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1 Dokümanlar hakkında

1.1 Bu doküman hakkında
Hedef kitle
Yetkili montörler

Dokümantasyon seti
Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set
şunlardan oluşur:

▪ Seçenek montaj kılavuzu:
▪ Montaj talimatları

▪ Formatı: Basılı (seçenek kutusundan çıkar)

Verilen dokümanların en son sürümleri bölgesel Daikin web
sitesinde bulunabilir veya satıcınız aracılığıyla edinilebilir.

Orijinal dokümantasyon İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller
tercümedir.

Teknik mühendislik verileri
▪ En son teknik verilerin bir alt kümesine bölgesel Daikin web

sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.

▪ En son teknik verilerin tam kümesine Daikin Business Portal
üzerinden ulaşılabilir (kimlik denetimi gerekir).

İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848
Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Kutu hakkında
DİKKAT
Montajdan önce, ambalaj ve parçalarda hasar kontrolü
yapın. Gönderinin eksiksiz olduğundan emin olun.

2.1 Parçalar
Kutu aşağıdaki parçaları içerir:

Açıklama Miktar Gösterge(a)

Ana gövde profili, ön 1× A
Ana gövde profili,
arka

1× B

Ana gövde profili, sol 1× C
Ana gövde profili, sağ 1× D
Destek kirişi, ön 1× —
Destek kirişi, arka 1× —
Destek ayırma
plakası, üst

1× E

Destek ayırma
plakası, alt

1× F

Destek gövde
sızdırmazlık pedi

1× —

Dikey destek, sol 2× G
Dikey destek, sağ 2× H
Alt çıta 2× —
Orta çıta 8× —
Üst çıta 2× —
Üst panel 1× —
Yan panel, sol 1× —
Yan panel, sağ 1× —
Sızdırmazlık şeritleri — —

(a) Bazı parçaların üstlerinde basılı harf olacaktır.

2.2 Aksesuarlar
Kutu aşağıdaki aksesuarları içerir:

Aksesuarlar(a) Çizim Açıklama Miktar
A Torx vida

M5×20
80×

B Rondela M5
naylon DIN
125‑1A

80×

C Sızdırmazlık
bandı 20 mm

1×
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Aksesuarlar(a) Çizim Açıklama Miktar
D Naylon tapa

8×40
8×

E Sac vidası 6×50 8×

F Sac metal vida
pulu M6×20

8×

G Yuvarlak ara
parçası tapası

4×

H Yaylı pul M8 8×

I Somun M8 8×

J Sac metal vida
pulu M8×30

8×

K Yuvarlak bitirme
profili, küçük

1×

L U şekilli bitirme
profili

1×

M Kılavuz pim
Ø8×25 M5

12×

N Ara parçası
burcu 15×2,5

4×

O Ara parçası
burcu 12×7

4×

P D-kauçuk
sünger,
kendinden
yapışkanlı

1×

Q Yuvarlak bitirme
profili, büyük (1
m)

1×

R Anahtar 2×

Aksesuarlar(a) Çizim Açıklama Miktar
S Ana gövde köşe

braketi
4×

T Ana gövde
sızdırmazlık
pedi

1×

U Ana gövde
sızdırmazlık
pedi

3×

V Titreşim
damperi

4×

(a) Bu kılavuzda her bir aksesuara A ile V arasında özel bir harfle
atıfta bulunulur.

3 Ünite ve seçenekler hakkında

3.1 Olası kombinasyonlar
Düşük ses muhafazasının dış üniteyle uyumlu olup olmadığını
kontrol etmek için dış ünitenin veri kitabına bakın.

3.2 Olası seçenekler
Drenaj tavası ve ısıtıcı bandı
Drenaj suyunu boşaltmak için kullanın:

▪ Drenaj tavası (EKLN140-DP)

Soğuk havalarda drenaj deliklerini boş tutmak için ayrıca kullanın:

▪ Isıtıcı bandı (EKLN140-DPHT)

4 Ünite montajı
UYARI
Montaj bir montajcı tarafından yapılacak, malzeme seçimi
ve montaj ilgili mevzuata uygun olacaktır. Avrupa'daki ilgili
standart EN378 sayılı standarttır.

UYARI
Montaj yetkili bir montör tarafından YAPILMALIDIR. Düşük
ses muhafazasını monte etmek için 2 kişi gereklidir.

UYARI
Parçaların keskin kenarları olabilir. Montaj sırasında
kesilmeye dayanıklı iş eldivenleri takın.
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4.1 Montaj sahasının hazırlanması
UYARI
Montaj, servis, bakım ve onarım işlerinin Daikin'nin
talimatlarına ve ilgili mevzuata uygun olduğundan ve
YALNIZCA yetkili kişilerce yürütüldüğünden emin olun.

Montajla ilgili gereksinimler
Yatay, düz ve sabit bir taban (kaplanmış taban veya ahşap gövde)
olduğundan emin olun. Gövdenin tüm kenarlarında en az 1  metre
açıklık OLMALIDIR.

Soğuk iklimlerde dış ünitenin ilave montaj sahası gereksinimleri için
dış ünitenin montör başvuru kılavuzuna bakın.

Araçlar
Düşük ses muhafazası aşağıdaki araçlar kullanılarak monte
edilebilir:

▪ Kesilmeye dayanıklı iş eldivenleri

▪ Kablo kesiciler

▪ Maket bıçağı

▪ Şerit metre

▪ Ayarlı gönye

▪ Nötr temizlik maddesi

▪ Tornavida, Torx TX25

▪ (Boru) anahtar boyutu 10

▪ Anahtar boyutu 13

▪ 8 mm duvar uçlu matkap (yapı betondan yapılmışsa)

4.2 Muhafazanın sabitlenmesi
hakkında

4.2.1 Ana gövdenin kurulması hakkında

a

b
c

d
g

g

g

g

e

4× 4.3.1

f

a Ana gövde profili, ön (parça A)
b Ana gövde profili, arka (parça B)
c Ana gövde profili, sol (parça C)
d Ana gövde profili, sağ (parça D)
e Ana gövde köşe braketleri (aksesuar S)
f Ana gövde sızdırmazlık pedi (aksesuar U)
g Sabitleme delikleri

Ana gövdeyi kurmak için
Ana gövde 4 düz parça (a~d) ve 4 köşeden (e) oluşur. 4 düz
parçanın uçlarında birbirine geçmesini sağlamak için girintiler
bulunur.

1 Köşe braketlerini (aksesuar S) köşelere eğin.

2 Köşeleri M5 Torx vidalar (aksesuar A) ve rondelalarla (aksesuar
B) sabitleyin.

BİLGİ
Elinizle sıkın (sıkma torku <5 N∙m).

3 Profilin ortasındaki ana gövdenin alt tarafına 1 şerit sızdırmazlık
bandı (aksesuar C) yapıştırın.

a

a Sızdırmazlık bandı (aksesuar C)

4 Drenaj delikleri (2×) ve sabitleme deliklerindeki (4×) kauçuğu
kesin.

5 Ana gövdeyi 90° açıyla hizalayın – bunun için en uygunu geniş
bir ayarlı gönye kullanmaktır.

BİLGİ
Köşeler tam olarak 90° OLMALIDIR.

6 Ana gövdeyi ağaç vidaları (aksesuar E) ve sac metal vida
pullarıyla (aksesuar F) zemine sabitleyin.

7 (İsteğe bağlı) Sert bir gövdeyle çalışıyorsanız naylon tapaları
(aksesuar D) kullanın.

8 4 yuvarlak plastik ara parçası tapalarını (aksesuar G) ana
gövdeye takın ve panellerin daha sonra üzerinden takılacağı üst
kısımdaki sabitleme deliklerine takın.

4.2.2 Destek gövdenin kurulması hakkında

d b

c

g

a
C

f

e (+H, I)

a Destek kirişi, ön
b Destek kirişi, arka
c Destek ayırma plakası, üst (parça E)
d Destek ayırma plakası, alt (parça F)
e Titreşim damperleri, (aksesuar V)
f Yuvarlak kauçuk (aksesuar Q)
g Ana gövde sızdırmazlık pedi (aksesuar T)
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C, H, I Aksesuarlar

Destek gövdeyi kurmak için
1 Ön destek kirişini (a) ve arka destek kirişini (b) açık kesitleri

birbirine bakacak şekilde birbirine paralel konumlandırın.

2 Üst destek ayırma plakasını (c) ve alt destek ayırma plakasını
(d) 2 destek kirişi arasına kaydırın.

3 Destek çubuklarındaki ve ayırma plakalarındaki tüm deliklerin
birbiriyle hizalı olduğundan emin olun.

4 Titreşim damperlerini (aksesuar V) destek kirişlerine ve ayırma
plakalarına M8 yaylı pulları (aksesuar H) ve M8 somunları
(aksesuar I) kullanarak bağlayın.

5 Destek kirişlerini ve ayırma plakalarını M5 Torx vidaları
(aksesuar A) ve rondelaları (aksesuar B) kullanarak birbirine
bağlayın.

BİLGİ
Elinizle sıkın (sıkma torku <5 N∙m).

6 Ön destek kirişi profili (a) ve arka destek kirişi profilinin (b)
ortasındaki her iki destek kirişine 1 şerit sızdırmazlık bandı
(aksesuar C) yapıştırın.

a

a Sızdırmazlık bandı (aksesuar C)

7 (İsteğe bağlı) Drenaj tavasının tabanı olarak destek gövdeyi
kullanırsanız: U şekilli bitirme kauçuğunu (aksesuar L) 3  cm
uzunluğunda 4 eşit parçaya ayırın ve üst kısımdaki her iki orta
destek ayırma plakasının üst uçlarına yerleştirin.

L

L

L

L

L U şekilli bitirme kauçuğu

8 En öndeki destek kirişinin önüne yuvarlak kauçuğu (aksesuar
Q) yerleştirin.

9 Doğru uzunluklarda kesin ve kauçuğun boşluklarda
kesildiğinden emin olun.

10 Destek gövdeyi kanalları kullanarak ana gövdeye geçirin.

a

a Ana gövdedeki kanalın konumu

a

a Destek gövdedeki kanalın konumu

11 En öndeki destek kirişini sac vidalarını (aksesuar E), sac metal
vida pullarını (aksesuar F) ve sert bir gövdeyle çalışıyorsanız
tapaları (aksesuar D) kullanarak zemine sabitleyin.

Sonuç:

4.2.3 Dış üniteyi monte etme hakkında

BİLGİ
Dış ünitenin montajı hakkında ayrıntılar için, dış ünitenin
kılavuzuna bakın.

İKAZ
Düşük ses muhafazasını mevcut bir dış üniteye takarken,
kablolar ve soğutucu akışkan boruları düşük ses
muhafazasının ana gövdesindeki 3 önceden monte edilmiş
açıklıktan 1'i yoluyla GEÇMELİDİR.

Dış ünitenin sökülmesi ve yeniden monte edilmesiyle ilgili
prosedürler için dış ünitenin montaj kılavuzu ve servis
kılavuzundaki talimatlara DAİMA uyun.
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Dış üniteyi monte etmek için
1 Gerekirse, en arkadaki destek kirişini sac vidalarını (aksesuar

E) ve rondelaları (aksesuar F) kullanarak sabitleyin.

2 (İsteğe bağlı) Sert bir gövdeyle çalışıyorsanız tapaları (aksesuar
D) kullanın.

3 Dış üniteyi titreşim damperlerine yerleştirin ve arka arkaya sac
metal vida pulu (aksesuar J), yaylı pul (aksesuar H) ve somun
(aksesuar I) kullanarak bağlayın.

b

c

a

a Sac metal vida pulu M8 (aksesuar J)
b Yaylı pul M8 (aksesuar H)
c Somun M8 (aksesuar I)

4.3 Kablo tesisatı

4.3.1 Kablo tesisatını hazırlamak için
1 Borular ve elektrik kabloları için ana gövdedeki istenen açıklığı

seçin.

2 Birlikte verilen ana gövde sızdırmazlık pedlerini (aksesuar T ve
U) kullanarak diğer açıklıkları sızdırmaz hale getirin.

BİLGİ
Kablolar alttan girerse tüm açıklıklar sızdırmaz hale
getirilebilir.

3 M5 Torx vidalar (aksesuar A) ve rondelalarla (aksesuar B)
sabitleyin.

BİLGİ
Elinizle sıkın (sıkma torku <5 N∙m).

4.3.2 Kablo tesisatını konumlandırmak için
1 Açıklık ile borular ve kablolar arasında kusursuz sızdırmazlığı

sağlamak için kabloların içinden geçtiği açıklığa küçük yuvarlak
bitirme kauçuğunu (aksesuar K) takın.

2 Yuvarlak bitirme kauçuğunu (aksesuar K) bir maket bıçağı ile
doğru boyutta kesin ve açıklığın içine yerleştirin.

3 Boruların ve kabloların hasar görmesini önlemek için U şekilli
bitirme kauçuğundan (aksesuar L) bir şeridi ana gövdenin içine
yerleştirin.

4 Boruları ve elektrik kablolarını bunun içinden çekin.

5 Borularda kıvrılmaları önlemek için boruları ve elektrik
kablolarını dış ünitenin zemin (ana) giriş noktasından
yönlendirin.

a

b

a

d c

a Yalıtım
b Soğutucu tesisatı
c Küçük yuvarlak bitirme profili (aksesuar K)
d U şekilli bitirme profili (aksesuar L)

a

b
c

a Soğutucu tesisatı
b İçerinden konumlandırılmış kapak levhası. 3 konumda

yerleştirilmiştir (üstten görünüme bakın). Borular kauçukla
sızdırmaz hale getirilir.

c Elektrik kabloları
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4.4 Dış üniteyi sabitleme hakkında

4.4.1 Dış üniteyi sabitlemek için
1 Dış üniteden boruları ve kabloları dış ünitenin montaj

kılavuzuna göre bağlayın.

4.5 Çıta gövdesinin kurulması
hakkında

4.5.1 Çıta gövdesini kurmak için
1 Dikey destekleri ana gövdede solda (a) ve sağda (b)

konumlandırın.

a
a

b

b

a Dikey destekler, sol (parça G)
b Dikey destekler, sağ (parça H)

2 M5 Torx vidalar (aksesuar A) ve rondelalarla (aksesuar B)
sabitleyin.

BİLGİ
Elinizle sıkın (sıkma torku <5 N∙m).

3 Plastik kılavuz pimleri (aksesuar M) dikey desteğin altına takın.

4 M5 Torx vidalar (aksesuar A) ve rondelalarla (aksesuar B)
sabitleyin.

BİLGİ
Elinizle sıkın (sıkma torku <5 N∙m).

5 15×2,5 plastik ara parçası burcunu (aksesuar N) alt kılavuz
pimlerin üzerinden kaydırın.

4.6 Çıtaların monte edilmesi hakkında

b

c

a

a Alt çıtalar (2×)
b Orta çıtalar (8×)
c Üst çıtalar (2×)

Koruyucu bant, taşıma için çıtaların etrafına eklenmiştir. Çıtaları
takmadan önce bandı çıkarın.

b

a

a

b

b

b

b

a

a Üst çıtadaki koruyucu bant (4×)
b Dikey destekteki koruyucu bant, sol ve sağ (8×)

4.6.1 Alt çıtaları takmak için
1 Alt çıtaları dikey desteklere eğin (parça G ve H).

2 Montaj dudaklarını çıtalara göre 90° bükün.
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DİKKAT
Dudak 90° açıyla bükülmelidir. 90°'den az bükülme
durumunda, ünitenin yüzeyinde çizilme meydana gelebilir.
Çıtaları takarken dikkatli olun.

BİLGİ
Dudaklar dikey desteklere BAĞLANMALIDIR.

3 Deliklerin birbiriyle hizalı olmasını sağlamak için dudağı ve
dikey desteği elle sıkıca tutun.

4 Dudağı dıştan takılan M5 Torx vidalar (aksesuar A) ve
rondelalarla (aksesuar B) sabitleyin.

BİLGİ
Elinizle sıkın (sıkma torku <5 N∙m).

4.6.2 Orta çıtaları takmak için
1 Orta çıtaları dikey desteklere eğin (parça G ve H).

2 4 orta çıtayı her bir kenarda konumlandırın.

3 Montaj dudaklarını çıtalara göre 90° bükün.

DİKKAT
Dudak 90° açıyla bükülmelidir. 90°'den az bükülme
durumunda, ünitenin yüzeyinde çizilme meydana gelebilir.
Çıtaları takarken dikkatli olun.

BİLGİ
Dudaklar dikey desteklere BAĞLANMALIDIR.

4 Deliklerin birbiriyle hizalı olmasını sağlamak için dudağı ve
dikey desteği elle sıkıca tutun.

5 Dudağı dıştan takılan M5 Torx vidalar (aksesuar A) ve
rondelalarla (aksesuar B) sabitleyin.

BİLGİ
Elinizle sıkın (sıkma torku <5 N∙m).

4.6.3 Üst çıtaları takmak için
1 Üst çıtaları dikey desteklere eğin (parça G ve H).

2 Çıtayı dikey desteklerin üzerinde üste yerleştirin (parça G ve H).

3 Çıtayı dikey desteklerde aşağıdaki boşluklara kaydırın (parça G
ve H).

4 8 kılavuz pimi (aksesuar M) M5 Torx vidalarla (aksesuar A)
sabitleyin. Bu durumda rondela gerekli DEĞİLDİR.

5 Üst kılavuz pimlerinin (4×) üzerinden bir 12×7 ara parçası burcu
(aksesuar I) takın.

6 4 ek M5 Torx vidayı (aksesuar A) ve rondelayı (aksesuar B)
takın.

BİLGİ
Elinizle sıkın (sıkma torku <5 N∙m).

b

c a

a M5 Torx vidalarla (aksesuar A) kılavuz pimleri (aksesuar
M)

b Ara parçası burcu (aksesuar O)
c Ek M5 Torx vida (aksesuar A)
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7 Kendinden yapışkanlı D kauçuğu (aksesuar P) dikey destek ve
ana gövdenin tüm kenarlarına ve üst çıtalara yapıştırın.

8 Kauçuğun sac metal plaka kenarlarının dışına çıkıntı yapmadan
yapıştığından emin olun.

BİLGİ
D kauçuğun düzgün yapıştığından emin olmak için sac
metal plakayı kurulayın ve nötr bir temizlik maddesiyle
gresten arındırın. Kauçuğu makasla boyuna kesin.

a

a Kendinden yapışkanlı D kauçuk (aksesuar P)

4.7 Panelleri ve sızdırmazlık şeritlerini
takma hakkında

4.7.1 Üst paneli takmak için
1 Üst paneli tam olarak 4 kılavuz piminin (aksesuar M) üzerinde

konumlandırın.

2 Üst paneli YALNIZCA 4× M5 Torx vidayla (aksesuar A)
sabitleyin.

BİLGİ
Elinizle sıkın (sıkma torku <5 N∙m).

3 Kendinden yapışkanlı D kauçuğu (aksesuar P) üst panelin her
iki kenarına takın.

4 Kauçuğun sac metal plaka kenarlarının dışına çıkıntı yapmadan
yapıştığından emin olun.

BİLGİ
D kauçuğun düzgün yapıştığından emin olmak için sac
metal plakayı kurulayın ve nötr bir temizlik maddesiyle
gresten arındırın. Kauçuğu makasla boyuna kesin.

a

a Kendinden yapışkanlı D kauçuk (aksesuar P)

4.7.2 Yan panelleri ve sızdırmazlık şeritlerini
takmak için

1 Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık şeritlerini dış ünitenin her iki
tarafına yapıştırın.

a
b

ba

a Sızdırmazlık şeridi, sol. Bunu dış ünitenin tam uzunluğu
boyunca yapıştırın (kesikli çizgiye bakın).

b Sızdırmazlık şeridi, sağ. Bunu YALNIZCA servis
kapağının uzunluğu boyunca yapıştırın (kesikli çizgiye
bakın).

2 Sızdırmazlık şeridinin kalanın ana gövde profilinin arasına itin.

3 Sol ve sağ taraf panelleri girintiye doğru kaldırın ve alt pimlerin
üzerinden kaydırın (aksesuar M).
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4 Yan panelleri sıkıca bastırın ve birlikte verilen anahtarla
(aksesuar R) kilitleyin.

Sonuç: Düşük ses muhafazası takılmıştır.

5 Yapılandırma
Dış üniteyi monte ettikten sonra yüksek dış statik basınç işlevini
DAİMA devre dışı bırakın. Bu, fan hızının artmasını ve dış ünite ses
emisyonundaki ilgili artışı önlemek içindir.

Model Ayar Şu değere
ayarlayın…

RZAG71

RZAG100

RZAG125

RZAG140

2-79 2

RZA200

RZA250
RXYSA4

RXYSA5

RXYSA6

2-18

BİLGİ
Alan ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi için montör başvuru
kılavuzu veya dış ünitenin servis kılavuzuna bakın.

6 Bakım
▪ Düşük ses muhafazası normal koşullar altında bakım gerektirmez.

▪ Muhafazayı en iyi durumda tutmak için dışını yılda en az iki kez su
ve nötr bir temizlik maddesiyle temizleyin.

▪ Hava akışının kısa devre yaptırmasını önlemek için çıta
açıklıklarında yabancı madde kalmasını DAİMA önleyin ve yaprak
ve kar gibi kirleri ortadan kaldırın.

BİLGİ
Dış ünite bakımıyla ilgili bilgi için ilgili dış ünitenin servis
kılavuzuna bakın.
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