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Kılavuzun aslı İngilizce metindir. Diğer diller asıl kılavuzun çevirileridir.
Bu Daikin kondenser ünitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Kondenser ünitesini kullanmaya başlamadan önce, bu kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzda ünitenin nasıl doğru
şekilde kullanılacağı açıklanmış ve olası sorunlarda yardımcı
olabilecek bilgiler verilmiştir.
Kullanılan soğutucu akışkana ilişkin önemli bilgiler
Bu ürün, Kyoto Protokolü kapsamında bulunan florinli sera etkisi
gazları içermektedir. Gazları atmosfere deşarj etmeyin.
Soğutucu akışkan tipi: R410A
1975
GWP (1) değeri:
(1) GWP = küresel ısınma potansiyeli
(Değerler F Gazı Yönetmelikleri, Ek I, bölüm 1 ve 2'de belirtilmiştir.)
Avrupa düzeyi veya yerel kanunlara bağlı olarak, soğutucu kaçakları
için düzenli kontrole ihtiyaç duyulabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen satıcınıza danışın.

1.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ

Kondenser ünitesinin tüm işlevlerinin sonuna kadar kullanılabilmesi ve
yanlış kullanım neticesi meydana gelebilecek arızaların önlenmesi
için, lütfen ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Bu kondenser ünitesi "genel halkın erişimine açık olmayan cihazlar"
kapsamındadır.

•

Burada tanımlanmış olan önlemler UYARI ve İKAZ ibareleriyle
belirtilmiştir. Her iki ibare, emniyetle ilgili olarak önemli bilgiler
içermektedir. Tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alındığından
emin olun.
UYARI................. Bu talimatların doğru olarak takip edilmemesi
ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
İKAZ ................... Bu talimatların doğru olarak gözlenmemesi
koşullara bağlı olarak bazen ciddi olabilecek
yaralanma veya malzeme bozulmalarına
neden olabilir.

•

Okuduktan sonra bu kılavuzu gerektiğinde bakabileceğiniz
uygun bir yere koyun. Ekipman yeni bir kullanıcıya
verildiğinde kılavuzu da verdiğinizden emin olun.

Kullanım kılavuzu

1

Kullanım kılavuzu

UYARI
Klimadan gelen sıcak ya da soğuk havaya uzun süreli ve
doğrudan maruz kalmanız halinde ya da çıkan havanın çok
sıcak veya çok soğuk olması durumunda fiziksel durumunuz
ve sağlığınız bundan kötü olarak etkilenebilir.
Kondenser ünitesi düzgün çalışmadığı zaman (bir yanma
kokusu oluşması v.s.) üniteyi kapatın ve satıcınıza danışın.
Bu gibi durumlar altında klimanın kullanımına devam edilmesi
halinde, klima bozulabilir ve elektrik çarpması veya yangın
tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.
Montaj çalışmaları için satıcınıza danışın.
Kendi başınıza yapacağınız montaj su sızıntısına, elektrik
çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Klimanın değiştirilmesi, bakımı ve onarımı için satıcınıza
danışın.
Eksik işçilik su sızıntısına, elektrik çarpmasına ya da yangına
neden olabilir.
Çubuklar gibi nesneleri ve parmaklarınızı hava giriş veya
çıkışına sokmayınız.
Kondenser ünitesinin yüksek hızla dönen fan kanatları ile temas
edilmesi halinde yaralanma ortaya çıkabilir.
Salınımlı kanatçık çalışırken kesinlikle hava çıkışına veya yatay
bıçaklara dokunmayın.
Parmaklarınız sıkışabilir veya ünite bozulabilir.
Soğutucu sızıntısı halinde yangın hususunda dikkatli
olunuz.
Kondenser ünitesi doğru çalışmıyorsa (örn. kondenser ünitesi iç
sıcaklığı verimli şekilde düşmüyorsa), soğutucu akışkan kaçağı
meydana gelmiş olabilir.
Yardım için satıcınıza danışın.
Kondenser ünitesinde kullanılan soğutucu akışkan güvenlidir
ve normal şartlarda sızıntı yapmaz.
Ancak, soğutucu akışkan kaçağı meydana gelmesi ve bunun
çıplak alev, ısıtıcı veya ocakla temas etmesi halinde, tehlikeli
durumlar ortaya çıkabilir. Kondenser ünitesini kapatın ve
satıcınızı arayın. Yetkili servis personeli, kaçağın onarıldığını
onayladıktan sonra kondenser ünitesinin açık konuma
getirildiğinden emin olun.
Soğutucu sızıntısı olması halinde ne yapacağınızla ilgili
olarak satıcınıza danışın.
Kondenser ünitesinin küçük bir odaya monte edilmesi
gerekiyorsa, bir kaçak durumunda kaçak soğutucu akışkan
miktarının, konsantrasyon sınırını geçmemesi için gerekli
önlemler alınmalıdır. Aksi halde bu durum oksijen tükenmesinden
dolayı bir kazaya neden olabilir.
Aksesuarların monte edilmesi ile ilgili olarak uzman
personelle irtibat kurunuz ve yalnızca üretici tarafından
belirtilmiş olan aksesuarları kullandığınızdan emin olunuz.
Eğer tarafınızca yapılan değişiklik veya tamiratlarda herhangi bir
hata oluşursa, bu su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın
tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.
Kondenser ünitesinin yerinin değiştirilmesi veya yeniden
montaj ile ilgili olarak satıcınıza danışın.
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik çarpması veya yangın
tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.
Doğru amper okumalarına sahip sigorta kullanın.
Yanlış sigortalar, bakır ya da diğer kabloları kullanmayın; elektrik
çarpmalarına, yangına, yaralanmalara ya da ünitede hasarlara
neden olabilir.
Bir toprak kaçağı kesicisi taktığınızdan emin olunuz.
Toprak drenaj kesicinin takılmaması elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
Üniteyi toprakladığınızdan emin olun.
Üniteyi kesinlikle bir şebeke borusu, paratoner veya telefon
toprak kablosuna topraklamayın. Yetersiz toprak bağlantısı
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Yıldırım veya diğer kaynaklardan gelen aşırı yüksek akım
kondenser ünitesinde hasara neden olabilir.
Kondenser ünitesi, sel ya da kasırga gibi bir doğal afet
nedeniyle suya girdiyse satıcınıza danışın.
Kondenser ünitesini bu durumda çalıştırmayın, aksi takdirde
arızalanma, elektrik şoku ya da yangın meydana gelebilir.
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Klimayı uzaktan kumandayla çalıştırın veya durdurun.
Bu amaçla kesinlikle güç devresi kesicisini kullanmayın.
Aksi takdirde, yangın veya su kaçakları meydana gelebilir.
Ayrıca, güç kesintisi işlevi ayarlandığından, fan aniden dönmeye
başlayarak, yaralanmalara neden olabilir.

Çocukların, cihazla oynamamaları için gözetim altında
tutulmalıdır.
Cihazın çocuk tarafından yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmalara
veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Yaralanmaları önlemek için, cihazın hava girişine veya
alüminyum kanatlarına dokunmayın.

Ürünü yemek yağı veya makine yağı gibi yağ buharı ile
kirlenmiş olan hava ortamlarında kullanmayınız.
Yağ buharı ünitenin bozulmasına, elektrik çarpmalarına veya
yangına neden olabilir.

Kondenser ünitesinin yakınına nesneler koymayın ve
yaprakların veya diğer döküntülerin ünite etrafında
birikmesine izin vermeyin.
Yapraklar, ünitenin içerisine girmesi muhtemel olan küçük böcekler
için yaşam alanlarıdır. Bunlar ünite içerisine girdiğinde, elektrikli
parçalarla temas ettikleri zaman bozulmalara, dumana veya
yangına neden olabilirler.

Ürünü, yemek pişirilen mekanlar gibi aşırı yağ dumanının
bulunduğu ortamlarda veya tutuşabilir gaz, aşındırıcı gaz veya
metal tozunun bulunduğu yerlerde kullanmayınız.
Bu tür yerlerde ürünün kullanılması halinde yangın veya üründe
bozulma ortaya çıkabilir.

Hava girişlerini ve çıkışlarını bloke etmeyiniz.
Hava akımının engellenmesi yetersiz cihaz performansına veya
diğer sorunlara yol açabilir.

Ürünün yakınında alev alabilir malzemeleri (örneğin saç spreyi
veya haşere ilacı) kullanmayınız.
Ürünü boya tineri vb. gibi organik çözücülerle temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanımı, ürünün hasar görmesine, elektrik
çarpmasına ve yangına neden olabilir.

Çocukların harici ünite üstünde ya da etrafında
oynamalarına izin vermeyin.
Üniteye dikkatsiz bir şekilde dokunurlarsa yaralanmalar olabilir.

Ünitede uçucu veya tutuşabilir hiçbir şey bulundurmayın.
Aksi takdirde, patlama veya yangın meydana gelebilir.

Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa gücü kapalı konuma
getirin.
Aksi takdirde, ünite ısınabilir veya toz birikmesi nedeniyle
tutuşabilir.

Kondenser ünitesi için ayrı bir güç beslemesi kullandığınızdan
emin olun.
Herhangi bir başka elektrik arz kaynağının kullanımı ürünün
ısınmasına, yangına veya üründe bozulmaya neden olabilir.
Kondenser ünitesinin içinin temizlenmesi ile ilgili olarak
satıcınıza danışın.
Doğru olmayan temizleme plastik parçaların kırılmasına,
su sızıntısına ya da elektrik çarpmaları gibi diğer tehlikelere
yol açabilir.
İKAZ
Kondenser ünitesini tasarlanmış olduğu kullanım
amaçlarının dışındaki bir amaç için kullanmayın.
İlgili cihazın performansını, kalitesini ve/veya kullanım ömrünü
olumsuz olarak etkileyebileceğinden, kondenser ünitesini hassas
cihazları veya sanat eserlerini soğutmak için kullanmayın.
Üniteyi su soğutma amacıyla kullanmayın.
Donma meydana gelebilir.
Ünitenin fan muhafazasını çıkarmayın.
Muhafaza, ünitenin yüksek hızlı fanına karşı sizi korur, aksi halde
yaralanma ortaya çıkabilir.

Temizleme sırasında, alüminyum kanada doğrudan
dokunmayın.
Aksi takdirde, yaralanmalar meydana gelebilir.

[Montaj sahası]
Ünite etrafında engel bulunmayan, iyi havalandırılan bir yere
mi monte edildi?
Ürünü aşağıdaki yerlerde kullanmayın.
a. Kesme yağı vb. gibi madeni yağ bulunan yerler.
b. Doğrudan deniz suyuna veya tuzlu havaya maruz kalan yerler.
c. Sıcak kaplıcalar vb. gibi sülfür gazının açığa çıktığı yerler.
d. Fabrikalar vb. gibi radikal gerilim dalgalanmalarının meydana
gelebileceği yerler.
e. Araçlar veya tekneler.
f. Mutfaklar vb. gibi yağ püskürmesi veya aşırı buhar olabilecek yerler.
g. Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu yerler.

Ünite etrafına mutlaka kuru kalması gereken hiçbir şey
yerleştirmeyin.
Aksi takdirde, üniteden damlayan yoğuşma suları nedeniyle
istenmeyen durumlar meydana gelebilir.

h. Asit gazı, alkalin gaz veya buhar bulunan yerler.

Uzun süreli kullanım sonrasında, hasar oluşumuna karşı
ünite desteğini ve bunun bağlantılarını kontrol ediniz.
Eğer hasarlı olarak bırakılırsa, ünite düşebilir ve yaralanmaya
neden olabilir.

Üniteyi, güç besleme kablosunu, iletim kablosunu ve soğutucu
akışkan borularını televizyonlar, radyolar ve stereo setlerinden
en az 1,5 metre uzağa monte edin.
Aksi takdirde, görüntü ve sesler parazitler nedeniyle bozulabilir.

Ünitenin yanına yanıcı spreyler koymayın ya da yanında
sprey kutularını kullanmayın; yangına neden olabilir.

Kardan koruma önlemleri alındı mı?
Bir kardan koruma muhafazasının takılması vb. gibi ayrıntılı önlemler
için, satıcınıza danışın.

Hava çıkışının 1 m'lik mesafesi dahiline sprey kutuları vb.
gibi tutuşabilir kaplar koymayın.
İç ya da dış üniteden çıkan sıcak hava bunları etkileyebileceğinden
dolayı, bu tür kapların patlama tehlikesi bulunmaktadır.
Temizlemeden önce üniteyi durdurun, güç devresi kesicisini
kapatın veya güç kablosunu çıkarın.
Aksi takdirde, elektrik çarpması ve yaralanmalara neden olabilir.
Elektrik çarpmaması için, elleriniz ıslakken üniteyi
çalıştırmayın.
Çocukların dış ünitenin üzerine çıkmasına izin vermeyiniz
veya dış ünitenin üzerine herhangi bir nesne yerleştirmekten
kaçının.
Düşme veya yuvarlanma neticesinde yaralanma ortaya çıkabilir.
Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabileceğinden
dolayı, kondenser ünitesini suyla yıkamayın.
Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabileceğinden
dolayı, ünitenin üzerine su içeren kaplar (çiçek vazoları,
saksılar v.b.) yerleştirmeyin.
Kondenser ünitesini tutuşabilir gaz sızıntısı tehlikesinin
mevcut olduğu yerlere monte etmeyin.
Bir gaz sızıntısı halinde, kondenser ünitesinin etrafında biriken gaz
yangın tehlikesine neden olabilir.

i. Drenajı zayıf yerler.
j. Potansiyel olarak patlayıcı ortamlara sahip yerler.

Dahili ve harici üniteler arasında yeterli boşluk bulunuyor mu?
Soğutulmuş hava, boşluktan sızabilir ve bu durumda ünitenin
soğutma verimliliği düşer.
Servis boşluğu sağlandı mı?

[Elektrik işleri]
Elektrik işlerini veya topraklama işlerini, bu işler için yetkili
değilseniz kendi başınıza yapmaya çalışmayın.
Elektrik işleri ve topraklama işleri için satıcınıza danışın.
Güç beslemesinin üniteye uygun olduğunu ve üniteye özel bir
devrenin sağlandığını kontrol edin.
Elektrik kapasitesini ve gerilimi kontrol edin.

[Soğutucu akışkan]

•

Bu ürün, Kyoto protokolü kapsamında bulunan florinli gazlar içerir.

Soğutucu akışkan tipi: R410A, GWP değeri: 1975
Avrupa düzeyi veya yerel kanunlara bağlı olarak, soğutucu kaçakları
için düzenli kontrole ihtiyaç duyulabilir. Daha fazla bilgi için, lütfen
montörünüze danışın.

Drenajın doğru şekilde sağlanması için drenaj boruları
döşeyin.
Drenajın yetersiz yapılması, su kaçaklarına neden olabilir.
Cihaz, gençlerin veya kondenser ünitesini çalıştırma
kapasitesine sahip olmayan kişilerin kullanımı için uygun
değildir.
Aksi takdirde, kullanıcı yaralanabilir veya kullanıcıyı elektrik
çarpabilir.
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Kullanım kılavuzu

2

2.

PARÇALARIN ADLARI

İç ünite

2-1 LREQ5, LREQ6, LREQ8, LREQ10, LREQ12 için

Adı

Ünite soğutucusu

*oEHVOHPHVLNDEORODUÕ
|]HOWRSUDNODPDNDoD÷ÕNHVLFLVLQH

Defrost kontrol
paneli

Donma
Dolap

+DYDdÕNÕúÕ
)DQÕ
Biçimi

Diğer yapılandırma ekipmanları için, ilgili ekipmanlarla birlikte
verilen Kullanım Kılavuzlarına bakın.

Topraklama kablosu
(OHNWULNNDoD÷ÕQHWLFHVLQGH
PH\GDQDJHOHELOHFHN
HOHNWULNoDUSPDODUÕYH
\DQJÕQODUÕQ|QOHQPHVLLoLQ
GÕúQLWH\LWRSUDNODPD\D
EDúOD\DUDNVLVWHP
JYHQOL÷LQLVD÷OD\DQ
NDEORGXU

+DYD*LULúL,VÕ
(úDQM|U
DOPLQ\XPNDQDW

4.

ÇALIŞTIRMA YÖNTEMİ

Hazırlıklar

• Tüm yapılandırma ekipmanlarını açık
konuma getirin.
• Cihazın korunması için gücü, cihazı
çalıştırmaya başlamadan en az 6 saat
önce açık konuma getirin.

øOHWLPNDEORVX
6R÷XWXFXDNÕúNDQERUXODUÕ

dDOÕúPD\ÕEDúODWPDNLoLQ

REMOTE

OFF

ON

2-2 LREQ15, LREQ20 için
+DYDdÕNÕúÕ)DQÕ
Güç beslemesi
NDEORODUÕ
(özel topraklama
NDoD÷ÕNHVLFLVLQH

+DYD*LULúL,VÕ(úDQM|U
DOPLQ\XPNDQDW

1. Dış ünitenin çalıştırma anahtarını ON
(AÇIK) konumuna getirin.

Durdurma

2. Dış ünitenin çalıştırma anahtarını OFF
(KAPALI) konumuna getirin.

dDOÕúPD\ÕGXUGXUPDNLoLQ

REMOTE

øOHWLPNDEORVX

6R÷XWXFXDNÕúNDQ
ERUXODUÕ

3.

Topraklama kablosu
(OHNWULNNDoD÷ÕQHWLFHVLQGH
PH\GDQDJHOHELOHFHNHOHNWULN
oDUSPDODUÕYH\DQJÕQODUÕQ
|QOHQPHVLLoLQGÕúQLWH\L
WRSUDNODPD\DEDúOD\DUDN
VLVWHPJYHQOL÷LQLVD÷OD\DQ
NDEORGXU

ON

İKAZ
Üniteye beslenen güç kesilmeden önce mutlaka ünitenin durması
beklenmelidir.
Çalıştırma düğmesi kapalı konuma getirildikten sonra kesicinin de
kapalı konuma getirildiğinden emin olun.

Not:

SİSTEM YAPILANDIRMASI

•

Kondenser ünitesinin sistem yapılandırması aşağıda açıklanmıştır.

3-1 Hava soğutmalı kondenser ünitesi
Adı

OFF

5.

Dış ünite

Ünitenin çalışması sık sık duruyorsa, bir uzak anahtar kullanımı
önerilir.
Satıcınızdan uzak anahtar monte etmesini isteyin.

DAHA İYİ KULLANIM

5-1 Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa, gücü
kapalı konuma getirin.

Biçimi

Ünite, güç açık konumda olduğu sürece birkaç Vat ile birkaç
on Vat arasında güç tüketir (nota bakın).
Cihazın korunması amacıyla, gücü ünitenin çalıştırılmasına
devam etmeden en az 6 saat önceden açık konuma getirin.

3-2 Diğer yapılandırma ekipmanları
İç ünite
Adı

KAPALI

Soğutma
Ünite soğutucusu

Dolap
Not: Ünitenin güç tüketimi, kondenser ünitesinin modeli
vb. gibi çalışma faktörlerine göre değişir.

Biçimi

5-2 Çalışma hatalarının depodaki malzemelere
zarar verebilecekse, bir alarm takın.
Üniteden bir alarm sinyali vermek üzere bir terminal mevcuttur.
Sistemin arızalanması ve alarm verilmemesi durumunda,
ünitenin çalışması uzun süre kesilir ve neticesinde depodaki
malzemeler zarar görebilir.
Bu gibi durumlarda kısa süre içerisinde uygun önlemlerin
alınabilmesi için, bir alarm takılması önerilir.
Ayrıntılı bilgi için, satıcınıza danışın.

Kullanım kılavuzu
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6.

BAKIM VE TEMİZLEME YÖNTEMİ

Ünitede bakım çalışmasına başlamadan önce, ünitenin
çalışmasının çalıştırma anahtarıyla durdurulduğundan
ve gücün (örn. topraklama kaçağı kesicisi kapatılarak)
kesildiğinden emin olun.
İKAZ
Temizleme sırasında, alüminyum kanada doğrudan
dokunmayın.
Aksi takdirde, yaralanmalar meydana gelebilir.

7-2 Servis talep etmeden önce kontrol edin.
1. Ünite hiç çalışmıyor.
• Güç beslemesi sigortası patlamış mı?
Gücü kapatın. (Güç beslemesi sigortasını değiştirmesi için,
satıcınıza danışın.)
• Güç devresi kesicisi kapalı konumda değil mi?
Güç devresi kesicisinin düğmesi OFF (KAPALI) konumdaysa,
gücü açık konuma getirin.
Güç devresi kesicisinin düğmesi arıza konumundaysa, gücü
açık konuma getirmeyin. (Satıcınıza başvurun.)

Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabileceğinden
dolayı, kondenser ünitesini suyla yıkamayın.

ON

Temizlemeden önce üniteyi durdurun, güç devresi kesicisini
kapatın veya güç kablosunu çıkarın.
Aksi takdirde, elektrik çarpması ve yaralanmalara neden olabilir.

OFF

•

7.

• Bir güç kesintisi mi var?

SORUN GİDERME

Güç geri gelene kadar bekleyin. Çalışma sırasında güç kesintisi
meydana gelirse, güç beslemesi geri geldikten sonra sistem
otomatik olarak yeniden başlatılır.
• Tüm güç beslemeleri açıldı mı?
Tüm güç beslemelerini açık konuma getirin.

7-1 Aşağıdaki durumlar arıza değildir.

2. Ünite durmuyor.
• Çalıştırma anahtarı kısa bir süre önce kapalı konuma
getirilmiştir.
Cihaz parçalarının korunması için, makine kapalı konuma
getirildikten sonra kısa bir süre daha çalışır. Ünite, çalışma
tamamlandıktan sonra duracaktır.
3. Ünite gürültülü çalışıyor.
• Ünite, soğutma işlemi gerçekleştirirken sürekli olarak düşük
seviyede bir ıslık sesi çıkartır.
Bu ses, kondenser ünitesinde akan gazın (soğutucu akışkanın)
sesidir.
• Ünite, çalıştırıldıktan veya durdurulduktan hemen sonra bir ıslık
sesi çıkartır.
Bu ses, akan gazın (soğutucu akışkanın) sesidir.
• Ünite arka arkaya çalıştırıldığında ve durdurulduğunda
üniteden bir hırıltı sesi gelir.
Bu ses, kondenser ünitesi içerisinde akan gazın (soğutucu
akışkanın) sesidir.
4. Dış ünite fanı dönmüyor.
• Ünite çalışıyordur.
Fan, ürünün optimum düzeyde çalışması için dvr/dak kontrolü
altındadır.
5. Dış ünite kompresörü ve dış ünite fanı durmuyor.
• Bu durum ünite durduktan sonra meydana gelir.
Kompresör ve dış ünite fanı, soğutucu yağın ve soğutucu
akışkanın sistemde tutulması için çalışmaya devam eder.
Yaklaşık 5 ila 10 dakika içerisinde dururlar.

$UÕ]D
konumu

Güç devresi kesicisi
WRSUDNODPDNDoD÷ÕNHVLFLVL

Satıcınızdan ısı eşanjörünü düzenli olarak temizlemesini isteyin.

1. Ünite çalışmıyor.
• Ünite, durdurulduktan hemen sonra yeniden çalıştırılmıştır.
Ünite, makine parçalarına ağır yük binmemesi için kontrol
altındadır. Ünitenin çalışması 1 ila 5 dakika içerisinde
başlayacaktır.
• Ünite kısa bir süre önce açık konuma getirilmiştir.
Mikroişlemcinin hazırlanması gerekiyordur. Yaklaşık iki dakika
kadar bekleyin.

7ÕUQDN

2. Ünite, çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra duruyor.
• Dış ünite veya iç ünite hava giriş veya çıkışını tıkayan engeller
var mı?
Engelleri kaldırın.
3. Ünitenin soğutma işlevi iyi çalışmıyor.
• İç ünitede (ünite soğutucusu ve dolabı) çok fazla buz mu var?
Manüel olarak buzları temizleyin veya buz giderme işleminin
aralığını kısaltın.
• İçerisinde çok fazla malzeme mi var?
Malzeme sayısını azaltın.
• iç ünite (ünite soğutucusu ve dolabı) içerisindeki soğuk hava
sirkülasyonu yumuşak bir şekilde mi gerçekleşiyor?
Malzemelerin yerlerini değiştirin.
• Dış ünitenin ısı eşanjörü üzerinde çok fazla toz mu var?
Tozları su kullanmadan bir fırça veya elektrik süpürgesi
yardımıyla temizleyin veya satıcınıza danışın.
• Dışarı doğru bir soğuk hava kaçağı mı var?
Soğuk hava kaçağını durdurun.
• İç ünitedeki (ünite soğutucusu ve dolabı) ayar sıcaklığı
çok mu yüksek?
Sıcaklığı uygun şekilde ayarlayın.
• Yüksek sıcaklıklı malzemeler mi depolanıyor?
Bu malzemeleri bir miktar soğuduktan sonar depolayın.
• Kapı çok sık mı açılıyor?
Kapı açılma sıklığını azaltın.

7-3 Aşağıdaki durumlarda satıcınıza danışın.
UYARI
Kondenser ünitesi arızalandığında (bir yanma kokusu
oluşması v.s.) üniteyi kapatın ve satıcınıza danışın.
Bu gibi durumlar altında klimanın kullanımına devam edilmesi
halinde, klima bozulabilir ve elektrik çarpması veya yangın tehlikesi
gibi riskler ortaya çıkabilir.
1. Sigorta, kesici ve topraklama kaçağı kesicisi vb. gibi
güvenlik cihazları çok sık devreye giriyor veya çalıştırma
düğmesi doğru çalışmıyorsa.
Gücü kapalı konuma getirdikten sonra satıcınıza danışın.
2. Yukarıda açıklananlar dışında belirtiler tespit ettiğinizde veya
Bölüm 7-2'de açıklanan adımları uygulamanıza rağmen
ekipman doğru şekilde çalışmıyorsa, gücü kapalı konuma
getirin ve satıcınıza danışın.

8.

KONTROLLER

Ticari ürünlerin zarar görmemesi için, üniteye koruyucu bakım
uygulanması gerekir. Satıcınız tarafından yetkilendirilen bir
yükleniciden kontrol talebinde bulunun.
Bakım kontrolleri için, "Bakım kontrolleri", sayfa 6'de verilen bilgilere
başvurun.
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9.

ÜRÜN MODELLER VE TEMEL ÖZELLİKLER

9-1 Modeller ve Temel Özellikler.
LREQ5

Model

LREQ6

LREQ8

Güç beslemesi
Soğutucu akışkan

LREQ20

–20°C~+43°C

Dış boyutlar (Y×G×D) (mm)
Ürün ağırlığı

1680 ×
635 × 765

1680 ×
635 × 765

1680 ×
930 × 765

1680 ×
930 × 765

1680 ×
930 × 765

1680 ×
1240 × 765

1680 ×
1240 × 765

166 kg

166 kg

242 kg

242 kg

242 kg

331 kg

337 kg

Sıvı borusu

Ø9,5

Ø9,5

Ø12,7 (*2)

Ø12,7 (*2)

Ø12,7

Ø12,7

Ø12,7

Gaz borusu

Ø22,2

Ø22,2

Ø28,6

Ø28,6

Ø28,6

Ø34,9

Ø34,9
63 dB

Ses basıncı seviyesi (dB(A)) (*1)
Yüksek basınç
tarafı

Tasarım
basıncı

LREQ15

–45°C~+10°C

Dış ortam sıcaklığı

Bağlanan
soğutucu
akışkan
boruları

LREQ12

R410A

Buharlaşma sıcaklığı

Çalıştırma
durumu

LREQ10

Trifaze 50 Hz 380~415 V

Alçak basınç tarafı

55 dB

56 dB

57 dB

59 dB

61 dB

62 dB

(bar)

38

38

38

38

38

38

38

(MPa)

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

(bar)

25

25

25

25

25

25

25

(MPa)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Not:
*1. Dış ünite modelleri için verilen değerler, ön taraftan 1 m uzaklıkta ve 1,5 m yükseklikte ölçülen değerlere karşılık gelir.

1,5 m

Ön taraf

1m
Mevcut durumda monte edilen modellerle ölçülen değerler genellikle ortam gürültüsü ve yansımalar nedeniyle verilen değerlerden yüksektir.
*2. Bağlanan boruların uzunluğu 50 m'den kısaysa, boru boyutları bir seviye küçültülebilir.
*3. Değerler, ürün geliştirmeleri nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
*4. Dış ortam sıcaklığı düşükse, okunan sıcaklık değeri ünite koruması için ayarlanan hedef buharlaşma sıcaklığından düşük olabilir.
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10. SATIŞ SONRASI SERVİS
10-1 Satış sonrası servis

10-2 Kapsamlı onarımlar
(Garanti kapsamı dışındakiler)
10-2-1

UYARI
Klimanın değiştirilmesi, bakımı ve onarımı için satıcınıza
danışın.
Eksik işçilik su sızıntısına, elektrik çarpmasına ya da yangına
neden olabilir.
Kondenser ünitesinin yerinin değiştirilmesi veya yeniden
montaj ile ilgili olarak satıcınıza danışın.
Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik çarpması veya yangın
tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.
Soğutucu sızıntısı halinde yangın hususunda dikkatli olunuz.
Kondenser ünitesi doğru çalışmıyorsa (örn. kondenser ünitesi iç
sıcaklığı verimli şekilde düşmüyorsa), soğutucu akışkan kaçağı
meydana gelmiş olabilir.
Yardım için satıcınıza danışın.
Kondenser ünitesinde kullanılan soğutucu akışkan güvenlidir ve
normal şartlarda sızıntı yapmaz.
Ancak, soğutucu akışkan kaçağı meydana gelmesi ve bunun çıplak
alev, ısıtıcı veya ocakla temas etmesi halinde, tehlikeli durumlar
ortaya çıkabilir. Kondenser ünitesini kapatın ve satıcınızı arayın.
Yetkili servis personeli, kaçağın onarıldığını onayladıktan sonra
kondenser ünitesinin açık konuma getirildiğinden emin olun.
1. Onarım talebinde bulunurken, satıcınıza şu bilgileri verin.
• Model adı
Garanti kartında belirtilmiştir.
• Seri numarası ve montaj tarihi
Garanti kartında belirtilmiştir.
• Arıza koşulu – mümkün olduğunca ayrıntılı açıklayın
• Adresiniz, isminiz ve telefon numaranız
2. Garanti süresi dolduktan sonraki onarımlar
Satıcınıza başvurun. Onarımlar yapıldıktan sonra ünite
başlangıçtaki performansını yakalayabilecekse kapsamlı
onarımların yapılması mümkündür.
3. Bakım kontrolleri
Birkaç sezon boyunca kullanılırsa, soğutucu kondenser ünitesinin
iç bölümü kirlenebilir ve performansı düşebilir.
Ünitenin sökülmesi ve iç bölümünün temizlenmesi özel teknikler
gerektirir. Bu nedenle, satıcınız normal bakım hizmetlerinin yanı
sıra ayrıntılı bir bakım kontrolü gerçekleştirilmesini önerir.
Ayrıntılı bilgi için, satıcınıza danışın.
Satıcı tarafından verilen garantinin ünitenin satıcı tarafından
yetkilendirilmeyen kişilerce sökülmesi veya iç temizliğinin
yapılması neticesi meydana gelen arızaları kapsamadığını
göz önünde bulundurun.
4. Taşıma ve bertaraf
• Teknik uzmanlık gerektirdiğinden, sistem kondenser ünitesini
sökerken ve geri monte ederken satıcınıza danışın.
• Sistem kondenser ünitesi florokarbon soğutucu akışkan
kullanır.
Kanunlar uyarınca ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere göre
toplaması, taşınması ve bertaraf edilmesi gerektiğinden sistem
kondenser ünitesini atarken satıcınıza danışın.
• Her iki durumda da satıcınıza danışın.
5. Talepler
Satış sonrası hizmetler için, satıcınıza danışın.

•
•

Standart kullanımın dışındaki uygulamalar
neticesi meydana gelen kazalar

Sınırların dışında kullanım
Kullanım veya değişiklik amacıyla tasarlanan uygulamalar dışındaki
uygulamalar.

Kullanım standardı
Kondenser ünitesi
Öğe

Kullanım standardı

Soğutucu akışkan

R410A

Soğutucu yağ

Daphne FVC68D

Buharlaşma sıcaklığı aralığı (Te)

–45°C ~ +10°C (*2)

Dış ortam sıcaklığı aralığı

–20°C ~ +43°C

Emiş gazı kızgınlık derecesi

10 K ve üzeri

Emiş gazı sıcaklığı

Güç
beslemesi

20°C ve altı

Gerilim kontrolü

anma geriliminin ±%10'u
dahilinde

Gerilim
dengesizlik oranı

anma geriliminin ±%2'si
dahilinde

Frekans kontrolü

anma frekansının ±%2'si
dahilinde

Kompresör AÇIK/KAPALI sıklığı

6 defa/saat veya altı
130 m ve altı
(Te = –20°C ~ +10°C)

Bağlantı borusu uzunluğu
(eşdeğer boru uzunluğu) (*1)

100 m ve altı
(Te = –45°C ~ –20°C)
35 m ve altı (*3)
(Kondenser ünitesi,
soğutucu tarafından
yükseğe monte
edildiğinde)

İç ve dış üniteler arasındaki
maksimum yükseklik farkı

10 m ve altı
(Kondenser ünitesi,
soğutucu tarafından
alçağa monte edildiğinde)
Montaj servis boşluğuna
göre

Montaj alanı
Soğutucu tarafı kısıtlamaları
Bağlanabilecek
minimum yük
kapasitesi
Genleşme
vanası üst
akımına monte
edilen sıvı
solenoid vanası

2,0 kW ve üzeri (Te = –20°C ~ +10°C)
1,6 kW ve üzeri (Te = –45°C ~ –20°C)
R410A için maksimum çalışma basıncı
farkı: 3,5 MPa ve üzeri
İç ünitedeki solenoid vanalarının, dış ünite
"Çalışma ünitesi" kullanılarak kontrol
edilmesi gerekir.
Sıcak gazla defrost mümkün değildir

Defrost yöntemi

Sınırlayıcı

Defrost işlemi tamamlandıktan sonra en
fazla 3 dakika içerisinde soğutucu tarafında
üfleme işlemine devam edin.
R410A için bir termal genleşme vanası
kullanın

Not:
*1. Bağlantı borusu uzunluğu, buharlaşma sıcaklığı ayar değerine
göre değişir.
Bağlanacak evaporatör (soğutucu/dondurucu) için toplam dahili
hacim değerini ve evaporatör içerisinde bulunan ve kondenser
ünitesinde geri çevrilebilecek soğutucu akışkan miktarını soğutma
tarafına monte edilen sıvı solenoid vanasını kapatarak aşağıda
belirtilen değere veya daha düşük bir değere ayarlayın.
LREQ5, 6:
LREQ8, 10, 12:
LREQ15, 20:

22 l
33 l
42 l

*2. Dış ortam sıcaklığı, buharlaşma sıcaklığından düşükse, buharlaşma
sıcaklığı ayarlanan buharlaşma sıcaklığından düşüktür.
*3. Dış üniteden itibaren 5 m aralıklarla yağ kabı yerleştirilmesi gerekir.
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10-2-2

Aşağıda belirtilen seçim, montaj ve çalışma
hataları ve diğer hatalar

11.

Not: Yıldızla işaretli maddeler, olası örnekleri gösterir.
1. Model seçim hataları
• Depolama uygulamalarına uygun olmayan bir model seçilmiştir.
* Ürünlerin soğutulması, hedef depolama sıcaklıklarına ulaşmıyor.
• Aşırı veya yetersiz soğutma yüklenmesi satıcınız tarafından
belirlenir.
* Durdurma sıklığı saate 6 veya daha düşüktür, ancak
ayarlanan soğutma sıcaklığına ulaşılamıyor.
2. Montaj hatası (montaj ve çevre sorunları)
• Ünite sağlam yatay bir zemin üzerine monte edilmemiştir.
* Ünite emniyetli şekilde sabitlenmemiştir.
• Montaj konumunun çevre koşulları, normal atmosfer
koşullarından farklıdır.
* Tuzlu hava, deniz kıyısı uygulamaları, yağ buğusu içeren
ortamlar, mutfak çıkış tarafı ve diğer korozif ve yapışkan buğu
ortamları söz konusudur.
• Montaj konumu yetersiz bir havalandırmaya sahiptir ve ısı
dağılımı düşüktür.
* Kirli hava cihaza tekrar giriyordur.
3. Çalışma hatası
• Boruların iç bölümleri vakumlu kurutmayla yeterince
kurutulmamıştır.
* Borulardaki ince alanlar buzlanma nedeniyle tıkanmıştır.
• Boruların iç bölümlerinin hava sızdırmazlığı yeterince
sağlanmamıştır.
* Soğutucu gaz kaçağı mevcuttur.
• Boruların iç bölümlerine yabancı maddeler girmiştir.
* Borulardaki ince alanlar tıkanmıştır.
• Ünite sahadaki değişiklik çalışmalarından olumsuz şekilde
etkilenmiştir.
* Ünite, sahadaki değişiklik çalışmaları nedeniyle çalışma
sıcaklık aralığının dışında kullanılmıştır.
• Ünitenin montaj çalışması sırasında yanlış taşınmasından
dolayı kaza meydana gelmiştir.
* Dış panel gevşemiştir veya oynuyordur veya borular kırılmış
veya bükülmüştür.
4. Çalışma hataları
• Depolanan malzemeler için sıcaklık ayarları yanlıştır.
* Sebzeler için depolama sıcaklığı 0°C'nin altındadır.
• Ünitenin düzenli bakımları ihmal edilmiştir.
* Hava ısı eşanjörü tıkanmış, parçalarda pas meydana gelmiş,
gaz kaçağı oluşmuş ve iç üniteden (dolap ve ünite soğutucusu)
buzlanma meydana gelmiştir.
5. Diğerleri
• Satıcınız tarafından önceden önerilen iyileştirmeler yapılmamıştır.
* Çok sayıda ünite aynı anda çalıştırılmış veya durdurulmuştur.
• Doğal felaketler veya yangın neticesi kazalar meydana
gelmiştir.
* Yıldırım düşmesi sonucu elektrik parçaları hasar görmüştür.
• Yaygın sorunlar dışında montaj ve çalışma sorunları ortaya
çıkmıştır.
* Ünite, borularda ısı yalıtımı yapılmadan çalıştırılmıştır.
• Aşağıdaki dolap kısıtlamaları dikkate alınmadan çalışma
gerçekleştirilmiştir.
<Dolap kısıtlamaları>
· İlgili dolaba bağlı olarak termostatik genleşme vanasının ve
sıvı besleme solenoid vanasının (her ikisi de R410A içindir)
monte edilmesi.
Termostatik genleşme vanasının kontrol tüpünde mutlaka
termal yalıtım yapılmalıdır.
· Dolaplar tek bir dış üniteye bağlanacaksa, dolapları mutlaka
aynı kata monte edin.
· Isı eşanjörü için kullanılan boruların çıkışının (aşağıdaki
şekilde gösterildiği gibi) aşağı yönlü olduğundan emin olun.
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