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1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Klima ekipmanlarını kurmadan önce lütfen bu "GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ” dikkatle okuyun ve montajın 
doğru yapılmasını temin edin.
Montaj tamamlandıktan sonra, hataları kontrol için bir deneme çalıştırması yapın ve müşteriye klimayı nasıl 
kullanacağını, kullanım kılavuzu yardımıyla bakımını nasıl yapacağını açıklayın. Kullanım kılavuzuyla birlikte 
montaj kılavuzunu ilerde başvurmak üzere saklamasını müşteriden rica edin.
Bu klima "genel halkın kullanımına açık olmayan aletler" koşuluna tabidir.

UYARI ve İKAZ bildirimlerinin anlamı.

UYARI ...... Bu talimatlara tam anlamıyla uyulmaması kişisel yaralanma veya can kaybına yol açabilir.

İKAZ......... Bu talimatlara tam anlamıyla uyulmaması şartlara bağlı olarak ciddi olabilecek maddi hasar 

veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

UYARI

• Satıcınızdan veya yetkili personelden, montaj işini gerçekleştirmesini isteyin.
Klimayı kendiniz kurmaya çalışmayın. Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına 
neden olabilir.

• Klimayı bu montaj kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda monte edin.
Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

• Montaj işi için sadece belirlenmiş aksesuar ve parçaları kullandığınızdan emin olun.
Belirlenmiş parçaların kullanılmaması ünitenin düşmesine, su sızıntısına, elektrik çarpmalarına ya da 
yangına yol açabilir.
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• Üniteyi küçük bir odaya kurduğunuzda, soğutucu sızıntısı durumunda soğutucu konsantrasyonunun izin 
verilebilir güvenlik sınırlarını aşmasını engellemek için gerekli önlemleri alın.
Daha fazla bilgi için satın aldığınız yere başvurun. Kapalı bir ortamdaki aşırı soğutucu, oksijen eksikliğine 
yol açabilir.

• Klimayı, ünitenin ağırlığını çekebilecek sağlam bir altyapı üzerine monte edin.
Yetersiz mukavemete sahip altyapı ekipmanın düşmesine neden olarak yaralanmaya yol açabilir.

• Belirlenen montaj işlemini gerçekleştirirken güçlü rüzgarları, tayfunları veya depremleri dikkate alın.
Montaj işlemi sırasında bunun yapılmaması ünitenin düşmesine yol açarak kazalara neden olabilir.

• Bu ünite için ayrı bir güç besleme devresi sağlandığından ve tüm elektrik işlerinin yetkili bir personel 
tarafından yasalara, düzenlemelere ve bu montaj kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirildiğinden emin olun.
Güç besleme kapasitesinin yetersiz olması veya uygun olmayan elektrik tesisatı, elektrik çarpmalarına 
veya yangına yol açabilir.

• Tüm kablo bağlantılarının sıkı olmasını, belirtilen tellerin kullanılmasını ve terminal bağlantıları veya telleri 
üzerinde hiçbir zorlanma olmamasını sağlayın.
Tellerin hatalı bağlantıları veya tespitleri anormal ısı birikmesine veya yangına yol açabilir.

• Güç giriş bağlantısını, iç ve dış üniteler arasındaki kablo bağlantılarını yaparken, telleri kumanda 
kutusunun kapağı sağlam bir şekilde kapatılabilecek şekilde döşeyin.
Kumanda kutusu kapağının yanlış bir şeklide yerleştirilmesi elektrik çarpmasına, yangına veya 
terminallerin aşırı ısınmasına neden olabilir.

• Montaj sırasında soğutucu gaz sızıntısı olursa, alanı derhal havalandırın.
Soğutucu ateşle temas ederse zehirli gaz üretilebilir.

• Montajın tamamlanmasından sonra, soğutucu gaz kaçak kontrolü yapın.
Soğutucu gaz odaya sızar ve fanlı ısıtıcı, soba veya ocak gibi bir ateş kaynağıyla temas ederse zehirli gaz 
üretilebilir.

• Elektrikli parçalara dokunmadan önce ünitenin şalterini mutlaka kapatın.
• Klimayı mutlaka topraklayın.

Üniteyi bir tesisat borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayın.
Kusurlu topraklama elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.
Şimşek veya başka kaynaklardan oluşan yüksek bir darbe akımı klimada hasara yol açabilir.

• Kesinlikle bir toprak kaçak kesicisi takın.
Toprak kaçak kesicisinin takılmaması elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

• Soğuk ısırması tehlikesinden dolayı soğutucu borularından veya başka alanlardan sızan soğutucuya 
doğrudan temas etmeyin.

İKAZ

• Bu montaj kılavuzundaki talimatları uygularken, drenaj borularını düzgün drenaj temin edilecek şekilde 
bağlayın ve yoğuşmayı önlemek için boruları yalıtın.
Hatalı drenaj boruları bina içinde su sızınıtısına ve maddi hasara yol açabilir.

• Görüntü paraziti ve gürültüyü önlemek için iç ve dış üniteleri, güç kablosu ile bağlantı kablolarını televizyon 
ve radyolardan en az 1 metre uzağa yerleştirin.
(Gelen sinyal gücüne bağlı olarak, 1 metre mesafe gürültüyü yok etmeye yeterli olmayabilir.)

• Elektronik flüoresan lambalardan (inverter veya hızlı başlama tipleri) dolayı, uzaktan kumandanın 
(kablosuz kit) iletim mesafesi beklenenden daha kısa olabilir.
İç üniteyi flüoresan lambalardan mümkün olduğunca uzağa kurun.

• Klimayı aşağıdaki yerlere kurmayın:
1. Yüksek konsantrasyonda mineral yağ spreyi veya buharının bulunduğu yerler (örn. mutfak).

Plastik parçalar bozulur, parçalar düşebilir ve su sızıntısı meydana gelebilir.
2. Örneğin sülfürik asit gazı gibi, aşındırıcı gazın üretildiği yerler.

Bakır boruların veya lehimli parçaların korozyonu, soğutucunun sızmasına neden olabilir.
3. Elektromanyetik radyasyon yayan makinelerin yakınında.

Elektromanyetik radyasyon kontrol sisteminin çalışmasını karıştırabilir ve ünitenin arızalı çalışmasına 
neden olur.

4. Yanıcı gaz sızıntısının olabileceği yerler, havada karbon lifi veya yanıcı toz süspansiyonlarının bulunduğu 
yerler veya örneğin boya tineri ya da benzin gibi uçucu yanıcı maddelerin işlem gördüğü yerler.
Ünitenin bu tür koşullarda çalıştırılması yangınla sonuçlanabilir.

• Klima patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik değildir.
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2. MONTAJ ÖNCESİNDE
Üniteyi açarken veya açtıktan sonra taşırken plastik parçalara baskı uygulamayın.
Herhangi bir işlem yapmadan önce R410A soğutucu tipini mutlaka kontrol edin. (Yanlış soğutucu 
kullanılması ünitenin normal çalışmasına mani olacaktır.)
• Üniteyi mukavva kutudan çıkarırken diğer parçalar üzerine, özellikle de iki tarafa açılır kapak, soğutucu 

boruları, drenaj boruları ve diğer plastik parçalar üzerine baskı uygulamadan mutlaka dört adet kaldırma 
kulpundan tutarak kaldırın.

• Montaj için gerekli aksesuar montaj işi tamamlanana kadar sorumluluğunuz altında muhafaza edilmelidir. 
Bunları bir köşeye atmayın! İç ünite teslim edildikten sonra, çizilmemesi için ambalaj malzemesini 
kullanarak üniteyi koruyun.

• Taşıma yoluna karar verin.
• Taşıma sırasında montaj sahasına ulaşıncaya kadar üniteyi ambalajından çıkarmayın. Ambalajın 

çıkartılması zorunlu olduğunda, hasar görmemesi veya çizilmemesi için üniteyi kaldırırken yumuşak 
malzemeden sapan veya bir halatla birlikte koruyucu levhalar kullanın.

• Montaj yerini seçerken, kağıt şablona bakın.
• Bir dış ünitenin montajı için dış ünitenin yanında gelen montaj kılavuzuna başvurun.
• Üniteyi denize sıfır mülkler gibi havadaki tuz muhtevasının yüksek olduğu, fabrikalar gibi voltajın 

dalgalandığı yerlerde veya otomobil ve deniz araçlarının içinde kullanmayın.

2-1 AKSESUARLAR
Ünitenizle birlikte aşağıdaki aksesuarların bulunduğunu kontrol edin.

Montaj tamamlanana kadar montaj için gerekli olan hiç bir parçayı çöpe atmayın.

Adı 1) Drenaj hortumu 2) Metal kelepçe
3) Askı mesnedi 

için rondela
4) Kelepçe

5) Montaj için 
kağıt şablon

Miktar 1 ad. 1 ad. 8 ad. 7 ad. 1 ad.

Biçim

Adı Fiting izolasyonu
Sızdırmazlık 

parçası
10) Muf

11) Bağlantı 
pabucu

12) M4 vida

(Diğer)

• Kullanım 
kılavuzu

• Montaj 
kılavuzu

• Uygunluk 
beyanı

Miktar 1 adet 1 adet 1 ad. 2 ad. 2 ad.

Biçim

6) Gaz borusu 
için

7) Sıvı borusu 
için

8) Büyük

9) Küçük
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2-2 OPSİYONEL AKSESUARLAR
• Bu iç ünite için bir uzaktan kumanda gereklidir (Tablo 1).
• İki tip uzaktan kumanda vardır: kablolu ve kablosuz. Müşterinin isteğine göre Tablo 1'den bir uzaktan 

kumanda seçin ve uygun bir yere monte edin.

Tablo 1

NOT
• Tablo 1'de yer alan uzaktan kumandalardan birini kullanmak istemiyorsanız, kataloglara ve teknik 

materyallere baktıktan sonra uygun bir uzaktan kumanda seçin.

AŞAĞIDAKİ KONULAR İÇİN MONTAJ SIRASINDA ÖZEL DİKKAT GÖSTERİN VE MONTAJ 
TAMAMLANDIKTAN SONRA KONTROL EDİN.

a. İşin tamamlanmasından sonra kontrol edilecek öğeler

Kablolu tip BRC1E51A7, BRC1D528

Kablosuz tip BRC7G63

Kontrol edilecek öğeler Doğru yapılmazsa olabilecekler Kontrol

İç ve dış ünite sağlam bir şekilde 
yerleştirilmiş mi?

Üniteler düşebilir, titreşim ya da gürültü 
üretebilir.

İç ve dış ünitenin montajı tamamlanmış 
mı?

Ünite arızalanabilir veya parçalar yanabilir.

Gaz kaçak testi yapılmış mı? Yetersiz soğutmaya neden olabilir.

Ünite tam olarak yalıtılmış mı? Yoğuşma suyu damlayabilir.

Drenaj akışı rahat mı? Yoğuşma suyu damlayabilir.

Güç besleme voltajı isim plakasında 
belirtilene uyuyor mu?

Ünite arızalanabilir veya parçalar yanabilir.

Kablo ve boru tesisatı doğru mu? Ünite arızalanabilir veya parçalar yanabilir.

Ünite güvenli bir biçimde topraklanmış mı? Elektrik çarpmasına neden olabilir.

Kablo ebadı teknik özelliklere uygun mu? Ünite arızalanabilir veya parçalar yanabilir.

İç ya da dış ünitelerin hava giriş ve çıkışını 
engelleyen bir şey var mı?

Yetersiz soğutmaya neden olabilir.

Soğutucu boru uzunluğu ve ilave soğutucu 
miktarı not edilmiş mi?

Sistemdeki soğutucu şarjı belli olmaz.
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b. Teslim zamanında kontrol edilecek öğeler
∗ "GÜVENLİK ÖNLEMLERİ" bahsini de gözden geçirin

c. İşletimler hakkında açıklama gerektiren noktalar

2-3 MONTAJ GÖREVLİSİ İÇİN NOT
Ünitenin doğru bir şekilde nasıl kullanılacağını, kılavuza bakarken işlemleri kendilerine yaptırarak 
müşterilerinize mutlaka öğretin (özellikle filtrelerin temizlenmesi, değişik işlevlerin çalıştırılması ve sıcaklığın 
ayarlanması).

Kontrol edilecek öğeler Kontrol

Saha ayarı yapıldı mı (gerektiği şekilde)?

Kumanda kutusu kapağını, hava filtresini ve emme ızgarasını taktınız mı?

Soğuk hava (sıcak hava) soğutma (ısıtma) işletimi sırasında düzgün bir şekilde üflüyor mu?

Müşterinize kullanım kılavuzunu gösterirken işletimler hakkında açıklama yaptınız mı?

Kullanım kılavuzunu müşterinize teslim ettiniz mi?

Kullanım kılavuzundaki UYARI ve İKAZ işaretli öğeler ürünün genel kullanımına ilaveten fiziksel 
yaralanma ve maddi hasar olasılıklarına ilişkin öğelerdir. Bu nedenle, anlatılan içerikler hakkında tam bir 
açıklama yapmanız ve aynı zamanda müşterilerinizden kullanım kılavuzunu okumalarını istemeniz 
gerekir.
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3. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ
(1) Aşağıdaki koşulları karşılayan ve müşterinizin onay verdiği bir montaj yeri seçin.

• Optimum hava dağıtımının sağlanabildiği yerler.
• Hava geçişini hiç bir şeyin engellemediği yerler.
• Yoğuşma suyu drenajının tam anlamıyla yapılabildiği yerler.
• Tavanın iç ünite ağırlığını taşımaya yetecek kadar sağlam olduğu yerler.

(Tavan mukavemetinin yetersiz olmasından dolayı iç ünite titreşim yapabilir ve tavana temas edebilir, 
bu da bir uğultu sesine neden olur.)

• Asma tavanın fark edilebilir derecede meyilli olmadığı yerler.
• Yanıcı gaz sızıntı riskinin bulunmadığı yerler.
• Bakım ve servis için yeterince boş alan sağlanabilmelidir.

NOT
• ∗ kesitinde yer artmışsa, 200 mm olarak genişletmek servis işlemini kolaylaştıracaktır.

• İç ve dış üniteler arasındaki boru tesisatının izin verilen sınırlar içinde kalabildiği yerler. (Dış ünitenin 
montaj kılavuzuna bakın.)

İKAZ

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

• Kablosuz kit takıldığında, elektronik flüoresan lambaların (inverter veya hızlı başlama tipleri) bulunduğu 
odalarda, uzaktan kumandanın iletim mesafesi beklenenden daha kısa olabilir. İç üniteyi flüoresan 
lambalardan mümkün olduğunca uzağa kurun.

(2) Montaj için askı cıvataları kullanın. Tavanın, ünitenin ağırlığını kaldırabilecek kadar sağlam olup 
olmadığını kontrol edin. Herhangi bir risk varsa, üniteyi monte etmeden önce tavanı güçlendirin.
(Montaj mesafesi montaj kağıt şablonunda işaretlenmiştir. Takviye gerektiren noktalar için buna 
başvurun.)

(3) Montaj için maksimum tavan yüksekliği ünite tipi 71 için 3,5 m ve ünite tipi 100, 125 ve 140 için 
4,3 m'dir.

1 Hava boşaltımı

2 Gerekli servis alanı

3 Hava girişi

4 Engel

5 Zemin

6 Yüksek yerlerde montaj için

≥3
00

 m
m

≥2
50

0 
m

m

1

2 3

4
5

6

∗≥30 mm ∗≥30 mm
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4. MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
(1) İç ünite için deliklerin ilişkisi, askı cıvatası konumu, borular ve kablolar.

(2) Askı cıvatalarının, soğutucu ve drenaj borularının ve kabloların deliklerini açın.
• Montaj için kağıt şablona bakın.
• Her bir deliğin konumunu seçin ve tavanda delikleri açın.

(3) İç üniteden parçaları çıkarın.
(3-1) Emme ızgarasını sökün.

• Emme ızgarasındaki kilitleme düğmelerini (x3) içeriye doğru (okların yönü) kaydırın ve yukarı kaldırın. 
(Bkz. Şek. 1)

• Emme ızgarası açık vaziyette, emme ızgarası üzerindeki arka tırnaklardan tutarak emme ızgarasını öne 
doğru çıkarın. (Bkz. Şek. 2)

Şekil 1 Şekil 2

1 Önden görünüş

2 Sol taraf boru deliği

3 Arka taraf boru deliği (Ø100)

4 Arka kablo giriş deliği

1 Asma tavan görünüşü

2 İç ünite

3 Askı cıvatası aralığı

4 Üst taraf drenaj borusu deliği

5 Üst gaz borusu deliği

6 Üst sıvı borusu deliği

7 Askı cıvatası (x4)

8 Üst kablo giriş deliği

9 Hava çıkışı

10 Birim: mm

Model A B C D E F G H J

Tip 71 1270 1230 533 479 425 530 553 532 415

Tip 100, 125, 140 1590 1550 693 639 585 690 713 692 575

1 Kilitleme düğmeleri

2 Emme ızgarası

3 Arka tırnaklar

20
0

17
55

G H

J

1

2 3 4

A
B

C
D

E

F

30 87 16
3

18
9

21
0

26
0

69
0 1

2

2

3

3

4

5

6

7

410 9

1 2 3
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(3-2) Dekorasyon panellerini sökün (sol ve sağ).
• Dekorasyon panellerinin tutturma vidalarını (birer adet) söktükten sonra, panelleri öne doğru 

(ok yönünde) çekerek çıkarın. (Bkz. Şek. 3)
• Aksesuarları dışarı çıkarın.
• Kablo giriş tarafında arkaya bakan veya yukarı bakan bir montaj deliği açın ve verilen mufu (10) takın.

Şekil 3 <Montaj deliğinin açılması>

(3-3) Askı mesnetlerini sökün.
• Her iki taraftaki askı mesnetlerini tutturmak için kullanılan 2 cıvatayı (M8) 10 mm'ye kadar gevşetin 

(solda ve sağda 4 yerde). (Bkz. Şek. 4, 5)
• Arka taraftaki askı mesnetlerinin tespit vidalarını (M5) söktükten sonra, askı mesnetlerini geriye doğru 

(ok yönünde) çekin ve çıkarın. (Bkz. Şek. 5)

Şekil 4 Şekil 5

İKAZ

İç ünitenin dışına yapışık bandı (yarı saydam beyaz) sökmeyin.
(Suyun içine girmesi elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.)

(4) Askı cıvatalarını takın. (M8-M10 ölçüsünde askı cıvataları kullanın.)
• Askı cıvatalarının tavandan olan mesafesini önceden ayarlayın. (Bkz. Şek. 6)

NOT
• Mevcut tavanlarda delik içi dübel kullanın, yeni tavanlarda ise ünite ağırlığını taşıması için tavanı takviye 

etmek amacıyla gömülü vidalama parçası, gömülü dübel veya sahadan temin edilen başka parçalar 
kullanın. Devam etmeden önce tavandan olan aralığı ayarlayın.

Şekil 6

Yukarıda belirtilen parçaların tamamı sahadan temin edilir.

İKAZ

Askı cıvataları çok uzun olursa, iç ünite veya opsiyonel aksesuarlar zarar görebilir ya da bozulabilir.

1 Dekorasyon paneli

2 Dekorasyon paneli tespit vidası (M4)

3 Aksesuarlar

4 Muf (10) (aksesuar)

5 Sökülebilir parça (yukarı bakan giriş için)

6 Sökülebilir parça (arkaya bakan giriş için)

1 İç ünite

2 Askı mesnedi

3 Askı mesnedi tespit vidası (M5)

4 Askı mesnedi ayar cıvatası (M5)

1 Asma tavan

2 Tavan tabliyesi

3 Dübel

4 Askı cıvatası

1

2

3 4
5

6

4

≤10 

1

2
2

4

3

25
-5

5 
m

m

1

2

3

4
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5. İÇ ÜNİTE MONTAJI
Aksesuar parçalarının iç ünite montajından önce takılması daha kolay olabilir. Bu nedenle, lütfen 
aksesuar parçaları ile verilen kullanım kılavuzlarını da okuyun.
Montaj işleminde kullanılacak parçalar olarak mutlaka şirketimiz tarafından belirtilen verilmiş aksesuarlar ile 
tanımlı parçalar kullanılmalıdır.

(1) Askı mesnetlerini askı cıvatalarına tespit edin. (Bkz. Şek. 7)

NOT
• Emniyetli bir şekilde tespit edildiklerini garantiye almak amacıyla verilen pulları kullanın ve emin olmak için çift 

somun kullanarak tespit edin.

(2) İç ünitenin ana gövdesini kaldırın, ana gövdeyi önden kaydırırken askı mesnetlerinin cıvatalarını 
(M8) askı mesnetleri üzerindeki bağlantı kısmına geçirin. (Bkz. Şek. 8)

(3) Daha önce sökülmüş olan askı mesnetlerinin vidalarını (M5) solda ve sağda 2 yerde sıkıca 
yerlerine takın. Bu işlem iç ünitenin ana gövdesinin öne ve arkaya doğru kaymasını önlemek için 
gereklidir. (Bkz. Şek. 8)

(4) Askı mesnetlerinin cıvatalarını (M8) solda ve sağda 4 konumda sıkıca tespit edin. (Bkz. Şek. 8)

Şekil 7 Şekil 8

1 Somun (sahadan temin edilir)

2 Pul (3) (aksesuar)

3 Çift somun (sahadan temin edilir)

4 Askı mesnedi

5 Bağlantı kısmı

6 Askı mesnedi ayar cıvatası (M8)

7 Askı mesnedi tespit vidası (M8)

8 Takviye plakası (sol/sağ)
Üniteyi taşırken takviye plakalarından tutmayın.

4

3

2

1
4

5

6

8

7

9 Türkçe



(5) İç ünitenin ana gövdesini asarken, düzgün drenajı sağlamak amacıyla drenaj borusunun düz ya da 
hafif eğimli olarak ayarlandığından emin olmak için bir düzeç veya içinde su olan plastik bir tüp 
kullanın. (Bkz. Şek. 9)

Şekil 9

A.Drenaj borusu sağa veya sağa ve arkaya eğimli olduğunda.
Düz yerleştirin veya hafif sağa veya arkaya yatırın. (1° dahilinde.)

B.Drenaj borusu sola veya sola ve arkaya eğimli olduğunda.
Düz yerleştirin veya hafif sola veya arkaya yatırın. (1° dahilinde.)

İKAZ

Ünitenin drenaj borusuna zıt açıda düzenlenmesi su sızıntısına neden olabilir.

≤1°

≤1° ≤1°

A A.B

B
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6. SOĞUTUCU BORULARININ TESİSAT İŞLERİ
Dış ünitelerin soğutucu boruları için, dış ünitenin yanında gelen montaj kılavuzuna bakın. 
Gaz boru tesisatı ve sıvı boru tesisatının her iki tarafında da ısı yalıtım çalışmasını tamamlayın. 
Aksi halde, bazen su sızıntısı meydana gelebilir. 
(Bir ısı pompası kullanırken, gaz borusu sıcaklığı yaklaşık 120°C'ye kadar ulaşabilir. Bu nedenle yeterince 
dayanıklı yalıtım kullanın.)
Aynı zamanda, soğutucu boru kesimlerinde sıcaklık ve nem oranının 30°C veya bağıl nem % 80'i 
aşabileceği yerlerin bulunması durumunda, soğutucu yalıtımını da kuvvetlendirin. (20 mm veya daha 
kalın) Yalıtım malzemesi yüzeyinde terleme oluşabilir.
Soğutucu boru tesisatından önce, hangi R410A soğutucu tipinin kullanıldığını kontrol edin. 
Soğutucu tipleri aynı olmazsa düzgün işletim mümkün olmaz.

İKAZ

• R410A soğutucu tipine uygun bir boru kesici ve havşa aleti kullanın.
• Bağlamadan önce havşalı kısımların çevresine ester yağı veya eter yağı sürün.
• Ana ünite ile verilen havşa somununu kullandığınızdan emin olun. Başka havşa somunlarının 

kullanılması soğutucu kaçağına neden olabilir.
• Boruya toz, nem veya başka yabancı madde girmesini önlemek için borunun ucunu sıkarak veya 

bantla kapatın.
• Belirlenmiş soğutucudan başka hava, vs. gibi hiçbir şeyin soğutucu devresine girmesine izin 

vermeyin. Ünite üzerinde çalışırken herhangi bir soğutucu gaz sızıntısı olursa, odayı derhal iyice 
havalandırın.

• Soğutucu boru tesisatını uygulamadan önce, ambalajlama ve nakliye için kullanılan taşıma desteğini 
(takviye plakası) takın.

• Dış üniteye soğutucu şarj edilmiştir.
• Üniteye boru bağlarken veya üniteden boru sökerken, çizimde gösterildiği gibi bir somun anahtarı ile tork 

anahtarını mutlaka birlikte kullanın. (Bkz. Şek. 10)

Şekil 10

Şekil 11

• Havşa somunu ölçüleri için Tablo 2'ye bakın.
• Havşa somununu bağlarken, havşa kısmını (hem içini hem dışını) ester yağı veya eter yağı ile kaplayın, 

önce üç veya dört tur çevirin, sonra vidalayın. (Bkz. Şek. 11)

İKAZ

• Aşırı sıkma havşaya zarar vererek soğutucu kaçağına neden olabilir.
• dekorasyon paneli üzerindeki vida tutuculara yağ bulaştırmayın. 

Yağ vida tutucuları zayıflatabilir.

1 Tork anahtarı

2 Havşa somunu

3 Boru birleşimi

4 Somun anahtarı

1 Ester yağı veya eter yağı

1

2

3

4

11
11 Türkçe



Tablo 2

İKAZ

Havşa kısmına zarar vermemeye dikkat edin.

• Uygun sıkma torkunu belirlemek için Tablo 2'ye bakın.

Tavsiye edilmez ancak acil durumda olabilir

Bir tork anahtarı kullanmanız şarttır, ancak üniteyi tork anahtarı olmadan monte etmek zorunda kalırsanız 
aşağıdaki montaj yöntemini izleyebilirsiniz.

İş bittikten sonra, mutlaka gaz sızıntısı olmadığını kontrol edin.

Havşa somununu bir anahtarla sıkmaya devam ettiğinizde, sıkma torkunun aniden arttığı bir nokta vardır. 
Bu noktadan sonra, havşa somununu aşağıda gösterilen açıyla sıkın: 
Sıkma talimatına uyulmazsa (gevşek sıkılırsa), soğutucu kaçağına yol açılır (hafif kaçak) ve cihaz arızalı 
çalışır (yeterince soğutmaz veya ısıtmaz). 

• Gaz kaçağı kontrolünü yaptıktan sonra, aşağıdaki şekli ayrıntılarıyla inceleyip verilen fiting ısı yalıtım 
malzemelerini (6) ve (7) kullanarak boru bağlantı kesiminde ısı yalıtım işlemlerini gerçekleştirildiğinizden 
kesinlikle emin olun. (Her iki ucu kelepçelerle (4) tutturun.) (Bkz. Şek. 12)

• Sızdırmazlık parçasını (9) yalnızca gaz borusu tarafındaki rakor yalıtımı (6) çevresine sarın.
(Bkz. Şek. 12)

• Rakor yalıtım malzemesini (6) ve (7) yukarı bakacak şekilde yöneltin.

İKAZ

Tüm saha borularını mutlaka ünite içindeki boru bağlantısına kadar izole edin. (Açıktaki borular terlemeye 
veya dokunulursa yanmaya neden olabilir.)

Boru ebadı Sıkma torku Havşa ölçüleri A (mm) Havşa

Ø9,5 (3/8") 32,7-39,9 N·m 12,8-13,2

Ø15,9 (5/8") 61,8-75,4 N·m 19,3-19,7

Boru ebadı Sonraki sıkma açısı Tavsiye edilen alet kol uzunluğu

Ø9,5 (3/8") 60 ila 90 derece Yaklaşık 200 mm

Ø15,9 (5/8") 30 ila 60 derece Yaklaşık 300 mm

R0.4-0.8

A90
°±

2°

45
°±

2°
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Şekil 12

<Boru bağlantı yöntemi>
(1) Arkaya bakan borular için.
• Arka girim kapağını sökün ve boruları yerleştirin. (Bkz. Şek. 13, 15)

(2) Yukarı bakan borular için.
• Boruları yukarı bakacak şekilde yerleştirirken, ayrı olarak satılan L biçimli branşman boru kiti gereklidir.
• Üst girim kapağını çıkarın ve boruları döşemek için ayrı olarak satılan L biçimli branşman boru kitini 

kullanın. (Bkz. Şek. 13, 14)

(3) Sağa bakan borular için.
• Ambalajlama ve nakliye için kullanılan sağ taraftaki desteği (takviye plakası) sökün ve vidaları ana 

ünitedeki orijinal konumlarına geri takın. (Bkz. Şek. 15)
Çıkarılan ambalajlama ve nakliye için kullanılan desteğin (takviye plakası) takılması gerekmez.

• Dekorasyon paneli (sağ) üzerinde bir yarıklı delik açın ve boruları döşeyin. (Bkz. Şek. 15)

Gaz tarafı borularının ısı yalıtım prosedürü Sıvı tarafı borularının ısı yalıtım prosedürü

1 Bağlantılar için yalıtım malzemesi (6) (aksesuar) 1 Bağlantılar için yalıtım malzemesi (6) (aksesuar)

2 Havşa somunu bağlantısı 2 Havşa somunu bağlantısı

3 Sarılan yalıtım malzemesinin ucu yukarı bakacak şekilde 
yöneltin

3 Sarılan yalıtım malzemesinin ucu yukarı bakacak şekilde 
yöneltin

4 Boru yalıtım malzemesi (sahadan temin edilir) 4 Boru yalıtım malzemesi (sahadan temin edilir)

5 Kelepçe (4) (aksesuar) 5 Kelepçe (4) (aksesuar)

6 Boru yalıtım malzemesi (ana ünite) 6 Boru yalıtım malzemesi (ana ünite)

7 Tabana takın 7 Tabana takın

8 Ana ünite 8 Ana ünite

9 Küçük sızdırmazlık malzemesi (9) (aksesuar)

10 Dipten başlayarak borunun etrafına sarın.

1 Gaz borusu için yalıtım (6) (aksesuar)

2 Gaz boruları

3 Sıvı boruları

4 Sıvı borusu için yalıtım (7) (aksesuar)

5 Kelepçe (4) (aksesuar) (x4)

6 Dip kısma takın (hem gaz boruları hem de sıvı boruları için)

2

1

4

3

5

6

7

8

9

10
1 2

3

7

5
6

8
4

1

2

3

4

5

6
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Şekil 13 Şekil 14

1 Üst plaka 1 Yukarı dönük soğutucu borusu
L biçimli branşman boru kiti (opsiyonel aksesuar)2 Kesip çıkarılan

3 Arka girim kapağı

4 Üst girim kapağı

Şekil 15 Şekil 16

1 Dekorasyon paneli (sağ) çıkarılabilir parçası 1 Üst girim kapağı kenetleme kısmı

2 Vidayı ana üniteye geri takın 2 Termistör iletken hattı

3 Drenaj borusu sağ tarafa takılırsa, yalnız bu kısmı kesin. 3 Salınım motoru iletken hattı

4 Ambalajlama ve nakliye için kullanılan destek (takviye plakası)

5 Sağa dönük drenaj borusu

6 Sağa dönük soğutucu borusu

7 Sağ arkaya dönük drenaj borusu

8 Arkaya dönük soğutucu borusu

* Boru tesisatı tamamlandığında, sökülen girim kapağını makas kullanarak boruların şekline göre kesin 
ve takın.
Üst girim kapağını sökmeden önce olduğu gibi, salınım motoru ve termistör iletken hatlarını üst girim 
kapağı üzerindeki kenetleme kısmı içinden geçirerek tespit edin. (Bkz. Şek. 13-17)

* Bunu yaparken, iç üniteye toz girmesini önlemek için boru girim kapağı ile boru arasındaki boşlukları 
macun kullanarak kapatın.
Bununla birlikte, borular ve uzaktan kumandanın kabloları aynı delikten geçirilmeden önce, "8. ELEKTRİK 
KABLOLARININ TESİSAT İŞLERİ" tamamlanmalı ve girim kapağı ile borular arasındaki boşluk 
doldurulmalıdır.

2
1

4

3

2

1

2

1

4
3 5

6

7

8

2

1 3
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• Soğutucu borularına sert lehim yaparken, yalnız azot değişimini gerçekleştirdikten (not 1) sonra veya 
soğutucu borularının içine azot verirken (not 2) sert lehime (not 3) başlayın. Bu işlem yapıldıktan sonra, 
iç üniteyi havşalı bağlantıyla bağlayın. (Bkz. Şek. 17)

NOT
1. Azot değişimi prosedürleri için, lütfen Bina Montajında Çoklu split Tip Serisinin kılavuzuna 

(Daikin satıcınızla irtibat kurun) bakın.
2. Boruların içine azot verilirken sert lehim yapılıyorsa, basınç düşürme valfıyla azot 0,02 MPa basınca 

ayarlanmalıdır.
3. Soğutucu borularına sert lehim yaparken dekapan kullanmayın. Bu yüzden, fosfor bakır sert lehim dolgu 

metali kullanın (BCuP-2 : JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), dekapan gerektirmez.
(Soğutucu boru sistemleri üzerinde dekapan son derece zararlı etkiye sahiptir. Örneğin, klor bazlı 
dekapan kullanıldığında, boruda korozyona yol açar ya da özellikle dekapan flor içerdiği zaman soğutucu 
yağına zarar verir.)

4. İç ünite montajından sonra, iç ünite ve üniteler arası borular için sızdırmazlık testini yaparken, iç ünite 
montaj kılavuzuna ya da sızdırmazlık basınçlandırması ve soğutucu borularının montajına yönelik teknik 
kılavuza bakmayı ihmal etmeyin.

5. Havadan arındırma ve ilave soğutucu doldurma işleminin gerçekleştirilmesindeki bir hatadan dolayı 
soğutucu işlevi verimsiz olursa, cihazlar arızalı çalışabilir (soğutma veya ısıtma yapamaz, vs.).
Lütfen iç ünite montaj kılavuzuna ve soğutucu boru montajı teknik kılavuzuna bakın.

İKAZ

Sert lehim yaparken oksidasyon önleyici gibi herhangi birşey kullanmayın. (Kalıntılar boru tıkanmalarına 
veya parçalarda hasara yol açabilir.)

1 Soğutucu boruları

2 Sert lehim uygulanacak kısım

3 Azot

4 Bantlama

5 Manüel vana

6 Basınç düşürme vanası

1
2 4

3

6

3

5
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7. DRENAJ BORULARININ TESİSAT İŞLERİ
(1) Drenaj borularının işlemini gerçekleştirin.
• Boru tesisatının düzgün drenaj sağladığından emin olun.
• Drenaj borusunu sağ arka, sağ, sol arka ya da sol taraftan çıkarmayı seçebilirsiniz. Sağ arkaya ve sağa 

dönük durumlar için Şek. 15'e bakın. Sol arkaya ve sola dönük durumlar için Şek. 18'e bakın.

Şekil 18

• Borular sola dönük yerleştirildiğinde, iç ünitenin sol tarafındaki drenaj borusu bağlantı deliğine takılmış olan 
lastik tapa ve yalıtımı sağ taraf drenaj borusu bağlantı deliğine taşıyın.
Bunu yaparken, su sızıntısını önlemek için lastik tapayı sonuna kadar sokun.
Drenaj hortumunu bağladıktan sonra, koruma filesini sökerken atılan adımları tersine uygulayarak takın. 
(Bkz. Şek. 19)

• Boru çapının branşman borusuyla aynı veya ondan daha büyük olmasına dikkat edin. (vinil klorür boru, 
nominal çap 20 mm, dış çap 26 mm)

• Boru tesisatının kısa, en az 1/100 eğimli ve hava ceplerinin oluşmasını önleyebilir olmasına dikkat edin. 
(Bkz. Şek. 20)

Şekil 19

Şekil 20

İKAZ

Drenaj borularında briken su drenajın tıkanmasına yol açabilir.

1 Arka taraf (metal plaka) çıkarılabilir parçası

2 Sol arkaya dönük drenaj borusu

3 Sol dekorasyon paneli çıkarılabilir parçası

4 Sola dönük drenaj borusu

1 Koruma filesi tespit vidası

2 Koruma filesi

1 Aşağı doğru en az 1/100 veya daha büyük eğim

2 Destek parçaları

3 Kaldırmayın

4 Sarkma olmadığından emin olun

5 Suyun içine girmediğinden emin olun

O Doğru

X Yanlış

2
1

4

3

21

1 - 1.5 m 2

3 4

5

1
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• Verilen drenaj hortumunu (1) ve metal kelepçeyi (2) kullandığınızdan emin olun.
Ayrıca, drenaj hortumunu drenaj soketinin içine tam olarak geçirin ve drenaj hortumunun içeri sokulan ucu 
üzerine boru kelepçesini sıkıca takın. (Bkz. Şek. 21, 22)
(Metal kelepçeyi (2) resimde gösterildiği gibi sıkma kısmı yaklaşık 45 derecelik açı içinde olacak şekilde 
takın.) (Drenaj soketinin drenaj hortumuna değmesine izin vermeyin. Birbirlerine temas ederlerse ısı 
eşanjörü, vs. için bakım işlemleri gerçekleştirilemez.)

• Metal kelepçenin (2) ucunu sızdırmazlık parçası şişkinlik yapmayacak şekilde bükün. (Bkz. Şek. 22)
• Yalıtımı yaparken verilen büyük sızdırmazlık parçasını (8) metal kelepçe (2) ve drenaj hortumunun (1) 

dibinden başlayarak ok yönünde sarın. (Bkz. Şek. 21, 22)

Şekil 21

Şekil 22

Şekil 23

• Bina içine giden tüm drenaj borularını mutlaka yalıtın.
• İç ünitenin içinde drenaj hortumunda sarkma oluşmasına izin vermeyin. (Bkz. Şek. 23)

(Drenaj hortumundaki sarkma emme ızgarasının kırılmasına neden olabilir.) (Drenaj hortumundaki sarkma 
fokurdama sesi gibi gürültüye neden olabilir.)

• Taşıyıcı bağlantıyı boruda sarkıklığa izin vermeden 1 ila 1,5 m aralıklarla takın. (Bkz. Şek. 20)
İç ünitenin içine toz girişini önlemek için drenaj borusunda olabilecek boşlukları macun ve yalıtım 
malzemesi (sahadan temin edilir) kullanarak kapatın.
Bununla birlikte, borular ve uzaktan kumandanın kabloları aynı delikten geçirilmeden önce, 
"ELEKTRİK KABLOLARININ TESİSAT İŞLERİ" tamamlanmalı ve girim kapağı ile borular arasındaki 
boşluk doldurulmalıdır.

1 Metal kelepçe (2) (aksesuar)

2 Drenaj hortumu (1) (aksesuar)

3 Sızdırmazlık parçası (8) (aksesuar)

4 Yoğuşmayı önlemek için boşluk bırakmayın.

1 Metal kelepçe (2) (aksesuar)

2 Drenaj hortumu (1) (aksesuar)

3 Sızdırmazlık parçası (8) (aksesuar)

4 Sızdırmazlık parçası sarım yönü

5 Tornavida takma yönü

6 Kelepçe alanı

<A> Sağ arkaya veya sağa dönük

<B> Sol arkaya veya sola dönük

2

1

4

3

±45°

±45°±45°

1

2

1

2

3

6

4

1

3

55

2

<A> <B>
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(2) Boru tesisatı tamamlandıktan sonra drenajın rahat aktığından emin olmak için kontrol yapılmalıdır.
• Hava çıkışından 600 mL drenaj kontrol suyunu drenaj tavasına yavaş yavaş dökün.

Şekil 24

Şekil 25

Hava toplanmadığından emin olmak için aşağı 
doğru 1/100 veya daha büyük bir eğim 
ayarlayın.

İKAZ

• Aşırı kuvvet uygulanmasını önlemek için verilen drenaj hortumunu (1) bükmeyin veya kıvırmayın. 
(Drenaj hortumuna aşırı kuvvet uygulanması su sızıntısına neden olabilir.)

• Ana drenaj borusunun montajı için Şek. 25'te gösterilen talimatlara bakın.
Ana drenaj borusunun ölçüsünü bağlanacak iç üniteye uyacak şekilde seçin.
(Lütfen teknik kılavuza bakın.)

• Drenaj borusu bağlantısı:
Drenaj borularını amonyak kokan kanalizasyon borularına doğrudan bağlamayın. Kanalizasyondaki 
amonyak drenaj borularından iç üniteye girerek ısı eşanjöründe korozyona neden olabilir.

• Yukarı drenaj kitinin montajını yaparken, lütfen yukarı drenaj kiti ile verilen montaj kılavuzuna bakın.

8. ELEKTRİK KABLOLARININ TESİSAT İŞLERİ
• Elektrik tesisat işleri özel olarak ayrılmış devre kullanılarak elektrik işlerinde ehliyet sahibi personel 

tarafından yerine getirilmelidir.
• İç üniteye toprak kaçağı devre kesicisi taktığınızdan emin olun. (Toprak kaçağı devre kesici takılması 

elektrik çarpmaları ve yangın önleme amacıyla yasal gerekliliktir.)
• Dış ünite ile iç ünite arasındaki kablo bağlantıları 220-240V spesifikasyonlarına uyar.
• Tüm kablo tesisatı tamamlana kadar güç beslemesini (dış ünite için) kapatmayın.
• Tüm sistemin enerji girişini kapatmaya yeterli bir devre kesici takılmalıdır.
• Klimayı mutlaka topraklayın.
• Dış üniteye bağlanan güç besleme elektrik kablosunun ebadı, devre kesici ve anahtar kapasitesi ile kablo 

tesisatı talimatları için dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.
• Toprak kablosunu gaz borularına, su borularına, paratoner çubuklarına ya da telefon topraklama tellerine 

bağlamayın.
• Gaz boruları: gaz sızarsa patlama veya yangına neden olabilir.
• Su boruları: sert vinil boru kullanılıyorsa topraklama etkisi sağlanmaz. 
• Telefon topraklama telleri veya paratoner çubukları: şimşekli fırtınalarda toprakta anormal yüksek 

elektrik potansiyeli oluşturabilir.
• Elektrik kablo tesisatının ayrıntıları için, lütfen elektrik kablo tesisat çizimi isim plakalarına da bakın.
• Elektrik kablolarını uzaktan kumandanın terminal bloğuna bağlamayın. Bunun yapılması tüm sisteme zarar 

verebilir.
• Uzaktan kumanda kablo bağlantı detayları için uzaktan kumandayla gelen montaj kılavuzuna bakın.
• Kablo tesisat işlemleri sırasında baskı devre kartı komplesine dokunmayın. Bunun yapılması baskı devre 

kartı komplesine zarar verebilir.

1 Hava çıkışı

2 Dökmek için plastik kap
Yaklaşık 100 mm uzunlukta boru gerekir.

1 Ana drenaj borusu

≥100 mm

2

1

≥100 mm

1
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• Saha kablosu spesifikasyonları
Uzaktan kumanda kablosu sahada temin edilen bir parçadır. Lütfen kablo tesisatını Tablo 3'e göre 
düzenleyin.

Tablo 3

NOT
1. Yalnızca korunmuş borular olması durumunu gösterir. Koruma yoksa H07RN-F kullanın. (Kılıf kalınlığı: 

1 mm veya daha fazla)
2. Bu uzunluk, grup kontrol sistemindeki toplam uzatılmış uzunluk olacaktır.
3. Kablo spesifikasyonları, kablolardaki voltaj düşüşü % 2 olması şartıyla belirtilmiştir.

İKAZ

• Kablo bağlantılarından sonra, kabloları ve kablo geçişlerini korumaya alın.
• Kablo boruları ile girim kapağı (üst veya arka) arasındaki boşluğu mantar veya macunla doldurarak üniteye 

toz girişini engelleyin.
• Alçak akım kabloları (uzaktan kumanda kablosu) ve yüksek akım kabloları (üniteler arasındaki kablolar ve 

topraklama kablosu) üniteye aynı konumdan yönlendirildiğinde, elektrik gürültüsü (yabancı gürültü) oluşur. 
Bu durum arızaya ve cihazların bozulmasına neden olur.

• Uzaktan kumanda kablosu ve üniteler arasındaki kablolar, diğer elektrik kablolarından en az 50 mm uzakta 
olmalıdır. Bu kurala uyulmaması halinde elektrik gürültüsünden dolayı arıza meydana gelebilir.

Üniteler arasındaki kabloların ve uzaktan kumanda kablosunun bağlantısı (Bkz. Şek. 26)
(1) Kumanda kutusu kapağını tutarken tespit vidalarını (2 ad.) gevşetin ve kumanda kutusu kapağını çıkarın.
(2) Geçiş deliğinden giren üniteler arasındaki kabloları terminal bloğuna bağlayın (X2M: 3P) bunu yaparken 

numaraları eşleştirin (1 ila 3) ve toprak kablosunu toprak terminaline bağlayın.
Bu yapıldıktan sonra, verilen bağlama düzeni (11) ve kelepçeyi (4) kullanarak kabloların bağlantı 
kısımlarına gerilim uygulamadan kabloları bağlayın. (Bkz. Şek. 28)

(3) Geşiş deliğinden giren uzaktan kumanda kablosunu terminallere bağlayın (P1 ve P2), terminal bloğu 
(X1M: 4P). (Kutup yoktur.) (Bkz. Şek. 27)
Bu yapıldıktan sonra, verilen bağlama düzeni (11) ve kelepçeyi (4) kullanarak kabloların bağlantı 
kısımlarına gerilim uygulamadan kabloları bağlayın. (Bkz. Şek. 28)

UYARI

Kablo tesisat işleri sırasında, kabloları kumanda kutusu kapağının çıkmasını önleyecek şekilde 
düzenleyin ve kumanda kutusu kapağını hiçbir kabloyu kıstırmadan takın.
(Kıstırılan elektrik kabloları ve kumanda kutusu kapağının çıkması elektrik çarpması veya yangınla 
sonuçlanabilir.)

Kablo Ebat (mm
2
) Uzunluk

Üniteler arası kablolar
H05VV-U4G
(NOT 1, 2)

2,5 –

Uzaktan kumanda kablosu Kılıflı vinil kordon veya kablo (2 tel) 0,75 - 1,25
Maks. 500 m

(NOT 2)
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Şekil 26

İç-dış bağlantı kablolama yöntemi

Şekil 27

1 Kumanda kutusu 9 Girim kapağı

2 Baskı devre kartı 10 Drenaj hortumu

3 Uzaktan kumanda terminal bloğu (2P) 11 Uzaktan kumanda kablosu (alçak akım)

4 Güç besleme terminal bloğu (3P) 12 Ünieler araasındaki kablolar (yüksek akım)/toprak kablosu

5 Şekil 28 13 Muf (10) (aksesuar)

6 Tamir harcı veya macunla (sahadan temin edilir) kapatın 14 Elektrik tesisatı şema plakası (içeride)

7 Kablo/boru geçiş deliği 15 Kumanda kutusu kapağı tespit vidası (2 ad.)

8 Soğutucu boruları 16 Kumanda kutusu kapağı

1 Dış ünite

2 İç ünite

3 Terminal bloğu

4 Toprak terminali

5 Üniteler arası kablolar

İç-dış kablolarını denk düşen terminal numaraları ile 
terminallere bağlayın.

İKAZ

Lehimle son işlem yapmayın.

1 Uzaktan kumanda kablosu (kutup yok)

İKAZ

• Hiçbir şekilde üniteler arası kabloları (yüksek akım) bağlamayın.
• Lehimle son işlem yapmayın.

≥50 mm

2

1

3

4 5
7

6

8

9

11

12

13

16

14

15 15

10

1 2 3
≥R10

≥R10

2
1
2

3

1

3

5

4

1 2

3 3

≥R10 1
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Şekil 28

(1) Bağlama düzenini kablo giriş tarafına dönük olacak şekilde takın.
(2) Kabloların terminal bağlantı bloğuna fazladan gerilim uyglamaması amacıyla kabloları bağlama düzenine 

tespit etmek için kelepçeyi kullanın.
(3) Üniteler arası kabloların ve toprak kablosunun terminal bloğu tarafındaki kaçıklığını önlemek amacıyla 

tespit kelepçesine sıkıca bağlnacak şekilde kelepçeyi gruplandırın.

Terminallere kabloları bağlarken aşağıda belirtilen notları göz önünde bulundurun.

Terminal vidaları için sıkma torku.
• Terminal vidalarını sıkmak için uygun tornavidayı kullanın. Tornavidanın ucu çok küçük olursa, vida başı 

zarar görür ve vida gereği gibi sıkılamaz.
• Terminal vidaları çok sert sıkılırsa, vidalar zarar görebilir.
• Terminal vidalarının sıkma torku için aşağıdaki tabloya bakın.

Güç besleme kablo bağlantılarında alınacak önlemler
Güç besleme terminal bloğuna bağlantı için yuvarlak sıkıştırma stilinde terminal kullanın. 
Elde olmayan nedenlerle kullanılamaması halinde mutlaka aşağıdaki yönergelere uyun. 
(Bkz. Şek. 29)

• Aynı güç besleme terminaline farklı ebatta kablolar bağlamayın. (Bağlantıdaki gevşeklik aşırı ısınmaya 
neden olabilir.) (Bkz. Şek. 30)

• Aynı ebattaki kabloları bağlarken, bunları uygun olarak bağlayın. (Bkz. Şek. 30)
• Kablo tesisatında, belirtilen kabloların kullanıldığından emin olun, eksiksiz bağlantılar uygulayın ve 

terminallere dış kuvvetlerin etki etmemesi için kabloları sabitleyin.

Şekil 29

1 Uzaktan kumanda kablosu

2 Bağlama düzeni (11) (aksesuar), M4 vida (12) (aksesuar)

3 Üniteler arası kablolar

4 Kelepçe (4) (aksesuar)

Terminal Ebat Sıkma torku

Uzaktan kumanda terminal bloğu (2P) M3,5 0,79 - 0,97 N•m

Güç besleme terminal bloğu (3P) M4 1,18 - 1,44 N•m

Toprak terminali M4 1,18 - 1,44 N•m

1 Yalıtım makaronu takın

2 Yuvarlak sıkıştırma stilindeki terminal

3 Elektrik kablosu

2

1

3

4

4

2

1

3
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Şekil 30

Topraklama kablo bağlantılarında alınacak önlemler
• Toprak kablosunu tas rondelanın kertiğinden çıkacak şekilde yöneltin. (Toprak kablosu terminale tam 

anlamıyla temas etmeyerek topraklama etkisini azaltabilir.)
• Standart kablo kullanıldığında, lehimle son işlem yapmayın.

9. KABLO TESİSATI ÖRNEĞİ

İKAZ

Dış üniteye kesinlikle bir toprak kaçak kesicisi takın.
Toprak kaçağı devre kesici takılması elektrik çarpmaları ve yangın önleme amacıyla yasal gerekliliktir.

Dış ünitelerin kablo bağlantısı için dış ünitelerin yanında gelen montaj kılavuzuna başvurun.
Sistem tipini teyit edin.
• İkili tip: 1 uzaktan kumanda 1 iç üniteyi kontrol eder. (standart sistem) (Bkz. Şek. 31)
• Grup kontrolü: 1 uzaktan kumanda 16 iç üniteye kadar kontrol eder. (Tüm iç üniteler uzaktan kumandanın 

yönetiminde çalışır) (Bkz. Şek. 32)
• 2 uzaktan kumanda kontrolü: 2 uzaktan kumanda 1 iç üniteyi kontrol eder. (Bkz. Şek. 34)

Şekil 31
İkili tip

Standart kablo bağlantılı cihaz bilgileri

* İç ünitelerin bağlantısı yapılırken kablo tesisatı spesifikasyonları için teknik 
materyallere de bakın.

Her iki tarafa aynı ölçüde tel 
bağlayın. (DOĞRU)

Aynı ölçüdeki telleri bir tarafa 
bağlamayın. (YANLIŞ)

Farklı ölçülerdeki telleri 
bağlamayın. (YANLIŞ)

Doğru Yanlış Yanlış

1 Yuvarlak sıkıştırma stilindeki terminal

2 Tas rondela

3 Kertik

İç ünite

Toprak kablosu (bakır)
İç ve dış ünitelerin üniteler arası kabloları

Min. ebat Uzunluk

2 mm
2
 (Ø16 mm) veya 
daha fazla

2 mm
2
 (Ø16 mm) 50 mm veya daha az

1 Şebeke elektrik bağlantısı

2 Ana şalter

3 Sigorta

4 Dış ünite

5 İç ünite

6 Uzaktan kumanda (opsiyonel aksesuarlar)

2
1

3

1 2 3

P1 P2

1 2 3

P1 P2

2

1

3

4

5

6
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<Kordon kullanım kısıtlamaları>
Üniteler arası ve güç besleme kablo bağlantıları için kordon kullanmayın.
Örnek: VCTF (izin verilmez), VV kablo (izin verilir)

İKAZ

• Tipik iç sıcaklıkları algılayabilen bir iç üniteyi ana ünite olarak kullanın.
Uzaktan kumandaya sahip bir iç ünite ana ünite olarak ayarlanır.

• Uzaktan kumanda terminali için çapraz kablo gerekli değildir (P1 P2). (Aynı kesiciye bağlamayın.)

Şekil 32
Grup kontrolü

9-1 Grup kontrolü uygularken
• Çoklu eşzamanlı işletimde ikili ünite olarak veya ana ünite olarak kullanırken, uzaktan kumanda ile 

16 üniteye kadar aynı anda başlatma/durdurma (grup) kontrolü yapabilirsiniz.
• Bu durumda, gruptaki tüm iç üniteler grup kontrolü uzaktan kumandası yönetiminde çalışacaktır.
• Gruptaki işlevlerin mümkün olduğu kadar fazlasına uyan (swing flap, etc.) bir uzaktan kumanda seçin.

Şekil 33

Kablo Bağlantı Yöntemi
(1) Kumanda kutusu kapağını çıkarın. (Bkz. Şek. 26)
(2) Kumanda kutusu içinde uzaktan kumanda terminal bloğuna (P1 P2) çapraz kablo uygulayın. 

(Kutup yoktur.)
(Bkz. Şek. 32 ve Tablo 3)

1 Şebeke elektrik bağlantısı

2 Ana şalter

3 Sigorta

4 Dış ünite 1

5 İç ünite 1

6 Uzaktan kumanda (opsiyonel aksesuarlar)

7 Dış ünite 2

8 İç ünite 2

9 Dış ünite 16

10 İç ünite 16

1 Dış ünite 1 5 İç ünite 2 (Bağımlı)

2 Dış ünite 2 6 İç ünite 2 (Ana)

3 Dış ünite 16 7 İç ünite 16

4 İç ünite 1 8 Grup kontrolü uzaktan kumandası

P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

P1 P2 P1 P2 P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

2

1

3

4

5

6

2

1

3

7

8

2

1

3

9

10

8

31 2

4 5 6 7
23 Türkçe



Şekil 34
2 uzaktan kumanda kontrolü

9-2 2 uzaktan kumanda kontrolü (2 uzaktan kumanda ile 1 iç ünite kontrolü)
• 2 uzaktan kumanda kullanırken, bir uzaktan kumanda "ANA" ve diğeri "ALT" olarak ayarlanmalıdır.

ANA/ALT DEĞİŞTİRME
• BRC1E51A7 uzaktan kumandanın ayarları uzaktan kumanda ile verilen kılavuza bakarak değiştirilmelidir.

BRC1D528 uzaktan kumandanın ayarları aşağıdaki prosedüre göre değiştirlmelidir.
(1) Uzaktan kumandanın üst ve alt parçası arasındaki oyuğa düz başlı bir tornavida takın ve 2 konumdan 

çalışarak, üst parçayı kaldırıp çıkarın. (Uzaktan kumanda PC kartı uzaktan kumandanın üst kısmındadır.) 
(Bkz. Şek. 35)

(2) İki uzaktan kumandanın PC kartından birinde ana/alt değiştirme anahtarını "S" ayarına getirin. 
(Diğer uzaktan kumandanın anahtarını "M" ayarında bırakın.) (Bkz. Şek. 36)

Kablo Bağlantı Yöntemi
(3) Kumanda kutusu kapağını çıkarın. (Bkz. Şek. 26)
(4) Uzaktan kumanda 2'yi kumanda kutusundaki uzaktan kumanda terminal bloğuna (P1, P2) ilave edin. 

(Kutup yoktur.) (Bkz. Şek. 34 ve Tablo 3)

1 Şebeke elektrik bağlantısı

2 Ana şalter

3 Sigorta

4 Dış ünite

5 İç ünite

6 Uzaktan kumanda 1 (opsiyonel aksesuarlar)

7 Uzaktan kumanda 2 (opsiyonel aksesuarlar)

Şekil 35 Şekil 36

1 Uzaktan kumandanın üst kısmı 1 Fabrika ayarı

2 Uzaktan kumandanın alt kısmı 2 Fabrika ayarlarına dokunulmamışsa yalnız bir uzaktan 
kumandanın değiştirilmesi gerekir.

3 Tornavidayı buraya takın ve uzaktan kumandanın üst 
kısmını yavaşça yerinden çıkarın.

3 Uzaktan kumanda PCB'si

P1 P2 P1 P2

1 2 3

P1 P2

1 2 3

2

1

3

4

5

6 7

2

1

3

S

M
S

S
M

2

1

3

Türkçe 24



10. EMME IZGARASINI VE DEKORASYON PANELLERİNİ TAKMA
• Kablo bağlantıları tamamlandıktan sonra, emme ızgarasını çıkarmak için atılan adımları tersine çevirerek 

dekorasyon yan panelini sıkıca takın.
• Emme ızgarasının kordonunu aşağıda gösterildiği gibi iç ünitenin kancasına asarak emme ızgarasını takın.

İKAZ

Emme ızgarası kapatılırken kordon kaptırılabilir. Emme ızgarasını kapatmadan önce, kordonun emme 
ızgarasının yanından çıkmadığını kontrol edin.

11. SAHA AYARLARI
(1) İç ve dış ünitelerdeki kumanda kutusu kapaklarının kapatıldığından emin olun.

(2) Enerji verildikten sonra, uzaktan kumandayı kullanarak montaj şartlarına göre saha ayarı yapın.
• Kablolu uzaktan kumandanın ayrıntıları için, lütfen uzaktan kumanda ile verilen montaj kılavuzundaki 

"Saha ayar prosedürü" bahsine bakın.
• Kablosuz uzaktan kumanda için adres ayarı gereklidir.

Kablosuz uzaktan kumanda ile verilen montaj kılavuzuna bakın.

(3) "Mod No."ları "BİRİNCİ KOD NO." ve "İKİNCİ KOD NO." değiştirilerek ayarlar yapılabilir.
• Ayar bir grup için toplu olarak yapılır. Herbir iç üniteyi ferdi olarak ayarlamak ve ayardan sonra kontroller 

gerçekleştirmek için parantez içindeki mod numarasını belirtin.

(4) Tabloda listelenmeyen ayarları yapmayın.

11-1 Tavan yüksekliğini ayarlama (Tip 100 veya altı)
• Ünite tipi 71 veya 100 monte edilirken, İKİNCİ KOD NO.'yu Tablo 4'te gösterildiği gibi tavan yüksekliğine 

göre belirleyin.
(İKİNCİ KOD NO. fabrikada "01" (standart) olarak ayarlanmıştır.)

Tablo 4

NOT
• Tabloda listelenmeyen ayarları yapmayın.

11-2 Opsiyonlar için ayarlar
• Opsiyonların ayarları için opsiyon ile birlikte verilen montaj talimatlarına bakın.

1 Yuvarlak delik

2 Kordon

3 Kanca

4 İç ünite

5 Emme ızgarası

6 Artı şeklinde yarık

Tavan yüksekliği (m)
Mod No.

BİRİNCİ 
KOD NO.

İKİNCİ KOD NO.
Tip 71 Tip 100

Standart 2,7 m'den az 3,8 m'den az
13 (23) 0

01

Yüksek tavan 2,7 ila 3,5 3,8 ila 4,3 02

2

2

1
1 3

3

6

5

4
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11-3 Hava filtre işaretinin ayarlanması
• Uzaktan kumandalarda, hava filtrelerinin temizlik zamanını göstermek için likit kristal ekran hava filtre 

işareti vardır.
• İKİNCİ KOD NO.'yu odadaki pislik ve toz miktarına bağlı olarak Tablo 5'e göre değiştirin.

(İKİNCİ KOD NO. hava filtresi kirliliği hafif için fabrikada "01" olarak ayarlanmıştır.)

Tablo 5

NOT
1. "Mod No." normalde bir grup için toplu olarak ayarlanır. Herbir iç üniteyi ferdi olarak ayarlamak ve 

ayarlardan sonra kontroller gerçekleştirmek için parantez içindeki mod numarasını belirtin.
2. Tabloda listelenmeyen ayarları yapmayın.

• Müşteriye hava filtresinin periyodik temizlenmesi zorunluluğunun yanısıra temzliğin belirlenmiş zaman 
aralıkları hakkında açıklama da yapın. Standart parça olarak uzun ömürlü tip filtre verilmiş olsa dahi, 
tıkanmayı önlemek için düzenli temizlik gereklidir.

11-4 Termik sistemi KAPALI iken hava debisi ayarı
• Müşteriyle yapılan görüşmeleri izleyerek kullanım şartları için uygun olan değeri ayarlayın.

(Fabrika ayarında, soğutma termik sistemi KAPALI iken kullanılacak hava debisi İKİNCİ KON NO. "02" ve 
diğer hızlar için "01" olarak atanmıştır. )

Tablo 6

NOT
1. "Mod No." normalde bir grup için toplu olarak ayarlanır. Herbir iç üniteyi ferdi olarak ayarlamak 

ve ayarlardan sonra kontroller gerçekleştirmek için parantez içindeki mod numarasını belirtin.
2. Tabloda listelenmeyen ayarları yapmayın.

Ayar
Hava filtre işaretinin 

görüntülenmesi için zaman 
aralığı (uzun ömürlü tip)

Mod No.
BİRİNCİ 

KOD NO.
İKİNCİ 

KOD NO.

Hava filtresi kirliliği - hafif Yaklaşık 2500 saat
10 (20) 0

01

Hava filtresi kirliliği - ağır Yaklaşık 1250 saat 02

Ayar Mod No. BİRİNCİ KOD NO. İKİNCİ KOD NO.

Termik sistem KAPALI 
konuma geldiğinde 
(soğutma/ısıtma) fan durur

Normal
11 (21) 2

01

Durdurma 02

Soğutma termik sistemi 
KAPALI iken hava debisi

LL hava debisi
12 (22) 6

01

Önayarlı hava debisi 02

Isıtma termik sistemi 
KAPALI iken hava debisi

LL hava debisi
12 (22) 3

01

Önayarlı hava debisi 02
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12. TEST İŞLETİMİ
• BRC1E51A7 uzaktan kumandanın ayarları uzaktan kumanda ile verilen kılavuza bakarak değiştirilmelidir.

BRC1D528 uzaktan kumandanın ayarları aşağıdaki prosedüre göre değiştirlmelidir.
• İç ve dış ünitelerin kablo tesisat işlerinin tümüyle tamamlandığından emin olun.
• Aşağıdaki öğelerin hepsinin kapalı olduğundan emin olun: İç ünitenin kumanda kutusu kapağı ve dış 

ünitenin dış panosu ile boru kapağı.
• Soğutucu boru, drenaj boru ve elektrik kablo tesisatını tamamladıktan sonra iç ünitenin içini, dekorasyon 

panelini ve emme ızgarasını temizleyin. Ardından, üniteyi korumak amacıyla test işletimini dış ünite ile 
verilen montaj kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirin. (Test işletiminin uygun elektrik ehliyetine sahip 
personel hazır vaziyette iken gerçekleştirilmesi önerilir.)

• Test işletimi sırasında, hava akış yönü ve hava debisinin belirtildiği gibi ayarlandığını onaylayın.
• Test işletiminin tamamlanmasıyla beraber iç mekan son işlemleri bitirilmemişse, müşteriye iç mekan son 

işlemleri bitirilene kadar gerçek işletimin yapılmaması gerektiğini bildirin. Bu durum iç ünitenin korunması 
amacıyla zorunludur. (Ünite bu şartlarda çalıştırılırsa iç mekan son işlemleri sırasında kullanılan boya, 
yapıştırıcı ve diğer maddeler iç üniteyi kirletecektir. Bu da su sıçramaları ve sızıntıya neden olabilir.)

• Bir arıza meydana agelir ve ünite çalışamazsa, bkz. "12-2. Servis ikazları".
• Test çalıştırmasını tamamladıktan sonra, üniteyi kontrol moduna getirmek için KONTROL/TEST İŞLETİMİ 

çalıştırma butonuna bir kez basın ve arıza kodunun "00" olduğundan emin olun. (=normal).

12-1 Test işletimi
1. Gaz tarafı stop vanasını açın.
2. Sıvı tarafı stop vanasını açın.
3. Karter ısıtıcısına 6 saat süreyle elektrik verin. (Ünite yalnız soğutma için özellikle tasarlanmışsa gerekli 

değildir)
4. Uzaktan kumanda ile soğutma işletimini seçin ve işletimi başlatmak için AÇMA/KAPAMA butonuna ( ) 

basın.
5. KONTROL/TEST İŞLETİMİ butonuna 4 defa basın (  ) (kablosuz uzaktan kumanda için 2 defa) ve Test 

İşletimi modunu 3 dakika çalıştırın.
6. HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA butonuna (  ) basarak ünitenin işletimde olduğunu garantileyin.
7. KONTROL/TEST İŞLETİMİ butonuna (  ) basın ve normal olarak çalıştırın.
8. Ünitenin çalışmasını kullanım kılavuzuna göre teyit edin.

ÖNLEMLER
1. Ünite gereği gibi çalışmazsa "12-2. Servis ikazları" bahsine bakın.
2. Test çalıştırmasını tamamladıktan sonra, üniteyi kontrol moduna getirmek için KONTROL/TEST İŞLETİMİ 

çalıştırma butonuna bir kez basın ve arıza kodunun "00" olduğundan emin olun. (=normal)
Kod "00" haricinde birşey gösteriyorsa, bkz. "12-2. Servis ikazları".

NOT
• Bir arıza işletime mani oluyorsa, aşağıdaki arıza teşhislerine bakın.

TEST

TEST
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12-2 Servis ikazları
Güç açık vaziyette. Sorunlar uzaktan kumanda üzerinde gözlenebilir.
• Klima monte edildikten sonra normal olarak çalışmazsa.

aşağıdaki tabloda gösterilen bir arıza meydana gelmiş olabilir.

∗ Gücü açtıktan sonra, maksimum 90 saniye olmakla beraber yalnız "88" gösterecektir. Bu bir sorun değildir 
ve 90 saniye olarak ayarlanacaktır.
 Uzaktan kumandanın likit kristal ekranı üzerinde sorun giderme.
1. Kablolu uzaktan kumanda ile. (NOT 1)

İşletim sorun yüzünden durduğunda, işletim lambası yanıp söner ve likit kristal ekranda "  " ile arıza 
kodu gösterilir. Bu durumda, arıza kod listesi ile ilgili tabloya bakarak arıza muhtevasını teşhis edin, grup 
kontrolü olması halinde ünite No.'su gösterilir, böylece sorunlu olan iç ünite No.'su anlaşılır. (NOT 2)

2. Kablosuz uzaktan kumanda ile.
(Kablosuz uzaktan kumanda ile gelen kullanım kılavuzuna da bakın)
İşletim sorun yüzünden durduğunda, iç ünite üzerindeki ekran yanıp söner. Bu durumda, aşağıdaki 
prosedürlerle bulunabilen arıza koduna arıza kod listesi hakkındaki tabloda bakarak arızayı teşhis edin. 
(NOT 2)

(1) KONTROL /TEST İŞLETİMİ butonuna basın, "  " görüntülenir ve " 0 " yanıp söner.
(2) ZAMAN PROGRAMLAMA butonuna basın ve sorun yüzünden duran ünite No.'yu bulun.

Bip sayısı 3 kısa bip ................Aşağıdaki işlemlerin hepsini yapın 
1 kısa bip ................ (3) ve (6)'yı yapın
1 uzun bip ...............Sorun yok

(3) İŞLETİM MODU SEÇİCİ butonuna bastığınızda arıza kodunun üst figürü yanıp söner.
(4) 2 kısa bip sesi duyulana kadar ZAMAN PROGRAMLAMA butonuna basmaya devam ettiğinizde üst 

figür bulunur.
(5) İŞLETİM MODU SEÇİCİ butonuna bastığınızda arıza kodunun alt figürü yanıp söner.
(6) Uzun bir bip sesi duyulana kadar ZAMAN PROGRAMLAMA butonuna basmaya devam ettiğinizde alt 

figür bulunur.
• Uzun bir bip sesi arıza kodunu gösterir.

NOT
1. Kablolu uzaktan kumanda olması halinde. Uzaktan kumanda üzerinde KONTROL /TEST İŞLETİMİ 

butonuna basın, "  " yanıp sönmeye başlar.
2. Kontrol modunda AÇMA/KAPAMA butonunu 5 saniye veya daha uzun süreyle basılı tuttuğunuzda 

yukarıdaki sorun geçmişi kaybolur, sorun kodu iki kez gelip gittikten sonra peşinden "00" (normal) kodu 
gelir.
Ekran kontrol modundan normal moda değişir.

Uzaktan kumanda ekranı Arıza

Ekran boş

• Güç besleme sorunu veya Kopuk faz bağlantısı
• İç ve dış ünite arasında hatalı kablo bağlantısı
• İç ünite PC kartı arızalı
• Hatalı uzaktan kumanda bağlantı kablosu
• Uzaktan kumanda arızalı
• Sigorta arızalı

88*
• İç ünite PC kartı arızalı
• İç ve dış ünite arasında hatalı kablo bağlantısı

88 yanıp sönüyor • İç ve dış ünite arasında hatalı kablo bağlantısı
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12-3 Arıza kodu
• Arıza kodunun boş bırakıldığı yerlerde, " " gösterimi is görüntülenmez. Sistem çalışmassına devam 

etmesine rağmen, sistemi mutlaka kontrol edin ve gerekli onarımları yapın.
• İç veya dış ünite tipine bağlı olarak, arıza kodu görüntülenebilir veya görüntülenmeyebilir.

Kod Arıza/Açıklamalar
A1 İç ünitenin PC kartı arızalı
A3 Drenaj su seviyesi anormal
A6 İç fan motorunda aşırı yük, aşırı akım veya kilitlenme var
A7 Panjur kilit motoru arızası
AF Nemlendirici arızalı

AH
Hava temizleyici arızalı
Sadece hava temizleyici çalışmıyor.

AJ
Tip ayarı hatalı
Kapasite verisi önceden hatalı ayarlanmış. Ya da veri saklama IC birimi üzerinde 
programlanmış hiçbir şey bulunmauyor.

C4 Isı eşanjörü sıcaklık sensörü (R2T) arızalı
C5 Isı eşanjörü sıcaklık sensörü (R3T) arızalı
C9 Emme havası sıcaklık sensörü arızalı
CC Nem sensör sistemi arızası

CJ
Uzaktan kumanda sensörü arızalı
Uzaktan kumanda termistörü çalışmıyor, ancak termik sistem etkin.

E0 Emniyet cihazının eylemi (dış ünite)
E1 Dış ünitenin PC kartı arızalı
E3 Yüksek basınç anormal (dış ünite)
E4 Alçak basınç anormal (dış ünite)
E5 Kompresör motoru kilitlenme arızası

E7
Dış fan motoru kilitlenme arızası
Dış fan anlık aşırı akım arızası

E9 Elektronik genleşme valfı arızalı (dış ünite)
F3 Boşaltım borusu sıcaklığı anormal (dış ünite)
H3 Yüksek basınç anahtarı arızalı (dış ünite)
H7 Dış motor konumu sinyal arızası
H9 Dış hava termistörü arızalı (dış ünite)
J1 Basınç sensör sistemi arızası (dış ünite)
J2 Akım sensör sistemi arızası (dış ünite)
J3 Boşaltım borusu termistörü arızalı (dış ünite)
J5 Emme borusu termistörü arızalı (dış ünite)
J6 Isı eşanjör termistörü arızalı (dış ünite)
J7 Isı eşanjör (2) termistörü arızalı (dış ünite)
J8 Sıvı borusu termistör arızası (ısıtma) (dış)
J9 Gaz borusu termistör arızası (soğutma) (dış)
JA Boşaltım borusu basınç sensör sistemi arızası (dış ünite)
JC Giriş borusu basınç sensör sistemi arızası (dış ünite)
L1 INV sistemi arızası (dış ünite)
L3 Reaktör termistörü arızası (dış ünite)

L4
Aşırı ısınmış ısı radyasyon kanadı (dış)
İnverter soğutma eksikliği

L5
Anlık aşırı akım (dış)
Kompresör motorunda olası toprak arızası veya kısa devre.
29 Türkçe



NOT
• Son işlem tamamlandıktan sonra, "Teslim zamanında kontrol edilecek öğeler" sayfa 5 kontrolü yapın.

İKAZ

Test işletiminin tamamlanmasıyla beraber iç mekan son işlemleri bitirilmemişse, müşteriye iç mekan son 
işlemleri bitirilene kadar gerçek işletimin yapılmaması gerektiğini bildirin. Bu durum ürünün korunması 
amacıyla zorunludur.
Ünite bu şartlarda çalıştırılırsa iç mekan son işlemleri sırasında kullanılan boya, yapıştırıcı ve diğer 
maddeler ürünü kirletecektir. Bu da su sıçramaları ve sızıntıya neden olabilir.

Test çalıştırması operatörleri için önlemler

Test işletiminin tamamlanmasının ardından müşteriye teslim etmeden önce, kumanda kutusu kapaklarının 
kapalı olduğundan emin olun. Müşteriye güç devre kesicisinin durumunu (güç AÇIK/KAPALI) bildirin.

L8
Elektrik termik (dış)
Kompresörde olası elektrik aşırı yükü veya kompresör motorunda kopuk hat.

L9
Durma önleyici (dış)
Kompresör muhtemelen kilitlenmiş.

LC Dış kontrol ünitesinin inverterleri arasında iletim arızası (dış)
P1 Kopuk faz veya ana devre voltaj düşmesi (dış)
P3 Baskı devre kartı sıcaklık sensör arızası (dış)
P4 Isı radyasyon kanadı sıcaklık sensör arızası (dış)

PJ
Tip ayarı hatalı (dış ünite)
Kapasite verisi önceden hatalı ayarlanmış. Ya da veri saklama IC birimi üzerinde 
programlanmış hiçbir şey bulunmauyor.

U0 Emme borusu sıcaklığı anormal veya soğutucu eksikliği

U1
Ters faz.
L1, L2 ve L3 uçlarının ikisini ters çevirin.

U2
Güç kaynağı voltaj arızası
52C'deki kusuru kapsar.

U4
UF

İletim hatası (iç ünite – dış ünite)
İç ve dış üniteler arasında hatalı kablo bağlantısı veya iç ve dış ünitelere bağlanan 
baskı devre kartlarının arızası.
Eğer UF gösterilirse, iç ve dış üniteler arasındaki kablo bağlantısı doğru 
yapılmamıştır. Bu nedenle, güç kaynağını derhal kesin ve kablo bağlantısını 
düzeltin. (Dış üniteye bağlı kompresör ve fan uzaktan kumanda işletiminden 
bağımsız olarak çalışmaya başlayabilir.)

U5
İletim hatası (iç ünite – dış ünite)
İç ünite ile uzaktan kumanda arasındaki iletim düzgün değil.

U8
Ana ve alt uzaktan kumandalar arasındaki iletimde arıza. 
(Alt uzaktan kumandada arıza.)

UA

Çoklu sistem için yanlış ayar
Çoklu sistemin seçici anahtarının ayarı yanlış. (Ana ünitenin baskı devre kartı 
üzerindeki anahtar SS2'ye bakın.)
İç ünite ve dış ünite ile yanlış kombinasyon

UC Uzaktan kumanda adres ayar hatası
UE İletim hatası (iç ünite – merkezi uzaktan kumanda)
UJ Aksesuar ekipman iletim hatası
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13. KABLO BAĞLANTI ŞEMASI
Bkz. Şek. 37

NOTLAR

1. : terminal   : konektör   : saha kablo bağlantıları
2. Bu şemada gösterilen model dış ünite ürünün ana hatlarını gösterir. Ayrıntı için dış üniye iliştirilmiş olan 

kablo bağlantı şemasına bakın.
3. Merkezi uzaktan kumanda kullanılması halinde, ünite bağlantısını birlikte verilen montaj kılavuzuna göre 

yapın.
4. Yukarı drenaj kiti kullanıldığında X15A, X25A bağlanır.
5. Ana/alt değiştirme olması halinde.

Uzaktan kumandaya iliştirilmiş olan montaj kılavuzuna bakın.
6. BLK: siyah   RED: kırmızı  BLU: mavi  WHT: beyaz  PNK: pembe  YLW: sarı  GRY: gri  GRN: yeşil  

ORG: turuncu  BRN: kahverengi
7. Yalnızca korunmuş borular olması durumunu gösterir. Koruma yoksa H07RN-F kullanın.

1 DIŞ ÜNİTEYE (NOT 2) 2 (NOT 7)

3 İÇ ÜNİTE 4 (NOT 4)

5
İLETİM KABLOSU 
MERKEZİ UZAKTAN KUMANDA

6 (NOT 3)

7
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA 
(OPSİYONEL AKSESUAR)

8 (NOT 5)

9
KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA (ALICI/
EKRAN BİRİMİ)
(OPSİYONEL AKSESUAR)

10 KUMANDA KUTUSU

İç ünite Kablosuz uzaktan kumanda (alıcı/ekran birimi)
A1P Baskı devre kartı A2P Baskı devre kartı
C105 Kapasitör (M1F) A3P Baskı devre kartı
F1U Sigorta (T, 3,15A, 250V) BS1 Basma buton (açık/kapalı)
HAP Işık yayan diyot (servis monitörü yeşil) H1P Işık yayan diyot (açık-kırmızı)
KPR Manyetik röle (M1P) H2P Işık yayan diyot (zamanlayıcı-yeşil)
M1F Motor (iç fan) H3P Işık yayan diyot (filtre işareti-kırmızı)
M1S Motor (iki tarafa açılır kapak) H4P Işık yayan diyot (buz çözme-turuncu)
R1T Termistör (hava) H5P Işık yayan diyot (eleman yıkama-kırmızı)
R2T•R3T Termistör (serpantin) H6P Işık yayan diyot (havalandırma 

temizleme-yeşil)
SS1 Seçici anahtar (acil durum) SS1 Seçici anahtar (ana/alt)
V1R Diyot köprüsü SS2 Seçici anahtar (kablosuz adres atama)
X1M Terminal bloğu
X2M Terminal bloğu Opsiyonel parça konektörü
Z1F Gürültü filtresi X15A Konektör (şamandıralı anahtar)
Z1C Ferrit nüve (gürültü filtresi) X24A Konektör (kablosuz uzaktan kumanda)
PS Güç besleme devresi X25A Konektör (drenaj pompası)
RC Sinyal alıcı devresi X33A Konektör (kablo adaptörü)
TC Sinyal iletim devresi X35A Konektör (grup kontrol adaptörü)

Kablolu uzaktan kumanda
R1T Termistör (hava)
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