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1. BAŞLARKEN
• Bu doküman, Daikin Buster Ünitesi için bir montaj kılavuzudur. 

Üniteyi monte etmeden önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve 
verilen talimatları takip edin. Montajı tamamladıktan sonra, 
ünitenin doğru çalıştığından emin olmak için bir test işletmesi 
gerçekleştirin ve ardından ünitenin nasıl çalıştırılması ve 
bakımının nasıl yapılması gerektiğini kullanım kılavuzu üzerinden 
müşteriye açıklayın.

• Son olarak, müşteriye bu kılavuzu kullanım kılavuzuyla birlikte 
güvenli bir yerde muhafaza etmesi gerektiğini hatırlatın.

• Bu kılavuz, iç ve dış ünitenin nasıl monte edileceğini açıklamaz. 
Bunun için, iç ve dış üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna 
bakın.

1-1 Güvenlik Önlemleri
Buster ünitesini monte etmeye başlamadan önce lütfen bu “Güvenlik 
Önlemleri” bölümünü dikkatli bir biçimde okuyun ve cihazı doğru 
monte ettiğinizden emin olun. 
Kurulumu tamamladıktan sonra, olası hatalara karşı bir test işletimi 
gerçekleştirin ve kullanım kılavuzu yardımıyla buster ünitesini nasıl 
kullanacağını ve klimanın bakımını nasıl yapacağını müşteriye 
anlatın. Müşteriye, gelecekte kullanmak üzere, kullanım kılavuzunun 
yanı sıra montaj kılavuzunu da saklamasını söyleyin.

UYARI ve İKAZ bildirimlerinin anlamı

UYARI ... Bu talimatlar dikkate alınmadığında ölüm veya ciddi 
yaralanmalara neden olabilir.

İKAZ...... Bu talimatlar dikkate alınmadığında yaralanmaya 
veya ekipmanda hasara neden olabilir.

İKAZ

• Montaj işlerini yürütmesi için bayinizle veya yetkili personelle 
irtibat kurun.
Buster ünitesini kendiniz monte etmeye çalışmayın. Düzgün 
olmayan montaj; su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangınla 
sonuçlanabilir.

• Bu ünite mutlaka üreticinin bakım personeli veya benzer 
niteliklere sahip personel tarafından monte edilmelidir.

• Buster ünitesini bu montaj kılavuzunda verilen talimatlara göre 
gerçekleştirin.
Düzgün olmayan montaj; su sızıntısı, elektrik çarpması veya 
yangınla sonuçlanabilir.

• Ünite küçük bir odaya kurulacaksa, soğutucu akışkan 
konsantrasyonunun bir soğutucu akışkan kaçağı meydana 
gelmesi durumunda izin verilen güvenlik sınırlarını aşmaması için 
gerekli önlemler alınmalıdır. 
Daha fazla bilgi için, cihazı satın aldığınız yere başvurun. Kapalı 
bir ortamda soğutucu akışkan konsantrasyonlarının aşırı yüksek 
olması, oksijen yetersizliğine neden olabilir.

• Montaj işi için, yalnızca belirtilen aksesuarları ve parçaları 
kullandığınızdan emin olun.
Belirtilen parçaların kullanılmaması su sızıntısına, elektrik 
çarpmasına, yangına veya ünitenin düşmesine neden olabilir.

• Buster ünitesini, ünitenin ağırlığını kaldırabilecek kadar güçlü bir 
zemin üzerine kurun.
Yeterince sağlam olmayan bir altyapı, ekipmanın düşmesi ve 
yaralanmalara sebep olmasıyla sonuçlanabilir.

• Belirtilen montaj işini; güçlü rüzgarları, tayfunları veya depremleri 
de dikkate alarak gerçekleştirin.
Yanlış montaj işi, ünite düşmesine ve kazalara neden olmasıyla 
sonuçlanabilir.

• Bu ünite için ayrı bir güç girişi devresi sağlandığından ve tüm 
elektrik işinin yerel yasa ve yönetmeliklere ve bu montaj 
kılavuzuna uygun bir şekilde, yetkili bir personel tarafından 
gerçekleştirildiğinden emin olun.
Yetersiz bir güç girişi kapasitesi veya uygun olmayan elektrik 
yapısı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

• Tüm kablo bağlantılarının güvenli olmasını, belirtilen kabloların 
kullanılmasını ve terminal bağlantı veya kabloları üzerinde hiçbir 
harici gücün etki göstermemesini sağlayın.
Kabloların yanlış bağlanması veya yanlış izole edilmesi, aşırı ısı 
artışına veya yangına neden olabilir.

• Güç besleme ve iletim kablolarının bağlantısını yaparken, kabloları 
kontrol kutusunun kapağı sıkı bir biçimde sabitlenebilecek şekilde 
yerleştirin. 
Kontrol kutusu kapağının yanlış konumlanması, elektrik çarpmasına, 
yangına veya terminallerin aşırı ısınmasına neden olabilir.

• Montaj sırasında soğutucu gaz sızıntısı olduğunda alanı derhal 
havalandırın.
Soğutucu gaz, ateşle temas ettiğinde toksik gazlar açığa çıkabilir.

• Montaj işi tamamlandıktan sonra soğutucu gazında sızıntı olup 
olmadığını kontrol edin.
Soğutucu gazı odaya sızdığında ve üflemeli ısıtıcı, soba veya 
ocak vb. gibi ateş kaynağıyla temasa geçtiğinde zehirli gazların 
oluşmasına neden olur.

• Elektrikli parçalara dokunmadan önce üniteyi kapatın.
• Soğuk ısırması tehlikesi oluşturabileceği için, soğutucu 

borulardan veya diğer alanlardan sızmış olabilecek soğutucuya 
direkt olarak dokunmayın. 

• Çocukların dış ünite üzerine çıkmasına izin vermeyin ve ünite 
üzerine hiçbir şey koymayın. 
Ünite gevşeyerek düşerse yaralanmaya yol açabilir.

• Buster ünitesini toprakladığınızdan emin olun.
Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner 
veya telefon toprak kablosuna topraklamayınız. Düzgün 
olmayan topraklama 
elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
Yıldırım veya diğer kaynaklardan aşırı yüksek akım gelmesi, 
buster ünitesinde hasara neden olabilir.

• Bir toprak kaçağı kesicisi taktığınızdan emin olun.
Toprak kaçağı kesicisinin takılmaması, elektrik çarpması ve 
yangına sebebiyet verebilir.

UYARI

• Bu montaj kılavuzundaki talimatlara uyarken doğru drenaj sağlamak 
için drenaj boruları takın ve yoğuşmayı önlemek için boruları yalıtın.
Yanlış drenaj boruları içte su sızıntısına ve ürünün hasar görmesine 
neden olabilir.
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• Görüntü parazitlerini veya gürültüyü önlemek için iç ve dış 
üniteleri, güç kablosunu ve bağlantı kablolarını televizyon 
ve radyolardan en az 1 metre uzağa kurun.
(Gelen sinyal gücüne bağlı olarak, 1 metre, parazitin ortadan 
kaldırılması için yeterli bir mesafe olmayabilir.)

• Buster ünitesini aşağıda belirtilmiş olan yerlere monte etmeyin:
1. Yüksek oranlı madeni yağ püskürmesi veya buhar 

yoğuşmasının olduğu yerlere (örneğin mutfak).
Plastik parçalar bozulabilir ve düşebilir veya su sızıntı ortaya 
çıkabilir.

2. Sülfürik asit gazı gibi, aşındırıcı gazların bulunduğu yerlere.
Bakır boruların veya lehimli parçaların aşınması, soğutucunun 
sızdırmasına neden olabilir.

3. Elektromanyetik dalga yayan makinelerin yakınına.
Elektromanyetik dalgalar, kumanda sisteminin çalışmasını 
bozabilir ve ünitenin arızalanmasına neden olabilir.

4. Yanıcı gaz sızıntısının olabileceği yerlere, havada karbon 
liflerinin veya yanıcı toz süspansiyonlarının bulunduğu yerlere 
veya boya tineri ya da benzin gibi uçucu ve yanıcı maddelerin 
işlendiği mekanlara.
Ünitenin bu gibi koşullar altında kullanılması yangına neden 
olabilir.

5. Araçlar, gemiler ve titreşim üreten veya buster ünitesinin hareket 
etmesine neden olabilecek yerler.
Buster ünitesi, soğutucu akışkan kaçağı durumunda arızalanabilir 
veya oksijen yetersizliğine dayalı kazalara yol açabilir.

6. Aşırı gerilim dalgalanmalarının olduğu yerler.
Aksi takdirde, buster ünitesi arızalanabilir.

7. Dökülen yaprakların toplandığı veya kalın bitkilerin çıktığı yerler.
8. Küçük hayvanların yuva yapabileceği yerler.

Küçük hayvanların elektrikli parçalara temas etmesi arızalara, 
dumana veya yangına yol açabilir.

• Buster ünitesi patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma 
yönelik değildir.

1-2 Özel Ürün İkazı

Bu buster ünitesi “yetkili olmayan kişilerin erişimine açık 
olmayan cihazlar” sınıfındadır.

[SINIFLANDIRMA]
• Bu buster ünitesi “yetkili olmayan kişilerin erişimine açık olmayan 

cihazlar” sınıfındadır.
• Klima sınıfı için bağlanabilecek dolapları kontrol edin.

[EMC ÖZELLİKLERİ]
Bu sistem bir A sınıfı üründür. Bu ürün, ev ortamında kullanıcının 
uygun önlemler almasını gerektirebilecek radyo karışmasına neden 
olabilir.

[SOĞUTUCU AKIŞKAN]

Soğutucu kullanımı hakkında önemli bilgiler
Bu ürüne fabrikada N2 şarj edilir.
Soğutucu akışkan sistemine Kyoto Protokolü kapsamında bulunan 
florinli sera gazları şarj edilir. Gazları atmosfere deşarj etmeyin.
Soğutucu tipi: R410A

GWP 
(1)

 değeri: 1975
(1)

 GWP = küresel ısınma potansiyeli
∗ Değerler, 842/2006 Sayılı F Gazı Yönetmelikleri (EC), Ek I, 

Bölüm 1 ve 2'de verilmiştir.
• Sistemin temiz, kuru ve sızdırmaz bir şekilde tutulması için 

R410A soğutucu akışkanla ilgili harfiyen uyulması gereken 
kurallar bulunmaktadır.
“SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARI” bölümünü dikkatlice 
okuyun ve bu prosedürleri harfiyen yerine getirin.
A. Temizleyin ve kurulayın

Yabancı maddelerin (SUNISO yağ vb. gibi madeni yağlar ve nem 
de dahil) sisteme karışması önlenmelidir.

B.Sızdırmazlığı koruyun
Montaj sırasında sistemin sızdırmazlığını korumaya dikkat edin.
R410A soğutucu akışkanı klor içermez, ozon tabakasını 
etkilemez ve toprağın zararlı ultraviyole ışınlarına karşı 
mukavemetini azaltmaz.
R410A, salınması durumunda bir miktar sera gazı etkisine 
neden olabilir.

• R410A bir soğutucu akışkan karışımı olduğundan, gerekli ilave 
soğutucu akışkan mutlaka sıvı fazda şarj edilmelidir. Soğutucu 
akışkanın gaz fazda olması halinde, bileşimi değişir ve sistem 
doğru şekilde çalışmaz.

[TASARIM BASINCI]
Tasarım basıncı 3,8MPa veya 38bar (R407C üniteleri için: 3,3MPa 
veya 33bar) olduğundan boruların et kalınlığı mutlaka ilgili yerel ve 
ulusal yönetmelikler uyarınca dikkatli bir şekilde seçilmelidir.

1-3 Bertaraf Şartları
Ünitenin demonte edilmesi ve soğutucu akışkanın, yağın ve diğer 
parçaların geri dönüştürülmesi vb. gibi işlemler yerel ve ulusal 
yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

2. MONTAJDAN ÖNCE

UYARI

• İç ve dış üniteyi monte ederken, iç üniteyle birlikte verilen montaj 
kılavuzuna bakın.

• Ürünün montajı için opsiyonel aksesuarlar gereklidir. Opsiyonel 
aksesuar bilgilerine bakın.

2-1 Standart Olarak Verilen Aksesuarlar
Aşağıdaki aksesuarlar dahil edilmiştir. Aksesuarların saklandığı 
yerler şekilde gösterilmiştir.

Not

Montaj tamamlanana kadar hiçbir aksesuarı atmayın.

2-2 Sistem Yapılandırması Örneği

Adı Kelepçe Kılavuz Drenaj soketi

Miktar 3 adet 1 adet 1 adet

Biçimi
Montaj Kıla-

vuzu

Adı Drenaj alıcı Delik kapağı

Miktar 1 adet 4 adet

Biçimi

Adı Dış ünite Buster ünitesi

Biçimi

Adı

İç ünite

Klima
Soğutma

Soğutucu serpantin Dolap

Biçimi

Adı

İç ünite
Kontrol 
paneli 

(Defrost)

Uyarı 
paneli

Uzaktan 
kumanda 

(klima
için)

Dondurucu

Soğutucu 
serpantin

Dolap

Biçimi
2 Türkçe



1 Montaj kılavuzu 
2 Kelepçeler

2-3 İç Ünite Sabitleri
• İç ünite tasarım basıncı 2,5 MPa veya daha yüksektir.
• Her bir iç üniteye bir R410A mekanik termostatik genleşme 

vanası monte edin.
• Mekanik termostatik genleşme vanasının temas bloğunu yalıtın.
• Her bir iç ünite için yukarıda açıklandığı şekilde, mekanik 

termostatik genleşme vanasının temel tarafına bir R410A 
solenoid vana (Maksimum çalışma basıncı farkı 3,5 MPa [35 bar] 
ve üzeri) monte edin.

• Her bir iç ünite için yukarıda açıklandığı şekilde, solenoid vananın 
temel tarafına bir filtre monte edin. Filtre ağı sayısını kullanılan 
solenoid vananın ve mekanik termostatik genleşme vanasının 
boyutuna göre belirleyin.

• İç ünite ısı eşanjörü bağlantısını soğutucu akışkan akışı 
yukarıdan aşağı doğru olacak şekilde gerçekleştirin.

• Birden fazla iç ünite monte ediyorsanız, bunların aynı seviyede 
olduğundan emin olun.

• Defrost tipi olarak elektrikli ısıtıcılı defrost çözücü kullanın. 
Sıcak gazlı defrost modelleri kullanılamaz.

3. KONUM SEÇİMİ
Montaj için aşağıdaki koşulları sağlayan bir montaj konumu seçin. 
Müşterinin iznini alın.

1. Tutuşabilir gaz kaçakları nedeniyle yangın tehlikesi 
bulunmamalıdır.

2. Ünitenin konumunu ünite tarafından üretilen ses kimseyi rahatsız 
etmeyecek şekilde seçin.

3. Temel, ünitenin ağırlığını taşıyabilecek kadar dayanıklı ve zemin, 
titreşim ve ses oluşumuna neden olmaması için düz olmalıdır.

4. Buster ünitesi ile dış ünite veya buster ünitesi ile iç ünite 
arasındaki boruların uzunluğu izin verilen boru uzunluğunu 
geçmemelidir. (Bkz. “SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARI”)

5. Dış üniteleri monte ederken, tercihen yağmura maruz kalmayan 
bir yere monte edin.

6. Ünite etrafındaki alan, servis çalışmaları için yeterli olmalıdır ve 
ayrıca hava girişi ve hava çıkışı için gerekli minimum boşluk 
sağlanmalıdır. 
(Minimum montaj boşluğu gereksinimleri için, “Montaj Konumu 
Örnekleri” bölümüne bakın.)

Montaj Konumu Örnekleri
• Montaj sırasında üniteleri aşağıdaki şekildeki konum için 

gösterilen yerleştirme modellerinden en uygununu seçerek ve 
insanların geçişlerini ve rüzgarı da dikkate alarak yerleştirin.

• Ünitenin önündeki boşlukla ilgili olarak, üniteleri monte ederken 
yerel soğutucu akışkan boruları için gerekli alanı dikkate alın. 

• Aşağıdaki şekilde çalışma koşulları geçerli değilse, bayinize veya 
doğrudan Daikin'a danışın.

UYARI

1. Inverter buster ünitesi, AM yayınından dolayı elektronik 
parazitlere neden olabilir. Ana buster ünitesi ve elektrik 
kablolarının döşeneceği yerleri kontrol edin ve stereo ekipmanlar, 
kişisel bilgisayarlar vb. ile aralarında yeterli boşluk bırakın.
Özellikle alımın zayıf olduğu yerlerde iç ünite kumandalarıyla 
arasında en az 3 metrelik bir boşluk olduğundan emin olun, güç 
kablolarını ve iletim kablolarını taşıma kanallarından geçirin ve bu 
kanalları topraklayın.

2. Zemin koşullarına bağlı olarak alt katlara (veya merdivenlere) 
yoğuşma suyu damlama ihtimali varsa, drenaj tavası kiti (ayrı 
olarak satılır) vb. gibi bir önlem alın.

3. R410A soğutucu akışkan toksik ve yanıcı değildir ve kullanımı 
güvenlidir. Ancak, soğutucu akışkan kaçağı meydana gelirse, 
konsantrasyonu odanın boyutuna bağlı olarak kabul edilebilir 
sınırın üzerine çıkabilir. Bu nedenle, kaçaklara karşı önlemler 
alınması gerekebilir. 
Ayrıntılı bilgi için, “Mühendislik Verileri” bölümüne bakın.

4. ÜNİTENİN YERLEŞTİRİLMESİ

4-1 Ünitenin Taşınması

1. Ünitenin taşınacağı güzergahı önceden belirleyin.

2. Üniteyi taşırken, ünitenin hasar görmemesi için kumaş askı 
kullanın. Aşağıdaki hususları dikkate alarak, üniteyi aşağıdaki 
şekilde gösterilen prosedürü takip ederek asın.
• Ürün ağırlığını taşıyabilecek kapasitede askılar kullanın.
• Üniteyi her biri en az 4m uzunluğunda 2 kemer kullanarak 

kaldırın.
• Askıların gövdeyle temas etmesini önlemek için tampon bezi 

kullanın.
• Ürünü ürün merkezinin boşluğunu yer çekimi noktası olarak 

kullanarak kaldırın.
Ünitenin sapını kullanıyorsanız, üniteyi yavaşça taşıyın.

1, 2

<Tek bir ünite
olarak monte edilirse>

Boru yuvası

Buster ünitesi

≥500mm

≥50
0m

m
≥50

0m
m

≥50
0m

m
≥50

0m
m

≥200mm ≥200mm≥500mm ≥500mm

≥500mm

Ön taraf Ön taraf

<Seri monte edilmişse>

Güç beslemesi

Güç beslemesi

Güç beslemesi

Güç bes-
lemesi

Güç 
beslemesi

Ünite soğutucusu

Kumanda 
panosu

Buster 
ünitesi

1,5m veya üzeri

1,5m veya üzeri

1,5m veya üzeri

1,5
m 

ve
ya

 üz
eri

Kumanda 
panosu
Alarm 
paneli

1mm veya üzeri

1,5
m ve

ya
 üz

er
i

1,5
m 

ve
ya

 üz
eri

1m
m ve

ya 
üze

ri

1,5m veya üzeri

1,5m veya üzeri

1,5m veya üzeri

Uzaktan 
kumanda

Dolap

İç ünite

1,5m
 vey

a üz
eri

Kayış askı
Kayış askı

Tampon bez
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4-2 Ünitenin Montajı
• Titreşim ve gürültü oluşumunu önlemek için, ünitenin yeterince 

sağlam bir yüzey üzerine düz olarak yerleştirildiğinden emin olun.
• Üniteyi tabana temel cıvataları kullanarak sabitleyin. (Piyasada 

satılan M8 tipi temel cıvataları, somunları ve pullarını kullanın.)
• Temel cıvataları 20 mm girecek şekilde 

takılmalıdır.

Not
• Çatı üzerine montaj sırasında çatı zeminin yeterince sağlam ve 

tüm kurulumun su geçirmez olduğundan emin olun.
• Temel etrafına drenaj oluklarını yerleştirirken, makine etrafındaki 

alanın drenajının uygun şekilde sağlandığından emin olun.
Çalışma sırasında bazen buster üniteden drenaj suyu çıkışı 
olabilir.

• Buster ünitesi, tuzlu su hasarına 
dayanıklı tipte ise, ürünü temel 
cıvatalarına sabitlemek için reçine 
pullarla birlikte verilen somunları 
kullanın (sağ tarafta verilen çizime 
bakın).
Somunun paslanmaya karşı direnci, somunların sıkılan 
bölümlerindeki kaplamanın sıyrılması durumunda kaybolur.

• Kapalı bir yere monte ediyorsanız, drenaj tavası kiti kullanın.
<Model> BWC63A2
Kapalı bir yere monte edilmiyorsa, aşağıda verilen talimatları 
takip ederek yeterli drenajın sağlandığından emin olun.

4-3 Ünitenin Drenajı
• Ünitedeki drenaj işleri için, boruları tüm drenajı sağlayacak 
şekilde monte edin.

• Montaj konumunun durumuna bağlı olarak, alt gövdede yoğuşma 
meydana gelebilir.
Ünite drenajı yetersiz bir yere monte ediliyorsa, ilave bir drenaj 
tavası (opsiyonel aksesuar) monte edin. 

• Montaj çalışmasını tamamladıktan sonra drenaj tavasının drenaj 
işlevini kontrol edin ve suyun sorunsuz aktığından emin olun.

4-4 Montaj Prosedürü

1. Drenaj tutucuyu drenaj 
soketi çatalının üzerine 
sabitleyin.

2. Drenaj soketini ünitenin alt 
gövdesindeki A drenaj 
deliğine sabitleyin ve 
ardından saat yönünde 
40 derece çevirin.

3. Su kaçaklarını engellemek 
için alt taraftaki diğer drenaj 
deliklerini (B-E) kapatın. 

4. Hortumu piyasada satılan bir plastik hortum (İÇ 25 mm) ve bir 
hortum bandı yardımıyla drenaj soketine bağlayın.
Hortum uzunsa ve sarkıyorsa, bükülmemesine dikkat edin.

Buster ünitesine doğrudan bir drenaj hortumu monte edilecekse, 
yukarıda belirtilen boşluğu bırakın.

5. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARI

Boru Bağlantılarını Gerçekleştiren Yükleniciler için
• Soğutucu akışkan borularını lehimlerken ve bağlarken kesinlikle 

kaynak tozu kullanmayın. Kaynak tozu gerektirmediğinden 
fosforlu bakır lehim metali (BCuP-2) kullanın. Klor bazlı kaynak 
tozları borularda korozyona neden olur. Ayrıca, florin içermesi 
durumunda kaynak tozu, soğutucu akışkan boruları üzerinde 
örneğin soğutucu makine yağının bozulması vb. gibi olumsuz 
etkilere neden olur.

UYARI

• Tüm saha boruları mutlaka yetkili bir soğutucu akışkan teknisyeni 
tarafından yapılmalı ve ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun 
olmalıdır.

[Mevcut soğutucu akışkan borularının / ısı eşanjörlerinin 
yeniden kullanımına ilişkin önlemler]

Mevcut soğutucu akışkan borularını / ısı eşanjörlerini yeniden 
kullanırken aşağıdaki hususları dikkate alın.
Bir yetersizlik olursa arıza meydana gelebilir.
• Mevcut boruları aşağıdaki durumlarda kullanmayın. 

Yerine yeni borular kullanın.
• Boruların farklı boyutlarda olması.
• Boruların mukavemetinin yeterli olmaması.
• Daha önce kullanılan buster ünitesi kompresörünün 

arızaya neden olması.
Soğutucu yağının oksidasyonu ve tortu oluşumu vb. gibi 
olumsuz artık madde etkilerinin söz konusu olması.

• İç ünitenin veya dış ünitenin borularla bağlantısının uzun 
süre kesilmiş olması.
Borulara su ve toz girmiş olması.

• Bakır borularda korozyon meydana gelmesi.
• Daha önce kullanılan buster ünitesi soğutucu akışkanının 

R410A'dan (örn. R404A / R507 veya R407C) farklı olması. 
Soğutucu akışkanda kirlenme olması.

• Saha borularının ortasında kaynaklı bağlantılar bulunuyorsa, 
kaynaklı bağlantılar üzerinde gaz kaçağı kontrolleri gerçekleştirin.

• Bağlantı borularının yalıtıldığından emin olun.
Sıvı ve gaz borusu sıcaklıkları şu şekildedir:
Minimum sıvı borusu giriş sıcaklığı: 
         5°C (Dış ünite için)
      -10°C (İç üniteye)
Minimum gaz borusu giriş sıcaklığı: 
      -45°C (İç ünite için)
     100°C (Dış üniteye) (Maks. sıcaklık)
Kalınlığın yetersiz olması durumunda, ilave yalıtım malzemesi 
ekleyin veya mevcut yalıtım malzemesini yenileyin.

• Yalıtım malzemesi bozulmuşsa, yenileyin.
Mevcut ısı eşanjörlerini yeniden kullanırken aşağıdaki hususları 
dikkate alın
• Yetersiz tasarım basıncına sahip üniteler (bu ürün bir R410A 

ünitesi olduğundan) 2,5 MPa'lık 
[25 bar] bir düşük aşamalı tasarım basıncı gerektirir.

• Isı eşanjörü bağlantısı soğutucu akışkan akışı alttan yukarı 
olacak şekilde gerçekleştirilmiş üniteler

• Bakır tüpleri veya fanı korozyona uğramış üniteler
• Pislik vb. gibi yabancı maddelerle kirlenmiş olabilecek üniteler

20

20
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5-1 Boru Malzemesinin Seçimi
• Kullanılan boruların iç ve dış kısımlarının temiz olduğundan ve sülfür, oksit, toz, talaş, yağ ve su vb. gibi yabancı maddeler içermediğinden 

emin olun.
Yağ yapışma oranı maksimum 10 m'de 30 mg olan borular kabul edilebilir.

• Aşağıdaki soğutucu akışkan borusu tipini kullanın.
Malzeme: Dikişsiz fosforlu deoksit bakır tüp (maksimum 15,9 mm dış çap için C1220T-O ve maksimum 19,1 mm dış çap için C1220T-1/2H)
Soğutucu akışkan borusu boyutu ve et kalınlığı: Boyutu ve et kalınlığını aşağıdaki tabloya göre belirleyin.
(Bu ürün R410A kullanır. Minimum 19,1 mm çapındaki borular için kullanılması durumunda, O tipi dayanım basıncı yetersiz olabilir. 
Bu nedenle, minimum kalınlığı 1,0 mm olan 1/2 H tipi kullanıldığından emin olun.
Minimum çapı 19,1 mm olan borular için O tipi kullanılırsa, minimum kalınlığın 1,2 mm olması gerekir. Bu durumda, her bir 
bağlantının soğuk lehimlendiğinden emin olun.)

• Boru bağlantılarının aşağıdaki tabloda belirtilen aralıklar dahilinde gerçekleştirildiğinden emin olun.

<Soğutucu akışkan borusunun boyutu>

<Soğutucu akışkan borusu uzunluğu ve izin verilen yükseklik farkı>
İç ünite için, dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

<Boru bağlantısı örneği>

Boru boyutu (DÇ × min. kalınlık)(mm) (Not 1)
Sıvı borusu girişi (Buster ünitesi ile dış ünite arasındaki maks. sıvı borusu)
Sıvı borusu çıkışı (Buster ünitesi ile soğutucu dolap arasında)
Emiş borusu (Buster ünitesi ile soğutucu dolap arasında)
Deşarj borusu (Buster ünitesi ile dış ünite arasındaki ana gaz borusu)
(Not 2)
Soğutucu dolabın bağlantı borusunun boyutu, sol tarafta gösterilen tab-
loda verilen branşman borusu boyutunu geçiyorsa, boruları soğutucu 
dolaba yakın döşeyin.

LCBKQ3AV1(E)

Sıvı borusu girişi, çıkışı 
(Not 1) (Not 2)

φ6,4×0,8 (O tipi)

Emiş borusu (Not 1)
(Not 2)

φ15,9×1,0 (O tipi)

Deşarj borusu 
(Not 1)

φ9,5×0,8 (O tipi)

Tek yönde izin verilen maks. uzunluk 
(eşdeğer uzunluk)

a + b + c + d ≤ 130m  (d, d1 ve d2 değerlerinden büyük 
olanını ifade eder)

Maks. branşman borusu uzunluğu 
(gerçek uzunluk)

g ≤ 30m  (d, d1 ve d2 değerlerinden büyük olanını ifade eder)
b + f ≤ 30m 
b + c + d ≤ 30m

Buster ünitesi ile soğutucu 
dolap arasında (eşdeğer uzunluk)

i ≤ 30m

Buster ünitesi ile soğutucu dolap arasındaki 
maks. yükseklik farkı (sağ taraftaki şekle 
bakın)

0 ≤ H ≤ 10m (Sağ taraftaki şekle bakın)

Buster
Ünite

Dolap

H

Zemin

<Buster ünitesi bağlantı sayısı>
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5-2 Borular Monte Edilirken Kirlenmeye Karşı 
Alınacak Önlemler

Boruları boruların içerisine girebilecek neme, kirlere, toza vb. karşı 
koruyun.

Not
Boruları duvardaki deliklerden geçirirken ve boru uçlarını dışarıya 
çıkartırken kir veya tozların boru içerisine girmemesine özellikle 
dikkat edin.

5-3 Boru Bağlantısı
• Lehimleme sırasında nitrojen değişimi veya nitrojen üfleme 

yapıldığından emin olun.

Nitrojen değişimini veya boruya nitrojen üfleme yapılmadan 
gerçekleştirilen lehimleme çalışmalarında borular içerisinde 
yüksek miktarda oksitli film meydana gelebilir ve bu da soğutucu 
akışkan sistemindeki vanaları ve kompresörleri olumsuz 
etkileyebilir ve normal çalışmalarını engelleyebilir.

• Lehimleme gerçekleştirilirken açığa çıkan nitrojen için basınç 
regülatörü 0,02 MPa (yaklaşık 0,2kg/cm

2
: Yanağınızda hafif bir 

esinti hissedecek kadar) değerine ayarlanmalıdır.

Not
Boru bağlantılarını lehimlerken antioksidanlar kullanmayın.
Aksi takdirde, artıklar boruları tıkayabilir ve cihazın arızalanmasına 
neden olabilir.

5-4 Soğutucu Akışkan Borularının Bağlanması

UYARI

• Saha borularını yanlış borulara bağlamamaya dikkat edin. Yanlış 
bağlantı arızaya neden olabilir. 

Boruyu bağlamadan önce boru yuvası kapağını çıkartın. 

• Saha borularının diğer borularla, alt gövdeyle ve ürünün yan 
paneliyle temas etmemesine dikkat edin.

Boru Bağlantılarıyla İlgili Alınacak Önlemler
• Boruları daima izin verilen maks. boru uzunluğu ve izin verilen 

yükseklik farkı aralıkları dahilinde bağlayın.
• Daha yüksek bir çapa izin vermek için boruyu bükün. Ancak, 

boruyu sürekli bükmekten kaçının.
• AIRNET sistemi bağlanacaksa, buster ünitesinin giriş ve çıkış 

boruları üzerine basınç sensörü takmak üzere bir gösterge 
bağlantısı takın (Ayrıntılı bilgi için, Servis Kılavuzuna bakın).

• Dış ünite, buster ünitesinin üzerinde bulunuyorsa gaz borusunda 
her 5 m'de bir bir tutucu oluşturun (yükseltici borudaki yağın 
sorunsuz şekilde geri dönmesini sağlamak için (Aşağıdaki Şekil 
1'e bakın)).

• Buster ünite, dış ünitenin altında bulunuyorsa gaz borusunda her 
5 m'de bir bir tutucu oluşturun (yükseltici borudaki yağın sorunsuz 
şekilde geri dönmesini sağlamak için (Aşağıdaki Şekil 2'ye bakın)).

Kesme Vanası Çalıştırma Yöntemi
Her bir kesme vanasını çalıştırırken aşağıda açıklanan talimatları 
takip edin.

UYARI

• “6-4 Cihaz ve Kurulum Koşullarının Kontrolü” 
bölümünde açıklanan adımları uygulamadan kesme vanasını 
çalıştırmayın.
Gücü açık konuma getirmeden kesme vanasını açık bırakmayın, 
aksi takdirde kompresörde soğutucu akışkan yoğuşması 
meydana gelebilir ve ana güç besleme devresi yalıtımı bozulabilir.

• Kesme vanasıyla ilgili işlemlerde özel bir alet kullandığınızdan 
emin olun. Kesme vanası, arkadan destekli tipte değildir. Aşırı 
kuvvet uygulanması durumunda vana bozulabilir.

• Servis portunu kullanırken bir şarj hortumu kullanın.
• Vana kapağı ve tapası sağlam şekilde sıkıldıktan sonra soğutucu 

gaz kaçağı olmadığından emin olun.

Sıkma torku
Her bir model için uygun kesme vanalarının boyutlarını ve ilgili 
kesme vanalarının sıkma torku değerlerini aşağıdaki tablodan 
kontrol edin.

Kesme vanası boyutları

Çalıştırma yöntemi
1. Vana kapağını çıkartın ve şaftı bir Alyan anahtarı yardımıyla şaftı 

saat yönünün tersine çevirin.
2. Şaftı durana kadar çevirin.
3. Vana kapağını sağlam şekilde sıkın. Vana boyutuna uygun sıkma 

torku için, yukarıdaki tabloya bakın.

Konum Montaj süresi Koruma yöntemi

Dış
Bir aydan fazla Boruyu sıkıştırın

Bir aydan az Boruyu sıkıştırın veya 
bantlayınİç Süreden bağımsız

Soğutucu akışkan borusu

Regülatör

El vanası
Konik bağlantı

Nitrojen

Nitrojen

Lehimlenecek
konum

Sıvı borusu girişi
Boruyu dış ünitenin sıvı
borusuna (soğutucu) bağlayın.

Sıvı borusu çıkışı
Boruyu soğutucu dolabının
sıvı borusuna bağlayın.
Emiş borusu
Boruyu soğutucu dolabının
gaz borusuna bağlayın.

Deşarj borusu
Boruyu dış ünitenin gaz
borusuna (soğutucu) bağlayın.

Sıvı tarafı kesme vanası φ9,5

Gaz tarafı kesme vanası φ9,5

Kesme vanası 
boyutları

Sıkma torku N•m (saat yönünde kapanır)

Şaft (vana gövdesi) Vana kapağı Servis portu

φ9,5 5,4~6,5
Alyan 

anahtarı: 4mm
13,5~16,5 11,5~13,9

Sıvı borusu çıkışı

Emiş
borusu Deşarj borusu

Soğutma
dolabı

Dolabın boru 
çapına bakın

Buster 
ünitesi

Sıvı 
boruları
çıkışı

Boruyu aşağı eğimli 
ayarlayın.

Dış ünitenin (soğutucu) ana gaz borusu
Ana borunun üst
parçasından bağlayın

Üniteyi buster ünitesi durduğunda 
ana borudan içeri doğru akan yağ 
ve sıvı soğutucu akışkana karşı 
korumak için

Boru uzunluğu 30 m veya daha kısa olmalıdır.

Soğutucu dolabı
buster ünitesinin
altındayken

Dış ünite
buster ünitesinin
üzerindeyken

Bir tutucu takın Bir tutucu takın

Soğutucu dolabı Buster ünitesi

Buster
ünitesi

Dış ünite

Ya
kla

şık
5m Ya
kla

şık
5m

Servis portu

Vana kapağı

Altıgen delik

ŞaftSızdırmaz parça
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Kapatma yöntemi
1. Vana kapağını açın ve şaftı bir Alyan anahtarı yardımıyla saat 

yönünde çevirin.
2. Şaftı, vananın sızdırmazlık parçası ile temas edene kadar sıkın.
3. Vana kapağını sağlam şekilde sıkın. Vana boyutuna uygun sıkma 

torku için, yukarıdaki tabloya bakın.

Vana Kapağıyla İlgili Alınacak Önlemler
• Sızdırmazlık parçasına zarar vermemeye dikkat edin.
• Vana kapağını monte ederken, vida dişlerine bir vida kilit maddesi 

uygulayın.
• Sızdırmazlık parçasına vida kilit maddesi (konik somun kullanımı 

için) uygulamayın.
• Vanayı çalıştırdıktan sonra vana kapağını sağlam şekilde 

sıktığınızdan emin olun. Vananın sıkma torku için “Kesme Vanası 
Çalıştırma Yöntemi” bölümüne bakın.

Servis Portuyla İlgili Alınacak Önlemler
• Servis portuyla ilgili işlemleri ittirme çubuğuyla birlikte verilen şarj 

hortumunu kullanarak gerçekleştirin.
• Tapayı monte ederken, vida dişlerine bir vida kilit maddesi 

uygulayın.
• Sızdırmazlık parçasına vida kilit maddesi (konik somun kullanımı 

için) uygulamayın.
• Çalışmayı tamamladıktan sonra tapayı sağlam şekilde 

sıktığınızdan emin olun. Tapanın sıkma torku için “Kesme Vanası 
Çalıştırma Yöntemi” bölümüne bakın.

UYARI

Vana kapağı montaj parçasına ve servis portu vida dişlerine bir 
vida kilit maddesi uygulayın.
Aksi takdirde, içerisine çiğ yoğuşma suyu girecek ve donacaktır. 
Bu nedenle, tapa deformasyonu veya hasarı neticesinde soğutucu 
gaz kaçağı veya kompresör arızası meydana gelebilir.

5-5 Hava Sızdırmazlık Testi / Vakumlu Kurutma

Boru bağlantılarından sonra aşağıdaki testlerin 
gerçekleştirildiğinden emin olun.
• Gaz tarafı ve sıvı tarafı kesme vanalarının açık olduğunu 

kontrol edin.
• Hava sızdırmazlık testi - Daima nitrojen gazı kullanın.

Yüksek basınç tarafını (sıvı tarafını) dış ünitenin tasarım 
basıncına (3,8MPa) kadar ve alçak basınç tarafını (emiş tarafını) 
iç ünitenin (sahada temin edilir) tasarım basıncına (2,5MPa) 
kadar basınçlandırın.
Bu durumda, sağ taraftaki şekilde gösterildiği gibi A portundan ve 
sıvı kesme portundan en az 5 dakika boyunca basınçlandırma 
uygulandıktan sonra 24 saat boyunca hiçbir basınç düşüşü 
görülmezse sistemin sorunsuz olduğu kabul edilir.
Basınç düşüşü yaşanması halinde, kaçak alanları olup olmadığını 
kontrol edin.

• Vakumlu kurutma - Dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

5-6 Boruların Termal Yalıtımı
• Deşarj, emiş ve sıvı taraflarındaki bağlantı borularını 

ve branşman borularını daima yalıtın.
Sıvı ve gaz borusu sıcaklıkları şu şekildedir:
Minimum sıvı borusu giriş sıcaklığı:
          5°C (Dış ünite için)
       -10°C (İç üniteye)
Minimum gaz borusu giriş sıcaklığı
       -45°C (İç ünite için)
      100°C (Dış üniteye) (Maks. sıcaklık)

• Maksimum sıcaklık yaklaşık 100ºC seviyesine çıktığından, ısıya 
direnci 120ºC veya daha yüksek olan bir deşarj borusu kullanın. 
Standart özelliklerinde ısı direnci 80ºC olan emiş ve sıvı boruları 
kullanın.

• Dış ünite tarafı için, dış üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna 
bakın.

UYARI

• Saha borularının boru bağlantılarını daima yalıtın.
(Açıkta kalan borular çiğ yoğuşmasına ve yanıklara yol açabilir.)

Vida dişi
Bir vida kilitleme maddesi 
uygulayın

Sızdırmaz parça
Vida kilitleme maddesi 
uygulamayın

Kesme vanası
Vana kapağı
montaj parçası.

Vana kapağı

Sızdırmaz parça
Vida kilitleme 
maddesi 
uygulamayın

Vida dişi
Bir vida kilitleme 
maddesi uygulayın

Tapa

Port

Sıvı tarafı kesme
vanası portu

Yalıtım (sahada tedarik edilir)

Boruyu, açığa çıkmayacak 
şekilde bağlantıya kadar 
döşeyin.
(Isı direnci:120ºC ve üzeri)

Yalıtım (sahada tedarik edilir)

Sıvı borusu girişi (buster 
ünitesi ile ana sıvı borusu 
arasında)

Sıvı borusu çıkışı (buster 
ünitesi ile soğutucu dolabı 
arasında)

Emiş borusu

Deşarj borusu
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6. SAHA KABLOLARI

Elektrik Mühendisliği Yüklenicileri için
• Bir toprak kaçağı kesicisi taktığınızdan emin olun. Üründe 

bir inverter cihazı mevcuttur. Topraklama kaçağı kesicisinin 
arızalanmasını önlemek için, topraklama kaçağı kesicisinin 
harmonik karışımlara karşı dayanıklı olduğundan emin olun.

• Buster ünitesini soğutucu akışkan borularıyla ilgili çalışmalar 
tamamlanana kadar çalıştırmayın, aksi takdirde kompresör 
arızalanır.

• Güç besleme kablolarını veya iletim kablolarını bağlarken 
termistörler veya sensörler vb. gibi elektrik bileşenlerin hiçbirini 
çıkarmayın. Buster ünitesinin bu elektrik bileşenleri çıkartılarak 
çalıştırılması durumunda kompresör arızalanabilir. 

UYARI

• Sahadaki tüm kablo ve bileşenlerin döşenmesi ve montajı yetkili 
bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve ilgili yerel ve ulusal 
yönetmeliklere uygun olmalıdır.

• Özel olarak ayrılmış bir güç devresinin kullanıldığından emin 
olun. Başka bir cihazla paylaşılan bir güç beslemesini kesinlikle 
kullanmayın.

• Kesinlikle bir faz ilerletme kapasitörü takmayın. Bu ünitede bir 
inverter bulunduğundan, faz ilerletme kapasitörü takılması güç 
faktörü iyileştirme etkisini bozmakla kalmaz aynı zamanda 
yüksek frekanslı dalgalardan dolayı kapasitörün anormal 
ısınması kazasına da yol açabilir.

• Kablo bağlantı çalışmasına tüm gücü kestikten sonra başlayın.
• Güç kablolarını daima ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun 

olarak topraklayın.
• Bu makine bir inverter cihaz içerir. Topraklamayı bağlayın ve 

inverter cihazından kaynaklanan parazitleri düşürerek ve kaçak 
akımın ürünün dış gövdesine şarj olmasına engel olarak diğer 
aygıtlar üzerindeki etkilerini gidermek üzere şarjı sürdürün.

• Topraklama kablosunu gaz borularına, musluk borularına, 
paratonerlere veya telefon topraklama kablolarına bağlamayın.
Gaz boruları: gaz kaçağı varsa patlayabilir veya tutuşabilir.
Musluk boruları: sert plastik borular kullanılmışsa topraklama 
etkisi yok olur.
Telefon topraklama kabloları ve paratonerler: topraklamadaki 
elektrik potansiyelinin anormal şekilde yükselmesi nedeniyle 
yıldırım çarpması durumunda tehlikelidir.

• Bir toprak kaçağı devre kesicisi taktığınızdan emin olun.
Bu ünite bir inverter kullanır, bu nedenle topraklama kaçağı devre 
kesicisinin arızalanmasını önlemek için yüksek harmonikler için 
uygun bir topraklama kaçağı devre kesicisi monte edin.

• Özellikle topraklama kaçaklarının korunmasını amaçlayan 
topraklama kaçağı devre kesicisi, kablolama kullanımı için ana 
şalter veya sigorta ile birlikte kullanılmalıdır.

• Elektrik kablolarının bağlantısı aşağıda verilen kablo şemalarına 
ve talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

• Soğutucu akışkan borularıyla ilgili çalışmalar tamamlanıncaya 
kadar çalıştırmayın.
(Borularla ilgili çalışmalar tamamlanmadan çalıştırılırsa, 
kompresör bozulabilir.)

• Güç kabloları ve iletim kabloları bağlanırken kesinlikle termistörü, 
sensörü vb. çıkarmayın.
(Termistör, sensör vb. olmadan çalıştırılırsa, kompresör bozulabilir.)

• Bu üründe yalnızca güç açık konumdayken çalışan bir ters faz 
koruma detektörü bulunur. Ürün çalışırken anlık bir kesinti 
oluyorsa veya güç gidip geliyorsa, bir ters faz koruma devresi 
monte edin. Ürünün ters fazda çalıştırılması, kompresörün ve 
diğer parçaların arızalanmasına neden olabilir.

• Güç kablosunu sağlam şekilde sabitleyin. Güç, N fazı olmadan 
veya N fazı hatalıyken beslenirse ünite bozulur.

• Güç beslemesini kesinlikle ters fazda bağlamayın. 
Ünite, ters fazda normal şekilde çalışmaz.
Ters fazda bağlantı yapılmışsa, üç fazdan ikisini yer değiştirin.

• Elektrik dengesizlik oranının %2'nin üzerinde olmadığından emin 
olun. Bu değerin üzerinde ise, ünitenin ömrü kısalır.
Oran %4'ün üzerinde ise, ünite kapanır ve iç ünite uzaktan 
kumandasında bir arıza kodu görüntülenir.

• Belirtilen tipte kabloyu sağlam şekilde bağlayın ve terminal 
parçalarına (güç kabloları, iletim kabloları ve topraklama 
terminali) dışarıdan bir kuvvet etki etmesine engel olarak ürünle 
verilen kelepçeyle sabitleyin.

• Mutlaka tüm kutupların ana güç beslemesinden kapatılmasına ve 
açılmasına izin veren bir şalter takılmalıdır.
Bu şalterde mutlaka en az 3 mm'lik bir temas boşluğu 
bulunmalıdır.
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6-1 Tüm Sistem İçin Kablo Bağlantısı Örneği

Not
• Güç besleme kabloları için bir taşıma kanalı kullanın.
• Zayıf elektrik kablolarının (örneğin, uzaktan kumanda kabloları, 

üniteler arası kablolar vb.) ve güç kablolarının birbirleri üzerinden 
geçmediğinden ve aralarında en az 50 mm mesafe 
bırakıldığından emin olun.
Bu mesafenin bırakılmaması elektrik karışmalarına, arızalara ve 
hatalara yol açabilir.

• Güç kablosunu güç kablosu terminal bloğuna bağladığınızdan ve 
“6-2 Gelen Kablo Bağlantı Prosedürü” bölümünde açıklandığı 
gibi sabitlediğinizden emin olun.

• Güç beslemesini uyarı, alarm, çalışma çıkışı ve uzaktan kumanda 
düğmesi için iletim kablosu terminal bloğuna bağlamayın. Aksi 
takdirde, tüm sistem hasar görür.

• İletim kabloları “6-3 Kablo Bağlantısı” bölümünde açıklandığı 
şekilde bağlanmalıdır.

• Kabloları borulara temas etmesini önlemek için yalıtım kilit bağları 
vb. gibi kelepçeler kullanarak sabitleyin.

• Kabloları kontrol kutusu kapağı deformasyonları vb. gibi 
durumları önleyecek şekilde döşeyin. Ayrıca, kapağı sıkıca 
kapatın.

6-2 Gelen Kablo Bağlantı Prosedürü
• Yüksek gerilim kablolarını (güç beslemesi kablosu, topraklama 

kablosu ve soğutucu çalıştırma çıkışı kablosu) ünitenin yan 
tarafındaki kablo açıklıklarından (sol taraftaki deliklerden) geçirin.

• Alçak gerilim kablolarını (iletim kablosu, soğutucu çalıştırma girişi 
kablosu ve uzaktan kumanda kablosu) ünitenin yan tarafındaki 
kablo açıklıklarından (sağ taraftaki deliklerden) geçirin.

Soğutucu zamanlayıcısı
Dondurucu zamanlayıcısı

Not: 3. Arıza durumunda Kontak-kontak çıkışı

Röle

Alarm paneli

Uyarı çıkışı
İkaz çıkışı

Aşırı akım
Aşırı akım
devre kesicisi

Soğutucu çalışma çıkışı

Dondurucu çalışma çıkışı

İç
ünite

Buster ünitesi

Uzak anahtar
(Not 1)

Uzaktan
kumanda

Giriş-Çıkış Çıkış-Çıkış

İç sıcaklık ayar termostatı
Defrost tamamlama termostatı
Solenoid vana

Elektromanyetik kontaktör
(Defrost ısıtıcısı)
Defrost lambası

Entegre ısı kontrol kartı (Sahada temin edilir)

Dondurucu 
zamanlayıcısı

Soğutucu zamanlayıcısı

Dondurucu için
Soğutucu için

ST kumandası

Dolap arayüzü

Uyarı
girişi

Sensör
girişi

Dondurucu dolabı

Soğutucu ünitesi soğutucu

Soğutucu dolabı

Soğutucu dolabı

Trifaze 380-415V
Toprak kaçağı devre kesicisi
(Yüksek frekanslı tip)
(Topraklama hatası, 
aşırı yüklenme ve
kısa devre koruması için)

AC 220-240V
Toprak kaçağı 
devre kesicisi
(Yüksek frekanslı tip)
(Toprak kaçağı,
aşırı yükleme ve
kısa devre
koruması için)

(Not 1)
Uzak anahtar

Toprak kaçağı devre kesicisi
(Topraklama hatası, aşırı yüklenme 
ve kısa devre koruması için)

Dış
ünite

İkaz
girişi
Uyarı
girişi

(Not 3)

(Not 3)

Not: 1. Uzak anahtar için, mikro akım için gerilimsiz kontak (1mA, 12VDC'yi aşmayan) kullanın.
Not: 2. Uyarı, alarm için toplam kapasite: AC 220 ila 240V'de 0,5A veya daha düşük.

Çalışma çıkışı kapasitesi: AC 220 ila 240V'de 0,5A veya daha düşük.

Kablo şeması etiketi
(elektrik aksesuar kutusu 
kapağının arkasında)

Elektrik kablosu, topraklama kablosu
(yüksek gerilim)

İletim kablosu
(alçak gerilim)
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• Küçük hayvanların girme ihtimali varsa, boşluğu (aşağıdaki 
şekilde taralı alanla gösterilmiştir) macun vb. gibi bir malzemeyle 
kapatın.

6-3 Kablo Bağlantısı
Yüksek gerilim kabloları (Güç beslemesi kablosu, Soğutucu 
çalıştırma çıkışı kablosu ve Topraklama kablosu)

• İki kablo tek bir terminale bağlanırsa, bunları pabuç kontaklarının 
arka tarafları birbirine bakacak şekilde bağlayın.

• Ayrıca, iki kabloyu aynı anda aksesuar kelepçe (1) yardımıyla 
reçine kancaya sabitleyerek, ince kablonun üst tarafta 
olduğundan emin olun.

Güç devresi, emniyet cihazı ve kablo gereksinimleri
• Ünitenin bağlanması için mutlaka bir güç devresi (aşağıdaki 

tabloya bakın) gereklidir. Bu devre mutlaka gerekli emniyet 
cihazlarıyla, yani ana şalter, her bir fazda geç patlayan sigorta 
ve topraklama kaçağı devre kesicisi ile korunmalıdır.

• Yalnızca bakır iletkenler kullanın.
• Güç kablosu için yalıtımlı kablo kullanın.
• Güç besleme kablosu tipini ve boyutunu ilgili yerel ve ulusal 

yönetmeliklere uygun olarak seçin.
• Saha kablolarının özellikleri IEC60245'e uygun olmalıdır.
• Korumalı borular kullanılıyorsa, H05VV tipi kablolar kullanın.
• Korumalı borular kullanılmıyorsa, H07RN-F tipi kablolar kullanın.

Soğutucu çalışma çıkışı kablosunun özellikleri

UYARI

• Çalışma çıkışı kablolarını bağlarken “6-1 Tüm Sistem İçin Kablo 
Bağlantısı Örneği” bölümünü harfiyen takip edin.
Çalışma çıkışı kabloları bağlanmazsa, kompresör arızası 
meydana gelebilir.

Alçak gerilim kabloları (iletim kablosu, soğutucu çalışma girişi 
kablosu ve uzaktan kumanda kablosu)
Buster ünitesi ile dış ünite ve buster ünitesi ile entegre ısı kontrol kartı 
ve uzaktan kumanda arasındaki alçak gerilim kablolarını aşağıdaki 
şekle bakarak bağlayın.

<Alçak gerilim kablolarının bağlanması sırasında alınacak 
önlemler>
• 220-240V güç beslemesini kesinlikle alçak gerilim kablosu 

terminal bloğuna bağlamayın. Aksi takdirde, tüm sistem hasar 
görebilir.

• Alçak gerilim kablolarını yüksek gerilim kablolarından 
(güç besleme kablosu, soğutucu çalışma çıkışı kablosu 
ve topraklama kablosu) en az 50 mm izole edin.

• Alçak gerilim kablolarını daima 0,75-1,25 mm
2
 boyutunda 

bir kablo veya muhafaza (dubleks) kullanarak döşeyin.
• Alçak gerilim kablolarını aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde 

döşeyin. Bu sınırların aşılması iletim sorunlarına yol açabilir.
Buster ünitesi ile dış ünite arasındaki mesafe: 100 m

<İletim kablosunun ve soğutucu çalışma girişi kablosunun 
bağlanması>

<Uzaktan kumanda kablosunun bağlanması>
• Uzaktan çalıştırmak ve kapatmak için çalıştırma şalterini şekilde 

gösterildiği gibi “Uzak” konumuna ayarlayın.
• Minimum uygulanabilir yükü 12VDC/1mA olan bir kontak içeren 

bir uzaktan kumanda kullanın.

6-4 Cihaz ve Kurulum Koşullarının Kontrolü
Aşağıdaki hususları kontrol ettiğinizden emin olun.

<Elektrik işlerini gerçekleştiren personel için>
Bkz. “6-2 Gelen Kablo Bağlantı Prosedürü”.

1. Kusurlu güç kablosu veya gevşek somun olmadığından emin olun.
Bkz. “6-3 Kablo Bağlantısı”.

2. Ana güç devresinin yalıtımı bozuldu mu?
Yalıtımı ölçün ve yalıtımın ilgili yerel ve ulusal yönetmelikler 
uyarınca ilgili değerin üzerinde olduğunu kontrol edin.

<Boru bağlantı işlerini gerçekleştiren personel için>

1. Boru boyutunun doğru olduğundan emin olun.
Bkz. “5-1 Boru Malzemesinin Seçimi”.

2. Yalıtım çalışmasının tamamlandığından emin olun. 
Bkz. “5-6 Boruların Termal Yalıtımı”.

3. Kusurlu soğutucu akışkan borusu bulunmadığından emin olun.
Bkz. “5. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARI”.

7. ÇALIŞMA SONRASI KONTROLLER
• Aşağıdaki çalışmaların montaj kılavuzuna uygun olarak 

tamamlandığından emin olun.
 Boru bağlantı işleri
 Kablo bağlantı işleri
 Hava sızdırmazlık testi/vakumlu kurutma
 İç ünite montaj çalışması (Soğutucu ünite soğutucusu, 

soğutucu dolap, dondurucu dolap, klima)
 Dış ünite montaj çalışması
 Drenaj suyu

Faz ve 
frekans

Gerilim
Minimum 

devre amperi
Önerilen 
sigortalar

LCBKQ3AV1 φ1,50Hz 220-240V 15A 20A

Elektrik kablosu kalınlığı 0,75~1,25mm
2

Maks. kablo uzunluğu 130m

Kablo bağlantısı sırasında 
 yüksek basınç borusunu taralı 
alana yaklaştırmayın.

Boşluk
(Sızdırmazlık 
maddesiyle kapatın.)

Güç beslemesi
(Monofaze 220~240V)

Topraklama
kablosu

Güç beslemesi
terminal bloğu

Topraklama kablosu

Yalıtım bileziğini
bağlayın

Güç beslemesi kablosu

Topraklama terminali

X1M

X1M

Aşırı akım 
devresi kesicisi
(Toprak kaçağı 
devre kesicisi)

Soğutucu çalışma 
çıkışı kablosu

Soğutucu çalışma çıkışı 
kablosunu (S1, S2) ürünle 
verilen kelepçeyle sabitleyin.

Güç besleme kablosunu 
(L/N fazları) ürünle verilen 
kelepçeyle sabitleyin.

L N

Terminal bloku Pabuç tipi terminal Kablo: dar
Kelepçe (1)

Kablo: kalın

Reçine kanca

Yüksek gerilim kablosu Alçak gerilim kablosu İletim kablosu

Soğutucu çalışma
girişi kablosu

Soğutucu çalışma girişi kablosu

<Dış ünite>

F1F2 F1F2 F1F2 T1T2 F1F2 1 2
Giriş-Çıkış Çıkış-Çıkış Çıkış-Çoklu Giriş-Çıkış

<Buster ünitesi>

50mm ve üzeri

İletim
kablosu Güç besleme kablosunu 

kesinlikle bağlamayın

Alçak gerilim kablosunu ürünle 
verilen kelepçeyle sabitleyin

UZAK AÇIKKAPALI

UZAK AÇIK
Uzak anahtar
(1 ile 2 arasında)

Bir kontak girişini bağlayın
KAPALI
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8. SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
Buster ünitesinin çalıştırılması için soğutucu akışkan şarj edilmesi 
gerekir.
Soğutucu akışkan şarj işlemi için dış ünitenin montaj kılavuzuna 
bakın.

9. TEST İŞLETMESİ

Test işletmesi personeli için

Dış üniteyi deneme amacıyla tek başına çalıştırmayın.
Montaj çalışması tüm sistem için tamamlandıktan sonra bir test 
işletmesi gerçekleştirmek üzere aşağıdaki prosedürü takip edin:

Test işletmesi prosedürü

1. Dış ünitenin ve buster ünitesinin gaz ve sıvı tarafındaki kesme 
vanalarını sonuna kadar açın.

2. Dış ünitenin, buster ünitesinin ve iç ünitenin (klima, soğutucu 
dolap, soğutucu ünite soğutucusu) elektrik aksesuar kutusu 
kapaklarının ve dış ünite ve buster ünitesi boru kapağının kapalı 
olduğunu kontrol edin. 
Ardından, dış ve iç üniteleri ve buster ünitesini (klima, soğutucu 
dolap, soğutucu ünite soğutucusu) açık konuma getirin.

3. Dış ünitenin ve buster ünitesinin kontrol kapağındaki çalıştırma 
şalterini açık konuma getirin. (Dış ünite fanı, çalıştırma şalteri 
açık konuma getirildikten ve kompresör çalışmaya başladıktan 
yaklaşık 10 dakika sonra dönmeye başlar.)

4. Üniteyi çalıştırmak için dış ünitenin (klimanın) uzaktan kumandası 
üzerindeki AÇMA/KAPAMA düğmesini açık konuma getirin.

5. Dış ünitenin kontrol camından sızdırmazlık durumunu kontrol 
edin. Soğutucu akışkan eksikse, soğutucu akışkanın belirtilen 
seviyeye kadar şarj edildiğini kontrol edin.

6. Her bir ünite için aşağıda belirtilen hususları kontrol edin.

7. Gücü kapalı konuma getirmeden önce çalıştırma şalterinin kapalı 
konuma getirildiğinden emin olun.

Hata tanılama
• Test işletmesi sırasında uzaktan kumandada hiçbir şey 

görüntülenmiyorsa aşağıdaki hususları kontrol edin.

<İç ünite (klima)>
1. Güç açık konumda mı?
2. Kablo (güç beslemesi, iç ünite ve uzaktan kumanda arasında) 

kopuk mu veya bağlantısı yanlış mı?
3. PCB sigortası erimiş mi?

• Güç kablosu ve iletim hattı değiştirilmişse, iç ünitenin (klima, 
soğutucu dolap, soğutucu ünitesi soğutucusu) ve entegre ısı 
kontrol kartının gücünü açık konumda bırakın, dış ünitelerin 
çalıştırma şalterini kapalı konuma getirin ve ardından mutlaka dış 
ünitenin elektrik aksesuar kutusunun (sağ tarafta) PCB'si (A1P) 
üzerindeki düğmeyi (BS5) en az 10 saniye boyunca basılı tutun 
(Elektrik aksesuar kutusunun sağ üst tarafındaki kontrol kapağını 
(sağ tarafta) açın ve yalıtımlı bir çubuk yardımıyla düğmeye (BS5) 
basın). (Sağ taraftaki şekle bakın.)

• Diğer arıza kodlarıyla ilgili bilgi için Servis Kılavuzuna bakın.

• Test işletmesi sırasında uzaktan kumandada bir arıza kodu 
görüntüleniyorsa aşağıdaki adımları takip edin.

*1
Güç beslemesini sıfırlamak için çalıştırma şalterini “KAPALI” konuma 
getirin ve ardından üniteyi yeniden başlatmak üzere şalteri “AÇIK” 
konuma getirin. Sorun devam ediyorsa, Servis Kılavuzuna bakın. 

UYARI

• Çalıştırma şalterini “AÇIK” konuma ayarladıktan sonraki 1 dakika 
içerisinde güç beslemesini kapalı konuma getirmeyin.
Çalıştırma şalteri “AÇIK” konuma ayarlandıktan ve her bir 
kompresör çalışmaya başladıktan sonra birkaç saniye boyunca 
elektrik kaçağı kontrolü gerçekleştirilir, bu nedenle bu süre 
içerisinde güç beslemesinin kesilmesi yanlış bir kontrolün 
gerçekleştirilmesine neden olur.

Bayiler için

• Test işletmesi sona erdikten sonra, boru kapağının ve ön panelin 
takılı olduğunu kontrol edin.

• Müşteriye teslim gerçekleştirirken, Çalıştırma Kılavuzunu kullanın 
ve cihazın nasıl kullanılacağını ayrıntılı şekilde açıklayın.

• Teslimat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar için, her bir 
üniteyle birlikte verilen Montaj Kılavuzuna da bakın.

Soğutucu dolap

Soğuk hava üflenmelidir ve sıcaklık ön 
ayar seviyesine düşmelidir.
Ünite, zamanlayıcıda ayarlanan sürede 
defrost işlemini başlatmalıdır.

Soğutucu ünitesi soğutucusu

Soğuk hava üflenmelidir ve sıcaklık ön 
ayar seviyesine düşmelidir.
Ünite, zamanlayıcıda ayarlanan sürede 
defrost işlemini başlatmalıdır.

Klima
Soğuk hava (veya sıcak hava) 
üflenmelidir.

Arıza kodu Montaj kusuru Uygulanacak işlem

E3, E4 Kesme vanaları kapalıdır
Kesme vanalarını sonuna 
kadar açın.

EJ

Kablo bağlantı hatası 
veya buster ünitesi ile 
dış ünite arasındaki iletim 
kablolarından dolayı 
buster ünitesi arızası

Buster ünitesi ile dış ünite 
arasındaki iletim kablolarını 
kontrol edin.
Arıza kodu devam ederse, 
buster ünitesinin elektrik 
aksesuarları kutusundaki 
baskılı devre kartı (A2P) 
üzerindeki LED'i kontrol 
edin. Kontrol yöntemi için 
Servis Kılavuzuna bakın.

L4 Hava geçişi tıkalıdır
Hava geçişi önündeki 
engelleri kaldırın.

U1 Güç beslemesi fazı terstir
Üç güç beslemesi 
kablosundan iki kabloyu 
yer değiştirin.

U2 Gerilim düşüşü
Gerilim düşüşünü kontrol 
edin.

U4, UF
Üniteler arasındaki iletim 
hatlarının bağlantısı 
yanlıştır

Dış ünite ile klima 
arasındaki iletim hatlarının 
bağlantısını kontrol edin.

UA
Sistem uyuşmazlığı 
durumunda

Klimanın öngörüldüğü 
şekilde bağlandığını 
kontrol edin.

E2 Elektrik kaçağı Bkz. *1.

Kontrol kapağı (sağ)
(Elektrik aksesuar kutusunun sağ üst bölümü)
Türkçe 11
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