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Accessories 1
The air conditioning system comes with the following accessories. Use all of the installation parts 
and accessories to install the air conditioner. Improper installation may result in water leakage, 
electrical shock and fire, or cause the equipment to fail. 

Name Shape Quantity

Indoor unit 
installation 

Installation paper template 
(some models) 

1

Refrigeration 
Fittings 

Insulation for gas pipe 
�tting (some models) 

Insulation for liquid pipe 
�tting (some models) 

1

Drainpipe 
Fittings 

Outlet pipe sheath (some 
models) 

1

Outlet pipe clasp (some 
models) 

1

Drain joint (some models) 1

Seal ring (some models) 1

Installation 
Accessory 
(some 
models) 

Ceiling hook 4

Suspension bolt 4

Throttle (some units) 1

Anti-shock rubber 1

2

2

1

1Owner’s manual

Installation manual

1

Optional accessories

There are two types of remote controllers:wired and wireless.
Select a remote controller according to customers request and install in an appropriate place.
Refer to catalogues and technical literature for selecting a suitable remote controller.
This indoor unit requires installation of an optional decoration panel.

• 

• 

connection wire of wired 
remote controller (some units)Others

Magnetic ring (some units)
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Safety Precautions 2
Read Safety Precautions Before Installation 

Incorrect installation due to ignoring instructions can cause serious damage or injury. 
The seriousness of potential damage or injuries is classified as either a WARNING or CAUTION.   

 WARNING
• Carefully read the Safety Precautions before installation.  

•  In certain functional environments, such as kitchens, server rooms, etc., the use of specially 
designed air-conditioning units is highly recommended. 

• Only trained and certified technicians should install, repair and service this air 
    conditioning unit.

 

Improper installation may result in electrical shock, short circuit, leaks, fire or other damage to 
the equipment and personal property. 

• Strictly follow the installation instructions set forth in this manual.
Improper installation may result in electrical shock, short circuit, leaks, fire or other damage to 
the equipment.

• Before you install the unit, consider strong winds, typhoons and earthquakes that might a�ect 
     your unit and locate it accordingly. Failure to do so could cause the equipment to fail. 
• After installation, ensure there are no refrigerant leaks and that the unit is operating properly. 
    Refrigerant is both toxic and flammable and poses a serious health and safety risk.

Note about Fluorinated Gasses

1. This air-conditioning unit contains fluorinated gasses. For specific information on the type of gas 
and the amount, please refer to the relevant label on the unit itself. 

2. Installation, service, maintenance and repair of this unit must be performed by a certified 
technician. 

3. Product uninstallation and recycling must be performed by a certified technician.
4. If the system has a leak-detection system installed, it must be checked for leaks at least every 12 

months.
5. When the unit is checked for leaks, proper record-keeping of all checks is strongly recommended.

Failure to observe a warning may result in death. The appliance must be installed in 
accordance with national regulations. 

Failure to observe a caution may result in injury or equipment damage.

 
WARNING

 
CAUTION
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Installation Overview 3
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Install the indoor unit
(Page 7)

INSTALLATION ORDER

Install the outdoor unit
(Page 11)

Install the drainpipe
(Page 13)

Evacuate the refrigeration system
(Page 22)

Connect the wires
(Page 20)

Connect the refrigerant pipes 
(Page 15)

  Install the front panel
(Page 24)

Perform a test run
(Page 26)
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Indoor Unit Installation 4
Indoor Unit Parts

(within indoor unit)

Drain pipe

Drain pump

Air outlet

Air inlet
Display panel

Front grille

Louver

Refrigerant pipe

Fig. 4.1

Safety Precautions 

 WARNING
• Securely install the indoor unit on a  

structure that can sustain its weight. If the 
structure is too weak the unit may fall 
causing personal injury, unit and property 
damage or death.  

• Install the indoor unit at a height of more 
than 2.5m (8’) above the floor. 

• DO NOT install the indoor unit in the  
bathroom or laundry room as excessive 
moisture can short the unit and corrode the 
wiring. 

 CAUTION
• Install the indoor and outdoor units, cables 

and wires at least 1m (3.2’) from televisions 
or radios to prevent static or image 
distortion. Depending on the appliances, a 
1m (3.2’) distance may not be sufficient.    

• If the indoor unit is installed on a metal 
part of the building, it must be electrically 
grounded.
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Indoor Unit Installation Instructions

NOTE: Panel installation should be done after 
piping and wiring.

 

Step 1: Select installation location 
The indoor unit should be installed in a location 
that meets the following requirements: 
 The unit is at least 1m (39”) from the nearest 

wall.
 There is enough room for installation and 

maintenance. 
 There is enough room for the connecting 

pipe and drainpipe. 
 The ceiling is horizontal and its structure can 

sustain the weight of the indoor unit. 
 The air inlet and outlet are not impeded.
 The airflow can fill the entire room.
 There is no direct radiation from heaters.

 CAUTION
DO NOT install the unit in the following 
locations:

 

In areas with oil drilling or fracking

In coastal areas with high salt content in 
the air
In areas with caustic gases in the air, such 
as near hot springs 
In areas with power fluctuations, such as 
factories
In enclosed spaces, such as cabinets

In kitchens that use natural gas

In areas with strong electromagnetic waves

In areas that store flammable materials or gas

In rooms with high humidity, such as 
bathrooms or laundry rooms 

RECOMMENDED DISTANCES BETWEEN THE INDOOR UNIT AND THE CEILING
The distance between the mounted indoor unit and the internal ceiling should meet the following 
specifications. (See Fig. 4.2) 

Connecting point 
of drain pipe 

Connecting point of 
refrigerant pipe 
(liquid side)  

Connecting point of 
refrigerant pipe 
(gas side)  

Front panel

Ground

Ceiling board

>2.5m / 8.2’

60cm / 23.6” (Ceiling hole)

Ceiling 

Fig. 4.2
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 CAUTION
The unit body should align perfectly with the 
hole. Ensure that the unit and the hole are the 
same size before moving on.  

2. Drill 4 holes 5cm (2”) deep at the ceiling hook 
positions in the internal ceiling. Be sure to hold 
the drill at a 90° angle to the ceiling.  

3. Using a hammer, insert the ceiling hooks into 
the pre-drilled holes. Secure the bolt using the 
included washers and nuts.  

4. Install the four suspension bolts (See Fig. 4.4).

Step 2: Hang indoor unit.
1. Use the included paper template to cut a rectangular hole in the ceiling, leaving at least 1m (39”) 

on all sides. The hole will be 60x60cm (23.6x23.6”) big. Be sure to mark the areas where ceiling 
hook holes will be drilled. 

Fig. 4.4

Fig. 4.3
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545mm / 21.5” (Suspension bolt)

570mm / 22.4”(Body)

647mm / 25.5”(Ceiling opening)
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Refrigerant piping side

Drain hose side

>1m / 39”>1m / 39”

>1m / 39”

>1m / 39”
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5. Mount the indoor unit. You will need two 
people to lift and secure it. Insert suspension 
bolts into the unit’s hanging holes. Fasten 
them using the included washers and nuts 
(See Fig. 4.5).   

Fig. 4.5

NOTE: The bottom of the unit should be 24mm 
(0.9”) higher than the ceiling board. Generally, 
L (indicated in Fig. 4.6) should be half the length 
of the suspension bolt or long enough to 
prevent the nuts from coming o�.   

 

Fig. 4.6

 CAUTION
Ensure that the unit is completely level. Improper 
installation can cause the drain pipe to back up 
into the unit or water leakage.  
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Wall

Ceiling board

Main body

24mm (0.9”)

L

NOTE: Ensure that the indoor unit is level. The 
unit is equipped with a built-in drain pump and 
�oat switch. If the unit is tilted against the 
direction of condensate �ows (the drainpipe 
side is raised), the �oat switch may malfunction 
and cause water to leak.    

 

Water level

Fig. 4.7

NOTE FOR NEW HOME INSTALLATION 
When installing the unit in a new home, the 
ceiling hooks can be embedded in advance. 
Make sure that the hooks do not come loose 
due to concrete shrinkage. After installing the 
indoor unit, fasten the installation paper 
template onto the unit with bolts (M6X12) to 
determine in advance the dimension and 
position of the opening on the ceiling. Follow 
the instructions above for the remainder of the 
installation.     

Installation template

M6 x 12 Bolts

Main body

Fig. 4.8
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Outdoor Unit Installation

Outdoor Unit Installation Instructions

Step 1: Select installation location. 
The outdoor unit should be installed in the 
location that meets the following requirements: 
 Place the outdoor unit as close to the indoor 

unit as possible. 
 Ensure that there is enough room for 

installation and maintenance. 
 The air inlet and outlet must not be 

obstructed or exposed to strong wind. 
 Ensure the location of the unit will not be 

subject to snowdrifts, accumulation of leaves 
or other seasonal debris. If possible, provide 
an awning for the unit. Ensure the awning 
does not obstruct airflow.   

 

 The installation area must be dry and well 
ventilated.

 There must be enough room to install the 
connecting pipes and cables and to access 
them for maintenance. 

 The area must be free of combustible gases 
and chemicals.  

 The pipe length between the outdoor and 
indoor unit may not exceed the maximum 
allowable pipe length. 

 If possible, DO NOT install the unit where it 
is exposed to direct sunlight.

 If possible, make sure the unit is located far 
away from your neighbors’ property so that 
the noise from the unit will not disturb them.  

 If the location is exposed to strong winds (for 
example: near a seaside), the unit must be 
placed against the wall to shelter it from the 
wind. If necessary, use an awning. 
(See Fig. 5.1 & 5.2)   

 Install the indoor and outdoor units, cables 
and wires at least 1 meter from televisions or 
radios to prevent static or image distortion. 
Depending on the radio waves, a 1 meter 
distance may not be enough to eliminate all 
interference.    

Strong wind

Strong wind

   Fig. 5.1  

Strong wind

Fig. 5.2
Step 2: Install outdoor unit.

Fix the outdoor unit with anchor bolts (M10)

 CAUTION

• Be sure to remove any obstacles that 
may block air circulation. 
 • Make sure you refer to Length 
Specifications to ensure there is 
enough room for installation and 
maintenance.   

Fig. 5.3

>60cm / 23.6”

Fix with bolts 

5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Table 5.1: Length Specifications of Split Type 
Outdoor Unit (unit: mm/inch) 

Split Type Outdoor Unit
(Refer to Fig 5.4, 5.5 and Table 5.1)
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N

P

30 cm / 1
1.8” fr

om back wall

60 cm / 23.6” on right
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 c
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 / 
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30 cm / 11.8” on left

200 cm / 7
8” in

 fro
nt

Fig. 5.6

NOTE: Make sure the water drains to a safe 
location where it will not cause water damage 
or a slipping hazard.  
 

Base pan hole of 
outdoor unitSeal

Drain joint

(A) (B)

Seal 

Fig. 5.7

Notes On Drilling Hole In Wall

You must drill a hole in the wall for the 
refrigerant piping, and the signal cable that will 
connect the indoor and outdoor units.  

1.  Determine the location of the wall hole 
based on the location of the outdoor unit.  

2.  Using a 65-mm (2.5”) core drill, drill a hole 
in the wall.  

NOTE: When drilling the wall hole, make 
sure to avoid wires, plumbing, and other 
sensitive components. 

 

3.  Place the protective wall cu� in the hole. 
This protects the edges of the hole and 
will help seal it when you �nish the 
installation process.  

Fig. 5.5

A

BD

W

H

Fig. 5.4

Outdoor Unit Dimensions

W x H x D

Mounting Dimensions

Distance A Distance B

780x540x250 (30.7x21.25x9.85) 549 (21.6) 276 (10.85)

760x590x285 (29.9x23.2x11.2) 530 (20.85) 290 (11.4)

810x558x310 (31.9x22x12.2) 549 (21.6) 325 (12.8)

845x700x320 (33.27x27.5x12.6) 560 (22) 335 (13.2)

845x702x363 (33.27x27.6x14.3) 540 (21.26) 350 (13.8)

800x554x333 (31.5x21.8x13.1) 514 (20.24) 340 (13.39)

770x555x300 (30.3x21.85x11.81) 487 (19.2) 298 (11.73)

NOTE: The minimum distance between the 
outdoor unit and walls described in the 
installation guide does not apply to airtight 
rooms. Be sure to keep the unit unobstructed 
in at least two of the three directions (M, N, P) 
(See Fig. 5.6)  

Drain Joint Installation

If the drain joint comes with a rubber seal
(see Fig. 5.7 - A ), do the following:

1. Fit the rubber seal on the end of the drain joint 
that will connect to the outdoor unit.

2. Insert the drain joint into the hole in the base 
pan of the unit.

3. Rotate the drain joint 90° until it clicks in place 
facing the front of the unit.

4. Connect a drain hose extension (not included) 
to the drain joint to redirect water from the 
unit during heating mode.

If the drain joint doesn’t come with a rubber 
seal (see Fig. 5.7 - B ), do the following: 

 1. Insert the drain joint into the hole in the base 
pan of the unit. The drain joint will click in 
place.

2. Connect a drain hose extension (not included) 
to the drain joint to redirect water from the 
unit during heating mode.
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NOTE ON DRAINPIPE INSTALLATION
• When using an extended drainpipe, tighten 

the indoor connection with an additional 
protection tube to prevent it from pulling 
loose.   

• The drainpipe should slope downward at a 
gradient of at least 1/100 to prevent water 
from flowing back into the air conditioner.   

• To prevent the pipe from sagging, space 
hanging wires every 1-1.5m (40-59”).  

• If the outlet of the drainpipe is higher than 
the body’s pump joint, provide a lift pipe for 
the exhaust outlet of the indoor unit. The 
lift pipe must be installed no higher than 
75cm (29.5”) from the ceiling board and 
the distance between the unit and the lift 
pipe must be less than 30cm (11.8”). 
Incorrect installation could cause water to 
flow back into the unit and flood.       

• To prevent air bubbles, keep the drain hose 
level or slightly tiled up (<75mm / 3”). 

Fig. 6.3

NOTE: When connecting multiple drainpipes, 
install the pipes as shown in Fig 6.4. 

 

 

0-53cm
(20.8”)

≥10cm
(4”)

Fig. 6.4

The drainpipe is used to drain water from the 
unit. Improper installation may cause unit and 
property damage. 

 CAUTION
• Insulate all piping to prevent condensation, 

which could lead to water damage. 
• If the drainpipe is bent or installed 

incorrectly, water may leak and cause a 
malfunction of the water- level switch.  

• In HEAT mode, the outdoor unit will 
discharge water. Ensure that the drain hose 
is placed in an appropriate area to avoid 
water damage and slippage due to frozen 
drain water.    

• DO NOT pull the drainpipe forcefully as this 
could cause it to disconnect.

NOTE ON PURCHASING PIPES
This installation requires a polyethylene tube 
(outside diameter = 3.7-3.9cm, inside diameter 
= 3.2cm), which can be obtained at your local 
hardware store or from your dealer.   

Indoor Drainpipe Installation
Install the drainpipe as shown in Figure 6.2.
1. Cover the drainpipe with heat insulation to 

prevent condensation and leakage. 
2. Attach the mouth of the drain hose to the 

unit’s outlet pipe. Sheath the mouth of the 
hose and clip it �rmly with a pipe clasp. 
(Fig 6.1)  

      Drainpipe 
connecting port 

Drain hose

Metal clamp Insulation

Fig. 6.1

Drainpipe Installation 6

Downward slope 
1/100

1-1.5m
(39-59”)

Fig. 6.2

≤75cm 
(29.5”)

Ceiling

1 - 1.5m 
(39-59”)

0 - 75mm 
(3”)

≤30cm (11.8”)

≤53cm 
(20.8”)

22cm 
(8.6”)
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3. Using a 65-mm (2.5”) core drill, drill a hole in 
the wall. Make sure that the hole is drilled at a 
slight downward angle, so that the outdoor 
end of the hole is lower than the indoor end 
by about 12mm (0.5”). This will ensure proper 
water drainage (See Fig. 6.5).  Place the 
protective wall cu� in the hole. This protects 
the edges of the hole and will help seal it 
when you �nish the installation process.       

Wall

IndoorOutdoor

≈ 12mm / 0.5 inch  

Fig. 6.5

NOTE: When drilling the wall hole, make sure to 
avoid wires, plumbing, and other sensitive 
components.

4. Pass the drain hose through the wall hole. 
Make sure the water drains to a safe location 
where it will not cause water damage or a 
slipping hazard.   

NOTE: The drainpipe outlet should be at least 
5cm (1.9”) above the ground. If it touches the 
ground, the unit may become blocked and 
malfunction. If you discharge the water directly 
into a sewer, make sure that the drain has a U 
or S pipe to catch odors that might otherwise 
come back into the house.     



Refrigerant Piping Connection

Safety Precautions

 WARNING

• All �eld piping must be completed by a 
licensed technician and must comply with 
the local and national regulations. 

• When the air conditioner is installed in a 
small room, measures must be taken to 
prevent the refrigerant concentration in 
the room from exceeding the safety limit 
in the event of refrigerant leakage. If the 
refrigerant leaks and its concentration 
exceeds its proper limit, hazards due to 
lack of oxygen may result.     

• When installing the refrigeration system, 
ensure that air, dust, moisture or foreign 
substances do not enter the refrigerant 
circuit. Contamination in the system may 
cause poor operating capacity, high 
pressure in the refrigeration cycle, 
explosion or injury.     

• Ventilate the area immediately if there is
refrigerant leakage during the installation. 
Leaked refrigerant gas is both toxic and 
flammable. Ensure there is no refrigerant 
leakage after completing the installation 
work.    

Notes On Pipe Length and Elevation  

Ensure that the length of the refrigerant pipe, the 
number of bends, and the drop height between 
the indoor and outdoor units meets the 
requirements shown in Table 7.1:  

Table 7.1: The Maximum Length And Drop 
Height Based on Models. (Unit: m/ft.) 

Type of model Capacity
 (Btu/h)

Length of 
piping

Maximum drop 
height

 

  North America, 
Australia and the 
  eu frequency 
conversion Split 
            Type

<15K 25/82 10/32.8

≥15K - <24K 30/98.4 20/65.6

≥24K - <36K 50/164 25/82

≥36K - ≤60K 65/213 30/98.4

Other Split Type

12K 15/49 8/26

18K-24K 25/82 15/49

30K-36K 30/98.4 20/65.6

42K-60K 50/164 30/98.4
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Fig. 7.1 Fig. 7.2

 Oil traps

 CAUTION

• 

If the indoor unit is installed higher than the 
outdoor unit:  

 

An oil trap should be installed every 10m
(32.8ft) of vertical suction line riser.
(See Fig. 7.1)     

-If oil flows back into the outdoor unit’s 
 compressor, this might cause liquid 
 compression or deterioration of oil return. 
 Oil traps in the rising gas piping can prevent 
 this.    

 CAUTION

The indoor unit is installed higher than the 
outdoor unit  

If the outdoor unit is installed higher than the 
indoor unit:  

-It is recommended that vertical suction risers 
not be upsized. Proper oil return to the 
compressor should be maintained with suction 
gas velocity. If velocities drop below7.62m/s
(1500fpm (feet per minute)), oil return will be
decreased. An oil trap should be installed every 
6m(20ft) of vertical suction line riser. 
(See Fig. 7.2)     

The outdoor unit is installed higher than the 
indoor unit  
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Refrigerant Piping Connection Instructions

 CAUTION
• The branching pipe must be installed 

horizontally. An angle of more than 10° may 
cause malfunction. 

• DO NOT install the connecting pipe until 
both indoor and outdoor units have been 
installed.

  

• Insulate both the gas and liquid piping to 
prevent water leakage. 

Step1: Cut pipes

When preparing refrigerant pipes, take extra 
care to cut and flare them properly. This will 
ensure efficient operation and minimize the 
need for future maintenance.   
1. Measure the distance between the indoor 

and outdoor units. 
2. Using a pipe cutter, cut the pipe a little 

longer than the measured distance. 

 CAUTION
DO NOT deform pipe while cutting. Be extra 
careful not to damage, dent, or deform the pipe 
while cutting. This will drastically reduce the 
heating efficiency of the unit. 

  

1.

 

Make sure that the pipe is cut at a perfect 
90° angle. Refer to Fig. 7.3 for examples of 
bad cuts. 

Oblique Rough Warped
90°

Fig. 7.3

Step 2: Remove burrs.
Burrs can a�ect the air-tight seal of refrigerant 
piping connection. They must be completely 
removed. 

1. Hold the pipe at a downward angle to 
prevent burrs from falling into the pipe. 

2. Using a reamer or deburring tool, remove 
all burrs from the cut section of the pipe. 

Pipe

Reamer

Point down

Fig. 7.4

Step 3: Flare pipe ends
Proper flaring is essential to achieve an airtight 
seal.

1. After removing burrs from cut pipe, seal 
the ends with PVC tape to prevent foreign 
materials from entering the pipe. 

2. Sheath the pipe with insulating material.
3. Place flare nuts on both ends of pipe. 

Make sure they are facing in the right 
direction, because you can’t put them on 
or change their direction after flaring. 
See Fig. 7.5   

Flare nut

Copper pipe

Fig. 7.5
4. Remove PVC tape from ends of pipe when 

ready to perform flaring work.
5. Clamp flare form on the end of the pipe. 

The end of the pipe must extend beyond 
the flare form. 

Flare form

Pipe

Fig. 7.6
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6. Place flaring tool onto the form.
7. Turn the handle of the flaring tool 

clockwise until the pipe is fully flared. Flare 
the pipe in accordance with the dimensions 
shown in table 7-2.  

Table 7.2: PIPING EXTENSION BEYOND FLARE 
FORM

  Pipe 
gauge 

Tightening 
torque

Flare dimension (A) 
(Unit: mm/Inch)

Flare shape

Min. Max.

Ø 6.4 18-20 N.m 
(183-204 kgf.cm) 8.4/0.33 8.7/0.34

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

A

Fig. 7.7

Ø 9.5 25-26 N.m 
(255-265 kgf.cm) 13.2/0.52 13.5/0.53

Ø 12.7 35-36 N.m 
(357-367 kgf.cm) 16.2/0.64 16.5/0.65

Ø 15.9 45-47 N.m 
(459-480 kgf.cm) 19.2/0.76 19.7/0.78

8. Remove the flaring tool and flare form, 
then inspect the end of the pipe for cracks 
and even flaring.  

Step 4: Connect pipes
Connect the copper pipes to the indoor unit first, 
then connect it to the outdoor unit. You should 
first connect the low-pressure pipe, then the 
high-pressure pipe.  

1. When connecting the flare nuts, apply a 
thin coat of refrigeration oil to the flared 
ends of the pipes.  

2. Align the center of the two pipes that you 
will connect.  

Indoor unit tubing Flare nut PipeFig. 7.8
3. Tighten the flare nut as tightly as possible 

by hand. 
4. Using a spanner, grip the nut on the unit 

tubing.
5. While firmly gripping the nut, use a torque 

wrench to tighten the flare nut according 
to the torque values in table 7-.2.  

NOTE: Use both a spanner and a torque wrench 
when connecting or disconnecting pipes to/from 
the unit.

Fig. 7.9

 CAUTION
• Ensure to wrap insulation around the piping. 

Direct contact with the bare piping may result 
in burns or frostbite.  

• Make sure the pipe is properly connected. 
Over tightening may damage the bell mouth 
and under tightening may lead to leakage.   

NOTE ON MINIMUM BEND RADIUS
Carefully bend the tubing in the middle 
according to the diagram below. DO NOT bend 
the tubing more than 90° or more than 3 times.  

Bend the pipe with thumb

min-radius 10cm (3.9”)

Fig. 7.10

6. After connecting the copper pipes to the 
indoor unit, wrap the power cable, signal 
cable and the piping together with binding 
tape.  

NOTE: DO NOT intertwine signal cable with 
other wires. While bundling these items 
together, do not intertwine or cross the signal 
cable with any other wiring. 

7. Thread this pipeline through the wall and 
connect it to the outdoor unit.  

8. Insulate all the piping, including the valves 
of the outdoor unit.  

9. Open the stop valves of the outdoor unit 
to start the flow of the refrigerant between 
the indoor and outdoor unit.  

 CAUTION
Check to make sure there is no refrigerant leak 
after completing the installation work. If there is 
a refrigerant leak, ventilate the area immediately 
and evacuate the system (refer to the Air 
Evacuation section of this manual).    
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Installation Of The Throttle. (Some Models)

Indoor

Indoor

Indoor

Outdoor

Outdoor

Outdoor

1       Throttle 
2       Liquid pipe
3       Gas pipe

Precautions

-    For ensuring throttled e�ciency, please 
     mount the throttle as horizontally as possible. 

-    Wrap the supplied anti-shock rubber at 
     external of the throttle for denoise. 

1      Anti-shock rubber
2      Throttle
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Wiring 8
Safety Precautions

 WARNING
• Be sure to disconnect the power supply 

before working on the unit. 
• All electrical wiring must be done according 

to local and national regulations. 
• Electrical wiring must be done by a quali�ed

technician. Improper connections may cause 
electrical malfunction, injury and fire. 

• An independent circuit and single outlet 
must be used for this unit. DO NOT plug 
another appliance or charger into the same 
outlet. If the electrical circuit capacity is not 
enough or there is a defect in the electrical 
work, it can lead to shock, fire, unit and 
property damage.     

• Connect the power cable to the terminals 
and fasten it with a clamp. An insecure 
connection may cause fire. 

• Make sure that all wiring is done correctly 
and the control board cover is properly 
installed. Failure to do so can cause 
overheating at the connection points, fire, 
and electrical shock.  

• Ensure that main supply connection is made
through a switch that disconnects all poles, 
with contact gap of a least 3mm (0.118”). 

• DO NOT modify the length of the power 
cord or use an extension cord. 

 CAUTION
• Connect the outdoor wires before 

connecting the indoor wires.
• Make sure you ground the unit. The 

grounding wire should be away from gas 
pipes, water pipes, lightning rods, telephone 
or other grounding wires. Improper 
grounding may cause electrical shock.    

• DO NOT connect the unit with the power 
source until all wiring and piping is completed.

• Make sure that you do not cross your 
electrical wiring with your signal wiring, as 
this can cause distortion and interference.  

Follow these instructions to prevent distortion 
when the compressor starts: 

• The unit must be connected to the main  
outlet. Normally, the power supply must 
have a low output impedance of 32 ohms.  

• No other equipment should be connected  
to the same power circuit.

• The unit’s power information can be found  
on the rating sticker on the product. 

Outdoor Unit Wiring

Power Specifications

 WARNING
Before performing any electrical or wiring work, 
turn o� the main power to the system. 

1. Prepare the cable for connection
a. You must first choose the right cable size 

before preparing it for connection. Be sure 
to use H07RN-F cables.  

Table 8.1: Minimum Cross-Sectional Area of 

 Power and Signal Cables North America
Rated Current of  

Appliance (A) AWG

≤ 7 18
7 - 13 16
13 - 18 14
18 - 25 12
25 - 30 10

Table 8.2: Other Regions
Rated Current of  

Appliance (A)
Nominal Cross-Sectional 

Area (mm²)
≤ 6 0.75

6 - 10 1
10 - 16 1.5
16 - 25 2.5
25- 32 4
32 - 45 6

W
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g

TAKE NOTE OF FUSE SPECIFICATIONS
The air conditioner s circuit board(PCB) is 
designed with a fuse to provide overcurrent 
protection. The speci�cations of the fuse are 
printed on the circuit board, such as:
T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, etc. 
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b. Using wire strippers, strip the rubber jacket 
from both ends of signal cable to reveal 
about 15cm (5.9”) of the wires inside.  

c. Strip the insulation from the ends of the 
wires.

d. Using a wire crimper, crimp u-lugs on the 
ends of the wires. 

NOTE: While connecting the wires, please 
strictly follow the wiring diagram (found inside 
the electrical box cover).

2. Remove the electric cover of the outdoor unit. 
If there is no cover on the outdoor unit, 
disassemble the bolts from the maintenance 
board and remove the protection board. (See 
Fig. 8.1)  

Cover

Screw

Fig. 8.2

3. Connect the u-lugs to the terminals
Match the wire colors/labels with the labels 
on the terminal block, and �rmly screw the 
u-lug of each wire to its corresponding 
terminal.   

4. Clamp down the cable with designated cable 
clamp.

5. Insulate unused wires with electrical tape. 
Keep them away from any electrical or metal 
parts. 

6. Reinstall the cover of the electric control box. 

Indoor Unit Wiring
1. Prepare the cable for connection 

a. Using wire strippers, strip the rubber jacket 
from both ends of signal cable to reveal 
about 15cm (5.9”) of the wires inside.   

b. Strip the insulation from the ends of the 
wires.

c. Using wire crimper, crimp the u-lugs to 
the ends of the wires. 

2. Open the front panel of the indoor unit. Using 
a screwdriver, remove the cover of the electric 
control box on your indoor unit.  

3. Thread the power cable and the signal cable 
through the wire outlet.  

4. Connect the u-lugs to the terminals. 
Match the wire colors/labels with the labels on 
the terminal block, and firmly screw the u-lug 
of each wire to its corresponding terminal. Refer 
to the Serial Number and Wiring Diagram 
located on the cover of the electric control box.    

 CAUTION
• While connecting the wires, please strictly 

follow the wiring diagram.  
• The refrigerant circuit can become very hot. 

Keep the interconnection cable away from 
the copper tube.  

5. Clamp down cable with the designated cable 
clamp to secure it in place. The cable should 
not be loose, and should not pull on the u-lugs.  

6. Reinstall the electric box cover and the front 
panel of the indoor unit. 

W
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1         Control box lid
2         Wiring diagram label 
3         Power supply terminal block
4         Clamp for wiring
5         Wiring between units 
6         Plastic cover
7         Clamp (�eld supply)
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Air Evacuation

Safety Precautions

 CAUTION
• Use a vacuum pump with a gauge reading 

lower than -0.1MPa and an air discharge capacity 
above 40L/min. 

• The outdoor unit does not need vacuuming. 
DO NOT open the outdoor unit’s gas and 
liquid stop valves.

• Ensure that the Compound Meter reads  
-0.1MPa or below after 2 hours. If after 
three hours of operation and the gauge 
reading is still above -0.1MPa, check if there 
is a gas leak or water inside the pipe. If 
there is no leakage, perform another 
evacuation for 1 or 2 hours.    

• DO NOT use refrigerant gas to evacuate the 
system. 

Evacuation Instructions

Before using manifold gauge and vacuum pump, 
read their operation manuals to familiarize 
yourself with how to use them properly.  

Manifold Gauge
Compound gauge

-76cmHg

Low pressure valve High pressure valve

Charge hose Charge hose

Vacuum pump

Pressure gauge

Low pressure valve

Fig. 9.1
1. Connect the charge hose of the manifold 

gauge to service port on the outdoor unit’s 
low pressure valve. 

2. Connect another charge hose from the 
manifold gauge to the vacuum pump. 

3. Open the Low Pressure side of the manifold 
gauge.Keep the High Pressure side closed. 

4. Turn on the vacuum pump to evacuate the 
system.

5. Run the vacuum for at least 15 minutes, or 
until the Compound Meter reads -76cmHG 
(-1x105Pa). 

6. Close the Low Pressure side of the manifold 
gauge, and turn o� the vacuum pump. 

7. Wait for 5 minutes, then check that there has 
been no change in system pressure. 

NOTE: If there is no change in system pressure, 
unscrew the cap from the packed valve (high 
pressure valve). If there is a change in system 
pressure, there may be a gas leak.   

8. Insert hexagonal wrench into the packed valve 
(high pressure valve) and open the valve by 
turning the wrench in a 1/4 counterclockwise 
turn. Listen for gas to exit the system, then 
close the valve after 5 seconds.   

Flare nut

Cap

Valve body

Valve stem

Fig. 9.2

9. Watch the Pressure Gauge for one minute to 
make sure that there is no change in pressure. 
The Pressure Gauge should read slightly higher 
than atmospheric pressure.  

10.Remove the charge hose from the service port.
11.Using hexagonal wrench, fully open both the 

high pressure and low pressure valves. 

OPEN VALVE STEMS GENTLY
When opening valve stems, turn the hexagonal 
wrench until it hits against the stopper. DO NOT 
try to force the valve to open further.   

 

12.Tighten valve caps by hand, then tighten it 
using the proper tool. 

9
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Note On Adding Refrigerant

 CAUTION
• Refrigerant charging must be performed after wiring, vacuuming and the leak test.
• DO NOT exceed the maximum allowable quantity of refrigerant or overcharge the system. 

Doing so can damage or impact the unit’s function.
• Charging with unsuitable substances may cause explosions or accidents. Ensure that the 
     appropriate refrigerant is used.
• Refrigerant containers must be opened slowly. Always use protective gear when charging the 
     system.
• DO NOT mix refrigerants types. 

Some systems require additional charging depending on pipe lengths. The standard pipe length varies 
according to local regulations. For example, in North America, the standard pipe length is 7.5m (25’) 
In other areas, the standard pipe length is 5m (16‘). The additional refrigerant to be charged can be 
calculated using the following formula:  

Liquid Side Diameter

φ6.35(1/4”) φ9.52(3/8”) φ12.7(1/2”) 

Fixed-frequency R22 
(orifice tube in the indoor unit): 

 
(Total pipe length - 
standard pipe length)x 
30g  (0.32oZ)/m(ft)  

(Total pipe length - 
standard pipe length)x 
65g(0.69oZ)/m(ft)  

(Total pipe length - 
standard pipe length)x 
115g(1.23oZ)/m(ft) 

Fixed-frequency R22 
(orifice tube in the outdoor unit): 

 
(Total pipe length - 
standard pipe length) 
x15g(0.16oZ)/m(ft)

(Total pipe length - 
standard pipe length)
x30(0.32oZ)/m(ft) 

(Total pipe length -  
standard pipe length) 
x60g(0.64oZ)/m(ft)

Fixed-frequency R410A: (Total pipe length - 
standard pipe length) 
x20g(0.21oZ)/m(ft) 

(Total pipe length - 
standard pipe length)
x40g(0.42oZ)/m(ft) 

(Total pipe length - 
standard pipe length) 
x60g(0.64oZ)/m(ft) 

Inverter R410A: (Total pipe length - 
standard pipe length)
x15g(0.16oZ)/m(ft) 

(Total pipe length - 
standard pipe length) 
x30g(0.32oZ)/m(ft) 
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 CAUTION
DO NOT place the panel facedown on the floor, 
against  a wall, or on uneven surfaces.

Step 1: Remove the front grille.  

1. Push both of the tabs towards the middle 
simultaneously to unlock the hook on the 
grille.   

2. Hold the grille at a 45° angle, lift it up 
slightly and detach it from the main body.  

Fig. 10.1

Fig. 10.2

Fig. 10.3

Fig. 10.4

Step 2: Install the panel

Align the indicate "△" on the decoration 
panel to the indicate "△" on the unit .
Attach the decoration panel to the unit with 
the supplied screws as shown in �gure below.

1     Intake grille
2     Grille hook 

1     Decoration panel
2     Screws (M5)(supplied with the panel)

After installing the decoration panel, ensure 
that there is no space between the unit body 
and decoration panel. Otherwise air may leak 
through the gap and cause dewdrop. (See 
�gure below)
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Fig. 10.5

Fig. 10.7

Fig. 10.8

Fig. 10.6

Step 3: Mount the intake grille. Step 5: Fasten the control box lid with 2 
             screws . 

Step 6: Close the intake grille, and close the 
             2 grille hooks.

Ensure that the buckles at the back of the 
grille be properly seated in the groove of the 
panel.

Step 4: Connect the 2 wires of the 
            decoration panel to the mainboard 
            of the unit. 
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Before Test Run

A test run must be performed after the entire 
system has been completely installed. Confirm 
the following points before performing the test: 
  a) The indoor and outdoor units are properly 

installed.
b) Piping and wiring are properly connected.
c) Ensure that there are no obstacles near the 

inlet and outlet of the unit that might cause 
poor performance or product malfunction.   

d) The refrigeration system does not leak. 
e) The drainage system is unimpeded and 

draining to a safe location. 
f) The heating insulation is properly installed.
g) The grounding wires are properly connected.
h) The length of the piping and the added 

refrigerant stow capacity have been 
recorded. 

i) The power voltage is the correct voltage 
for the air conditioner. 

 CAUTION
Failure to perform the test run may result in unit 
damage, property damage or personal injury. 

Test Run Instructions

1. Open both the liquid and gas stop valves. 
2. Turn on the main power switch and allow the 

unit to warm up.  
3. Set the air conditioner to COOL mode.
4. For the Indoor Unit

a. Ensure the remote control and its buttons 
work properly.  

b. Ensure the louvers move properly and can 
be changed using the remote control. 

c. Double check to see if the room 
temperature is being registered correctly. 

d. Ensure the indicators on the remote 
control and the display panel on the indoor 
unit work properly. 

e. Ensure the manual buttons on the indoor 
unit works properly. 

f. Check to see that the drainage system is 
unimpeded and draining smoothly. 

g. Ensure there is no vibration or abnormal 
noise during operation. 

5. For the Outdoor Unit
a. Check to see if the refrigeration system is 

leaking. 
b. Make sure there is no vibration or 

abnormal noise during operation. 
c. Ensure the wind, noise, and water 

generated by the unit do not disturb your 
neighbors or pose a safety hazard.

6. Drainage Test
a. Ensure the drainpipe flows smoothly. New 

buildings should perform this test before 
finishing the ceiling. 

b. Remove the test cover. Add 2,000ml of 
water to the tank through the attached 
tube. 

c. Turn on the main power switch and run 
the air conditioner in COOL mode.  

d. Listen to the sound of the drain pump to 
see if it makes any unusual noises.  

e. Check to see that the water is discharged. 
It may take up to one minute before the 
unit begins to drain depending on the 
drainpipe.  

f. Make sure that there are no leaks in any of 
the piping. 

g. Stop the air conditioner. Turn o� the main 
power switch and reinstall the test cover.  

NOTE: If the unit malfunctions or does not 
operate according to your expectations, please 
refer to the Troubleshooting section of the 
Owner’s Manual before calling customer service.  

Test Run 11





 

The design and specifications are subject to change without prior notice for 
product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.
Please check the applicable models, F-GAS and manufacturer information 
from the Owner's Manual - Product Fiche in the packaging of the outdoor 
unit. (European Union products only)

Technical support email: fge.service@fgeurope.gr

QSQ4I-030AEN(A3)



 KASET TİP KLİMA 
 
 

Kurulum Kılavuzu 
Kompakt Dört Yönlü Kaset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNEMLİ NOT: 
Yeni klima ünitenizi kurmadan 
veya çalıştırmadan önce bu 
kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 
İleride başvurmak üzere 
muhafaza ediniz. 

MCA3U-12FNXD0
MCA3-18FN1D0

MOU-12FN1-QD0
MOU-18FN1-QD0

MCA3U-18FNXD0     MOUU-18FN8-QD0
MCA3U-18FNXC8
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Dikkat : Yangın riski 

( R32/R290 soğutucular için ) 

 
 
 

UYARI: 
Servis Hizmeti sadece ekipman üreticisi tarafından tavsiye edildiği gibi 
yapılacaktır. 
Diğer vasıflı personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım, yanıcı 
soğutucuların kullanımında yetkili kişinin gözetiminde yapılacaktır. Daha 
fazla bilgi için lütfen "hizmet hakkında bilgi" bölümüne bakın . 
(Bu sadece ünitenin r32/R290 soğutucu için gereklidir). 
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Kurulum öncesi güvenlik önlemlerini okuyun 
Talimatların dikkate alınmaması nedeniyle yapılan kurulum ciddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir. 
Potansiyel hasar ve yaralanmaların UYARI veya İKAZ olarak sınıflandırılması. 

 
   UYARI 

  DİKKAT 

 
 

UYARI 
 

1.  Kurulumdan önce güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun. 
2.  Mutfak, sunucu odası vb. Bazı özel ortamlarda, özel tasarımlı klima  

 kullanılması önerilir. 
3. Klima ünitesini sadece eğitimli, sertifikalı teknisyenler kurmalı, tamir 

etmeli, bakımını yapmalıdır. 
4. Yanlış montaj, elektrik çarpması, kısa devre, sızıntı, yangın veya diğer 

hasarlara neden olabilir. 
5. Bu kılavuzda yazılı güvenlik talimatlarını kesinlikle uygulayın. 
6. Üniteyi kurmadan önce, ünitenizi etkileyebilecek güçlü rüzgarlar, tayfunlar ve 

depremleri düşünün ve buna göre yer bulun. Aksi halde, ekipmanın başarısız 
olmasına neden olabilir. 
Bu cihaz, çocuklar tarafından oynanmamalıdır, bilgi eksikliği olanlar ve çocuklar  
tarafından bakımı yapılmamalıdır 

7. Defrost sürecini hızlandırmak veya üretici tarafından önerilen dışında 
temizlemek için farklı malzemeler kullanmayın. 

8.   Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile 
ilgili denetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyusal veya zihinsel  
yetenekleri veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler(çocuklar dahil) 
tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.(IEC standart) 

9. Çocukların cihaz ile oynamalarına engel olunmalıdır. (IEC Standart) 
 
 

 Sayfa 4  

1 Güvenlik Önlemleri 

Bir uyarıya dikkat edilmemesi yaralanma ve ekipman hasarı ile sonuçlanabilir. 

Bu sembol, belirtilen eylemi asla gerçekleştirmemeniz gerektiğini gösterir. 

Bir uyarıya dikkat edilmemesi ölümle sonuçlanabilir, Cihaz ulusal 
düzenlemelere uygun olarak monte edilmelidir. 



UYARI 

10. Besleme kablosu zarar görürse, tehlikeyi önlemek için yetkili servis personeli 
tarafından düzeltme yapılmalıdır. 

11. Kurallara uygun kablolama yapılmalıdır. 
12.  Tüm kutuplarda en az 3mm boşluklara sahip olan ve 10ma'yı aşabilen bir kaçak 

 akımına sahip olan tüm kutuplu bir ayırma cihazı, 30ma'yı aşmayan nominal 
 birartık çalışma akımına sahip olan artık akım cihazı (RCD) ve bağlantı kesme 
 kablolama kurallarına uygun olarak sabit kablolamaya dahil edilmelidir. 

13. Cihaz bağlantısı, kablolama kurallarına uygun olarak sabit kablolarda tüm 
 kutuplu bir bağlantı kesme cihazı ile birleştirilmelidir. 
14. Soğutucu ile ilgili olarak sertifikalı personel görev yapmalıdır.. 
15. Servis sadece üreticisi tarafından tavsiye edildiği gibi yapılacaktır. 

                 16. Diğer vasıflı personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım, yanıcı     
 soğutucuların kullanımında yetkili kişinin gözetiminde yapılacaktır. 
                17. Cihaz, mekanik hasarın oluşmasını önlemek için muhafaza edilecektir. 

18. Havalandırma açıklıklarını tıkanıklıktan uzak tutun. 
                19. Tüm iş tamamlanıncaya kadar gücü açmayın. 
                 20. Klimayı hareket ettirirken veya değiştirirken, ünitenin sökülmesi ve yeniden 
 kurulması için deneyimli servis teknisyenlerine danışın 
                 21. Mutfaklar, sunucu odaları vb.gibi bazı işlevsel ortamlarda, özel olarak 
 tasarlanmış klima ünitelerinin kullanılması tavsiye edilir. 
                22. Bağlantıların nasıl yapılacağı hakkında “içünite kurulumu” ve “dış ünite 
 kurulumu” detaylarını okuyunuz. 
 
 

 
 
 
 

 Sayfa 5  

Yardımcı bir elektrikli ısıtıcıya sahip üniteler için, herhangi bir yanıcı maddenin 1 metre 
(3 feet) yakınına üniteyi takmayın. 
Üniteyi yanıcı gaz sızıntılarına maruz kalabilecek bir yere monte etmeyin. Yanıcı 
gaz ünitenin etrafında birikirse, yangına neden olabilir. 
Klimanızı banyo veya çamaşır odası gibi ıslak bir odada çalıştırmayın. Suya çok fazla 
maruz kalma, elektrik bileşenlerinin kısa devreye neden olabilir. 

1. Ürün, kurulum sırasında düzgün bir şekilde topraklanmalıdır veya elektrik çarpması meydana gelebilir. 
2. Bu kılavuzdaki talimatlara göre drenaj boruları takın. Yanlış drenaj ev ve mülkiyet su hasarına neden 

olabilir. 

DİKKAT 



 R32/r290 soğutucu kullanmak için uyarılar 
 

1. Kurulum 
- Mimimum 5 mt.borulama yapılmalıdır. 
- Tesisat işi fiziksel hasardan korunacaktır. 
- Ulusal gaz yönetmeliklerine uyulması gözlemlenecektir. 
- Mekanik bağlantılara bakım amacıyla erişilebilir olacaktır. 
- Mekanik havalandırma gerektiren durumlarda, havalandırma açıklıkları tıkanıklıktan    
 uzak tutulmalıdır. 
- Ürünün atılması uygun şekilde ve kurallara uygun yapılmalıdır. 
- Cihaz, oda büyüklüğünün çalışma için belirtildiği gibi oda alanına karşılık geldiği iyi 
havalandırılmış bir alanda saklanacaktır. 
- Soğutucu boruların ulusal gaz yönetmeliklerine uygun olmalıdır. 

2. Servis 
- Servislik hizmeti sertifikalı teknisyen tarafından yapılmalıdır.. 
- Servis sadece ekipman üreticisi tarafından tavsiye edildiği gibi yapılacaktır. Diğer 
vasıflı personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım, yanıcı soğutucuların 
kullanımında yetkili kişinin gözetiminde yapılacaktır. 

               3. Defrost sürecini hızlandırmak veya üretici tarafından önerilenler dışında    
 temizlemek için araçlar kullanmayın. 
               4.  Cihaz, sürekli ateş kaynaklı çalışan makina olmayan bir odaya kurulmalıdır      
 (örneğin: açık alevler, bir işletim gaz cihazı veya bir işletim elektrikli ısıtıcı) 
               5. Ateşle yaklaşmayın.  

6. Soğutucu bir koku içermeyebilir unutmayın. 
7. Yabancı maddenin(yağ, su,vb.) borulara girmemesi için dikkatli olun. Ayrıca, boruları 

saklarken, sıkıştırarak, bantlama vb. Ile açıyı güvenli bir şekilde kapatın. 
8. Cihaz, x m2'den daha büyük bir zemin alanına sahip bir odada kurulmalı, 
 çalıştırılmalı ve saklanmalıdır (lütfen aşağıdaki forma bakınız). Bu alan x m2'den 
 küçükse, cihaz havalandırılmamış bir alana monte edilmemelidir (lütfen aşağıdaki 
 forma bakınız). 
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Tablo.1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo.1-2 

Maks. Soğutucu Şarjı (kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min. Oda alanı (m 2 ) 
 

Soğutucu 
Tipi 

LFL(kg/m 3) Kurulum 
Yükseklik(m) 

Kg cinsinden şarj miktarı 
Min. Oda alanı ( m2 ) 

 
 
 

R32 

 
 
 
 

0.306 

 1.224 1.836 2.448 3.672 4.896 6.12 7.956 

0.6  29 51 116 206 321 543 

1.0  10 19 42 74 116 196 

1.8  3 6 13 23 36 60 

2.2  2 4 9 15 24 40 
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  1.  Bu klima ünitesi florlu sera gazları içerir. Gaz türü ve miktarı hakkında özel bilgi için,   
 lütfen ünitenin kendisinde ilgili etikete veya dış ünitenin ambalajında “Kullanım 
 Kılavuzu - Ürün fişi ” na bakın. (Avrupa Sendika ürünleri sadece). 
  2. Bu ünitenin montajı, servisi, bakımı ve onarımı sertifikalı bir teknisyen 
 tarafından yapılmalıdır. 
  3. Ürün kurulumu sertifikalı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. 
  4. 5 ton CO2 eşdeğeri veya daha fazla miktarda florlu sera gazı içeren ekipman  
 için, ancak 50 ton CO2'DEN daha az CO2 eşdeğeri, Eğer sistem bir sızıntı 
 tespit sistemine sahipse, en az 24 ayda bir sızıntı olup olmadığını kontrol 
 edilmelidir. 
5. Ünite sızıntılar için kontrol edildiğinde, tüm kontrollerin uygun kayıt 
 tutulması şiddetle tavsiye edilir. 

Fluorlu gazlar hakkında not 

Soğutucu 
Tipi 

LFL(kg/m 3) Kurulum 
Yükseklik(m) Alan (m2 ) 

 
 
 

R32 

 
 
 
 

0.306 

 4 7 10 15 20 30 50 

0.6 0.68 0.90 1.08 1.32 1.53 1.87 2.41 

1.0 1.14 1.51 1.80 2.20 2.54 3.12 4.02 

1.8 2.05 2.71 3.24 3.97 4.58 5.61 7.24 

2.2 2.50 3.31 3.96 4.85 5.60 6.86 8.85 

 



İç ünite veya dış ünite üzerinde görüntülenen sembollerin 
açıklaması (üniteye uygulanabilir) r32/r290 soğutucu sadece): 

 
 
 

 

 
UYARI 

Bu sembol, bu cihazın yanıcı bir soğutucu madde kullandığını gösterir. 
Soğutucu sızdırılmış ve harici bir ateşleme kaynağına maruz kalırsa, 
yangın riski vardır. 

 
 DİKKAT İşletme kılavuzu dikkatlice okunmalıdır bu sembolü gösterir. 

 
DİKKAT Bu sembol, bir servis personelinin bu ekipmanı kurulum 

kılavuzuna referansla ele alması gerektiğini gösterir.  DİKKAT 

 DİKKAT  Bu sembol, Kullanım Kılavuzu veya yükleme kılavuzu gibi bilgilerin 
kullanılabilir olduğunu gösterir. 
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Aksesuarlar 2 
Klima aşağıdaki aksesuarlar ile birlikte gelir. Klima kurulumunda tüm parçaları kullanın, 
yanlış kurulum su sızıntısına, elektrik çarpmasına, yangına ve sistemin arızalanmasına 
neden olabilir. 

Name Shape Quantity 
İç Ünite 
Montajı 

Kurulum kılavuz şablonu (bazı 
modellerde) 

 

 

 
1 

 
Soğutma 
Parçaları 

Gaz borusu 
bağlantısı izolasyonu 
(bazı modeller) 

 

 
 

1 

Likid borusu bağlantısı 
izolasyonu (bazı 
modeller)) 

 

 
 

1 

 
 
 
Tahliye 
borusu ek 
parçaları 

Çıkış borusu kılıfı (bazı 
modellerde 

 

 
1 

Çıkış borusu kelepçesi 
(bazı modellerde) 

 

 
1 

Tahliye bağlantısı (bazı 
modellerde) 

 

 

 
1 

Conta halkası (bazı 
modellerde) 

 

 

 
1 

 
 
Kurulum 
Aksesuarla-
rı              
(bazı 
modeler) 

Tavan kancası  
4 

 
Bakır Rakor 
(bazı model 

İç, dış ünite 
arası bağlantıları 
yapmak için 
kullanılır 

 

 

 
2 

Süspansiyon civatası 
 

 4 

Orifis borusu (bazı modellerde) 
 

 1 

Anti-şok kauçuk 
 

 
1 

 
 

EMC Magnetic 
Ring (some 
models) 

Manyetik halka (elektrik 
telleri sarın S1 & S2 
(P & Q & e ) etrafında 
manyetik halka iki kez) 

 

 
S1&S2(P&Q&E) 

 

1 

Manyetik halka (kurulum 
sonrası iç, dış ünite 
arasında bağlantı 
kablosunu bağlayın.) 

 

 

 
 

1 

Diğerleri Kullanıcı el kitabı  1 

Kurulum kılavuzu  1 
 

 

İki tür uzaktan kumanda vardır: kablolu ve kablosuz. 
Müşteri tercihlerine ve gereksinimlerine göre bir uzaktan kumanda seçin ve uygun bir 
yere yükleyin. Uygun bir uzaktan kumandayı seçme konusunda rehberlik için 
kataloglara ve teknik literatüre bakın. 
• Bu iç ünite isteğe bağlı bir dekorasyon panelinin kurulumunu gerektirir. 

Opsiyonel Aksesuarlar 

Aksesuarlar 



 
 
 

 

Drenaj pompası 
(içünite ile birlikte) 

 
 

Tahliye 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava çıkışı 
 
 

Flaplar 
Ekran paneli 

 
Hava girişi 

 
Soğutucu boruları 

Ön ızgara 

 
 
 
 

Şek. 3.1 
 
 

 Güvenlik Önlemleri  
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İç ünite kurulumu 3 
İç ünite parçaları 

• İç üniteyi ağırlığını sürdürebilecek bir 
yapıya güvenli bir şekilde takın. Yapı 
çok zayıfsa, kişisel yaralanma ve 
mülkiyet hasarına veya hatta ölüme 
neden olabilir. 

• Yerden fazla 2.5 m (8’) yükseklikte iç 
üniteyi kurun. 

• İç üniteyi bir banyoya veya çamaşır 
odasına takmayın, çünkü aşırı nem 
üniteyi kısaltabilir ve kabloyu 
korozyona uğrayabilir. 

  

UYARI 
• Statik veya görüntü bozulmasını 
önlemek için televizyonlardan veya 
radyolardan en az 1m (3.2’) kapalı ve 
açık üniteler, kablolar ve teller takın 
•  Cihazlara bağlı olarak, 1m (3.2’) 
mesafe yeterli olmayabilir 

• İç ünite binanın metal bir kısmına 
monte edilirse, topraklanmalıdır. 

DİKKAT 
İç ünite 
kurulum

u 



 İç ünite kurulum talimatları  
 

Adım 1: Montaj yeri seçin 
İç ünite aşağıdaki gereksinimleri karşılayan 
bir yere monte edilmelidir: 
 Ünite en yakın duvardan enaz 1 mt 

uzakta olmalıdır. 
 Kurulum ve bakım için yeterli alan 

olmalıdır. 
Bağlantı ve drenaj borusu için yeterli alan 
olmalıdır. 

 Tavan, duvar yapı itibariyle üniteyi 
taşımalıdır. 

 Hava giriş çıkışında engel bulunmamalıdır. 
  Hava akımı tüm odayı doldurabilir. 
  Isıtıcılardan doğrudan radyasyon yoktur. 

 
 

İÇ ÜNİTE VE TAVAN ARASINDAKİ ÖNERİLEN MESAFELER 
Monte edilmiş iç ünite ve iç tavan arasındaki mesafe aşağıdaki özellikleri karşılamalıdır. 
(Bkz. Şek. 3.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

>29cm / 11.4” 
 
 
 

Asma tavan 

Drenaj borusunun 
bağlantı noktası 

 
 
 

Tavan 
 
 

26cm / 10.2” 
 
 

60cm / 23.6” (Tavan boşluğu) 

 
 
 

Soğutucu gaz 
borusunun 
bağlantı noktası 
(sıvı hattı) 

 
Soğutucu gaz 
borusunun 
bağlantı noktası 
(gaz hattı) 

 
Ön Panel 

 
 

>2.5m / 8.2’ 
 
 
 
 
 

Zemin 
 

Şek. 3.2 
 
 
 

 Sayfa 11  

NOT: Boru ve kablolama sonrasında 
Panel montajı yapılmalıdır. 

Aşağıdaki durumlarda kurulum 
yapmayınız: 

Petrol sondaj alanlarında 
Havada yüksek tuz içeriğine sahip kıyı 
bölgelerinde 
Havada yanıcı gaz olan bölgelerde 
 
Doğal gaz kullanan mutfaklardaki 
Dolaplar gibi kapalı alanlarda 

Güçlü elektromanyetik dalgalı alanlarda 
Yanıcı malzemeleri veya gazı 
depolayan alanlarda 
Banyo veya çamaşır odaları gibi 
yüksek neme sahip odalarda 

 

DİKKAT 

Indoor U
nit 

Installation 



 Adım 2: İç üniteyi Asmak. 

1. Her iki tarafta en az 1m (39”) bırakarak tavanda dikdörtgen bir delik kesmek için birlikte 
verilen kağıt şablonunu kullanın. Delik 60x60 cm olacak (23.6x23.6") büyük. Tavan kancası 
deliklerinin delineceği alanları işaretlediğinizden emin olun. 

 

 Tahliye hortumu 
 
 
 

 
 

Şek. 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Matkap 4 delik 5 cm (2”) derin tavan kanca 
pozisyonları iç tavan. Matkabı tavana 90° 
açıyla tuttuğunuzdan emin olun. 

3. Bir çekiç kullanarak, tavan kancalarını 
önceden delinmiş deliklere yerleştirin. 
Cıvata dahil yıkayıcılar ve somunları 
kullanarak sabitleyin. 

4. Dört süspansiyon cıvataları takın (Şek. 3.4). 

Şek. 3.4 
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>1m / 39” >1m / 39” 

>1m / 39” 

>1m / 39” 

Ünite gövdesi delikle mükemmel bir şekilde 
hizalanmalıdır. Ünitenin ve deliğin hareket 
etmeden önce aynı boyutta olduğundan emin 
olun. 

DİKKAT 

Soğutucu boru 

545mm / 21.5” (Suspension bolt) 

570mm / 22.4”(Body) 

647mm / 25.5”(Ceiling opening) 

İçünite 
kurulum

u 

52
3m

m
 /

 2
0.

6”
 

(S
us

pe
ns

io
n 

bo
lt

) 

57
0m

m
 /

 2
2.

4”
 (

Bo
dy

) 

64
7m

m
 / 

25
.5

” (
Ce

ili
ng

 op
en

in
g)

 



Ana gövde 

L 
 
       24mm (0.9”)            

5. İç üniteyi monte edin. İki kişi kaldırıp 
sabitlemek gerekir. Süspansiyon 
cıvatalarını ünitenin asılı deliklerine 
yerleştirin. pullar ve somunları 
kullanarak bağlayınız (Şek. 3.5) 

 
 
 
 
 

Su seviyesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şek. 3.7 
 

Şek. 3.5 
 

 
 

 

Tavan 
 
 
 
 
 
 

Ana gövde 
 
 
 

Asma tavan 
 
 

Şek. 3.6 
 
 
 

M6 x 12 Bolts 

 
 
 

Şek. 3.8 

 
Kurulum kılavuzu 
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Not: ünitenin alt tavan kurulu 24mm 
(0.9”) daha yüksek olmalıdır. Genel 
olarak, l (şek. 3.6) süspansiyon 
cıvatasının yarısı veya somunların 
çıkmasını önlemek için yeterince uzun 

 

Ünitenin tamamen düz olduğundan emin olun. 
Yanlış kurulum, boşaltma borusunun üniteye veya 
su sızıntısına yedeklenmesine neden olabilir. 

UYARI 

Üniteyi yeni bir eve takarken, tavan 
kancaları önceden gömülebilir. 
Beton büzülme nedeniyle kancaların 
gevşek olmadığından emin olun. İç 
üniteyi kurduktan sonra, montaj 
kağıdı şablonunu, tavandaki açıklığın 
boyutunu ve konumunu önceden 
belirlemek için cıvata (m6x12) ile 
üniteye sabitleyin. 
Kurulumun geri kalanı için talimatları 
izleyin. 

YENİ EV KURULUMU İÇİN NOT 

Not: iç ünitenin düz olduğundan emin 
olun. Ünite dahili bir boşaltma pompası 
ve şamandıra anahtarı ile donatılmıştır. 
Ünite kondensat akışlarının yönüne 
karşı eğilirse (boşaltma borusu tarafı 
yükseltilir), şamandıra anahtarı 

    
  

İç ünite  
kurulum

u 



 

 

 
 

 Dış Ünite Kurulum Talimatları  
 

 Adım 1: Kurulum alanı seçin. 
Dış ünite aşağıdaki gereksinimleri karşılayan 
yere monte edilmelidir: 
 Dış üniteyi mümkün olduğunca iç üniteye 

yakın kurun. 
 Kurulum ve bakım için yeterli alan 

olduğundan emin olun. 
 Hava giriş ve çıkışı engellenmiş ve  güçlü rüzgara maruz 

kalmamalıdır 
 Ünitenin konumu kar, yaprak veya diğer 

mevsimsel etmenlere tabi olmadığından 
emin olun. Mümkünse, ünite için bir tente 
sağlayın. Tentenin hava akışını 
engellemediğinden emin olun. 

 Kurulum alanı kuru ve havalandırılmış 
olmalıdır. 

   Bağlantı borularını ve kablolarını kurmak, 
bakım için yeterli yer olmalıdır. 

 
şiddetli rüzgar 

 
 
 
 

şiddetli rüzgar 

√  Alan yanıcı gazlar ve kimyasallardan 
arındırılmış olmalıdır. 

√ Dış ve iç ünite arasındaki boru 
uzunluğu izin verilen maksimum boru 
uzunluğunu aşmamalıdır. 

√  Mümkünse, üniteyi doğrudan güneş 
ışığına maruz kalacağı yere takmayın. 

√  Mümkünse, üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz 
 kalacağı yere takmayın. 
√  Güçlü rüzgarlara maruz kalırsa (örneğin: bir 

sahil kenarında), rüzgardan korunmak için 
gerekirse, bir tente kullanın. (Bkz. Şek. 5.1 ve 
5.2) 

√  Güçlü rüzgarlara maruz kalırsa (örneğin: 
bir sahil kenarında), rüzgardan korunmak 
için gerekirse, bir tente kullanın. (Bkz. 
Şek. 5.1 ve 5.2). 

 
 
 
 
 

Şiddetli rüzgar 

 

Şek. 4.1 

Adım 2: Dış Ünite kurulumu. 
 Dış üniteyi civatalar ile sabitleyin (M10) 

 

Şek. 4.2 

 
 

>60cm / 23.6” 
 
 

 Civatalar ile  
 
 
 
 
 
 

Şek. 4.3 
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4 Dış Ünite Kurulumu 
 

Hava dolaşımını engelleyen   
 herhangi bir engel olmadığından 
 emin olun. 

Kurulum ve bakım için yeterli 
alan olduğundan emin olun. 

DİKKAT 
 

D
ış ünite 
kurulum

u 



Dış ünite tipleri ve özellikleri 

Split Type Outdoor Unit 
(Refer to Fig 4.4, 4.5, 4.6, 4.10 and Table 4.1) 

 
Dikey Deşarj Tipi Dış Ünite 

(Refer to Fig 4.7, 4.8, 4.9 and Table 4.2) 

(Wall or obstacle) 

 
 

H 

Şek. 4.4 

Air Outlet 
 
 

>152.4cm / 60” 

 
 
 

W 
W Şek. 4.7 

H 
 
 
 
 
 

W 
H 

 
 
 

Şek. 4.5 
 
 
 

A 

 
Şek. 4.8 D

 

 
 
 

D    B 
(Wall or obstacle) 

Şek. 4.6     
>45.7cm / 18” 

 
Air inlet 

 

Tablo 4.1: bölünmüş tip dış ünitenin uzunluk 
özellikleri (birim: mm / inç) 

) 

 
 
 

>45.7cm / 18” >45.7cm / 18” 

 
Air inlet Air inlet 

 
 
 

Air inlet >45.7cm / 18” 

 

Fig. 4.9 
 Tablo 4.2: dikey deşarj dış ünitesinin 

uzunluk özellikleri (birim: mm / inç) 
 

 
MODEL 

18 

BOYUTLULAR 
 

W 

554/21.8 

H 

633/25 

D 

554/21.8 

24 554/21.8 633/25 554/21.8 

36 554/21.8 759/29.8 554/21.8 

36 600/23.6 633/25 600/23.6 

48 710/28 759/29.8 710/28 

60 710/28 843/33 710/28 

 
 

 Sayfa 15  

O
utdoor U

nit 
Installation 

Dış Ünite Boyutları 
W x H x D 

Montaj Boyutları 
Mesafe A Mesafe B 

760x590x285 (29.9x23.2x11.2) 530 (20.85) 290 (11.4) 

810x558x310 (31.9x22x12.2) 549 (21.6) 325 (12.8) 

845x700x320 (33.27x27.5x12.6) 560 (22) 335 (13.2) 

900x860x315 (35.4x33.85x12.4) 590 (23.2) 333 (13.1) 

945x810x395 (37.2x31.9x15.55) 640 (25.2) 405 (15.95) 

990x965x345 (38.98x38x13.58) 624 (24.58) 366 (14.4) 

938x1369x392 (36.93x53.9x15.43) 634 (24.96) 404 (15.9) 
900x1170x350 (35.4x46x13.8) 590 (23.2) 378 (14.88) 

800x554x333 (31.5x21.8x13.1) 514 (20.24) 340 (13.39) 

845x702x363 (33.27x27.6x14.3) 540 (21.26) 350 (13.8) 

946x810x420 (37.24x31.9x16.53) 673 (26.5) 403 (15.87) 

946x810x410 (37.24x31.9x16.14) 673 (26.5) 403 (15.87) 

952x1333x410 (37.5x52.5x16.14) 634 (24.96) 404 (15.9) 

952x1333x415 (37.5x52.5x16.34) 634 (24.96) 404 (15.9) 

 



Fig. 5.11 

 
 
 
 

2. Boşaltma derzini ünitenin taban 
tavasındaki deliğe yerleştirin. 

3. Ünitenin önüne bakacak şekilde yerine 
oturana kadar boşaltma mafsalını 90° 
döndürün. 

4.  Ünitenin önüne bakacak şekilde yerine 
oturana kadar boşaltma mafsalını 90° 
döndürün. 

Eğer tahliye bağlantısı bir lastik conta ise 
gelmezse (şek. 4.12) aşağıdakileri 
uygulayın: 

1. Boşaltma derzini ünitenin taban 
tavasındaki deliğe yerleştir. 

2. Isıtma modunda suyu üniteden 
yönlendirmek için tahliye hortumu 
uzatmasını bağlayın 

 

 
Şek. 4.10 

 
Seri kurulum satırları 
Tablo 4.3 H, A ve L arasındaki ilişkiler 

aşağıdaki gibidir 
 
 
 
 

Seal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Drain joint 

 
 

Seal 

 
 

 
 
 
 
 

H Şek. 4.11 

(A) (B) 
Şek. 4.12 

 
L 

Duvarda Delme Deliği Hakkında Notlar  
Soğutucu Borulama, iç ve dış üniteleri 
bağlayacak sinyal kablosu için duvarda bir delik 
açmanız gerekir. 

1. Dış ünitenin konumuna göre duvar 
deliğinin yerini belirleyin. 

2.Bir 65-mm (2.5”) çekirdek matkap   
 kullanarak, duvara bir delik açın. 

 Drenaj kurulum  
 

   Eğer drenaj eklemek gerekirse kauçuk conta 
ile birlikte (bkz 4.12 - a), aşağıdakileri 
yapın: 

1. Dış üniteye bağlanacak boşaltma derzinin 
ucundaki kauçuk contayı takın. 

 

 
3.Koruyucu duvar manşonunu deliğe yerleştirin. Bu, 
deliğin kenarlarını korur ve montaj işlemini 
tamamladığınızda sızdırmazlığın sağlanmasına 
yardımcı olur 
. 
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Not: duvar deliğini delerken, teller, 
sıhhi tesisat ve diğer hassas 
bileşenlerden kaçındığınızdan emin 

l  

M 

P 

N 

NOT: Kurulum kılavuzunda açıklanan dış 
ünite ve duvarlar arasındaki minimum 
mesafe hava geçirmez odalar için geçerli 
değildir. Üniteyi üç yönden en az iki 
yönde (M, N, P) engelsiz tutduğunuzdan 
emin olun (Bkz.şek. 5.10) 

   

NOT: Suyun su hasarına veya kaymaya 
neden olmayacağı güvenli bir yere 
aktığından emin olun. 

D
ış ünite 
kurulum

u 

60
 cm

 / 
23

.6
” a

bo
ve

 

 L A 
 
L ≤ H 

L ≤ 1/2H 25 cm / 9.8” or more 

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11.8” or more 

L > H Can not be installed 
 



 
 

Tahliye borusu üniteden suyu boşaltmak 
için kullanılır. Yanlış kurulum birim ve 
mülkiyet hasarına neden olabilir. 

 

 
 İç ünite drenaj borusu kurulumu 

Şek. 5.2 drenaj borusu takın  
1. Yoğuşma ve sızıntıyı önlemek için 
 tahliye borusunu ısı yalıtımı ile örtün. 

1. Boşaltma hortumunun ağzını ünitenin çıkış 
borusuna takın. Hortumun ağzını kılıflayın 
ve bir boru tokasıyla sıkıca sıkıştırın. 
(Şekil 5.1) 

 
 
 
 
 
 

Ceiling 

Drain hose ≤75cm 
(29.5”) 

 
 
 

 
 
 

Drainboru 
connecting port 

 
Metal clamp Insulation 

 
Şek. 5.1 

 
 
 

Şek. 5.3 
 
 
 
 
 

Şek. 5.2 

 Sayfa 17  

Bu kurulum bir polietilen tüp gerektirir ( dış 
çap = 3.7-3.9 cm, iç çap 
= 3.2 cm), yerel donanım Mağazasında 
veya satıcınızdan elde edilebilir. 

5 Drenaj borusu kurulumu 
 

Su hasarına neden olabilecek yoğuşmayı önlemek için 
tüm boruları izole edin. 
Tahliye borusu bükülmüş veya yanlış monte edilirse, 
su sızıntı yapabilir ve su seviyesi anahtarının 
arızalanmasına neden olabilir. 

Isı modunda, dış ünite suyu boşaltacaktır. Drenaj 
hortumunun, donmuş drenaj suyu nedeniyle su 
hasarını ve kaymasını önlemek için uygun bir alana 
yerleştirildiğinden emin olun. 

Tahliye borusunu zorla çekmeyin, çünkü bu 
bağlantıyı kesmesine neden olabilir. 

. 

DİKKAT 

Tesisat Hakkında notlar 
 

Genişletilmiş bir tahliye borusu 
kullanırken, kapalı bağlantıyı gevşek 
çekilmesini önlemek için ek bir koruma 
tüpü ile sıkın 
Drenaj borusu, suyun klimaya geri 
akmasını önlemek için en az 1/100 
gradyanında aşağıya doğru eğilmelidir. 
Boru sarkmasını önlemek için, teller ile her 1-
1.5 m (40-59”) bir bağlayın. 
Yanlış kurulum, suyun üniteye ve sele 
geri akmasına neden olabilir 
Hava kabarcıklarını önlemek için tahliye 
hortumunu seviyede tutun veya hafifçe eğin 
(<75mm / 3”) 

• 
 
 
 
 
• 
 
 
• 

 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 

DRENAJ BORUSU KURULUMUNA DİKKAT 
İ  

1-1.5m 
(39-59”) 

Downward slope 
1/100 

≤30cm (11.8”) 

≤53cm 
(20.8”) 

 
22cm 
(8.6”) 

0 - 75mm      
(3”) 

1 - 1.5m 
(39-59”) 

Drainboru 
Installation 



 
 

0-53cm 
(20.8”) 

 
 
 
 

≥10cm 
(4”) 

 

Şek. 5.4 
 

2. 65 mm (2.5”) çekirdekli matkap 
kullanarak, duvara bir delik açın. Deliğin 
hafif bir açıyla aşağı doğru delindiğinden 
emin olun, böylece deliğin dış ucu kapalı 
ucundan yaklaşık 12mm (0.5”) daha 
düşüktür. Bu uygun su drenaj 
sağlayacaktır. (Bkz 5.5). Delik koruyucu 
duvar syr yer. Bu, deliğin kenarlarını 
korur ve montaj işlemini 
tamamladığınızda mühürlemeye yardımcı 
olur. 

 
Duvar 

 
 

dış ortamr iç ortam 
 
 

 

Şek. 5.5 
 

 

3. Tahliye hortumunu duvar deliğinden 
geçirin. Suyun su hasarına veya kaymaya 
neden olmayacağı güvenli bir yere 
aktığından emin olun. 
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Not: birden fazla tahliye borusunu 
bağlarken, Şekil 5.4'te gösterildiği gibi 

  

 
 
 
 
≈ 12mm / 0.5 inch 

ot: duvar deliğini delerken, teller, sıhhi 
tesisat ve diğer hassas bileşenlerden 
kaçındığınızdan emin olun. 

Not: drenaj borusu çıkışı yerden en az 5 
cm (1.9”) olmalıdır. Yere dokunursa, 
ünite engellenebilir ve arızalanabilir. 
Suyu doğrudan bir Kanalizasyona 
boşaltırsanız, drenajın aksi takdirde eve 
geri dönebilecek kokuları yakalamak 
için bir U veya s borusuna sahip 
olduğundan emin olun. 

Drainboru 
Installation 



 
 

 Güvenlik önlemleri  
 

 
 Boru uzunluğu ve Yükseklik hakkında 
notlar  

Soğutucu borunun uzunluğunun, bükülme 
sayısının ve iç ve dış üniteler arasındaki düşme 
yüksekliğinin tabloda 6.1. gösterilen 
gereksinimleri karşıladığından emin olun: 

Tablo 6.1: modellere göre maksimum 
uzunluk ve düşme yüksekliği. (Birim: 
m / ft.) 

 

Type of model Kapasite 
(Btu/h) 

Boru 
uzunluğu 

Maksimum 
yükseklik 

Kuzey Amerika, 
Avustralya ve AB 
frekans dönüşüm 
bölünmüş 

 

<15K 25/82 10/32.8 

≥15K - <24K 30/98.4 20/65.6 

≥24K - <36K 50/164 25/82 

≥36K - ≤60K 65/213 30/98.4 
 
 

Diğer split tip 

12K 15/49 8/26 

18K-24K 25/82 15/49 

30K-36K 30/98.4 20/65.6 

42K-60K 50/164 30/98.4 

 
 
 
 
 

Şek. 6.1 
İç ünite dış üniteden daha yüksek monte edilir 
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6 Soğutucu Boru Kurlumu 

• • Tüm tesisat sertifikalı bir teknisyen 
tarafından tamamlanmalı ve yerel ve 
ulusal düzenlemelere uyulmalıdır. 

• • Klima küçük bir odaya kurulduğunda, 
soğutucu akışkan sızıntısı durumunda 
odadaki soğutucu akışkan 
konsantrasyonunun güvenlik sınırını 
aşmasını önlemek için önlemler 
alınmalıdır. Soğutucu akışkan sızıntıları ve 
konsantrasyonu uygun sınırını aşarsa, 
oksijen eksikliği nedeniyle tehlikeler 
neden olabilir. 

• * Soğutma sistemini kurarken, hava, toz, 
nem veya yabancı maddelerin soğutucu 
devresine girmediğinden emin olun. 
Sistemdeki kontaminasyon kötü çalışma 
kapasitesine, soğutma döngüsünde yüksek 
basınca, patlamaya veya yaralanmaya 
neden olabilir. 

• * Kurulum sırasında soğutucu sızıntısı 
varsa alanı hemen havalandırın. 
Sızdırılmış soğutucu gaz hem toksik hem 
de yanıcı. Kurulum çalışmalarını 
tamamladıktan sonra soğutucu sızıntısı 
olmadığından emin olun. 

DİKKAT 

Yağ tuzakları 
İç ünite dış üniteden daha yüksek monte 
edilirse: 
- Yağ, dış ünitenin kompresörüne geri 
akarsa, bu sıvı sıkıştırmaya veya yağ 
dönüşünün bozulmasına neden olabilir. 
Yükselen gaz borularındaki yağ tuzakları 
bunu önleyebilir. Dikey emme hattı 
yükselticisinin her 10m (32.8 ft) bir yağ 
tuzağı kurulmalıdır. 
(Bkz. Şek. 6.1) 

UYARI 

R
efrigerant Piping 

Connection 



 Soğutucu Boru Bağlantı Talimatları 
 
 

 

Adım 1: Boru kesilmesi 
Soğutucu boruları hazırlarken, onları 
düzgün bir şekilde kesmek ve parlatmak 
için ekstra özen gösterin. Bu verimli 
çalışmasını sağlamak ve gelecekteki bakım 
ihtiyacını en aza indirmek olacaktır.R32 / 
r290 soğutucu modelleri için boru bağlantı 
noktaları odanın dışına yerleştirilmelidir. 
Bağlantı boruları yeniden kullanılamaz. 

 
1. İç ve dış üniteler arasındaki mesafeyi 

ölçün. 
2. Bir boru kesici kullanarak, ölçülen 

mesafeden biraz daha uzun boru 
kesin. 

 
 
 
 
 
 

Şek. 6.2 
Dış ünite kapalı üniteden daha yüksek monte edilir

 
 
 

1. Borunun mükemmel bir 90 ° açıyla 
kesildiğinden emin olun. Şekil 6.3. 
bakın. kötü kesim örnekleri için. 

 

Oblique Rough Warped 
 

   
 

Şek. 6.3 
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• Drenaj borusu yatay olarak monte 
edilmelidir. 10° ' den fazla bir açı 
arızaya neden olabilir. 

• * Hem iç hem de dış üniteler kurulana 
kadar bağlantı borusunu takmayın. 

• • Su sızıntısını önlemek için hem gaz 
hem de sıvı boruları izole edin. 

UYARI 

Keserken boruyu deforme etmeyin. Keserken 
boruya zarar vermemek, Göçük yapmak veya 
deforme etmemek için ekstra dikkatli olun. Bu, 
ünitenin ısıtma verimliliğini büyük ölçüde 
azaltacaktır. 

UYARI 

90° 

Dış ünite kapalı üniteden daha yüksek 
monte edilirse: 

- Dikey emme yükselticilerinin 
büyütülmemesi önerilir. Kompresöre 
doğru yağ dönüşü emme gazı Hızı ile 
muhafaza edilmelidir. Hızlar below7 
düşerse.62m / s (1500 fpm (dakikada 
ayak)), yağ geri dönüşü azalacaktır. 
Dikey emme hattı yükselticisinin her 
6m(20ft) bir yağ tuzağı kurulmalıdır. 
(Bkz. Şek. 6.2) 

UYARI 

R
efrigerant Piping 

C
onnection 



Flare form 

 
Adım 2: çapakları kaldırmak. 

 Çapaklar, soğutucu boru bağlantısının 
 hava geçirmez contasını bir araya 
 getirebilir. Tamamen kaldırılması 
 gerekir. 

1. Çapakların boruya düşmesini önlemek 
için boruyu aşağıya doğru tutun. 

2. Bir rayba veya çapak alma aleti 
kullanarak, borunun kesme bölümünden 
tüm çapakları çıkarın. 

Boru 

6. Form üzerine Havşalama aracı yerleştirin. 
7. Boru tamamen ısınana kadar Havşalama 

aletinin kolunu saat yönünde çevirin. 6.3 
tabloda gösterilen ölçülere uygun olarak 
havşa açılması 

Tablo 6.3: HAVŞA formunun ötesinde boru uzatma

 
Reamer 

 
 

Point down 
 
 
 

Şek. 6.4 
Adım 3: Havşa boru uçları 
Uygun Havşalama hava geçirmez bir mühür 
elde etmek için esastır 

1. Kesilen borudan çapakları çıkardıktan 
sonra, yabancı malzemelerin boruya 
girmesini önlemek için uçları PVC 
bantla kapatın. 

2. Yalıtım malzemesi ile boru kılıfı. 
3. Havşa somunlarını borunun her iki 

ucuna yerleştirin. Onları koyduktan 
veya Havşadan sonra kendi yönünü 
değiştiremezsiniz çünkü onlar, doğru 
yönde karşı karşıya olduğundan emin 
olun. Bkz. 6.5 

8. Havşalama aracını ve Havşa formunu 
çıkarın, daha sonra borunun ucunu 
çatlaklar ve hatta Havşalama için 
inceleyin. 

 Adım 4: boruları bağlayın 
 Bakır boruları önce iç üniteye bağlayın, 
ardından dış üniteye bağlayın. Önce düşük 
basınçlı boruyu, daha sonra yüksek basınçlı 
boruyu bağlamalısınız. 

1.Havşa somunlarını bağlarken, 
boruların alevli uçlarına ince bir 
soğutma yağı tabakası uygulayın. 
2.Bağlanacağınız iki borunun 
merkezini hizalayın. 

 
 
 
 

Copper boru 
 

Indoor unit tubing  
Şek. 6.8 

 
Havşa nut Boru 

 
Şek. 6.5 

4. Havşalama işi yapmaya hazır 
olduğunda borunun uçlarından PVC 
bandı çıkarın. 

5. Borunun ucunda kelepçe Havşa 
formu. Borunun sonu Parlama 
formunun ötesine uzanmalıdır. 

3.Havşa somunu el ile mümkün 
olduğunca sıkıca sıkın. 
4.Bir anahtar kullanarak, somunu 
ünite borusuna tutun. 
5.Somunu sıkıca tutarken, Havşa somunu 
tablo 6.3'deki tork değerlerine göre 
sıkmak için bir tork anahtarı kullanın. 

 
 
 
 

Flare nut 

Not: boruları üniteye/üniteye bağlarken 
veya keserken hem bir anahtar hem de 
bir tork anahtarı kullanın. 

Soğutucu boru 
kurulum

u 

Boru 
ölçüs
ü 

Tightening 
torque 

Havşa ölçüleri (A) 
(Unit: mm/Inch) 

Havşa çapı 

Min. Max . 

Ø 6.4 18-20N.m 
(183-204kgf.cm) 

8.4/0.33 8.7/0.34 90 °± 4 

 
A 

 
 

R0.4~0.8 
 
 

Fig. 6.7 

Ø 9.5 25-26 N.m 
(255-265 kgf.cm) 

13.2/0.52 13.5/0.53 

Ø 12.7 35-36 N.m 
(357-367 kgf.cm) 

16.2/0.64 16.5/0.65 

Ø 15.9 45-47 N.m 
(459-480 kgf.cm) 

19.2/0.76 19.7/0.78 

 



 Gaz Kelebeğinin Montajı. (Bazı Modellerde)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Boruyu başparmak ile 
bükün 

 
Tedbirler 
-  Gaz verimini sağlamak için lütfen gaz 

kelebeğini mümkün olduğunca yatay 
olarak monte edin. 

 
 

min-radius 10cm (3.9”) 

Şek. 6.10 
6. Bakır boruları iç üniteye bağladıktan 

sonra, güç kablosunu, sinyal kablosunu 
ve boruları bağlama bandı ile birlikte 
sarın. 

 
 
 
 

7. Bu boru hattını duvardan geçirin ve 
dış üniteye bağlayın. 

8. Tüm boru ve dış ünite vanalarını izole 
edin. 

içünite 
 
 
 
 
 

Indoor 
 
 
 

Indoor 

dışünite 
 

 

 
Outdoor 

 
 

 
 
 

Outdoor 
 

 

9. İç ve dış ünite arasındaki soğutucu 
akışını başlatmak için dış ünitenin 
durdurma vanalarını açın. 

-  Gürültüyü engellemek için Anti şok 
kauçuk bandı sarın. 

 

 

 
1 Anti-shock rubber 
2 Throttle 
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1 Throttle 
2 Liquid boru 
3 Gas boru 

 
• *  
• Boru etrafında yalıtım sarmak için emin 

olun. Çıplak boru ile doğrudan temas 
yanıklar veya donma ile sonuçlanabilir. 

• * Borunun düzgün şekilde bağlandığından 
emin olun. Aşırı sıkma çan ağzına zarar 
verebilir ve sıkma altında kaçak yol 
açabilir. 

  

UYARI 

Soğutucu sızıntısı olmadığından emin olmak için 
kontrol edin 
kurulum çalışmalarını tamamladıktan sonra. Bir 
soğutucu akışkan sızıntısı varsa, bölgeyi hemen 
havalandırın ve sistemi boşaltın(bu kılavuzun hava 
tahliye bölümüne bakın) 

DİKKAT 

Boruyu aşağıdaki şemaya göre ortada dikkatlice 
bükün. Boruyu 90° ' den fazla veya 3 kattan 
fazla bükmeyin. 

MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPINA DİKKAT 

Not: diğer tellerle sinyal kablosunu iç içe 
geçmeyin. Bu öğeleri bir araya getirirken, 
sinyal kablosunu başka kablolarla iç içe 
geçmeyin veya geçmeyin 
. 

Soğutucu boru 
kurulum

u 
 



 
 

 Güvenlik önlemleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kompresör başladığında bozulmayı önlemek 
için bu talimatları izleyin 

• * Ünite ana prize bağlanmalıdır. 
Normalde, güç kaynağı 32 ohm düşük çıkış 
empedansı olmalıdır. 

• • Aynı güç devresine başka hiçbir ekipman 
bağlanmamalıdır. 

•  Ünitenin güç bilgileri, üründeki 
derecelendirme etiketinde bulunabilir. 

 

 

 Not: sigorta seramik yapılır.  
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Klima, s devre kartı (PCB) 
aşırı akım koruması sağlamak için bir 
sigorta ile tasarlanmıştır. Sigortanın 
özellikleri devre kartına basılmıştır, 
örneğin: iç ünite: T3.15A / 250VAC, 5A / 
250VAC. (r32 soğutucu birimi için 
uygulanabilir) dış ünite: T20A / 250VAC. 

7 Tesisat 

SİGORTA ÖZELLİKLERİNE DİKKAT EDİN 

• * İç telleri bağlamadan önce dış telleri 
bağlayın. 

• * Üniteyi yerleştirdiğinizden emin olun. 
Topraklama teli gaz boruları, su 
boruları, paratoner, telefon veya diğer 
topraklama tellerinden uzak olmalıdır. 
Yanlış topraklama elektrik çarpmasına 
neden olabilir. 

• • Üniteyi tüm kablolama ve boru hattı 
tamamlanıncaya kadar güç kaynağına 
bağlamayın. 

• * Sinyal kablolama ile elektrik kablolarını 
geçmediğinizden emin olun, çünkü bu 
bozulma ve parazite neden olabilir. 

DİKKAT 

• Ünitede çalışmadan önce güç kaynağını 
kestiğinizden emin olun. 

• • Tüm elektrik tesisatı yerel ve ulusal 
düzenlemelere göre yapılmalıdır. 

• * Elektrik tesisatı nitelikli bir teknisyen 
tarafından yapılmalıdır. Yanlış bağlantılar 
elektrik arızasına, yaralanmaya ve yangına 
neden olabilir. 

• • Bu ünite için bağımsız bir devre ve tek 
çıkış kullanılmalıdır. Başka bir cihazı veya 
şarj cihazını aynı prize takmayın.Elektrik 
devresi kapasitesi yeterli değilse veya 
elektrik çalışmasında bir kusur varsa, şok, 
yangın, birim ve mülk hasarına neden 
olabilir. 

• • Güç kablosunu terminallere bağlayın ve 
bir kelepçe ile sabitleyin. Güvensiz bir 
bağlantı yangına neden olabilir. 

• • Tüm kablolama doğru yapılır ve kontrol 
kurulu kapak düzgün yüklü olduğundan 
emin olun. Bunu yapmamak, bağlantı 
noktalarında, ateşte ve elektrik şokunda 
aşırı ısınmaya neden olabilir. 

• • Ana besleme bağlantısının, en az 3mm 
(0.118”) temas boşluğu ile tüm kutupları 
kesen bir anahtarla yapıldığından emin 
olun. 

• • Güç kablosunun uzunluğunu 
değiştirmeyin veya bir uzatma kablosu 
kullanmayın 

DİKKAT 



 Güç Özellikleri  
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  

 Dış ünite kablolama  

b. Tel striptizcileri kullanarak, içindeki 
tellerin yaklaşık 15 cm (5.9”) ortaya 
çıkarmak için sinyal kablosunun her iki 
ucundan lastik ceketi soyun. 

c. Yalıtım uçlarından şerit kablo 
d. Bir tel crimper kullanarak, tellerin 

uçlarında u-pabuçları kıvrın. 
 

 
1. Kabloyu bağlantı için hazırlayın 
a. Önce bağlantı için hazırlamadan önce doğru 

kablo boyutunu seçmeniz gerekir. H07RN-F 
kablolarını kullandığınızdan emin olun. 

Tablo 7.1: Kuzey Amerika Güç ve sinyal 
kablolarının Minimum kesit alanı 

1. Dış ünitenin elektrik kapağını çıkarın. 
Dışünitede kapak yoksa, cıvataları bakım 
tahtasından sökün ve koruma kartını çıkarın. 
(Bkz. Şek. 7.1) 

 
Cover 

 
 
 
 

Şek. 7.1 

Screw 

 
 Tablo 7.2: Diğer Bölgeler 

      2. U-pabuçları terminallere bağlayın 
Tel renklerini/etiketlerini terminal 
bloğundaki etiketlerle eşleştirin ve her 
telin u-lug'unu karşılık gelen terminaline 
sıkıca vidalayın.  

2.      3. Kabloyu belirlenmiş kablo kelepçesi ile  
 sıkıştırın. 
       4. Kullanılmayan telleri elektrik bandıyla 

 izole edin. Onları herhangi bir elektrik 
veya metal parçadan uzak tutun. 

       5. Elektrik kontrol kutusunun kapağını yeniden takın. 
 
 

 

 
 

 1 Kontrol kutusu kapağı 
2 Kablolama şeması etiketi 
3 Güç kaynağı terminal bloğu 
4 Kablo demeti kelepçesi 
5 Birimler arasındaki 

kablolama 
6 Plastik kapak 

 
Şek. 7.2 

7 Kelepçe  
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Not: telleri bağlarken, lütfen 
kablolama şemasını kesinlikle takip 
edin (elektrik kutusu kapağının içinde 

 

Herhangi bir elektrik veya kablolama işi 
yapmadan önce, ana gücü sisteme 

i i  

DİKKAT 

K
ablol

 

Cihazın anma 
akımı (A) AWG 

≤7 18 
7 - 13 16 
13 - 18 14 
18 - 25 12 
25 - 30 10 

 
Cihazın anma 
akımı (A) 

Nominal Kesit 
Alan (mm2) 

≤6 0.75 
6 - 10 1 
10 - 16 1.5 
16 - 25 2.5 
25- 32 4 
32 - 45 6 

 



 İçünite kablolama  
1. Kabloyu bağlantı için hazırlayın 
a. Tel ayıraçları kullanarak, içindeki tellerin 
yaklaşık 15 cm (5.9”) ortaya çıkarmak için 
sinyal kablosunun her iki ucundan lastik 
ceketi soyun. 
b. İzolasyonu tellerin uçlarından soyun. 
c. Tel crimper kullanarak, u-pabuçlarını 
tellerin uçları kıvırın. 
2. İç ünitenin ön panelini açın. Bir 
tornavida kullanarak, iç ünitenizdeki 
elektrik kontrol kutusunun kapağını çıkarın. 
3. Güç kablosunu ve sinyal kablosunu 
Tel çıkışından geçirin. 
4. U-pabuçları terminallere bağlayın. 
Terminal bloğundaki etiketlerle Tel 
renkleri/etiketleri eşleştirin ve pabucu 
sıkıca vidalayın her telin karşılık gelen 
terminaline. Elektrik kontrol kutusunun 
kapağında bulunan seri numarası ve 
kablolama şemasına bakın. 

 

1. Yerinde sabitlemek için belirlenmiş 
kablo kelepçesi ile kabloyu sıkıştırın. 
Kablo gevşek olmamalı ve u-pabuçları 
çekmemelidir. 

2.  Elektrik kutusu kapağını ve iç ünitenin 
ön panelini yeniden takın. 
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• * Telleri bağlarken, lütfen kablolama 
şemasını kesinlikle takip edin. 

• * Soğutucu devre çok sıcak olabilir. 
Bağlantı kablosunu bakır borudan uzak 
tutun. 

UYARI 



 
 

 Güvenlik Önlemleri  4. Sistemi boşaltmak için vakum pompasını 
açın. 

5. Vakum pompasını en az 15 dakika 
çalıştırın, yada gösterge 76cmHG (-
1x105Pa). olana kadar. 

6. Manifold göstergesinin alçak basınç 
tarafını kapatın ve vakum pompasını 
kapatın. 

7. 5 dakika bekleyin, ardından Sistem 
basıncında herhangi bir değişiklik 
olmadığını kontrol edin. 

 

 
8. Altıgen anahtarı paketlenmiş valfin 

(yüksek basınç valfi) içine yerleştirin ve 
anahtarı 1/4 saat yönünün tersine 
çevirerek valfi açın. Sistemden çıkmak için 
gaz dinleyin, ardından 5 saniye sonra valfi 
kapatın. 

 
 
 

 Tahliye Talimatları  
 Manifold göstergesi ve vakum pompası 
kullanmadan önce, bunları nasıl düzgün 
kullanacağınızı öğrenmek için kullanım 
kılavuzlarını okuyun. 

 Manifold 

 
Havşa 
nut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valve body 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cap 

Birleşik ölçer Manometre 

 
-76cmHg 

 

Alçak basınç vanası  Yük. basınç vanası 

bağlantı bağlantı 

Vakum pompası 
 
 
 
 

Alçak basınç vanası 

Şek. 8.1 
1. Manifold göstergesinin şarj hortumunu 

dış ünitenin düşük basınç valfindeki 
servis portuna bağlayın. 

2. Başka bir şarj hortumu bağlayın 
vakum pompasına manifold göstergesi. 

3.  Manifold göstergesinin alçak basınç tarafını 

açın.Yüksek basınçlı tarafı kapalı tutun. 

Valve stem 

Şek. 8.2 

9. Basınçta herhangi bir değişiklik olmadığından emin olmak 
için basınç göstergesini bir dakika izleyin. Basınç göstergesi 
atmosfer basıncından biraz daha yüksek okumalıdır 

10. Şarj hortumunu servis portundan çıkarın 

11. Altıgen anahtarı kullanarak, hem yüksek basınç hem de 
düşük basınç valflerini tamamen açın 

VANALARIN YAVAŞÇA AÇILMASI 

 Vana gövdelerini açarken, tıpa çarpana kadar altıgen 
 anahtarı çevirin. Valfi daha fazla açmaya zorlamaya 
 çalışmayın. 

12. Vana kapaklarını elle sıkın, ardından uygun aleti kullanarak 
sıkın 

Not: sistem basıncında bir değişiklik yoksa, kapağı 
paketlenmiş valfden (yüksek basınç valfi) sökün. 
Sistem basıncında bir değişiklik varsa, bir gaz 
sızıntısı olabilir. 

8 Hava Tahliyesi 
 

0.1 Mpa'dan daha düşük bir gösterge okumalı bir 
vakum pompası ve 40L/dakikanın üzerinde bir hava 
boşaltma kapasitesi kullanın. 
Dış ünite vakumlamaya ihtiyaç duymaz. Dış 
ünitenin gaz ve sıvı durdurma vanalarını 
açmayın. 
Bileşik metre okur emin olun 
0.1 MPa veya 2 saat sonra aşağıda. Üç saatlik 
çalışma ve gösterge okuma hala -0.1 Mpa'nın 
üzerinde ise, borunun içinde bir gaz sızıntısı 
veya su olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı 
yoksa, 1 veya 2 saat boyunca başka bir tahliye 
yapın. 
Sistemi boşaltmak için soğutucu gaz 
kullanmayın 

DİKKAT 

H
ava tahliyesi 



 Soğutucu Eklemek  
 
 

 

Bazı sistemler boru uzunluklarına bağlı olarak ek şarj gerektirir. Standart boru uzunluğu 
yerel düzenlemelere göre değişir. Örneğin, Kuzey Amerika'da standart boru uzunluğu 
diğer alanlarda 7.5 m (25’), standart boru uzunluğu 5m (16'‘ ' dir. Şarj edilecek ek 
soğutucu aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir: 

 Sıvı Yan Çapı 
 

 φ6.35(1/4”) φ9.52(3/8”) φ12.7(1/2”) 

 
R22 
(iç ünitede delik borusu): 

(Toplam boru 
uzunluğu-standart 
boru uzunluğu)x 30g 
(0.32oZ)/m(ft) 

(Toplam boru 
uzunluğu-standart boru 
uzunluğu)x 
65g(0.69oZ)/m(ft) 

(Toplam boru uzunluğu-
standart boru 
uzunluğu)x 
115g(1.23oZ)/m(ft) 

 
R22 
(Dış ünitede delik tüpü): 

(Toplam boru 
uzunluğu-standart 
boru uzunluğu) 
x15g(0.16oZ)/m(ft) 

(Toplam boru 
uzunluğu-standart boru 
uzunluğu) 
x30(0.32oZ)/m(ft) 

(Toplam boru uzunluğu-
standart boru uzunluğu) 
x60g(0.64oZ)/m(ft) 

 
R410A: 
(iç ünitede delik borusu): 

 
(Toplam boru 
uzunluğu-standart 
boru uzunluğu) 
x30g(0.32oZ)/m(ft) 

 
(Toplam boru 
uzunluğu-standart boru 
uzunluğu) 
x65g(0.69oZ)/m(ft) 

 
(Toplam boru uzunluğu-
standart boru uzunluğu) 
x115g(1.23oZ)/m(ft) 

 
R410A: 
(Dış ünitede delik tüpü): 

 
(Toplam boru 
uzunluğu-standart 
boru uzunluğu) 
x15g(0.16oZ)/m(ft) 

 
(Toplam boru 
uzunluğu-standart boru 
uzunluğu) 
x30g(0.32oZ)/m(ft) 

 
(Toplam boru 
uzunluğu-standart boru 
uzunluğu) 
x65g(0.69oZ)/m(ft) 

 
R32 : (Toplam boru 

uzunluğu-standart 
boru uzunluğu)x 
12g(0.13oZ)/m(ft) 

(Toplam boru 
uzunluğu-standart boru 
uzunluğu)x 
24g(0.26oZ)/m(ft) 

(Toplam boru uzunluğu-
standart boru 
uzunluğu)x 
40g(0.42oZ)/m(ft) 
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• * Soğutucu şarj kablolama, vakumlama ve sızıntı testinden sonra yapılmalıdır. 
• * İzin verilen maksimum soğutucu miktarını aşmayın veya sistemi aşırı şarj etmeyin. Bunu yapmak, 

ünitenin işlevine zarar verebilir veya etkileyebilir. 
• * Uygun olmayan maddelerle şarj edilmesi patlamalara veya kazalara neden olabilir. Uygun 

soğutucunun kullanıldığından emin olun. 
• * Soğutucu konteynerler yavaş açılmalıdır. Sistemi şarj ederken daima koruyucu dişli kullanın. 
• * Soğutucu türleri karıştırmayın. 
• * R290 veya r32 soğutucu modeli için, soğutucu klima içine eklendiğinde alan içindeki koşulların 

yanıcı malzemenin kontrolü ile güvenli hale getirildiğinden emin olun. 

DİKKAT  

A
ir Evacuation 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adım 1: Ön ızgarayı çıkarın. 

1. Izgaradaki kancanın kilidini açmak için 
sekmelerin her ikisini de aynı anda 
ortasına doğru itin. 

 

1 Intake grille 
2 Grille hook 

Şek. 9.1 
 

2.  Izgarayı 45 ° açıyla tutun, hafifçe 
kaldırın ve ana gövdeden ayırın. 

 

Şek. 9.2 

 
Adım 2: Panel bağlantısı 

Dekorasyon panelini üniteye takın 
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi verilen vidalar ile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dekoratif panel 
2 2 vidalar (M5)(panel ile birlikte verilir) 

Şek. 9.3 
 

Dekorasyon panelini taktıktan sonra, ünite 
gövdesi ve dekorasyon paneli arasında 
boşluk olmadığından emin olun. Aksi 
takdirde hava boşluğu sızabilir ve çiğ 
düşmesine neden olabilir. (Şek. 9.4) 

 

 

  
 

Şek. 9.4 
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9 Panel Kurulumu 

Paneli zemine, duvara veya pürüzlü 
yüzeylere yerleştirmeyin. 

UYARI 

 

Panel Installation 



Adım 3: emme ızgarası Monte. Adım 5: kontrol kutusu kapağını 2 vida ile sabitleyin 
Izgaranın arkasındaki tokaların panelin 
oluğuna düzgün bir şekilde oturduğundan 
emin olun. 

 

 
Fig. 9.5 

 
 Adım 4: dekorasyon panelinin 2 telini 

ünitenin anakartına bağlayın. 

 
 

 

 
Şek. 9.7 

 
Adım 6: emme ızgarasını kapatın ve 2 

ızgara kancasını kapatın. 
 
 

 
Şek. 9.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şek. 9.6 
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Panel kurulum
u 



 
 

 Test çalışmasından önce  
Tüm sistem tamamen kurulduktan sonra bir 
test çalışması yapılmalıdır. Testi yapmadan 
önce aşağıdaki noktaları onaylayın: 

a) İç dış ünitelerin düzgün montajı. 
b) Boru ve kabloların düzgün bağlanması. 
c) Düşük performans veya ürün arızasına 

neden olabilecek ünitenin giriş ve 
çıkışının yakınında herhangi bir engel 
bulunmadığından emin olun. 

d) Soğutma sisteminde kaçak olmadığına emin 
olun. 

e) Drenaj sistemi engelsizdir ve güvenli 
bir yere boşaltılır. 

f) Isıtma yalıtımı düzgün şekilde monte 
edilir. 

g) Topraklama telleri düzgün bir şekilde 
bağlımı.. 

h) Boru uzunluğu ve ilave soğutucu 
depolama kapasitesi doğrumu. 

i)  Güç voltajı klima için doğru 
voltajdır. 

 Test Çalıştırma Talimatları  
1. Likid ve gaz vanalarını açın. 
2. Güç kaynağını açın ve sistemin ısınmasını 

bekleyin. 
3. Klimanızı soğuk (Cool) ayarlayın. 
4. İç ünite için 

a. Uzaktan kumandanın ve düğmelerinin düzgün 
çalışmasını sağlayın. 

b. Panjurların düzgün hareket etmesini sağlayın ve 
uzaktan kumanda kullanılarak değiştirilebilir. 

c. Oda sıcaklığının doğru bir şekilde kaydedilip 
kaydedilmediğini görmek için çift kontrol 
edin. 

d. Uzaktan kumanda üzerindeki göstergelerin ve iç 
ünitedeki gösterge panelinin düzgün çalışmasını 
sağlayın. 

e. Kapalı ünitedeki manuel düğmelerin düzgün 
çalıştığından emin olun. 

f. Drenaj sisteminin engelsiz ve 
sorunsuz çalıştığına emin olun. 

g. Çalışma sırasında gürültü ve titreşim 
olmadığına emin olun. 

5. Dış ünite için 
a. Soğutma sisteminde sızıntı olmadığını 

kontrol edin. 
b. Çalışma sırasında gürültü ve 

titreşim olmadığına emin olun. 
c. Ünite tarafından oluşan gürültü ve 

titreşimin konşuları rahatsız 
etmediğinden emin olun. 

6. Drenaj testi 
a. Drenaj borusunun sorunsuz akmasını 

sağlayın, yeni binaların tavanı bitmeden 
önce yapılmalıdır. 

b. Test kapağını çıkarın tanka 2,000 
ml sui lave edin. 

c. Klimanızı COOL mode çalıştırın. 
d. Olağan dışı ses olup olmadığını 

anlamak için boşaltma pompasının 
sesini dinleyin. 

e. Suyun boşaltıldığını görmek için 
kontrol edin. 

f. Borularda sızıntı olup olmadığını 
kontrol edin. 

g. Klimayı durdurun, ana üniteyi kapatı. 
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10 Test  

Test çalışmasının yapılmaması birim hasar, 
maddi hasar veya kişisel yaralanmalara neden 
olabilir. 
 

DİKKAT 

NOT: Birim arızalanırsa veya 
beklentilerinize göre çalışmazsa, 
müşteri hizmetlerini aramadan önce 
lütfen kullanım kılavuzunun Sorun 
Giderme bölümüne bakın. 



 
 

Avrupa ülkelerindeki kullanıcıların bu üniteyi düzgün bir şekilde imha etmeleri gerekebilir. 
Bu cihaz soğutucu ve diğer potansiyel olarak tehlikeli maddeler içerir. Bu cihazın elden 
çıkarılması sırasında, yasa özel toplama ve tedavi gerektirir. Bu ürünü evsel atık veya 
sıralanmamış Belediye atıkları olarak atmayın. 

 
 Bu cihazın atılması sırasında aşağıdaki seçeneklere sahip olursunuz: 

• * Belirlenen Belediye elektronik atık toplama tesisinde cihazın imha edilmesi. 
• * Yeni bir cihaz satın alırken, perakendeci eski cihazı ücretsiz olarak geri alacaktır. 
• * Üretici ayrıca eski cihazı ücretsiz olarak geri alacaktır. 
• * Cihazı sertifikalı hurda metal bayilerine satınız. 
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11 Avrupa Bertaraf Kuralları 
 

NOT: Bu cihazın ormanda veya diğer doğal ortamda atılması sağlığınızı tehlikeye atar 
ve çevre için kötüdür. Tehlikeli Maddeler zemin suyuna sızabilir ve gıda zincirine 
girebilir. 

Avrupa Bertaraf 
Kuralları 

 



 
 
 

1.Bölgeye yapılan kontroller 
Yanıcı soğutucu içeren sistemler üzerinde çalışmaya başlamadan önce, ateşleme riskinin en 
aza indirilmesini sağlamak için güvenlik kontrolleri gereklidir. Soğutma sisteminin onarımı 
için, sistem üzerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.. 
2. İş prosedürü 
İşler, iş gerçekleştirilirken yanıcı bir gaz veya buhar mevcut olma riskini en aza 
indirgemek için kontrollü bir prosedür altında gerçekleştirilecektir. 
3. Genel çalışma alanı; Yerel alanda çalışan tüm bakım personeli ve diğerleri, 
yürütülmekte olan işin doğası üzerine talimat verilecektir. sınırlı sapces çalışma 
kaçınılmalıdır. Çalışma alanı çevresinde kesitli kapalı olacaktır. Alan içindeki 
koşulların yanıcı malzemenin kontrolü ile güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayın. 
4. Soğutucu varlığı için kontrol 
Alan, teknisyenin potansiyel olarak yanıcı atmosferlerin farkında olmasını sağlamak 
için, çalışma öncesinde ve sırasında uygun bir soğutucu detektörü ile kontrol 
edilecektir. Sızıntı emin olun 
kullanılan algılama ekipmanı, yanıcı soğutucularla, yani kıvılcımsız, yeterince 
sızdırmaz veya kendinden Güvenli kullanım için uygundur. 
5. Yangın söndürücü varlığı 
Soğutma ekipmanı veya ilgili herhangi bir parça üzerinde herhangi bir sıcak iş 
yapılması gerekiyorsa, Uygun yangın söndürme ekipmanı el altında 
bulundurulacaktır. Şarj alanına bitişik kuru bir güç veya CO2 yangın söndürücü var. 
6. Hiçbir ateşleme kaynakları 
Hiçbir kişi içeren veya yanıcı soğutucu içeren herhangi bir boru iş açığa içeren bir 
soğutma sistemi ile ilgili olarak iş yürüten yangın veya patlama riski yol açabilir 
şekilde ateşleme herhangi bir kaynak kullanacaktır. Sigara içimi de dahil olmak 
üzere olası tüm ateşleme kaynakları, yanıcı soğutucunun çevredeki alana 
salınabileceği kurulum, tamir, çıkarma ve bertaraf etme alanından yeterince uzak 
tutulmalıdır. İşin gerçekleşmesinden önce, ekipmanın etrafındaki alan olduğundan 
emin olmak için incelenmelidir 
yanıcı tehlikeler veya ateşleme riski yoktur. Hiçbir sigara işareti görüntülenmez. 
7. Havalandırmalı alan 
Alanın açık olduğundan veya sisteme girmeden veya herhangi bir sıcak iş yapmadan 
önce yeterince havalandırıldığından emin olun. İşin yapıldığı dönemde bir derece 
havalandırma devam edecektir. Havalandırma, serbest bırakılan herhangi bir 
soğutucuyu güvenli bir şekilde dağıtmalı ve tercihen harici olarak atmosfere 
atmalıdır. 
8. Soğutma ekipmanı kontrolleri 

 Elektrik bileşenleri değiştirildiğinde, amaç ve doğru spesifikasyona uygun olacaktır. Her     
zaman üreticinin bakım ve servis yönergeleri takip edilecektir. 
 Şüpheniz varsa yardım için üreticinin teknik departmanına danışın. Aşağıdaki kontroller  yanıcı 
soğutucular kullanarak tesisatlara uygulanacaktır: 

 

• şarj boyutu, soğutucu içeren parçaların monte edildiği oda boyutuna uygundur; 
• havalandırma makineleri ve çıkışları yeterince çalışıyor ve engellenmiyor; 
• dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikincil devreler soğutucu madde varlığı için 

kontrol edilir; ekipmana işaretleme görünür ve okunaklı olmaya devam eder. 
• okunaksız işaretleme ve işaretler düzeltilecektir; 

12 Bilgi Servisi 
(Üniteler için gerekli r32/r290 soğutucu) 
 

Servis 
bilgisi 



• soğutma borusu veya bileşenleri, soğutucu içeren bileşenleri korozyona uğrayabilecek 
herhangi bir maddeye maruz kalma ihtimalinin düşük olduğu bir konuma monte edilir. 

• bileşenler, doğasında dirençli olan malzemelerden imal edilmiştir. 
• corroded veya çok korozyona karşı uygun şekilde korunur. 

 
9. Elektrikli cihazlara yapılan kontroller 

Elektrik bileşenleri için onarım ve bakım ilk güvenlik kontrolleri ve bileşen denetim prosedürleri 
içermelidir. Güvenliği tehlikeye atabilecek bir arıza varsa, tatmin edici bir şekilde ele alınana kadar 
devreye hiçbir elektrik kaynağı bağlanmayacaktır. Arıza hemen düzeltilemiyorsa ancak çalışmaya 
devam etmek gerekiyorsa ve yeterli geçici çözüm kullanılacaktır. Bu, ekipmanın sahibine bildirilecektir, 
böylece tüm taraflar tavsiye edilir. 

           İlk güvenlik kontrolleri şunları içerir: 
•  bu kapasitörler taburcu edilir: bu kıvılcım olasılığını önlemek için güvenli bir şekilde yapılacaktır 
*     şarj ederken, sistemi kurtarırken veya temizlerken canlı elektrik bileşenleri ve kabloların maruz 
kalmaması; 

  *     toprak bağlarının sürekliliği olduğunu  

10. Onarım 

10.1 mühürlü bileşenlere yapılan onarımlar sırasında, tüm elektrik malzemeleri, mühürlü 
kapakların herhangi bir şekilde çıkarılmasından önce üzerinde çalışılan ekipmanın 
bağlantısı kesilecektir. Servis sırasında ekipmana bir elektrik beslemesi yapılması 
kesinlikle gerekiyorsa, potansiyel olarak tehlikeli bir durumu uyarmak için kalıcı olarak 
çalışan bir kaçak tespit şekli en kritik noktada yer alacaktır.. 

         10.2 elektrik bileşenleri üzerinde çalışarak muhafazanın koruma seviyesinin etkilenecek        
          şekilde değiştirilmediğinden emin olmak için aşağıdakilere özel dikkat gösterilmelidir. Bu,       
          kablolara zarar, aşırı sayıda bağlantı, orijinal spesifikasyona yapılmayan terminaller,  
  contalara zarar, bezlerin yanlış takılması vb. Içerir. 

Aparatın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. 
Contaların veya sızdırmazlık malzemelerinin artık yanıcı atmosferlerin girmesini önleme 
amacına hizmet etmeyecek şekilde bozulmadığından emin olun. Yedek parçalar üreticinin 
özelliklerine uygun olacaktır. 
 

Not: silikon mastik kullanımı kaçak algılama ekipmanları bazı türleri etkinliğini inhibe 
edebilir. Instrinsically güvenli bileşenler üzerinde çalışmadan önce izole edilmesi gerekmez. 

 
11. Kendinden güvenli onarım 

Bu kullanımda ekipman için izin verilen izin verilen gerilim ve akım aşmayacak emin 
olmadan devre herhangi bir kalıcı endüktif veya kapasite yükleri uygulamayın. 
Kendinden güvenli bileşenler, yanıcı bir atmosferin varlığında yaşarken üzerinde 
çalışılabilecek tek tiptir. Test cihazı doğru derecelendirmede olacaktır. 

Bileşenleri sadece üretici tarafından belirtilen parçalarla değiştirin. Diğer parçalar bir 
sızıntı atmosferde soğutucu ateşleme neden olabilir. 

12. Kablo 
Kablolamanın aşınmaya, korozyona, aşırı basınca, titreşime, keskin kenarlara veya diğer 
olumsuz çevresel etkilere maruz kalmayacağını kontrol edin. Kontrol ayrıca, 
kompresörler veya fanlar gibi kaynaklardan yaşlanmanın veya sürekli titreşimin etkilerini 
de dikkate alacaktır. 

13. Yanıcı soğutucuların tespiti 
Hiçbir koşulda, soğutucu akışkan sızıntılarının aranmasında veya tespitinde potansiyel 
ateşleme kaynakları kullanılamaz. Bir halide meşale (veya çıplak alev kullanan başka 
bir Dedektör) kullanılamaz. 

 



14. Kaçak algılama yöntemleri 
Aşağıdaki kaçak algılama yöntemleri yanıcı soğutucu içeren sistemler için kabul edilebilir 
sayılır. Elektronik kaçak dedektörleri yanıcı soğutucu tespit etmek için kullanılır, ancak 
hassasiyet yeterli olmayabilir, ya da yeniden kalibrasyon gerekebilir.(Algılama ekipmanı 
soğutucusuz bir alanda kalibre edilmelidir.) Dedektör ateşleme potansiyel bir kaynak değildir 
ve soğutucu için uygun olduğundan emin olun. Kaçak algılama ekipmanı, soğutucunun LFL 
yüzdesinde ayarlanmalı ve kullanılan soğutucuya kalibre edilmelidir ve uygun gaz yüzdesi 
(maksimum %25) teyit edilir. Kaçak tespit sıvıları çoğu soğutucu ile kullanım için uygundur, 
ancak klor soğutucu ile reaksiyona girebilir ve bakır boru-iş aşındırmak gibi klor içeren 
deterjanların kullanımı kaçınılmalıdır. 
Bir sızıntı şüphesi varsa, tüm çıplak alevler çıkarılır veya söndürülür. Lehim gerektiren bir 
refrigernat sızıntısı bulunursa, soğutucunun tamamı sistemden kurtarılır veya sızıntıdan uzak 
sistemin bir bölümünde(vanaları kapatarak) izole edilir . Oksijensiz azot(OFN) daha sonra 
lehimleme işlemi öncesi ve sırasında sistem yoluyla arındırılmalıdır. 

 
15. Önleme ve tahliye 
Soğutucu devresine kırarak onarım yapmak için başka bir amaç için geleneksel 
prosedürler kullanılacaktır, ancak, en iyi uygulama Yanıcılık bir göz olduğu için takip 
önemlidir. Aşağıdaki prosedüre uyulmalıdır: 

• soğutucu çıkarın; 
• devreyi inert gazla temizleyin; 
• boşaltmak; 
• tekrar inert gazla Temizle; 

kesme veya lehimleme ile devreyi açın. 
Soğutucu şarj doğru geri kazanım silindirlerine geri kazanılacaktır. Sistem, üniteyi güvenli 
hale getirmek için OFN ile yıkanacaktır. Bu işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Bu 
görev için basınçlı hava veya oksijen kullanılmamalıdır. 
Yıkama, sistemdeki vakumu OFN ile kırarak ve çalışma basıncı elde edilene kadar   
doldurmaya devam ederek, daha sonra atmosfere havalandırma yaparak ve nihayet bir 
vakuma çekerek sağlanacaktır. Hiçbir soğutucu sistem içinde olana kadar bu işlem 
tekrarlanır. 

16. Şarj prosedürü 
 Geleneksel şarj prosedürlerine ek olarak, aşağıdaki şartlar takip edilecektir: 
 Şarj ekipmanları kullanırken farklı soğutucu kontaminasyon oluşmaz emin olun. 

Hortumlar veya hatları içerdikleri soğutucu miktarını en aza indirmek için mümkün 
olduğunca kısa olacaktır. 

 Silindirler dik tutulacaktır.  
 Soğutma sisteminin, sistemi soğutucu madde ile şarj etmeden önce 

topraklandığından emin olun. 
 Şarj tamamlandığında sistemi etiketleyin(zaten değilse). 
 Aşırı bakım soğutma sistemini aşırı doldurmamak için alınmalıdır. 
 Sistemi şarj etmeden önce basınç ile test edilecektir. Sistem, şarjın tamamlanması 

üzerine ancak devreye almadan önce sızıntı test edilecektir. Bir takip kaçak testi 
site ayrılmadan önce yapılacaktır. 

 
17. Devreden çıkarma 

Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce, teknisyenin ekipmana ve tüm detaylarına 
tamamen aşina olması esastır. Tüm soğutucuların güvenli bir şekilde kurtarılması iyi 
bir uygulamadır. Görev yapılmadan önce bir yağ ve soğutucu madde numunesi 
alınacaktır. 



Durumda analiz geri alınan soğutucu yeniden kullanılmadan önce gereklidir. Elektrik 
gücü görev başlamadan önce kullanılabilir olması esastır. 

a) ekipman ve operasyon aşina olmak. 
b) izole sistemi. 
c) prosedürü denemeden önce emin olun: 
•  gerekirse, soğutucu silindirlerin taşınması için mekanik elleçleme ekipmanı 

mevcuttur; 
•  tüm kişisel protetive ekipmanları mevcuttur ve doğru kullanılır; 
•  iyileşme süreci her zaman yetkili bir kişi tarafından denetlenir; 
•  kurtarma ekipmanları ve silindirler uygun standartlara uygundur. 

d) mümkünse soğutucu sistemi Pompalayın. 
e) bir vakum mümkün değilse, soğutucunun sistemin çeşitli bölümlerinden 

çıkarılabilmesi için bir manifold yapın. 
f) silindirin iyileşme gerçekleşmeden önce ölçeklerde yer aldığından emin olun. 
g) kurtarma makinesini başlatın ve üreticinin talimatlarına uygun olarak çalıştırın. 
h) silindirleri aşırı doldurmayın. (En fazla 80% hacim sıvı şarj). 
i) silindirin Maksimum çalışma basıncını, hatta geçici olarak aşmayın. 
j) silindirler doğru bir şekilde doldurulduğunda ve işlem tamamlandığında, silindirlerin 

ve ekipmanların derhal siteden çıkarıldığından ve ekipmandaki tüm izolasyon 
valflerinin kapalı olduğundan emin olun. 

k) temizlenmiş ve kontrol edilmediği sürece kurtarılan soğutucu başka bir soğutma 
sistemine şarj edilmeyecektir. 

 
18. Etiketler 
Ekipman, görevden alındığını ve soğutucu madde boşaltıldığını belirten 
etiketlenecektir. Etiket tarihli ve imzalanacaktır. Ekipmanın yanıcı soğutucu 
madde içerdiğini belirten ekipmanda etiket bulunduğundan emin olun. 

19. Kurtarma 
Bir sistemden soğutucu çıkarırken, ya hizmet veya devreden çıkarma için, tüm 
soğutucu güvenli bir şekilde kaldırılır iyi bir uygulama tavsiye edilir. 
Soğutucuyu silindirlere aktarırken, sadece uygun soğutucu geri kazanım silindirlerinin 
kullanıldığından emin olun. Toplam sistem ücretini tutmak için doğru silindir sayısının 
mevcut olduğundan emin olun. Kullanılacak tüm silindirler, kurtarılan soğutucu 
madde için belirlenmiş ve bu soğutucu madde için etiketlenmiştir (i.e soğutucunun 
geri kazanımı için özel silindirler). Silindirler, basınç tahliye valfi ve iyi çalışma 
düzeninde ilişkili kapatma valfleri ile tamamlanacaktır. 
Boş kurtarma silindirleri tahliye edilir ve mümkünse iyileşme gerçekleşmeden önce 
soğutulur. Kurtarma ekipmanı, eldeki ekipmanla ilgili bir dizi Talimatla iyi bir çalışma 
düzeninde olacak ve yanıcı soğutucuların geri kazanımı için uygun olacaktır. Buna ek 
olarak, kalibre tartı terazileri bir dizi mevcut ve iyi bir çalışma düzeninde olacaktır. 
Hortumlar, sızdırmaz bağlantı kopma kaplinleri ile ve iyi durumda tamamlanır. Ve 
herhangi bir ilişkili elektriksel bileşenleri soğutucu bir yayın durumunda patlamasını 
önlemek için kapalı olan tatmin edici bir çalışma için, uygun bir şekilde muhafaza 
edildiğini kurtarma makineyi kullanmadan önce kontrol edin. Şüpheniz varsa üreticiye 
danışın. 
Kurtarılan soğutucu doğru geri kazanım silindirinde soğutucu tedarikçisine iade 
edilecek ve ilgili atık Transfer notu düzenlenmiştir. Soğutucu maddeleri kurtarma 
ünitelerinde karıştırmayın ve özellikle silindirlerde karıştırmayın. 

                       Kompresörler veya kompresör yağları çıkarılırsa, yanıcı soğutucunun yağlayıcı içinde kalmadığından emin       
 olmak için kabul edilebilir bir seviyeye boşaltıldığından emin olun. Tahliye işlemi, kompresörü 
 tedarikçilere geri göndermeden önce gerçekleştirilecektir. Bu işlemi hızlandırmak için kompresör 



 gövdesine sadece elektrikli ısıtma kullanılmalıdır. Yağ bir sistemden boşaltıldığında, güvenli bir şekilde 
 yapılmalıdır 

20. Taşıma, depolama 
1. Yanıcı soğutucu içeren ekipmanların taşınması ulaşım yönetmeliklerine 
uygunluk 
2.  Yerel yönetmeliklere uygun işaretler kullanarak ekipmanın işaretlenmesi 
3. Yanıcı soğutucular kullanarak ekipmanın bertaraf edilmesi ulusal 
düzenlemelere uygunluk 
4. Ekipman depolama/aletleri  
Ekipmanın depolanması üreticinin talimatlarına uygun olmalıdır. 
5. Paketlenmiş (satılmamış) ekipmanın depolanması 
Depolama paketi koruması, paketin içindeki ekipmanın mekanik hasarının 
soğutucu yükünün sızmasına neden olmayacak şekilde oluşturulmalıdır. 

Birlikte saklanmasına izin verilen maksimum ekipman sayısı yerel 
yönetmeliklerle belirlenecektir. 
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