado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certiﬁkat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certiﬁcate <C>.
wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv
beurteilt gemäß Zertiﬁkat <C>.
tel que déﬁni dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certiﬁcat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certiﬁcaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certiﬁcado <C>.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

ERHQ011BAW1, ERHQ014BAW1, ERHQ016BAW1,
ERHQ011BAV3, ERHQ014BAV3, ERHQ016BAV3,
ERLQ011CAW1, ERLQ014CAW1, ERLQ016CAW1,
ERLQ011CAV3, ERLQ014CAV3, ERLQ016CAV3,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 16th of August 2010

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certiﬁkatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertiﬁkat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertiﬁkaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

DAIKIN.TCF.021F13/09-2009
DAIKIN.TCF.021F19/06-2010
KEMA (NB0344)
2024351-QUA/EMC02-4565

<B>
<C>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modiﬁées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modiﬁca.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 q erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l’équipement visé par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.
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1. Tanımlar
1.1.

Uyarı ve simgelerin anlamları

Bu kılavuzdaki uyarılar ciddiyet düzeyine ve meydana gelme
ihtimaline göre sınıflandırılmıştır.
TEHLİKE
Önüne geçilmezse ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan
bariz tehlikeli bir durumu gösterir.
UYARI
Önüne
geçilmezse
ölüm
veya
yaralanma
sonuçlanabilecek olası tehlikeli bir durumu gösterir.

ile

İKAZ
Önüne geçilmezse hafif veya orta derecede yaralanma ile
sonuçlanabilecek olası tehlikeli bir durumu gösterir. Aynı
zamanda güvenli olmayan uygulamalara karşı uyarmak için
de kullanılabilir.
BİLDİRİM
Sadece ekipmanda hasar veya maddi hasar oluşturan
kazalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.
BİLGİ
Bu simge yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.
Bazı tehlike tipleri özel simgelerle gösterilir:
Elektrik akımı.
Yanma ve kaynar su tehlikesi.

13. Atık boşaltma işletimi............................................................... 18
14. Elektrik kablo tesisatı............................................................... 18
14.1. Elektrik kablo tesisatında dikkat edilecek hususlar ...................... 18
14.2. Güç beslemesinin ve üniteler arası kabloların bağlanması.......... 19
14.3. Güç beslemesi kabloları ve üniteler arası kablolar ile ilgili
uyarılar ......................................................................................... 19
14.4. Elektrik özellikleri.......................................................................... 20
ERHQ modelleri ........................................................................... 20
ERLQ modelleri............................................................................ 20
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1.2.

Kullanılan terimlerin anlamları

Montaj kılavuzu:
Belirli bir ürün veya uygulama için hazırlanan ve montaj,
yapılandırma ve bakım çalışmalarını açıklayan kılavuzdur.
Kullanım kılavuzu:
Belirli bir ürün veya uygulama için hazırlanan ve ilgili ürünün nasıl
kullanılacağını açıklayan kılavuzdur.
Bakım kılavuzu:
Belirli bir ürün veya uygulama için hazırlanan ve ilgili ürünün veya
uygulamanın montajı, yapılandırılması, kullanımı ve/veya bakımı ile
ilgili açıklamaları içeren kılavuzdur.
Satıcı:
Bu kılavuzun konusunu oluşturan ürünlerin satış dağıtıcısıdır.
Montör:
Ürünlerin bu kılavuza uygun olarak monte edilmesi konusunda
deneyime ve teknik donanıma sahip kişidir.

2.

Güvenlik ifadeleri

Burada açıklanan önlemlerin tamamı çok önemli hususlar içerir, bu
nedenle açıklamaların dikkatli şekilde takip edildiğinden emin olun.
Bu kılavuzda açıklanan tüm faaliyetler mutlaka montör tarafından
yerine getirilmelidir.
Üniteyle ilgili montaj, bakım veya servis çalışmaları gerçekleştirirken
uygun kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanları (koruyucu eldivenler,
emniyet gözlükleri, …) kullandığınızdan emin olun.
Ünitenin montaj prosedürleri veya çalıştırılması hakkında şüpheye
düşmeniz durumunda, mutlaka öneri ve bilgiler için satıcınıza
başvurun.
Ekipmanların veya aksesuarların hatalı montajı veya bağlanması
elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızıntılara, yangına veya diğer
ekipman hasarlarına neden olabilir. Yalnızca Daikin tarafından, bu
kılavuzda açıklanan ürünlerle birlikte kullanım için özel olarak
tasarlanmış ve imal edilmiş aksesuarların ve opsiyonel ekipmanların
kullanıldığından ve bunların montör tarafından monte edildiğinden
emin olun.

Kullanıcı:

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI

Ürünün sahibi ve/veya ürünü kullanan kişidir.

Anahtar kutusu servis panelini çıkartmadan, herhangi bir
bağlantı yapmadan veya elektrikli parçalara temas
etmeden önce tüm güç beslemelerini kesin.

Servis şirketi:
Ünite için gerekli servisin gerçekleştirilmesini veya koordine
edilmesini sağlayan uzman şirkettir.
İlgili mevzuat:
Belirli bir ürün veya ürünün kullanıldığı ülke için geçerli ve yürürlükte
olan tüm uluslararası, Avrupa, ulusal ve bölgesel direktifler, kanunlar,
yönetmelikler ve/veya yasalardır.
Aksesuarlar:
Ünite ile birlikte verilen ve dokümanlarda verilen talimatlara uygun
olarak monte edilmesi gereken ekipmanlardır.
Opsiyonel ekipmanlar:
Bu kılavuza uygun şekilde ürünlerle opsiyonel olarak kombine
edilebilecek ekipmanlardır.
Sahada tedarik edilir:
Bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olarak monte edilmesi
gereken, ancak Daikin tarafından tedarik edilmeyen ekipmanlardır.

Elektrik çarpmasını önlemek için, güç beslemesinin
elektrikli parçaların servisine geçilmeden en az 1 dakika
önce kesildiğinden emin olun. 1 dakika geçse bile herhangi
bir parçaya temas etmeden önce her zaman ana devre
kapasitörlerinin terminallerindeki ve elektrikli parçalardaki
gerilimi ölçün ve gerilim değerlerinin 50 V DC veya daha
düşük olduğundan emin olun.
Servis paneli söküldükten sonra, elektrik taşıyan parçalara
kazara kolayca temas edilebilir. Montaj veya servis
sırasında servis paneli söküldüğünde üniteyi hiçbir zaman
gözetimsiz bırakmayın.

TEHLİKE: BORULARA
DOKUNMAYIN

VE

DAHİLİ

PARÇALARA

Çalışma sırasında veya çalışmadan hemen sonra
soğutucu akışkan borularına, su borularına ve dahili
parçalara dokunmayın. Borular ve dahili parçalar, ünitenin
çalışma koşuluna bağlı olarak sıcak veya soğuk olabilir.
Borulara veya dahili parçalara dokunmanız halinde,
ellerinizde yanıklar veya soğuk ısırıkları meydana gelebilir.
Olası yaralanmaları önlemek için, boruların ve dahili
parçaların normal sıcaklığa gelmesini bekleyin ve mutlaka
bu parçalara dokunmanız gerekiyorsa koruyucu eldivenler
takın.
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Montaj kılavuzu

2

Uyarı

Dikkat

■

Montaj çalışmasını mutlaka satıcınıza veya yetkili personele
yaptırın. Makineyi kendiniz monte etmeye çalışmayın.
Yanlış montaj su kaçaklarına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.

■

■

Montaj çalışmasını bu montaj kılavuzuna uygun olarak
gerçekleştirin.
Yanlış montaj su kaçaklarına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.

■

Montaj çalışmasında yalnızca belirtilen aksesuarların ve
parçaların kullanıldığından emin olun.
Belirtilen parçaların kullanılmaması su kaçaklarına, elektrik
çarpmasına, yangına veya ünite arızalarına neden olabilir.

■

Üniteyi ünite ağırlığını taşıyabilecek bir temel üzerine monte
edin.
Ünitenin monte edildiği temelin mukavemetinin yetersiz olması
cihazın düşmesine ve neticesinde yaralanmalara yol açabilir.

■

Belirtilen montaj çalışmalarını hakim rüzgarları ve olası tayfun
ve deprem tehlikelerini dikkate alarak gerçekleştirin.
Montaj çalışmasının doğru şekilde gerçekleştirilmemesi cihazın
düşmesinden kaynaklanan kazalara yol açabilir.

■

Tüm elektrik çalışmasının yetkili bir personel tarafından ayrı bir
devre kullanılarak ilgili mevzuata ve bu montaj kılavuzuna uygun
olarak gerçekleştirildiğinden emin olun.
Güç besleme devresinin kapasitesinin yeterli olmaması veya
elektrik yapısının uygun olmaması elektrik çarpmasına veya
yangına yol açabilir.

■

Tüm
kabloların
sabitlendiğinden,
belirtilen
kabloların
kullanıldığından ve terminal bağlantıları veya kablolar üzerine
herhangi bir dış kuvvet etki etmediğinden emin olun.
Bağlantı veya sabitleme işleminin doğru yapılmaması yangına
neden olabilir.

■

İç ve dış üniteler arasındaki kablolar ve güç beslemesinin
kabloları bağlanırken, kabloların ön taraftaki panelin sağlam
şekilde sabitlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde
döşenmesi gerekir.
Ön taraftaki panel yerine takılmazsa terminaller aşırı ısınabilir,
kullanıcıyı elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.

■

■

■

■ Su borusu.
Sert vinil borular uygun topraklama malzemeleri değildir.
■ Paratoner iletkeni veya telefon topraklama teli.
Bir paratoner cıvatasına çarpılması halinde
potansiyeli anormal şekilde artabilir.

Montaj çalışmasını tamamladıktan sonra soğutucu gaz kaçağı
olmadığından emin olmak için gerekli kontrolleri gerçekleştirin.
Odada soğutucu gaz kaçağı meydana gelmesi ve fanlı ısıtıcı,
soba veya fırın gibi bir ateş kaynağıyla temas etmesi halinde
zehirli bir gaz açığa çıkabilir.
Daha önce monte edilen ünitelerin yeri değiştirilmeden önce,
pompa söküm işleminden hemen sonra mutlaka soğutucu
akışkanın toplanması gerekir. Bkz. Bölüm "13. Atık boşaltma
işletimi", sayfa 18.
Kazaen sızan soğutucuya hiçbir zaman dokunmayın. Bu, soğuk
ısırmasının yol açtığı ciddi yaralara sebep olabilir.

■

İlgili mevzuata uygun bir topraklama kaçağı devre kesicisinin
takıldığından emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya
yangın gibi tehlikeler ortaya çıkabilir.

Montaj kılavuzu

elektrik

■

Drenaj işleminin doğru şekilde gerçekleştirilmesini ve
yoğuşmanın önlenmesine yönelik boru yalıtımının sağlamak için
drenaj borularını bu montaj kılavuzuna uygun olarak monte edin.
"Olası seçenekler", sayfa 5'teki kombinasyon tablosuna bakın.
Drenaj borularının yanlış monte edilmesi su kaçaklarına ve
dolayısıyla mobilyalarınızın ıslanmasına neden olabilir.

■

Görüntü paraziti veya gürültüyü önlemek için iç ve dış üniteleri,
güç kablosunu ve iletişim kablolarını televizyon ve radyolardan
en az 1 metre uzağa yerleştirin.
(Radyo dalgalarına bağlı olarak, 1 metre gürültünün yok
edilmesi için yeterli olmayabilir.)

■

Dış üniteyi yıkamayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya
yangın tehlikesi ortaya çıkar.

■

Üniteyi aşağıdaki gibi yerlere kurmayın:
■ Madeni yağ buğusu, yağ püskürmesi veya buhar bulunan
yerler (örn. mutfak).
Plastik parçalar zarar görebilir ve parçanın düşmesine veya
su kaçağına neden olabilir.
■ Sülfürik asit gazı gibi korozif gazların bulunduğu ortamlar.
Bakır boruların veya lehimlenmiş parçaların korozyonu
soğutucu akışkanı kaçaklarına neden olabilir.
■ Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu
ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar, kontrol sistemine zarar verebilir ve
cihazın arızalanmasına yol açabilir.
■ Tutuşabilir gaz kaçaklarının olabileceği, karbon fiber veya
tutuşabilir tozların havada asılı bulunduğu veya tiner veya
gazolin gibi uçucu tutuşabilir maddelerin kullanıldığı yerler.
Bu tür gazlar yangına yol açabilir.

Montaj çalışması sırasında soğutucu gaz kaçağı meydana
gelirse, ortamı iyice havalandırın.
Soğutucu gazın ateşle temas etmesi halinde zehirli bir gaz açığa
çıkabilir.

■

3

■ Gaz borusu.
Gaz kaçağı durumunda tutuşma veya patlama meydana
gelebilir.

Soğutucu akışkan kaçaklarında yapılması gerekenlerle ilgili
olarak satıcınıza danışın. Ünitenin küçük bir odaya monte
edilmesi gerekiyorsa, bir kaçak durumunda kaçak soğutucu
akışkan miktarının, konsantrasyon sınırını geçmemesi için
gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde, oksijen tükenmesi
nedeniyle kazalar meydana gelebilir.

■

Üniteyi topraklayın.
Topraklama direnci mutlaka ilgili mevzuata uygun olmalıdır.
Toprak kablosunu gaz veya su borularına, paratoner
iletkenine veya telefon toprak teline bağlamayın.
Kusurlu topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.

■ Havada yüksek seviyede tuzların bulunduğu yerler (örn.
okyanus yakını).
■ Fabrikalar gibi yüksek gerilim dalgalanmalarının görüldüğü
yerler.
■ Araçlar veya gemiler.
■ Asidik veya alkalin buharın bulunduğu ortamlar.
■

Çocukların dış üniteye çıkmasına izin vermeyin ve ünite üzerine
herhangi bir şey koymaktan kaçının. Üniteden düşülmesi veya
yuvarlanılması yaralanmalara neden olabilir.

■

Ünitelerin, sıcaklık alarm ayarlarının bulunduğu uygulamalarda
kullanılması için alarm sıcaklığının aşılması durumunda alarmın
sinyallerle iletimi için 10 dakikalık bir gecikme süresinin dikkate
alınması önerilir. "Ünitede defrost işlemi" veya "termostat
durdurma" işlemi sırasında ünite, normal çalışmaya birkaç
dakika ara verebilir.
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3.

Montaj öncesi
BİLGİ
UYARI

■

Bir ERLQ_CA dış ünite bir EKHBH/X016* iç üniteye
bağlanabilir (dış ünitedeki alt plaka ısıtıcısı, dış ünite
PCB'si tarafından kontrol edilir). Bir ERLQ_CA
ünitedeki
kullanım
sıcak
suyu
yalnızca
EKHBH/X016BB
iç
ünitesinin
bulunduğu
kombinasyonlarda mümkündür.

■

Bir ERHQ0*BA dış ünitesi bir EKHBH/X016BB iç
ünitesine veya bir EKHBH/X016AA/AB/BA iç
ünitesine bağlanabilir (bir alt plaka ısıtıcısı kiti
gerekirse, bkz. "Olası seçenekler", sayfa 5).

Maksimum çalışma basıncı ERHQ için 4,0 MPa veya
40 bar ve ERLQ için 4,17 MPa veya 41,7 bar olduğundan,
daha büyük et kalınlığına sahip borular gerekebilir. Bkz.
Paragraf "8.1. Boru malzemesinin seçimi", sayfa 12.

3.1.

Kılavuzun kapsamı

Bu kılavuzda ERHQ ve ERLQ ünitelerinin taşınması, montajı ve
bağlanması ile ilgili prosedürler açıklanmıştır. Bu kılavuz, ünitenin
bakımının doğru şekilde yapılması ve meydana gelebilecek
problemlerde yardım sağlaması için hazırlanmıştır.

3.5.
■

3.2.
■

R410A ile ilgili önlemler
Sistemin temiz, kuru ve sızdırmaz bir şekilde tutulması için
soğutucu akışkanla ilgili harfiyen uyulması gereken kurallar
bulunmaktadır.
- Temizlik ve kuruluk
Yabancı maddelerin (madeni yağlar ve nem de dahil) sisteme
karışması önlenmelidir.
- Sızdırmazlık
"9. Soğutucu akışkan borusuyla ilgili önlemler", sayfa 12'ü
dikkatlice okuyun ve bu talimatları doğru şekilde takip edin.

■

R410A bir soğutucu akışkan karışımı olduğundan, gerekli ilave
soğutucu akışkan mutlaka sıvı fazda şarj edilmelidir. (Soğutucu
akışkanın gaz fazda olması halinde, bileşimi değişir ve sistem
doğru şekilde çalışmaz).

■

Bağlanan iç ünite mutlaka R410A için özel olarak tasarlanmış
EKHBH/X016 ünitesi olmalıdır.

3.3.
■
■

Montaj
İç ünitenin montajı için iç ünite montaj kılavuzuna bakın.
Üniteyi kesinlikle termistörleri (R3T, R4T) veya basınç sensörleri
(S1NPH, S1PH) olmadan çalıştırmayın, aksi takdirde kompresör
yanabilir.
Hata
ihtimalini
ortadan
kaldırmak
için
plakaları
takarken/çıkartırken plakanın dış (ön) tarafındaki model adını ve
seri numarasını kontrol edin.
Servis panellerini kapatırken, sıkma torkunun 4,1 N•m değerini
geçmemesine dikkat edin.

■

■

3.4.

Üniteyle birlikte aşağıdaki aksesuarların eksiksiz şekilde verilip
verilmediğini kontrol edin

Montaj kılavuzu

1

Kablo kelepçesi

2

Florlu sera gazları etiketi

1

Farklı dillerde yazılmış florlu
sera gazları etiketi

1

Vida (M4x12) (yalnızca ERLQ
modelinde)

1

Termistör sabitleme plakası
(yalnızca ERLQ modelinde
yedek parçadır)

1

Termistör sabitleme elemanı
(yalnızca ERLQ modelinde)

1

Aksesuarların konumları için aşağıdaki şekle bakın.

Model tanımı

ERLQ üniteleri düşük ortam sıcaklıkları ile birlikte yüksek nem
koşullarının görülebileceği yerlerde iyi bir performans göstermesi için
özel ekipmanlarla (yalıtım, alt plaka ısıtıcısı, ...) donatılmıştır. Bu gibi
durumlarda ERHQ modelleri hava soğutmalı serpantinde ciddi
seviyede buz oluşmasından kaynaklanan problemler gösterebilir. Bu
gibi koşulların beklendiği uygulamalarda ERLQ modeli monte
edilmelidir. Bu modeller donmanın önlenmesi için çeşitli önlemlere
(yalıtım, alt plaka ısıtıcısı, ...) sahiptir.
ER

Aksesuarlar

H

Q

011

AA

1 Aksesuarlar

1

V3

V3=1~, 230 V, 50 Hz
W1=3N~, 400 V, 50 Hz
Serisi
Kapasite sınıfı (kW)
R410A ile çalışan dış ünite
H=düşük su sıcaklığı – ortam sıcaklığı aralığı (0°C~–10°C)
L=düşük su sıcaklığı – ortam sıcaklığı aralığı (–10°C~–20°C)
Split dış ünite tipi bire bir ısı pompası
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4

■

4.

Olası seçenekler

ERLQ
ERHQ

Alt plaka ısıtıcı

Drenaj soketi

Standart(a)

Uygulanabilir değil(c)

(b)

Opsiyonel kit

Opsiyonel kit(b)

4.1.

Üniteye genel bakış
Ünitenin açılması

(a) Fabrikada monte edilir.
(b) Her iki seçeneğin kombinasyonu yasaktır.
(c) ERLQ için drenaj soketi verilmez.

ERLQ

Kar kapağı

Talep PCB'si

EK016SNC

KRP58M51(a)

(a) Bu talep PCB'si seçeneği yalnızca "talep çalışması ayarı" fonksiyonu için
kullanılır. KRP58M51 montaj kılavuzuna bakın.

Opsiyonel alt plaka ısıtıcısı (yalnızca ERHQ için geçerlidir).

3.6.

EKBPHT16Y*

EKBPHTH16A

EKHBH/X016AA/AB

Olabilir

İzin verilmez

EKHBH/X016BA

Olabilir

Olabilir

EKHBH/X016BB

Olabilir

Olabilir

2

1

1x

2

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI

Taşıma

Bkz. "2. Güvenlik ifadeleri", sayfa 2.

Aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi üniteyi sol ve sağ
tutamaklarından kavrayarak yavaşça taşıyın. Muhafazaya zarar
vermemek için hava girişi yerine ünitenin köşesinden tutun.

TEHLİKE: BORULARA
DOKUNMAYIN

VE

DAHİLİ

PARÇALARA

Bkz. "2. Güvenlik ifadeleri", sayfa 2.

4.2.

Ana elemanlar

V3
İKAZ

1

2

Olası yaralanmaları önlemek için, ünitenin hava girişine ve
alüminyum kanatçıklarına dokunmayın.

3
4
18
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Montaj kılavuzu
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1
2
3
4
5
6
7
8

W1
1

2

9

19

10
11
12
13
14
15
16

20
12
4
18
3

17
18
19

7
10
8
11

20

Isı eşanjörü
Fan motoru
Reaktör serpantin(ler)i
4 yollu vana
Gürültü filtresi PCB'si (yalnızca V3 modellerinde)
Servis PCB'si (yalnızca V3 modellerinde)
Basınç sensörü
Elektronik genleşme vanası (enjeksiyon) (yalnızca ERLQ
modelinde)
Ana PCB (inverter ve kontrol PCB'si) (yalnızca V3
modellerinde)
Yüksek basınç anahtarı
Toplayıcı
Terminal haberleşmesi ve güç beslemesi
Gaz kesme vanası
Sıvı durdurma vanası
Elektronik genleşme vanası (ana)
Solenoid vana (sıcak gaz geçişi)(yalnızca ERLQ
modelinde)
Kompresör
Servis portu
Kontrol PCB'si (ve gürültü filtresi PCB'si)(yalnızca W1
modellerinde)
Inverter PCB'si (yalnızca W1 modellerinde)

13
14
15
16
17

4.3.

ERHQ_V3+W1 çalışma şeması
2

V3

R1T
Y1E

16

10

10
R6T

M1F-M2F

3

11

R5T
R4T
Y1S

S1NPH

9

7
R3T

1
12
13

R2T

8

S1PH

14

M1C

14

15

5

4

E1HC

6

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016CAV3+W1
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2

W1

R1T
Y1E

10
R6T

16

10

Y3S

M1F-M2F

3

11

R5T

17

R4T
Y1S

S1NPH

9

7
8
18

R3T

1
12
13

R2T
S1PH

M1C

14

5

4

15

14

E1HC

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
R1T
R2T
R3T
R4T
R5T
R6T

Montaj kılavuzu
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EKHBH/X016 iç ünite
Dış ünite
Isı eşanjörü
5/16" servis portu
Kompresör
Toplayıcı
Basınç sensörü
Yüksek basınç anahtarı
4 yollu vana
Filtre
Elektronik genleşme vanası
Saha borusu Ø9,5
Saha borusu Ø15,9
Durdurma vanası (5/16" servis portu dahil)
Karter ısıtıcısı
Fan motoru
Enjeksiyon vanası
Kılcal boru
Termistör (hava)
Termistör (deşarj)
Termistör (emiş)
Termistör (ısı eşanjörü)
Termistör (ortadaki ısı eşanjörü)
Termistör (sıvı)
Isıtma
Soğutma

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016CAV3+W1
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4.4.

ERLQ_V3+W1 çalışma şeması
2
R1T

18
Y1E

10
R6T

16

10

3

11

Y3E

M1F-M2F

R5T

17

R4T
Y1S

S1NPH

9

R3T

7

1

R2T

8

S1PH

4

M1C

5
12
13

14

15
E1HC

14

Y3S

6
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
R1T
R2T
R3T
R4T
R5T
R6T

EKHBH/X016 iç ünite
Dış ünite
Isı eşanjörü
5/16" servis portu
Kompresör
Toplayıcı
Basınç sensörü
Yüksek basınç anahtarı
4 yollu vana
Filtre
Elektronik genleşme vanası (ana)
Saha borusu Ø9,5
Saha borusu Ø15,9
Durdurma vanası (5/16" servis portu dahil)
Karter ısıtıcısı
Fan motoru
Elektronik genleşme vanası (enjeksiyon)
Kılcal boru
Solenoid vana (sıcak gaz geçişi)
Termistör (hava)
Termistör (deşarj)
Termistör (emiş)
Termistör (ısı eşanjörü)
Termistör (ortadaki ısı eşanjörü)
Termistör (sıvı)
Isıtma
Soğutma

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016CAV3+W1
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5.
5.1.

Montaj konumunun seçimi

■

Dış ünitenin hava emiş tarafına bir oluklu plaka takın ve çıkış
tarafını rüzgar yönüne dik açıda yerleştirin:

Genel
UYARI

■

Dış ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak
olarak kullanılmasını önlemek için yeterli önlemleri
aldığınızdan emin olun.

■

Küçük hayvanlar elektrik parçalarına temas ettiğinde
arıza, duman veya yangına neden olabilir. Lütfen
müşteriye ünitenin etrafındaki alanı temiz tutması
gerektiğini bildirin.

Aşağıda sıralanan koşulların sağlandığı ve müşterinin
onayladığı bir montaj konumu seçin.
- İyi havalandırılmalıdır.
- Ünite yandaki komşuları rahatsız etmemelidir.
- Ünitenin ağırlığını ve titreşimini kaldırabilmeli ve ünitenin düz
bir zemin üzerine kurulabilmesi mümkün olmalıdır.
- Tutuşabilir gazlar veya ürün kaçakları görülmemelidir.
- Cihaz, potansiyel patlayıcı bir ortamda kullanım için uygun
değildir.
- Yeterli servis boşluğu bırakılabilmelidir.
- İç ve dış ünitelerin boru ve kablo uzunlukları kabul edilen
aralıklarda olmalıdır.
- Ünitedeki su kaçakları (örn. drenaj borusunun tıkanması
halinde) montaj konumuna zarar vermemelidir.
- Yağmura karşı mümkün olduğunca korunaklı olmalıdır.
- Üniteyi sıklıkla çalışma alanı olarak kullanılan yerlere
kurmayın.
Çok toz çıkaran inşaat işleri (örn. taşlama işleri) yapılması
halinde ünitenin üzeri örtülmelidir.
- Ünitenin (üst plaka) üstüne hiçbir cisim veya ekipman
koymayın.
- Ünitenin üstüne çıkmayın, oturmayın ve basmayın.
- Soğutucu kaçağı olması halinde ilgili mevzuat doğrultusunda
yeterli önlemlerin alındığından emin olun.
Üniteyi güçlü rüzgarlara maruz kalan bir yere monte
ediyorsanız, özellikle şu hususlara dikkat edin.
Dış ünitenin hava çıkışına doğru 5 m/sn ve daha hızlı esen
rüzgarlar kısa devreye (deşarj havasının emişinde) neden
olabilir ve bu da şu sonuçları doğurabilir:
- Çalışma kapasitesinin düşmesi.
- Isıtma modunda sık sık buzlanmanın artması.
- Yüksek basınç artışı nedeniyle çalışmanın kesilmesi.
- Üniteye doğru sürekli olarak güçlü rüzgarlar esiyorsa, fan
bozularak durana kadar çok hızlı dönmeye başlayabilir.
Bu üniteyi rüzgar yönünün öngörülemediği yerlere monte
ederken aşağıdaki şekle bakın.

Montaj kılavuzu
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2

1
3

■

■

2

1 Oluklu plaka
2 Hakim rüzgar
3 Deşarj havası

■

Ünite etrafındaki atık suyu tahliye etmek için temel etrafında bir
su drenaj kanalı hazırlayın.

■

Ünitenin su drenajı kolay değilse, lütfen üniteyi beton bloklardan
meydana gelen bir temele monte edin (temel yüksekliği
maksimum 150 mm olmalıdır).

■

Üniteyi bir kasa üzerine monte ediyorsanız, lütfen suyun aşağı
geçmemesi için su geçirmez plakayı ünitenin 150 mm altına
takın.

■

Üniteyi sık sık kar yağışı alan bir yere monte ediyorsanız, temeli
mümkün olduğunca yükseltmeye dikkat edin.

■

Üniteyi bir bina çıkıntısına monte
ediyorsanız, drenaj suyunun damlamasını
önlemek için bir su geçirmez plaka
(sahada tedarik edilir) (ünitenin 150 mm
altına takılır) veya bir drenaj kiti ("Olası
seçenekler", sayfa 5'teki kombinasyon
tablosuna bakın) takın. (Bkz. Şekil).

■

Ünitenin
düz
bir
edildiğinden emin olun.

şekilde

monte

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016CAV3+W1
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5.2.

Soğuk iklimlerde montaj yerinin seçimi

6.

Montajla ilgili önlemler

Bkz. "3.4. Model tanımı", sayfa 4.

Dış ünite drenaj delikleri bir montaj
temeli
veya
zemin
yüzeyi
tarafından
kapatılıyorsa,
dış
ünitenin altında en az 150 mm'lik
bir boş alan meydana gelecek
şekilde üniteyi yükseltin.

Dış ünite düşük bir dış ortam sıcaklığında çalıştırılacaksa,
aşağıda açıklanan talimatlara uyulduğundan emin olun.
■

Dış üniteyi rüzgara maruz kalmaması için emiş tarafı duvara
bakacak şekilde monte edin.

■

Dış üniteyi kesinlikle emiş tarafının doğrudan rüzgara bakacağı
bir yere monte etmeyin.

■

Rüzgara maruziyeti engellemek için dış ünitenin hava deşarj
tarafına bir oluklu plaka takın.

■

Yüksek miktarda kar yağışı alan yerlerde ünitenin kardan
etkilenmeyeceği bir montaj konumunun seçilmesi ve çıkış
tarafının rüzgar yönüne dik gelecek şekilde ayarlanması çok
önemlidir.

6.1.

≥150 mm

BİLDİRİM
BİLDİRİM

temel çalışması

■

Montaj zeminin mukavemetini ve düzlüğünü kontrol edin, aksi
takdirde ünite monte edildikten sonra çalışma titreşimlerine veya
yüksek çalışma sesine neden olabilir.

■

Üniteyi şekildeki temel çizimine uygun olarak temel cıvataları ile
sağlam şekilde sabitleyin. (4 takım M12 temel cıvatası, somunu
ve pulu hazırlayın. Tüm bu bağlantı elemanları sahada tedarik
edilir.)

■

Temel cıvatalarının, temel yüzeyi üzerinde 20 mm kalacak
şekilde sıkılması en iyi sonucu verir.
ERHQ

A

1

620

140

140
350
(345-355)

289
276
219
117

3

B

4

47

423
614

2

3

C

ERLQ

A

36

1 Geniş bir tentenin yerleştirilmesi.
2 Kaide yerleştirilmesi.
Ünitenin kara gömülmemesi için yerden yeterli bir
yüksekliğe monte edilmesi gerekir.
3 Hakim rüzgar
4 Deşarj havası

Bir tentenin takılması mümkün değilse, opsiyonel kar
kapağı (EK016SNC) takılmalıdır.

6.2.
Yalnızca ERLQ için. Hava termistörünün (R1T) konumunu
değiştirmek için, şekil 7 içerisinde açıklanan prosedürü takip
edin. Termistör sabitleme elemanı aksesuar torbasında verilir.
BİLGİ
Yedek termistör sabitleme plakası da aksesuar
torbasında verilir.

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016CAV3+W1
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B

182 154 159

C

A Deşarj tarafı
B Alttan görünüm (mm)
C Drenaj deliği

BİLGİ

■

35
60

140

620

350
(345-355)

284
259
160

140

Drenaj çalışması (yalnızca ERHQ için)

Drenaj çalışmasına izin verilip verilmediğini öğrenmek için "Olası
seçenekler", sayfa 5'teki kombinasyon tablosuna bakın. Ünitenizde
drenaj çalışmasına izin veriliyorsa ve montaj konumu bir drenaj
çalışması yapılmasını gerektiriyorsa, aşağıda verilen talimatları takip
edin.
■

Drenaj kitleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.

■

Dış ünitede gerçekleştirilen drenaj çalışması probleme (örneğin,
drenaj suyunun insanlara sıçraması) neden oluyorsa, drenaj
borusuna bir drenaj soketi (opsiyonel) takın.

■

Drenaj sisteminin doğru şekilde çalıştığından emin olun.

Montaj kılavuzu
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6.3.

Ünitenin düşmesinin engellenmesi için montaj
yöntemi

2.

Hava girişinin önünde engeller bulunması durumunda.

Ünitenin düşmesinin önlenmesi için şekilde gösterildiği gibi monte
edilmesi gerekir.
dört 4 teli de şekilde gösterildiği şekilde hazırlayın

■

üst plaka vidalarını A ve B ile gösterilen 4 yerinden sökün

■

vidaları vida boşluklarına geri takın ve sıkın

A
≥100

■

≥300

B

A

Birden fazla üniteyi üst üste yerleştirmeyin.

C

Üstteki dış ünitenin drenaj borusunun döşenmesi için yaklaşık 100
mm'lik bir mesafe gerekir. Çıkıştan gelen havanın bypasslanmaması
için A tarafını sızdırmaz hale getirin.
(C) Ünitelerin birden fazla sırada monte edilmesi durumunda
(çatıda kullanım vs. için) (yalnızca ERHQ için)
1.

Her sıraya bir ünite monte edilmesi durumunda.

A Ünitenin ön tarafında bulunan 2 tespit deliğinin konumu
B Ünitenin arka tarafında bulunan 2 tespit deliğinin konumu
C Teller: sahada tedarik edilir
≥100

7.

Montaj servis alanı

≥2000

Şekillerde kullanılan sayısal değerler mm cinsinden boyutları ifade
etmektedir.
(Bkz. "6. Montajla ilgili önlemler", sayfa 10)

≥200
≥1000

2.

Önlemler

Birden fazla (2 veya daha fazla sayıda) ünitenin bir sırada yan
yana bağlanması durumunda.

(A) Üniteler üst üste monte edilmeyecekse (ERHQ için bkz.
şekil 1, ERLQ için bkz. şekil 1)

✓

Emiş tarafının
engellenmesi
Deşarj tarafının
engellenmesi

1

Sol tarafın engellenmesi

Sağ tarafın engellenmesi

Üst tarafın engellenmesi

2
3

Engel bulunuyor
Bu durumda, deşarj
havasının
bypasslanmasını
önlemek için montaj
kasasının alt tarafını
kapatın

L
A
≥3000

H

Bu gibi durumlarda
yalnızca 2 ünite monte
edilebilir.
Önerilen montaj
düzeni.(a)

H, A ve L boyutlarının ilişkisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
L

Bu duruma izin verilmez
L≤H
(a) Rüzgara maruziyetin önlenmesi veya ısı eşanjörü serpantininin kardan
etkilenmemesi için ERLQ modeline özeldir.

≥600
≥1500

H<L

A

0<L≤1/2H

250

1/2H<L

300

Montaja izin verilmez

(B) Ünitelerin üst üste monte edilmesi durumunda (yalnızca
ERHQ için)
1.

Çıkış tarafının önünde engeller bulunması durumunda.

≥100

A

≥1000

Montaj kılavuzu
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8.

Soğutucu akışkan borusu boyutu ve
izin verilen boru uzunluğu

8.3.

İzin verilen boru uzunluğu ve yükseklik farkı

TEHLİKE

İzin verilen boru uzunlukları ve yükseklik farkları için aşağıdaki
tabloya bakın. Bkz. şekil 2. Şekildeki en uzun hattın, gerçekte en
uzun boruya karşılık geldiği ve şekildeki en yüksek ünitenin gerçekte
en yüksek üniteye karşılık geldiği kabul edilmiştir.

■

Yalnızca ERHQ için

■

Borular ve diğer basınçlı parçalar mutlaka ilgili
mevzuata uygun ve soğutucu akışkanla uyumlu
olmalıdır. Soğutucu akışkan için fosforik asitle oksijeni
alınmış dikişsiz bakır kullanılmalıdır.
Montaj
işlemi
bir
montör
tarafından
gerçekleştirilmelidir ve malzemelerin seçimi ve montaj
ilgili mevzuata uygun olmalıdır. Avrupa'da EN378
sayılı uygulama standardı dikkate alınmalıdır.

İzin verilen boru uzunluğu

V3

W1

Maksimum toplam tek yönlü boru uzunluğu (a)

L

75 m (95 m)

İç ve dış ünite arasındaki maksimum yükseklik farkı

H

30 m

Şarjsız uzunluğu

L

BİLDİRİM

≤10 m
(a) Parantez içerisinde verilen değerler eşdeğer uzunlukları ifade eder.

Boru çalışmasından sorumlu kişiler için:
Boruları monte ettikten ve vakumlama işlemini
tamamladıktan sonra durdurma vanasını açtığınızdan
emin olun. (Sistemin vana kapalıyken çalıştırılması
durumunda kompresör arızalanabilir.)

Yalnızca ERLQ için
İzin verilen boru uzunluğu

V3

W1

Maksimum toplam tek yönlü boru uzunluğu (a)

L

50 m (70 m)

İç ve dış ünite arasındaki maksimum yükseklik farkı

BİLGİ

H

Soğutucu akışkanın atmosfere deşarj edilmesi yasaktır.
Soğutucu akışkanı Freon toplama ve bertaraf kanununa
uygun olarak toplayın.

8.1.

L

≤10 m
(a) Parantez içerisinde verilen değerler eşdeğer uzunlukları ifade eder.

Boru malzemesinin seçimi

■

Yapı malzemesi: soğutucu akışkan için fosforik asitle oksijeni
alınmış dikişsiz bakır kullanılmalıdır.

■

Temper sınıfı: aşağıdaki tabloda boru çapına göre verilen
temper sınıfında bir boru kullanılmalıdır.

■

Soğutucu akışkan borularının et kalınlığı ilgili mevzuata uygun
olmalıdır. R410A soğutucu akışkan boruları için minimum et
kalınlığı aşağıdaki tabloda verilen değerlere uygun olmalıdır.
Boru çapı (Ø)

Boru malzemesinin
temper sınıfı

Minimum et kalınlığı t (mm)

9,5

O

0,80

15,9

O

1,00

9.

Belirtilen soğutucu akışkan dışında hava vs. gibi hiçbir şeyin
soğutma çevrimine karışmasına izin vermeyin. Ünite üzerinde
çalışırken soğutucu gaz kaçağı meydana gelirse, odayı derhal
havalandırın.

■

Soğutucu akışkan ilavesi yaparken yalnızca R410A kullanın
Montaj aletleri:
Basınca dayanıklı olması ve yabancı maddelerin (örn. madeni
yağlar ve nem) sisteme karışmasının önlenmesi için yalnızca
R410A kurulumları için özel olarak tasarlanmış montaj aletlerinin
(gösterge manifoldu, yükleme hortumu vs.) kullanıldığından
emin olun.
Vakum pompası:
Tek yönlü bir vanaya sahip, 2 kademeli bir vakum pompası
kullanın
Pompa çalışmıyorken, pompa yağının ters yönde sisteme
akmadığından emin olun.
–100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg) kadar boşaltma yapabilen bir
vakum pompası kullanın.

■

Borulara pislik, sıvı ve toz girmesini önlemek için boruları
sıkıştırarak veya bantlayarak koruyun.
Özellikle bakır tüpler duvardan geçirilirken daha dikkatli
olunmalıdır.

Soğutucu akışkan borusunun boyutu

Dış ünite ile iç ünite arasındaki borular dış ünite bağlantılarıyla aynı
boyutta olmalıdır.
Soğutucu akışkan borusunun boyutu (mm)

Gaz borusu

Ø15,9

Sıvı borusu

Ø9,5

Soğutucu akışkan borusuyla ilgili
önlemler

■

O=Tavlanmış

8.2.

30 m

Şarjsız uzunluğu

Konum

Dış ünite
İç ünite

■

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016CAV3+W1

Hava kaynaklı ısı pompası dış ünitesi
4PW57794-1C – 2013.04

Montaj süresi

Koruma yöntemi

Bir aydan fazla

Boruyu sıkıştırın

Bir aydan az

Boruyu sıkıştırın veya
bantlayın

Belirsiz

Borular, kıvrılan kenarları mekanik gerilime maruz kalmayacak
şekilde monte edilmelidir.

Montaj kılavuzu
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9.1.

Kenar kıvırma talimatları

9.2.

■

Havşalar borular tekrar kullanılmamalıdır. Kaçakları önlemek
için yenileri yapılmalıdır.

■

Kullanılan soğutucu akışkan için uygun bir boru kesici ve havşa
takımı kullanın.

■

Sadece üniteyle beraber verilen havşa somunlarını kullanın.
Farklı havşa somunlarının kullanılması, soğutucunun sızmasına
neden olabilir.

■

Havşa açma ölçüleri ve sıkma torkları için tabloya bakın (aşırı
sıkılması havşanın yarılmasına yol açacaktır).

■

■

Boru
boyutu
(mm)

Sıkma torku
(N•m)

Havşa ölçüleri A
(mm)

Havşa biçimi
(mm)

Ø9,5

33~39

12,8~13,2

90 ±2
45 ±
2
A

Ø15,9

63~75

19,4~19,7

■

Kaynak yaparken nitrojen üflendiğinden emin olun.
Nitrojen üflenmesi, boruların iç kısmında çok miktarda
oksitlenmiş film tabakası oluşumunu önleyecektir. Oksitlenmiş
film tabakası, soğutucu sistemindeki vanaları ve kompresörleri
olumsuz yönde etkiler ve sistemin doğru çalışmasını engeller.

■

Nitrojen basıncı mutlaka bir basınç düşürme vanası kullanılarak
0,02 MPa değerine (bir başka ifadeyle, elle hafifçe
hissedilebilecek bir seviyeye) ayarlanmalıdır.
1

1
2
3
4
5
6

R=0.4~0.8

Havşa somununu gevşetirken, daima iki anahtarı birlikte
kullanın.
Boru bağlantılarını yaparken havşa somununun çatlamasını ve
kaçakları önlemek amacıyla havşa somununu sıkmak için daima
bir açık ağız anahtar ile tork anahtarını birlikte kullanın.
Tork anahtarı
Somun anahtarı
Boru birleşimi
Havşa somunu

2

3

4

5

6

Havşa somununu takarken, havşanın iç yüzeyine eter yağı veya
ester yağı sürün ve iyice sıkmadan önce 3 veya 4 tur elle sıkın.

1
2
3
4

Pirinç kaynağı talimatları

6

Soğutucu akışkan boruları
Kaynaklanacak parça
Konik bağlantı
Manüel vana
Basınç düşürme vanası
Nitrojen

■

Boru bağlantılarını kaynaklarken antioksidan kullanmayın.
Aksi takdirde, artıkları boruları tıkayabilir ve cihazın
arızalanmasına neden olabilir.

■

Bakır soğutucu akışkan borularını birbirlerine kaynak yaparken
kaynak tozu kullanmayın. Kaynak tozu gerektirmediğinden
fosfor bakır lehim dolgu alaşımı (BCuP) kullanın.

■

Kaynak tozu, soğutucu akışkan boru sistemleri üzerinde oldukça
zararlı etkilere sahiptir. Örneğin, klor tabanlı kaynak tozları
borularda korozyona neden olurken ve florin içeren kaynak
tozları soğutucu yağına zarar verir.

1

9.3.

Durdurma vanasının kullanımı

2

Durdurma vanasının takılmasıyla ilgili uyarılar
4

■

Çalışma sırasında her iki durdurma vanasının da açık
olduğundan emin olun.

■

Durdurma vanasının takılması için gerekli her bir parça
aşağıdaki şekilde adıyla birlikte verilmiştir.

3

Tavsiye edilmez ancak acil durumda olabilir
Tork anahtarı olmadan boru bağlantısı yapmak zorunda
kalırsanız, aşağıdaki montaj yöntemini izleyin:

1

■ Bir somun anahtarıyla sıkma torkunda ani artış olana kadar
havşa somununu sıkın.

2

■ Bu noktadan sonra, havşa somununu aşağıda kaydedilen
açıyla sıkın:

13

4

Boru
boyutu
(mm)

Sonraki sıkma açısı
(derece)

Anahtar için tavsiye edilen
kol uzunluğu (mm)

Ø9,5

60~90

±200

Ø15,9

30~60

±300

Montaj kılavuzu
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1
2
3
4

Servis portu ve servis portu kapağı
Vana mili
Saha boru bağlantısı
Mil kapağı

■

Durdurma vanası fabrikada kapanır.

■

Vana miline aşırı kuvvet uygulamayın. Aksi takdirde, vana
gövdesini kırabilirsiniz.
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■

Havşa somunun gevşetilmesi veya sıkılması için yalnızca bir
tork anahtarı kullanıldığında durdurma vanası plakası hasar
görebileceğinden, durdurma vanası her zaman bir somun
anahtarıyla sabitlendikten sonra havşa somunun bir tork
anahtarı kullanılarak gevşetildiğinden veya sıkıldığından emin
olun.
Somun anahtarıyla mil kapağından tutmayın, aksi takdirde
soğutucu akışkan kaçağı meydana gelebilir.

Servis portunun takılmasıyla ilgili uyarılar
■

Servis portu, Schrader tipi bir vana olduğundan daima vana
bastırma pimine sahip bir yükleme hortumu kullanın.

■

Servis portunu taktıktan sonra, servis portu kapağının sağlam
şekilde sıkıldığından emin olun. Sıkma torkları için, aşağıdaki
tabloya bakın.

■

Servis portu kapağını sıktıktan sonra, soğutucu akışkan kaçağı
olup olmadığını kontrol edin.

9.4.

Sıkma torkları

1
Parça

2
1 Somun anahtarı
2 Tork anahtarı

■

Çalışma basıncının düşük olacağı (örneğin, dış ortam sıcaklığı
düşükken
soğutma
işlemi
uygulanması
durumunda)
bekleniyorsa, donmanın önlenmesi için gaz hattındaki durdurma
vanasında bulunan havşa somunun sızdırmazlığını silikon
sızdırmazlık malzemesi kullanarak sağlayın.

Sıkma torku (N•m)

Mil kapağı (sıvı tarafı)

13,5~16,5

Mil kapağı (gaz tarafı)

22,5~27,5

Servis portu kapağı

11,5~13,9

10. Soğutucu akışkan boruları
■

Saha boruları dört farklı yönde (A, B, C, D) monte edilebilir.
1

2

3

Silikon sızdırmazlık malzemesi
(Boşluk kalmadığından emin olun)

7
B

Durdurma vanasının açılması/kapatılması

4

4

5

6

A

Durdurma vanasının açılması
Vana kapağını çıkartın.

2.

Vana miline (sıvı tarafından: 4 mm/gaz tarafından: 6 mm) bir
lokma anahtarı yerleştirin ve vana milini saat yönünün tersine
çevirin.

3.

Vana mili daha fazla çevrilemeyene kadar devam çevirmeye
edin.
Vana artık açık konumdadır.

Şekil - 4 farklı yönde saha boruları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D

Durdurma vanasının kapatılması
1.

Vana kapağını çıkartın.

2.

Vana miline (sıvı tarafından: 4 mm/gaz tarafından: 6 mm) bir
lokma anahtarı yerleştirin ve vana milini saat yönünde çevirin.

3.

Vana mili daha fazla çevrilemeyene kadar devam çevirmeye
edin.
Vana artık kapalı konumdadır.

Gaz tarafı

Mil kapağının takılmasıyla ilgili uyarılar
■

Mil kapağı, okla gösterilen yerden
yalıtılmıştır.
Yalıtımın
zarar
görmemesine dikkat edin.

■

Durdurma vanasını taktıktan sonra,
mil
kapağının
sağlam
şekilde
sıkıldığından emin olun. Sıkma
torkları için, aşağıdaki tabloya bakın.
Mil kapağını sıktıktan sonra, soğutucu akışkan kaçağı olup
olmadığını kontrol edin.
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Matkap
Montaj deliğinin etrafındaki merkez alanı
Montaj deliği
Yuva
Bağlantı borusu
Alt gövde
Ön plaka
Boru çıkış plakası
Vidalı ön plaka
Boru çıkış plakası vidası
İleri
Geri
Yana
Aşağı

■

İki yuva söküldüğünde, şekil "4 farklı yönde saha boruları"'nda
gösterildiği gibi montaj yapılması mümkündür.
(Yuvaları kesmek için bir metal testeresi kullanın.)

■

Bağlantı borusunu üniteye aşağı yönde monte etmek için,
Ø6 mm'lik bir matkap (4x) kullanarak montaj deliği etrafındaki
merkez alanını delerek bir montaj deliği oluşturun. (Bkz. şekil "4
farklı yönde saha boruları".)

■

Montaj deliği söküldükten sonra, paslanmanın önlenmesi için
kenar kısmına ve kenar yüzeylerin çevresine onarım boyası
uygulanması önerilir.

■

Elektrik kablolarını montaj deliklerinden geçirmeden önce,
kabloların hasar görmesini önlemek için montaj deliklerindeki
çapakları temizleyin ve kabloları koruyucu bir bantla sarın.

Kapatma yönü

■

C
D

1.

Sıvı tarafı

8

9
10

1

2

3

1 Montaj deliği
2 Çapak
3 Ambalaj malzemeleri

Montaj kılavuzu
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10.1. Yabancı maddelerin girmesinin önlenmesi
Tüm boşlukları şekilde gösterildiği gibi kapatmak için borunun açık
deliklerini macun veya yalıtım malzemeleri (sahada tedarik edilir) ile
tıkayın.

1
4

2

1 Macun veya yalıtım
malzemesi
(sahada tedarik edilir)

3
4
1
5
5

Sisteme, montaj deliklerinden küçük hayvanların girme olasılığı
bulunuyorsa, delikleri ambalaj malzemeleriyle (sahada tedarik edilir)
tıkayın.

6
A

Dış üniteye giren böcekler veya küçük hayvanlar elektrik kutusunda
kısa devreye neden olabilir.

1
2
3
4
5
6
A

Soğuk iklimlerde kar veya nem girişini önlemek için montaj
deliklerinin sızdırmazlığını sağlayın.

10.2. Saha boru bağlantıları yapılırken ve yalıtımla ilgili
dikkat edilecekler
■

■

■

■

Kompresör
Terminal kapağı
İç ve dış saha boruları
Kalafatlama vs.
Yalıtım malzemesi
Cıvatalar
Boru, cıvata ve dış panel bağlantılarını gerçekleştirirken
dikkatli olun

İç ve dış ünite borularının kompresör terminal kapağı ile temas
etmemesine dikkat edin.
Sıvı tarafındaki boru yalıtımının temas etmesi durumunda,
yüksekliği aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ayarlayın. Ayrıca,
saha borularının kompresörün cıvatalarına veya dış panellerine
temas etmediğinden de emin olun.

10.3. Yağ kabı ihtiyacıyla ilgili uyarılar

Dış ünite, iç ünitenin üzerine monte edilecekse şu durumlar
meydana gelebilir:
Durdurma vanasındaki yoğuşmuş sular iç üniteye akabilir. Bunu
önlemek için lütfen durdurma vanasını yalıtım malzemesiyle
kapatın.

■

Sıcaklık 30°C'den ve bağıl nem %80'den yüksekse, bu durumda
yalıtım üzerindeki yoğuşmanın önüne geçilmesi için yalıtım
malzemesinin kalınlığı en az 20 mm olmalıdır.

Yükselen boru içerisinde kalan yağın durduğunda tekrar kompresöre
akarak sıvı sıkıştırma problemine veya geri dönüş yağı arızasına yol
açması riskinin ortadan kaldırılması için, yükselen gaz borularındaki
10 m'lik her bir yükseklik farkına bir yağ kabı yerleştirilmesi gerekir.
Yağ kabı yerleştirme boşluğu. (Bkz. şekil 4)
A
B
C
D
E
H

■

Dış ünite
İç ünite
Gaz boruları
Sıvı boruları
Yağ kabı
Her 10 m'lik yükseklik farkına bir yağ kabı yerleştirin.

Dış ünitenin, iç üniteden daha yüksek bir konuma monte
edilmesi durumunda yağ kabına ihtiyaç yoktur.

Sıvı ve gaz tarafındaki saha borularının yalıtıldığından emin
olun.
BİLDİRİM
Açık borular yoğuşmaya neden olabilir.
(Gaz tarafındaki boruların ulaşabileceği en yüksek sıcaklık
yaklaşık 120°C'dir, bu nedenle çok dayanıklı bir yalıtım
malzemesinin kullanıldığından emin olun.)
TEHLİKE
Borulara ve dahili parçalara dokunmayın.

Montaj kılavuzu
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11. Kaçak testi ve vakumlu kurutma

BİLDİRİM

Tüm boru bağlantı çalışmaları tamamlandıktan ve dış ünite iç üniteye
bağlandıktan sonra:
■

soğutucu akışkan borularında kaçak olup olmadığının kontrol
edilmesi

■

soğutucu akışkan borularında kalan tüm nemin giderilmesi için
vakumlu kurutma işlemi gerçekleştirin.

Tedarikçiniz tarafından önerilen bir köpüklü test
çözeltisinin kullanıldığından emin olun.
Bu işlem için sabunlu su kullanmayın, aksi
takdirde konik ağızlı somunlar kırılabilir (sabunlu
su tuz içeriyor olabilir ve bu durumda konik ağızlı
somunlar, borular soğuduğunda donabilir)
ve/veya konik ağızlı bağlantılarda korozyon
meydana gelebilir (sabunlu su amonyum içeriyor
olabilir ve bu da konik ağızlı pirinç somunlar ile
konik ağızlı bakır bağlantı elemanları arasında
korozyon etkisine neden olur).

Soğutucu akışkan borularında nem kalmış olma ihtimali varsa
(örneğin, borulara yağmur suyu girmiş olabilir), öncelikle nem
tamamen giderilene kadar aşağıda açıklanan vakumlu kurutma
prosedürünü uygulayın.

2.3 Tüm nitrojen gazını boşaltın.

11.1. Genel prosedürler
■

Ünite içerisindeki tüm boruların kaçak testleri fabrikada
gerçekleştirilmiştir.

■

–100,7 kPa (5 Torr mutlak, –755 mm Hg) değerindeki bir
gösterge basıncını boşaltabilecek kapasitede ve tek yönlü vana
takılı olan bir 2 kademeli vakum pompası kullanın.

■

Verimliliği arttırmak için vakum pompasını hem gaz durdurma
vanasının, hem de sıvı durdurma vanasının servis portuna
bağlayın.
BİLDİRİM
■

Soğutucu akışkanla birlikte havayı boşaltmayın.
Kurulumu boşaltmak için bir vakum pompası kullanın.
Hava boşaltma işlemi için ilave soğutucu akışkanı
verilmez.

■

Kaçak testi veya vakumlu kurutma işlemi
gerçekleştirmeden önce gaz durdurma vanasının ve
sıvı
durdurma
vanasının
sağlam
şekilde
kapatıldığından emin olun.

11.4. Vakumlu kurutma
Sistemdeki tüm nemi boşaltmak için, şu prosedürü takip edin:
1

–100,7 kPa'lık bir hedef vakum değeri elde edilmesi için sistemi
en az 2 saat boyunca boşaltın.

2

Vakum pompasını kapalı konuma getirdikten sonra, hedef
vakum değerinin en az 1 saat boyunca korunup korunmadığını
kontrol edin.

3

2 saat içerisinde hedef vakum değerine ulaşılamaması veya bu
değerin 1 saat boyunca sabit kalmaması, sistemde çok fazla
nem olduğu anlamına gelebilir.

4

Bu durumda, 0,05 MPa (0,5 bar) minimum gösterge değerine
ulaşılana kadar nitrojen gazıyla basınçlandırarak vakumu kesin
ve tüm nem giderilene kadar 1. - 3. adımlar arasındaki işlemleri
tekrarlayın.

5

Bu işlemlerin ardından durdurma vanaları açılabilir ve/veya ilave
soğutucu akışkan yüklemesi yapılabilir (bkz. "12. Soğutucu
akışkan yükleme", sayfa 16).

11.2. Kurulum
(Bkz. şekil 5)
1
2
3
4
5
6

BİLGİ

Basınç göstergesi
Nitrojen
Soğutucu akışkan
Tartı cihazı
Vakum pompası
Durdurma vanası

Durdurma vanası açıldıktan sonra, soğutucu akışkan
borularındaki basıncın yükselmesi mümkündür. Bu durum
örneğin dış ünite devresinde genleşme vanasının kapalı
olmasından kaynaklanıyor olabilir, ancak ünitenin doğru
çalışması için herhangi bir problem teşkil etmemektedir.

11.3. Kaçak testi
Kaçak testi mutlaka EN 378-2 sayılı standarda uygun olmalıdır.
1

2

Vakumlu kaçak testi
1.1 Sistemi –100,7 kPa (5 Torr) değerine kadar sıvı ve gaz
borularından boşaltın.
1.2 Bu değere ulaşıldıktan sonra, vakum pompasını kapatın ve
basıncın en az 1 dakika boyunca yükselip yükselmediğini
kontrol edin.
1.3 Basınç yükseliyorsa, sistem nem içeriyor olabilir (aşağıdaki
vakumlu kurutma bölümüne bakın) veya sistemde kaçak
olabilir.
Basınç kaçak testi
2.1 0,2 MPa'lık (2 bar) minimum gösterge değerine ulaşılana
kadar nitrojen gazıyla basınçlandırarak vakumu kesin.
Gösterge basıncını kesinlikle ünitenin maksimum çalışma
basıncının üzerinde bir değere (4,0 MPa (40 bar))
ayarlamayın.
2.2 Tüm boru bağlantılarına köpüklü bir test çözeltisi
uygulayarak kaçak olup olmadığını kontrol edin.
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12. Soğutucu akışkan yükleme
12.1. Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu sera gazları
içerir. Gazları atmosfere deşarj etmeyin.
Soğutucu akışkan tipi: R410A
GWP(1) değer:
1975
(1)

GWP = küresel ısınma potansiyeli

Lütfen, tükenmez kalemle doldurun,
■

➀ ürüne fabrikada yüklenen soğutucu miktarı,

■

➁ sahada yüklenen ilave soğutucu miktarı ve

■

➀+➁ ürünle birlikte verilen

florlu sera gazları etiketi üzerindeki toplam soğutucu akışkan miktarı.

Montaj kılavuzu
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Doldurulan etiket mutlaka ürünün içine ve ürün yükleme portunun
yakınına (örn. servis kapağının içine) yapıştırılmalıdır.
4

■

Bu üniteye ilave soğutucu akışkan şarj edilirken sahada
bağlanan soğutucu akışkan borularının uzunluğu dikkate
alınmalıdır.

■

Soğutucu akışkanın sıvı borusuna sıvı fazda şarj edildiğinden
emin olun. R410A bir soğutucu akışkan karışımı olduğundan,
gaz fazında şarj edilmesi halinde bileşimi değişir ve bu durumda
sistemin normal çalışması sağlanamaz.

■

Şarj etmeden önce, soğutucu akışkan tüpüne bir sifon takılı olup
olmadığını kontrol edin ve ardından tüpü uygun şekilde
yerleştirin.

1
2

3
6

5

1 Ürüne fabrikada şarj edilen soğutucu akışkan:
ünite üzerindeki etikete bakın
2 Sahada yüklenen ilave soğutucu miktarı
3 Yüklenen toplam soğutucu miktarı
4 Kyoto Protokolü kapsamına giren florlu sera gazları içerir
5 Dış ünite
6 Soğutucu akışkan tüpü ve yükleme manifoldu

Sifonu takılmamış bir tüp
kullanılarak doldurma
Sıvı soğutucuyu tüp baş
aşağı konumdayken
yükleyin.

Sifonu takılmış bir tüp
kullanılarak doldurma
Sıvı soğutucuyu tüp baş
yukarı konumdayken
yükleyin.

12.3. ERHQ modelleri için ilave soğutucu akışkan şarj
miktarının hesaplanması

BİLGİ
Belirli florlu sera gazlarına ilişkin AB mevzuatının ulusal
uygulamaları, ünite üzerinde uygun bir resmi dilde
açıklama yapılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, üniteyle
birlikte çeşitli dillerde hazırlanmış, ilave bir florlu sera
gazları etiketi verilmektedir.

BİLDİRİM

Yapıştırma talimatları, etiketlerin arka yüzünde verilmiştir.

BİLDİRİM

Kompresörün bozulmasını önlemek için. Belirtilen miktarın
üzerinde soğutucu yüklemeyin.
■

■

Bu dış üniteye gerekli soğutucu fabrikada yüklenmiştir, ancak
boru çaplarına ve uzunluklarına bağlı olarak bazı sistemlere
ilave soğutucu yüklenmesi gerekebilir. Bkz. "12.4. ERLQ
modelleri için ilave soğutucu akışkan şarj miktarının
hesaplanması", sayfa 17.
Yeniden şarj edilmesi gerekiyorsa bkz. "12.5. Tam şarj işlemi",
sayfa 17.

12.2. Önlemler ve genel uyarılar
■

Ünitenin servisi sırasında soğutucu akışkan sisteminin açılması
gerekirse, soğutucu akışkanın temizlenmesi ve boşaltılması
işlemleri
mutlaka
ilgili
mevzuata
uygun
olarak
gerçekleştirilmelidir.

■

Saha kablolama
yüklenemez.

■

Soğutucu ancak kaçak testi ve vakumlu kurutma işlemi
gerçekleştirildikten sonra yüklenebilir (bkz. "11. Kaçak testi ve
vakumlu kurutma", sayfa 16).

işleri

tamamlanana

kadar

soğutucu

İKAZ
Sıvının yüksek basınç yaratma tehlikesinden dolayı bir
sistem yüklenirken, izin verilen maksimum yükün kesinlikle
geçilmemesine dikkat edilmelidir.

UYARI

Boru uzunluğu sıvı borularının tek yönlü uzunluğunu ifade
eder.

Minimum boru uzunluğu = 3 m.
Boru uzunluğunun 10 m'nin altında olması durumunda ilave şarj
işlemine gerek yoktur.
Boru uzunluğunun 10 m'nin üzerinde olması durumunda, lütfen
aşağıdaki formülü kullanarak şarj edilmesi gereken ilave soğutucu
akışkan miktarını belirleyin.
R=(sıvı borularının toplam uzunluğu (m) – 10 m) x 0,054
R=ilave şarj miktarı (kg)(0,1 kg ve katlarına yuvarlanır)

12.4. ERLQ modelleri için ilave soğutucu akışkan şarj
miktarının hesaplanması
BİLDİRİM
Boru uzunluğu sıvı borularının tek yönlü uzunluğunu ifade
eder.
Boru uzunluğunun 10 m'nin altında olması durumunda ilave şarj
işlemine gerek yoktur.
Boru uzunluğunun 10 m'nin üzerinde olması durumunda, lütfen
aşağıdaki formülü kullanarak şarj edilmesi gereken ilave soğutucu
akışkan miktarını belirleyin.
R=(sıvı borularının toplam uzunluğu (m) – 10 m) x 0,054
R=ilave şarj miktarı (kg)(0,1 kg ve katlarına yuvarlanır)

12.5. Tam şarj işlemi

■

Soğutucu akışkan tüpleri mutlaka yavaşça açılmalıdır.

■

Soğutucu yüklerken daima koruyucu eldivenler takın
ve gözlerinizi koruyun.

TEHLİKE
■

Güç açık konumdayken, ünitenin
ayrılmadan önce ön paneli kapatın.

■

Uygun olmayan bir maddenin yüklenmesi patlamalara
ve kazalara neden olabilir, bu nedenle her zaman
uygun soğutucu akışkanının (R410A) yüklendiğinden
emin olun.

başından

BİLDİRİM
Şarj işlemine başlamadan önce, ünitenin dahili borularının
vakumlu kurutma işlemi gerçekleştirilerek boşaltıldığından
emin olun. Bunun için, ünitenin dahili servis portunu
kullanın. Durdurma vanası üzerinde bulunan servis
portlarını KULLANMAYIN (bkz. "9.3. Durdurma vanasının
kullanımı", sayfa 13), çünkü vakumlu kurutma işlemi bu
portlardan doğru şekilde gerçekleştirilemez.
Dış ünitelerin boru üzerinde 1 portu bulunmaktadır. Bu port
da ısı eşanjörü ile 4 yollu vana arasında bulunur.
Tam şarj işlemi gerekiyorsa (örn. bir kaçaktan sonra), şarj edilmesi
gereken soğutucu akışkan miktarını belirlemek için aşağıdaki
bilgilere bakın.

Montaj kılavuzu
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Yalnızca ERHQ için
BİLDİRİM

5

Çalışma durduktan sonra (3 ila 5 dakika sonra), sıvı durdurma
vanasını ve gaz durdurma vanasını kapatın.

6

Böylece atık boşaltma işlemi tamamlanmış olur. Uzaktan
kumandada "U4" mesajı görüntülenebilir ve iç ünite pompası
çalışmaya devam edebilir. Bu bir arıza değildir. Uzaktan
kumanda üzerindeki ON düğmesine basılsa bile, üniteye
çalışmaya başlamayacaktır. Üniteyi yeniden çalıştırmak için,
ana güç besleme anahtarını önce kapalı ve ardından açık
konuma getirmeniz gerekir.

7

Ana güç besleme anahtarını kapalı konuma getirin.

Minimum boru uzunluğu = 3 m.
V3 modelleri için
Toplam şarj miktarı <birim: kg>
Soğutucu akışkan şarj
uzunluğuna bağlıdır.

miktarı

(kg)

sıvı

borularının

toplam

Toplam soğutucu akışkan şarj miktarı = 2,7 kg + (sıvı borularının
toplam uzunluğu (m) – 10 m) x 0,054

UYARI

Hatırlatma: Fabrikada şarj edilen soğutucu akışkan miktarı 2,7 kg'dır

Üniteyi yeniden çalıştırmadan önce her iki durdurma
vanasının da açıldığından emin olun.

W1 modelleri için
Toplam şarj miktarı <birim: kg>
Soğutucu akışkan şarj
uzunluğuna bağlıdır.

miktarı

(kg)

sıvı

borularının

toplam

14. Elektrik kablo tesisatı

Toplam soğutucu akışkan şarj miktarı = 2,95 kg + (sıvı borularının
toplam uzunluğu (m) – 10 m) x 0,054
Hatırlatma:
2,95 kg'dır

Fabrikada

şarj

edilen

soğutucu

akışkan

UYARI

miktarı

■

Tüm kablo çalışmaları mutlaka yetkili bir elektrik
teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

■

Sahada tedarik edilen tüm bileşenler ve tüm elektrik
yapıları mutlaka ilgili mevzuata uygun olmalıdır.

Yalnızca ERLQ için
Toplam şarj miktarı <birim: kg>
Soğutucu akışkan şarj
uzunluğuna bağlıdır.

miktarı

TEHLİKE: YÜKSEK GERİLİM
(kg)

sıvı

borularının

toplam

Elektrik çarpmasını önlemek için güç beslemesinin,
elektrikli parçaların servisine geçilmeden en az 1 dakika
önce kesildiğinden emin olun. 1 dakika geçse bile herhangi
bir parçaya temas etmeden önce her zaman ana devre
kapasitörlerinin terminallerindeki ve elektrikli parçalardaki
gerilimi ölçün ve gerilim değerlerinin 50 V DC veya daha
düşük olduğundan emin olun.

Toplam soğutucu akışkan şarj miktarı = 3,4 kg + (sıvı borularının
toplam uzunluğu (m) – 10 m) x 0,054
Hatırlatma: Fabrikada şarj edilen soğutucu akışkan miktarı 3,4 kg'dır

13. Atık boşaltma işletimi

BİLDİRİM
Elektrik çalışmasından sorumlu kişiler için:

Bu ünitede saha borularındaki, iç ünitedeki ve dış ünitedeki tüm
soğutucu akışkanın toplanmasını sağlayan bir otomatik atık boşaltma
fonksiyonu bulunmaktadır. Çevreyi korumak için ünitenin yerini
değiştirmeden veya üniteyi atmadan önce atık boşaltma işlemini
aşağıda açıklandığı şekilde gerçekleştirmeyi unutmayın.
BİLGİ

Soğutucu akışkan borularıyla ilgili çalışmalar tamamlanana
kadar üniteyi çalıştırmayın. (Borular hazır olmadan
ünitenin çalıştırılması, kompresörde arızaya neden
olacaktır.)

14.1. Elektrik kablo tesisatında dikkat edilecek hususlar

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili servis kılavuzuna bakın.
TEHLİKE

UYARI
Dış ünitede kapatılarak kompresörün korunması için bir
düşük basınç anahtarı veya bir düşük basınç sensörü
bulunmaktadır. Atık boşlatma işlemi sırasında düşük
basınç anahtarını kesinlikle kısa devre yapayın!

1
2

■

Terminal cihazlarına erişilmeye çalışılmadan önce
tüm besleme devreleri kesilmelidir.

■

İlgili mevzuata uygun bir topraklama kaçağı devre
kesicisinin takıldığından emin olun. Aksi takdirde,
elektrik çarpmasına yol açabilir.

BİLDİRİM

■

Yalnızca bakır teller kullanın.

Atık boşaltma işlemine başlamadan önce su sıcaklığının
ve su hacminin yeterince yüksek olduğundan emin olun.
Atık boşaltma işlemi "soğutma modunda" gerçekleştirilir.
Daha ayrıntılı bilgi için iç ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

■

Bir ana anahtar veya tüm kutuplarında bir kontak ayırma mevcut
diğer bağlantı kesme araçları mutlaka ilgili mevzuata uygun
olarak sabit kablolara bağlanmalıdır.
Tüm kablo çalışmaları tamamlanana kadar ana anahtarı açık
konuma getirmeyin.

Ana güç besleme anahtarını açık konuma getirin.

■

Bağlı kabloları kesinlikle üniteye sokmaya çalışmayın.

Sıvı durdurma vanasının ve gaz durdurma vanasının açık
konumda olduğundan emin olun (bkz. "9.3. Durdurma vanasının
kullanımı", sayfa 13).

■

Kabloları, borularla (özellikle de yüksek basınç tarafındaki
borularla) temas etmeyecek şekilde sabitleyin.

■

Elektrik kablolarını "14.2. Güç beslemesinin ve üniteler arası
kabloların bağlanması", sayfa 19'deki şekilde gösterildiği gibi
kablo kelepçeleri kullanarak sabitleyin ve kabloların borularla
(özellikle de yüksek basınç tarafındaki borularla) temas
etmemesine dikkat edin.
Terminal konektörlerine dışarıdan baskı etki etmediğinden emin
olun.

3

Dış ünitenin PCB'si üzerinde bulunan atık boşaltma düğmesine
basın (BS4) ve en az 8 saniye basılı tutun.

4

Kompresör ve dış ünite fanı otomatik olarak çalışmaya
başlayacaktır.
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■

Toprak kaçağı devre kesicisi monte edilirken, toprak kaçağı
devre kesicisinin gereksiz yere açılmasına engel olmak için
inverter ile uyumlu (yüksek frekans elektrik gürültüsüne dirençli)
olduğundan emin olun.

■

Bu ünitede bir inverter bulunduğundan, faz ilerletme kapasitörü
takılması güç faktörü iyileştirme etkisini bozmakla kalmaz aynı
zamanda yüksek frekanslı dalgalardan dolayı kapasitörün
anormal ısınması kazasına da yol açabilir. Bu nedenle, hiçbir
zaman faz ilerletme kapasitörü takmayın.

2
1

İKAZ
2
1

Gerekli sigortaların ve devre kesicilerin takıldığından emin
olun.

1 Güç beslemesi, topraklama kablosu ve mevcutsa alt plaka
ısıtıcısı kablosu
2 Üniteler arası kablolar

14.2. Güç beslemesinin ve üniteler arası kabloların
bağlanması
■

Topraklama telini kaymayacak
plakasına sabitleyin.

şekilde

durdurma

2
1

■

vanası

■

Topraklama telini elektrik kabloları ve üniteler arası kablolarla
birlikte bir kez daha durdurma vanası plakasına sabitleyin.

■

Elektrik kablolarını, kablolama çalışması sırasında ön kapak
çıkmayacak şekilde döşeyin ve ardından ön kapağı sağlam
şekilde takın.

Kablolar üniteden geçirilirken, montaj deliklerine koruyucu
manşonlar (PG parçaları) yerleştirilebilir. (Bkz. şekil 3)
1
2
3
4
5
A
B

Kablo
Burç
Somun
Gövde
Hortum
İç
Dış

Bir kablo taşıma kanalı kullanmıyorsanız, montaj deliği
kenarlarının kabloları kesmemesi için kabloların vinil tüplerle
korunmasını sağlayın.
1
2

■

Elektrik kablo çalışmalarıyla ilgili olarak elektrik kablo şemasına
(üniteyle birlikte verilir ve ön plakanın iç kısmında bulunur)
bakın.

■

Kabloları döşeyin ve kapağı yerine tam olarak oturacak şekilde
sabitleyin.

14.3. Güç beslemesi kabloları ve üniteler arası kablolar
ile ilgili uyarılar
V3
7

W1

■

3
3
7

4
8
5
6

3

Güç beslemesi terminal kartına bağlantı için yuvarlak bükümlü
bir terminal kullanın. Kontrol edilemeyen nedenlerden dolayı
böyle bir terminal kullanılamaması durumunda, aşağıda verilen
talimatı dikkate alın.
1 Yuvarlak basınç terminali
2 Kesilen bölüm
3 Kapaklı pul

-

-

4
8
5
6
1 Anahtar kutusu
2 Durdurma vanası plakası
3 Topraklama
4 Kablo kelepçesi
5 Üniteler arası kablolar
6 Güç beslemesi ve topraklama kabloları
Yalnızca alt plaka ısıtıcısı mevcutsa (ERHQ için opsiyoneldir)
7 Alt plaka ısıtıcısı kablosu
8 Alt plaka ısıtıcısı güç beslemesi (iç üniteden)

■

Terminal vidalarını sıkmak için doğru bir tornavida kullanın.
Küçük tornavidalar vida başına zarar verebilir ve neticesinde
sıkma işlemi doğru gerçekleştirilemeyebilir.

■

Terminal vidalarının normalden fazla sıkılması vidalara zarar
verebilir.

■

Terminal vidalarına uygulanacak sıkma torkları için aşağıdaki
tabloya bakın.

BİLGİ

Sıkma torku (N•m)

ERLQ üniteleri, alt plaka ısıtıcısını dahili olarak kontrol
eder (sahada kablo çalışmasına gerek yoktur).

M4 (X1M)
M5 (X1M)
M5 (TOPRAKLAMA)

■

Montaj kılavuzu
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1
23
Farklı göstergelerin kablolarını aynı güç
beslemesi terminaline bağlamayın. (Bağlantıdaki bir
gevşeklik aşırı ısınmaya neden olabilir.)
Aynı göstergenin kablolarını aşağıdaki şekilde gösterildiği
gibi bağlayın.

1,2~1,8
2,0~3,0
3,0~4,0

İç ünite kablolarının vs. bağlanması için iç üniteyle birlikte verilen
montaj kılavuzuna bakın.
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■

Güç besleme hattına bir toprak kaçağı devre kesicisi ve sigorta
takın. (Bkz. şekil 6)

15. Test çalıştırması

1 Toprak kaçağı devre kesicisi
2 Sigorta
3 Uzaktan kumanda

■

TEHLİKE
Montaj ve servis işlemleri sırasında ünitenin başından
kesinlikle uzaklaşmayın. Servis paneli söküldükten sonra,
elektrik taşıyan parçalara kolayca kazara temas edilebilir.

Kablolama sırasında belirtilen kabloların kullanıldığından emin
olun, tüm bağlantıları eksiksiz şekilde tamamlayın ve kabloları
terminallerine dış kuvvetler etki etmeyecek şekilde sabitleyin.

BİLGİ
Ünite ilk çalıştırıldığında bir süre gereken güç girişinin,
ünite üzerindeki etikette belirtilen değerden yüksek
olabileceğine dikkat edin. Bu durum, kompresörün normal
çalışmaya başlamadan ve sabit güç tüketimine erişmeden
önce
50
saat
çalıştırılması
gerekmesinden
kaynaklanmaktadır.

14.4. Elektrik özellikleri
ERHQ_V3

Faz ve frekans

Minimum devre
amperi(a)
Üniteler arasındaki
kabloların tipi

ERHQ_W1

ERLQ_W1

3N~ 50 Hz

230 V

400 V

Gerilim
Önerilen saha
sigortası

ERLQ_V3

1~ 50 Hz

32 A

40 A

28,2 A

34,2 A

20 A

BİLDİRİM
13,5 A

16,3 A

İndirimli elektrik
uygulamalar için

Kablo kesiti minimum 2,5 mm2
'dir ve 230 V'ye uygundur

tarifeli

güç

beslemesi

bulunan

Kompresörün optimum koşulda başlatılmasının garanti

(a) Belirtilen değerler maksimum değerlerdir (tam değerler için iç ünite
kombinasyonları elektrik verilerine bakın).

edilmesi için, dış ünite güç beslemesi (a) kesintisi 2 saatten
uzun tutulamaz. Daha ayrıntılı bilgi için iç ünitenin montaj
kılavuzuna bakın.

İKAZ

(a) V3 için: L, N
W1 için: L1, L2, L3, N

Tüm kabloları ve kablo boyutlarını ilgili mevzuata uygun
olarak seçin.

15.1. Çalıştırma öncesi kontroller
İKAZ
Elektrik işi tamamlandıktan sonra, her bir elektrik
parçasının ve elektrik aksam kutusu içindeki terminalin
sıkıca bağlandığını doğrulayın.

ERHQ modelleri

Kontrol edilecek hususlar

Elektrik
kabloları
Üniteler arası
kablolar
Topraklama
kablosu

V3 modelleri için: Bu cihaz EN/IEC 61000-3-12(1)'ye uygun olmalıdır

■

■
■
■
■

ERLQ modelleri
V3 modelleri için: Bu cihaz şu standartlara uygun olmalıdır:
■

EN/IEC 61000-3-11(2) sistem empedansının Zsys Zmax değerine
eşit veya daha küçük olması gerekir ve

■

EN/IEC 61000-3-12(1) kısa devre gücünün Ssc kullanıcı
beslemesi ile kamuya açık sistem arasındaki interfaz noktasında
minimum Ssc değerine

standartlarını karşılar. Cihazın yalnızca aşağıda belirtilen değerlere
sahip bir beslemeye bağlanması ve gerekirse konuyla ilgili olarak
dağıtım şebekesi işletmecisine danışılması, cihaz montörünün veya
kullanıcısının sorumluluğundadır:
■

sistem empedansının (Zsys) Zmax değerine eşit veya daha küçük
olması ve

■

kısa devre gücünün (Ssc) minimum Ssc değerine eşit veya daha
büyük olması gerekir.
Ω)
Zmax (Ω

Minimum Ssc değeri

ERLQ011CAV3

0,22

525 kVA

ERLQ014CAV3

0,22

525 kVA

ERLQ016CAV3

0,22

525 kVA

Soğutucu
akışkan
boruları

■
■
■

İlave soğutucu
akışkan

■
■

■

■

Kablolar kablo şemasında gösterildiği gibi mi
bağlandı?
Hiçbir kablonun unutulmadığından ve eksik faz
olmadığından emin olun.
Ünite doğru şekilde topraklandı mı?
Üniteler arasındaki kabloları seri olarak doğru
şekilde bağlandı mı?
Kablo sabitleme vidalarından gevşek olan var mı?
Yalıtım direnci en az 1 MΩ değerinde mi?
- Yalıtımı ölçerken 500 V'lık bir mega test cihazı
kullanın.
- Düşük gerilimli devreleri ölçerken mega test
cihazı kullanmayın.
Boruların boyutları doğru mu?
Borulara yalıtım malzemesi sağlam şekilde
uygulandı mı?
Hem sıvı, hem gaz boruları yalıtıldı mı?
Hem sıvı tarafındaki, hem de gaz tarafındaki
durdurma vanaları açıldı mı?
İlave soğutucu akışkan miktarını ve soğutucu
akışkan borularının uzunluğunu not ettiniz mi?

Bir test çalıştırması gerçekleştirildiğinden emin olun.
Sıvı tarafındaki ve gaz tarafındaki durdurma vanalarını sonuna
kadar açın. Üniteyi durdurma vanaları kapalıyken çalıştırırsanız,
kompresör hasar görecektir.
Test çalıştırması sırasında ön paneli açıkken ünitenin başından
kesinlikle ayrılmayın.

■

Kompresörü korumak için güç kaynağının çalıştırma işleminden
6 saat önce açık konuma getirildiğinden emin olun.

■

Testler sırasında uygulamaları, (ünitelerin etiketlerinde belirtilen)
izin verilen maksimum basıncın üzerinde bir değerde
basınçlandırmayın.

W1 modelleri için: Bu cihaz EN/IEC 61000-3-12(1)'ye uygun olmalıdır
Kablo şeması ünitenin ön plakasının iç kısmında bulunabilir.

15.2. Test çalıştırması
Tüm fonksiyonların ve parçaların doğru şekilde çalıştığından emin
olmak için test çalıştırmasını iç ünite montaj kılavuzuna uygun olarak
gerçekleştirin.

(1) Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş akımı ile kamuya açık düşük akımlı
sistemlere bağlanan cihaz tarafından üretilen harmonik akımlar için
sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı karşılanmalıdır.
(2) Anma akımı ≤75 A olan cihazlarla ilgili olarak, düşük gerilimli şehir
besleme sistemlerindeki gerilim değişimleri, gerilim dalgalanmaları ve
artışları için sınırları belirleyen Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016CAV3+W1

Hava kaynaklı ısı pompası dış ünitesi
4PW57794-1C – 2013.04

Montaj kılavuzu

20

15.3. İlk montaj sırasında arıza tespiti

16.2. Servis modunda çalıştırma

■

Servis modunda çalıştırma için servis kılavuzuna bakın.

Uzaktan kumandada hiçbir şey görüntülenmezse (mevcut ayar
sıcaklığı görüntülenmezse), olası arıza kodlarına bakmadan
önce aşağıdaki problemlerin mevcut olup olmadığını kontrol
edin.
■ Kesik bağlantı veya kablolama hatası (güç beslemesi ile dış
ünite arasında, dış ünite ile iç üniteler arasında veya iç ünite
ile uzaktan kumanda arasında).

17. Bertaraf gereksinimleri

■ Dış ünite PCB'si üzerindeki sigorta patlamış olabilir.

Ünitenin sökülmesi ve soğutucu akışkanın, yağın veya diğer
parçaların temizlenmesi mutlaka ilgili mevzuata uygun olarak
gerçekleştirilmelidir.

■

Uzaktan kumandada "E3", "E4" veya "L8" hata kodu
görüntüleniyorsa, durdurma vanaları kapalı olabilir veya hava
girişi veya hava çıkışı tıkalı olabilir.

18. Ünite özellikleri

■

Uzaktan kumandada "U2" hata kodu görüntüleniyorsa, gerilim
dengesizliği olup olmadığını kontrol edin.

■

Uzaktan kumandada "L4" hata kodu görüntüleniyorsa, hava
girişi veya hava çıkışı tıkalı olabilir.

■

W1 ünitelerinde eksik bir faz olması durumunda, iç ünitenin
uzaktan kumandasında "E7" veya "U2" hata kodu görüntülenir.
Bu durumlardan herhangi biri mevcutsa, ünite çalıştırılamaz. Bu
durumda gücü kesin, kabloları tekrar kontrol edin ve üç elektrik
kablosundan ikisinin yerini değiştirin.

18.1. Teknik özellikler
ERHQ_V3 ERHQ_W1

Gövde malzemesi
Boyutlar (y x g x d)
Ağırlık

ERLQ_V3

ERLQ_W1

Boyalı galvanizli çelik
(mm)

1170 x
900 x 320

(kg)

103

1345 x 900 x 320
108

113

114

Çalışma sıcaklık
aralığı

16. Bakım ve servis
16.1. Servis önlemleri

• soğutma (min./maks.)

(°C)

• ısıtma (min./maks.)

(°C)

(a)

10/46
–20 /35

–25(a)/35

• kullanım sıcak suyu
(min./maks.)

(°C)

–20(a)/35

–25(a)/35

Soğutma yağı

Ünitenin optimum şekilde çalıştırılması için, ünite üzerinde düzenli
aralıklarla, tercihen yılda bir kez çeşitli kontrol ve incelemelerin
gerçekleştirilmesi gereklidir.
Bu bakım çalışması montör veya servis yetkilisi tarafından
gerçekleştirilmelidir.

Daphne FVC68D

Boru bağlantısı
• sıvı

(mm)

9,5

• gaz

(mm)

15,9

(a) Ayrıntılı bilgi için çalışma aralığı bilgi formuna bakın.

18.2. Elektrik özellikleri

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI
Bkz. "2. Güvenlik ifadeleri", sayfa 2.

V3

W1

1~

3N~

(Hz)

50

50

• minimum

(V)

207

360

• maksimum

(V)

253

440

BİLDİRİM

Faz

Bakım yapmadan önce, statik elektriği gidermek ve baskı
devre kartını korumak için bir metal bir parçaya (stop
vanası gibi) elinizle dokunun.

Frekans
Gerilim aralığı

İKAZ
Dış üniteyi yıkamayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması
veya yangın tehlikesi ortaya çıkar.
TEHLİKE: BORULARA
DOKUNMAYIN

VE

DAHİLİ

PARÇALARA

Bkz. "2. Güvenlik ifadeleri", sayfa 2.
■

Yüksek voltaj riski dolayısıyla, güç beslemesi
kapatıldıktan sonra 10 dakika süreyle canlı parçalara
dokunmayın.

■

Bakım çalışması gerçekleştirilmeden önce güç
beslemesinin kapalı konuma getirildiğinden emin
olun. Kompresörün ısıtıcısı durma modunda bile
çalışabilir.

■

Lütfen, elektrik kutusunun bazı kısımlarının çok sıcak olduğuna
dikkat edin.

■

İletken bir kısma dokunmadığınızdan emin olun.

■

Artık gerilimi ölçtükten sonra dış ünite fan konektörünü çıkartın.

■

Dış ünite fanı güçlü bir rüzgarın etkisiyle dönebilir ve kapasitörün
yüklenmesine neden olabilir. Bu da elektrik çarpmasına yol
açabilir.

Bakım çalışmasından sonra dış ünite fan konektörünün geri
takıldığından emin olun. Aksi takdirde, ünite arızalanabilir.
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19. Kablo şeması
: Kablo kelepçesi

L

: Cereyanlı

: Klemens şeridi

N

: Nötr

BLK

: Siyah

: Bağlantı elemanı
: Röle konektörü

ORG

: Turuncu

: Saha kablo tesisatı

BLU

: Mavi

RED

: Kırmızı

: Koruyucu topraklama vidası

BRN

: Kahverengi

WHT

: Beyaz

: Gürültüsüz topraklama

GRN

: Yeşil

YLW

: Sarı

NOT 1

Bu kablo şeması yalnızca dış ünite için geçerlidir

NOT 4

X6A/X77A'ya kablo bağlantıları için seçenek kılavuzuna bakın

NOT 5

BS1~BS4 ve DS1 anahtarının nasıl kullanılacağını öğrenmek için (ön panelin arkasında bulunan) kablo şeması etiketine bakın

NOT 6

Üniteyi S1PH koruma cihazını kısa devre yaparak çalıştırmayın

NOT 8

Seçim anahtarları (DS1) ayar yöntemini servis kılavuzuna bakarak doğrulayın. Tüm anahtarları fabrika ayarları: "OFF"

NOT 9

Option: Seçenek
Wiring depending on model: Kablolama modele göre değişir

A1P~A4P ......................Baskılı devre kartı
BS1~BS4 ......................Basmalı düğme

TC ................................ Sinyal iletim devresi (yalnızca V3 modelleri
için)

C1~C4 ..........................Kapasitör

V1R .............................. Güç modülü (yalnızca V3 modelleri için)

DS1...............................DIP anahtarı

V1R, V2R ..................... Güç modülü (yalnızca W1 modelleri için)

E1H...............................Alt plaka ısıtıcısı

V2R, V3R ..................... Güç modülü (yalnızca V3 modelleri için)

E1HC ............................Karter ısıtıcı

V3R .............................. Güç modülü (yalnızca W1 modelleri için)

F1U~F9U ......................Sigorta

V1T .............................. Yalıtımlı geçitli çift kutuplu
(yalnızca V3 modelleri için)

HAP (A1P) ....................Servis monitörü (yeşil)
HAP (A2P) ....................Servis monitörü
modelleri için)

(yeşil)

transistör

X1M.............................. Terminal şeridi
(yalnızca

W1

H1P~H7P (A1P) ...........Servis monitörü (turuncu) (yalnızca W1
modelleri için)
H1P~H7P (A2P) ...........Servis monitörü (turuncu) (yalnızca V3
modelleri için)
K1M, K2M.....................Manyetik kontaktör (yalnızca W1 modelleri
için)
K1R~K4R .....................Manyetik röle
K10R, K11R ..................Manyetik röle (yalnızca V3 modelleri için)
L1R~L4R ......................Reaktör
M1C ..............................Motor (kompresör)
M1F ..............................Motor (fan) (üst)
M2F ..............................Motor (fan) (alt)

X1Y ................................Konektör (seçenek, alt plaka ısıtıcısı ERHQ)
X6A .............................. Konektör (seçenek)
X77A ............................ Konektör
Y1E .............................. Genleşme vanası (ana)
Y3E .............................. Genleşme
ERLQ için)

vanası

(enjeksiyon)(yalnızca

Y1S .............................. Solenoid vana (4 yollu vana)
Y3S .............................. Solenoid vana
modelleri için)

(yalnızca

W1,

ERHQ

Y3S ................................Solenoid vana (sıcak gaz geçişi)(yalnızca
ERLQ için)
Z1C~Z9C ..................... Parazit giderici filtre
Z1F~Z4F ...................... Parazit giderici filtre

PS.................................Anahtarlamalı güç besleme
Q1DI .............................Toprak kaçağı devre kesicisi (sahada tedarik
edilir)
R1~R4 ..........................Direnç
R1T...............................Termistör (hava)
R2T...............................Termistör (deşarj)
R3T...............................Termistör (emiş borusu)
R4T...............................Termistör (ısı eşanjörü)
R5T...............................Termistör (ortadaki ısı eşanjörü)
R6T...............................Termistör (sıvı)
R7T...............................Termistör (kanat) (yalnızca W1 modelleri
için)
R10T.............................Termistör (kanat) (yalnızca V3 modelleri için)
RC ................................Sinyal alıcı devresi (yalnızca V3 modelleri
için)
S1NPH..........................Basınç sensörü
S1PH ............................Basınç anahtarı (yüksek)
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6

V3-type
1~ 50 Hz
230 V

5

W1-type
3N~ 50 Hz
400 V
L1 L2 L3

6

1

1

2

3

L1 L2 L3

R410A

16 16a

2

4

5

3
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6

7

4

5

2
3
1
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