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Güvenlik koşulları

Burada sıralanan önlemler, aşağıdaki dört türe ayrılır. Bunların hepsi
de çok önemli konuları kapsar, o nedenle mutlaka dikkatle takip
edilmelidir.

■ Montaj tamamlandıktan sonra, montaj hatalarını kontrol etmek
için üniteyi test edin. İç ünitenin kullanım kılavuzunda
kapsandığı gibi ünitenin kullanımı ve temizlenmesi ile ilgili olarak
kullanıcıya yeterince bilgi verin.

Tehlike

■ Elektrik terminal parçalarına dokunmadan önce güç anahtarını
kapatın.

■ Servis panelleri çıkarıldığında, kazara canlı parçalara dokunma
olasılığı yüksektir.
Montaj veya servis sırasında servis paneli söküldüğünde üniteyi
hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın.

■ Borular sıcak olabileceği için çalıştırma sırasında ve hemen
sonrasında su borularına dokunmayın. Eliniz yanabilir.
Yaralanmanın önüne geçmek için boruların normal sıcaklığa
dönmesini bekleyin ya da uygun eldiven takmayı ihmal etmeyin.

Uyarı

■ Satıcınızdan veya yetkili personelden, montaj işini gerçek-
leştirmesini isteyin. Üniteyi kendi başınıza monte etmeyin.
Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.

■ Montaj işlemini bu montaj kılavuzuna göre gerçekleştirin.
Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına
yol açabilir.

■ Soğutucu sızıntısı olması halinde ne yapılacağı hususunda yerel
satıcınıza danışın. Ünite küçük bir odaya kurulacağı zaman
sızıntı yapması halinde sızan soğutucu miktarının sınırı
aşmaması için doğru önlemler alınması gereklidir. Aksi taktirde,
oksijen azalmasından dolayı bir kazaya yol açılabilir.

■ Montaj işi için sadece belirlenmiş aksesuar ve parçaları
kullandığınızdan emin olun.
Belirlenmiş parçaların kullanılmaması su sızıntısına, elektrik
çarpmasına, yangına veya ünitenin düşmesine neden olabilir.

■ Üniteyi, ağırlığını çekebilecek bir alt yapı üzerine monte edin.
Yetersiz mukavemet ekipmanın düşmesine neden olarak
yaralanmalara yol açabilir.

ERHQ006BAV3 ERLQ006BAV3
ERHQ007BAV3 ERLQ007BAV3
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Hava su tipi ısı pompası için dış ünite Montaj kılavuzu

MONTAJDAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.
BU KILAVUZU, İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE KOLAY
BULUNABİLECEK BİR YERDE SAKLAYIN.

EKİPMANIN VEYA AKSESUARLARIN HATALI MONTAJI
VEYA BAĞLANMASI ELEKTRİK ÇARPMASINA, KISA
DEVREYE, SIZMAYA, YANGINA VEYA EKİPMANIN
BAŞKA ŞEKİLDE HASAR GÖRMESİNE NEDEN
OLABİLİR. SADECE EKİPMANLA KULLANILMAK ÜZERE
ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, DAIKIN TARAFINDAN
ÜRETİLEN AKSESUARLARI KULLANIN VE BUNLARIN
MONTAJINI BİR YETKİLİYE YAPTIRIN.

BU KILAVUZDA TANIMLANAN TÜM FAALİYETLER
LİSANSLI BİR TEKNİSYEN TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ÜNİTENİN MONTAJINI, BAKIMINI VEYA SERVİSİNİ
GERÇEKLEŞTİRİRKEN, YETERLİ KİŞİSEL KORUMA
EKİPMANI KUŞANDIĞINIZDAN EMİN OLUN
(KORUYUCU ELDİVEN, KORUMA GÖZLÜĞÜ, ...).

MONTAJ PROSEDÜRLERİ VEYA KULLANIM HAKKINDA
TEREDDÜTLERİNİZ VARSA, BİLGİ VE TAVSİYE İÇİN,
DAİMA DAIKIN SATICINIZLA İRTİBAT KURUN.

TEHLİKE, UYARI, İKAZ ve NOT sembollerinin anlamları.

TEHLİKE

Önüne geçilmezse ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan
bariz tehlikeli bir durumu gösterir.

UYARI

Önüne geçilmezse ölüm veya yaralanma ile sonuçlanabile-
cek olası tehlikeli bir durumu gösterir.

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.

NOT

Sadece ekipmanda hasar veya maddi hasar oluşturan
kazalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.
Montaj kılavuzu
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■ Belirlenen montaj işlemini gerçekleştirirken güçlü rüzgarları,
tayfunları veya depremleri dikkate alın.
Yanlış montaj işlemi ekipmanın düşmesi yüzünden kazalara
neden olabilir.

■ Bütün elektrik işinin ayrı bir devre kullanarak yetkili personel
tarafından yerel yasa ve düzenlemelerle bu montaj kılavuzuna
uygun olarak gerçekleştirildiğinden emin olun.
Güç besleme devre kapasitesinin yetersiz olması veya uygun
olmayan elektrik tesisatı, elektrik çarpmalarına veya yangına yol
açabilir.

■ Belirlenen kabloların kullanılmasını ve terminal bağlantıları veya
kablolar üzerinde dış kuvvetlerin etki göstermemesini temin
ederek tüm kablo bağlantılarının güvenli olduğundan emin olun.
Kusurlu bağlantı veya sabitleme yangına sebep olabilir.

■ İç ve dış üniteler arasındaki kablolar ile güç besleme kablo-
larının bağlantılarını yaparken kabloları yan panel sıkıca
tutturulabilecek şekilde düzenleyin. Kapakları kabloların üzerine
takın.
Yan panel yerinde olmazsa, terminallerin aşırı ısınmasına,
elektrik çarpmalarına veya bir yangına yol açılabilir.

■ Montaj işlemi sırasında soğutucu gaz sızıntısı olursa alanı
derhal havalandırın.
Soğutucu gaz ateşle temas ettiğinde zehirli gaz üretilebilir.

■ Soğutucu boruları, kompresör ve diğer soğutucu çevrim
parçalarından akan soğutucunun durumuna bağlı olarak borular
sıcak veya soğuk olabileceği için çalıştırma sırasında ve hemen
sonrasında soğutucu borularına dokunmayın. Soğutucu boru-
larına dokunursanız elleriniz yanma ya da soğuk ısırmasından
zarar görebilir. Yaralanmanın önüne geçmek için boruların
normal sıcaklığa dönmesini bekleyin ya da dokunmak
zorundaysanız uygun eldiven takmayı ihmal etmeyin.

■ Montaj işlemi tamamlandıktan sonra, soğutucu gaz kaçağı
olmadığını garantilemek için kontrol edin.
Soğutucu gaz odaya sızar ve fanlı ısıtıcı, soba veya ocak gibi bir
ateş kaynağıyla temas ederse zehirli gaz üretilebilir.

■ Daha önce kurulmuş olan ünitelerin yerlerinin değiştirilmesi
planlanırken gaz toplama işleminin ardından önce soğutucu geri
kazanılmalıdır. "Gaz toplama işlemi" sayfa 10 bölümüne bakın.

■ Kazaen sızan soğutucuya hiçbir zaman dokunmayın. Bu, soğuk
ısırmasının yol açtığı ciddi yaralara sebep olabilir.

■ İlgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak mutlaka bir
toprak kaçağı devre kesicisi takın. Bunun yapılmaması elektrik
çarpmasına ve yangına neden olabilir.

■ Elektrik bağlantıları, montaj kılavuzu ile ulusal elektrik kablo
bağlantısı düzenlemeleri ya da uygulama esaslarına göre yerine
getirilmelidir.
Yetersiz kapasite veya eksik elektrik bağlantıları, elektrik
çarpmasına ya da yangına yol açabilir.

■ Özel olarak ayrılmış güç devresi kullandığınızdan emin olun.
Hiçbir zaman başka bir cihazla paylaşılan güç devresi
kullanmayın.

■ Kablo bağlantısı için tüm mesafeyi kat eden eksiz bir kablo
kullanın. Uzatma kablosu kullanmayın. Güç kaynağına başka
yükler bağlamayın, özel olarak ayrılmış bir güç devresi kullanın.
Bunun yapılmaması aşırı ısıya, elektrik çarpmasına veya
yangına yol açabilir.

■ Gaz toplama işlemi sırasında soğutucu borusunu sökmeden
önce kompresörü durdurun.
Gaz toplama sırasında kompresör hala çalışıyor ve stop vanası
açıksa, soğutucu borusu çıkarıldığında içeriye hava çekilmesine
ve donma çevriminde aşırı basınca neden olarak kırılmaya ve
hatta yaralanmaya yol açar.

■ Montaj sırasında, kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu
borularını sıkıca bağlayın.
Gaz toplama sırasında kompresör bağlı değilse ve stop vanası
açıksa, kompresör çalıştığında içeriye hava çekilmesine ve
donma çevriminde aşırı basınca neden olarak kırılmaya ve hatta
yaralanmaya yol açar.

İkaz

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

■ Gaz borusu.
Gaz kaçağı halinde ateşleme veya patlama olabilir.

■ Su borusu.
Sert vinil borular etkin topraklama sağlamaz.

■ Paratoner iletkeni veya telefon toprak teli.
Kıvılcım düştüğünde elektrik potansiyeli anormal derecede
yükselebilir.

■ Tam drenajı garantilemek için drenaj borularını bu montaj
kılavuzuna göre monte edin ve yoğuşmayı önlemek için boruyu
yalıtın. Bkz. kombinasyon tablosu, "Olası seçenekler" sayfa 3.
Drenaj borularının hatalı montajı su sızıntısına yol açarak
eşyaları ıslatabilir.

■ Görüntü paraziti veya gürültüyü önlemek için iç ve dış üniteleri,
güç kablosu ile bağlantı kablosunu televizyon ve radyolardan en
az 1 metre uzağa yerleştirin.
(Radyo dalgalarına bağlı olarak, 1 metre gürültüyü yok etmek
için yeterli bir mesafe olmayabilir.)

■ Dış üniteyi yıkamayın. Bu, elektrik çarpmalarına veya yangına
sebep olabilir.

■ Üniteyi aşağıdaki gibi yerlere kurmayın:

■ Mineral yağ buğusu, yağ spreyi veya buharının bulunduğu
örneğin mutfak gibi yerler.
Plastik parçalar bozulabilir ve düşmelerine veya su
sızıntısına neden olabilir.

■ Örneğin sülfürik asit gazı gibi, aşındırıcı gazın üretildiği
yerler.
Bakır boruların veya lehimli parçaların korozyonu,
soğutucunun sızmasına neden olabilir.

■ Elektromanyetik dalgalar yayan sistemlerin bulunduğu yerler.
Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemini karıştırabilir ve
ekipmanın arızalı çalışmasına neden olur.

■ Yanıcı gaz sızıntısının olabileceği yerler, havada karbon
liflerinin veya yanıcı toz süspansiyonlarının bulunduğu yerler
veya örneğin tiner ya da benzin gibi uçucu yanıcı maddelerin
işlem gördüğü yerler.
Bu tür gazlar bir yangına neden olabilir.

■ Okyanus yakınındaki gibi havanın yüksek seviyede tuz
içerdiği yerler.

■ Fabrikalardaki gibi voltaj dalgalanmalarının yüksek olduğu
yerler.

■ Araçlarda veya gemilerde.

■ Asitli veya alkalik buhar bulunan yerler.

■ Çocukların dış ünite üzerine çıkmasına izin vermeyin veya ünite
üzerine herhangi bir cisim koymaktan kaçının. Düşme ya da
devrilme yaralanmaya neden olabilir.

■ Ünitelerin sıcaklık alarm ayarlamalı uygulamalarda kullanılması
için, alarm sıcaklığının aşılması durumunda sinyal için
10 dakikalık bir gecikmenin öngörülmesi tavsiye edilir. Normal
işletim sırasında, "ünitenin buzunu çözmek" için veya
"termostat-durdurma" işletimindeyken ünite birkaç dakika
durabilir.

■ Havşa somununu bir tork anahtarı ile belirtilen yönteme uygun
olarak sıkın.
Havşa somunu çok sert sıkılırsa, uzun bir süre sonra havşa
somunu çatlayarak soğutucu kaçağına neden olabilir.
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
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Model

ERHQ üniteler, yüksek nem koşulları ile birlikte ortam sıcaklığının
düşük olabileceği bölgelerde yeterli çalışmayı garantilemek için özel
donanımlara (yalıtım, alt plaka ısıtıcı,...) sahiptir. Bu tür koşullarda
ERHQ modelleri, hava soğutmalı serpantin üzerinde şiddetli buz
birikimi ile sorunlar yaşayabilir. Bu tür koşulların beklendiği
durumlarda, bunun yerine ERLQ monte edilmelidir. Bu modeller
buzlanmanın önüne geçmek için karşı önlemlere (yalıtım, alt plaka
ısıtıcı,...) sahiptir.

Aksesuarlar

■ Dış ünite ile verilen aksesuarlar:

■ Olası seçenekler

Montaj esasları

Yer seçimi ile ilgili önlemler

■ Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik
değildir.

■ Ünitenin ağırlığını ve titreşimini kaldırabilecek, işletim gürültü-
sünün yükseltilmeyeceği bir yer seçin.

■ Üniteden atılan sıcak hava veya çalışma gürültüsünün
kullanıcının komşularına sıkıntı vermeyeceği bir yer seçin.

■ Çalışma gürültüsünün sorun yaratmaması için yatak odası veya
buna benzer yerlerden uzak durun.

■ Ünitenin montaj yerine getirilmesi ve buradan çıkarılması için
yeterli alan bulunmalıdır.

■ Hava geçişi için yeterli alan olmalı ve hava girişi ile çıkışları
civarında hiçbir engel bulunmamalıdır.

■ Seçilen yerin yakınlarında yanıcı gaz sızıntı ihtimali olmamalıdır. 

■ Ünitenin yerini, gürültü ve atılan sıcak havanın komşuları
rahatsız etmeyeceği şekilde belirleyin.

■ Üniteleri, güç kordonlarını ve üniteler arası kabloları televizyon
ve radyolardan en az 3 m uzakta monte edin. Bunun amacı
görüntü ve ses girişimini önlemektir.

■ Radyo dalgalarının durumuna bağlı olarak, 3 m'den daha uzağa
monte edildiğinde bile elektromanyetik girişim yine de oluşabilir.

■ Kıyı bölgelerinde veya sülfat gazının tuzlu atmosferine sahip
diğer yerlerde, korozyon dış ünite ömrünü kısaltabilir.

■ Drenaj dış üniteden dışarı aktığından, nemden uzak tutulması
gereken hiçbir şey ünitenin altına konulmamalıdır.

1 Aşağıdaki koşulların sağlandığı ve müşterinizin onayladığı bir
montaj yeri seçin.

- İyi havalandırılan yerler.
- Ünitenin bitişik komşuları rahatsız etmeyeceği yerler.
- Ünitenin ağırlığını ve titreşimini çekebilecek ve ünitenin düz 

bir şekilde monte edilebileceği güvenli yerler.
- Yanıcı gaz veya ürün sızıntı ihtimali olmayan yerler.
- Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma 

yönelik değildir.
- Servis alanının tam olarak karşılanabileceği yerler.
- İç ve dış ünitelerin boru ile kablo uzunluklarının izin verilebilir 

sınırlar dahilinde kalacağı yerler.
- Üniteden dışarıya sızan suyun zarar veremeyeceği yerler 

(örn. tıkalı bir drenaj borusu olması halinde).
- Yağmurdan mümkün olabildiğince korunmuş yerler.
- Üniteyi sıklıkla çalışma alanı olarak kullanılan yerlere 

kurmayın.
Çok toz çıkaran inşaat işleri (örn. taşlama işleri) yapılması
halinde ünitenin üzeri örtülmelidir.

- Ünitenin (üst plaka) üstünde hiçbir cisim veya ekipman 
bırakmayın.

- Ünitenin üstüne çıkmayın, oturmayın ya da basmayın,
- Soğutucu kaçağı olması halinde yerel ve ulusal 

düzenlemeler doğrultusunda yeterli önlemlerin alındığından 
emin olun.

2 Üniteyi kuvvetli rüzgara maruz bir yere kurarken aşağıdakilere
özellikle dikkat edin.

Dış ünitenin hava çıkışına karşı esen 5 m/sn veya daha fazla
hızdaki kuvvetli rüzgarlar kısa devreye (tahliye havasının
emilmesi) neden olur ve bunun sonucunda aşağıdakiler olabilir:
- İşletim kapasitesinin azalması.
- Isıtma işletiminde sık buzlanma çabuklaşması.
- Yüksek basıncın artmasından dolayı işletimde aksama.
- Kuvvetli bir rüzgar üniteye karşı cepheden sürekli olarak 

estiğinde, fan dağılıncaya kadar çok hızlı dönmeye 
başlayabilir.

Bu ünitenin rüzgar yönünün tahmin edilebileceği bir yere montajı
için şekillere bakın.

3 Ünitenin etrafından atık suyu boşaltmak için kaide etrafında bir
su drenaj kanalı hazırlayın.

4 Ünitenin su drenajı kolaylıkla yapılamıyorsa, lütfen üniteyi beton
blok, vs. (alt yapının yüksekliği maksimum 150 mm olmalıdır) alt
yapı üzerine kurun.

5 Ünite bir çerçeve üzerine kurulduğunda, alçak yönden su
basmasına mani olmak için ünitenin altından 150 mm mesafe
içerisinde lütfen su geçirmez bir plaka monte edin.

6 Üniteyi sıkça kara maruz kalan bir yere kurarken, kaidenin
mümkün olduğu kadar yükseltilmesine özellikle dikkat edin.

NOT ■ ERLQ0*BA dış ünite yalnızca EKHBH/X008BA iç
üniteye bağlanabilir (dış ünitede bulunan alt plaka
ısıtıcısının iç ünite tarafından kontrol edilmesi
gerekir).

■ ERHQ0*BA dış ünite EKHBH/X008BA iç üniteye
veya EKHBH/X008AA iç üniteye bağlanabilir (alt
plaka ısıtıcı kiti gerekli görülüyorsa, bkz. "Olası
seçenekler" sayfa 3).

Montaj kılavuzu 1x

Florlu sera gazları etiketi 1x

Bir çok dili kapsayan florlu sera gazları 
etiketi

1x

Alt plaka ısıtıcı Drenaj soketi

ERHQ_V3 Opsiyonel kit(1)

(1) Her iki seçeneğin birden kullanımı yasaklanmıştır.

Opsiyonel kit(1)

ERLQ_V3 Standart Kullanımı yasaktır

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.

EKBPHT08 EKBPHT08BA

EKHBH/X008AA Olabilir İzin verilmez

EKHBH/X008BA Olabilir Olabilir
Montaj kılavuzu
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7 Ünite bir yapı iskeleti üzerine
kurulduğunda, drenaj suyunun
damlamasını önlemek için su geçirmeyen
bir plaka monte edin (sahadan temin edilir)
(ünitenin altında 150 mm içinde) veya bir
drenaj kiti (bkz. kombinasyon tablosu,
"Olası seçenekler" sayfa 3) kullanın.
(Şekle bakın).

Soğuk iklimlerde yer seçimi

■ Rüzgara maruz kalmanın önlenmesi için, dış üniteyi emme tarafı
duvara bakacak şekilde monte edin.

■ Dış üniteyi, emiş tarafı doğrudan rüzgara maruz kalabilecek bir
yere kesinlikle monte etmeyin.

■ Rüzgara maruz kalmayı önlemek için, dış ünitenin hava çıkış
tarafına bir deflektör plakası yerleştirin.

■ Çok kar yağışı alan bölgelerde, karın üniteyi etkilemeyeceği bir
montaj yer seçilmesi çok önemlidir. Kar yağışının yandan
gelmesi olası ise, ısı eşanjör serpantininin kar yağışından
etkilenmemesini sağlayın (gerekirse yan tarafta bir korugan
düzenleyin).

Soğutucu boru spesifikasyonları

Bir duvar veya engel yakınına montaj

■ Dış ünitenin hava giriş veya çıkış akışının yolunda bir duvar
veya başka engel olması durumunda, aşağıdaki montaj
esaslarını izleyiniz.

■ Aşağıdaki montaj modellerinin hepsi için çıkış tarafındaki duvar
yüksekliği 1200 mm veya daha az olmalıdır.

Bir taraftaki duvar (birim: mm)

İki taraftaki duvar (birim: mm)

Üç taraftaki duvar (birim: mm)

NOT Üniteler tavana asılmış veya istif edilmiş olarak monte
edilemez.

İKAZ

Dış ünite düşük dış hava sıcaklığında çalıştırılırken
aşağıda verilen talimatlar mutlaka izlenmelidir.

Geniş bir saçak inşa edin.

Bir kaide inşa edin.

Kara gömülmemesi için üniteyi yerden 
yeterince yüksekte kurun.

İKAZ

■ Borular ve diğer basınç içeren parçalar uygulanabilir
ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyacak ve
soğutucu için elverişli olacaktır. Soğutucu için fosforik
asitle oksijeni giderilmiş dikişsiz bakır kullanın.

■ Montaj ehliyetli bir soğutma teknisyeni tarafından
yapılacak, malzemelerin seçimi ve montaj ulusal ve
uluslararası düzenlemelere uygun olacaktır.
Avrupa'da, EN378 kullanılacak olan uygulama
standardıdır.

Boru tesisatından sorumlu kişilere:

■ Boru tesisatı ve vakumlama işlemi tamamlandıktan
sonra stop vanasını açtığınızdan emin olun. (Sistemin
vana kapalı olarak çalıştırılması kompresörü
bozabilir.)

■ Soğutucunun atmosfere bırakılması yasaktır.
Soğutucuyu, freon toplama ve imha etme yasasına
göre toplayın.

Soğutucu boru spesifikasyonları

Dış ve iç ünite arasında izin verilen 
maksimum boru uzunluğu

30 m

Dış ve iç ünite arasında zorunlu olan 
minimum boru uzunluğu

3 m

Dış ünite ve iç ünite arasında izin verilen 
maksimum yükseklik farkı

20 m

10 m uzunluğu aşan soğutucu borusu 
için ilave soğutucu gerekir.

20 g/m

Gaz borusu - dış çap 15,9 mm (5/8")

Sıvı borusu - dış çap 6,4 mm (1/4")

>100 >350

≤1
20

0

>50>50

>350>100

>100

>350>50
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
Hava su tipi ısı pompası için dış ünite
4PW54246-6

Montaj kılavuzu

4



Dış ünite montaj resmi Montaj prosedürü

Dış ünite montajı

Dış üniteyi monte ederken, uygun yer seçimi için bkz. "Montaj
esasları" sayfa 3.

1 Kurulumdan sonra ünitenin işletim titreşimine veya gürültüsüne
neden olmaması için montaj zemininin mukavemetini ve
düzlüğünü kontrol edin.

2 4 takım M8 veya M10 kaide cıvatası, somunlar ve pullarını
hazırlayın (sahadan temin edilir).

3 Üniteyi altyapı resmine uygun olarak kaide cıvataları aracılığıyla
emniyetli bir şekilde sabitleyin.
Kaide yüzeyi üzerinde 20 mm uzunluk kalana kadar kaide
cıvatalarının sıkılması en iyisidir.

Drenaj işlemi

Drenaj işlemine izin verilip verilmediğini "Olası seçenekler" sayfa 3
konusu altındaki kombinasyon tablosundan kontrol edin. Üniteniz
üzerinde drenaj işlemine izin verilmesi ve montaj mahallinin drenaj
işlemini gerektirmesi halinde, aşağıdaki yönergeleri izleyin.

■ Suyun akıtılması için drenaj kitleri opsiyonel olarak temin
edilebilir.

■ Dış üniteden drenaj işlemi sorun yaratırsa (örneğin, drenaj suyu
insanların üzerine sıçrarsa), drenaj tesisatını bir drenaj soketi
(opsiyonel) kullanarak sağlayın.

■ Drenajın düzgün çalışmasına dikkat edin.

Boru ucuna havşa açılması

Boruların ucuna havşa açmak için aşağıda verilen yöntemi izleyin:

1 Borunun ucunu boru kesme aleti ile kesin.

2 Talaşların boruya girmemesi için kesilen yüzey aşağı bakarak
çapakları temizleyin.

1 Yalıtım borusunu an alttan en üst noktaya kadar son işlem bandı 
ile sarın.

2 Servis kapağı

3 Stop vanası kapağı

4 duvardan 250 mm. Boru ve elektrik tesisatı bakımı için aralık 
bırakın.

5 Ünitenin düşmesi veya devrilmesi tehlikesi varsa, üniteyi kaide 
cıvataları veya tel ya da başka bir yolla tespit edin.

6 Stop vanası kapağının dış tarafından olan mesafe

7 Montaj yerinde yeterli drenaj yoksa, üniteyi yükseltilmiş bir kaide 
üzerine yerleştirin. Ayak yüksekliğini ünite düz olacak şekilde 
ayarlayın. Bunun yapılmaması, su sızması veya birikmesi ile 
sonuçlanabilir.

330 m
m

580 mm

120 mm 4

1

3

2

7

56

NOT Dış ünitenin drenaj delikleri
montaj tablası veya zemin
yüzeyi ile kapanıyorsa, dış
ünitenin altında 100 mm'den
fazla bir boş alan oluşturmak
için üniteyi yükseltin.

1 Su drenaj delikleri

2 Alt çerçeve

3 Drenaj soketi (opsiyonel)

4 Hortum (sahadan temin edilir, iç çap 16 mm)

1 Tam dik açıda kesin.

2 Çapakları temizleyin

20

21
3
4

1

1 2
Montaj kılavuzu
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3 Stop vanasından havşa somununu sökün ve boru üzerine
yerleştirin.

4 Boruya havşa açın. Tam olarak aiağıda gösterilen pozisyona
ayarlayın.

5 Havşanın düzgün açıldığını kontrol edin.

Dış üniteye soğutucu borularının bağlanması

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

2 Havşa somununu gevşetirken, daima iki anahtarı birlikte
kullanın.

Boru bağlantılarını yaparken somunun çatlamasını ve kaçakları
önlemek amacıyla havşa somununu sıkmak için daima bir açık
ağız anahtar ile tork anahtarını birlikte kullanın.

Soğutucu borularının döşenmesi

Boru işlemi esasları

■ Borunun açık ucunu toz neme karşı koruyun.

■ Tüm boru kavisleri mümkün mertebe yumuşak olmalıdır. Büküm
için bir boru bükme aleti kullanın.
Bükme yarıçapı 30 ila 40 mm veya daha büyük olmalıdır.

Bakır ve ısı yalıtım malzemelerinin seçimi

Ticari bakır borular ve eklenti parçaları kullanıldığında aşağıdakilere
dikkat edin:

■ Yalıtım malzemesi: polietilen köpük
Isı transfer oranı: 0,041 ila 0,052 W/mK (0,035 ila
0,045 kcal/mh°C)
Soğutucu gaz borusunun yüzey sıcaklığı maksimum 110°C'ye
ulaşır.
Bu sıcaklığa karşı koyacak yalıtım ısı yalıtım malzemeleri seçin.

■ Gaz ve sıvı borularının her ikisini de yalıtılmalı ve aşağıda
verilen yalıtım ölçüleri sağlanmalıdır.

■ Gaz ve sıvı soğutucu boruları için ayrı termal yalıtım boruları
kullanın.

Hava alınması ve gaz kaçağının kontrol edilmesi

Bütün boru bağlantı işleri tamamlandıktan ve dış ünite iç üniteye
bağlandıktan sonra, havanın alınması ve gaz kaçağı kontrolü
yapılması gerekir.

R410A için havşa 
takımı (kavramalı tip)

Geleneksel havşa takımı

Kavrama tipi 
(Ridgid tipi)

Kelebek somun tipi 
(Imperial tipi)

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

Sahadaki tüm boru tesisat işlemleri lisanslı bir soğutma
teknisyeni tarafından yapılmalı ve ilgili yerel ve ulusal
yönetmeliklere uygun olmalıdır.

İKAZ

■ Havşa kısmında mineral yağ kullanmayın.
Sisteme giren mineral yağ ünitelerin ömrünü
azaltacaktır.

■ Daha önceki montajlarda kullanılmış boruları asla
kullanmayın. Sadece üniteyle beraber verilen
parçaları kullanın.

■ Ömrünü garantilemek için bu R410A ünitesine hiçbir
zaman bir kurutucu takmayın. Kurutucu madde
eriyerek sisteme zarar verebilir.

■ Kusurlu havşa açılması soğutucu gaz kaçağına yol
açabilir.

Havşa somunu Havşa somunu sıkma torku

Ø6,4 mm (1/4") 15~17 N•m

Ø15,9 mm (5/8") 63~75 N•m

A

1 2

3

1 Havşanın iç yüzeyi kusursuz olmalıdır.

2 Boru ucuna eşit olarak tam daire 
şeklinde havşa açılmalıdır.

3 Havşa somununun takıldığından emin 
olun.

1 2

3

4

1 Tork anahtarı

2 Somun anahtarı

3 Boru birleşimi

4 Havşa somunu

Vana başlığı sıkma torku

Vana başlığı Gaz borusu

Ø6,4 mm (1/4") 21,6~27,4 N•m

Ø15,9 mm (5/8") 44,1~53,9 N•m

Servis ağzı başlığı sıkma torku

10,8~14,7 N•m

Boru ebadı Boru yalıtımı

Dış çap Kalınlık İç çap Kalınlık

6,4 mm (1/4") 0,8 mm 8-10 mm ≥10 mm

15,9 mm (5/8") 1,0 mm 16-20 mm ≥13 mm

UYARI

■ Soğutucu devresi içine belirtilen soğutucudan
(R410A) başka hiçbir şey karıştırmayın.

■ Soğutucu gaz kaçağı olduğunda, odayı en kısa
zamanda ve mümkün olduğunca çok havalandırın.

■ Diğer soğutucular gibi R410A, her zaman
toplanmalıdır ve asla doğrudan çevreye
bırakılmamalıdır.

5
6
1

2

4
3

1 Gaz borusu

2 Üniteler arası kablolar

3 Sıvı borusu

4 Sıvı borusu yalıtımı

5 Son işlem bandı

6 Gaz borusu yalıtımı
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
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■ İlave soğutucu kullanılacaksa, hava alma işlemini bir vakum
pompası kullanarak soğutucu boruları ve iç üniteden yapın,
ardından ilave soğutucu şarjını yapın.

■ Altıgen bir anahtar (4 mm) kullanarak stop vanası milini
çalıstırın.

■ Tüm soğutucu boru birleşimleri bir tork anahtarıyla belirtilen tork
değerine sıkılmalıdır. Ayrıntılar için bkz. "Dış üniteye soğutucu
borularının bağlanması" sayfa 6.

1 Şarj hortumunun manometre manifoldundan gelen çıkıntılı
tarafını (üzerine sonsuz vidalı pim sıkıştırılmış) gaz stop
vanasının servis ağzına bağlayın.

2 Manometre manifoldunun alçak basınç vanasını (Lo) tam olarak
açın ve yüksek basınç vanasını (Hi) tamamen kapatın.
Yüksek basınç vanası için daha sonra başka bir işlem gerekli
değildir.

3 Vakum pompalama uygulayın. Kombine basınç manometresinin
–0,1 MPa (–760 mm Hg) gösterdiğini kontrol edin.

4 Manometre manifoldunun alçak basınç vanasını (Lo) kapatın ve
vakum pompasını durdurun.

4-5 dakika olduğu gibi bırakın ve bağlı olan ölçme aleti ibresinin
geri gitmediğinden emin olun.

5 Sıvı stop vanası ile gaz stop vanasından kapakları sökün.

6 Vanayı açmak için sıvı stop vanasının milini altıgen bir anahtarla
saat yönünün tersine 90 derece döndürün.

5 saniye sonra kapatın ve gaz kaçağını kontrol edin.
Sabunlu su kullanarak, iç ünitenin havşası ile dış ünitenin
havşası ve vana millerinden gaz kaçağını kontrol edin.
Kontrol tamamlandıktan sonra, sabunlu suyu tamamen silin.

7 Şarj hortumunu gaz stop vanasının servis ağzından çıkarın,
ardından sıvı ve gaz stop vanalarını tam olarak açın.

Vana milini durma noktasından ileriye döndürmeye çalışmayın.

8 Sıvı ve gaz stop vanalarının vana kapakları ile servis ağzı
başlıklarını bir tork anahtarıyla belirtilen tork değerinde sıkın.
Ayrıntılar için bkz. "Dış üniteye soğutucu borularının
bağlanması" sayfa 6.

Soğutucu şarjı

Bu dış ünite fabrikada şarj edilmiştir.

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler

Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu sera gazları
içerir. Gazları atmosfere boşaltmayın.

Soğutucu tipi: R410A

GWP(1) değeri: 1975

(1) GWP = küresel ısınma potansiyeli

Lütfen sabit mürekkep kullanarak doldurun,

■ ➀ ürünün fabrikadaki soğutucu şarjı,

■ ➁ sahada yüklenen ilave soğutucu miktarı ve

■ ➀+➁ toplam soğutucu şarjı

ürünle verilen florlu sera gazları etiketi üzerine.

Doldurulan etiket ürünün iç kısmına ve şarj ağzı yakınına (örn. servis
kapağının iç tarafı üzerine) yapıştırılmalıdır.

Kompresörün bozulmasını önlemek için. Soğutucuyu
belirlenmiş miktardan fazla yüklemeyin.

Bu dış ünite, fabrikada soğutucuyla yüklenmiştir ve boru ebatları ile
boru uzunluklarına bağlı olarak bazı sistemler ilave soğutucu
yüklenmesini gerektirir.

Yeniden şarj

Yeniden şarj gerektiğinde, ünitenin plakasına bakın. Plakada
soğutucu tipi ve gerekli miktar belirtilmiştir.

İlave soğutucunun şarj edilmesi

Soğutucu borularının toplam uzunluğu 10 m'yi aşarsa, ekstra her
metre boru için 20 g soğutucuyu (R410A) ilave olarak şarj edin.

İlave olarak şarj edilecek soğutucu ağırlığını belirleyin ve stop vanası
kapağının arka tarafında bulunan servis etiketi üzerindeki miktarı
doldurun.

İKAZ

R410A için özel olarak ayrılmış bir vakum pompası
kullanın. Farklı soğutucular için aynı vakum pompasının
kullanılması, vakum pompasına ya da üniteye zarar
verebilir.

Boru uzunluğu

≤15 m >15 m

Çalışma süresi ≥10 dakika ≥15 dakika

NOT Alet ibresi geri giderse, bu durum nem veya
bağlantı parçalarında kaçak olduğunu gösterebilir.
Tüm bağlantı parçalarını kontrol ettikten ve
somunları hafifçe gevşetip tekrar sıktıktan sonra
2'den 4'e kadar adımları tekrarlayın.

1 4

10

2

6

5

3

7 8 9

8 1 Basınç ölçer

2 Manometre 
manifoldu

3 Alçak basınç vanası 
(Lo)

4 Yüksek basınç 
vanası (Hi)

5 Şarj hortumları

6 Vakum pompası

7 Servis ağzı

8 Vana kapakları

9 Gaz stop vanası

10 Sıvı stop vanası

NOT Belirli florlu sera gazları hakkındaki EU düzenle-
mesinin ulusal uygulaması ünite üzerinde uygun resmi
ulusal dilin kullanılmasını gerektirebilir. O nedenle
üniteyle birlikte ek olarak bir çok dili kapsayan florlu
sera gazları etiketi verilmiştir.

Yapıştırma talimatları bu etiketin arka tarafında
gösterilmiştir.

3

56

2

1

4 1 Ürünün fabrikadaki 
soğutucu şarjı:
ünite isim plakasına 
bakın

2 Sahada yüklenen ilave 
soğutucu miktarı

3 Toplam soğutucu şarjı

4 Kyoto Protokolu 
tarafından kapsanan 
florlu sera gazları içerir

5 Dış ünite

6 Soğutucu tüpü ve şarj 
manifoldu
Montaj kılavuzu
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R410A eklerken alınması gereken önlemler

■ Belirlenen soğutucu miktarını, sıvı borusuna sıvı halde
yüklediğinizden emin olun.
Bu soğutucu karışık bir soğutucu olduğundan, gaz halinde ilave
edilmesi, soğutucu kompozisyonun değişmesine neden olarak
normal çalışmayı önler.

■ Şarj öncesinde, soğutucu tüpüne bir sifon borusu takılı olup
olmadığını kontrol edin (tüp üzerinde "sıvı doldurma sifon
borusu takılıdır" veya benzeri yazmalıdır).

■ Gerekli basınç mukavemetini sağlamak ve yabancı maddelerin
sisteme karışmasını önlemek için, yalnızca R410A için ayrılmış
aletleri kullandığınızdan emin olun.

Kablo bağlantıları

EN/IEC 61000-3-12(1) ile uyumlu ekipman

Sıvı soğutucuyu, tüpü 
dik konumda tutarak 
şarj edin.

Sıvı soğutucuyu, tüp 
baş aşağı konumda 
dururken şarj edin.

TEHLİKE

■ Terminal cihazlarında çalışma yapılmadan önce, tüm
besleme devreleri kapatılmalıdır.

■ Yüksek gerilim
Elektrik çarpmasının önüne geçmek için, elektrik
parçalarına servis yapılmasının 1 dakika veya daha
fazla öncesinde güç girişini kestiğinizden emin olun.
1 dakika geçtikten sonra bile, ana devre kapasitör-
lerinin veya elektrik parçalarının terminallerindeki
gerilimi daima ölçün ve dokunmadan önce bu
gerilimlerin 50 V DC veya daha az olduğundan emin
olun.

Elektrik tesisatından sorumlu kişilere:

Üniteyi, soğutucu boru tesisatı tamamlanana kadar
çalıştırmayın. (Boru tesisatı hazır olmadan önce
çalıştırılması kompresörü bozacaktır.)

UYARI

■ Sahadan temin edilen tüm elemanlar ve elektrik
tesisatının tamamı uygulanabilir yerel ve ulusal
yasalara uygun olacaktır.

■ Yalnız bakır kablolar kullanın.

■ Hiçbir zaman kabloları tomar halinde ünite içine
sıkıştırmayın.

■ Kabloları, borularla temas etmeyecek şekilde tespit
edin (özellikle yüksek basınç tarafında).

■ Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi elektrik kablolarını
özellikle yüksek basınç tarafındaki borularla temas
etmeyecek şekilde kablo bağlarıyla sabitleyin.
Terminal konektörlerine dış baskı uygulanmadığından
emin olun.

■ Gereken sigortaları mutlaka takın.

■ Bütün kablo bağlantıları yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafından yapılmalıdır.

■ Güç besleme kablosu ve devre kesici yerel ve ulusal
düzenlemelere göre seçilmelidir.

■ Aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangına yol
açabileceğinden dallı bağlantılar, örgülü iletkenli
kablolar (bkz. "Dikkat edilecek hususlar" sayfa 9
konusundaki ikaz 1), uzatma kordonları veya çoklu
priz bağlantılar kullanmayın.

■ Ürünün içinde yerel piyasadan satın alınan elektrik
parçaları kullanmayın ve terminal bloğundan ısıtma
bandı, vs. uzantısı çıkartmayın. Bunun yapılması
elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.

■ Kesinlikle bir toprak kaçağı devre kesicisi takın.
Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına neden
olabilir. 
Bu cihazda bir çevirici kullanılır, bu nedenle toprak
kaçağı kesicisinin kendisinin arızasını önlemek için
yüksek harmonik işlemeye uygun bir toprak kaçağı
kesicisi kullanılmalıdır.

■ Döşenen kablo tesisatında ilgili yerel ve ulusal
mevzuata uygun olarak tüm kutuplarda kontak
ayırmasına sahip bir ana şalter veya ayırma için
başka bir yöntem kapsanmalıdır.

TEHLİKE

Tüm işler tamamlanana kadar güvenlik devre kesicisini
AÇMAYIN.

(1) Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş akımı ile kamuya açık düşük akımlı 
sistemlere bağlanan ekipman tarafından üretilen harmonik akımlar için 
sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
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Prosedür

1 Kablodan izolasyonu sıyırın (20 mm).

2 İç ve dış üniteler arasındaki bağlantı kablolarını terminal
numaraları eşleşecek şekilde bağlayın (aşağıdaki kablo
bağlantı şemasına bakın). Terminal vidalarını iyice sıkın. Vidaları
sıkmak için düz başlı bir tornavida öneririz.
Kablo bağlantı esasları için aynı zamanda "Dikkat edilecek
hususlar" sayfa 9 konusundaki ikaz 2'ye bakın.

3 Toprak terminali bağlantısı

■ Tek damarlı kabloları takarken aşağıdaki yöntemi kullanın.

■ Yuvarlak sıkıştırma stilindeki terminalleri kullanırken
aşağıdaki yöntemi kullanın.

4 Bağlanan kabloyu çekerek ayrılmadığından emin olun. Ardından
kabloları, kablo kelepçesi içinde yerlerine tespit edin. Aynı
zamanda bkz. "Dikkat edilecek hususlar" sayfa 9.

Dikkat edilecek hususlar

Güç besleme terminal bloğuna kabloları bağlarken aşağıda belirtilen
notları göz önünde bulundurun.

■ Belirtilen kablo tipini kullanın ve sağlam bir şekilde bağlayın (A).

■ Kablo bağlantı uçlarının dışarıdan zorlamaya maruz kalmaması
için kablo kelepçesini sıkıca tespit edin (B).

■ Servis kapağı ile stop vanası kapağının sıkıca oturması için
kabloları düzenleyin (C).

1 İç ünite ve dış ünite arasındaki bağlantı: kablo uzunluğu 
10 m'yi aştığında, Ø1,5 mm kablolar yerine Ø2,5 mm kablolar 
kullanın.

2 Güç besleme kablosu
(maksimum çalışma akımı için ünite plakasına bakın)

3 Toprak

4 Güvenlik kesicisi

5 Toprak kaçağı devre kesici

UYARI

Bu ünite topraklanmalıdır.

Topraklama için uygulanabilir elektrik tesisatı yerel
standardını izleyin.

1 Tek damarlı kablo

2 Vida

3 Düz pul

1 Yuvarlak sıkıştırma stilindeki terminal

2 Vida

3 Düz pul

1
2
3

1 2 3 L N

H05VV

2

1 4 53

50 Hz
230 V

1 2 3

1 2 3

A'A
AA'

23

1
1

3

321

B

23

1

B

1 Ara bağlantı

2 Güç besleme kablosu

3 Alt plaka ısıtıcı güç besleme kablosu

4 Bağlama sarımı

İKAZ

1. Bazı nedenlerle örgülü iletkenli kabloların kullanılması
kaçınılmazsa, uçlarında yuvarlak sıkıştırma stilinde
terminaller kullanıldığından emin olun.
Yuvarlak sıkıştırma stilindeki terminalleri kablolar
üzerinde izoleli kısma kadar yerleştirin ve terminali
uygun aletle tespit edin.

2. Bağlantı kablolarını tek damarlı bir kablo kullanarak
terminal kartına bağlarken kıvırma yaptığınızdan emin
olun.

Bağlantıların doğru yapılmaması ısıya ve yangına yol
açabilir.
Terminal bloğunda kabloyu sıyırın:

L N1 2 3

C

A1

2

4

4

3

B

2 1

1 Örgülü iletkenli kablo

2 Yuvarlak sıkıştırma stilindeki terminal

1 Kablo ucunu bu noktaya kadar sıyırın

2 sıyırma uzunluğunun fazla olması, elektrik 
çarpmasına veya kaçağa yol açabilir.
Montaj kılavuzu
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Test çalıştırması ve son kontrol

Deneme çalıştırması ve test

1 Güvenlik kesicisinin primer tarafındaki gerilimi ölçün. 230 V
olduğunu kontrol edin.

2 Tüm fonksiyonların ve parçaların düzgün çalıştığını
garantilemek üzere iç ünite montaj kılavuzu ile kullanım
kılavuzuna göre test çalıştırması gerçekleştirin.

Kontrol edilecek öğeler

Gaz toplama işlemi

Çevreyi korumak için, ünitenin yerini değiştirirken veya bertaraf
edilmesi sırasında gaz toplama işlemi yapın. Gaz toplama işlemi
borulardaki tüm soğutucuyu dış üniteye çekecektir.

Gaz toplama işlemi

1 Sıvı stop vanası ile gaz stop vanasından vana kapaklarını
sökün.

2 Zorunlu soğutma işletimi gerçekleştirin.

3 5 ila 10 dakika sonra (çok düşük ortam sıcaklıkları durumunda
yalnız 1 ila 2 dakika sonra (<–10°C)) sıvı stop vanasını altıgen
bir anahtarla kapatın.

4 2-3 dakika sonra, gaz stop vanasını kapatın ve zorunlu soğutma
işletimini durdurun.

Zorunlu soğutma işletimi

1 Zorunlu işletim anahtarı SW1'e basarak zorunlu soğutmayı
başlatın.

2 Zorunlu işletim anahtarı SW1'e tekrar basarak zorunlu
soğutmayı durdurun.

NOT Ünitenin ilk çalıştırma döneminde, gerekli güç girişinin
ünite plakasında belirtilenden daha yüksek
olabileceğine dikkat edin. Bu olgu, rahat çalışma ve
kararlı güç tüketimine ulaşmadan önce kompresörün
50 saat süren bir alıştırma dönemine ihtiyaç
duymasından kaynaklanır.

NOT ■ Hazırda bekleme modunda ünite küçük bir
miktar enerji tüketir. Montajdan sonra ünite
belli bir süre kullanılmayacaksa, lüzumsuz
enerji tüketimi yapmamak için devre kesiciyi
kapatın.

■ Devre kesici devreden çıkarak dış üniteye
gelen gücü keserse, güç geldiğinde sistem
orijinal işletim moduna geri dönecektir.

Kontrol Belirti

■ Dış ünite sağlam kaide üzerine 
düzgün bir şekilde monte edilmiş.

Düşme, titreşim, gürültü

■ Soğutucu gaz kaçağı yok. Yetersiz soğutma/ısıtma 
fonksiyonu

■ Soğutucu gaz ve sıvı borularına 
ısı yalıtımı yapılmış.

Su sızıntısı

■ Sistem gereği gibi topraklanmış. Elektrik kaçağı

■ Kablo ara bağlantılarında 
belirtilen kablolar kullanılmış.

Çalışmaya mani veya yanma 
hasarı

■ Dış ünite hava giriş ve çıkışı 
engellerden arınmış. Stop 
vanaları açık.

Yetersiz soğutma/ısıtma 
fonksiyonu

NOT Müşteri iç üniteyle gelen kılavuza bakarken üniteyi
fiilen çalıştırdı mı? Müşteriye üniteyi doğru bir şekilde
kullanmayı öğretin.

1 Zorunlu işletim anahtarı SW1

NOT Zorunlu soğutma işletimi çalışırken su sıcaklığının
5°C'den daha yukarıda kalacağına dikkat edin (iç
ünitenin sıcaklık göstergesine bakın). Örneğin, fan koil
ünitelerinin tüm fanları devreye sokularak bu
yapılabilir. 

1

3

2

4

4

5

1 Gaz stop vanası

2 Kapalı

3 Altıgen anahtar

4 Vana kapağı

5 Sıvı stop vanası

LED-A

SW4O
N

A
B

C
D

S102

SW1

S2

1
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Bakım ve servis

Servis önlemleri

İnverter ekipmanına servis yaparken dikkat edilecekler

■ Elektrik eleman kutusunun bazı kısımlarının aşırı derecede
sıcak olduğuna lütfen dikkat edin.

■ Baskı devre kartının zarar görmemesi için, önce elinizle metal
bir parçaya (örn. stop vanası) dokunarak statik elektriği giderin.
Ardından konektörü çekin.

■ Artık gerilimi ölçtükten sonra dış fan konektörünü çıkarın.

■ İletken bir kısma dokunmadığınızdan emin olun.

■ Geri esen kuvvetli rüzgar yüzünden dış fan dönerek kapasitörün
yüklenmesine sebep olabilir. Bu bir elektrik çarpmasına neden
olabilir.

Bakımdan sonra dış fan konektörünün tekrar takıldığından emin olun.
Aksi halde, sistem bozulabilir.

Servis modu işletimi

Servis modu işlemlerinden herhangi birini gerçekleştirirken servis
kılavuzuna bakın.

Bertaraf gereksinimleri
Ünitenin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili
işlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Ünite özellikleri

Teknik özellikler

Elektrik özellikleri

UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI 

TEHLİKE

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

■ Bakım işlemi gerçekleştirmeden önce, güç besleme-
sinin kapalı olduğundan emin olun. Kompresörün
ısıtıcısı durma modunda bile çalışabilir.

Riske girmeyin!

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

Muhafaza malzemesi Boyalı galvaniz çelik

Boyutlar 
yük. x gen. x der.

(mm) 735 x 825 x 300

Ağırlık (kg) 57

Çalışma sahası

• soğutma 
(min./maks.)

(°C) 10/43

• ısıtma (min./maks.) (°C) –15/25

• kullanım sıcak 
suyu (min./maks.)

(°C) –15/35

Soğutucu yağı Daphne FVC68D

Boru bağlantısı

• sıvı (mm) 6,4

• gaz (mm) 15,9

Faz 1~

Frekans (Hz) 50

Voltaj aralığı

• minimum (V) 207

• maksimum (V) 253
Montaj kılavuzu
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NOTES NOTES 
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