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KURULUM TAL‹MATLARIKURULUM TAL‹MATLARIKURULUM TAL‹MATLARIKURULUM TAL‹MATLARIKURULUM TAL‹MATLARI

� Klimayı çalıfltırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun veKlimayı çalıfltırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun veKlimayı çalıfltırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun veKlimayı çalıfltırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun veKlimayı çalıfltırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve
karflılaflabilece¤iniz sorunlarda kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.karflılaflabilece¤iniz sorunlarda kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.karflılaflabilece¤iniz sorunlarda kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.karflılaflabilece¤iniz sorunlarda kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.karflılaflabilece¤iniz sorunlarda kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

� Bu ünitenin tamiri veya bakımı için yetkili bir servis teknisyeniyle temasa geçin.Bu ünitenin tamiri veya bakımı için yetkili bir servis teknisyeniyle temasa geçin.Bu ünitenin tamiri veya bakımı için yetkili bir servis teknisyeniyle temasa geçin.Bu ünitenin tamiri veya bakımı için yetkili bir servis teknisyeniyle temasa geçin.Bu ünitenin tamiri veya bakımı için yetkili bir servis teknisyeniyle temasa geçin.
� Bu klima denetim olmadan küçük çocuklar veya hastalar tarafındanBu klima denetim olmadan küçük çocuklar veya hastalar tarafındanBu klima denetim olmadan küçük çocuklar veya hastalar tarafındanBu klima denetim olmadan küçük çocuklar veya hastalar tarafındanBu klima denetim olmadan küçük çocuklar veya hastalar tarafından

kullanılmamalıdır.kullanılmamalıdır.kullanılmamalıdır.kullanılmamalıdır.kullanılmamalıdır.
� Kılavuzdaki ‹ç ve Dıfl ünitelerin resimleri sadece taslak olup satın aldı¤ınız klimanınKılavuzdaki ‹ç ve Dıfl ünitelerin resimleri sadece taslak olup satın aldı¤ınız klimanınKılavuzdaki ‹ç ve Dıfl ünitelerin resimleri sadece taslak olup satın aldı¤ınız klimanınKılavuzdaki ‹ç ve Dıfl ünitelerin resimleri sadece taslak olup satın aldı¤ınız klimanınKılavuzdaki ‹ç ve Dıfl ünitelerin resimleri sadece taslak olup satın aldı¤ınız klimanın

fleklinden farklı olabilir.fleklinden farklı olabilir.fleklinden farklı olabilir.fleklinden farklı olabilir.fleklinden farklı olabilir.
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1. KURULUM YERININ SEÇILMESI1. KURULUM YERININ SEÇILMESI1. KURULUM YERININ SEÇILMESI1. KURULUM YERININ SEÇILMESI1. KURULUM YERININ SEÇILMESI
1-1 ‹ç ünite1-1 ‹ç ünite1-1 ‹ç ünite1-1 ‹ç ünite1-1 ‹ç ünite
 � ‹ç üniteye tam olarak yukarıdaki diyagramda gereken alanı sa¤layan yerler.
 � Hava girifli ve ç›k›fl›n›n engellenmedi¤i bir yer.
 � ‹ç ünitenin a¤›rl›¤›n› kald›rabilecek bir yer.
 � Hava filtresinin afla¤ıya çıkarılması için uygun bir yer.
 � Uzaktan kumanda sinyalinin do¤rudan günefl ›fl›n›na maruz kalmayaca¤› bir yer.
 � Mümkünse odanın ortasında.
(1) ❏ Lütfen üniteyi sa¤lam ve düz bir zemin üzerine oturttun;

❏ Lütfen ünitenin çevresinde kurulum ve bakım için yeterli alan bırakın.

2) Lütfen iç ünite ile dıfl ünite arasındaki yükseklik farkının, so¤utucu borusunun uzunlu¤unun ve
borunun dirsek yerlerinin özelliklerinin afla¤ıdaki rakamları aflmadı¤ını kontrol edin:
Yükseklik farkı: 10 metreden fazla olmamalı (iç ile dıfl ünite arasındaki yükseklik farkı 10

metreden fazla olursa, dıfl ünitenin iç üniteden yüksek olması tavsiye edilir.)
Boru uzunlu¤u: 20 metreden fazla olmamalı
Dirsekler:  5 taneden fazla olmamalı

1-2 Dıfl ünite1-2 Dıfl ünite1-2 Dıfl ünite1-2 Dıfl ünite1-2 Dıfl ünite
(1) Dıfl üniteyi kurmadan önce afla¤ıdakileri yapmalısınız:
 ❏ Do¤rudan günefl ıflınları veya baflka ısı/ıflınların ulaflamadı¤ı bir yer seçin. Bunlar

kaçınılmazsa, bir günefllik gerekmektedir.
 ❏ ‹ç ünitenin borusu ve elektrik kabloların döflenmesinin kolayca yapılabilece¤i bir yer seçin.
 ❏ Yanıcı gazların sızabilece¤i veya birikebilece¤i yerlerden kaçının.
 ❏ “Isıtma” modundayken suyun dıfl üniteden  akabilece¤ini unutmayınız.

DikkatDikkatDikkatDikkatDikkat
� Afla¤›daki yerlerde kurulum yapmak sorunlara neden olabilir. Kurulum imkans›z ise lütfen yerel

bayiinize dan›fl›n.
(1) Makine ya¤›n›n fazla oldu¤u bir yer.
(2) Sahil gibi tuzlu bir yer.
(3) Kaplıca.
(4) sülfür gazının fazla oldu¤u bir yer.
(5) Telsiz cihazlar, kaynak makinesi, t›bbi tesisatlar gibi yüksek frekans makinelerinin bulundu¤u

bir yer.
(6) Bu cihaz çamafl›rlar›n y›kand›¤› yerde kurulmayacakt›r.

Ön
>200cm

>30(cm)
(min)

10cm(min)
(Boru tarafı: En az 30cm.
gereklidir)

10cm(min)
(Boru tarafı: En az 30cm.
gereklidir)

Arka sa¤ 5c
m

(m
in

)

(duvar veya engel)

4cm
(min)
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(2) Dıfl ünite çatı gibi çevresinde korumalar olmayan bir yerlerde kurulacaksa, sert rüzgârların
do¤rudan hava çıkıflına gelmesini önleyin, çünkü bu durum hava akıflında sorun yaratabilir.
Örne¤in:
Hava çıkıflının duvara do¤ru bakmasını
(e¤er varsa) ve duvar ile hava çıkıflı arasında
300 santimlik bir mesafe olmasını sa¤layın.

(3) ❏ Ünitenin çevresinde kurulum , bakım ve ünitenin çalıflması için yeterli mesafe bırakın.
❏ Mümkün oldu¤u kadar yakın çevredeki engelleri kaldırın.
Hava girifl tarafı bir duvara bakıyorsa Hava çıkıfl tarafı bir duvara bakıyorsa

Sistemin kullanıldı¤ı mevsimde rüzgârın esti¤i
yöne (biliniyorsa) dikey olacak flekilde kurmaya
çalıflın.

A, B ve C, yönlerinden ikisini açık bırakın.

Bakım tarafı

Hava çıkıflı

Hava girifli

Hava girifli

(Duvar veya engel)

>300cm >50cm

Bakım
tarafı

2. KURULUM2. KURULUM2. KURULUM2. KURULUM2. KURULUM

Kurulum aksesuarları
NO.

1

2

3

Adet

1

2

4

 fiekillerParça ‹simleri
Kurulum Sehpası
(duvar montajı için)
3,9 X 25 Vidası
(sehpayı monte etmek için)

Düz Pul

Hava çıkıflı

Hava girifli

Hava girifli

(Duvar veya engel)

>30cm  >30cm

>50cm

Bakım
tarafı

2-1 ‹ç ünite2-1 ‹ç ünite2-1 ‹ç ünite2-1 ‹ç ünite2-1 ‹ç ünite
(1) Aksesuarlar

Kurmadan önce, afla¤ıda listelenen aksesuarları kontrol edin.
Geçici olarak kullanılan parçaları saklayın.

A

Güçlü rüzgar

Güçlü rüzgar Hava çıkıflı

C

B
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Boru ba¤lantısı için aksesuarlar
NO.

4

5

6

7

8

Parça ‹simleri

Boru - delik - koruma Halkası

Ses/Isı ‹zolasyon Malzemesi

Su biriktirme tepsisi

Conta

Drenaj Ba¤lantı Yeri

Adet

1

2

1

1

1

fiekiller

D›fl Çap: 52mm
‹ç Çap: 36mm
Uzunluk: 100cm

� Yukarıdaki tablo ile Malzeme Listesi arasında herhangi bir fark varsa, Malzeme Listesi
öncelikli olacaktır.

So¤utucu borusu (ihtiyari)

NO.

11

12

‹simleri

Sıvı Tarafı Büyüklü¤ü

Gaz Tarafı Büyüklü¤ü

20000~30000

Çap: 9,53mm

Çap: 16mm

30000~55000

Çap: 12,7mm

Çap: 19mm

Kablo ba¤lantısı için aksesuarlar
NO.

9

10

Parça ‹simleri

Kablo ba¤lantısı için malzeme

Bant

Adet

2

3

fiekiller

kapasite (Btu/saat)
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(2) Düflmeye karflı önlemler
‹ç ünitenin düflmesini engellemek için afla¤ıdakileri yapmalısınız:

 ❏ Üniteye dikkat edin çünkü uzun oldu¤undan dolayı ünite kolayca düflebilir;
 ❏ Kazayla düflmesini önlemek için üniteyi duvara ve yere sa¤lam bir flekilde sabitleyin.

(3) Hava girifl kanalını sökmek
Boruları ve kabloları ba¤lamadan önce lütfen hava girifl
kanalını sökün.
Kanal üzerindeki iki kolu afla¤ıya çekip iki vidayı söktükten
sonra hava girifl kanalını serbestçe çıkarabilirsiniz.

(4) ❏ Boruları ve kabloları ba¤lamadan önce Boru Sabitleyicisini çıkarın; bu ifllemi tamamladıktan
sonra tekrar takın.

❏ Boruları ve kabloları her iki yandan ve arka taraftan sabitlemek için 4 ve 9 numaralı
aksesuarları kullanın.

3

Hava girifl
Kanalı

So¤utucu/drenaj
borusu deli¤i  φ 80

Kurulum Sehpası

Düz Pul

Düz Pul

Vidası
3,9 X 25

Vidası
3,9 X 25

Vidası
3,9 X 10
(ünite üzerinde)

Hava
çıkıflı

Hava
girifli

Kurulum Sehpası2

Drenaj Borusu

RakorRakor

So¤utucu borusu

Her iki yanda boru/kablo deli¤i konumları

Kablo
deli¤i  φ 35
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     Arka tarafta boru/kablo deli¤i konumu                         Alt tarafta boru/kablo deli¤i konumu

2-2 Dıfl ünite2-2 Dıfl ünite2-2 Dıfl ünite2-2 Dıfl ünite2-2 Dıfl ünite
 ❏ Klimayı orijinal olarak paketlendi¤i gibi kurulum yerine nakledin;
 ❏ Üniteyi monte ederken dikkat edin çünkü ünitenin a¤ırlık merkezi ünitenin ortasında de¤ildir;
 ❏ Nakliyat sırasında üniteyi 45 dereceden fazla e¤meyin; (Yatay olarak durmasını önleyin)
 ❏ Tavan / duvar malzemesi metal ise elektrik izolasyonun iyi flekilde yapılmıfl olmasından emin

olun.

 ❏ Ünitenin ayaklarını cıvatalarla (M10/M8) sabitleyin. Ünitenin patlamalara veya depremlere
karflı durabilecek kadar sa¤lam bir flekilde monte edilmifl oldu¤undan emin olun.

 ❏ Yukarıdaki bilgilere göre betondan bir temel oluflturun.

3. SO⁄UTUCU BORUSU3. SO⁄UTUCU BORUSU3. SO⁄UTUCU BORUSU3. SO⁄UTUCU BORUSU3. SO⁄UTUCU BORUSU
Suyun yo¤unlaflmasını ve damlamasını önlemek için so¤utucu borusu ve drenaj borusu ısı
yönünden izole edilmifl olmalı.
‹ç üniteyi dıfl üniteye ba¤lamak için bir rakor kullanılır.
Afla¤ıda gösterildi¤i gibi, so¤utucu borusu iç ile dıfl üniteleri ba¤lamak için kullanılır.

NOTNOTNOTNOTNOT Bükülebilen boru 3 kereden fazla bükülmemeli.

NOTNOTNOTNOTNOT Gözüken bütün rakorlu boruları ve so¤utucu borularını
ısı izolasyon malzemesi ile kaplayın.

So¤utucu/drenaj
borusu deli¤i

Dıfl
ünite

Kablo
deli¤i φ 35

So¤utucu/drenaj
borusu deli¤i

Yeterince genifl

Derin Taban

Vidalar ile sabitleyin

Politen boru

Isı izolasyon kaplaması

Bükülebilen

Rakor
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3-1 So¤utucu Borusunun Ba¤lantısı3-1 So¤utucu Borusunun Ba¤lantısı3-1 So¤utucu Borusunun Ba¤lantısı3-1 So¤utucu Borusunun Ba¤lantısı3-1 So¤utucu Borusunun Ba¤lantısı
(1) So¤utucu borusunun ba¤lantısı sadece iç ve dıfl ünitelerin montajının do¤ru flekilde

yapılmasından sonra yapılabilir.
(2) Çalıflma yapmadan önce servis valfları tamamen kapalı olmalı. So¤utucu borusunu

ba¤lamadan önce, valfların tamamen kapalı olmasını kontrol etmeyi unutmayın.
(3) So¤utucu borusunun ba¤lanma yöntemi: ‹lk olarak dıfl ünite üzerindeki iki valfı ve iç ünite

üzerindeki boru ba¤lantı somununu çevirerek çıkarın (lütfen bunları dikkatlice saklayın). Lütfen
so¤utucu borusunu kılavuza göre ba¤layın. Boru ba¤lantı somununu iyice sıkmalısınız ve hiç
sızıntı olmamalı. Not: Denge sa¤lamak için iki tane anahtar lazım olacak.

(4) So¤utucu borusunun ba¤lantısı tamamlandıktan sonra, sistemi açmadan önce iç üniteyi kontrol
valfları üzerindeki bakım giriflinden vakum ile temizlemeli veya yüksek basınç valfını açıp
havayı kapalı olan alçak basınç valfı üzerindeki bakım giriflinden boflaltmalısınız.
Bu yaklaflık on saniye sürecektir. Sonra bakım giriflinin vidasını iyice sıkın.
(So¤utucu gazı eklerken, dıfl ünitenin üzerindeki alçak-basınç valflarının bakım girifli
aracılılı¤ıyla doldurun).

(5) Sistemin gücünü açmadan önce bütün valfları tamamen açın, aksi takdirde düflük verimlilik
yüzünden düzgün çalıflmayacaktır.

(6) Gaz sızıntısı kontrolü. Sızıntı detektörü veya sabunlu su kullanarak ba¤lantılardan gaz
gelmedi¤ine emin olun.

DikkatDikkatDikkatDikkatDikkat

A: Lo boflaltma valf› B: Hi boflaltma valf›
C ve D, iç ünitenin ba¤lant›s›n›n uçlar›n› gösterir.

Boflaltma valfiyla çaliflirken d‹kkat ed‹lecek hususlarBoflaltma valfiyla çaliflirken d‹kkat ed‹lecek hususlarBoflaltma valfiyla çaliflirken d‹kkat ed‹lecek hususlarBoflaltma valfiyla çaliflirken d‹kkat ed‹lecek hususlarBoflaltma valfiyla çaliflirken d‹kkat ed‹lecek hususlar
 ❏ Valf pimini  duruncaya kadar açın. Daha fazla açmaya çalıflmayın.
 ❏ Valf pimi kapa¤ını bir anahtar vb. ile sıkıca kapatın.

‹ç ünite
kontrol noktas›

Elektrik kutusu

D›fl ünite
kontrol noktas›

AB

C
D

D

D›fl ünitet  So¤utucu
‹ç ünite

Rakor

Conta

Kapak

Valf pimi

Valf
gövdesi

Ara ba¤lant›s›Boflaltma valf›

φ 19mm/ φ16mm

φ 12,7mm/ φ 9,53mmA

B

C
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� Bükülebilen boru için uyarılarBükülebilen boru için uyarılarBükülebilen boru için uyarılarBükülebilen boru için uyarılarBükülebilen boru için uyarılar
❏ Bükülebilen boru oda içinde kullanılmalı;
❏ Bükme açısı 90 dereceyi aflmamalı;
❏ Mümkünse bükme yeri borunun ortasında olmalı, bükme yarı çapı mümkün oldu¤u kadar genifl

olmalı;
❏ Bükülebilen boru 3 kereden fazla bükülmemeli.
� ‹nce boruyu bükün‹nce boruyu bükün‹nce boruyu bükün‹nce boruyu bükün‹nce boruyu bükün
❏ Bükerken, bükülen ısı-izolasyonlu borunun iç tarafını keserek bir yarık açın (büktükten sonra

yumuflak bir bant ile sarın).
❏ fiekil bozuklu¤unu engellemek için yarıçapı mümkün oldu¤u kadar genifl olmalı.
❏ Daha küçük bir dirsek oluflturmak için boruları büken bir alet kullanın.

3-2 Yapı Marketlerde Satılan Tunç Boruların Kullanımı3-2 Yapı Marketlerde Satılan Tunç Boruların Kullanımı3-2 Yapı Marketlerde Satılan Tunç Boruların Kullanımı3-2 Yapı Marketlerde Satılan Tunç Boruların Kullanımı3-2 Yapı Marketlerde Satılan Tunç Boruların Kullanımı
Dıfl ünitedeki kontrol valflarını tamamen kapatmalısınız (çalıflma sırasında). So¤utucu borusu iç ile
dıfl ünitelerine ba¤landıktan sonra, dıfl ünite üzerindeki alçak basınç kontrol valflarının bakım
giriflinden havayı boflaltın.Hava boflaltıldıktan sonra bakım girifli üzerinde somunları iyice sıkın.

3-3 So¤utucu borusunu tamamen açmak için3-3 So¤utucu borusunu tamamen açmak için3-3 So¤utucu borusunu tamamen açmak için3-3 So¤utucu borusunu tamamen açmak için3-3 So¤utucu borusunu tamamen açmak için
Yukarıdaki adımları (1. adım veya 2. adım) tamamladıktan sonra dıfl ünitedeki kontrol valflarını
tamamen açık tutmalısınız

NOTNOTNOTNOTNOT ❏ Rakoru sıkmadan önce boruya ve ba¤lantı yüzeylerine so¤utucu ya¤ı sürün;
❏ Ba¤lantı yaptıktan sonra sızıntı detektörü veya sabunlu su kullanarak ba¤lantılardan

gaz sızıntısı olmadı¤ına emin olun;
❏ Oda içerisindeki ba¤lantı yerinin izole edildi¤ine emin olun.
❏ Boruları ba¤lamak için iki tane anahtar kullanın.

3-4 So¤utucu Gazını Doldurmak3-4 So¤utucu Gazını Doldurmak3-4 So¤utucu Gazını Doldurmak3-4 So¤utucu Gazını Doldurmak3-4 So¤utucu Gazını Doldurmak
Dıfl ünitede 5 metre uzunlu¤unda bir boru için do¤ru so¤utucu gazının miktarı Ürün Bilgi Plakası
üzerinde yazılıdır. Daha uzun bir boru kullanmak zorunda kalırsanız, her fazla metre için afla¤ıdaki
hesaplamaya göre fazla so¤utucu gaz eklenmeli.

NOTNOTNOTNOTNOT
Yapı marketlerde satılan boruyu kullanıyorsanız, ısı-izolasyon malzemesinin bizim
sa¤ladı¤ımız boruların malzemesi ile aynı oldu¤una emin olun. (en az 12 millim
kalınlı¤ında)

Boruyu çözün,
onu düzlefltirin

Boruyu bükmek için baflparma¤ı kullanın

Asgari Yarıçap 100 mm

‹ç ünite

Tork anahtarı

Anahtar

Dıfl ünite

Ba¤lant› borusu uzunlu¤u Hava alma yöntemi Eklenecek fazla so¤utucu gaz›n miktar›
5m ’den az Vakum pompas›n› kullan›n.

5~20m Vakum pompas›n› kullan›n.
  S›v› taraf›: φ 9,53 S›v› taraf›: φ 12,7
      (L-5) X 65g (L-5) X 90g
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3-5 . Hava Tazeleme3-5 . Hava Tazeleme3-5 . Hava Tazeleme3-5 . Hava Tazeleme3-5 . Hava Tazeleme
Vakum Pompasını KullanırkenVakum Pompasını KullanırkenVakum Pompasını KullanırkenVakum Pompasını KullanırkenVakum Pompasını Kullanırken

(Manifold valf›n›n kullan›m yöntemi hakk›nda bilgi için onun kullan›m k›lavuzuna bak›n.)
1. A, B, C, D rakorlar›n› tamamen s›kt›ktan sonra, manifold valf› dolum hortumunu boflaltma

valf›n›n gaz borusu taraf›na bir dolum girifline tak›n.
2. Dolum hortumunun ucunu vakum pompas›na tak›n.
3. Manifold valf›n›n Lo vanas›n› tamamen aç›n.
4. Boflaltmak için vakum pompas›n› çal›flt›r›n. Boflaltma ifllemini bafllatt›ktan sonra, boflaltma

valf›n›n gaz taraf›nda rakoru yavaflça gevfletip havan›n giriflini kontrol edin. (Vakum pompas›n›n
ç›kard›¤› ses de¤iflir ve gaz miktar› göstergesi eksi
yerine 0 gösterecek)

5. Boflaltma ifllemi tamamland›ktan sonra, manifold valf›n›n
Lo vanas›n› tamamen kapat›n ve vakum pompas›n›
durdurun.
Boflaltmay› 15 dakika daha yap›n ve gaz miktar›
göstergesinin -76cmHg (-10x106 Pa) gösterdi¤ini kontrol
edin.

6. Gazın dıfları çıkması için 6~7 saniye  B boflaltma valfını
saat yönünün tersine 45° çevirin, ardından rakorları
tekrar sıkın. Bas›nç göstergesindeki bas›nc›n atmosfer
bas›nc›ndan biraz daha yüksek oldu¤una emin olun.

7. Dolum hortumunu alçak basınç dolum noktasından çıkarın.
8. Boflaltma valf›n›n B ve A pimlerini tamamen aç›n.
9. Boflaltma valf›n›n kapa¤›n› s›k›ca kapat›n.

4. DRENAJ BORUSU4. DRENAJ BORUSU4. DRENAJ BORUSU4. DRENAJ BORUSU4. DRENAJ BORUSU
‹ç Ünitenin Drenaj Borusu

❏ Drenaj borusunun afla¤ıya akacak flekilde dıflarıya ba¤landı¤ına emin olun;
❏ Eklenen yumuflak drenaj borusu olarak yapı marketlerde satılan PVC plastik boru (dıfl çapı

26 mm) uygundur;
❏ Lütfen Yumuflak Drenaj Borusunu Drenaj Borusuna ba¤layıp bant ile sabitleyin;

e¤er Drenaj Borusunu oda içinde ba¤lamanız gerekirse, hava girmesinden do¤an
yo¤unlaflmayı önlemek için boruyu ısı-izolasyon malzemesi ile kaplamalı (özgül a¤ırlık 0,03 ve
en az 9 mm kalınlı¤ında polietilen boru) ve sabitlemek için Yapıflkan Bandı kullanmalısınız.

❏ Drenaj Borusunu ba¤ladıktan sonra, lütfen suyun borudan düzgün bir flekilde boflalıp
boflalmadı¤ını ve sızıntı olup olmadı¤ını kontrol edin.

� Daha sonra suyun yo¤unlaflması ve damlamasını önlemek için so¤utucu borusu ve drenaj
borusu ısı yönünden izole edilmifl olmalı.

Boruyu kaplamak için bant.Drenaj borusu

Drenaj borusu

Alçak basınç valfı

Manifold valf›
Gaz miktar›
göstergesi

Bas›nç göstergesi

-76mHg

Lo Vanas›

Dolum hortumu

Hi Vanas›

Dolum hortumu

Vakum pompas›

Yapıfltırıcı
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5. ELEKTRIK SISTEMINI BA⁄LAMAK5. ELEKTRIK SISTEMINI BA⁄LAMAK5. ELEKTRIK SISTEMINI BA⁄LAMAK5. ELEKTRIK SISTEMINI BA⁄LAMAK5. ELEKTRIK SISTEMINI BA⁄LAMAK

5-1 ELEKTR‹K BA⁄LANTISI5-1 ELEKTR‹K BA⁄LANTISI5-1 ELEKTR‹K BA⁄LANTISI5-1 ELEKTR‹K BA⁄LANTISI5-1 ELEKTR‹K BA⁄LANTISI
Dıfl ünite afla¤ıdakilerden birine benzeyecektir:Dıfl ünite afla¤ıdakilerden birine benzeyecektir:Dıfl ünite afla¤ıdakilerden birine benzeyecektir:Dıfl ünite afla¤ıdakilerden birine benzeyecektir:Dıfl ünite afla¤ıdakilerden birine benzeyecektir:
(1) Dıfl ünite(1) Dıfl ünite(1) Dıfl ünite(1) Dıfl ünite(1) Dıfl ünite
1. ‹ç/Dıfl ba¤lantı kablosu, H07RN-F türünden olmalı.
2. Önce paneli ve vidayı, sonra iç kapa¤ı çıkarın.
3. Kabloları terminal üzerindeki iflaretlere göre ba¤layın.
4. Elektrik ba¤lantısı, klimanızın panelindeki  Elektrik Ba¤lantı

fiemasına tamamen uygun bir flekilde yapılmalıdır.
5. Bu kılavuzda belirtilen ba¤lantı kablosunun döflenmesiyle ilgili

talimatlara uyun; kendi baflınıza asla kabloları de¤ifltirmeye kalkıflmayın.

(2) Dıfl ünite(2) Dıfl ünite(2) Dıfl ünite(2) Dıfl ünite(2) Dıfl ünite
Bakım panelinin vidalarını sökün. Gösterildi¤i gibi afla¤ıya çekin.
(Çizmemeye dikkat edin.)

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT
Kabloların yanlıfl ba¤lanması bazı elektrik parçalarının arıza yapmalarına yol açabilir.
Klimanın topraklaması do¤ru flekilde yapılmalı.

5-2 Elektrik ba¤lantısı Temel fieması (ayrıntılar için Elektrik ba¤lantısı fiemasına bakın)5-2 Elektrik ba¤lantısı Temel fieması (ayrıntılar için Elektrik ba¤lantısı fiemasına bakın)5-2 Elektrik ba¤lantısı Temel fieması (ayrıntılar için Elektrik ba¤lantısı fiemasına bakın)5-2 Elektrik ba¤lantısı Temel fieması (ayrıntılar için Elektrik ba¤lantısı fiemasına bakın)5-2 Elektrik ba¤lantısı Temel fieması (ayrıntılar için Elektrik ba¤lantısı fiemasına bakın)

Not:Not:Not:Not:Not: Bazı modeller, ucunda fifl olan bir kablo ile donatılır. Bu durumlarda duvarda uygun bir priz
monte edilecektir.

Vida

Kapak

‹ç ünitenin güç kablosu
(Kablo çapı: f2,5 mm2)

Ana Dü¤me/Sigorta
(Dıflarıdan satın alınır)

Dıfl ünite

Algılayıcı ba¤lantı kablosu
(sadece so¤utma modelleri hariç)

Güç kayna¤ı

‹ç/Dıfl ünite
ba¤lantı kablosu (sinyal kablosu)
(sadece so¤utma modelleri hariç)

‹ç/Dıfl ünite
ba¤lant› kablosu

(Kablo çapı: f2,5 mm2)

‹ç
ünite

Kabloyu tel-kıskacı ile sabitleyin. Kablolar
boruların arkasında geçebilir.
Not: Teller boruların yukarısından geçerse
sürtünme sesi çıkarılabilir.

Kabloları bakım paneli üzerindeki içbükey
delikten (U-fleklindeki) geçirip kauçuk
kaplamanın ortasını yırtın, sonra gücü
ba¤layın.
( Elektrik kablolar ve boruların birbirine temas
etmedi¤ine emin olun. )

Bakım Paneli
Eklem
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NOTNOTNOTNOTNOT

1. Lütfen çevreye dikkat edin (çevredeki sıcaklık, do¤rudan günefl ıflınları, ya¤mur v.s.)
2. Kablo büyüklü¤ünü metal çekirde¤i olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle güç kaybı önlemek için

güç ba¤lantı kablosunda daha kalınını tercih etmeniz tavsiye edilir;
3. Topraklama kablosunu hem iç hem dıfl ünitelere ba¤layın;
4. Bu tablo sadece kurulum yeri için elektrik ba¤lantısı örne¤idir. Ayrıntılar için, ilgili Ulusal

yönetmeliklere baflvurunuz.

‹ç üniteyi dıfl üniteye ba¤layan güç kablosu ve ba¤lantı kablosunun uzunlu¤u. (Afla¤ıdaki flemada
uygun bir uzunluk gösterilir)

5-3. Elektrik güvenlik kontrolü5-3. Elektrik güvenlik kontrolü5-3. Elektrik güvenlik kontrolü5-3. Elektrik güvenlik kontrolü5-3. Elektrik güvenlik kontrolü
Kurulumu tamamladıktan sonra elektrik tesisatının güvenli olup olmadı¤ını kontrol edin:
1. Yalıtımlı rezistans

‹zole edilen rezistans 2MΩ den daha fazla olmalıdır.
2. Topraklama

Topraklama iflini bitirdikten sonra, ölçüm aleti yardımıyla topraklama tesisatının direncini ölçün.
Topraklama direncinin 4Ω daha az oldu¤undan emin olun.

3. Elektrik kaça¤ı kontrolü (test çalıflması sırasında yapılmalı)
Kurulum bittikten sonra, deneme çalıflması sırasında servis uzmanı bir elektrik ölçüm cihazı
kullanarak herhangi bir elektrik kaça¤ı olup olmadı¤ını kontrol etmelidir. Kaçak oldu¤u tespit
edilirse hemen ünitenin elektri¤i kesilmeli. Ünite sorunsuz çalıflana kadar çözüm yollarını
aramaya devam edin.

Gaz sızıntı kontrolünü ve elektrik emniyet kontrolünü yaptıktan sonra test çalıflmasını yapın. Test
etme süresi en az 30 dakika olmalıdır.
1. Paneli açıp sabit bir konuma gelene kadar açarak kaldırın. Bir tık sesi vererek durduktan sonra,

paneli daha fazla kaldırmayın.
2. Çalıflma göstergesi yanması için el ile kontrol dü¤mesi iki kere basın. Ünite Zorunlu So¤utma

modunda çalıflacaktır.
3. Klimay› test ederken, bütün özelliklerin do¤ru flekilde çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol edin.

Özellikle iç ünitenin drenaj hortumunun do¤ru flekilde su aktarıp aktarmadı¤ını kontrol edin.
4. Test çalıflmasını tamamladıktan ve ünitenin çalıflmasını durdurduktan sonra gösterge sönene

kadar elle kontrol tufluna tekrar basın.

6. TEST KULLANIMI6. TEST KULLANIMI6. TEST KULLANIMI6. TEST KULLANIMI6. TEST KULLANIMI

Dıfl ünitenin girifli

‹ç
ünite

120cm 100cm

Dıfl
ünite

‹ç/Dıfl ünite arasındaki mesafe

‹ç ünitenin girifli
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