TÜRKÇE

KURULUM KILAVUZU

KLİMA

Lütfen ürünün kurulumunu yapmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun.
Kurulum işi ulusal kablo tesisatı standartlarına göre ve yetkili kişiler tarafından
yapılmalıdır.
Tamamen okuduktan sonra ileride de başvurmak için bu kurulum kılavuzunu
saklayın.
ÇOKLU
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ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK İPUÇLARI
TÜRKÇE

Burada klimanızı kullanırken harcayacağınız enerjiyi azaltmak için bazı ipuçları bulunmaktadır.
Aşağıdaki talimatlara bakmak suretiyle klimanızı daha verimli kullanabilirsiniz:

• İç mekanları aşırı derecede soğutmayın. Bu sağlığınız için zarralı olabilir ve daha fazla elektrik
tüketebilir.
• Klimanızı çalıştırırken güneş ışınlarını jaluzi, stor perde veya normal perdeyle engelleyin.
• Klimanızı çalıştırırken kapıları ve pencereleri sıkı bir şekilde kapalı tutun.
• İçerdeki havanın dolaşımı için hava akımının yönünü yatay veya dikey olarak ayarlayın.
• İçerdeki havayı hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak için fanı kısa bir süre hızlandırın.
• Klima uzun süre kullanıldığı takdirde, içerideki havanın kalitesinde bozulma olabileceği için havalandırma amacıyla pencereleri düzenli olarak açın.
• Hava filtresini 2 haftada bir temizleyin. Hava filtresinde biriken toz ve yabancı maddeler hava akımını engelleyebilir veya soğutma/nem giderme işlevlerini zayıflatabilir.

Dikkat
Satın alma tarihini kanıtlama veya garanti amaçlarına yönelik olarak faturanızı bu sayfaya zımbalayın.
Model numarası ve seri numarasını buraya yazın:
Model numarası:
Seri numarası:
Her ünitenin kenarında etiketlenmiş olarak bulabilirsiniz.
Bayii adı:
Satın alma tarihi:

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

! UYARI
Talimatlar dikkate alınmadığında ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir

! DIKKAT
Talimatlar dikkate alınmadığında küçük yaralanma veya ürün hasarına neden olabilir

! UYARI
• Kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılan montaj veya onarım işleri size ve diğer kişilere tehlike yaratabilir.
• Kurulum işlemi Ulusal Elektrik Kanunu uyarınca sadece kalifiye ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
• Bu kılavuzdaki bilgiler güvenlik prosedürlerini bilen ve uygun alet ve test araçlarıyla donatılmış kalifiye
servis teknisyenlerinin kullanımına yöneliktir.
• Bu kılavuzdaki tüm talimatların dikkatlice okunmaması ve gözetilmemesi donanımda arızalara, mal zararlarına, yaralanmaya ve/veya ölüme sebebiyet verebilir.

Kurulum
• Kusurlu veya yetersiz şalter kullanmayın. Doğru oranlı devre kesici ve sigorta kullanın. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Elektrik işleri için bayiye, satıcıya, ehliyetli bir elektrikçiye veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun.
Ürünü kendiniz sökmeyiniz ya da onarmayınız. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Ürünü daima kablo şemasına göre topraklayınız. Toprak kabloyu gaz veya su borularına, paratonere ya
da toprak telefon kablosuna bağlamayınız. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Paneli ve denetim kutusunun kapağını sağlam bir şekilde kurun. Toz, su vs. nedeniyle yangın ya da elektrik çarpması riski vardır.
• Doğru oranlı şalter veya sigorta kullanın. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Güç kablosunu modifiye etmeyin veya uzatmayın. Güç kablosu veya kordonunda çizikler, soyulmalar
veya bozunma olması halinde değiştirilmelidir. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Kurulum, sökme ya da yeniden kurma işlemleri için, daima bayi ile ya da bir Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçiniz. Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski vardır.
• Ürünü kusurlu bir kurulum stendinin üzerine kurmayın. Kurulum alanının eskime nedeniyle çürümediğinden emin olun. Ürünün düşmesine yol açabilir.
• Dış üniteyi asla hareket eden bir zeminde ya da üzerinden düşebileceği bir yerde kurmayın. Dış ünitenin
düşmesi hasara veya yaralanmaya ve hatta bir kişinin ölümüne yol açabilir.
• Dış ünitede, yükseltici kapasitör elektrikli parçalara yüksek gerilimli elektrik verir. Onarım işlerini uygulamadan önce, kapasitörün şarjını tamamen boşalttığınızdan emin olun. Şarj edilmiş bir kapasitör elektrik
çarpmasına neden olabilir.
• Üniteyi kurarken, ürün ile birlikte verilen kurulum setini kullanın. Aksi takdirde, ünite düşebilir ve ağır yaralanmaya neden olabilir.
• Iç/dış kablo bağlantıları sıkıca emniyet altına alınmalı ve kabloları bağlantı terminallerinden çekecek bir
güç oluşmaması için, kablolar düzgün bir şekilde yönlendirilmelidir. Yanlış ya da gevşek bağlantılar ısı
üretimine ya da yangına yol açabilir.

TÜRKÇE

Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve cihazınızda en yüksek performansını temin etmek için daima aşağıda
verilen talimatlara uyun
LG Electronics Ürünün uygun olmayan bir şekilde montajı veya kullanım rehberinin yanlış kullanılması nedeniyle yanlış çalışması veya hasar görmesinden sorumlu değildir.
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TÜRKÇE

• Ambalaj malzemelerini güvenli bir şekilde imha edin. Kurulum veya svc sonrasında vidalar, çiviler, piller,
kırık cisimler vb nesneleri plastik ambalaj torbalarında imha edin. Çocuklar bu nesnelerle oynayabilir ve
yaralanmalar meydana gelebilir.
• Kullanılacak soğutucuyu kontrol ettiğinizden emin olun. Lütfen ürünün üzerindeki etiketi okuyunuz. Yanlış
soğutucu kullanımı ünitenin normal bir şekilde çalışmasını önleyebilir.

Çalışma
• Ürün suya (suyla kaplandığında ya da suya batırıldığında) daldırıldığında, tekrar kullanmadan önce, bir Yetkili
Servis Merkezi ile iletişime geçin. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Yalnızca svc parçaları listesinde verilen parçaları kullandığınızdan emin olun. Asla ekipmanı modifiye etmeye
çalışmayın. Uygun olmayan parçaların kullanımı elektrik çarpmasına, aşırı ısı üretimine ya da yangına neden
olabilir.
• Ürüne ıslak ellerinizle dokunmayınız, çalıştırmayınız ya da onarmayınız. Çıkarırken fişi elinizle tutun. Elektrik
çarpması veya yangın riski vardır.
• Güç kablosunun yakınına bir ısıtıcı veya diğer ısıtma cihazlarını koymayın. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.
• Elektrik parçalarının içine su girmesine izin vermeyin. Üniteyi su kaynaklarının uzağında kurunuz. Yangın, ürünün arızalanması veya elektrik çarpması riski vardır.
• Ürünün yakınında yanıcı gaz ya da yanıcı maddeler muhafaza etmeyin ya da kullanmayın ve hatta bu tür maddelerin bulundurulmasına izin vermeyin. Yangın riski vardır.
• Ürünü sıkı sıkıya kapatılmış yerde uzun süre boyunca kullanmayın. Düzenli olarak havalandırma uygulayın.
Oksijen eksikliği meydana gelebilir ve bu durum sağlığınıza zarar verebilir.
• Çalıştırma esnasında ürünün ön ızgarasını açmayınız. (Ünitede elektrostatik filtre varsa, bu filtreye dokunmayın.)
Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması veya ürün arızası riski vardır.
• Üründen garip bir ses, koku veya duman geldiğinde. Derhal devre kesiciyi kapatın ya da güç kaynağı kablosunu
çıkarın. Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
• Bir soba ile ya da ısıtma elemanı vs. ile birlikte çalıştırıldığında, ürünün bulunduğu odayı zaman zaman havalandırın. Oksijen eksikliği meydana gelebilir ve bu durum sağlığınıza zarar verebilir.
• Ürün uzun zaman boyunca kullanılmadığında, güç kablosu fişini çıkarın ya da devre kesiciyi kapatın. Ürüne
hasar verilmesi veya ürünün arızalanması ya da ürünü istemeden çalıştırma riski vardır.
• Hiç kimsenin özellikle çocukların dış ünitenin üzerine basmamasına ya da düşmemesine dikkat ediniz. Bu kişisel
yaralanmaya ve ürünün hasar görmesine yol açabilir.
• Çalıştırma esnasında güç kablosunun çekilemeyeceğinden veya kabloya zarar verilmeyeceğinden emin olun.
Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Güç kablosunun üzerine HIÇBIR ŞEY koymayınız. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Alev alabilen gaz kaçak verirse, gazı kapatın ve ürünü açmadan önce havalandırmak için bir pencere açın.
Telefonu kullanmayın ve ışığı açmayın veya kapatmayın. Patlama veya yangın riski vardır.

! DIKKAT
Kurulum
• İki veya daha fazla kişi ürünü kaldırmalı ve taşımalıdır. Kişisel yaralanmayı önleyin.
• Ürünü deniz rüzgarına (tuz püskürmesine) doğrudan maruz kalacağı bir yere kurmayınız. Bu, ürünün paslanmasına neden olabilir.
• Yoğuşum suyunun düzgün bir şekilde boşaltılmasını sağlamak için boşaltma hortumunu takın. Kötü bir bağlantı
su sızıntısına neden olabilir.
• Ürünü kurarken düzgün tutun. Titremeyi ya da gürültüyü engellemek için.
• Ürünü, iç üniteden gelen gürültünün ya da sıcak havanın komşulara zarar verebileceği ya da komşuları rahatsız
edebileceği bir yere kurmayın. Komşularınız için bir sorun yaratabilir ve tartışmalara yol açabilir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
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• Ürünü kurduktan veya tamir ettikten sonra her zaman gaz (soğutucu sıvı) sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
Soğutucu sıvısı seviyesinin düşük olması ürünün arızalanmasına neden olabilir.
• Lütfen ürünün ağırlığına yeterince dayanıklı olabilecek bir yere güvenli bir şekilde kurunuz.
(Eğer dayanıklılık yeterli değilse, ürün düşebilir ve yaralanmaya sebebiyet verebilir.)

• Ürünü gıdaları, sanat eserlerini vb. soğutma gibi özel amaçlar doğrultusunda kullanmayın. Bu, bir tüketici klimasıdır, soğutma sistemi değildir. Hasar veya mülke zarar verme riski vardır.
• İçeriye veya dışarıya hava akışını bloke etmeyin. Bu, ürünün arızalanmasına neden olabilir.
• Temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjanlar, çözeltiler ya da sıçratarak su vs. kullanmayınız.
Yangın, elektrik çarpması veya ürünün plastik parçalarına hasar verilmesi riski vardır.
• Hava filtresini çıkarırken ürünün metal parçalarına dokunmayın. Kişisel yaralanma riski vardır.
• Ürünün üzerine çıkmayın veya üzerine herhangi bir şey koymayın (dış üniteler) (Dış üniteler) Kişisel yaralanma
ve ürünün arızalanması riski vardır.
• Temizledikten sonra daima filtreyi yerine iyice takın. Filtreyi iki haftada bir veya gerekirse daha sık temizleyin.
Kirli bir filtre verimliliği azaltır.
• Ürün çalışırken hava girişine ya da çıkışına ellerinizi ya da başka nesneleri sokmayınız. Kişisel yaralanmaya
neden olabilecek keskin ve hareketli parçalar vardır.
• Ürünü ambalajından çıkarırken ve kurarken dikkatli olun. Keskin kenarlar yaralanmaya neden olabilir.
• Soğutucu gaz onarım sırasında sızarsa, sızan soğutucu gaza dokunmayınız. Soğutucu gazı don ısırmasına
(soğuk yanması) sebep olabilir.
• Üniteyi kaldırırken ya da sökerken yan yatırmayınız. İçerdeki yoğuşmuş su dökülebilir.
• Sistemde kullanılan belirli soğutucu madde dışında hava ya da gaz karıştırmayınız. Soğutucu sistemine hava
girerse, aşırı derecede yüksek basınç ekipmanın hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
• Kurulum esnasında soğutucu gaz sızarsa, ortamı derhal havalandırın. Aksi takdirde, sağlığınız için zararlı olabilir.
• Üniteyi sökerken, soğutucu yağının ve nihai parçaların arıtılması yerel ve ulusal standartlara göre yapılmalıdır.
• Uzaktan kumandanın içindeki tüm pilleri aynı türde yeni pillerle değiştirin. Eski ve yeni pilleri veya farklı pil türlerini karıştırmayın. Yangın veya ürünün arızalanması riski vardır.
• Pilleri tekrar şarj etmeyin ya da parçalamayın. Pilleri ateş atmayınız. Yanabilirler veya patlayabilirler.
• Pillerden çıkan sıvı, cildinize veya elbisenize temas ederse suyla iyice temizleyin. Pillerde sızıntı varsa uzaktan
kumandayı kullanmayın. Pillerin içindeki kimyasallar yanıklara veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
• Pillerden çıkan sıvı ağzınıza girerse, dişlerinizi fırçalayın ve doktora başvurun. Pillerde sızıntı varsa uzaktan
kumandayı kullanmayın. Pillerin içindeki kimyasallar yanıklara veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
• Nem oranı çok yüksek iken ve bir kapı veya bir pencere açık bırakılmışsa klimayı çok uzun süre çalıştırmayın.
Nem yoğuşarak mobilyaları nemlendirebilir veya zarar verebilir.
• Cildinizi, çocukları ya da bitkileri soğuk ya da sıcak hava cereyanına maruz bırakmayınız. Bu, sağlığınıza zarar
verebilir.
• Üründen boşalan suyu içmeyin. Bu su sağlıklı değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
• Ürünü yüksek bir yerde temizlerken, onarırken ya da ürüne bakım yaparken sabit bir tabure ya da merdiven kullanın. Dikkatli olun ve kişisel yaralanmayı önleyin.

TÜRKÇE

Çalışma
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18 AĞIZ AÇMA İŞİ VE BORUNUN BAĞLANMASI
18
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Ağız açma işi
Borunun bağlanması - İçmekan
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26
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35 PANEL ÖN KOMPLESİ
(SADECE ART COOL TİPİ)
36 KURULUM PI485
37 TEST ÇALIŞTIRMASI
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KURULUM
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Montaj Parçaları
Montaj plakası

"B" tipi vidalar

"A" tipi vidalar (6 EA)

"A" tipi vidalar (8 EA)

"A" tipi vidalar (7 EA)

"A" tipi vidalar ve plastik saplamalar

Tutucu Uzaktan Kumandası

Kurulum Aletleri
Şekil

Adı

Şekil

Adı

Tornavida

Multimetre

Elektrikli matkap

Altıgen anahtar

Mezura, Bıçak

Ampermetre

Delik delme matkapı

Gaz sızıntısı dedektörü

Somun anahtarı

Termometre, düzeç

Tork Anahtarı

Havşa aletleri takımı
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İÇMEKAN, DIŞMEKAN ÜNİTESİNİN KURULUMU
TÜRKÇE

Baştan sona okuyun ve adım adım yerine getirin.
Uygun yükleme noktasını aşağıdaki şartları göz
önünde bulundurarak seçmeniz ve kullanıcının
onayını almanız gerekmektedir.

En iyi yeri seçme
İç ünite
- Ünitenin yakınında herhangi bir ısı ya da buhar kaynağı bulundurmayın.
- Ünitenin önünde hiçbir engelin olmadığı bir yer seçin.
- Yoğunlaşma drenajının uygun şekilde dışarıya verildiğinden emin olun.
- Bir antrenin yakınına monte etmeyin.
- Duvar, tavan, çit veya başka engellerin oklarla gösterilen alanlardan olmasını sağlayın.
- Duvarın gereksiz yere hasar görmesini önlemek
adına saplamaların yerini belirlemek için bir saplama
bulma aygıtı kullanın.

! DIKKAT
İçmekan ünitesini duvarın zeminden yüksekliği
2.3 metrenin üzerinde olan yere kurun.
(Sadece SANATSAL SOĞUTMA Tipi 1.5m)

10cm.’den
fazlaysa

2,3m.’den fazlaysa
10cm.’den
fazlaysa

20cm.’den fazlaysa

10cm.’den
fazlaysa

Dış ünite
- Güneş ışığına ya da yağmura maruz kalmasını
önlemek için ünite üzerine bir güneşlik takılmışsa kondensatördeki ısı yayınımının kısıtlanmadığından emin olun.
- Yerlerin, ünitenin ön, arka ve yan tarafındaki
oklarla gösterildiğinden emin olun.
- Hayvanları ve bitkileri sıcak havanın geçtiği yol
üzerine koymayın.
- Klimanın ağırlığını göz önünde bulundurun ve
gürültünün ve titreşimin en az olduğu bir yer seçin.
- Klimadan gelen sıcak havanın ve gürültünün
komşuları rahatsız etmeyeceği bir yer seçin.
- Dış ünitenin ağırlık ve titreşimine yeterince
dayanıklı ve yükleme için de uygun olan bir yer.
- Kar ve yağmurla doğrudan etkileşimi olmayan
bir yer.
- Ağır kar yarışı veya buz sarkıtı düşmesi tehlikesi olmayan bir yer.
- Tabanı zayıf olmayan veya bodrum katı gibi
köhne bina bölümleri veya yoğun kar yığını
olmayan bir yer.

Çatı Üstü Kurulumları
Eğer dış mekan ünitesi bir çatı yapısına kurulursa, cihazın tesfiyesini yaptığınızdan emin olun.
Çatı yapısının ve demirleme yönteminin cihazın
yeri için yeterli olduğundan emin olun.
Çatı üstüne monte edilmesi ile ilgili yerel yasalara uygun hareket edin.
60cm.’den fazlaysa

20cm.’den fazlaysa

30cm.’den
fazlaysa

30cm.’den
fazlaysa

10cm.’den
fazlaysa
2,3m.’den fazlaysa
10cm.’den
fazlaysa

60cm.’den
fazlaysa

70cm.’den
fazlaysa
20cm.’den fazlaysa
60cm.’den fazlaysa

30cm.’den
fazlaysa

10cm.’den
fazlaysa
30cm.’den
fazlaysa

2,3m.’den fazlaysa

50cm.’den
fazlaysa

1,5m.’den fazlaysa

20cm.’den fazlaysa

50cm.’den
fazlaysa

70cm.’den
fazlaysa
60cm.’den
fazlaysa
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Kurulum Plakasının Sabitlenmesi

<Tip 4>

Kurulum Plakası

TÜRKÇE

Seçtiğiniz duvar güçlü olmalı ve titreşimi önlemek
için yeterince sağlam olmalıdır.
1 Kurulum plakasını "A" tipi vidaları kullanarak
duvara monte edin. Eğer cihazı beton bir duvara
monte ediyorsanız, sabitleme cıvatalarını kullanın.
- Kurulum plakasını bir tesfiye ile orta hatta hizalayarak yatay şekilde monte edin.

Şasi
Çengeli

“A” tipi

<Tip 1>

Kurulum Plakası

İçmekan Tipi
Şasi
Çengeli

Duvara monte
/ART COOL
Aynası
“A” tipi

Kapasite
(kBtu/saat)

Tip

7,9,12

1,3

18, 24

2,4

<Tip 1>
Kurulum Plakası

2 Duvarı ölçün ve orta hattı çizin. Ayrıca kurulum
plakasının yeri ile ilgili olarak elektrik prizi kablolarının duvarda nereden geçeceğine dikkat
etmeniz önemlidir. Boru bağlantıları için duvarda
delik açılması güvenli bir şekilde yapılmalıdır.

105mm

105mm
Ø65

55mm
Sağ arka boru

65mm
Sol arka boru

<Tip 2>

101mm

101mm

Kurulum Plakası
Ø65

Ø65

133mm
Sol arka boru

Şasi
Çengeli

Ø65

Kurulum Plakası

<Tip 2>

100mm
Sağ arka boru
65mm

<Tip 3>
“A” tipi
Ø65

<Tip 3>
Montaj plakası
45mm

Ø65
140mm
Sol arka boru

Kurulum Plakası

45mm
65mm
65mm
Sağ arka boru

<Tip 4>
460

Cihaz
Dış Hattı
Ø65

65mm
65mm
65mm

Kaldırılan kısma bir
seviye yerleştirin
184

220

567

Montaj plakası

Ø65
65mm
156
307

65mm

Sağ arka boru

Sol arka boru

“A” tipi
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Boru uzunluğu ve yükseklik
Çoklu Boru Modelleri

TÜRKÇE

Faz

1Ø

(Ünite: m)

Kapasite
(kBtu/saat)
14/16
18
21
24/27
30
40

Toplam Uzunluk
30
50
50
70
75
85

Maks Uzunluk
(A/B)
20
25
25
25
25
25

Maks Yükseltme İç – İç Yükseltme
(h1)
(h2)
15
7.5
15
7.5
15
7.5
15
7.5
15
7.5
15
7.5

Distribütör Tipi Modeller
Faz
1Ø

3Ø

Kapasite
(kBtu/saat)
40
48
56
42
48
56

(Ünite: m)
Toplam
Uzunluk
100
135
145
125
135
145

Maks Ana Boru Toplam Şube
Maks Şube
Maks
İç – İç
Uzunluğu (A/B) Borusu Uzunluğu Borusu Uzunluğu Kaldırma (h1) Yükseklik (h2)
50
50
15
30
15
55
80
15
30
15
55
90
15
30
15
55
70
15
30
15
55
80
15
30
15
55
90
15
30
15

A

A

Distribütör

Şube Borusu

h2
Distribütör
h2

h1

h1

Ana Boru

B

Çoklu Boru Tipi

B

Distribütör Tipi

! DIKKAT
Kapasite, standart uzunluk ve azami izin verilen uzunluğa güvenilirlik temelinde dayalıdır.
Eğer dış mekan ünitesi içmekan ünitelerinden daha yüksekte ise, 24 m’lik dikey yüksekliğin
ardından, 1 yağ tapası gereklidir.
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Soğutucu yükleme
Ek yükleme hesaplaması ekstra borunun uzunluğu için göz önünde bulundurulmalıdır.
(Ünite: m)

Kapasitesi
(kBtu/saat)
14/16
18
21
24/27
30
40

Faz

1Ø

Standart uzunluk (m)
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Distribütör tipi Modelleri

40
48
56
42
48
56

1Ø

3Ø

Maks Toplam Boru
Uzunluğu
30
50
50
70
75
85

Ek Yükleme (g/m)
20
20
20
20
20
20
(Ünite: m)

Ana Boru Uzunluğu
Şube boru uzunluğu
İlave soğutma gazı
İlave soğutma gazı
Standart uzunluk (m)
Standart uzunluk (m)
(g/m)
(g/m)
5
50
5
20
5
50
5
20
5
50
5
20
5
50
5
20
5
50
5
20
5
50
5
20

Kapasitesi
(kBtu/saat)

Faz

Bir oda için Maks
Boru (m)
20
25
25
25
25
25

• Çoklı Boru Modelleri
Ek yük (g) = ((A Oda Kurulum Uzunluğu – Standart Uzunluk) x 20g/m + (B Oda Kurulum
Uzunluğu – Standart Uzunluk) x 20g/m +..) – CF (Düzeltme Faktörü) x 150
h CF = Maks. Bağlanabilir içmekan ünitesi sayısı – Toplam bağlı içmekan ünitesi sayısı
• Distribütör tipi Modelleri
Ek yük (g) = ((Toplam Ana Boru Uzunluğu - Main Standart Uzunluk) x 50g/m + (A Oda Şube
Uzunluğu – Standart Uzunluk) x 20g/m + (B Oda Şube Uzunluğu – Standart
Uzunluk) x 20g/m + (C Oda Şube Uzunluğu – Standart Uzunluk) x 20g/m +..) – CF
(Düzeltme Faktörü) x 100
h CF = Maks. Bağlanabilir içmekan ünitesi sayısı – Toplam bağlı içmekan ünitesi sayısı

Ex) Distribütör Tipi Model 1Ø, 40kBtu/saat
A A
C

B

a

b

c

7k

9k

9k

d

e

9k

18k

• Toplam ana boru (A+B+C) = 30m
• Her şube borusu
a = 10m
b = 8m
c = 5m
d = 3m
e = 10m
*Ek Yük = ((30-5) x 50 + (10-5) x 20 + (8-5) x
20 + (5-5) x 20 + (3-5) x 20 + (10-5)
x 20) - (7-5) x 100 = 1270g

TÜRKÇE

Çoklu Boru Modelleri
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Kurulum için Çalışmayı hazırlıyor (Sadece ART COOL Tipi)
Ön paneli aç
TÜRKÇE

1 İlk olarak, ön paneli geriye doğru itin ve iki vidayı çıkarmak için kaldırın.
2 Panelin ön kısmının alt kısımlarının her ikisinin de kaldırıldığı anda, bu panelin dışarı geldiğini duyabilirsiniz, Bu sefer panel önü ayrılır

3 Bu paneli biraz aşağı ittikten sonra bağlantı kablosunu üründen ayırın.

Panel Önü
Konektörü

Panel Front
Connector

Kapak bprusunu ve kapak yan tarafını çıkarın
1 İki vidayı çıkarın (sabitleme kapağı borusu için)
2 İstediğiniz bağlantı yönündeki kapağın yan tarafını yukarı kaldırın,
ardından kapak yanı ayrılır.

Boru deliği

3 Bağlantı yönünün solda veya sağda olması durumunda, kapak
tarafındaki delikten geçirin.

! DIKKAT
Boru deliğini çıkardıktan sonra, güvenliğiniz için çapağı kesin.

!

NOT

Boru yolunu arka duvardan bağlarken, deliği çıkarmayın.

Tahliye hortumu bağlantısı
1 İstediğiniz tahliye yönünün kauçuk durdurucusunu çıkarın.
2 Aşağıdaki resimde olduğu gibi, tahliye hortumunu tahliye tavasının
koluna geçirin ve tahliye hortumunu ve bağlantı hortumunu birleştirin.

Yapıştırıcı

Bağlantı
kısmı
Boşaltma
hortumu

Sadece bir
istenen yön

Kauçuk kapak
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Montaj kılavuzu haritasının ve sabitleme içmekan ünitesinin yapıştırılması (Sadece ART COOL Tipi)
İstediğiniz yüzeye bir Kurulum Kılavuz Haritası yerleştirin.

TÜRKÇE

KURULUM KILAVUZU HARİTASI

Bir vida noktasını ayırırken 6mm çapında ve 30-35mm derinliğinde bir delik açın.
KU
RU
LUM

KIL
AVU
ZU

HA
RİT
ASI

Dört plastik saplamayı açılan noktalara geçirin.
KU
RU
LU
M

KIL
AV
UZ
U

HA
RİT
AS
I

Plastik saplamalar

Ürünün deliğini üst vidalarda asın.
(Bu sefer, haritayı çıkarın)
(Düşme uyarısı)

KURU
LUM
KILA
VUZU
HARİ
TASI

Askı deliği
(Ürününa
arka tarafı)

Işık gücü ile sabitlenen ürünü kontrol edin.

Tesfiyeyi seviye göstergesi ile ayarlayın ve duvarda referans olması için kuruluma sabitleyin.
Yatay

KU
RU
LU
M

KIL
AV
UZ
UH
AR
İTA
SI
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Bağlantı borusuna Ø65mm çapında delik açın.
(Arka yüzeye delik açmak için)

TÜRKÇE

Duvarda bir delik açarken bu sayfada No. 5’e bakın.

İlk olarak, üst kısmın iki noktasına vidayı geçirin.(Ürünü asmak için 10mm bırakın)
mm
10

KU
RU
LU
M

KIL
AV

Ürünün deliğine plastik saplamaları geçirdikten sonra alt kısmı sürün ve üst vidaları tamamen
sabitleyin.
Plastik
saplamalar

Durumda herhangi bir yanlış olmaması durumunda, boruyu ve teli bağlayın. (Kurulum kılavuzu
referansı)

Duvarda bir delik açın
Ø65mm’lik çapa sahip marka ucu ile boruya delik açın.
Sağ ya da sol tarafta, delik hafifçe dış tarafa eğik halde, boru deliği açın.

DUVAR

5-7mm

Dış mekan

(3/16"~5/16")

İç mekan
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KABLOLU UZAKTAN KUMANDANIN MONTE
EDİLMESİ
vidaları kullanarak sıkıca sabitleyin.
- Lütfen panoyu bükmeden kurun, çünkü ayar panosu bükülürse kurulum sorunlu olabilir.
Kazanım kutusu varsa lütfen uzaktan kumanda panosunu iade kutusuna kurun.

2 Kablolu uzaktan kumanda kablosu üç yönde kurulabilir.
- Kurulum yönü: duvar kazanımı yüzü, üst taraf, sağ taraf
- Uzaktan kumanda kablosunun yukarı ve sağa kurulması halinde, lütfen uzaktan kumanda kablosu kılavuz kanalını çıkardıktan sonra kurun.
2

h Kılavuz kanallarını karga burun ile çıkarın.

2
3

① Duvar yüzeyi kazanımı
② Üst kısım kılavuz kanalı
③ Sağ kısım kılavuz kanalı

3 Lütfen uzaktan kumandanın üst kısmını duvar yüzeyine
takılmış kurulum panosuna aşağıdaki resimdeki gibi
sabitleyin ve ardından alt kısmına basarak ayar panosuyla birleştirin.
- Lütfen uzaktan kumandada bir boşluk yapmayacak
şekilde bağlayın ve kurulum panosunun üst ve alt, sağ
ve sol tarafını kurun.

Uzaktan kumandayı kurulum panosundan çıkarırken
aşağıdaki resimde gösterildiği gibi tornavidayı alt ayırma deliğine sokun ve saat yönünde çevirin, bu şekilde
uzaktan kumanda çıkacaktır.
- İki adet ayırma deliği bulunmaktadır. Lütfen her deliği
ayrı ayrı ayırın.
- Lütfen ayırırken iç bileşenlere zarar vermemeye özen
gösterin.

3

1
<Kablo kılavuz kanalları>

<Bağlantı sırası>

Duvar
Tarafı

Duvar
Tarafı

<Ayırma sırası>

Duvar
Tarafı

Duvar
Tarafı

TÜRKÇE

1 Uzaktan kumanda kurulum panosunu kurmak istediğiniz yere yerleştirdikten sonra ürünle birlikte gelen
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4 Lütfen iç üniteyi ve uzaktan kumandayı bağlantı kablosunu kullanarak bağlayın.

TÜRKÇE

Lütfen konektörün normal şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
İç Ünite tarafı
Bağlantı kablosu

5 Kablolu uzaktan kumandayla iç ünite arasındaki mesafe 10 metreden fazlaysa lütfen uzatma
kablosu kullanın.

! DIKKAT
Kablolu uzaktan kumandayı monte ederken duvarın içine gömmeyin.
(Bu, sıcaklık sensörüne hasar verebilir).
Kabloyu 50 metre veya daha yükseğe kurmayın.
(Bu, iletişim hatasına neden olabilir).
• Uzatma kablosu kullanırken doğru kurulum için uzaktan kumanda tarafının konektörünün
bağlantı yönünü ve ürün tarafını kontrol edin.
• Uzatma kablosunu ters yönde takarsanız, konektör bağlanmayacaktır.
• Uzatma kablosu özellikleri: 2547 1007 22# 2 çekirdek 3 koruma 5 veya üzeri.

KABLOLU UZAKTAN KUMANDANIN MONTE EDİLMESİ 17

Kablolu uzaktan kumanda kurulumu

Evet
Hayır

1,5 metre
(5 ft.)

Hayır

Hayır

Şekil 1. Uzaktan kumanda için normal konumlar

TÜRKÇE

- Oda sıcaklığı sensörü uzaktan kumandanın içinde bulunduğundan, sıcaklığı doğru ölçmek için uzaktan kumanda kutusunun doğrudan güneş ışığı düşmeyen, nem oranı yüksek olmayan ve doğrudan soğuk kaynağına maruz kalmayan bir yere monte edilmesi gerekir. Uzaktan kumandayı hava dolaşımı iyi olan, ortalama
sıcaklıkta bir bölgede yerden 1,5 metre (5 ft.) yükseğe monte edin.
Uzaktan kumandayı aşağıdakilerden etkilenebilecek bir yere monte etmeyin:
- Cereyana veya kapıların arkasındaki ve köşelerdeki ölü noktalara.
- Borulardan çıkan sıcak ve soğuk hava.
- Güneşten veya aygıtlardan yayılan ısı.
- Göze görünmeyen borular ve bacalar.
- Uzaktan kumandanın arkasındaki dış duvar gibi denetlenemeyen bölgeler.
- Bu uzaktan kumandada yedi LED ekranı vardır.
Uygun uzaktan kumanda LED’leri ekranı için, uzaktan kumanda Şekil 1’de gösterildiği gibi uygun şekilde
monte edilmelidir. (Standart yükseklik döşeme seviyesinden 1.2~1.5 m)
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AĞIZ AÇMA İŞİ VE BORUNUN BAĞLANMASI
Ağız açma işi
TÜRKÇE

Gaz kaçağının ana sebebi ağız açma işindeki arıza sebebiyledir. Aşağıdaki prosedüre göre boru
ağzını şişirme işleri yürütülmektedir.
Boru ve kabloyu kes.
- Yerel olarak satın alınan boru kiti aksesuarı
veya boruları kullanın.
- İç ve dış ünite arasındaki mesafeyi ölçün.
- Boruları ölçülen mesafeden biraz daha uzun
kesin.
- Kabloyu borudan 1,5 metre uzun kesin.

Çapakları Temizleyici
- Boru/tüpün ara kesit kesiğinden tüm çapakları temizleyin.
- Çapakların borunun içine düşmemesi için
çapakları alırken bakır tüpün/borunun ucunu
aşağı yönde yerleştirin.

Genişletme
somunu

Yana yatmış Yamuk Pürüzlü

90

Boru
Rayba
(Pürüz giderici)
Aşağıyı
gösteren

Somunları üzerine geçirin
- İçmekan ve dışmekan ünitesine bağlanan
konik civatayı çıkarın, ardından çapak alm işi
tamamlanan boruya/tüpe yerleştirin. (Boru
ağzını şişirme çalışmasından sonra bunları
koymak borunun üzerine geçirmek mümkün
değil )

Genişletme somunu
Bakır boru

Ağız açma işi
- Ağız açma işini aşağıdaki şekilde yapın.
Dış çapı
Mm
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.7
Ø15.88
Ø19.05

inç
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

A
Mm
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1

Bakır boruyu aşağıdaki tabloda gösterilen
yönde sabit bir şekilde tutun.

Sap
Demir çubuk
"A"

Demir çubuk
Boyunduruk
Koni

Bakır boru
Mengene sapı

Kırmızı ok işareti
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Tamamen pürüzsüz
İç taraf çiziksiz ve parlıyor.
= Hatalı ağız açma =

Eğimli
Her yerde eşit uzunluk

Hasarlı
yüzey

Çatlak Düzensiz
kalınlık

Borunun bağlanması - İçmekan
Duvara monte etmek için içmekan ünitesi borusunun ve tahliye hortumunun hazırlanması.
1 İçmekan tüpünü ve tahliye hortumunu sol veya sağ arka tarafta yönlendirin

Boşaltma
hortumu
Boşaltma hortumu
Boşaltma hortumu

2 Tüpü, tahliye hortumunu ve bağlantı kablosunu bantlayın. Tahlitye hortumunun komplenin en alt kısmına
yerleştirildiğinden emin olun. Üst kısma yerleştirilmesi tahliye tavasının cihazın içinde aşırı akmasına
sebep olabilir.

Döngü
Bant
Boru
bağlanması
Boşaltma
hortumu
Bağlantı kablosu

Bant
Boru
bağlanması
Boşaltma
hortumu
Bağlantı kablosu

Bağlantı kablosu

Gaz tarafı
boru tesisatı

Boşaltma
hortumu

Sıvı tarafı
boru tesisatı

! DIKKAT
Eğer tahliye hortumu oda içinde yönlendirilirse, hortumu bir yalıtım malzemesi* kullanarak
yalıtın, böylece "terleme" (yoğuşma) sonucu oluşan damlamamar mobilyalara veya zeminlere zarar vermesin. Köpüklü polietilen veya dengi kullanılması önerilir.

TÜRKÇE

Kontrol
- Boru ağzını şişirme çalışmasını aşağıdaki şekil ile karşılaştırın.
- Açılan ağız arızalıysa, ağız açılan kısmı kesin ve tekrar
ağız açın.
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TÜRKÇE

İç ünite kurulumu
İçmekan cihazını montaj plakasının üst kısmına
geçirin. (İçmekan ünitesinin arka üst kısmındaki iki
vidayı montaj plakasının üstkenarına geçirin.)
Soldan ve sağdan taşıyarak çengellerin montaj plakasına oturduğundan emin olun.
Montaj plakasına karşı çengeller yuvalarına geçinceye kadar cihazın sol ve sağ alt kısımlarına bastırın (tıklama sesi).

Bağlıyor

Boşaltma
hortumu

Boru tesisatının iç üniteye ve drenaj hortumu ile
drenaj borusuna bağlanması
- Boru tesisatının ortasını hizalayın ve elle parlatma
somununu yeterince sıkın.
- Genişletme somununu somun anahtarı ile sıkın.
Dış çapı
Mm
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.7
Ø15.88
Ø19.05

inç
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

Tork
N·m
16±2
38±4
55±6
75±7
110±10

İç ünite boru sistemi

Genişletme
somunu

Somun anahtarı
Genişletme somunu
Tork Anahtarı

- Tahliye hortumunu iç üniteye uzatırken, tahliye
borusunu kurun.

Boru tesisatı

Bağlantı borusu

İç ünite boru sistemi

Boşaltma (tahliye)
borusu

İzolasyon malzemesini bağlantı kısmı etrafına
sarın.
- Bağlantı borusu yalıtım malzemesinin ve içmekan
ünitesi boru yalıtımı malzemesinin üzerine getirin.
Vinil mastik bant ile boşluk kalmayacak şekilde
birbirine bağlayın.
- Arka boru gövde bölümündeki alanı vinil bant ile
sarın.

Indoor unit drain hose
Yapıştırıcı

Şerit bant (dar)

Plastik bantlar

Yalıtım malzemesi

İç ünite borusu

Bağlantı borusu
Vinil mastik bant
(geniş)
Bağlantı kablosu

Vinil mastik bant ile sar

Boru
Şerit bant (dar)
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- Boruyu ve tahliye hortumunu vinil bant ile
sararak arka boru gövdesi bölümüne uyum
sağlatın.

Vinil mastik bant ile sar

Boru

! DIKKAT
Montaj Bilgisi (Sağ boru için) Sağ boru için, aşağıdaki talimatları izleyin.

İyi durum
Kelepçenin üst tarafına bastırın ve tüpü yavaşça aşağı doğru açın.

Kötü durum
Soldan sağa eğim türünü izlemeniz boru hasarına sebep olabilir.

Borunun bağlanması - Dışmekan
Boru tesisatı merkezini hizalayın ve genişletme somununu elle yeterince sıkın
Boru sırasını bağlama
1) ROOM A~E gaz tarafı borusu
2) ROOM A~E sıvı tarafı borusu
Ø12,7 (1/2 inç) Konektör

Son olarak, genişletme somununu anahtar oturana kadar tork anahtarı ile sıkın.
- Konik civatayı tork anahtarı ile sıkıştırırken sıkıştırma yönünün anahtar okunun yönünü izlediğinden emin olun.
Dış çapı
Mm
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.7
Ø15.88
Ø19.05

inç
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

Tork
N·m
16±2
38±4
55±6
75±7
110±10

Dış ünite
Ana sıvı
tarafı valﬁ

Ana gaz
tarafı valﬁ
Gaz tarafı boru tesisatı

Sıvı tarafı
boru tesisatı

A ODASI
B ODASI
C ODASI
D ODASI
E ODASI

TÜRKÇE

Vinil mastik bant (geniş)
Boşaltma hortumu
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TÜRKÇE

- Kapasitesi 48 kBtu/saat değerinden yüksek olan
cihazlar için, montaj borusu dört yönde bağlanabilir. (bkz. Şekil 1)
- Aşağı yönde bağlantı yaparken taban tavasının
deliğini vurarak açın. (bkz. Şekil 2)

Sürekli

Yabancı nesnelerin girişinin önlenmesi (Şekil 3)
- Şekil3'te görüldüğü gibi, tüm boşlukları doldurmak
için macun veya yalıtım malzemesi (yerel olarak
temin edilen) ile boru deliklerinden takın.
- Dış üniteye giren böcekler veya ufak hayvanlar
elektrik kutusunda kısa devreye neden olabilir.

Tork Anahtarı

Dış ünite

<Şekil 1>

<Şekil 3>
Sıvı tarafı borusu
(Daha küçük çaplı)
Gaz tarafı borusu
(Daha büyük çaplı)

Bağlantı kablosu
Boşaltma hortumu
Geri

Bağlantı borusu
Aşağı
Yana

İleri

Sürme izolasyon veya yalıtım malzemesi
(yerel olarak temin edilir)

<Şekil 2>

İtmeli

Taban tavası
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Branşman

[cihaz: mm]

model

Gaz borusu

Likit borusu
Ø9.52

Ø9.52

Ø9.52

Ø19.05

PMBL1203F0
Ø9.52

Ø9.52

Ø19.05

Y branşmanı

B

A

Ⓐ Dış üniteye
Ⓑ BD Cihazına

Branşman borularının yatay veya dikey olarak bağlanmasını sağlayın. (aşağıdaki şemaya bakın).
Yatay
düzlem

Yukarı doğru bakan

+/- 10° dahilinde

A
Ok yönünde A noktasından
bakıldığında görünüm

Branşman borusu her takımda bulunan yalıtkanla yalıtılmalıdır.
Bant
(sahada tedarik)

Yalıtkan
(takıma dahildir)

Likit ve gaz borusu
bağlantı parçaları

Saha boru tesisatı
için yalıtkan

Yalıtım
Yalıtım
Bant
(sahada tedarik)

Bant (sahada tedarik)
Yalıtım

Bant (sahada tedarik)
Yalıtım
Bant (sahada tedarik)

TÜRKÇE

Ø19.05

Ø19.05

PMBL5620
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Kurulum

[birim: mm]

Ø9.52

(337)

A

250

(298)

Ø19.05

245
Süspansiyon cıvata yeri.

B

Ana Boru

3050

(111)

(38)50

(150)

(36) 50 50 50

72
(56) 50 50 50
Min 400

Şube Borusu

300

60

C

Kontrol Kapağı

Min 400
(Servis alanı)

Min 300

Min 30

TÜRKÇE

- Bu ünite tavana asılı veya duvara monte edilerek kurulabilir.
- Bu ünite aşağıdaki diyagramda gösterildiği üzere sadece yatay olarak kurulabilir. (B yüzü yukarı) Öne ya da
arkaya, ve de kenarlara her yöne de serbestçe de kurulabilse bile.
- Tavana asma kurulum veya duvara monte kurulum, her iki kurulumda da ,aşağıdaki diyagramda gösterildiği
üzere 600 mm kare servis ve muayene alanı bıraktığınızdan emin olun.
- Bu ünite düşük basınç boru yalıtımı olarak iç köpük kullandığından ‘’drenaj işlemi gerektirmez’’.
- Service yönü B ve C taraflarıdır.
- İç ünite borulaması A yönü etrafından yapılabilir.
- B tarafının eğimi ±5 derece ileri veya geri ya da yanlara olmalıdr.

Muayene açıklığı
600
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(
Ana
Ünitenin Kurulması
(1) Tavana asma tip

3 Bir altıgen somunu ve düz pulu (yerel ola-

BD ünite
Altı köşeli Somun
(M10 veya M8)

(2) Duvara monte edilebilen tip

15.00

Askı metali
Düz rondela
Tutturma cıvatası
(M10 veya M8)

• Bu ünite iki farklı kurulum tipine sahiptir:
(1) Tavana asma tip ve (2) Duvara
monte tip.
• Monte edilecek yere göre doğru montaj
modelini seçin.
• Basılan kablo kartının monte edileceği
yer değiştirilebilir. Lokasyonu değiştirmek için ‘’KABLO BAĞLANTILARI’’ bölümünde belirtilen prosedürleri takip edin.

Duvara monte edilen tip

PE

!

NOT

PE

Vidalar (M5)
(yerel olarak satılı)

Prosedür

1 İki vida kullanarak verilen askı metalini
sabitleyin. (Toplam 3 lokasyon).

2 Cihazın düz olduğunu tesfiye ile kontrol ederek

Tavana asılan tip

cihazı verilen ahşap vidaları kullanarak sabitleyin.
* Ünitenin eğimi en çok ±5° ön/arka ve sol/sağ
olmalıdır.
* Askıyı kurduktan sonra yalıtım PE kullanarak
askı delikleri bölümlerini kapatın(2 yer).

! DIKKAT

Prosedür

1 Verilen askılı metali iki vida kullanarak
sabitleyin. (Toplam 4 lokasyon).

2 Bir tespit deliği kullanarak tutturma cıvatasını asın.

• Ana ünitedeki vida deliğine vida çekiçlenmişse, tekrar çekiçlediğinizden ya da
alüminyum bant ile kapattığınızdan emin
olun. (Bu yoğunlaşmayı önlemek)
• Cihazı tavana monte ettiğinizden emin
olun.
• Yatak odalarına yakın yerlere monte etmeyin. Borudan akan soğutucunun sesi
bazen duyulabilir.

TÜRKÇE

rak satın alınan) askı cıvatasına soldaki
resimde gösterildiği gibi takın ve ana cihazı
askı metalina kaldırın.
4 Ünitenin düz olduğunu kontrol ettikten
sonra altıgen somunu sıkın.
* Ünitenin eğimi en çok ±5° ön/arka ve
sol/sağ olmalıdır.
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KABLOYU CİHAZ İLE DIŞMEKAN CİHAZI ARASINA BAĞLAMA
TÜRKÇE

Kabloyu içmekan ünitesine bağlayın
Dışmekan ünitesi bağlantısına göre kabloları kontrol kutusundaki terminallere birer birer bağlayarak kabloyu içmekan ünitesine bağlayın.
(Dışmekan ünitesinin kablo renklerinin ve terminal numarasının içmekan ünitesindeki ile aynı
olduğundan emin olun.)
Kablo teli genel tellerden uzun olmalıdır.
Devre şeması önceden bildirilmeden değiştirilemez.
Monte ederken, Kontrol Kapağı İç Kısmı Dışmekan Cihazının İçmekan Ünitesindeki panelin ön
kısmının arkasındaki devre çizimine bakın.

! DIKKAT
• Devre şeması önceden bildirilmeden değiştirilemez.
• Kabloları kablaj şemasına göre bağladığınızdan emin olun.
• Kolayca çekip çıkarılmaması için kabloları sıkı bir şekilde bağlayın.
• Kabloları, kablaj şemasına bakarak renk kodlarına göre bağlayın.

2 Ünite

3 Ünite

4 Ünite

5 Ünite
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5 Ünite

7~9 Ünite (1Ø)

7~9 Ünite (3Ø)

TÜRKÇE

KVR

PGÜÇ KAYNAĞI
380~415 V3N~ 50 Hz

Y/SR
Y/SR
KVR

ODA
Y/SR

MV

Y/SR

KVR

ODA

ODA
Y/SR

BRANŞMAN
DAĞITIMI PCM
BİRLEŞİMİ

MV

BRANŞMAN
DAĞITIMI(C)

KVR
MV

SY
BYZ
KRZ

ODA
Y/SR

ODA
Y/SR

ODA
Y/SR

BRANŞMAN
DAĞITIMI PCM
BİRLEŞİMİ
BRANŞMAN
DAĞITIMI(C)

TAHLİYE2

ODA
Y/SR

TAHLİYE
ODA
Y/SR

ODA
Y/SR

EMME
BRANŞMAN
DAĞITIMI PCM
BİRLEŞİMİ

BORU

BRANŞMAN
DAĞITIMI(C)

DIŞ HAVA

NOT
Tm
Tm0
F1
F2
F3
F4
F5
63H
4WV
DIŞ HAVA
BORU
EMME
TAHLİYE
EEV

! DIKKAT

: Ana terminal bloğu
: Bağlama terminal bloğu
: Sigorta 600V, 20A
: Sigorta 250V, 10A
: Sigorta 250V, 3.15A
: Sigorta 250V, 6A
: Sigorta 250V, 12A
: Yüksek basınç anahtarı
: 4 YOLLU VANA
: Hava Sıcaklık sensörü
: Kondansör Dış Sıcaklık sensörü
: Emiş borusu Sıcaklık sensörü
: Tahliye borusu Sıcaklık sensörü
: Elektrik genleşme valfi

BLDC FM0 : BLDC (FIRÇASIZ) FAN MOTORU
INV. CM : INVERTER KOMPRESÖRÜ
SY
:SİYAH
MV
: MAVİ
KVR
: KAHEVERENGİ
TR
: TURUNCU
KRZ
: KIRMIZI
BYZ
: BEYAZ
GR
: GRİ
Y/SR
: YEŞIL/SARI
SAHA BAĞLANTISI
OPSİYONEL

Ana güç kaynağı

Güç kaynağı ile ünite arasında aşağıda gösterildiği
gibi bir devre kırıcı sağlayın.
Şalter
Bir devre kırıcı veya
zaman gecikmesi
sigortası kullanın.

Klima

! DIKKAT
Dış üniteye bağlanan güç kablosu aşağıdaki özelliklere uygun olmalıdır
(HAR veya SAA tarafından onaylı kablo tipi).
1Ø

3Ø

14 16 18 21 24 27 30 40 48 56 42 48 56

NORMAL KESİT ALANI

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 4.0 4.0 2.5 2.5 2.5

Kablo tipi

H07RN-F

İçmekan ve dışmekan ünitesine bağlanan güç bağlantı kablosu aşağıdaki teknik özellikler ile birlikte derlenmelidir (Bu cihaz ulusal düzenlemelere uygun kablo seti ile birlikte sağlanmalıdır).

GN

/YL
20

mm

ø7.5mm

Faz
Kapasite (kBtu/saat)

GN
/YL

NORMAL KESİT
ALANI 0,75mm²

20

mm
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Kabloyu Dış mekan ünitesine bağlayn
TÜRKÇE

1 Kapak kontrolünü vidayı gevşeterek üniteden çıkarın.
Kabloları kontrol kartındaki terminallere
aşağıdaki gibi birer birer bağlayın.
2 Kabloyu tutucu ile kontrol kartına sabitleyin
(kelepçe).
3 Kapak kontrolünü vidayla orijinal konumuna
geri takın.
4 Güç kaynağı ile ünite arasında piyasada
kabul görmüş bir devre kesici takın. Tüm
besleme hatlarının bağlantısını uygun bir
şekilde kesecek bir bağlantı kesme cihazı
takılmalıdır.

Dış ünite
Bağlantı uçları bloku
15mm.nin
üzerinde

Güç kaynağı
kablo tutucusu

Kapak kontrolü
Güç kablosu
Bağlantı kablosu

1Ø Modeller

Terminal vidasını gevşetin

Kapasite (kBtu/saat) 14 16 18 21 24 27 30 40 48 56
Devre Kırıcı (A)

15 15 20 20 25 25 25 30 40 40

3Ø Modeller
Kapasite (kBtu/saat) 42 48 56
Devre Kırıcı (A)

20 20 20

Bağlantı uçları bloku

! DIKKAT
Yukarıdaki şartları onayladıktan sonra, kabloyu aşağıdaki gibi hazırlayın.
1 Klimaya özel bir bireysel bir devre kırıcı bulundurun. Kablolama yöntemi olarak, kontrol
kapağının iç tarafında bulunan devre çizimine göre hareket edin.
2 Terminal vidalarını düzgünce sıkıştırarak gevşemelerini önleyin. Sıkıştırdıktan sonra, kabloları hafifçe çekerek hareket etmediklerinden emin olun. (Eğer ünite gevşekse, ünite normal çalışmayacak ya da kabloların yanmasına sebep olacaktır.)
3 Güç kaynağı teknik özellikleri.
4 Elektrik kapasitesinin yeterli olup olmadığını kontrol edin.
5 Başlangıç geriliminin bilgi plakasında belirtilen nominal gerilimden yüzde 90 daha fazla
olduğuna bakınız.
6 Kablo kalınlığının güç kaynağı teknik özelliğinde belirtildiği gibi olduğunu onaylayın.
(Kablo uzunluğu ile kalınlık arasındaki ilişkiyi özellikle not edin.)
7 Topraklama kaçağı devre kırıcısını ıslak veya nemli bir alana kurmayın.
8 Aşağıdakiler gerilim düşüşüne sebep olabilir.
- İletişim noktasına hasar verebilecek manyetik alan titreşimi, sigorta kırılması, aşırı yük
normal çalışmanın bozulması.
9 Güç kaynağındaki bağlantının kesilmesi ortalaması sabit kabloya birleştirilecek ve her aktif
(faz) iletkeninde en az 3 mm hava boşluk teması bulunacaktır.
10 Üniteye bağlanmış Güç kablosu aşağıdaki teknik özellikler uyarınca seçilmelidir.

KABLOYU CİHAZ İLE DIŞMEKAN CİHAZI ARASINA BAĞLAMA 29

Güç kablosunu çekerken dikkat edilecekler
Güç terminal bloğuna bağlantılar için yuvarlak basınç terminallerini kullanın.

TÜRKÇE

Yuvarlak basınç terminali

Güç kablosu

Hiçbiri yoksa, aşağıdaki talimatlara uyun.
- Enerji terminal bloğuna farklı kalınlıktaki kablolar bağlamayın. (Enerji kablolarındaki gevşeklikler
anormal ısıya neden olabilir.)
- Aynı kalınlıkta kabloları bağlarken aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapın.
Aynı kalınlıkta kabloyu her iki
tarafa da bağlayın.

İkisinin tek bir tarafa
bağlanması yasaktır.

Farklı kalınlıkta kabloları
bağlamak yasaktır.

- Kablo tesisatı için belirtilen enerji kablosunu kullanın ve sıkıca bağlayın, daha sonra terminal
bloğunda dış baskının kullanılmasını engellemek için tespit edin.
- Terminal vidalarını sıkmak için uygun bir tornavida kullanın. Küçük başlı bir tornavida başı soyacak ve doğru sıkmayı imkansız hale getirecektir.
- Terminal vidalarının aşırı sıkılması kırılmalarına neden olabilir.
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1 Kontrol kapağını çıkarın. İki vidayı gevşetin

Kablo Bağlantıları

ve kapağı ok yönünde kaydırın.

TÜRKÇE

- Bu ünite üzerindeki soğutma boruları ve bağlantı kabloları bağlantısı uygun portlara(çıkışlara) alfabe sırasına uygun yapıldı.(A,B VE
C).
- Terminal kart numaralarndaki içmekan/dışmekan ünitelerinin bağlantı tellerini bağlamak
için kablo bilgi plakasındaki talimatları izleyin.
(1, 2 ve 3) Her zemin kablosunu bir zemin
vidasına daima sabitleyin. (Aşağıdaki şekle
bakınız.)
- Kabloyu tamamladıktan sonra, kabloların dış
kaplamasını tel kelepçeleri ile sabitleyin.
İçmekan ünitesindeki kablo kelepçesi sunulur. Kurulum için aşağıdaki prosedürü takip
edin.
- Dış ünite kontrol kapağı içindeki devre şemasına bakınız.

!

2 Dışmekan ünitesinin kontrol kapağındaki
kablo çizelgesindeki referansa göre kablolayın. Donanımın çekmeli bölümü için 300
mm bırakın. Kabloları kelepçelerle bağlayın(4 lokasyon).

NOT

Terminal kartı numaraları en üstten aşağı
doğru sırasıyla 1,2, ve 3 olarak düzenlendi.

3 oda durumunda

ODA A
ODA B
ODA C

3 Kapağı ok yönünde yerleştirin, ardından
A
B
C
CN-PWR

İç üniteler için bağlantı
kablosu (H05VV, 4kablo,
0.75mm)

Dış üniteler için bağlantı
ablosu (H05RV, 4kablo,
1,2mm)

! UYARI
Aşırı ısınmaya, elektrik çarpmasına veya
yangına sebep olabileceğinden yicli telleri,
dik telleri, uatma kablolarını veya yıldız
yağmuru bağlantılarını kullanmayın.

vidaları sıkın.
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DRENAJI KONTROL ETME VE BORULARI
ŞEKİLLENDİRME
TÜRKÇE

2 Do not make drain piping.

Drejanı Kontrol Etme
Drenajı kontrol etmek için

Kaldırmayın

1 Evaporatöre bir bardak su boşaltın.
2 Suyun iç ünitenin tahliye hortumundan sızdırmadan aktığından ve tahliye çıkışına gittiğinden emin olun.
Su sızıntısı
Alan tahliye
hortumunu bağlama

Atık su birikimi
Hava
Kaçak
kontrolü
Boşaltma
tavası

Su sızıntısı

Boşaltma
hortumu

Dalgalanma

Suya batmış
tahliye hortumu
ucu

Tahliye
boruları

Su sızıntısı

Drenaj
kanalı

50mm’den
az boşluk

Tahliye boruları
1 Tahliye hortumu, kolay dren akışı için aşağıya bakmalıdır.
Aşağı eğim
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Boruyu Şekillendirme
TÜRKÇE

İç ünitenin bağlantı kısmını yalıtım malzemesiyle sararak boruları şekillendirin ve iki tür
vinil bantla sabitleyin.
- İlave bir tahliye hortumu bağlamak isterseniz,
tahliye çıkışının ucu yerin üzerine doğru çevrilmelidir. Tahliye hortumunu uygun şekilde
sabitleyin.
Dış ünitenin iç ünitenin altına kurulu olduğu
durumlarda aşağıdaki işlemler yapılır.
1 Drenaj hortumu ve kablo bağlayarak aşağıdan yukarıya kadar boruyu bantlayın.
2 Eyer veya eşdeğeri kullanarak dış duvar
boyunca vida delikli boruyu sabitleyin.

Dış ünitenin Iç ünitenin üzerine monte edildiği
durumlarda aşağıdakileri yapın.
1 Boruları ve bağlantı kablolarını aşağıdan
yukarıya bantlayın.
2 Bantlanan boruları dış duvara sabitleyin.
Suyun odaya girmesini önlemek için bir
tıkaç oluşturun.
3 Boruları saddle ya da muadiliyle duvara
sabitleyin.

Boruları saddle ya da
muadiliyle duvara sabitleyin.
Tıkaç

Tıkaç

Zamk tipi sızdırmaz
bir maddeyle boruların
etrafındaki küçük ağzı
mühürleyin.

Bantlama
Boşaltma
hortumu

Plastik
bant

Boru
tesisatı
Bağlantı
kablosu
Güç kaynağı
kablosu

• Elektrikli kısımlara su girmesini önlemek için
tutucu gereklidir.
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HAVA TEMİZLEME VE TAHLİYE

Yöntemi kontrol etme

! DIKKAT
Nitrojenin sıvı durumda soğutma sistemine
girmesini önlemek için silindirin üstü sisteme
basınç verirken altından daha yüksek
konumda olmalıdır.
Silindir genellikle dikey ayakta konumdadır.

- Boruların (iç ve dış) ve hem gaz hem de sıvı
tarafı servis valflerinin tüm bağlantı yerlerine
sızdırmazlık testi yapın. Baloncuklar bir
sızıntı olduğunu gösterir. Sabunu temiz bir
bezle temizlediğinizden emin olun.
- Sistemde sızıntı olmadığı görüldükten sonra
nitrojen tüpündeki dolum hortumu bağlantı
elemanını gevşeterek nitrojen basıncını
salın. Sistem basıncı normal seviyeye düştüğünde, hortumu tüpten çıkarın.

Hazırlık
İç ve dış üniteler arasındaki her borunun (hem
sıvı hem de gaz tarafındaki borular) uygun
şekilde bağlandığını ve deneme uygulaması
için tüm kablo tesisatının tamamlandığını kontrol edin.
Dış ünite üzerinde bulunan hem gaz hem de
sıvı tarafındaki servis valfi kapılarını çıkarın.
Dış ünite üzerindeki hem sıvı hem de gaz
tarafı servis valflerinin bu aşamada kapalı
olduğunu kontrol edin.

İç ünite
Manifold valﬁ
Lo

Hi

Basınç
gösterimi

Dış ünite
Dolum hortumu

Kaçak testi
Manifold valfini (basınç ölçerlerle beraber) ve
kuru nitrojen gazı tüpünü dolum hortumlarıyla
bu servis portuna bağlayın.

! DIKKAT
Kaçak testi için bir manifold valfi kullanmaya
özen gösterin. Mevcut değilse, bu amaçla bir
kesme valfi kullanın. Manifold valfinin "Hi" düğmesi daima kapalı olmalıdır.
- Sistem basıncını kuru nitrojen gazı ile 150
P.S.I.G. değerini aşmayacak düzeye getirin
ve göstergedeokunan değer 150 P.S.I.G.
değerine ulaştığında silindir valfini kapatın
Ardından, sıvı sabun ile kaçakları test edin.

Nitrojen gazı
silindiri (dikey
bekleme konumunda)

TÜRKÇE

Soğutucu sisteminde kalan hava ve nem aşağıda belirtilen istenmeyen etkilere sahip değildir.
- Sistemdeki basınç yükselir.
- Çalıştırma akımı yükselir.
- Soğutma (ya da ısıtma) verimi düşer.
- Soğutma gazı devresindeki nem donabilir ve
kapiler boruları tıkayabilir.
- Su, soğutma gazı sistemindeki parçaların
paslanmasına yol açabilir.
Dolayısıyla, sistemi tahliye ettikten sonra,
içmekan ve dışmekan ünitesi arasındaki boru
ve tüp için bir kaçak testi yapın.

34 HAVA TEMİZLEME VE TAHLİYE

! UYARI
TÜRKÇE

Kaçak tsti yaparken veya havayı temizlerken bir vakum pompası veya atıl (nitrojen) gazı kullanın. Havayı veya oksijeni sıkıştırmayın ve alev alabilen gazları
kullanmayın. Aksi halde, yangına veya
patlamaya sebep olabilir.
- Can kaybı, yaralanma, yangın veya patlama tehlikesi vardır.

- Hem gaz hem de sıvı taraf servis valflerindeki
supap başlıklarını değiştirin ve sıkıca sabitleyin.
Bir vakum pompasıyla hava boşaltımı tamamlanır.
Klima şu an test uygulamasına hazırdır.

İç ünite
Manifold valﬁ
Lo

Tahliye
- Önceki adımlarda tarif edilen dolum hortumunu boruları ve iç üniteyi tahliye edecek
vakum pompasına bağlayın. Manifol valfinin
"Lo" düğmesinin açık olduğunu onaylayın.
Sonra vakum pompasını çalıştırın. Tahliye
için çalıştırma süresi boru uzunluğuna ve
pompa kapasitesine göre değişmektedir.
Aşağıdaki tablo tahliye için gerekli süreyi
göstermektedir.

Dış ünite

Basınç
gösterimi

Hi

Açık
Açık

30 gal/s’lik vakum pompası kullanıldığında
tahliye için gereken süre
Boru uzunluğu
10m’den (33 ft) az
ise

Boru uzunluğu
10m’den (33 ft) uzun
ise

0,5 Torr’dan az

0,5 Torr’dan az

- İstenen vakuma ulaşıldığında, manifol valfinin "Lo" düğmesini kapatın ve vakum pompasını durdurun.

İşi bitirme
- Valfi tamamen açmak için bir servis valfi anahtarıyla sıvı taraf valfinin supap kolunu saat yönünün tersine çevirin.
- Valfi tamamen açmak için gaz tarafı valfinin
supap kolunu saat yönünün tersine çevrin.
- Basıncı salmak için gaz tarafı servis portuna
bağlı dolum hortumunu hafifçe gevşetin, sonra
hortumu çıkarın.
- Gaz tarafı servis portu üzerindeki rakor somununu ve başlığını çıkarın ve rakor somununu ayarlı
anahtarla sıkıca sabitleyin. Sistemdeki sızdırmayı önlemek için bu işlem çok önemlidir.

Vakum pompası
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PANEL ÖN KOMPLESİ
(SADECE ART COOL TİPİ)
kontrol edin, güç kablosunu sol kapak tarafının alt kanalına sabitleyin.

2 Bağlantı ucu kablosunu kontrolör ile monte
edin ve ilk olarak ön panelin üst kısmını
sabitleyin, ardından ön panelin alt kısmını
eşleştirin.

Ön Panel
Konektörü

Ön Panel
Konektörü

3 2 vida altta temas ettikten sonra ön panel
çengelini kanalda asın.

TÜRKÇE

1 İlk olarak, yan kapak komplesini tam olarak
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KURULUM PI485
TÜRKÇE

PI485 PCB’yi Şek.’de gösterildiği gibi sabitleyin
Ayrıntılı kurulum yöntemi için PI485 Kurulum Kılavuzuna bakın.
18k Btu/h, 21k Btu/h

24kBtu/h, 27kBtu/h, 30kBtu/h

where
This label is should be applied in the location
installed.
LGAP(Sub PCB for Central Controller is
the LGAP.
Please connect the wire after installing

1Ø : 40kBtu/h, 48kBtu/h, 56kBtu/h
3Ø : 42kBtu/h, 48kBtu/h, 56kBtu/h

Screw Hole

Gateway.
n of PI485
for installatio
the space
This is y)
PI485
(Accessor
after installing
the wire
connect
Please
Gateway.
Screw Hole

802
MEZ30171
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TEST ÇALIŞTIRMASI

Uzaktan kumandayı hazırlayın
Ok yönünde çekerek pil kapağını çıkarın.
Yeni pilleri yerleştirin ve pilin (+) ve (–) kutuplarının doğru takıldığından emin olun.
Tekrar yerine iterek kapağı tekrar takın.

- Referans olması için, optimum şartta gaz tarfındaki basınç aşağıdaki gibidir. (Soğutma)

Soğutucu

Dış ortam
SICAKL.

Gaz tarafındaki
servis valfinin
basıncı.

R410A

35°C (95°F)

8.5~9.5kg/cm2G
(120~135 P.S.I.G.)

!

NOT

Eğer gerçek basınç gösterilenden yüksekse, sistem muhtemelen aşırı yüklenmiştir
ve yükün alınması gereklidir.
Eğer gerçek basınç gösterilenden düşükse, sistem muhtemelen boşalmıştır ve
yükün eklenmesi gereklidir.
Klima artık kullanıma hazır.

!

İçeri giriş sıcaklığı

NOT

• 2 AAA (1,5volt) pillerini kullanın. Yeniden
şarj edilebilir pilleri kullanmayın.
• Eğer sistem uzun süre kullanılmayacaksa
pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.

Boşaltma havası

Boşaltma
sıcaklığı
Cıvata

İçeri giriş sıcaklığı
Boşaltma havası

Boru bağlantısı
Boşaltma
sıcaklığı

Performans değerlendirmesi
Üniteyi 15~20 dakika çalıştırın, ardından sistem soğutucu yükünü kontrol edin:
- Gaz tarafındaki servis valfini ölçün.
- İçeri giriş ve hava boşaltma sıcaklıklarını
ölçün.
- İçeri giriş sıcaklığı ile boşaltma arasındaki
farkın 8°C’den büyük olduğundan emin olun.

İçeri giriş sıcaklığı
Boşaltma havası

Boşaltma
sıcaklığı

TÜRKÇE

- Tüm tübün ve kablonun doğru bağlandığını
kontrol edin.
- Gaz ve sıvı tarafı hizmeti valflerinin tam açık
olduğunu kontrol edin.

38 İŞLEV

İŞLEV
Alt S/W Ayarı
TÜRKÇE

Eğer güç açıkken Alt Anahtarı ayarlarsanız, ayar değişimi uygulanmaz.
Ayar dğeiştirme sadece Güç sıfırlandığında etkinleştirilir.
Alt Anahtarı
1 2 3 4

İşlev
Normal Çalıştırma (İşlev yok)
Kuvvetli Soğutma Çalışması
Kablo Hatası Kontrolü
Güç Tasarrufu Tüketimi (Adım 1)
Güç Tasarrufu Tüketimi (Adım 2)
Kilitleme Modu (Soğutma)
Kilitleme Modu (ısıtma)
Gece Sessiz Modu (Adım 1)
Gece Sessiz Modu (Adım 2)
Kilit Modu (Soğutma) + Gece Sessiz Modu (Adım 1)
Kilit Modu (Soğutma) + Gece Sessiz Modu (Adım 2)
Kilit Modu (Soğutma) + Güç Tasarrufu Tüketimi (Adım 1)
Kilit Modu (Soğutma) + Güç Tasarrufu Tüketimi (Adım 2)
Kilit Modu (Isıtma) + Güç Tasarrufu Tüketimi (Adım 1)
Kilit Modu (Isıtma) + Güç Tasarrufu Tüketimi (Adım 2)

! UYARI
Alt anahtarı ayarladığınızda, devre kırıcıyı veya ürünün güç kaynağını kapatmanız gereklidir.

! DIKKAT
• İlgilia lt anahtar doğru ayarlanmadığı sürece, ürün çalışmayabilir.
• Belirli bir işlevi ayarlamak isterseniz, kurulum sırasında yükleyicinin alt anahtarı düzgün ayarladığını talep edin.

İŞLEV 39
14/16/18/21(1Ø) kBtu/h

40/48/56(1Ø) kBtu/h
42/48/56(3Ø) kBtu/h

TÜRKÇE

DIP SW2

DIP-SW

Zorlamalı Soğutma
Çalıştırması
Kışın soğutucu ekleme.

24/27/30(1Ø) kBtu/h

Ayar Prosedürü
1 Gücü kapattıktan sonra Alt Anahtarı aşağıdaki gibi ayarlayın.

2 Gücü sıfırlayın.
3 PCB’nin Kırmızı LED’inin çalışma sırasında
açık olduğundan emin olun.
(İçmekan ünitesi kuvvet kullanılarak çalıştırılır.)
4 Belirli miktarda soğutucu ekleyin.

SW01N

! DIKKAT
- PCB’nin yeşil LED’i açıldığında, düşük
basınç sebebiyle kompresör kapanacaktır.
- İşlemi tamamladıktan sonra Alt
Anahtarın normal çalışmaya döndürmelisiniz.

40 İŞLEV

Kablo Hata Kontrolü

! DIKKAT

Kablonun doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

TÜRKÇE

Ayar Prosedürü
1 Gücü kapattıktan sonra Alt Anahtarı aşağıdaki gibi ayarlayın.

2 Gücü sıfırlayın.
3 PCB’nin Kırmızı ve Yeşil LED’inin çalışma
sırasında açık olduğunu kontrol edin.
(İçmekan ünitesi güç kullanılarak çalıştırılır.)
4 Eğer kablo doğru ise, Yeşil LED yanacaktır.
Eğer kablo yanlış ise, aşağıdaki görünecektir (Sadece yanlış bağlantıyı gösteri.)
• Kırmızı LED: Boru Numarası
• Yeşil LED: Kablo Numarası (Oda)

• Eğer içmekan ünitesi dışmekan ünitesi ile
iletişim kurmazsa, işlev doğru çalışmayabilir.
• Sadece yanlış kablo bağlantısı gösterilir.
Ürünü çalıştırmak için bağlantıyı doğru
değiştirmelisiniz.
• Eğer dışmekan ve içmekan sıcaklığı kışın
çok düşükse, kablo hatası kontrol işlevi
çalışmayacaktır.
(Kırmızı LED yanıyor)

Güç Tüketiminden Tasarruf
Güç Tüketiminden Tasarruf etme işlemi azami
güç tüketimi değerini azaltarak etkin çalışma
yapılmasına olanak sağlar.
Güç tüketimi
ve akım
Nomal

Örnek)
Eğer Kırmızı LED iki kez yanıp sönerse ve
Yeşil LED 3 kez yanıp sönerse, 2. boru 3.
odaya bağlanır.
LED1
(Kırmızı)

3

2

Süre

Ayar Prosedürü
1 Güç kaynağını kapattıktan sonra Alt
Anahtarı aşağıdaki gibi ayarlayın.

1sn

1sn
3

2

LED1
(Yeşil)
1sn

1sn

Adım 1

2 Gücü sıfırlayın.
5 Kablo hata kontrolünü tamamladıktan
sonra normal çalışması için Alt Anahtarı
eski haline getirmelisin,z.

Adım 2
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Güç Tüketimi Tasarrufu Akım seviyesi.
Faz

1Ø

3Ø

14k

16k

18k

21k

24k

27k

30k

40k

48k

56k

42k

48k

56k

Adım1(A)

8

8

9

9

12

13

15

22

24

26

7

8

9

Adım2(A)

7

7

8

8

10

11

13

18

20

22

6

7

8

Güç Tüketimini Mod Kiliti ile Kaydetme.
Güç Tüketiminden
Tasarruf (adım 1) + Kilit
Modu (Soğutma)

Güç Tüketiminden
Tasarruf (adım 1) + Kilit
Modu (Isıtma)

Güç Tüketiminden
Tasarruf (adım 2) + Kilit
Modu (Soğutma)

Güç Tüketiminden
Tasarruf (adım 2) + Kilit
Modu (Isıtma)

Gece Sessiz Modu
Gece Sessiz Modu çalışması, bilg. Frekansını ve fan hızını değiştirerek dışmekan ünitesinin
gürültü seviyesini azaltır. Bu işlev tüm gece boyu çalışır.
Ayar Prosedürü
1 Güç kaynağını kapattıktan sonra Alt Anahtarı ayarlayın.
h Gürültü seviyesi: Adım 1 > Adım 2

Adım 1

Adım 2

2 Gücü sıfırlayın.
Kilit Modu ile Gece Sessiz Modu.
Kilit Modu (Soğutma) +
Gece Sessiz Modu (adım 1)

Kilit Modu (Soğutma) + Gece
Sessiz Modu (adım 2)

! DIKKAT
• Eğer bilg. Frekansı ve fan hızı düşükse, soğutma kapğasitesi buna göre azalabilir.
• Bu işlev sadece Soğutma Modunda kullanılabilir.
• Eğer Gece Sessiz Modunu durdurmak isterseniz, Alt Anahtarı değiştirin.
• Eğer çalışan içmekan ünitesinin fan hızı “Güç” olarak ayarlanırrsa, fan hızı “Gücü” değişinceye
kadar Gece Sessiz Modu duracaktır.

TÜRKÇE

model

42 İŞLEV

Kilit Modu
Ayar Prosedürü
1 Güç kaynağını kapattıktan sonra Alt Anahtarı aşağıdaki gibi ayarlayın.

TÜRKÇE

Sadece Soğutma Modu

Sadece Isıtma Modu

2 Gücü sıfırlayın.
Gece Sessiz Modu ile Kilit Modu
Kilit Modu (Soğutma) +
Gece Sessiz Modu (adım 1)

Kilit Modu (Soğutma) +
Gece Sessiz Modu (adım 2)

Kilit Modu ile Güç Tüketiminden Tasarruf.
Kilit Modu (Soğutma) +
Güç Tüketimi tasarrufu
(adım 1)

Kilit Modu (Isıtma) + Güç
Tüketimi tasarrufu (adım 1)

Kilit Modu (Soğutma) +
Güç Tüketimi tasarrufu
(adım 2)

Kilit Modu (Isıtma) + Güç
Tüketimi tasarrufu (adım 2)

İŞLEV 43

PCB Ekranı (Sadece 14/16/18/21k Modeli)
LGMV olmadan veri döngüsünü kontrol etmek kullanışlıdır.

TÜRKÇE

Çalıştırma Yöntemi
Takt. Anahtarına bastığınızda, döngü bilgisi aşağıdaki gibi gösterilecektir.
h 1 sayfa gösterildikten sonra, ardından 2. sayfa da gösterilir.
Takt S/W

Madde

Görüntüleme

14/16k

18/21k

Örnek

1sayfa

-

1 kere

Düşük basınç

890kpa

‘LP’

’ 89’

-

2 kere

Hi Basıncı

2900kpa

‘HP’

‘290’

1 kere

3 kere

Deşarj Sıcakl.

85°C

‘DS’

’ 85’

2 kere

4 kere

Şartlı Sıcakl.

-10°C

‘CS’

‘-10’

3 kere

5 kere

Emmel Sıcakl.

-10°C

‘SS’

‘-10’

4 kere

6 kere

ODU Hava Sıcakl.

-10°C

‘AS’

‘-10’

5 kere

7 kere

Akım

15A

‘A’

‘ 15’

6 kere

8 kere

Voltaj

230V

‘V’

‘230’

7 kere

9 kere

Bilg Hz

100Hz

‘F’

‘100’

8 kere

10 kere DC Bağlantı Gerilimi

230V

‘dc’

‘230’

TACT-SW1

! UYARI
Takt Anahtarına bastığınızda, malzeme yopunlaşmasız elektriğini kullanın.

2sayfa
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MAKS KOMBİNASYON KAPASİTESİ
Multi Piping Type

TÜRKÇE

Kapasite
(kBtu/saat)
14
16
18
21
24
27
30
40

Kombinasyon İçmekan
Kapasitesi (kBtu/saat)
5,7,9,12
5,7,9,12
5,7,9,12,18
5,7,9,12,18
5,7,9,12,18,24
5,7,9,12,18,24
5,7,9,12,18,24
5,7,9,12,18,24

Maks Oda No.
2
2
3
3
4
4
5
5

Maks Kombinasyon Kapasitesi
(kBtu/saat)
21
24
30
33
39
41
48
52

Distribütör Türü
Faz
1Ø

3Ø

Kapasitesi
(kBtu/saat)
40
48
56
42
48
56

Maks Oda No.
7
8
9
7
8
9

Kombinasyon İçmekan
Kapasitesi (kBtu/saat)
5, 7, 9, 12, 18, 24
5, 7, 9, 12, 18, 24
5, 7, 9, 12, 18, 24
5, 7, 9, 12, 18, 24
5, 7, 9, 12, 18, 24
5, 7, 9, 12, 18, 24

Kombinasyon Kapasitesi
Aralığı (kBtu/saat)
16~52
19~63
23~73
16~54
19~63
23~73

İçmekan ünitesinin kombinasyonu bazı içmekan ünitesi kapasite endeksinin toplamı ile belirlecek
olup dışmekan ünitesinin maksimum kombinasyon kapasitesinden daha küçük olmalıdır. İçmekan
ünite kapasitesini aşağıdaki gibi hesaplamanızı öneririz.
Eğer önerimizi yerine getirmezseniz, düşük ortam sıcaklığı şartlarında bazı sorunlar oluşacaktır
örn. Bazı içmekan üniteleri ısıtma modunda iken çok iyi ısıtmayacaklardır.
İÇMEKAN ÜNİTESİ BAĞLANABİLİR TOPLAM KAPASİTESİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ
Tüm içmekan ünitesinin kapasitesini toplayın, fakat yüksek statik toz türü içmekan kapasitesi 1,3
kat ağırdır.
Örnek) 1 Dışmekan ünitesi: A9UW566FA3(FM56AH)(bağlanabilir maksimum kapasite 73kBtu)
İçmekan ünitesi:
AMNH186BHA0[MB18AH],AMNH246BHA0[MB24AH],AMNH246BHA0[MB24AH] (18
+ 24 + 24) x 1,3 = 66 x 1,3 = 85,8kBtu: bu kombinasyonda bazı sorunlar vardır
2 Dışmekan ünitesi: FM56AH
İçmekan ünitesi:
AMNH186BHA0[MB18AH],AMNH246BHA0[MB24AH],AMNH18GD5L0[MS18AH] (18
+ 24) x 1,3 + 18 + 72,6: bu kombinasyon tamamdır
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DENİZ KENARINDA KURULUM KILAVUZU
• Klimalar, asit veya alkali gaz gibi korozif
gazların üretildiği alanlarda kurulmamalıdır.
• Ürünü doğrudan denizden gelen rüzgara
(tuz püskürtme) maruz kalacak bir yere
kurmayın. Üründe korozyona neden olabilir. Korozyon, ö zellikle kondensatör ve
buharlaştırıcı kanatları üzerindeki korozyon, üründe arızaya veya verimsiz çalışmaya neden olabilir.
• Dış ünite sahile yakın kuruluysa, deniz
rüzgarına doğrudan maruz kalmaktan
kaçınmalıdır. Aksi takdirde ısı eşanjörü
üzerinde ilave korozyon önleme uygulaması yapılmalıdır.

Yer seçimi (Dış Unite)
Dış ünite denize yakın bir yere kurulacaksa,
doğrudan denizden esen rüzgarlara maruz
kalması engellenmelidir. Dış üniteyi denizden
esen rüzgarların yönünün tersine kurun.

Dış üniteyi deniz kıyısına kurmak için
denizeden esen rüzgarlara maruz kalmaması
için bir rüzgar siperi kurun.

Rüzgar siperi

Denizden
esen rüzgar

- Denizden esen rüzgarı engellemek için beton
gibi yeterli sağlamlığa sahip olmalıdır.
- Yükseklik ve genişlik dış ünitenin
ölçülerinden %150 oranında fazla olmalıdır.
- Yükseklik ve genişlik dış ünitenin
ölçülerinden %150 oranında fazla olmalıdır.
Akıcı su drenajı olan bir yer.
- Sağanak yağmur alan ve sık sel olan
bölgelerde hasarı önlemek ve önüne geçmek
için akıcı su drenajı olan bir yere kurulum
yapınız.

Denizden
esen rüzgar

• Toz veya tuz partiküllerinin periyodik olarak (bir/yıldan daha fazla) temizlerken su
kullanılarak ısı eşansörüne yapışır.

Denizden
esen rüzgar

TÜRKÇE

! DIKKAT
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MEVSİMSEL RÜZGAR VE KIŞ HESAPLAMALARI
TÜRKÇE

- Kış mevsiminde karlı veya çok soğuk bölgelerde ürünün doğru çalışması için gerekli tedbirler
alınmalıdır.
- Diğer bölgelerde de kışın mevsim rüzgarları ve kar için hazırlıklı olun.
- Içeri kar veya yağmur girmemesi için bir emme ve boşaltım kanalı takın.
- Dış üniteyi doğrudan karla temas etmeyecek şekilde takın. Hava emiş kanalında kar birikir ve
donma olursa, sistem arıza yapabilir. Karlı bir alana takılırsa, sisteme kapak takın.
- Eğer daha fazla ar yağan bir bölgeye kurulursa dışmekan ünitesini, ortalama kar yağışından (yıllık ortalama kar yağışı) 50 cm yüksekte olan kurulum konsoluna monte edin.
- Dış ünitenin üst kısmında 10 cm üzerinde kar biriken yerlerde, normal çalışması için daima karı
temizleyin

1 H çerçevesinin yüksekliği kar yağışından 2 kattan daha fazla olmalı ve eni ürünün eninden daha geniş olmamalıdır. (Çerçeve üründen daha genişse, kar birikebilir)

2 Dış Ünitenin hava çekme ve boşaltma deliği mevsimsel rüzgara doğru duracak şekilde
monte etmeyin.
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Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi
Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi
İkinci Kısım Gaziler Caddesi
No:2 45030 Manisa
İrtibat Adresi : Aydınevler Mahallesi
İnönü Caddesi No:20
Küçükyalı Ofis Park A Blok
34854 Maltepe / İSTANBUL
Telefonu : (0216) 432 08 00
Telefaksı : (0216) 432 09 86

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si
Gyeongsangnam-do, KOREA

