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Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride 
başvurmak üzere saklayın.
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1. ÖNLEMLER

Montaj kılavuzunu okumadan önce alınacak önlemler. 

 ● Bu montaj kılavuzu dış ünitenin montajı içindir.
 ● İç ünite parçaları monte etmek için iç ünite montaj kılavuzuna başvurun.
 ● Güç kaynağı ünitesinin montajı için lütfen güç kaynağı Montaj kılavuzunu 

okuyun.
 ● Soğutucu akışkan dağıtıcısının kurulumu için lütfen soğutucu akışkan 

dağıtım Montaj kılavuzuna başvurun.

İki tür güvenlik önlemi vardır; lütfen her ikisini de dikkatle okuyun

    İKAZ

İkazların dikkate alınmaması, ölüme neden olabilir. Cihaz, ulusal 
kablolama kurallarına göre monte edilmelidir.

    DİKKAT

Dikkat uyarılarının gözardı edilmesi, yaralanmalara veya çalışma 
ekipmanında hasara neden olabilir.

Montajı bitirdikten sonra ünitenin doğru çalıştığından emin olun. Müşteriye, 
üniteyi nasıl çalıştıracağı konusunda bilgi verin ve bu kılavuzu kullanıcı 
kılavuzuyla birlikte ileride başvurmak üzere saklaması gerektiğini belirtin.

    İKAZ

 ● Cihazın montaj, onarım ve bakımını sadece nitelikli servis personeli 
yapmalıdır.
Yanlış montaj, onarım veya bakım, elektrik çarpmasına, kısa devreye, 
kaçaklara, yangına veya cihaz üzerinde hasarlara neden olabilir.

 ● Montaj için aşağıda belirtilen talimatları izleyin.
Montaj gerektiği gibi yapılmazsa su sızıntısı, elektrik çarpması veya 
yangına neden olabilir.

 ● Klima küçük bir odaya monte ediliyorsa, kaçak olması durumuna 
karşı soğutucu akışkan yoğunluğunu güvenli sınırın altında tutun.
Ayrıntılı bilgi için cihazı satın aldığınız yere başvurun. Kapalı ortamda 
aşırı soğutucu akışkan bulunması, oksijen yetersizliğine yol açabilir.

 ● Montaj için ürünle birlikte verilen aksesuar ve parçaları kullanın.
Aksi halde ünite yere düşebilir veya su kaçağı, elektrik çarpması veya 
yangın olabilir.

 ● Üniteyi, ağırlığını taşıyabileceği sabit bir yere monte edin.
Aksi halde yere düşebilir ve yaralanma ve hasara neden olabilir.

 ● Üniteyi monte ederken ulusal kablolama kurallarına uyun.

 ● Üniteyi çamaşırlığa kurmayın.

 ● Klemenslere erişmeden önce tüm elektrik devrelerinin bağlantısını 
kesin.

 ● Üniteyi, fişine erişebileceğiniz şekilde konumlandırın.

 ● Simge veya kelimeyle akış yönünü belirtin.

 ● Üniteyi monte ederken ulusal kablolama kurallarına uyun ve 
bağımsız bir devre ile tekli priz kullanın.
Yetersiz elektrik devre kapasitesi veya arıza, elektrik çarpmasına veya 
yangına neden olabilir.

 ● Belirtilmiş olan kabloyu bağlayın ve harici bir kuvvet klemense etki 
etmeyecek şekilde sıkıştırın.
Zayıf bir bağlantı yangına neden olabilir.

 ● Kabloları, kumanda paneli kapağı iyice kapanacak şekilde 
yönlendirin.
Yanlış montaj klemens bağlantı noktasının ısınmasına neden olabilir ve 
bu yüzden elektrik çarpması veya yangın oluşabilir.

 ● Tehlikeleri önlemek için, hasarlı bir elektrik kablosunu üretici veya 
satış temsilcisi kanalıyla değiştirin.

 ● Sabit kablo tesisatına, tüm kutuplarında en az 3 mm kontak açıklığı 
bulunan, bir tüm kutuplu kesme şalterinin bağlanması gerekir.

 ● Boruları bağlarken soğutma döngüsüne hava veya madde girmesine 
izin vermeyin.
Hava veya yabancı madde kapasiteyi düşürebilir ve basıncı arttırabilir, 
bu da patlama riski doğurur.

 ● Gerilim besleme kablosunun uzunluğunu değiştirmeyin, uzatma 
kablosu kullanmayın veya başka bir elektrikli cihazın takılı olduğu 
prizi kullanmayın.
Aksi takdirde yangın çıkabilir veya elektrik çarpabilir.

 ● Kötü havada montaj yaparken dikkatli olun.
Uygunsuz montaj yüzünden ünite düşebilir ve kaza olabilir.

 ● Kabloları bakır borudan uzak tutun, soğutucu akışkan devresi 
yüksek sıcaklığa erişmektedir.

 ● Güç kablosu tipinin kodu: H07RN-F.
Çalışma ekipmanı IEC 61000-3-12 ile uyumludur.

 ● Montaj sırasında soğutucu akışkan sızıntısı olursa bölgeyi hemen 
havalandırın.
Soğutucu akışkan alevle temas ederse zehirli gaz oluşabilir.

 ● Montajı bitirdikten sonra soğutma maddesi kaçağı olup olmadığını 
kontrol edin.
Soğutma maddesi odaya sızdığında, fanlı ısıtıcı, soba veya ocak gibi 
alev kaynakları ile birleştiği takdirde zehirli gazlar oluşabilir.

    DİKKAT

 ● Dikkat: İç ünitenin ısıtma işlevi, sadece iç ünite heat pump dış üniteye 
bağlı olduğunda geçerlidir.

 ● Bu klima hayatı kolaylaştırır. Üniteyi, makinelerin, hassas aletlerin, 
yiyeceğin, bitkilerin, hayvanların ve sanat eserlerinin bulunduğu 
yerlere monte etmeyin.

 ● Klimayı topraklayın.
Toprak telini gaz veya su borularına, paratonere veya telefon topraklama 
teline bağlamayın. Eksik topraklama işlemi elektrik çarpmalarına neden 
olabilir.

 ● Bir toprak kaçağı devre kesicisi takın.
Toprak kaçağı devre kesicisi monte edilmediği takdirde elektrik 
çarpmaları meydana gelebilir.

 ● Önce dış ünitenin kablolarını, sonra iç ünitenin kablolarını bağlayın.
Kablo ve boru bağlantıları tamamlanana kadar klimayı güç kaynağına 
bağlamayın.

 ● Boşaltma borusunu monte edin ve yalıtın.
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Aksi halde sızıntı yapıp hasar oluşturabilir.

 ● Görüntü girişimi ve gürültüyü önlemek için, iç ve dış üniteyi, güç 
besleme ve bağlantı kablolarını, TV'ler veya radyolar ile aralarında 
en az 1 metre uzaklık olacak şekilde monte edin.
Radyo dalgalarına bağlı olarak, gürültüyü azaltmak için 1 metrelik 
mesafe yeterli olmayabilir.

 ● Çocuklar ve yaşlılar üniteyi gözetim olmadan kullanmamalıdırlar.

 ● Çocuklar, cihazla oynamamaları bakımından gözetim altında 
tutulmalıdır.

 ● Klimayı aşağıdaki yerlere monte etmeyin:

• Petrol bulunan yerler.

• Tuzlu hava olan yerler, örn. sahiller (aşınma direnci olan modeller hariç).

• Kostik gaz (örn. sülfür içeren kaplıca çevreleri) bulunan yerler.

• Gerilim titreşiminin aşırı olduğu yerler (örn. fabrikalar). 
Otobüsler veya kabinler. 
Petrol ve gaz içeren mutfaklar.

• Güçlü elektromanyetik dalgaların olduğu yerler.

• Yanıcı malzemeler veya gazların yakın çevresi.

• Buharlaşabilecek asit veya alkali sıvıların bulunduğu yerler.

• Diğer özel koşullar.

 ● Binadaki metal parçaların ve klimanın yalıtımı Ulusal Elektrik 
Standardı kurallarına göre yapılmalıdır.

2. YAPISAL KONTROL NOKTALARI
 ● Teslim Alma ve Ambalajından Çıkarma

• Cihazlar geldikten sonra hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Makinenin 
yüzeyi veya iç kısmı hasarlıysa nakliye firmasına yazılı bir rapor gönderin.

• Ekipmanın model, teknik özellikler ve miktar bakımından sözleşmedeki 
gibi olup olmadığını kontrol edin.

• Ambalajı açtıktan sonra talimatları güvenli bir yere koyun ve tüm 
aksesuarların mevcut olduğundan emin olun.

 ● Soğutucu akışkan hattı

• Yanlış ünite monte etmemek için modeli ve adını kontrol edin.

• Soğutucu akışkan hatlarını monte etmek için ilaveten satın alınmış bir 
soğutma maddesi dağıtıcısı (manifold adaptörü ve manifold borusu) 
kullanılmalıdır.

• Soğutucu akışkan hatları belirlenen çapta olmalıdır. Soğutucu akışkan 
hattı kaynaklanmadan önce belirli bir basınçta azotla doldurulmuş 
olmalıdır.

• Soğutucu akışkan hattı ısı yalıtımlı olmalıdır.

• Soğutucu akışkan hattı tamamen monte edildikten sonra, iç üniteye 
ancak hava sızdırmazlık testi yapılıp vakum ortamı oluşturulduktan sonra 
güç beslenebilir. Gaz tarafı ve sıvı tarafı boruları hava sızdırmazlık testi 
ve vakum ortamından geçmelidir.

• Hava sızdırmazlık testi
Soğutucu akışkan hattı hava sızdırmazlık testinden geçmelidir 
[3,9 MP (40 kgf/cm2) azot ile].

 ● Vakum oluşturma
Vakum oluşturmak için aynı anda gaz tarafı ve sıvı tarafındaki bağlantı 
borusunde vakum pompası kullanın.

 ● Soğutma maddesi yenileme

• Uzunluk referans borusundan fazlaysa her sistem için soğutma maddesi 
yenileme miktarı borunun gerçek uzunluğuna göre tespit edilmiş formüle 
göre hesaplanmalıdır.

• Soğutma maddesi yenileme miktarını, borunun gerçek uzunluğunu ve iç/
dış ünite yükseklik farkını ileride başvurmak üzere dış ünite işletim onay 
tablosuna önceden kaydedin.

 ● Elektrik kablo tesisatı

• Tasarım kılavuzuna göre güç besleme kapasitesini ve kablo boyutunu 
seçin. Klima güç kablosu motor güç kablosundan genellikle daha kalındır.

• Klimanın yanlış işletimini önlemek bakımından güç kablosunu iç/dış 
ünite bağlantı kablolarıyla (alçak gerilim kabloları) birbirine dolamayın.

• Hava sızdırmazlık testi yaptıktan ve vakum oluşturduktan sonra iç 
ünitenin gücünü açın.

• Dış ünite adres ayarı hakkında ayrıntıları dış ünite adres bitlerinde 
bulabilirsiniz.

 ● Deneme çalıştırması

• Güç beslemeden önce arkadaki koruyucu PE köpüğün altı parçasını 
çıkartın. Kanatçığa zarar vermeyin yoksa ısı eşanjörü kapasitesi olumsuz 
etkilenebilir.

• Deneme çalıştırmasını ancak dış ünite 12  saatten fazla açık kaldıktan 
sonra yapın.
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3. AKSESUARLAR
Tablo 3-1

Adı Tüm üniteler Profil İşlev
Dış ünite montaj kılavuzu

1 ―――――

Dış ünite ana kumanda paneli 
kılavuzu 1 ―――――

Dış ünite kullanıcı kılavuzu

1 Bunu müşteriye verin

İç ünite kullanıcı kılavuzu

2 Bunu müşteriye verin

Vida torbası (aksesuar) 1 ――――― Bakım için
Düz başlı tornavida 
DIP şalteri için 1 ――――― İç ve dış üniteler DIP şalterleri için kullanılır

90° çanak uç dirseği
1 Bağlantı boruları için

Conta tapası
8 Boru temizliği için

Bağlayıcı boru aksesuarı
3 Bağlantı boruları için

Uyumlanmış direnç (ağ 
uyumlanmış kablo grubu) 2 İletişim sürekliliği iyileştirme

Kablo kelepçe seti
1 (Opsiyonel) Güç kablosuna yiv açmak için

İngiliz anahtarı
1 Yan plakalardan vida sökmek için

4. DIŞ ÜNİTENİN MONTAJI

4.1 Dış ünite kombinasyonu
Tablo 4-1

(HP)  
Dış Ünite  

modülü
Kapasite (HP)

8 10 12 14 16 18 20 22 Maks. iç  
ünite adedi

Önerilen 
maks. iç 

ünite adedi

8  13 7

10  16 9

12  20 11

14  23 13

16  26 15

18  29 16

20  33 18

22  36 20

24   39 22

26   43 24

28   46 26
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(HP)  
Dış Ünite  

modülü
Kapasite (HP)

8 10 12 14 16 18 20 22 Maks. iç  
ünite adedi

Önerilen 
maks. iç 

ünite adedi

30   50 27

32   53 29

34   56 31

36   59 32

38   63 35

40   64 36

42   64 38

44   64 38

46    64 38

48    64 38

50    64 38

52    64 38

54    64 38

56    64 40

58    64 40

60    64 40

62    64 40

64    64 40

66    64 40

68     64 44

70     64 44

72     64 44

74     64 44

76     64 44

78     64 48

80     64 48

82     64 48

84     64 48

86     64 48

88     64 48

 DİKKAT

• Sistemdeki tüm iç üniteler aynı anda çalıştığında toplam kapasiteleri dış ünitelerin toplam kapasitesinden az veya ona eşit olmalıdır. Aksi halde, çalışma koşulları 
kötü veya yer dar olduğunda, aşırı yüklenme meydana gelir.

• Sistemde iç ünitelerin tümü aynı anda çalışmıyorsa, maksimum toplam kapasiteleri dış ünitelerin toplam kapasitesinin %130'u kadar olabilir.

• Sistem soğuk ortamlarda (ortam sıcaklığının -10 ℃ altında olduğu yerler) veya yüksek sıcaklıkta ve aşırı yüklenme koşullarında kullanılırsa iç ünitelerin toplam 
kapasitesi dış ünitelerin toplam kapasitesinden az olmalıdır.
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4.2 Dış ünite boyutu
8~12 HP 

16
35

990

79
0

Birim: mm

Şekil 4.1
Yukarıdaki şekil sadece referanstır, gerçek üründen biraz farklı olabilir.

14~22 HP 

16
35

1340

79
0

Birim: mm

Şekil 4-2
Yukarıdaki şekil sadece referanstır, gerçek üründen biraz farklı olabilir.

4.3 Montaj konumumun seçilmesi
 ● Dış ünitenin monte edildiği yerin kuru, iyi havalandırılan bir yer olmasını 

sağlayın.
 ● Dış ünite sesinin ve dışarı atılan havanın komşuları veya çevredeki 

havalandırmayı etkilememesini sağlayın.
 ● Dış ünitenin monte edildiği yerin, iç üniteye mümkün olduğu kadar yakın 

olmasını ve iyi havalandırılan bir yer olmasını sağlayın.
 ● Dış ünitenin direkt güneş ışığı veya yüksek sıcaklıkta ısı kaynağı 

radyasyonuna açık olmayan serin bir yere monte edilmesini sağlayın.
 ● Dış üniteyi, ısı eşanjörünün eşanjörün tıkanmaması bakımından kirli veya 

havası çok kirli bir yere monte etmekten kaçının.
 ● Dış üniteyi, hava kirliliği olan veya sülfür gazı gibi zararlı gazların olduğu 

yerlere monte etmeyin.
 ● Dış üniteyi havanın tuzlu olduğu yerlere monte etmeyin (aşınmaya 

dayanıklı modeller hariç).

4.4 Dış ünitenin oturacağı zemin
 ● Taban sağlam ve düzgünse:

• Dış ünitenin çökmesi engellenir.

• Tabandan anormal gürültü gelmez.
 ● Taban türleri

• Çelik konstrüksiyon

• Beton taban (genel yapı yöntemi için aşağıdaki şekle bakın)

≥80mm

200mm

Dış ünite

⌀ 10 Sıkıştırma 
Cıvatası

Kauçuk darbe 
geçirmez altlık

Sert zemin  
veya tavan

Beton bodrum 
h = 200 mm

Şekil 4-3

    DİKKAT

 ● Temel için önemli noktalar:

• Ana ünite tabanı sağlam beton olmalı. 
Yapı şemasına bakın.

• Her noktanın eşit temas etmesini sağlamak bakımından taban ztamamen 
düz olmalı

• Temel çatı üzerine yerleştirilirse çökme katmanına gerek yoktur, ama 
beton yüzeyin pürüzlendirilmesi gerekir. Standart beton karışım oranı 
1:2:4'tür (çimento: kum: agrega) ve ⌀  10 güçlendirilmiş çelik çubuk 
kullanılmalıdır. Yüzey çimento harcıyla düzletilmeli ve temel kenarları 
pahlanmış olmalıdır.

• Temeli yapmadan önce tabanın, alt plakanın arka ve öndeki kıvrımlı 
kenarlarını dikey olarak desteklemesini sağlayın; bu kenarlar ünitenin 
desteklendiği noktalardır.

• Sızan sıvıyı boşaltmak için taban çevresinde bir boşaltma kanalı 
düzenleyin.

• Lütfen tavanın yük kapasitesini kontrol edin.

• Borular ünitenin altından geçtiğinde, taban yüksekliği şöyle olmalı: 
200 mm üzerinde.

 ● Sıkıştırma cıvatası konum çizimi (Birim: mm)

B

A

C D

15×23 uzunluğunda u-şeklinde delik

Şekil 4-4
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Tablo 4-1  Birim: mm

HP
BOYUT

8, 10, 12 14, 16, 18, 20, 22

A 740 1090

B 990 1340

C 723 723

D 790 790

 ● Her bir bağlantı borusunun ortalanma konumu çizimi (Birim: mm)

R Şekil 4-5

Ölçüm noktası
Basıncı algılayın / Soğutucu akışkanı 

yenileyin / Vakum oluşturun

(Bağlı boru çapı ⌀A)

(Modüler ünitelerin 
paralel bağlanması için, 

bağlı boru çapı ⌀ 8)

(Bağlı boru çapı ⌀B)

Sıvı tarafı

Yağ dengeleme borusu

Gaz tarafı

63C 50

5077

Şekil 4-5.1 R yükseltmesi
Tablo 4-3 Birim: mm

HP
BÜYÜKLÜK

8, 10 12 14, 16 18, 20, 22

A 12,7 15,9 15,9 19

B 25,4 28,6 31,8 31,8

C 229 229 244 244

4.5 Dış ünitelerin yerleştirme sırası ve ana ve 
bağımlı ünite ayarları

İkiden fazla dış üniteli sistemi şu şekilde düzenleyin: Dış üniteleri, kapasite 
sırası büyükten küçüğe olacak şekilde yerleştirin. En büyük kapasiteli üniteyi 
ilk branşman konumuna takın ve bunun adresini ana ünite olarak ayarlayın. 
Ötekini bağımlı ünite olarak ayarlayın. Örnek olarak 48 HP alın (10 HP, 16 HP 
ve 22 HP'den oluşan):
1) 22 HP'yi ilk branşman konumu tarafına yerleştirin.
2) Üniteleri büyük kapasiteden küçüğe doğru yerleştirin (ayrıntılı 

yerleştirme çizimine bakın).
3) 22  HP'yi ana ünite olarak, 16  HP ve 10  HP'yi yardımcı ünite olarak 

ayarlayın.

A(22HP) B(16HP) C(10HP)

Dış Ünite 
(48HP)

1. branşman İç ünite A İç ünite B İç ünite C

Şekil 4-6

4.6 Dış ünite montaj alanı
 ● Bakım için yeterli alan bırakın. Aynı sistemdeki modüller aynı yükseklikte 

olmalıdır. (Şekil 4-7)
 ● Üniteyi monte ederken, Şekil  4-8'de gösterildiği gibi bakım için alan 

bırakın. Gerilim beslemesini dış ünite tarafına takın. Montaj prosedürü 
için gerilim besleme cihazı Montaj kılavuzuna bakın.

 ● Dış ünitenin üzerinde engeller varsa Şekil 4-13'e bakın.

Montaj ve bakım yüzeyi 

(Hava çıkışı)

(Hava 
girişi)

(Hava 
girişi)

 Şekil 4-7

>1000mm

>1000mm
100mm~500mm

>1000mm >1000mm

100mm~500mm

Dış ünitenin üstten görünüşü
Şekil 4-8

4.7 Yerleşim
 ● Dış ünite, etrafındaki engelden yüksekse

• Bir sıra

>1
m

>1
m

>1m

100-500mm

>8
00

m
m

Ön Ön

Şekil 4-9
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• İki sıra

>1
m

>1
m

>1
m

>1m

100-500mm

>8
00

m
m

Ön

Ön Ön

Ön

Şekil 4-10

• İki sıradan fazla

>1
m

>1
m

>1
m

>1
m

>1m

100-500mm

>8
00

m
mÖn

Ön

Ön

Ön

Ön

Ön

Şekil 4-11
 ● Dış ünite, etrafındaki engelden alçakta ise, dış ünitenin etrafındaki 

engellerden yüksekteyken kullanılan yerleşimi referans alın. Yine de, 
dış ünite sıcak hava baypasının ısı transferini etkilememesi için lütfen, 
dış ünitenin hava atış ağzına bir hava yönlendirici ekleyin. Aşağıdaki 
şekle bakın. Hava yönlendirici yüksekliği HD'dir (H-h). Lütfen hava 
yönlendiriciyi alanda bulundurun.

>1
m

100-500mm

>1
m

>1m

h
h-H

H

Ön Ön

Şekil 4-12
 ● Dış ünite etrafında çeşitli malzemeler mevcutsa dış ünitenin üstünden 

800 mm aşağıda olmalıdırlar veya bir manuel çıkış cihazı eklenmelidir.

B

A

B

A

C

D

B

A

Önden 
görünüş

Önden 
görünüş

Önden 
görünüş

Yandan 
görünüş

A B
C D

>45° >300 mm
>1000 mm Hava akış yönlendirici

Şekil 4-13

4.8 Kar geçirmezlik siperini ayarlayın
 ● Karlı bölgelerde uygulanır (aşağıdaki şekle bakın). Arızalı donanım işlev 

bozukluğuna neden olabilir. Braketi kaldırın ve kar siperini hava giriş ve 
çıkışına monte edin.

Hava giriş kar siperi Hava çıkışı kar siperi

Hava giriş kar siperi
Şekil 4-14

4.9 Plakanın sökülmesi
1. Sol ve sağ ön dikmeleri sökün: Sol ve sağ ön dikmelerden dört vidayı 

sökün (Şekil 4-15). Sonra dikmeleri döndürün ve çıkarmak için 2 mm 
kadar yukarı kaldırın (Şekil 4-16 ve Şekil 4-17).

2. Üst plakanın sökülmesi: üst plakanın sol ve sağ tarafındaki dört vidayı 
sökün (Şekil 4-18) ve çıkarmak için 3 mm kadar kaldırın.

Şekil 4-15

A A

AA

Şekil 4-16
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5~10°

A
1:2

(Dikine asılır; üstün, 
ortanın her birine ve 
dikmenin alt konumuna bir 
tane)

Şekil 4-17

Şekil 4-18
Yukarıdaki şekil sadece referans içindir, gerçek plaka farklı olabilir.

4.10 Vana açıklaması

1

2

4
3

Şekil 4-19

 Sıvı tarafı küresel vana

 Yağ dengeleme borusunun bağlanması (※)

 Gaz tarafı küresel vana

 İğneli vana (basınç testleri ve soğutucu akışkan eklemek için)

※ Not: Tek modül için yağ dengeleme borusu bağlamaya gerek yoktur.

4.11 Hava yönlendiriciyi monte edin
(Dış ünite statik basıncı 20  Pa üzerindeyse ünitenin özelleştirilmesi 
gerekir.)

 ● 8~12 HP Montaj çizimi

Örnek A

750

Şekil 4-20

731

A

C

D

B90

10
0 θ

E

Destek
Yarıçap

Yarıçap

Hava çıkışı kapak boyutu (isteğe bağlı)

Şekil 4-21

8 ST3.9 kendinden dişli vidalar

Önce demir 
ızgarayı sökün

Şekil 4-22

750

340

32
0

70
4

8×φ3.3

Şekil 4-23

Tablo 4-5 Birim: mm

A A≥300

B B≥250

C C≤3000

D 731≤D≤770

E E = A+731

θ θ≤15°
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Örnek B

B

A

90

10
0

θ

77
0

750

D

Yarıçap

Yarıçap

Destek

Hava çıkışı kapak boyutu (isteğe bağlı)

Şekil 4-24

8 ST3.9 kendinden dişli vidalar

Önce demir 
ızgarayı sökün

731

Şekil 4-25  Şekil 4-26

A A ≥ 300

B B ≥ 250

C C ≤ 3000

D D = A+750

θ θ≤15°

Tablo 4-4

Statik basınç Notlar

0 Pa Fabrika varsayılanı

0~20 Pa Izgarayı sökün ve taze hava kanalına bağlayın 
(3 metreden az).

20 Pa üzerinde Özelleştirme gerekli

 ● 14~22 HP Montaj çizimi
Örnek A 1290

Şekil 4-27

630

A

C

D

B90

10
0 θ

E
Destek

Yarıçap

Yarıçap

Şekil 4-28

12 × ST3.9 kendinden dişli vidalar

Önce iki demir 
ızgarayı sökün

Şekil 4-29

1290

1020
300

32
0

12×φ3.3

63
0

Şekil 4-30

A A ≥ 300

B B ≥ 250

C C ≤ 3000

D 630 ≤ D ≤ 660

E E = A + 630

θ θ≤ 15°

Tablo 4-5

Statik basınç Notlar

0 Pa Fabrika varsayılanı

0~20 Pa Izgarayı sökün ve bunları taze hava kanalına bağlayın 
(3 metreden az).

20 Pa üzerinde Özelleştirme gerekli

Örnek B

B

A

C

90

10
0

θ

13
10

1290

D

Hava çıkışı kapak boyutu (isteğe bağlı)

Yarıçap

Yarıçap

Destek

Şekil 4-31
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630

Şekil 4-32 

Önce iki demir 
ızgarayı sökün

12 x ST3.9  
kendinden dişli vidalar

Şekil 4-33

A A ≥ 300

B B ≥ 250

C C ≤ 3000

D D = A + 1290

θ θ≤15°

    NOT

 ● Hava yönlendiriciyi takmadan önce, hava desteğinin engellenmesini 
önlemek için örgülü muhafazayı çıkartın.

 ● Üniteye yönlendirici takılması, yönlendiricinin açısına bağlı olarak hava 
hacmini, soğutma (ısıtma) kapasitesini ve verimi sınırlar. Bu sebeple 
yönlendirici monte edilmesi önerilmemektedir. Kullanımı gerekli olması 
halinde 15° 'den büyük olmayacak açıda ayarlanmalıdır.

 ● Taze hava kanalı sadece bir eğilme konumuna izin verilir (yukarıdaki 
şekle bakın) aksi halde ünite normal çalışmayabilir.

 ● Titreşimlerden gelen sesi önlemek için ünite ile hava kanalı arasına esnek 
bağlantı parçası takın.

    NOT

 ● Hava yönlendiriciyi takmadan önce, hava desteğinin engellenmesini 
önlemek için örgülü muhafazayı çıkartın.

 ● Üniteye yönlendirici takılması, yönlendiricinin açısına bağlı olarak hava 
hacmini, soğutma (ısıtma) kapasitesini ve verimi sınırlar. Bu sebeple 
yönlendirici monte edilmesi önerilmemektedir. Kullanımı gerekli olması 
halinde 15° 'den büyük olmayacak açıda ayarlanmalıdır.

 ● Taze hava kanalı sadece bir eğilme konumuna izin verilir (yukarıdaki 
şekle bakın) aksi halde ünite normal çalışmayabilir.

 ● Taze hava kanalı ile makine arasına, gürültüyü azalmak için yumuşak bir 
bağlayıcı takın.

 ● Taze hava borusu kapaktan büyük olmamalıdır, bunları sökmek için 
dikine doğru kaldırıp plakalamanız gerekmektedir.

 ● Üfleme kepçesini ayrıca takın. Üniteleri arasında rüzgar kepçelerini 
birleştirmeyin yoksa arıza oluşabilir. Şekil 4-34 hatalı montajı gösterir.

Şekil 4-34

 ● Statik basınç ve hava debisi karakteristik eğrisi şeması.

10800

11000

11200

11400

11600

11800

12000

12200

0 10 20 30 40 50

B: Rezerv konumu,  

özelleştirmek gerekli

A: Fabrika varsayılan ayarı

Hava debisi (m3/saat)
8 HP, 10 HP

Statik basınç (Pa)

Hava basıncı karakteristik eğrisi 
şeması (ızgarayı kaldırın)

Şekil 4-35

10800

11000

11200

11400

11600

11800

12000

12200

0 10 20 30 40 50

B: Rezerv konumu,  

özelleştirmek gerekli

A: Fabrika varsayılan ayarı

Hava debisi (m3/saat) 12 HP

Statik basınç (Pa)

Hava basıncı karakteristik 
eğrisi şeması (ızgarayı kaldırın)

Şekil 4-36

13200

13400

13600

13800

14000

14200

14400

14600

0 10 20 30 40 50

B: Rezerv konumu,  

özelleştirmek gerekli

A: Fabrika varsayılan ayarı

Statik basınç (Pa)

14 HP, 16 HP Hava basıncı karakteristik eğrisi 
şeması (ızgarayı kaldırın)Hava debisi (m3/saat)

Şekil 4-37

15750

15800

15850

15900

15950

16000

16050

16100

0 10 20 30 40 50

B: Rezerv konumu,  

özelleştirmek gerekli

A: Fabrika varsayılan ayarı

Statik basınç (Pa)

18 HP Hava basıncı karakteristik eğrisi 
şeması (ızgarayı kaldırın)Hava debisi (m3/saat)

Şekil 4-38
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14600
14800
15000
15200
15400
15600
15800
16000
16200

0 20 40 60 80

Hava basıncı karakteristik 
eğrisi şeması (ızgarayı kaldırın)

20 HP~22 HP

A: Fabrika 

varsayılan ayarı

B: Rezerv konumu,  

özelleştirmek gerekli

Hava debisi (m3/saat)

Statik basınç (Pa)
Şekil 4-39

5. SOĞUTUCU AKIŞKAN HATTI

5.1 Soğutucu akışkan borusunun uzunluğu ve izin verilen kot yüksekliği
Tablo 5-1

İzin verilen değer Borulama (Şekil 5-1'e bakın)

Bo
ru

 U
zu

nl
uğ

u

Toplam boru uzunluğu 1,000 m  
(koşullar 2 uyarı 5'e bakın)

L1+(L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10+L11 +L12) 
x2+a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m

Maksimum boru 
uzunluğu (L)

Gerçek uzunluk 175 m L1+L7+L8+L9+L10+i
(Boru çapı gereksinimleri.
Tabloya bakın. 5-4 veya 5-5)Eşdeğer uzunluk 200 m

(uyarı 1'e bakın)

Boru (en uzaktaki iç ünite ile ilk branşman 
arasındaki) uzunluğu

40/90*m
(uyarı 5'e bakın)

L7+L8+L9+L10+i

Ko
t 

Yü
ks

ek
liğ

i İç ünite-dış ünite kot 
yüksekliği

Dış ünite yukarıda 90 m (uyarı 3'e bakın)

Dış ünite aşağıda 110 m (uyarı 4'e bakın)

İç ünite-iç ünite arası kot yüksekliği 30 m ______________

N1
(140)

N4
(140)

N7
(140)

N8
(140)

N10
(28)

N12
(56)

N11
(140)

N3
(71)

N6
(28)

N13
(56)

A

B

G H

K

I

L

C

E

L1

L2

L3

L5

L7

L8

L11

L12

L9

a
c

d
f

g h

j

l m
k

M L

g1 g2 g3

G1

W3
(12)

W2
(12)

W1
(22)

D

N2
(140)

b

L4

N5
(140)

F
L6 e

N9
(71)i

JL10

Dış Ünite 
(bir veya daha çok dış ünite)

ilk branşman

İç ünite

Boru (en uzaktaki iç ünite ile ilk 
branşman arasındaki) uzunluğu L≤40 m

Boru (en uzaktaki iç ünite ile dış ünite 
arasındaki) uzunluğu L≤200 m

*1. Özelleştirme istenmedikçe seviye farkları 90 m üzerinde olamaz (dış ünite iç üniteden yukarıdaysa).

İç 
ün

ite
 ile

 d
ış 

ün
ite

 ar
as

ın
da

ki 
ko

t y
ük

se
kli

ği 
H≤

90
 m

İç 
ün

ite
de

n d
ış 

ün
ite

ye
 ko

t 
yü

ks
ek

liğ
i h

≤3
0 

m

Şekil 5-1
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≥300mm

≥300mm
Şekil 5-2

    UYARI

1. Jointin azaltılmış uzunluğu eşdeğer uzunluğun 0,5 m kadarıdır.
2. İç üniteler U şeklindeki kol birleşiminin her iki tarafına mümkün 

olduğu kadar eşit monte edilmelidir.
3. Dış ünite daha yüksekteyse ve kot farkı 20  m üzerinde olduğunda, 

ana hattın gaz hattında, 10 metrede bir yağ kapanı yapılmalıdır. Yağ 
kapanı özelliği için Şekil 5-2'ye bakın.

4. Dış ünite daha alçakta olduğunda, H≥40 m, ana hattın sıvı hattının bir 
çap arttırılması gerekir.

5. İç üniteye bağlı ilk jointin izin verilen uzunluğu, aşağıdaki koşullar 
yerine getirildikçe 40  metreden fazla olmamalıdır. Aşağıdaki 
koşulların hepsi karşılandığında izin verilen uzunluk 90m'ye kadar 
çıkarılabilir. 

Koşullar

1. İlk ve son joint arasındaki ana dağıtım hattının tüm boru çaplarını 
arttırın. (Sahada boru çapını değiştirin.) Ana bağımlı borunun boru 
çapı ana boruyla aynıysa arttırılmasına gerek yoktur.

Örnekler

 ● N9 L7+L8+L9+L10+i≤90 m, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, 
L11, L12  
Dağıtım borusu boru çapının arttırılması gerek.

 ● Boyutları aşağıdaki gibi artırın 
⌀ 9.5→⌀ 12.7→⌀ 12.7→⌀ 15.9→⌀ 15.9→⌀ 19.1 
⌀ 19.1→⌀ 22.2→⌀ 22.2→⌀ 25.4→⌀ 25.4→⌀ 28.6 
⌀ 28.6→⌀ 31.8→⌀ 31.8→⌀ 38.1→⌀ 38.1→⌀ 41.2 
⌀ 41.2→⌀ 44.5→⌀ 44.5→⌀ 54.0

Koşullar

2. Uzatılmış toplam uzunluğu hesap ederken, yukarıdaki dağıtım 
borularının gerçek uzunluğu iki katına çıkarılmalıdır (ana borular ve 
dağıtım boruları hariç, bunların artırılması gerekmez)  
L1+(L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10+L11 +L12) 
x2+a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m≤1000 m

Örnekler

Referans Şekil 5-1

Koşullar

3. İç üniteden en yakın joint tertibatına uzunluk ≤20 m 
a, b, c,... m≤20 m (Boru çapı gereksinimleri, lütfen bkz. Tablo 5-9)

Örnekler

Referans Şekil 5-1

Koşullar

4. Dış üniteden en uzak iç üniteye olan mesafe ile dış üniteden en yakın 
iç üniteye olan mesafe arasındaki fark ≤40 m.

En uzak iç ünite N9

En yakın iç ünite N1

(L1+L7+L8+L9+L10+i)-(L1+L2+L3+a)≤40 m

Örnekler

Referans Şekil 5-1

5.2 İç ünite için bağlantı borularının boyutu
Tablo 5-2

Boru adı Kod (Bkz. Şekil 5-1)
Ana boru L1

İç ünite ana borusu L2, L3, L4, L5,... L12

İç ünite dağıtım borusu a, b, c, d,... m

İç ünite jointi tertibatı A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Dış ünite jointi tertibatı L, M

Dış ünite bağlantı borusu g1, g2, g3, G1

410A iç ünite için bağlantı borularının boyutu Tablo 5-3

İç ünitenin 
A kapasitesi 

(×100 W)

Ana boru boyutu (mm)

Gaz tarafı Sıvı tarafı Geçerli joint

A<166 ⌀ 15,9 ⌀ 9,5 IDU-BJ01

166≤A<230 ⌀ 19,1 ⌀ 9,5 IDU-BJ01

230≤A<330 ⌀ 22,2 ⌀ 9,5 IDU-BJ02

330≤A<460 ⌀ 28,6 ⌀ 12,7 IDU-BJ03

460≤A<660 ⌀ 28,6 ⌀ 15,9 IDU-BJ03

660≤A<920 ⌀ 31,8 ⌀ 19,1 IDU-BJ03

920≤A<1350 ⌀ 38,1 ⌀ 19,1 IDU-BJ04

1350≤A<1800 ⌀ 41,2 ⌀ 22,2 IDU-BJ05

1800≤A ⌀ 44,5 ⌀ 25,4 IDU-BJ05

örnek  1: Şekil  5-3' bakın, altında kalan ünitelerinin L4'e kapasitesi 
140+71=211; L4 gaz borusu ⌀ 19,1; sıvı borusu ⌀ 9,5.
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5.3 Soğutucu akışkan boru tipini seçin

N1
(140)

N4
(140)

N7
(140)

N8
(140)

N10
(28)

N12
(56)

N11
(140)

N3
(71)

N6
(28)

N13
(56)

A

B

G H

K

I

L

C

E

L1

L2

L3

L5

L7

L8

L11

L12

L9

a
c

d
f

g h

j

l m
k

M L

g1 g2 g3

G1

W3
(12)

W2
(12)

W1
(22)

D

N2
(140)

b

L4

N5
(140)

F
L6 e

N9
(71)

i

JL10

Şekil 5-3

5.4 Dış ünite jointlerin çapları
Aşağıdaki tabloları esas alın, dış ünite bağlantı borularının çaplarını seçin. 
Ana dağıtım borusu ana borudan büyükse büyük olan çapı seçin.

Örnek: üç dış ünitenin paralel bağlantısı 12+12+22 (toplam kapasite 46 HP). 
Tüm boruların eşdeğer uzunluğu ≥90  m ise iç ünitelerin toplam kapasitesi 
1.290. Tablo 5-5 uyarınca ana borunun çapı ⌀ 38,1/⌀ 22,2. Ana ünitenin 
çapı ⌀ 38,1/⌀ 19,1, bkz. Tablo 5-3. Büyük olan çapı seçin. Ana borunun 
çapı ⌀ 38,1/⌀ 22,2.

410 A dış ünite jointlerinin çapları Tablo 5-4

Model Tüm sıvı borularının eşdeğer uzunluğu < 90 m 
olduğunda, ana borunun boyutu (mm)

Gaz tarafı Sıvı tarafı İlk branşman

8 HP ⌀ 22,2 ⌀ 9,53 IDU-BJ02

10 HP ⌀ 22,2 ⌀ 9,53 IDU-BJ02

12~14 HP ⌀ 25,4 ⌀ 12,7 IDU-BJ02

16 HP ⌀ 28,6 ⌀ 12,7 IDU-BJ03

18~22 HP ⌀ 28,6 ⌀ 15,9 IDU-BJ03

24 HP ⌀ 28,6 ⌀ 15,9 IDU-BJ03

26~34 HP ⌀ 31,8 ⌀ 19,1 IDU-BJ03

36~50 HP ⌀ 38,1 ⌀ 19,1 IDU-BJ04

52~66 HP ⌀ 41,2 ⌀ 22,2 IDU-BJ05

68~88 HP ⌀ 44,5 ⌀ 25,4 IDU-BJ05

410 A dış ünite jointlerinin çapları Tablo 5-5

Model Tüm sıvı borularının eşdeğer uzunluğu ≥ 90 m 
olduğunda ana borunun boyutu (mm)

Gaz tarafı Sıvı tarafı İlk branşman

8 HP ⌀ 22,2 ⌀ 12,7 IDU-BJ02

10 HP ⌀ 25,4 ⌀ 12,7 IDU-BJ02

12~14 HP ⌀ 28,6 ⌀ 15,9 IDU-BJ03

16 HP ⌀ 31,8 ⌀ 15,9 IDU-BJ03

18~22 HP ⌀ 31,8 ⌀ 19,1 IDU-BJ03

24 HP ⌀ 31,8 ⌀ 19,1 IDU-BJ03

26~34 HP ⌀ 38,1 ⌀ 22,2 IDU-BJ04

36~50 HP ⌀ 38,1 ⌀ 22,2 IDU-BJ04

52~66 HP ⌀ 44,5 ⌀ 25,4 IDU-BJ05

Model Tüm sıvı borularının eşdeğer uzunluğu ≥ 90 m 
olduğunda ana borunun boyutu (mm)

Gaz tarafı Sıvı tarafı İlk branşman

68~88 HP ⌀ 54,0 ⌀ 25,4 IDU-BJ06

5.5 Dış ünite branşman boruları
Tablo 5-6

Model Dış ünite boru bağlantısı açılma boyutu (mm)

Gaz tarafı Sıvı tarafı

8~12 HP ⌀ 25,4 ⌀ 12,7

14~22 HP ⌀ 31,8 ⌀ 15,9

5.6 İç ünite branşman boruları
Tablo 5-7 ve Tablo 5-8'e göre, dış ünite için çoklu bağlantısı için boru seçin. 
Montajdan önce Dış Ünite branşman montaj kılavuzunu okuyun.

Dış ünite çoklu bağlantı boru tertibatı (Çizim) Tablo 5-7

Dış ünite Sayısı Çizim

2 ünite
Ana boru

L

g1g2

3 ünite
Ana boru

L M

g1g2

G1

g3

4 ünite
Ana boru

L M N

G2G1

g1g2g3g4
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Dış ünite çoklu bağlantı boru tertibatı Tablo 5-8

Dış ünite 
Miktarı

Dış ünite bağlantı boru çapı Branşman ile 
paralel bağlantı

Ana boru

2 ünite
g1, g2:  
8~12 HP: ⌀ 25,4/⌀ 12,7; 
14~22 HP: ⌀ 31,8/⌀ 15,9

L:
ODU-BJ02

Ana boru 
boyutları 
için 
Tablo 5-4 
veya 
5-5'e 
başvurun

3 ünite

g1, g2, g3: 
8~12 HP: ⌀ 25,4/⌀ 12,7; 
14~22 HP: ⌀ 31,8/⌀ 15,9;
G1: ⌀ 38,1/⌀ 19,1

L+M:
ODU-BJ03

4 ünite

g1, g2, g3, g4: 
8~12 HP: ⌀ 25,4/⌀ 12,7; 
14~22HP: ⌀ 31,8/⌀ 15,9; 
G1: ⌀ 38,1/⌀ 19,1; 
G2: ⌀ 41,2/⌀ 22,2

L+M+N:
ODU-BJ04

Not: Yukarıdaki tabloda yer alan boru tertibatları bu modele özeldir ve borular 
ayrıca satın alınmalıdır.

5.7 Örnek
1) Boru seçimini daha açık ortaya koymak için üç modülden oluşan 

kombinasyonu (22+12+12) HP örnek alın.
2) Örnek olarak Şekil 5-4'ü alın; burada tüm boruların eşdeğer uzunluğu 

90 metreden fazla.

Tablo 5-9 Birim: mm

İç ünite  
kapasitesi 

A(×100 W)

Branşman
uzunluğu ≤10 m 

olduğunda

Branşman
uzunluğu >10 m 

olduğunda

Gaz tarafı Sıvı tarafı Gaz tarafı Sıvı tarafı

A≤45 ⌀ 12,7 ⌀ 6,4 ⌀ 15,9 ⌀ 9,5

A≥56 ⌀ 15,9 ⌀ 9,5 ⌀ 19,1 ⌀ 12,7

A Branşman ünitenin içine dahildir. Ünitenin içinde a~m branşmanları 
vardır. Branşman çapı Tablo 5-9'a göre.

B Ana boru hattı (Bkz. Tablo 5-3)

1) L4 ana boru hattının altında kalan N2, N3 hattındaki iç ünitelerin toplam 
kapasitesi 140+71=211l. L4 borusunun çapı ⌀  19,1/⌀  9,5. Bu 
durumda, joint D için IDU-BJ01 seçin.

2) L3 ana boru hattının altında kalan N1, N3 hattındaki iç ünitelerin toplam 
kapasitesi 140x2+71=351l. L3 borusunun çapı ⌀ 28,6/⌀ 12,7. Bu 
durumda, joint C için IDU-BJ03 seçin.

3) L6 ana boru hattının altında kalan N5, N6 hattındaki iç ünitelerin 
toplam kapasitesi 140+28=168. L4 borusunun çapı ⌀ 19,1/⌀ 9,5. 
Bu durumda, joint F için IDU-BJ01 seçin.

4) L5 ana boru hattının altında kalan N4, N6 hattındaki iç ünitelerin toplam 
kapasitesi 140x2+28=308. L5 borusunun çapı ⌀  22,2/⌀  9,5. Bu 
durumda, joint E için IDU-BJ02 seçin.

5) L2 ana boru hattının altında kalan N1, N6 hattındaki iç ünitelerin toplam 
kapasitesi 140x4+28 = 659. L2 borusunun çapı ⌀ 28,6/⌀ 15,9. Bu 
durumda, joint B için IDU-BJ03 seçin.

6) L10 ana boru hattının altında kalan N9, N10 hattındaki iç ünitelerin 
toplam kapasitesi 71+28=99. L10 borusunun çapı ⌀ 15,9/⌀ 9,5. Bu 
durumda, joint J için IDU-BJ01 seçin.

7) L9 ana boru hattının altında kalan N8, N10 hattındaki iç ünitelerin toplam 
kapasitesi 140+71+28=239. L9 borusunun çapı ⌀ 22,2/⌀ 9,5. Bu 
durumda, joint I için IDU-BJ02 seçin.

8) L8 ana boru hattının altında kalan N7, N10 hattındaki iç ünitelerin 
toplam kapasitesi 140x2+71+28=379. L8 borusunun çapı 
⌀ 28,6/⌀ 12,7. Bu durumda, joint H için IDU-BJ03 seçin.

9) L12 ana boru hattının altında kalan N12, N13 hattındaki iç ünitelerin 
toplam kapasitesi 56x2=112. L12 borusunun çapı ⌀ 15,9/⌀ 9,5. Bu 
durumda, joint L için IDU-BJ01 seçin.

10) L11 ana boru hattının altında kalan N11, N13 hattındaki iç 
ünitelerin toplam kapasitesi 140+56x2  =  252. L11 borusunun çapı 
⌀ 22,2/⌀ 9,5. Bu durumda, joint K için IDU-BJ02 seçin.

11) L7 ana boru hattının altında kalan N7, N13 hattındaki iç ünitelerin 
toplam kapasitesi 140×3+71+56×2+28  =  6 31, L7 borusunun çapı 
⌀ 28,6/⌀ 15,9. Bu durumda, joint Gİ için IDU-BJ03 seçin.

12) A branşman altında kalan N1, N13 hattındaki iç ünitelerin toplam 
kapasitesi 140×7+71×2+56×2+28×2  =  1290. Bu durumda, joint A 
için IDU-BJ04 seçin.

C   Örneği: üç dış ünitenin paralel bağlantısı 12+12+22 (toplam kapasite 
46 HP). Tüm boruların eşdeğer uzunluğu ≥90 m ise iç ünitelerin toplam 
kapasitesi 1.290. Tablo 5-5'e göre ana borunun çapı ⌀ 38,1/⌀ 22,2. 
Ana ünitenin çapı ⌀ 38,1/⌀ 19,1, bkz. Tablo 5-3. En büyüğünü seçin. 
Ana borunun çapı ⌀ 38,1/⌀ 22,2.

N1
(140)

N4
(140)

N7
(140)

N8
(140)

N10
(28)

N12
(56)

N11
(140)

N3
(71)

N6
(28)

N13
(56)

A

B

G H

K

I

L

C

E

L1

L2

L3

L5

L7

L8

L11

L12

L9

a
c

d
f

g h

j

l m
k

M L

g1 g2 g3

G1

W3
(12)

W2
(12)

W1
(22)

D

N2
(140)

b

L4

N5
(140)

FL6

e

N9
(71)

i

JL10

Şekil 5-4
D Dış ünitelerin paralel bağlantısı
1) Boru g1 ile bağlı dış ünite 12  HP'dir ve dış üniteyle paralel bağlanır. 

Bkz. Tablo  5-8; bağlantı borusu g1 çapı ⌀  25,4/⌀  12,7. Boru g2 
ile bağlanan dış ünite 12  HP'dir ve dış üniteyle paralel bağlanır. 
Bkz. Tablo  5-8; bağlantı borusu g2 çapı ⌀  25,4/⌀  12,7. Boru g3 
ile bağlanan dış ünite 22  HP'dir ve dış üniteyle paralel bağlanır. 
Bkz. Tablo  5-8; bağlantı borusu g3 çapı ⌀  31,8/⌀  15,9. 
 
 

2) G1'in yukarısında paralel bağlı iki dış ünitedir. Bkz. Tablo 5-8; paralel 
bağlı üç dış üniteyi seçin. Borunun çapı ⌀ 38,1/⌀ 19,1.

3) Üç dış ünite paralel bağlantısı Dış ünite bağlantı borularına (L+M) ODU-
BJ03 seçmek için Tablo 5-8'e bakın.
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5.8 Borudaki kiri veya suyu alın
 ● Boruları dış ünitelere bağlamadan önce kir veya su kalmamasına dikkat 

edin.
 ● Boru bağlantılarını yüksek basınçlı azotla yıkayın. Dış ünitedeki soğutucu 

akışkanı kullanmayın.

5.9 Gaz sızdırmazlık testi
1) İç ünite boru hattını düzenlerken önce yüksek basınç borusunu kapatma 

vanasına bağlayın.
2) Boruyu sayaç bağlantısının düşük basınç tarafına kaynaklayın.
3) Havayı kapatma vanasının sıvı tarafına ve sayaç bağlayıcıya erişene 

kadar boşaltmak için vakum pompası kullanın -1 kgf/cm².
4) Vakum pompasını kapatın ve kapatma vanası pistonundan ve 

manometreden 40 kgf/cm2 azot gazı verin. İçerideki basıncı 24 saatten 
az olmamak kaydıyla tutun.

5) Hava sızdırmazlık testi sırasında şamandıralı vanayı ve boruyu düşük 
basınç tarafında kaynaklayın.

Dış ünite

İç ünite

Kapatma vanası gaz 
tarafı

Kapatma 
vanası sıvı 
tarafı

Azot

Gaz borusu
Sıvı borusu

Şekil 5-5

    DİKKAT

 ● Hava sızdırmazlık testinde basınçlı azot (3,9 MPa; 40 kgf/cm2) kullanılır.
 ● Şamandıralı vanaya doğrudan basınç uygulamayın. (Bkz. Şekil 5-5)
 ● Hava sızdırmazlık testini yaparken oksijen, yanıcı gaz veya zehirli gaz 

kullanmayın.
 ● Kaynaklarken, iki kapatma vanasını, korumak amacıyla ıslak bezle yalıtın.
 ● Donanımın zarar görmemesi bakımından basıncı çok uzun süre devam 

ettirmeyin.

5.10 Vakum pompasıyla vakum
1) Vakum pompası kullanın. Vakum seviyesinin -0,1  MPa değerinden 

daha düşük olması, hava boşaltma kapasitesinin 4L/S üzerinde olması 
gerekir.

2) Dış ünitede vakum oluşturmaya gerek yoktur, dolayısıyla dış ünitenin 
gaz ve sıvı borusu kapatma vanalarını açmayın.

3) Vakum pompasının -0,1  MPa değerinde veya 2  saat ya da daha çok 
çalıştıktan sonra bunun altında olmasını sağlayın. 3  saatten fazla 
çalışır ve -0,1 MPa değerine veya altına inmezse, boru içine su karışıp 
karışmadığını veya gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edin.

Vakum pompasıyla bağlantı

Pompayı çalıştırın 
(2 saat veya daha fazla)

Vakum durumuna getirin (1 saat veya daha fazla)

Vakum pompasını 
kapatın

Vakum seviyesi -0,1 MPa olduğunda 
pompayı 20-60 dakika boyunca 
çalışır durumda tutun

1. Vakum ölçerdeki vakum 
pompasını kapatın.

2. Basınç ölçer ile vakum 
pompası arasındaki 
bağlantıyı kesin.

3. Vakum pompasını kapatın.

Şekil 5-6

    DİKKAT

 ● Farklı soğutma akışkanları karıştırmayın ve soğutma gazlarıyla doğrudan 
temas eden aletleri ve ölçümleri yanlış kullanmayın. 

 ● Soğutma gazını hava vakumlaması için kullanmayın. 
 ● Vakum seviyesi -0,1  MPa değerine ulaşmazsa kaçak olup olmadığına 

bakın. Yoksa, vakumu pompasını tekrar 1-2 saat çalıştırın.

5.11 Eklenecek soğutma maddesi miktarı
Eklenecek soğutma gazı miktarını dış/iç ünite bağlantısı sıvı tarafı borusunun 
çapı ve uzunluğuna göre hesaplayın. Soğutma gazı olarak R-410A kullanılır.

Tablo 5-10

Sıvı tarafındaki boru 
çapı

Metre başına eklenecek soğutma gazı

⌀ 6,4 0,022 kg

⌀ 9,5 0,057 kg

⌀ 12,7 0,110 kg

⌀ 15,9 0,170 kg

⌀ 19,1 0,260 kg

⌀ 22,2 0,360 kg

⌀ 25,4 0,520 kg

⌀ 28,6 0,680 kg

5.12 Dış üniteler arasındaki bağlantı borularının 
montajında önemli noktalar

1) Dış üniteler arası boruları yatay olarak bağlayın (Şekil 5-7 ve Şekil 5-8). 
Kesişme noktasında içbükey biçimden kaçının (bkz. Şekil 5-9).

2) Dış üniteler arasındaki bağlantı borularının dış ünite çıkış borularının 
yüksekliğinden fazla olmasına izin verilmez uzunluğunu geçemez 
(bkz. Şekil 5-10).
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√ Doğru
Şekil 5-7

X Yanlış
Şekil 5-8

√ Doğru
Şekil 5-9

X Yanlış
Şekil 5-10

3) Branşman yatay olarak monte edilmeli. Sapma açısı 10° üzerinde 
olmamalı, yoksa arıza oluşabilir.

10°

10°

A

U-biçimli branşman

A yönünden görünüm

Yanlış Doğru

Yatay yüzey

Şekil 5-11 

4) Branşman yatay olarak monte edilmeli. Sapma açısı 10° üzerinde 
olmamalı, yoksa arıza oluşabilir.

Şekil 5-12

Şekil 5-13
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Şekil 5-14

Şekil 5-15

6. ELEKTRİK KABLO TESİSATI

6.1 Sw2 sorgu talimatları
SW2 anlık kontrol yapın  Tablo 6-1

NO. Ekran içeriği (normal) Ekran içeriği

1 Dış ünite adresi 0, 1, 2, 3

2 Dış ünite kapasitesi 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

3 Modüler dış ünite sayısı Ana ünite için geçerli

4 İç ünite miktar ayarı Ana ünite için geçerli

5 Dış ünitelerin toplam kapasitesi Kapasite gereksinimi

6 İç ünitelerin kapasitesindeki toplam 
gereksinimler

Ana ünite için geçerli

7 Ana ünite düzeltilmiş kapasitesinin toplam 
gereksinimi 

Ana ünite için geçerli

8 İşletme türü 0, 2, 3, 4

9 Dış ünitelerin çalışırken kapasitesi Kapasite gereksinimi

10 A fanı devir sayısı

11 B fanı devir sayısı

12 T2B/T2 ortalama sıcaklık Aktüel değer

13 T3 boru sıcaklığı Aktüel değer

14 T4 ortam sıcaklığı Aktüel değer

15 A inverter kompresörünün tahliye sıcaklığı Aktüel değer

16 İnverter kompresörü B boşaltma Sıc. Aktüel değer

17 Isı emici Sıcaklığı Aktüel değer

18 Doyma sıcaklığına uygun boşaltma basıncı Aktüel değer +30

19 A inverter kompresörünün akımı Aktüel değer

NO. Ekran içeriği (normal) Ekran içeriği

20 B inverter kompresörünün akımı Aktüel değer

21 EXV A açılma açısı

22 EXV B açılma açısı

23 Yüksek basınç Ekran değeri×0,1 MPa

24 Düşük basınç (yedek)

25 İç ünite sayısı İç üniteler ile iletişim kurabilen

26 Çalışan İç ünite sayısı Aktüel değer

27 Öncelik modu 0, 1, 2, 3, 4

28 Gece gürültü kontrol modu 0, 1, 2, 3

29 Statik basınç modu 0, 1, 2, 3

30 Doğru Akım gerilimi A

31 Doğru Akım gerilimi B

32 Yedek

33 Son hata veya koruma kodu Koruma veya hata yoksa, 
panel 8.8.8 gösterir.

34 Hata aralığı süreleri

35  – – – – Kontrol sonu

Ekranda aşağıdakiler bulunur:
1) Normal ekran: İşletmeye hazırken, üstteki kısım dış ünite adresini, 

alttaki kısım dış ünitelerle haberleşen iç ünite sayısını gösterir. 
Çalışırken, kompresörün dönme frekansını gösterir.

2) 1) İşletme modu: 0-KAPALI; 2-Soğutma; 3-Isıtma; 4-Zorlanmış 
soğutma.

3) Fan devir sayısı: 0-dur; 1~15: hız sırayla artar, 15 maks. fan devir 
sayısıdır.

4) EXV açılma açısı: Puls sayısı = ekran değeri×8.
5) Önclik modu: 0-ısıtma öncelikli; 1-soğutma öncelikli; 2-Önce Numara 

63 öncelikli modu aç; 3-sadece ısıtma moduna tepki verir; 4-sadece 
soğutma moduna tepki verir.

6) Gece ses kontrol türü: 0-Gece ses kontrol modu; 1-sessiz mod; 2-en 
sessiz mod; 3-öncelik yok.

7) Statik basınç modu: 0-Statik basınç 0  Mpa'dır; 1-Statik basınç modu 
düşük; 2-Statik basınç modu orta; 3-Yüksek basınç modu.

6.2 Terminal fonksiyonu

A B C N

380-415V 3N~ 50 Hz değere
Şekil 6-1

Dış üniteler 
merkezi izleme

Ağ 
hesaplama

İç üniteler 
merkezi 
kontrolleri

İç üniteler 
haberleşmesi

Dış üniteler 
haberleşmesi

Şekil 6-2

6.3 Elektrik kablo tesisatı sistemi ve montajı
 ● Dış ünite güç kablosu tesisatı

Kaçak 
koruyucu

Dış ünite gerilim 
beslemesi

Manuel 
şalter

380-415 V 3N~ 50 Hz

Şekil 6-3
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 ● İç ünite güç kablosu tesisatı

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

İç ünite gücü 

Kaçak akım rölesi

Manuel şalter Branşman

İç ünite

Şekil 6-4

    DİKKAT

 ● Soğutucu akışkan hattı sistemini, tek sistem içindeki iç-iç üniteler arası 
ve dış-dış üniteler arası sinyal kablolarını düzenleyin.

 ● Aynı sistem içindeki tüm iç ünitelerin gerilim beslemesi eşit şekilde 
sağlanmalıdır.

 ● Sinyal kablosuyla güç kablosunu aynı kablo kanalına koymayın; iki 
boru arasında mesafe bırakın (gerilim besleme akım kapasitesi: 
10 A—300 mm altında, 50 A—500 mm altında.)

 ● Paralel çoklu dış ünite olması halinde dış ünite adresini ayarlayın.

6.4 Dış ünite elektrik parametre biçimi
Tablo 6-2

Sistem
Dış Ünite Güç Akımı Kompresör OFM

Gerilim
(V) Hz Min. 

(V)
Maks. 

(V)
MCA 
(A)

TOCA 
(A)

MFA 
(A)

MSC 
(A)

RLA 
(A) KW FLA 

(A)

8 HP 380~415 50 342 456 20,0 25,6 25 – 7,2 0,465 4,6

10 HP 380~415 50 342 456 21,0 25,6 25 – 8,7 0,465 4,6

12 HP 380~415 50 342 456 23,0 27,5 25 – 9,8 0,456 4,5

14 HP 380~415 50 342 456 27,3 35,2 30 – 7,1X2 0,29+0,23 2,8+2,4

16 HP 380~415 50 342 456 29,9 35,2 35 – 7,8X2 0,29+0,23 2,8+2,4

18 HP 380~415 50 342 456 34,4 42,4 40 – 10,0+6,0 0,42+0,35 3,9+3,5

20 HP 380~415 50 342 456 41,2 53,4 50 – 10,9X2 0,44+0,35 4,0+3,4

22 HP 380~415 50 342 456 44,9 53,4 50 – 11,7X2 0,44+0,35 4,0+3,4

Notlar:

1. Kombinasyon ünitesinin akım değeri her temel modelin toplam değeridir (bkz. Tablo 6-2) 
Örneğin: 46 HP = 22 HP+12 HP+12 HP
Güç akımı: MCA = 44,9+23,0+23,0 = 90,9
 TOCA=53,4+27,5+27,5=108,4

Kompresör:  RLA = 11,7×2+9,8+9,8 = 43

OFM:  FLA = 4,0+3,4+4,5+4,5 = 16,4

2. RLA aşağıdaki koşullara bağlıdır: İç ortam sıcaklığı 27°C DB/19°C WB, dış ortam sıcaklığı 35°C DB.

3. TOCA her bir OC takımının toplam değeri demektir.

4. MSC kompresör çalıştığında Maks. akım demektir.

5. Gerilim aralığı birimleri, ünite klemenslerine beslenen gerilimin, listelenen aralık sınırları altında veya üstünde olmadığı elektrikli sistemlerde kullanılmaya uygundur.

6. Faz arasındaki izin veriler maksimum gerilim değişimi %2'dir.

7. MCA değerine dayalı kablo boyutunu seçin.

8. MFA, devre kesiciyi ve toprak arızası devre kesicisini (toprak devre kesici) seçmek için kullanılır.

Notlar:

MCA: Min. Akım (A) TOCA: Toplam Aşırı akım (A) MFA: Maks. Sigorta Akımı (A) MSC: Maks. Başlangıç Akımı (A)

RLA: Nominal Akım (A) OFM:Dış ünite Fan Motoru FLA: Tam Yük Akımı (A) KW: Nominal Motor Çıkışı (KW)
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6.5 Elektrik kablo tesisatı sistemi ve montajı

    DİKKAT

 ● Gerilim beslemesini iç üniteler ve dış üniteler için ayrı ayrı seçin.
 ● Gerilim beslemesinde, belirlenmiş olan, kaçak koruyuculu ve manuel 

şalterli branşman devresi bulunmalıdır.
 ● Gerilim beslemesi kaçak koruyucusu ve aynı dış üniteye bağlantı yapan 

tüm iç ünite manueli genelgeçer olmalıdır. (Gerilim beslemesini, aynı 
devredeki tek sistem içinde bulunan tüm iç üniteler için ayarlayın. 
Ünitelerin aynı anda açılıp kapanması gerekir, aksi halde çalışma ömrü 
kısalır).

 ● İç ve dış üniteler arasındaki kablo sistemini, soğutma maddesi boru 
sistemiyle birlikte monte edin.

 ● İç ve dış üniteler arasında sinyal kablosu olarak 3 damarlı blendajlı kablo 
kullanın. Çok damarlı kablo kullanılamaz.

 ● Geçerli Ulusal Elektrik Standardı ile uyumlu işlem yapın.
 ● Kablo tesisatı profesyonel bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

6.5.1 Dış ünite güç kablosu tesisatı
 ● Ayrı Gerilim Beslemesi (güç hizmet aracı yok) (Bkz. Tablo 6-3)

Tablo 6-3

Öge

Model

Güç bes-
lemesi

Min. Güç kablosu çapı (mm²) 
Metal ve sentetik reçine kablo 

tesisatı

Manuel şalter 
(A) Kaçak 

koruy-
ucuBoyut (Borunun 

uzunluğu m)
Toprak 
kablosu

Kapa-
site

Sigor-
ta

8~12 HP

380-415 V 
3N~ 50 Hz

4×10 mm² (<20 m)
4×16 mm² (<50 m) 1×10 mm² 32 32

100 mA 
0,1 sn 
veya 

daha az

14 HP 4×10 mm² (<20 m)
4×16 mm² (<50 m) 1×10 mm² 40 35

16 HP 4×10 mm² (<20 m)
4×16 mm² (<50 m) 1×10 mm² 40 35

18 HP 4×16 mm² (<20 m)
4×25 mm² (<50 m) 1×16 mm² 50 40

20~22 HP 4×16 mm² (<20 m)
4×25 mm² (<50 m) 1×16 mm² 63 50

    NOT

 ● Bu modeller için ilgili standarda göre ayrı ayrı güç kablosu seçin.
 ● Tablodaki kabloların çapı ve uzunluğu gerilim düşüş aralığının %2 içinde 

olduğu durumdur. Uzunluk yukarıdaki şekli geçerse lütfen kablo çapını 
ilgili standarda göre seçin.

 ● Güç hizmet araçlarıyla

GND

GND

GND

GND

C

380-415V 3N~ 50Hz

(a)

Dış ünite gerilim  
beslemesi Kaçak 

koruyucu
Manuel 
şalter

Dış ünite

Dış ünite

Dış ünite

Dış üniteBranşman kutusu

Şekil 6-5

GND

GND

GND

GND

GND

GND

(b)

(a)

Dış ünite

Dış ünite

Dış ünite

Dış ünite

Dış ünite

Dış ünite

Güç hizmet araçları 2
(kaçak koruyuculu)

Güç hizmet araçları 1
(kaçak koruyuculu)

Kaçak 
koruyucu 
için manuel 
şalter

Branşman 
kutusu

Şekil 6-6
 ● Kablo çapını seçin 

Güç kablosu tesisatı, branşman kutusuna bağlantı yapan ana kablo 
(a) ve branşman kutusu ile güç hizmet araçları arasındaki kabloları (b) 
tanımlar. Lütfen kablo çapını aşağıdaki gereksinimlere göre seçin.

• Ana kablo çapı (a)
Dış ünitenin toplam beygir gücüne ve aşağıdaki tabloya bağlıdır.
örn., Sistemde: (8 Hp×1ünite+8 Hp×1ünite+10 Hp×1ünite) 
Toplam Hp = 26 Hp →(Tablo 6-3) →Kablo boyutu = 35 mm² (50 m içinde)

 ● Kablo tesisatı (b): branşman kutusu ile güç ekipmanı arasındaki. 
Dış ünitelerin toplam sayısına bağlıdır. Beşten az olması, çapın ana 
kablonunkiyle aynı olması demektir (a); Altıdan fazla olduğunda iki 
elektrik kumanda kutusu gerekir. Kablo tesisatının çapı her bir elektrik 
kumanda kutusuna bağlantı yapan dış ünitelerin toplam beygir gücüne 
ve aşağıdaki tabloya bağlıdır.

 ● Kablo çapını seçin (≥) (tablo 6-4) (birim: mm²)
Tablo 6-4

Toplam HP <20 m <50 m

8 10 16

10 10 16

12 10 16

14 16 25

16 16 25

18 16 25

20 16 25

22 16 25

24 25 35

26 25 35

28 25 35

30 35 50

32 35 50

34 35 50

36 35 50

38 35 50

40 35 50

42 50 70

44 50 70

46 50 70

48 50 70

50 70 95

52 70 95
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54 70 95

56 90 110

58 90 110

60 90 110

62 90 110

64 90 110

66 90 110

68 90 110

70 90 110

72 90 110

74 90 110

76 90 110

78 90 110

80 90 110

82 90 110

84 90 110

86 90 110

88 90 110

 ● Branşman kutusunun manuel şalter ve sigorta kapasitesini seçin.

• Aşağıdaki tabloya bakın. Güç hizmet aracı yoksa bağlantı yapan dış 
üniteye dayalıdır.

• Aşağıdaki tablo  6-4'e bakın. Güç olduğunda, toplam beygir gücüne 
dayalıdır.

Toplam beygir gücü, manuel şalter ve sigorta kapasitesi  Tablo 6-5

Toplam 
(HP)

Manuel 
şalter (A)

Sigorta (A) Toplam 
(HP)

Manuel 
şalter (A)

Sigorta (A)

8~12 32 25 30~34 100 80

14 40 35 36~40 125 100

16 40 35 42~44 125 100

18 50 40 46~50 150 125

20~22 63 50 52~60 200 150

24~28 80 70 62~88 250 200

 ● İç gerilim beslemesi

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

iç ünite gücü
Kaçak koruyucu

Manuel şalter Branşman kutusu

İç ünite

Şekil 6-7

    DİKKAT

 ● Soğutucu akışkan hattı sistemini, iç-iç ünite arası sinyal kablolarını ve tek 
sistem içindeki dış-dış ünite arası sinyal kablolarını düzenleyin.

 ● Aynı sistem içindeki tüm iç ünitelerin gerilim beslemesini birleştirin.
 ● Sinyal kablosuyla güç kablosunu aynı kablo kanalına koymayın; iki 

boru arasında mesafe bırakın. (Gerilim besleme akım kapasitesi: 
10 A—300 mm altında, 50 A—500 mm altında.)

 ● Paralel çoklu-dış ünite olması halinde dış ünite adresini ayarlayın.

6.5.2 Ana güç kablosu talimatları kablo kelepçeleri
Tutturulan kablo kelepçesi iki kısımdan oluşur: taban ve üst kaplama. Taban, 
klemenslerin altında yer alan elektrik kumanda kutusuna monte edilir. Üst 
kaplama diğer aksesuarlarla birlikte ekleme olarak bir arada konur. 

Kablo kelepçesinin hem ön hem arka tarafı kabloya kanal açmak için 
kullanılabilir. Kabloya boyutuna göre kanal açın. Kablo kelepçesinin üst 
kaplaması üç adet M4* 30 mm vidayla tutturulmalıdır.

Güç kablosunun enine kesiti 10 mm²'den az olursa güç kablolarına tek olarak 
kanal açın. En dıştaki yalıtım katmanını sıyırırken, sıyrılan toplam uzunluğun 
ve klemens uzunluğunun, Şekil  6-8'de gördüğünüz gibi 70  mm'den az 
olmasını sağlayın.

Şekil 6-8
Güç kablosunun enine kesiti 10 mm²'den fazlaysa, güç kablolarına ayrı olarak 
kanal açın. Dıştaki kabloyu sıyırırken sıyrılan toplam uzunluğun ve klemens 
uzunluğunun 100 mm ile 200 mm arasında olmasını sağlayın; bkz. Şekil 6-9.

Şekil 6-9

  DİKKAT

 ● Önce güç kablosunu ve klemensleri bağlayın, sonra kablolara kanal açın; 
aksi halde montaj zorlaşır.

 ● Ana güç kablosunu takarken, yalıtım katmanını kablo kelepçesinin kanal 
ve konumuna uygun olarak uygun uzunlukta sıyırın.

 ● Sabit üç vidayı takarken boydan bükülme, kabloya 100  N kuvvet 
uygulanırken 2  mm'den az oynamasını sağlayacak şekilde olmalıdır. 
Yanlış bükme güç kablosunun koruyucu kaplamasına zarar verir.
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6.6 Kumanda sistemi ve Montaj
 ● Kumanda hattı blendaj kablolu olmalıdır. Başka kablo kullanırsanız sinyal 

karışımına neden olarak hatalı işletime yol açacaktır.
 ● Blendajlı kabloların iki tarafındaki korumalı ağlar topraklanmalı veya 

birbirine bağlanmalı ve toprak boyunca sac levhayla birleştirilmelidir.
 ● Kumanda kablosu soğutucu akışkan hattı boruları ve güç kablosuyla 

beraber sarılamaz. Güç kablosuyla kumanda kablosu paralel olarak 
dağıtılırsa, sinyal girişimini önlemek için aralarında 300  mm kadar 
boşluk bırakın.

 ● Kumanda kablosu kapalı devre oluşturmamalıdır. 
 ● Kumanda kablosunun kutbu vardır; bağlarken dikkat edin.

    NOT

Korumalı ağ dış ünitenin kablo klemenslerinde topraklanmalıdır. 
İç haberleşemin giriş ve çıkış kablosu ağı doğrudan bağlanmalı ve 
topraklanmamalıdır. Son iç ünitenin koruma ağında bir açık devre 
oluşturmalıdır.

6.7 İç/dış üniteler sinyal kablosu
 ● İç/dış ünite sinyal kablosunda 3 damarlı blendajlı kablo (≥0,75  mm²) 

kullanılır, kutbu vardır, lütfen doğru bağlayın.

(P Q E)
(H1 H2 E) (H1 H2 E) (H1 H2 E)

(H1 H2 E)

(P Q E)

P

Q

Dış ünite 
(ana ünite)

Dış ünite 
(bağımlı ünite)

Dış ünite 
(bağımlı ünite)

Dış ünite 
(bağımlı ünite)

Dış üniteler arası sinyal kablosu

Korumalı kablo kapalı ucu

Haberleşme sisteminin klemenslerindeki iç ünite,. P ve Q 
portları arasındaki dirence paralel bağlanmalıdır.

İç/dış üniteler  
sinyal kablosu

Grup kontrolü

(açık)Uy
gu

n 
di

re
nç

Şekil 6-10

6.8 Güç kablosu bağlantı örneği

B C NA P Q EEH2H1

L N EQP

B C NA P Q EEH2H1 B C NA P Q EEH2H1

C D EBA L N E C D EBA L N E C D EBAQP QP

B C NA

C D EBA C D EBA C D EBA

L2 L3NL1
Güç (380-415 V 3N~ 50 Hz/60 Hz)

Dış ünite (ana ünite)

İç ünite İç ünite

Kablolu kumanda paneli Kablolu kumanda paneli Kablolu kumanda paneli

İç ünite

Dış ünite (bağımlı ünite) Dış ünite (bağımlı ünite)

Dış üniteler arası sinyal kablosu

İç üniteler arası sinyal kablosu İç ünite ile kablo kumanda cihazı 
arası sinyal kablosu

İç/dış üniteler arası sinyal kablosu

Branşman 
Kutusu

Branşman 
Kutusu

Branşman 
Kutusu

Branşman 
Kutusu

Şekil 6-11

7. TEST ÇALIŞTIRMASI

7.1 Devreye almadan önceki kontrol ve onay
 ● İç ve dış üniteler arası soğutucu akışkan hattı ve iletişim kablosunun aynı 

soğutma sistemine bağlı olup olmadığını kontrol edin, aksi halde arızalar 
meydana gelir.

 ● Güç gerilimi, anma geriliminin %±10'u içerisindedir.
 ● Güç kablosunun ve kumanda kablosunun doğru bağlandığından emin 

olun.
 ● Kablo kumanda cihazının doğru bağlandığından emin olun.
 ● Gücü açmadan önce hiçbir hatta kısa devre olmadığını onaylayın.
 ● Tüm ünitelerin 24 saat boyunca R410A ile azot basınç testinden geçip 

geçmediğini kontrol edin: 40 kg/cm².
 ● Sistem hata ayıklamanın, vakumlama ve gerekiyorsa soğutma 

maddesiyle doldurma bakımından yapılmış olduğunu onaylayın.

7.2 Hata ayıklama öncesi hazırlık
 ● Her ünite takımı için ek soğutucu akışkan miktarının sıvı borusunun 

gerçek uzunluğuna göre hesaplanması.
 ● Gereken soğutucu akışkan hazır tutun.
 ● Sistem planını, sistem boru tertibatı şemasını ve kumanda kabloları 

şemasını hazır bulundurun.
 ● Sistem planı üzerine ayarlanan adres kodunu kaydedin.
 ● Dış ünitelerin güç şalterlerini önceden açın ve en az 12  saat boyunca 

bağlantılı olarak bulundurun; bu şekilde ısıtıcı kompresör içindeki 
soğutma maddesi yağını ısıtacaktır.

 ● Hava borusu durdurma vanasını, sıvı borusu durdurma vanasını, yağ 
dengeleme vanasını ve hava dengeleme vanasını tamemen açın. Bu 
vanalar tamamen açılmazsa ünite hasar görür.

 ● Dış ünite güç fazı sırasının doğru olup olmadığını kontrol edin.
 ● Tüm iç ve dış ünitelerin kadran şalterleri Ürün Teknik Gereksinimlerine 

uygun olarak ayarlanmalıdır.
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7.3 Sistemin adını yazın
İki veya daha çok iç ünite ile dış ünite arasındaki bağlı sistemleri net olarak 
belirlemek için her sisteme ad verin ve bunları dış elektrik kumanda kutusu 
kapağındaki bilgi plakasına kaydedin.

Model (iç ünite)

Oda Adı örn. ikinci katta ilk 
sistemin iç ünitesi (A) -2F-
1 A olarak kayıtlı.

Şekil 7-1

7.4 Kullanılan soğutucu akışkan hakkında önemli 
bilgiler

Bu üründe florlu gaz vardır; havaya salımı Kyoto Protokolüne göre yasaktır.

Soğutma maddesi tipi: R410A,GWP hacmi: 2088,

GWP = Küresel Isınma Potansiyeli

Tablo 7-1

Model Fabrika dolumu / kg ton CO₂ eşdeğeri

8, 10 HP 9,00 18,79

12 HP 11,00 22,97

14,16,18 HP 13,00 27,14

20, 22 HP 16,00 33,41

Dikkat:

Soğutma Maddesi Kaçak Kontrolü Sıklığı.
1) 5 ton veya daha çok CO₂ eşdeğeri, ama 50 tondan az CO₂ eşdeğeri florlu 

sera gazı içeren çalışma ekipmanında, en az 12 ayda bir, kaçak algılama 
sistemi varsa en az 24 ayda bir.

2) 50 ton veya daha çok CO₂ eşdeğeri, ama 500 tondan az CO₂ eşdeğeri 
florlu sera gazı içeren çalışma ekipmanında, en az altı ayda bir, kaçak 
algılama sistemi varsa en az 12 ayda bir.

3) 500  ton veya daha fazla CO₂ eşdeğeri florlu sera gazı içeren çalışma 
ekipmanında, en az üç ayda bir, kaçak algılama sistemi varsa en az altı 
ayda bir.

4) Florlu sera gazıyla dolu ve hava geçirmez sızdırmazlığı olmayan çalışma 
ekipmanı, son kullanıcıya ancak, montajın sertifikalı birisi tarafından 
yapılacağı kesin olduğu takdirde satılabilir.

5) Montaj, işletim ve bakımın, sadece sertifikalı kişilerce yapılmasına izin 
verilmektedir.

7.5 Soğutma maddesi sızıntısı uyarısı
 ● Bu klima soğutma maddesi olarak R410A kullanır; güvenlidir, yanıcı 

değildir.
 ● Klimayı çevreleyen oda, soğutma maddesi kaçağı kritik yoğunluğa 

erişemeyecek kadar büyük olmalıdır.
 ● Kritik yoğunluk-----insanlara zarar vermeyecek maks. Freon yoğunluğu. 

R410A kritik yoğunluğu: 0,42 [kg/m³]

Dış ünite

İç ünite

Soğutma maddesi kaçağıyla dolu oda
(tüm soğutma maddesi dışarı çıkmış)

Şekil 7-2
 ● Kritik yoğunluğu aşağıdaki gibi hesaplayın ve gereken önlemi alın.

• Dolan toplam hacmi hesaplayın (A[kg]) 
Toplam soğutma maddesi hacmi = teslimattaki soğutma maddesi hacmi 
(isim levhası)+üzerine ilave 

• İç hacmi hesaplayın (B[m³]) (minimum hacim olarak)

• Soğutma maddesi yoğunluğunu hesaplayın.

A [kg]
――――― ≤ Kritik yoğunluk: 0,42 [kg/m³]
B [m3]

 ● Aşırı yoğunluğa karşı önlem

• Soğutma maddesi yoğunluğunu kritik seviyenin altına çekmek için 
mekanik vantilatör takın (düzenli olarak havalandırma yapın).

• Odaya düzenli olarak havalandırma yapamıyorsanız mekanik vantilatöre 
bir kaçak algılama alarmı takın.

OA

b.  Mekanik vantilatör için sızıntı 
algılama alarmı

İç ünite

a: Havalandırma açıklığı

Şekil 7-3

7.6 Müşteriye teslim
İç ünite ve dış ünite montaj kılavuzunu kullanıcıya verin.
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F-gazı Bilgisi

Model Ürün tanıtımı N.Soğutma 
Kapasitesi

N.Isıtma 
Kapasitesi

Soğutma 
maddesi

GWP Doldurulmuş 
soğutma 
maddesi 

eşdeğeri CO₂

Doldurulmuş 
Soğutma 
Maddesi

Miktar

Ek Olarak 
Doldurulmuş 

Soğutma 
Maddesi

Dolum sonrası 
soğutma 

maddesi genel 
miktarı

Dolum sonrası 
genel CO₂ 
eşdeğeri

[kW] [kW] – – [ton] [kg] [kg] [kg] [kg]

S5DCI 8/25-3 Dış Ünite, 
2 boru, 3 ph 25,2 27 R-410A 2088 18.792 9.000

S5DCI 10/28-3 Dış Ünite, 
2 boru, 3 ph 28 31,5 R-410A 2088 18.792 9.000

S5DCI 12/33-3 Dış Ünite, 
2 boru, 3 ph 33,5 37,5 R-410A 2088 22.968 11.000

S5DCI 14/40-3 Dış Ünite, 
2 boru, 3 ph 40 40 R-410A 2088 27.144 13.000

S5DCI 16/45-3 Dış Ünite, 
2 boru, 3 ph 45 45 R-410A 2088 27.144 13.000

S5DCI 18/50-3 Dış Ünite, 
2 boru, 3 ph 50 50 R-410A 2088 27.144 13.000

S5DCI 20/56-3 Dış Ünite, 
2 boru, 3 ph 56 56 R-410A 2088 33.408 16.000

S5DCI 22/62-3 Dış Ünite, 
2 boru, 3 ph 61,5 61,5 R-410A 2088 33.408 16.000

Soğutma maddesi kaçaklarını kontrol etme sıklığı

CO₂ eşdeğeri/devresi ton miktarı 5 ile 50 ton arası olduğu takdirde, tesisatta kaçak tespit sistemi mevcut olmadığında kontrol sıklığı 12 ay, tesisatta kaçak tespit sistemi 
mevcut olduğunda ise 24 aydır.

CO₂ eşdeğeri/devresi ton miktarı 50 ile 500 ton arası olduğu takdirde, tesisatta kaçak tespit sistemi mevcut olmadığında kontrol sıklığı 6 ay, tesisatta kaçak tespit 
sistemi mevcut olduğunda ise 12 aydır.

CO₂ eşdeğeri/devresi ton miktarı 500 tondan fazla olduğu takdirde, tesisatta kaçak tespit sistemi mevcut olmadığında kontrol sıklığı 3 ay, tesisatta kaçak tespit sistemi 
mevcut olduğunda ise 6 aydır.

BG: Съдържа флуорсъдържащи парникови газове LT: sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

ES: Contiene gases fluorados de efecto invernadero HU: Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz

CS: Obsahuje fluorované skleníkové plyny MT: Fih gassijiet fluworurati b'effett ta' serra

DA: Indeholder fluorholdige drivhusgasser NL: Bevat gefluoreerde broeikasgassen

DE: Enthält fluorierte Treibhausgase PL: Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

ET: sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase PT: Contém gases fluorados com efeito de estufa

EL: Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου RO: Conține gaze fluorurate cu efect de seră

EN: Contains fluorinated greenhouse gases SK: obsahuje fluórované skleníkové plyny

FR: Contient des gaz à effet de serre fluorés SL: vsebuje fluorirane toplogredne pline

HR: Sadržava fluorirane stakleničke plinove FI: Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

IT: Contiene gas fluorurati a effetto serra SV: Innehåller fluorerade växthusgaser

LV: Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes TR: Florlu sera gazları içerir.
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[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за 
работите специалист в съответствие с приложимите разпоредби.

 ▶ Съблюдавайте съответните ръководства на компоненти на уредбата, 
принадлежности и резервни части.

 ▶ Преди всички работи: На всички полюси уредбата не трябва да бъде 
под напрежение.

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene 
Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

 ▶ Mitgeltende Anleitungen von Anlagenkomponenten, Zubehören und 
Ersatzteilen beachten.

 ▶ Vor allen Arbeiten: Anlage allpolig spannungsfrei machen.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από 
εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει 
να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

 ▶ Λάβετε υπόψη τις συνοδευτικές οδηγίες που αφορούν τα εξαρτήματα της 
εγκατάστασης, τους πρόσθετους εξοπλισμούς και τα ανταλλακτικά.

 ▶ Πριν από οποιαδήποτε εργασία: Αποσυνδέστε όλους τους πόλους της 
εγκατάστασης από το ρεύμα.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a professional who is 
authorised to do the work, and with due regard to the relevant regulations.

 ▶ Observe all the relevant instructions for other system components, 
accessories and spare parts.

 ▶ Before starting any work: disconnect the system from the power supply 
across all phases.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado autorizado 
para los trabajos, respetando las prescripciones vigentes.

 ▶ Respetar las instrucciones de referencia de los componentes de la 
instalación, los accesorios y las piezas de repuesto.

 ▶ Antes de todos los trabajos: eliminar la tensión en todos los polos de la 
instalación.

[fr] Instructions importantes pour l’installation/le montage

L’installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour 
les opérations concernées et dans le respect des prescriptions applicables.

 ▶ Respecter également les notices des composants de l’installation, des 
accessoires et des pièces de rechange.

 ▶ Avant tous les travaux : couper la tension sur tous les pôles de 
l’installation.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata 
ed autorizzata in osservanza delle disposizioni vigenti.

 ▶ Osservare le istruzioni allegate dei componenti dell'impianto, degli 
accessori e delle parti di ricambio.

 ▶ Prima di tutti i lavori: staccare completamente l'alimentazione elettrica 
dell'impianto.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de 
werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met de 
geldende voorschriften.

 ▶ Houd u aan de geldende handleidingen van installatiecomponenten, 
accessoires en reserveonderdelen.

 ▶ Voor alle werkzaamheden: schakel de installatie over alle polen 
spanningsloos.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Zainstalowanie/montaż muszą być wykonane przez uprawnionego do tego 
rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

 ▶ Przestrzegać dodatkowych instrukcji dołączonych do komponentów 
instalacji, osprzętu i oraz części zamiennych.

 ▶ Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich prac: odłączyć 
instalację od zasilania sieciowego (wszystkie bieguny).

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico especializado 
com qualificações para estes trabalhos, tendo em atenção os regulamentos 
em vigor.

 ▶ Ter em consideração as instruções aplicáveis de componentes da 
instalação, acessórios e peças de substituição.

 ▶ Antes de todos os trabalhos: desligar a instalação da corrente em todos 
os pólos.

[ro] Indicaţii importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru 
lucrările respective, respectându-se prescripţiile valabile.

 ▶ Respectaţi instrucţiunile conexe referitoare la componentele instalaţiei, 
accesorii şi piese de schimb.

 ▶ Anterior tuturor lucrărilor: decuplaţi instalaţia de la alimentarea cu 
tensiune la toţi polii.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/Montaj çalışmaları sadece yetkili bayiler tarafından aşağıda 
belirtilen talimatlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

 ▶ Tesisat parçalarına, aksesuarlara ve yedek parçalara ait talimatları 
dikkate alın. 

 ▶ Çalışmaya başlamadan önce: Enerji beslemesinin tüm kutuplarını 
ayırarak tesisatın enerji beslemesini kesin.
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Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi - 45030 Manisa
İrtibat Adresi: Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20
Küçükyalı Ofis Park A Blok
34854 Maltepe/İstanbul

Tel: (0216) 432 0 800
Faks: (0216) 432 0 986
Isı Sistemleri Servis Destek Merkezi: 444 2 474
www.bosch-climate.com.tr
www.isisanservis.com

Üretici Firma:
Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20 - 24
D-73249 Wernau / Germany
www.bosch-thermotechnology.com

Çin'de üretilmiştir.
Kullanım Ömrü 10 Yıldır

Şikayet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı tüketici mahkemelerine 
ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz. 

Malın ayıplı olması durumunda; 
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, 
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birisi kullanılabilir.


