
CLIMATE 5000 VRF 6 720 874 311 (04/2017)

   |  1

Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride 
başvurmak üzere saklayın.6 
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İÇERİK SAYFASI 

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ
Yanlış işlemden kaynaklanan yaralanma veya mal hasarını önlemek için 
bu talimatlara uyun.

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

    İKAZ

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

    DİKKAT

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

    İKAZ

 ● Klimanın montajı için bayinize başvurun.

Ünitenin montajını kendiniz yanlış bir biçimde yaparsanız, su kaçağı, 
elektrik çarpması ve yangın riskleriyle karşı karşıya kalırsınız.

 ● Yükseltme, onarım ve bakım konusunda bilgi almak için bayinize 
başvurun.
Bunları kendiniz yaparsanız, su kaçağı, elektrik çarpması ve yangın riski 
ortaya çıkar

 ● Elektrik çarpması, yangın ve yaralanmaların önüne geçmek için 
üniteyi kapatın, ünite arıza yaparsa bayinizle temasa geçin

 ● Yanmış bir sigortayı farklı akım değerinde bir yenisiyle asla 
değiştirmeyin.
Kablo veya bakır tel kullanmak ünitenin bozulmasına veya yangına yol 
açabilir.

 ● Hava giriş ve çıkışına parmağınızı veya bir nesneyi sokmayın.
Fan yüksek hızda dönerken yaralanabilirsiniz.

 ● Ünitenin yanında asla saç spreyi, vernik veya boya gibi
yanıcı spreyler kullanmayın, yangın çıkabilir.

 ● Dönen kanatlar çalışırken hava çıkışına veya yatay kanatlara asla 
dokunmayın,
parmaklarınız kapılabilir veya ünite hasar görebilir.

 ● Cihaz, ulusal kablolama kurallarına göre monte edilmelidir

 ● Ünitenin denetleme ve bakım işlemini asla kendiniz yapmayın.
Bir uzmandan yardım alın.

 ● Bu ürünü ayrıştırılmamış atık olarak imha etmeyin. Ayrı ayrı 
toplanmalı ve işleme alınmalıdır.

 ● Elektrikli cihazları ayrıştırılmamış atık olarak imha etmeyin. Ayrı 
ayrı toplanmalı ve işleme alınmalıdırlar.
Ayrıntıları bölgenizdeki yönetim birimiyle görüşün.

 ● Elektrikli cihazlar çöp depolarında veya çöplük alanlarda imha 
edilirse, tehlikeli maddeler yeraltı sularına sızıp besin zincirine 
karışırlar.

 ● Üniteyi yüksek frekanslı ekipmanlardan uzak tutun.

 ● Üniteyi aşağıdaki yerlerden uzak tutarak hasar görmesini önleyin:
Gazlı bölgeler (örn. sülfür yayan kaplıcalar), sahil bölgeleri (aşınmaya 
dayanıklı modeller hariç).

 ● Şiddetli rüzgarda dış ünitenin arkasından içine hava girmesini 
önleyin.

 ● Karlı bölgelerde dış ünitenin kar tentesiyle korunması 
gerekmektedir. Ayrıntıları bölge bayinize danışın.

 ● Fırtınaya açık bir bölgedeyseniz üniteye yıldırım koruması 
uygulayın.

 ● Soğutma maddesi kaçakları hakkında bilgi almak için bayinizle 
irtibata geçin:
Sistem küçük bir odaya kurulacaksa soğutma maddesini sınırın altında 
tutun, yoksa kaçak olduğu takdirde, odadaki oksijen bundan etkilenebilir 
ve ciddi bir kaza meydana gelebilir.

 ● Ünitedeki soğutma maddesi güvendedir ve sızıntı yapmaması 
gerekir.
Eğer yaparsa ve alevle temas ederse, zararlı gaz oluşur.

 ● Böyle bir durumda her türlü yanıcı ısıtma cihazını kapatın, odayı 
havalandırın ve üniteyi satın aldığınız bayiyle temasa geçin.
Teknisyenin size, kullanmanın güvenli olduğunu söyleyene kadar üniteyi 
kullanmayın.

    DİKKAT

 ● Soğutma ve ısıtma iç ünitesi, soğutma ve ısıtma dış ünitesine veya 
sadece soğutmalı dış üniteye bağlanabilir; iç ünitenin ısıtma işlevi 
ancak soğutma ve ısıtma dış ünitesine bağlı olduğunda kullanılabilir.

 ● Klimayı sadece belirlenmiş olan amaçla kullanın.
Bu klima, hassas aletlerin, yiyeceklerin, bitkilerin, hayvanların veya sanat 
eserlerinin bulunduğu mekanları soğutmak üzere tasarlanmamıştır.

 ● Elektrik çarpmalarını önlemek için temizlemeden önce üniteyi güç 
bağlantısından ayırın.

 ● Elektrik çarpmaları veya yangını önlemek için toprak kaçağı 
detektörü takın.

 ● Klimanın topraklandığından emin olun.
Elektrik çarpmalarını önlemek için ünitenin topraklanmış olduğundan ve 
toprak kablosunun gaz veya su borusuna, paratonere veya telefon toprak 
kablosuna bağlı olmadığından emin olun.

 ● Yaralanmayı önlemek için dış ünitenin fan koruyucusunu 
çıkarmayın.

 ● Üniteye ıslak elle dokunmayın,
elektrik çarpabilir.

 ● Isı eşanjörü kanatçıklarına dokunmayın, elinizde ciddi kesikler 
oluşabilir.

 ● Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantı parçalarında 
hasar olup olmadığını kontrol edin.
Varsa ünite yere düşebilir.
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 ● Alevli ısıtma ekipmanları klima ile birlikte kullanıldığında, oksijen 
eksikliğini önlemek amacıyla odayı iyice havalandırın.

 ● Tahliye hortumunu, suyu sorunsuz tahliye edecek şekilde ayarlayın.
Yetersiz tahliye su kaçağına neden olabilir.

 ● Çocukları, bitkileri veya hayvanları doğrudan hava akımına maruz 
bırakmayın.

 ● Sesin yükselmesine yol açan veya gürültü kirliliği yaratan 
mekanlardan kaçının.

 ● Dış ünitenin hava çıkışını engelleyen her şey gürültü seviyesinin 
artmasına neden olabilir.

 ● Dış üniteden çıkan gürültünün ve sıcak ya da soğuk havanın dağılıp 
gidebileceği bir yer tercih edin, böylece başkaları etkilenmeyecek, 
hayvanlar ve bitkiler zarar görmeyecektir.

 ● Dış ünitenin üzerine çocukların çıkmasına izin vermeyin ve üzerine 
bir nesne koymayın.

 ● Odayı böcek ilacı gibi kimyasal maddelerle ilaçlarken klimayı 
çalıştırmayın, ünitenin içine kimyasal girebilir ve insanların 
soluduğu havayı bozabilir.

 ● Ünitenin hava akış yolunda bulunan yerlere veya iç ünitenin altına, 
açık alev üreten cihazlar koymayın, yanma veya bükülme riski oluşur.

 ● Yangın çıkmasını önlemek için klimayı, yanıcı gaz kaçağı olabilecek 
yerlere monte etmeyin.

 ● Çocuklar ve yaşlılar üniteyi çalıştırmamalıdırlar.

 ● Çocuklar üniteyle oynamamalıdır. Çocukları ünite yakınında 
gözetimsiz bırakmayın.

2. PARÇALARIN ADLARI
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Şekil 2-1
Yukarıda gördüğünüz şekil sadece referanstır, gerçek ürün farklı olabilir.

 Hava girişi (sol ve sağ taraflarda ve arkada)

 Soğutucu akışkan hattı bağlayıcı açıklığı ve kabloların çıkış ucu

 Sabit ayak

 Hava çıkışı (soğutma için dışarı üflenmiş havayı ısıtır ve tersini 
yapar)

    NOT

 ● Bu kılavuzdaki şemalar sadece genel tasvirlerdir. Görünüm ve açıklanan 
işlevler satın aldığınız modelden farklı olabilir. Lütfen gerçek ürünü 
dikkate alın.

 ● Ünitenin içine hiçbir nesne sokmayın.

 ● Kullanmadan önce üniteyi en az 12 saat ısıtın. 24 saatten az 
kullanmayacaksanız üniteyi kapatmayın. (Bu, krank muhafazasının 
ısıtılmasıdır, kompresörün sıvılı olarak başlamasını önler.)

 ● Hava giriş ve çıkışının tıkalı olmadığından olun, aksi halde klimanın 
kapasitesi düşer veya koruyucuyu etkinleştirir ki bu da ünitenin 
çalışmasını durdurur.

3. İŞLETİM VE KAPASİTE
 ● İnverter merkezi Doğru Akım soğutma ve ısıtma işlemi

• İç ünite kendi kendini kontrol edilebilir. Aynı anda soğutma ve ısıtma 
yapmaz.

• Soğutma ve ısıtma işletmeleriyle ilgili sorun olursa, dış ünite kadran kodu 
S5 ayarlarıyla sorunu bulun.

1. Üniteyi Isıtma Öncelikli işletmeye ayarlarsanız Soğutma veya Fan 
işletmesinde çalışan iç ünite durur, işletim paneli Öncelik Yok veya 
Beklemede iletisi görüntüler, ama Isıtma işletmesinde çalışan iç ünite 
sürekli çalışır.

2. Üniteyi Soğutma Öncelikli işletmeye ayarlarsanız Isıtma veya Fan 
işletmesinde çalışan iç ünite durur, işletim paneli Öncelik Yok veya 
Beklemede iletisi görüntüler, ama Soğutma işletmesinde çalışan iç 
ünite sürekli çalışır.

3. Üniteyi No. 63 (VIP iç ünite) + Oylama Öncelikli işletmeye ayarlarsanız 
ve No. 63 iç ünite ayarlayıp başlatırsanız No. 63 ünite işletim 
türü sistemin öncelikli işletim türü haline gelir. İç ünite No. 63'ü 
ayarlamazsanız veya başlatmazsanız, iç ünitelerin büyük çoğunluğu 
tarafından kullanılan işletim türü, sistemin öncelikli işletim türü olur.

4. Üniteyi, 'sadece Isıtma işletmesini yanıtla'ya ayarlarsanız, iç ünite 
Isıtma işletmesinde çalışırsa normal çalışacak, ama Soğutma veya Fan 
işletmesinde çalışırsa Mod Çakışması iletisi görüntüleyecektir.

5. Üniteyi, 'sadece Soğutma işletmesini yanıtla'ya ayarlarsanız, iç ünite 
Soğutma veya Fan işletmesinde çalışırsa normal çalışacak, ama Isıtma 
işletmesinde çalışırsa Mod Çakışması iletisi görüntüleyecektir.

 ● Isıtma işletmesi özellikleri

• Ünitenin dışarı sıcak hava üflemesi 3 ila 5 dakika alır.

• Dış ünitedeki fan motoru yüksek sıcaklıklarda çalışmayı durdurabilir.

• Diğer iç üniteler Isıtma işletmesinde çalışıyorsa fan motoru sıcak havanın 
çıkmasını önlemek için durabilir.

 ● Isıtma işletmesinde buz çözme

• Isıtma işletmesinde dış ünite bazen donar. Verimliliği arttırmak için ünite 
otomatik olarak (yaklaşık 2-10 dakika) buz çözme işlemine başlar ve su 
dış üniteden boşaltılır.

• Buz çözme işleminde hem dış hem iç ünitedeki motorlar çalışmayı 
durdurur.

 ● Çalışma koşulları
Normal kapasite için klimayı aşağıdaki sıcaklık koşullarında çalıştırın:

Tablo 3-1

Sıcaklık 

Mod

Dış hava 
sıcaklığı

İç  
sıcaklık

Oda bağıl nem 
oranı

Soğutma işletmesi -5 °C ~ 48 °C 17 °C ~ 32 °C %80 altında

Isıtma işletimi  
(sadece soğutma tipi 

hariç)

-20 °C ~ 24 °C ≤27 °C

    NOT

Koruma önlemleri yukarıdaki koşullar dışında çalışan üniteyi 
etkinleştirebilir ve durdurabilir.
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 ● Koruma Tertibatı
Klima zorlamalı çalışma modundaysa bu koruma tertibatı üniteyi 
otomatik olarak durdurur. Koruma tertibatı etkinleştiğinde çalışma 
göstergesi yanar ve sorgulama ışığı yanıp söner. Koruma tertibatı 
aşağıdaki koşullar altında çalışabilir:

 ● Soğutma işletimi:

• Dış ünite hava giriş veya çıkışı engellendiğinde.

• Dış ünitenin hava çıkışından sürekli şiddetli rüzgar üflendiğinde.

 ● Isıtma işletimi:

• İç ünite toz filtresi çok fazla toz dolu olduğunda

 ● Güç kesintisi

• Elektrik kesilirse üniteyi kapatın.

• Güç geri geldiğinde kablo kumanda cihazındaki işletme göstergesi 
yanıp söner.

• Üniteyi tekrar çalıştırmak için AÇIK/KAPALI düğmesine basın.

 ● Yanlış işletim
Şimşek veya mobil kablosuz cihaz kaynaklı yanlış işletim olursa gücü 
manuel olarak kapatın. Tekrar başlatmak için AÇIK/KAPALI'ya basın.

 ● Isıtma kapasitesi

• Isıtma işlemi, ısıyı sıcak pompayla dış ünitelerden emme, iç 
ünitelerden dışarı verme işlemidir. Dış sıcaklık düştüğünde ısıtma 
kapasitesi buna göre azalır.

• Dış sıcaklık düşük düşük olduğunda başka ısıtma cihazları kullanın.

• (Ayrıntılı bilgi için İç Ünite İşletim Kılavuzuna bakın)

    NOT

Koruma tertibatı çalıştığında üniteyi kapatın. Sorunlar çözülene kadar 
yeniden çalıştırmayın.

4. ARIZALAR VE NEDENLERİ

    DİKKAT

 ● Aşağıdaki işlev bozuklukları olursa üniteyi kapatın ve bayinizle temasa 
geçin. Yanlış AÇIK/KAPALI işlemi.

 ● Sigorta veya kaçak koruma bozulmaları.

 ● Üniteye yabancı madde veya su girmesi.

Lütfen aşağıdaki çizimlere bakın (bakımdan önce) Tablo 4-1

Arızalar Nedenleri

İşlev bozukluğu değil

Dış ünite

• Buğu veya su

• Ünite tıslıyor

• FAN işlevi solenoid vananın başlatma ve durma sesiyle beraber buz 
çözmeyi otomatik olarak durdurur.

• Çalışma işleminin başında ve sonunda, 3-15 dakika kadar su akışı gibi 
ses çıkartır, bunun nedeni soğutma maddesi akıntısındaki nem alma 
işlemdir.

• Sıcaklık değiştikçe ısı eşanjöründen kaynaklanan hafif bir tıslama.

• Üniteye çeşitli yabancı maddelerin girmesi.

• Elektrik kesilmesinden sonra gücü kapatın.

• Diğer çalışma ekipmanının ön ısıtma işlemleri soğutma işletimini 
durdurur.

• Kullanıcı, sabit soğutma ve ısıtma işletimiyle çakışan bir mod ayarlar.

• FAN modu soğuk hava üflemesini önlemek için durur.

İç ünite

• Kötü koku

• İşletim ışıkları yanıp sönüyor

• Plaka ışıkları yanmasında öncelik veya 
Bekleme yok

Tekrar kontrol edin

• İşletimi otomatik olarak başlatır veya 
durdurur • Zamanlayıcı yanlış çalışıyor.

• Çalışmaz

• Güç kesilmiş olabilir.

• Manuel güç anahtarı açık olabilir.

• Sigorta yanmış olabilir.

• Koruma cihazı çalışıyor olabilir (işletim lambası yanar).

• Zaman programı ayarlı olabilir.

• Yetersiz soğutma

• Yetersiz ısıtma

• Dış ünitenin hava girişi veya çıkışı tıkanmış olabilir.

• Kapı ve pencere açık olabilir.

• Hava filtresi tozla tıkanmış olabilir.

• Hava yönlendiricinin yanlış yerde olabilir.

• Fan hızı düşük veya ünite FAN modunda olabilir 

• Sıcaklık doğru ayarlanmamış olabilir.

• SOĞUTMA ve ISITMA aynı anda ayarlı olabilir (Paneldeki Bekleme 
veya Öncelik Yok gösterge ışığı yanar).
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5. İŞLEV BOZUKLUĞU
Dış ünite işlev bozukluğu ekranı DSP1

Tablo 5-1

NO. Arıza kodu Hata veya koruma türü Not

1 E0 Dış ünite COMM. Hatası Sadece bağımlı ünitede göster

2 E1 Faz koruması

3 E2 İç ünite COMM. Hatası Gücün ilk açılmasından yirmi dakika sonra veya ünite 20 dakikadır 
çalışıyorsa iç ve dış iletişimin kesilmesinden 2 dakika sonra

4 E3 Yedek

5 E4 Dış ünite sıcaklık sensör hatası

6 E5 Gerilim koruması

7 E6 Yedek

8 E7 Boşaltma sıcaklığı sensör hatası

9 E8 Dış ünite adresi hatası

10 xE9 Uyumsuz tahrik modeli X bir sistemi temsil eder, 1 A sistemidir, 2 B sistemidir

11 xH0 IR341 ile ana çip arasında COMM. Hatası

12 H1 0537 ile ana çip arasında COMM. Hatası

13 H2 Dış ünite sayısında azalma hatası Sadece ana ünite gösterilecek

14 H3 Dış ünite sayısında artış hatası Sadece ana ünite gösterilecek

15 xH4 düzeltilemez modül koruma kesintisi (P6) X hangi sistem olduğunu gösterir, 1 sistem A, 2 sistem B'dir, güç yeniden 
açılmadan geri kazanım yapılmaz

16 H5 60 dakikada üç kere P2 koruması Güç yeniden açılmadan geri kazanım yapılmaz

17 H6 100 dakikada üç kere P4 koruması Güç yeniden açılmadan geri kazanım yapılmaz

18 H7 İç ünite miktarı azalma hatası İç ünite 3 dakikadan fazla etkisiz kaldı; ünite miktarı geri kazanılana kadar 
geri kazanılamaz

19 H8 Yüksek basınç sensörü hatası Hava boşaltma basıncı Pc≤0.3 MPa

20 H9 60 dakikada üç kere P9 koruması Güç yeniden açılmadan geri kazanım yapılmaz

21 Hc Yedek

22 F0 150 dakikada üç kere PP koruması Güç yeniden açılmadan geri kazanım yapılmaz

23 xF1 Doğru Akım veriyolu gerilim Hatası X sistemi temsil eder, 1 A sistemidir, 2 B sistemidir; DC veriyolu gerilimi 
300-800 V ötesinde 10 sn devam eder.

24 C7 100 dakikada üç kere PL koruması Güç yeniden açılmadan geri kazanım yapılmaz

25 yHd Yardımcı ünite hatası y = 1, 2, 3, Örn. 1Hd yardımcı ünite1 
hatası demektir) 

Y No. 0 olmayan ünite gösterir

26 P0 İnverter kompresörü üst Sıcaklık koruması

27 P1 Yüksek basınç koruması

28 P2 Düşük basınç koruması P2 koruması 60 dakikada üç kere etkinleşirse H5 bildirir

29 xP3 Kompresör akım koruması X bir sistemi temsil eder, 1 A sistemidir, 2 B sistemidir

30 P4 Boşaltma Sıcaklık Koruması P6 koruması 100 dakikada üç kere etkinleştiğinde H6 bildirir

31 P5 Yüksek kondenser Sıcaklığı koruması

32 xP6 İnverter modülü koruması X sistemi gösterir, 1 A sistemi, 2 B sistemidir; P6 koruması 60 dakikada üç 
kez etkinleştiğinde H4 bildirir

33 P9 Doğru akım fanı koruması P9 koruması 60 dakikada üç kere etkinleşirse H9 bildirir

34 PL İnverter modülü sıcaklık sensörü hatası PL koruması 100 dakikada etkinleşirse C7 bildirir.

35 PP Kompresör boşaltma aşırı ısınmaya karşı koruma yetersiz 
derecede

PP koruması 150 dakikada etkinleşirse F0 bildirir.

36 xL0 Doğru Akım kompresör modülü hatası X sistemi gösterir, 1 A sistemi, 2 B sistemidir

37 xL1 Doğru Akım veri yolu düşük basınç koruması X sistemi gösterir, 1 A sistemi, 2 B sistemidir

38 xL2 Doğru Akım veri yolu yüksek basınç koruması X sistemi gösterir, 1 A sistemi, 2 B sistemidir
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NO. Arıza kodu Hata veya koruma türü Not

39 xL3 Yedek X sistemi gösterir, 1 A sistemi, 2 B sistemidir

40 xL4 MCE hata/eşzamanlama/kapanma döngüsü X sistemi gösterir, 1 A sistemi, 2 B sistemidir

41 xL5 Sıfır hız koruması X sistemi gösterir, 1 A sistemi, 2 B sistemidir

42 xL6 Yedek X sistemi gösterir, 1 A sistemi, 2 B sistemidir

43 xL7 Faz hatası koruması X sistemi gösterir, 1 A sistemi, 2 B sistemidir

44 xL8 Devir sayısı >15 Hz olduktan öncesi ve sonrası arasında devir 
sayısı değişimi koruması

X sistemi gösterir, 1 A sistemi, 2 B sistemidir

45 xL9 Ayar devir sayısı ile gerçek devir sayısı >15 Hz olduktan önceki 
ve sonraki anda devir sayısı değişimi koruması

X sistemi gösterir, 1 A sistemi, 2 B sistemidir

Sorun devam ederse lütfen satış temsilcisini veya yetkili servisi arayın, model Numaranızı ve ayrıntılı olarak hatayı bildirin.

6. ZORLANMIŞ SOĞUTMA VE 
SORGULAMA

 ● Zorlanmış Soğutma
Kısıtlı soğutma düğmesine basıldığında (sağdaki grafiğe bakın), tüm iç 
üniteler zorlamalı soğutma işletmesinde olurlar ve üfleme hızı YÜKSEK olur).

 ● SW2 spot kontrolü kullanım uygulaması
Tablo 6-1

No. Ekran içeriği (normal ekran) Not

1 Dış ünite adresi 0, 1, 2, 3

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

3 Modüler dış ünite sayısı Ana ünite için geçerli

4 İç ünitelerin sayısı Ana ünite için geçerli

5 Dış ünitelerin toplam kapasitesi Kapasite gereksinimi

6 İç ünite kapasitesi toplam gere-
ksinimi

Ana ünite için geçerli

7 Ana ünite düzeltilmiş kapasitesi 
toplam gereksinimi

Ana ünite için geçerli

8 İşletme türü 0, 2, 3, 4

9 Bu dış ünitenin ölçülen işletme 
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

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

No. Ekran içeriği (normal ekran) Not

24 Düşük basınç (yedek)

25 İç ünite sayısı iç ünitelerle 
haberleşebilen

26 Çalışan iç ünite sayısı Aktüel değer

27 Öncelik modu 0, 1, 2, 3, 4

28 Gece ses 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, 
plaka 8.8.8 gösterir.

34 Hata kaç kez silindi

35 ---- Kontrol sonu

ANA KART
(DIŞ ÜNİTE)

SOĞUTMA KONTROL

Kısıtlı soğutma düğmesi

Sorgu düğmesi

Şekil 6-1

Ekran içerikleri şöyledir:

1) Normal ekran: Bekleme konumundayken yüksek pozisyon dış 
ünitenin adresini görüntüler, düşük pozisyon ise dış ünite ile iletişim 
kurabilen iç ünitelerin sayısını görüntüler. Çalışırken, kompresörün 
devir sıklığını görüntüler.

2) İşletme türü: 0-KAPALI; 2-Soğutma; 3-Isıtma; 4-Kısıtlı soğutma.

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

4) EXV açılma açısı: Puls sayısı = ekran değerix8;

5) Öncelik modu: 0-ısıtma öncelikli mod; 1-soğutma öncelikli mod; 
2-63  derece ve üstü öncelikli işletme modu; 3-yalnızca ısıtma 
moduna yanıt verme; 4-yalnızca soğutma moduna yanıt verme.

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

7) Statik basınçlı tür: 0-Statik basınç 0  Mpa'dır; 1-Statik basınçlı tür 
düşük; 2-Statik basınçlı tür orta; 3-Yüksek basınçta yüksek statik 
basınçlı tür.
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7. SATIŞ SONRASI SERVİS
Klima anormal çalışırse lütfen prizden çekin ve satış temsilcisiyle veya özel 
dağıtımcıyla görüşün. Ayrıntılar için lütfen ilişikteki Tüketici Servis Kılavuzuna 
başvurun.

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.


