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

MODELLER
Tavana monteli Kanal tipi

FXMQ200MBVE
FXMQ250MBVE

SİSTEM İnverter Klimalar

MONTAJ KILAVUZU
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Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl 
talimatların çevirileridir.

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bu "GÜVENLİK ÖNLEMLERİ" mutlaka uygulanmalıdır.
Bu ürün "genel halkın kullanımına açık olmayan aletler" 
koşuluna tabidir.
Bu, A sınıfı bir üründür. Evsel bir ortamda bu ürün radyo 
parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının yeterli 
önlem alması gerekebilir.

Bu kılavuz, önlemleri UYARILAR ve İKAZLAR olarak 
sınıflandırır.
Aşağıdaki önlemlere mutlaka uyun: Güvenliği sağlamak için 
hepsi de önemlidir.

UYARI ........Önüne geçilmezse ölüm veya ciddi 
yaralanma ile sonuçlanabilecek olası tehlikeli 
bir durumu gösterir.

İKAZ ..........Önüne geçilmezse hafif veya orta derecede 
yaralanma ile sonuçlanabilecek olası tehlikeli 
bir durumu gösterir. 
Aynı zamanda güvenli olmayan uygula-
malara karşı uyarmak için de kullanılabilir.

• Montaj tamamlandıktan sonra klimayı test edin ve düzgün 
çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kullanım Kılavuzuna göre 
iç ünitenin kullanımı ve temizlenmesi ile ilgili olarak kullanı-
cıya yeterince bilgi verin. Müşteriden ileride başvurmak 
üzere bu kılavuz ve Kullanım Kılavuzunu kolay 
bulunabilecek bir yerde saklamasını rica edin.

UYARI

• Yerel satıcınız veya yetkili personelden montaj işini 
gerçekleştirmesini isteyin. 
Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya 
yangına neden olabilir.

• Montaj işlemini bu montaj kılavuzuna göre gerçekleştirin. 
Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya 
yangına neden olabilir.

• Soğutucu sızıntısı olması halinde ne yapılacağı konusunda 
yerel satıcınıza danışın. 
Klima küçük bir odaya kurulduğu zaman, kaçak olması 
halinde sızan soğutucu miktarının konsantrasyon sınırını 
aşmaması için doğru önlemler alınması gereklidir. 
Aksi taktirde, oksijen yetersizliğinden dolayı bir kazaya yol 
açılabilir.

• Montaj işi için sadece belirlenmiş parçalar ve aksesuarları 
kullandığınızdan emin olun. 
Belirlenmiş parçaların kullanılmaması klimanın düşmesine, 
su sızıntısına, elektrik çarpmalarına, yangına, vs. yol açabilir.

• Klimayı ağırlığını çekebilecek bir alt yapı üzerine monte edin. 
Yetersiz mukavemet klimanın düşmesine neden olarak 
yaralanmalara yol açabilir. 
Ayrıca, iç ünitelerin titreşim yapmasına yol açarak rahatsız 
edici mekanik gürültülere neden olabilir.

• Belirlenen montaj işlemini gerçekleştirirken güçlü rüzgarları, 
tayfunları veya depremleri dikkate alın. Yanlış montaj 
klimanın düşmesi gibi bir kaza ile sonuçlanabilir.

• Bütün elektrik işinin yetkili personel tarafından ayrı bir devre 
kullanarak ilgili mevzuata (not 1) ve bu montaj kılavuzuna 
uygun bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun. 
Ayrıca, kablo tesisatı kısa olsa bile, mutlaka yeterince 
uzunluğa sahip bir kablo tesisatı kullanılmalıdır ve hiçbir 
zaman uzunluğu yeterli hale getirmek için ilave kablo 
bağlantısı yapılmamalıdır. 
Güç besleme devre kapasitesinin yetersiz olması veya 
uygun olmayan elektrik tesisatı, elektrik çarpmalarına veya 
yangına yol açabilir.
(not 1) ilgili mevzuat, "Belirli bir ürün ya da etki alanı için 

ilgili ve geçerli olan tüm uluslararası, ulusal ve yerel 
direktifler, kanunlar, düzenlemeler ve/veya 
yönetmelikler" demektir.

• Klimayı topraklayın. 
Toprak kablosunu gaz veya su borularına, paratoner 
iletkenine veya telefon toprak teline bağlamayın. 
Kusurlu topraklama, elektrik çarpmalarına veya yangına 
neden olabilir. 
Şimşek veya başka kaynaklardan oluşan yüksek bir darbe 
akımı klimada hasara yol açabilir.

• Kesinlikle bir toprak kaçağı devre kesicisi takın. 
Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına ve yangına neden 
olabilir.

• Elektrikli parçalara dokunmadan önce güç kaynağı 
bağlantısını kesin. 
Canlı parçaya dokunursanız, elektrik çarpabilir.

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

• İç ve dış üniteler arasındaki kablolar ile güç besleme 
kablolarının bağlantılarını yaparken kabloları kumanda 
kutusu kapağı sıkıca tutturulabilecek şekilde düzenleyin. 
Kumanda kutusu kapağı yerinde olmazsa, terminallerin aşırı 
ısınmasına, elektrik çarpmalarına veya bir yangına yol 
açılabilir.

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

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

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

• Tam drenajı garantilemek için drenaj borularını bu montaj 
kılavuzuna göre monte edin ve yoğuşmayı önlemek için 
boruları yalıtın. 
Drenaj borularının hatalı montajı su sızıntısına yol açarak 
eşyaları ıslatabilir.

• Görüntü paraziti veya gürültüyü önlemek için klimayı, güç 
besleme kablolarını, uzaktan kumanda kablolarını ve iletim 
kablolarını televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzağa 
yerleştirin. 
(Radyo dalgalarına bağlı olarak, 1 metre gürültüyü yok 
etmek için yeterli bir mesafe olmayabilir.)

• İç üniteyi flüoresan lambalardan mümkün olduğunca uzağa 
kurun. 
Kablosuz uzaktan kumanda kiti takılırsa, elektronik 
ateşlemeli tip (inverter veya hızlı başlama tipi) flüoresan 
lambaların bulunduğu odalarda, iletim mesafesi daha kısa 
olabilir.

• Klimayı aşağıdaki gibi yerlere kurmayın:
1. Yağ buğusu, yağ spreyi veya buharının bulunduğu 

örneğin mutfak gibi yerler. 
Plastik parçalar bozulabilir ve düşmelerine veya su 
sızıntısına neden olabilir.

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

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

4. Yanıcı gaz sızıntısının olabileceği yerler, havada karbon 
lifi veya yanıcı toz süspansiyonlarının bulunduğu yerler 
veya örneğin tiner ya da benzin gibi uçucu yanıcı 
maddelerin işlem gördüğü yerler. 
Gaz sızıntısı olur ve klimanın etrafında birikirse, alev 
alabilir.

• Klima patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma 
yönelik değildir.

2. MONTAJ ÖNCESİNDE
• Üniteyi karton kutudan çıkarırken diğer parçalar üzerine, 

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

• Üniteyi monte etmeden önce R410A soğutucu tipini mutlaka 
kontrol edin. (Yanlış soğutucu kullanılması ünitenin normal 
çalışmasına mani olacaktır.)

• Montaj için gerekli aksesuar montaj işi tamamlanana kadar 
sorumluluğunuz altında muhafaza edilmelidir. Bunları bir 
köşeye atmayın!

• 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.

• Ambalajı açma sırasında veya daha sonra üniteyi taşırken 
askı mesnetlerinden (x 4) tutun. Soğutucu borularına, drenaj 
borularına ve plastik parçalara kuvvet uygulamayın.

• Bir dış ünitenin montajı için dış ünitenin yanında gelen 
montaj kılavuzuna başvurun.

• Üniteyi aşağıda belirtilen odalara monte etmeyin veya bu tür 
odalarda kullanmayın.

• Mutfaklarda olduğu gibi fazla miktarda mineral yağ 
veya yağ buharı ya da spreyi bulunan yerler. (Plastik 
parçalar çürüyerek sonuçta ünitenin yerinden 
düşmesine neden olabilir veya sızıntılara yol açabilir.)

• Sülfür gazı gibi aşındırıcı gazların bulunduğu yerler. 
(Bakır borular ve sert lehimli noktalar korozyona 
uğrayarak en sonunda soğutucu kaçaklarına yol 
açabilir.)

• Yanıcı gazlara maruz kalan yerler ve tiner ya da benzin 
gibi uçucu alevlenebilir gaz kullanılan yerler. 
(Ünitenin yakınındaki gaz tutuşabilir.)

• Makinelerin elektromanyetik dalgalar üretebileceği 
yerler. (Kumanda sistemi arızalanabilir.)

• Okyanus yakınındaki hava gibi havanın yüksek 
seviyede tuz içerdiği yerler ve fabrikalardaki gibi 
voltaj dalgalanmalarının yüksek olduğu yerler.  
Ayrıca araçlar veya gemiler.

• Bu ünite, hem iç hem de dış, ticari ve hafif endüstriyel 
ortamda montaj için uygundur. 
Evsel bir gereç olarak monte edildiğinde elektromanyetik 
girişime neden olabilir.

2-1 ÖNLEMLER
• İç üniteyi monte etmeden önce bu kılavuzu mutlaka okuyun.
• Montajı satın aldığınız yere veya ehliyetli bir servis 

elemanına yaptırın. Yanlış montaj kaçaklara ve daha kötü 
hallerde elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.

• Yalnız üniteyle verilen parçaları veya gerekli teknik 
belirtimleri karşılayan parçaları kullanın. Belirsiz parçalar 
ünitenin yerinden düşmesine neden olabilir ya da kaçaklara, 
daha kötüsü elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.

• Su sızıntısını vs. önlemek için emme hava geçişine bir hava 
filtresi (sahada temin edilecek parça) takıldığından emin 
olun.

2-2 AKSESUARLAR

Ünitenizle birlikte aşağıdaki aksesuarların bulunduğunu 
kontrol edin.

2-3 OPSİYONEL AKSESUARLAR
• İki tip uzaktan kumanda vardır: kablolu ve kablosuz. 

Müşterinin isteğine göre 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.

Adı İlişik boru (1) (Diğer)
• Kullanım kılavuzu
• Montaj kılavuzu
• Flanş bağlantısı için vidalar (M5) 

(40 ad.)
• Yalıtım malzemesi (askı için) (2 ad.)
• Pullar (8 ad.)
• Kelepçeler (3 ad.)
• Boru flanşı için altıgen başlı cıvata 

(M10) (2 ad.)
• Boru flanşı için yaylı rondela (M10) 

(2 ad.)

Miktar 1 set

Biçim

Uzaktan kumanda

Kablolu tip BRC1E52

Kablosuz tip
Isı pompası tipi BRC4C65

Yalnız soğutma tipi BRC4C66
2 Türkçe



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

a. İşin tamamlanmasından sonra kontrol edilecek öğeler

b. Teslim zamanında kontrol edilecek öğeler
"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ" bahsini de gözden geçirin.

c. İşletimler hakkında açıklama gerektiren noktalar

2-4 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).

3. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ
Tavandaki nispi nemin % 80'i aştığı kanısında iseniz, lütfen ünite 
gövdesine fazladan ısı yalıtım malzemesi ekleyin. Isı yalıtım 
malzemesi olarak 10 mm veya daha fazla kalınlıkta cam yünü, 
polietilen köpük veya benzerini kullanın.

(1) Aşağıdaki koşulları karşılayan ve müşterinizin onay verdiği 
bir montaj yeri seçin.
• İç ünitenin yukarısındaki hacimde (tavanın arka tarafı 

dahil) soğutucu borusu, drenaj borusu, su borusu, vs.'den 
su damlama ihtimalinin bulunmadığı yerler.

• Optimum hava dağıtımının sağlanabildiği yerler.
• Hava geçişini hiç bir şeyin engellemediği yerler.
• Yoğuşma suyu drenajının tam anlamıyla yapılabildiği 

yerler.
• Yapısal elemanlar ünitenin ağırlığını kaldıracak kadar 

sağlam değilse, ünite yerinden düşebilir ve ciddi 
yaralanmaya yol açabilir.

• Asma tavanın fark edilebilir derecede meyilli olmadığı 
yerler.

• Yanıcı gaz sızıntı riskinin bulunmadığı yerler.
• Bakım ve servis için yeterince boş alan sağlanabilmelidir. 

(Bkz. Şek. 1)
• 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 besleme 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.)

(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.

Kontrol edilecek öğeler
Doğru yapılmazsa 
olabilecekler.

Kontrol

İç ve dış ünite sağlam bir 
şekilde yerleştirilmiş mi?

Üniteler düşebilir, titreşim ya da 
gürültü üretebilir.

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 kaçağı durumunda 
tehlikelidir.

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.

Kontrol edilecek öğeler Kontrol

Müşterinize kullanım kılavuzunu göstererek klimanın nasıl 
çalıştırılacağı hakkında açıklama yaptınız mı?

Kullanım kılavuzu ve montaj kılavuzunu müşterinize teslim ettiniz 
mi?

Kullanım kılavuzundaki UYARI veya 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.

Şekil 1

1 Servis alanı

Birim: mm

≥650

47
0

≥5
0

1
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4. MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
(1) İç ünite ile askı cıvatası konumlarının göreceli durumları. 

(Bkz. Şek. 2)

(2) Titreşimin makine gövdesinden kanala ya da tavana 
iletilmemesi için hava deşarj çıkışı ile hava girişine kanvas 
kanal monte edin.
Aynı zamanda kanalın iç kısmına ses yalıtım malzemesi 
ve askı cıvatalarına yalıtım lastiği uygulamanız gerekir.

(3) Askı cıvatalarını takın.
(10 mm çapında cıvatalar kullanın.)
• Destekleyen yapıların cihazın ağırlığını taşıyacak 

derecede güçlü olduğu yerlere monte edin. Yeni 
binalarda gömülü mesnet parçaları veya ankraj 
cıvataları eski binalarda ise delik içi dübeller kullanın.

Montaj örneği

Not)  Yukarıdaki parçaların tamamı sahadan temin edilir.

5. İÇ ÜNİTE MONTAJI
Opsiyonel aksesuarların ünite montajından önce monte 
edilmesi daha kolaydır.
Montaj işleminde kullanılacak parçalar olarak mutlaka şirketimiz 
tarafından belirtilen verilmiş aksesuarlar ile tanımlı parçalar 
kullanılmalıdır.
(1) Askı mesnedini askı cıvatasına tespit edin. Üst ve alt 

somunların her ikisini de pullar kullanarak iyice sıkın.

(2) Ünite yüksekliğini ayarlayın.
(3) Ünitenin düz olduğundan emin olun.

• Montaj sırasında üniteyi bir düzeçle düzleştirin. Ünite düz 
durmazsa su sızıntıları kaynaklanabilir.

• Üniteyi düzleştirirken, bir düzeç veya içinde su olan vinil 
boru vasıtasıyla dört köşenin hepsini kontrol edin. 
(Yukarıdaki şekle bakın.)

(4) Üstteki somunları sıkın.
(5) Yalıtım malzemesi (×2) kullanarak deşarj tarafındaki iki askı 

mesnedini yalıtın. Askı mesnetlerinin yüzeyi ve kenarları 
görünmeyecek şekilde kenarları yalıtın. 

İKAZ

Ünitenin drenaj borusuna zıt açıda düzenlenmesi kaçaklara 
neden olabilir.

Şekil 2

1 Askı cıvatası (x4)

2 İç ünite

3 Hava çıkışı

4 Hava girişi

5 Servis alanı

6 Kontrol kapağı

Birim: mm

1 Tavan tabliyesi

2 Dübel

3 Uzun somun veya germe donanımı

4 Askı cıvatası

5 İç ünite

12
96

±1
50

1100

≥1100
600

1148

13
80

≥6
50

1

2

43

5

5 6

1

2
3
4

5

1 Sahada temin edilecek parça

2 Pul (aksesuar)

3 Yukarıdan ve aşağıdan sıkın (çift somun)

1 Seviye

2 Vinil boru

3 Askı mesnedi ayar cıvatası

4 Yalıtım malzemesi (aksesuar)

5 A-A kesiti

6 B-B kesiti

1

2

3

B

B

A

A

1

2

3

3

4

5

6

4 Türkçe



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 tip soğutucu 
kullanıldığını kontrol edin. Soğutucu tipleri aynı olmazsa 
düzgün işletim mümkün olmaz.

İKAZ

• Soğutucu tipine uygun bir boru kesici ve havşa aleti 
kullanın.

• Bağlamadan önce havşalı kısımların içine ester yağı 
veya eter yağı sürün.

• 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.

• Dış üniteye soğutucu şarj edilmiştir.
• Üniteye boru bağlarken veya üniteden boru sökerken, 

çizimde gösterildiği gibi bir somun anahtarı ile tork anahtarını 
mutlaka birlikte kullanın.

• Havşa somununun çatlamasını ve gaz kaçaklarını önlemek 
için, üniteye boru bağlarken veya üniteden boru sökerken, 
aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bir somun anahtarı ile tork 
anahtarını mutlaka birlikte kullanın.

• Havşa somunu ölçüleri için Tablo 2'ye bakın.
• Havşa somununu bağlarken, havşayı (yalnız içini) ester yağı 

veya eter yağı ile kaplayın, önce üç veya dört tur çevirin, 
sonra vidalayın.

• Sıkma torku için Tablo 2'ye bakın.
• Çalışırken soğutucu gaz kaçağı olursa havalandırma yapın.

Tablo 2

NOT

Kullanılan havşa somunları ana gövde ile verilenler 
olmalıdır.

İKAZ

Aşırı sıkma havşaya zarar vererek soğutucu kaçağına 
neden olabilir.

Tork anahtarı bulunmazsa referans olarak Tablo 3 kullanılabilir. 
İş tamamlandıktan sonra, gaz kaçağı olmadığından emin olun. 
Havşa somunu anahtarla sıkılırken tork aniden artacaktır. Bu 
noktadan itibaren somunu Tablo 3'te gösterilen açıya sıkın.
İlişik boruyu (Aksesuar) üniteye bağlamak için altıgen başlı 
cıvataların (Aksesuar) dönme torku 21,5 – 28,9 N·m'dir.
• Boru bağlantısında gaz kaçağını kontrol ettikten sonra, 

aşağıdaki şekle bakarak sıvı ve gaz borularını mutlaka 
yalıtın.

İKAZ

Tüm saha borularını mutlaka ünite içindeki boru 
bağlantısına kadar izole edin. Açıkta kalan borular 
terlemeye veya dokunulursa yanmaya neden olabilir.

Boru 
ebadı

Sıkma torku
Havşa 
ölçüleri
A (mm)

Havşa biçimi

Ø6,4
(1/4")

14,2 – 17,2 N·m 8,7 – 9,1

 Ø9,5
(3/8")

32,7 – 39,9 N·m 12,8 – 13,2

 Ø12,7
(1/2")

49,5 – 60,3 N·m 16,2 – 16,6

Ø15,9
(5/8")

61,8 – 75,4 N·m 19,3 – 19,7

A
45

0 ± 2
0

R0.4-0.8

90
0
± 2

0
 

1 Ester yağı veya eter yağını yalnız içine uygulayın

1 Tork anahtarı

2 Somun anahtarı

3 Boru birleşimi

4 Havşa somunu

1

1

2

3

4
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NOT

• Gaz borusu bağlantısı yapılırken ilişikteki boru parçası 
gereklidir.  
Verilen boru parçasını bağlarken verilen boru flanşı altıgen 
cıvataları (2) ile yaylı rondelalarını (2) kullanın.

• Soğutucu borularını ve branşmanları dış üniteyle birlikte 
verilen montaj kılavuzlarına uygun olarak bağlayın.

İKAZ

SOĞUTUCU BORULARINA SERT LEHİM YAPARKEN 
ALINACAK ÖNLEMLER
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.)

• Yerel soğutucu borularına sert lehim yapmadan önce, 
borulardan havayı uzaklaştırmak için boruların içine azot 
gazı üflenmelidir. 
Sert lehim uygulamanız azot gazı üflemeden 
gerçekleştirilirse, boruların içinde büyük miktarda oksit filmi 
oluşur ve sistemde arıza meydana getirebilir.

• Soğutucu borularına sert lehim yaparken, yalnız azotla yer 
değiştirme işlemini gerçekleştirdikten sonra veya soğutucu 
borularının içine azot verirken sert lehime başlayın. Bu işlem 
yapıldıktan sonra, iç üniteyi havşalı veya flanşlı bağlantıyla 
bağlayın.

• Boruların içine azot verilirken sert lehim yapılıyorsa, basınç 
düşürme valfıyla azot 0,02 MPa basınca ayarlanmalıdır.

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:

Tablo 3

7. DRENAJ BORULARININ TESİSAT 
İŞLERİ

Drenaj borularını aşağıda gösterildiği gibi döşeyin 
ve terlemeye karşı önlem alın. Yanlış döşenmiş borular 
sızıntıya neden olabilir ve bunun sonunda mobilyalarla 
eşyaları ıslatabilir.
Bina içindeki drenaj hortumunu yalıtın.

(1) Drenaj borularının işlemini gerçekleştirin.
• Drenaj sifonu takılması gerekmez.
• Hava ceplerinin oluşmasını önlemek için drenaj borusu 

kısa ve aşağı doğru en az 1/100 eğimli olmalıdır.
• Boru çapı bağlantı borusuyla (PS1B) aynıdır ve bağlantı 

borusuna eşit veya ondan büyük tutulmalıdır.
• Birden fazla drenaj borusu birleştirildiğinde, aşağıda 

gösterilen yöntemi uygulayın. (Ana drenaj borusunun 
ölçüsünü bağlanacak iç ünitelere uyacak şekilde seçin.)

1 Yalıtım (sahadan temin edilir)

2 İlişik boru (aksesuar)

3 Yaylı rondela (aksesuar)
Altıgen başlı cıvata (aksesuar)

4 Boşluk bırakmayın

5 Ana gövde

6 Yalıtım (ana gövdeye iliştirilmiştir)

7 Gaz borusu

8 Sıvı borusu

9 Havşa somunu

Bağlanacak 
iç üniteler

Gaz borusu çapı Sıvı borusu çapı

FXMQ200MBVE
Ø19,1

Verilen boru 
parçasını kullanın.

Ø9,5

FXMQ250MBVE
Ø22,2

Verilen boru 
parçasını kullanın.

Ø9,5

5

5

1

1

1

2

3

4

4

6

6
9

7

8

1 Soğutucu boruları

2 Sert lehim uygulanacak kısım

3 Bantlama

4 Stop vanası

5 Basınç düşürme vanası

6 Azot

Boru ebadı Sonraki sıkma açısı
Tavsiye edilen alet 

kol uzunluğu

Ø6,4 (1/4") 60 ila 90 derece Yaklaşık 150 mm

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

Ø12,7 (1/2") 30 ila 60 derece Yaklaşık 250 mm

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

1 Ana drenaj borusu

2 Aşağı doğru 1/100 veya daha fazla eğim

5
1 2 3 4

6 6

≥1
00

 m
m

1

2
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(2) Borular döşendikten sonra, drenajın rahat aktığını kontrol 
edin.
• Su giriş ağzını açın, drenaj tavasına yavaş yavaş 

yaklaşık 1 litre su ilave edin ve drenaj akışını kontrol edin. 
Drenaj suyu birikimleri drenaj borularının tıkanmasına yol 
açabilir.

İKAZ

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

8. ELEKTRİK KABLOLARININ TESİSAT 
İŞLERİ

8-1 GENEL TALİMATLAR
• Sahadan temin edilen bütün parçalar ve malzemeler ile 

elektrik işleri yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır.
• Sadece bakır kablo kullanın.
• Elektrik tesisat işleri için, kumanda kutusu kapağına 

iliştirilmiş "Kablo şeması etiketi"ne de bakın.
• Uzaktan kumanda kablo bağlantı detayları için uzaktan 

kumandayla gelen montaj kılavuzuna bakın.
• Bütün kablo bağlantıları yetkili bir elektrik teknisyeni 

tarafından yapılmalıdır.
• Bu sistem, birden fazla iç üniteden oluşur. Her bir iç üniteyi A 

ünitesi, B ünitesi…, olarak işaretleyin ve dış ünite ile BS 
ünitesine giden terminal kartı kablolarının doğru eşleştiril-
diğinden emin olun. Dış üniteyle iç ünitelerden bir tanesi 
arasındaki kablo ve boru bağlantılarında herhangi bir yanlış 
eşleşme durumu varsa, sistem bir arızaya neden olabilir.

• Döşenen kablo tesisatında ilgili yerel ve ulusal mevzuata 
uygun olarak tüm kutuplarda kontak ayırmasına sahip bir 
ana şalter veya ayırma için başka bir yöntem kapsanmalıdır. 
Ana güç beslemesi kapatılıp tekrar açıldığında işletimin 
otomatik olarak yeniden başlayacağını unutmayın.

• Dış üniteye bağlanan güç besleme kablosunun ebadı, devre 
kesici ve anahtar kapasitesi ile kablo tesisatı talimatları için 
dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

• Klimayı mutlaka topraklayın.
• Toprak kablosunu gaz ve su borularına, paratoner çubuk-

larına 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.

8-2 ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

MCA: Min. Devre Amperi (A)
MFA: Maks. Sigorta Amperi (A)
kW: Fan Motoru Nominal Çıkışı (kW)
FLA: Tam Yük Amperi (A)

8-3 SAHADAN TEMİN EDİLEN KABLO 
SPESİFİKASYONLARI

NOT

1. İç/dış üniteler arasında ve iç ünite ile uzaktan kumanda 
arasında izin verilen iletim kablosu uzunluğu aşağıda 
verilmiştir: 
(1) Dış ünite – iç ünite:  

Maks. 1000 m (Toplam kablo uzunluğu: 2000 m) 
(2) İç ünite – Uzaktan kumanda:  

Maks. 500 m

1 Su sağlama ağzı

1

Üniteler
Güç 

beslemesi
Fan motoru

Model Hz Volt Voltaj aralığı MCA MFA kW FLA

FXMQ200MBVE
50

220-
240

Maks. 264
Min. 198

10,3 16 1,100 4,3

FXMQ250MBVE 10,3 16 1,100 5,6

Model
Güç besleme kablosu

Uzaktan kumanda 
kablosu

İletim kabloları

Kablo Ebat Kablo Ebat

FXMQ200MBVE
H05VV-

U3G

Ebat yerel 
düzenle-
melere 
uygun 
olmalıdır.

Kılıflı tel 
(2 tel)

0,75 - 

1,25 mm
2

FXMQ250MBVE
Türkçe 7



9. KABLO TESİSATI ÖRNEĞİ VE UZAKTAN 
KUMANDA AYARININ YAPILMASI

9-1 KABLO BAĞLANTILARININ YAPILMASI
(Kumanda kutusu kapağını çıkarın ve kablo bağlantılarını 
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapın.)

İKAZ

• Dışarıdan suyun yanısıra böcek veya küçük yaratıkların 
girmesini önlemek için kablo deliğine mutlaka sızdırmazlık 
malzemesini veya macun (sahadan temin edilir) uygulayın. 
Aksi taktirde kumanda kutusunda bir kısa devre oluşabilir.

• Kabloları kelepçelerken, uygun kelepçeler oluşturmak üzere 
verilen kelepçe malzemelerini kullanarak kablo 
bağlantılarına gerilim uygulanmadığından emin olun. Ayrıca, 
kablo bağlantıları yapılırken, kabloları düzgünce düzenleyip 
kumanda kutusu kapağını sıkıca takarak kumanda kutusu 
üzerindeki kapağın tam oturduğundan emin olun. Kumanda 
kutusu kapağını takarken, kenarlarda kablo sıkışmadığından 
emin olun. Zarar görmemeleri için kabloları kablo geçiş 
deliklerinden geçirin.

• Uzaktan kumanda kabloları, üniteler arasındaki kablolar ve 
diğer elektrik kablolarının ünitenin dışında aynı konumlardan 
geçmediğinden emin olun, birbirlerinden en az 50 mm ayırın, 
aksi halde elektrik gürültüsü (harici statik) hatalı çalışmaya 
veya bozulmaya neden olabilir. 

[ ÖNLEMLER ]

1. Kabloları güç besleme terminal bloğuna bağlamak için 
yuvarlak sıkıştırma stilinde terminal kullanın.
Bulunamıyorsa, kablo bağlantılarında aşağıdaki 
noktalara riayet edin.
• Aynı güç besleme terminaline farklı ebatta kablolar 

bağlamayın. 
(Bağlantıdaki gevşeklik aşırı ısınmaya neden olabilir.)

• Belirlenmiş elektrik kablosunu kullanın. Kabloyu sıkı bir 
şekilde terminale bağlayın. Terminale aşırı kuvvet 
uygulamadan kabloyu sabitleyin.

2. 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 Tablo 4'e bakın.

Tablo 4

3. Aynı topraklama terminaline farklı ebatta kablolar 
bağlamayın. Bağlantıdaki gevşeklik korumayı zayıflatabilir.

4. Ünitenin dışında, iletim kablolarını güç besleme 
kablolarından en az 50 mm uzakta tutun. Elektrik (harici) 
gürültüsüne maruz kalırsa cihazda işlev bozukluğu olabilir.

5. Uzaktan kumanda kabloları için uzaktan kumandayla gelen 
"UZAKTAN KUMANDA MONTAJ KILAVUZU"na bakın.

6. Güç besleme kablosunu asla uzaktan kumanda 
kablosunun terminal bloğuna bağlamayın. Bu tür bir 
hata tüm sistemi bozabilir.

7. Yalnızca belirtilen kabloları kullanın ve kabloları terminallere 
sıkıca bağlayın. Kabloların terminallere dış gerilme 
uygulamamasına dikkat edin. Kabloları düzenli tutarak, 
kumanda kutusu kapağının zorlanarak açılması gibi diğer 
ekipmanlara engel oluşturmalarını önleyin. Kapağın sıkıca 
kapandığından emin olun. Eksik bağlantılar aşırı ısınmaya 
ve daha kötü durumlarda elektrik çarpmasına yada yangına 
neden olabilir.

1 Uzaktan kumanda kablo bağlantısı (saha kablosu)

2 İletim kabloları (saha kablosu)

3 Kumanda kutusu kapağı

4 Güç besleme kablo bağlantısı (saha kablosu)

5 Toprak kablo bağlantıları

6 Kelepçe (aksesuar)

7 Kablo klipsi

1 Uzaktan kumanda kablosu

2 Uzaktan kumanda için terminal bloğu

3 Güç besleme terminal bloğu

4 İletim kabloları

5 Kelepçeler (aksesuar)

6 Güç besleme ve topraklama kabloları

5

76

1

2

3

4

X2M

X1M

X27A

5
6

1 2 3

4

1 Yalıtım makaronu

2 Halka tipi sıkıştırma stilindeki terminal

3 Elektrik kabloları

Terminal Ebat Sıkma torku

Uzaktan kumanda terminal 
bloğu (6P)

M3,5 0,79 – 0,97 N·m

Güç besleme terminal bloğu M4 1,18 – 1,44 N·m

Topraklama terminali M5 3,02 – 4,08 N·m

1

2

3
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9-2 KABLO TESİSATI ÖRNEĞİ
• Her bir ünitenin güç besleme kablosuna çizimde gösterildiği 

gibi bir anahtar ve sigorta takın.

TAMAMLANMIŞ SİSTEM ÖRNEĞİ (3 SİSTEM)

1. 1 iç ünite için 1 uzaktan kumanda kullanırken 
(Normal işletim)

2. Grup kontrolü veya 2 uzaktan kumandayla kullanım için

Not: Grup kontrolü kullanırken iç ünite adresinin belirtilmesi 
gerekmez. Güç harekete geçirildiğinde adres otomatik olarak 
ayarlanır.

3. BS ünitesi dahil edildiğinde

[ ÖNLEMLER ]

1. Aynı sistem üzerindeki ünitelere güç beslemek için tek 
bir anahtar kullanılabilir. Ancak, branşman anahtarları 
ve branşman devre kesicileri dikkatle seçilmelidir.

2. Cihazı gaz borularına, su borularına veya paratoner 
çubuklarına topraklamayın ya da telefonlarla çapraz 
topraklama yapmayın. Yanlış topraklama elektrik 
çarpmasına neden olabilir.

1 Güç beslemesi

2 Ana şalter

3 Güç besleme kablosu

4 İletim kabloları

5 Anahtar

6 Sigorta

7 BS (branşman seçici) ünitesi (yalnızca ısı kazanım 
sistemi için)

8 İç ünite

9 Uzaktan kumanda

1 Güç beslemesi

2 Dış ünite

3 No. 1 sistem

4 İç ünite A

5 İç ünite B

6 İç ünite C

7 En sonuncu iç ünite

5
6

1

2

3
4

7

8

9

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

5

1 1 1 1
2

3

4 6

7

1 Güç beslemesi

2 Dış ünite

3 No. 2 sistem

4 İç ünite A

5 İç ünite B

6 İç ünite C

7 En sonuncu iç ünite

8 2 uzaktan kumandayla kullanım için

1 Güç beslemesi

2 Dış ünite

3 No. 3 sistem

4 BS (Branşman Seçici) ünitesi

5 İç ünite A

6 En sonuncu iç ünite

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Control box

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

220-240V
1     
50Hz

5

1 2

3

4
6 7

8

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

Control box

Control box
IN/DOUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2
5

1 1
2

3 4 4

6
L N L N
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9-3 2 UZAKTAN KUMANDA İLE KONTROL 
(1 iç ünitenin 2 uzaktan kumanda ile kontrol 
edilmesi)

• 2 uzaktan kumanda kullanırken, bir uzaktan kumandayı ana 
ve diğer uzaktan kumandayı alt olarak ayarlayın.

< Anadan alta ve tersine geçiş yöntemi >
Uzaktan kumandaya ilişik montaj kılavuzuna bakın.

< Kablo bağlantı yöntemi >

(1)Kumanda kutusu kapağını çıkarın.

(2)Uzaktan kumanda 2'den (Alt) kumanda kutusundaki 
terminal bloğunda (X1M) bulunan uzaktan kumanda 
terminallerine (P1•P2) ilave kablo bağlantılarını yapın.

9-4 HARİCİ UZAKTAN KUMANDA (ZORUNLU 
KAPAMA VE AÇMA/KAPAMA İŞLETİMİ)

(1) Kablo özellikleri ve kablo bağlantılarının yapılması 
• Dışarıdan girişi uzaktan kumanda terminal bloğunun T1 

ve T2 uçlarına bağlayın.

(2) Harekete geçirme
• Tablo 5, Giriş A’ya yanıt olarak ZORUNLU KAPAMA ve 

AÇMA/KAPAMA İŞLETİMLERİNİ açıklar.

Tablo 5

(3) ZORUNLU KAPAMA ve AÇMA/KAPAMA işletiminin 
seçilmesi
• Gücü açın ve modu seçmek için uzaktan kumandayı 

kullanın. 

9-5 MERKEZİ KONTROL
• Merkezi kontrol için, grup numarası belirtmek gereklidir. 

Ayrıntılar için merkezi kumandanın her bir opsiyonel 
kumanda kılavuzuna bakın.

10. SAHA AYARI
Güç beslemesini açtıktan sonra, saha ayarını uzaktan 
kumandadan montaj durumuna göre gerçekleştirin.
• 3 yerde ayar yapın, "Mod No.", "BİRİNCİ KOD No." ve 

"İKİNCİ KOD No.". 
Tabloda " " ile gösterilen ayarlar fabrikadan sevk 
esnasındaki durumu gösterir.

• Ayar prosedür yöntemi ve işlemi uzaktan kumandaya ilişik 
montaj kılavuzunda gösterilmiştir.
(Not) "Mod No." ayarı grup olarak yapılmakla beraber, her 

iç ünitede ferdi ayar veya ayardan sonra onaylama 
yapmak isterseniz, parantez ( ) içinde gösterilen Mod 
No. ile ayar yapın.

• Uzaktan kumanda olması halinde, girişin ZORUNLU 
KAPAMA veya AÇMA/KAPAMA İŞLETİMİ'ne geçişi için.
[1] Uzaktan kumanda ile saha ayarı moduna girin.
[2] Mod No. "12" seçimini yapın.
[3] BİRİNCİ KOD No. ayarını "1" yapın.
[4-1] ZORUNLU KAPAMA için, İKİNCİ KOD No. ayarını "01" 

yapın.
[4-2] AÇMA/KAPAMA İŞLETİMİ için, İKİNCİ KOD No. ayarını 

"02" yapın.
(Fabrikadan ZORUNLU KAPAMA olarak ayarlanmıştır.)

• Müşterinizden uzaktan kumandaya ilişik talimatı kullanım 
kılavuzu ile birlikte saklamasını isteyin.

• Tabloda gösterilenin dışında ayar yapmayın.

Harici Statik Basınç Ayarları

"İKİNCİ KOD No." ayarını Tablo 6'da gösterildiği gibi 
bağlanacak kanalın harici statik basıncına göre değiştirin.

Tablo 6

1 Uzaktan kumanda kablo bağlantısı (P1, P2) için 
terminal bloğu (X1M)
Kutup yok

2 Uzaktan kumanda 1 (ana)

3 Uzaktan kumanda 2 (alt)

1 Giriş A

Kablo özellikleri Kılıflı vinil kordon veya kablo (2 tel)

Ölçü 0,75 - 1,25 mm
2

Uzunluk Maks. 100 m

Harici terminal
Minimum 15 V DC, 1 mA uygulama yükü 
sağlayabilen kontak.

1

2 3

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1

ZORUNLU KAPAMA
AÇMA/KAPAMA 
İŞLETİMİ

AÇIK girişi işletimi durdurur (uzaktan 
kumandalarla mümkün olmaz).

KAPALI → AÇIK girişi 
üniteyi AÇIK konuma 
getirir.

KAPALI girişi uzaktan kumanda denetimini 
etkinleştirir.

AÇIK → KAPALI girişi 
üniteyi KAPALI 
konuma getirir.

Ayar Mod No.
BİRİNCİ 
KOD No.

İKİNCİ 
KOD No.

Standart E.S.P 13 (23) 6 1

Yüksek E.S.P 13 (23) 6 2
10 Türkçe



11. TEST İŞLETİMİ
Dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.
• Bir arıza olduğunda uzaktan kumandanın çalışma lambası 

yanıp sönecektir. Sorunun olduğu noktayı saptamak için likit 
kristal ekrandaki arıza kodunu kontrol edin. Arıza kodları ile 
ilgili sorunun açıklaması, dış ünitenin “SERVİS UYARISI” 
kısmında verilmiştir. 
Tablo 7'deki maddelerden herhangi birisi görüntülenirse, 
kablolarda veya güçte bir sorun olabilir, bu yüzden kabloları 
bir kez daha kontrol edin.

Tablo 7

Uzaktan kumanda ekranı İçerik

"Konsantre Yönetim 
“Concentrated Management”" 

yanar

• ZORUNLU KAPAMA terminal-
lerinde (T1, T2) bir kısa devre var.

"U4" yanıyor
"UH" yanıyor

• Dış ünite gücü kapalı.
• Dış ünite güç besleme kabloları 

bağlanmamış.
• İletim kablolarında ve / veya 

ZORUNLU KAPAMA 
kablolarında hatalı bağlantı.

Ekran boş

• İç ünite gücü kapalı.
• İç ünite güç besleme kabloları 

bağlanmamış.
• Uzaktan kumanda kabloları, 

iletim kabloları ve / veya 
ZORUNLU KAPAMA kabloları 
yanlış bağlanmıştır.
Türkçe 11
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