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MTI-24FNXD0    MOU-24FN1-QD0
MTI-24FNXD0    MOU-24FN8-QD0

MTI-36FNXD0    MOU-36FN1-RD0
MTI-36FNXD0    MOU-36FN8-QD0
MTI-36FNXD0    MOU-36FN8-RD0
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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 �re, or equipment failure.

Connecting wire for display (2m)

Cord protection rubber ring

QUANTITYSHAPENAME

Soundproof / insulation sheath 2

1

1

1

Tubing & Fittings

Others

Installation manual

Transfer connector(Φ12.7-Φ15.9)/
(                          )(Packed with the indoor unit )
NOTE: Pipe size may di�er from appliance to 
appliance. To meet di�erent pipe size requirements, 
sometimes the pipe connections need a transfer 
connector installed on the outdoor unit .

Transfer connector(Φ6.35-Φ9.52)/
(                             )(Packed with the indoor unit)
NOTE: Pipe size may di�er from appliance to 
appliance. To meet di�erent pipe size requirements, 
sometimes the pipe connections need a transfer 
connector installed on the outdoor unit .

Transfer connector(Φ9.52-Φ12.7)/
(                            )  (Packed with the indoor unit,
used for multi-type models only ) 
NOTE: Pipe size may di�er from appliance to 
appliance. To meet di�erent pipe size requirements, 
sometimes the pipe connections need a transfer 
connector installed on the outdoor unit .

1Owner‘s manual

Drain joint  (some models)

Seal ring  (some models)

Drainpipe Fittings 
(for cooling & heating)

Seal sponge (some models)

EMC Magnetic Ring 
(some models)

Magnetic ring 
(wrap the electric wires S1 & S2 ( P & Q & E ) 
around the magnetic ring twice)   

Magnetic ring 
(Hitch on the connective cable between the indoor 
unit and outdoor unit after installation.)

1

1

Ori�ce (some models) 1

Φ0.5in-Φ0.63in

Φ0.25in-Φ0.375in

Φ0.375in-Φ0.5in

             1
(on some models)

             1
(on some models)

             1
(on some models)

1(on some models)

1(on some models)

1

Optional accessories
There are two types of remote controls: wired and wireless.
Select a remote controller based on customer preferences and requirements and install in an 
appropriate place.
Refer to catalogues and technical literature for guidance on selecting a suitable remote controller.

•

S1&S2(P&Q&E)
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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.   

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

 WARNING

• Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a �oor area larger than X m²,
installation of pipe-work shall be kept to a minimum X m²(Please see the following form ).
The appliance shall not be installed in an unventilated space, if that space is smaller than X m² 
(Please see the following form ).Spaces where refrigerant pipes shall be compliance with 
national gas regulations.

• Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a 
current valid certi�cate from an industry-accredited assessment authority, which authorises their 
competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment
speci�cation.

• Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. 
Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out 
under the supervision of the person competent in the use of �ammable refrigerants.

• Appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room 
area as speci�ed for operation.

• Appliance shall be stored in a room without continuously operating open �ames (for example 
an operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).

• The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources 
(for example: open �ames, an operating gas appliance or an operating electric heater).

• Do not pierce or burn.
• The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
• 
• 

Be aware that the refrigerants may not contain an odour.

• Keep ventilation openings clear of obstruction.
Compliance with national gas regulations shall be observed.

• A warning that the appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size 
corresponds to the room area as speci�ed for operation.

• The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources 
(for example: open �ames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
Do not pierce or burn.
The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
Be aware that the refrigerants may not contain an odour.
Compliance with national gas regulations shall be observed.
Keep ventilation openings clear of obstruction.
A warning that the appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size 
corresponds to the room area as speci�ed for operation.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Amount of refrigerant 
to be charged (kg)

maximum installation 
height (m)

Minimum room 
area (m²)

≤2.048 1.8m 4

2.048-3.0 1.8m 8

>3.0 1.8m 9

Model
(Btu/h)

≤30000

30000-48000

>48000

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.

CAUTION

CAUTION

CAUTION

This symbol shows that a service personnel should be handling this 
equipment with reference to the installation manual.

This symbol shows that information is available such as the operating 
manual or installation manual.

This symbol shows that this appliance uses a �ammable refrigerant. If the 
refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a 
risk of �re.

This symbol shows that the operation manual should be read carefully.

WARNING

CAUTION

Explanation of symbols displayed on the indoor unit or outdoor unia
(applicable to the unit adopts R32/R290 Refrigerant only):

 WARNING

• Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a �oor area larger than X m²,
installation of pipe-work shall be kept to a minimum X m²(Please see the following form ).
The appliance shall not be installed in an unventilated space, if that space is smaller than X m² 
(Please see the following form ).Spaces where refrigerant pipes shall be compliance with 
national gas regulations.

• Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a 
current valid certi�cate from an industry-accredited assessment authority, which authorises their 
competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment
speci�cation.

• Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. 
Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out 
under the supervision of the person competent in the use of �ammable refrigerants.

• Appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room 
area as speci�ed for operation.

• Appliance shall be stored in a room without continuously operating open �ames (for example 
an operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).
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Install the indoor unit
(Page 8)

INSTALLATION ORDER

Install the outdoor unit
(Page 13)

Install the drainpipe
(Page 16)

Evacuate the refrigeration system
(Page 27)

Connect the wires
(Page 22)

Connect the refrigerant pipes 
(Page 18)

Perform a test run
(Page 29)
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Indoor Unit Installation 4
Indoor Unit Parts

Fig. 4.1

 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.  

• 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.

Indoor Unit Installation Instructions
Step 1: Select installation location
The indoor unit should be installed in a location 
that meets the following requirements: 
 Enough room exists for installation and

maintenance.
 Enough room exists 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 

Fig. 4.2

Air outlet

Air inlet

Air filter(on some models)

Drain hose

Electric control cabinet

Refrigerant connecting pipe

checking ori�ce
60cmX60cm

30cm or more20cm or more
Maintenance roomage

√
√
√

√

√

√

Safety Precautions 

 Models with a cooling capacity of 9000Btu to 
18000Btu only apply to one room.

√
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Fig. 4.3

Step 2: Hang indoor unit.

1.
 

Please refer to the following diagrams to locate the four positioning screw bolt holes on the
ceiling. Be sure to mark the paces where you will drill ceiling hook holes.

Air outlet dimensions

Air inlet dimensions

Air �lter

Descending ventilation opening and mounted hook

Air �lter

Electric control box

Table.4-1                                                                                                                 (unit: mm/inch)

MODEL
           (Btu/h)

Outline dimension

A B C

18K 210/8.3 674/26.5880/34.6

24K 249/9.8 774/30.51100/43.3

30K~36K 249/9.8 774/30.51360/53.5

36K~60K 300/11.8 874/34.41200/47.2

air outlet opening size

D E F

136/5.4 706/27.8600/23.6

175/6.9 926/36.5700/27.6

175/6.9 1186/46.7700/27.6

227/8.9 1044/41.1800/31.5

air return opening size

190/7.5

228/8.9

228/8.9

280/11

Size of mounted lug

I

920/36.2782/30.8

1140/44.91001/39.4

1400/55.11261/49.6

1240/48.81101/43.3

JG H

508/20

598/23.5

598/23.5

697/27.4
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Cut o� the roof beam.
Strengthen the point at which the cut was 
made. Consolidate the roof beam.

Fig. 4.6

Fig. 4.7

Original concrete bricks   

Use an embedding screw bolt, crock, and stick
harness. (See Fig.4.6)

Steel roof beam structure

Install and use the supporting steel angle.
(See Fig.4.7)

Fig. 4.4

Wood

Place the wood mounting across the roof beam,
then install the hanging screw bolts.(See Fig.4.4) 

Wood mounting

Roof beam

Hanging screw bolts

Ceiling 

Fig. 4.5

New concrete bricks 

Inlay or embed the screw bolts. (See Fig. 4.5)

(Blade shape insertion) (Slide insertion)

Steel bar
Embedding screw bolt

(Pipe hanging and embedding screw bolt) 

Hanging screw bolt

Hanging 
bolts

Supporting
 angle steel

Fig. 4.9

Screw nut 

Washer

Hanging screw bolt

Overhang part

Shockproof cushion

NOTE: Con�rm the minimum drain tilt is 1/100 
or more.

 CAUTION
The unit body must be completely aligned with
the hole. Ensure that the unit and the hole are
the same size before moving on.

2. Install and �t pipes and wires after you have
�nished installing the main body.When 
choosing where to start, determine the 
direction of the pipes to be drawn out.
Especially in cases where there is a ceiling
involved, align the refrigerant pipes, drain
pipes, and indoor and outdoor lines with their
connection points before mounting the unit.

3. Install hanging screw bolts.

4. After you select an installation location,align
the refrigerant pipes, drain pipes, as well as
indoor and outdoor wires with their 
connection points before mounting the unit.

5. Drill 4 holes 10cm (4”) deep at the ceiling 
hook positions in the internal ceiling. Be sure 
to hold the drill at a 90° angle to the ceiling.  

6. Secure the bolt using the washers and nuts
provided.

7. Install the four suspension bolts.

8. Mount the indoor unit with at least two
people to lift and secure it. Insert suspension
bolts into the unit’s hanging holes. Fasten
them using the washers and nuts provided.
(See Fig. 4.8).   

9. Mount the indoor unit onto the hanging 
screw bolts with a block. Position the indoor 
unit �at using a level indicator to prevent 
leaks. (See Fig. 4.9).   

Fig. 4.8
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Fig. 4.10

Step 3: Duct and accessories installation

NOTE: 1. Do not place the connecting duct
weight on the indoor unit.   
2.When connecting the duct, use an 
  non�ammable canvas tie-in to prevent vibrating.
3.Insulation foam must be wrapped outside the
   duct to avoid condensate. An internal duct
   underlayer can be added to reduce noise,
   if the end-user requires.

1. Install the �lter (optional) according to the size
of the air inlet.

5. Refer to the following static pressure guidelines
when installing the indoor unit.

Change the fan motor static pressure
according to external duct static pressure.

2. Install the canvas tie-in between the body and 
duct.

3. The air inlet and air outlet duct should be far
enough apart enough to a avoid air passage
short-circuit.

4. Connect the duct according to the following
diagram:

Canvas tie-in Canvas tie-in

Air outlet
Isolation booth

Isolation booth

checking ori�ce

Air inlet

Air dust �lter

Table.4-2

MODEL
(Btu/h)

Static Pressure
(Pa)

0~10018K

0~16024K

0~16030K~36K

0~16042K~60K
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Step 4: Adjust the air inlet direction
(From rear side to under-side.)

1. Take o� the ventilation panel and �ange.

2. Change the mounting positions of the
    ventilation panel and air return �ange.

Air return �ange

Ventilation panel

3. When installing the �lter mesh, �t it into the
    �ange as illustrated in the following �gure.

NOTE: All the �gures in this manual are for
demonstration purposes only. The air conditioner
you have purchased may be slightly di�erent in
design, though similar in shape.

 

Step 5: Fresh air duct installation 

Dimension : 
Duct joint for fresh air

Ø125mm(4.92”) Ø160mm(6.3”)

MODLE
18-60

Step 6: Motor and drain pump maintenance

Motor maintenance:
Take o� the ventilated panel.
Take o� the blower housing.
Take o� the motor.

1.
2.
3.

(the rear ventilated panel is used as an example) 

Mofor

Blower housing
Ventilated panel

Pump maintainance: 
Remove four screws from the drain pump.
Unplug the pump power supply and water
level switch cable.
Detach the pump.

1.
2.

3.

Pump

Fig. 4.11

Fig. 4.12

Fig. 4.13

Fig. 4.14

Fig. 4.15

Fig. 4.16

Air return �ange

Ventilation panel
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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

                       

Strong wind

   Fig. 5.1  Fig. 5.2

Step 2: Install outdoor unit.
Fix the outdoor unit with anchor bolts (M10)

>60cm / 23.6”

Fix with bolts 

 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

5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Air Outlet

(Wall or obstacle)

H
 

D

W

Air inlet

Air inlet Air inlet

Air inlet

(Wall or obstacle)

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

Table 5.2: Length Specifications of Vertical  
 Discharge Outdoor Unit (unit: mm/inch)

MODEL

DIMENSIONS

W H D

18 633/25 554/21.8554/21.8

24 633/25 554/21.8554/21.8

36 759/29.8 554/21.8554/21.8

36 633/25 600/23.6600/23.6

48 759/29.8 710/28710/28

60 843/33 710/28710/28

Split Type Outdoor Unit
(Refer to Fig 5.4, 5.5, 5.6, 5.10 and Table 5.1)

Vertical Discharge Type Outdoor Unit 

(Refer to Fig 5.7, 5.8, 5.9 and Table 5.2)

Fig. 5.7

Fig. 5.8

Fig. 5.9

Fig. 5.6

Fig. 5.5

A

BD

W

H

W

H

Fig. 5.4

Outdoor Unit Dimensions

W x H x D

Mounting Dimensions

Distance A Distance 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)

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) 

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

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)

>152.4cm / 60”

>45.7cm / 18” >45.7cm / 18”

>45.7cm / 18”

>45.7cm / 18”
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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. 5.10)  

M

N

P

30 cm / 1
1.8” fr

om back wall

60 cm / 23.6” on right

 
  

 
60

 c
m

 / 
23

.6
” a

bo
ve

30 cm / 11.8” on left

200 cm / 7
8” in

 fro
nt

Fig. 5.10

Fig. 5.11

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

 

Seal

Drain joint

(A) (B)

Base pan hole of 
outdoor unit

Seal 

Fig. 5.12

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. 5.11

L

H

300 cm / 1
18” or m

ore

A

60 cm / 2
3.6” 

    o
r m

ore

150 cm / 5
9” 

    o
r m

ore

25 cm / 9.8” 

  or more
25 cm / 9.8” 

   or more

Rows of series installation

L ≤ H
L ≤ 1/2H

L A

25 cm / 9.8” or more

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11.8” or more

L > H Can not be installed

Table 5.3 The relations between H, A and L 
                            are as follows.

Drain Joint Installation

If the drain joint comes with a rubber seal
(see Fig. 5.12 - 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. 5.12 - B ), do the following:  

Insert the drain joint into the hole in the base 
pan of the unit. The drain joint will click in 
place.
Connect a drain hose extension (not included) 
to the drain joint to redirect water from the 
unit during heating mode.
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Fig. 6.3

(39-59”)
(7.9”)
<20cm

(2
1.

7”
)

<
55

cm

Lean over 1/50
1-1.5m1-1

Drainpipe installation for units with a pump

Ceiling

0 - 75mm 
(3”)

NOTE ON DRAINPIPE INSTALLATION
• When using an extended drainpipe, tighten

the indoor connection with an additional
protection tube. This prevents 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 (39-59”).  

• If the outlet of the drainpipe is higher than
the body’s pump joint, use a lift pipe for
the indoor unit’s exhaust outlet. The lift
pipe must be installed no higher than
55cm (21.7”) from the ceiling board. The
distance between the unit and the lift pipe
must be less than 20cm (7.9”). Incorrect
installation could cause water to �ow back
into the unit and �ood.     

The drainpipe is used to drain water away 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
water-level switch malfunction.

• 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. 

• DO NOT pull the drainpipe forcefully. This 
could disconnect it.

 

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 dealer.

Indoor Drainpipe Installation
Install the drainpipe as illustrated in Figure 6.2.
1.

2.

      Drainpipe
connecting port  

Drain hose

Pipe clasp Insulation

Fig. 6.1

Drainpipe Installation

Fig. 6.2

6

Cover the drainpipe with heat insulation to 
prevent condensation and leakage. 
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)  

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

(39-59”)
1-1.5m1-1

Lean over 1/50

Ceiling

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

0-53cm
(20.8”)

≥10cm
(4”)

Fig. 6.4
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Drainage test
Check whether the drainpipe is unhindered.
This test should be performed on newly built
houses before the ceiling is paved.

Units with a pump.

Units without a pump.

1. Remove the test cover.
Fill the water pan with 2 liters of water.

2. Turn on the unit in COOLING mode. You will
hear the drain pump.Check whether the
water is discharged properly (a 1-minute lag
is possible, depending on the length of the
drain pipe), Check whether water leaks from
the joints.

3. Turn o� the air conditioner and put the cap
back on.

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 
once you �nish installation.  

Wall

IndoorOutdoor

≈ 12mm / 0.5 inch  

Fig. 6.5

NOTE: When drilling the 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.  

Test cap
Fig.6.7

Fig.6.8

CLOSED            OPEN

CL
OS

ED
     

       
OPEN

Stow tube

Fig.6.6Stow tube

Fill the water pan with 2 liters of water.
Check that the drainpipe is unhindered.
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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

Refrigerant Piping with Twin Indoor Units
When installing multiple indoor units with a single outdoor unit, ensure that the length of the 
refrigerant pipe and the drop height between the indoor and outdoor units meet the requirements 
illustrated in the following diagram:

L
L1

L2

H2 

The line branch pipe    

Indoor unit    

Outdoor unit   
 

H1  

Indoor unit    

The drop height 
between two 
indoor units
 must be less 

than or equal to 
50cm (19.6”)

   

The drop height 
between indoor  

unit
and outdoor unit 
must be less than 
 or equal to 20m   

(65.6’) 
   

Fig. 7.1

7
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Fig. 7.2 Fig. 7.3

 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. 7.2)     

-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. 7.3)     

The outdoor unit is installed higher than the 
indoor unit  
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Table 7.2 
Permitted length

Piping 
length 

Total piping length 18K+18K 30/98’ L+Max 
(L1, L2)24K+24K

30K+30K

50/164’

(farthest distance from 
the line pipe branch)  

15/49’ L1, L2

(farthest distance from 
the line pipe branch) 

10/32.8’ L1-L2

Drop 
height 

Drop height between 
indoor and outdoor unit  

20/65.6’ H1

Drop height between 
two indoor units  

0.5/1.6’ H2

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. 7.4 for examples 
of bad cuts 

Oblique Rough Warped
90°

Fig. 7.4
Step2: 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. 7.5
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. 7.6  

Flare nut

Copper pipe

Fig. 7.6
4. Remove PVC tape from ends of pipe when 

ready to perform flaring work.

Size of joint pipes for indoor unit

Gas side

Capacity 
of indoor 
unit (A)

Size of main pipe(mm)

Liquid side
Φ12.7(0.5”)

Φ15.9(0.626”)

Φ15.9(0.626”)

Φ6.35(0.25”)

Φ9.5(0.375”)

Φ9.5(0.375”)

18K

24K

30K

Size of joint pipes for 410A indoor unitTable 7.3 

CE-FQZHN-01C

CE-FQZHN-01C

CE-FQZHN-01C

     Available 
branching pipe

Size of joint pipes for outdoor unit
Base on the following tables, select the diameters 
of the outdoor unit connective pipes. In case of the 
main accessory pipe large than the main pipe, take 
the large one for the selection.

Model
Gas side Liquid side

Φ15.9(0.626”)

Φ15.9(0.626”)

Φ15.9(0.626”)

Φ9.5(0.375”)

Φ9.5(0.375”)

Φ9.5(0.375”)

the size of main pipe(mm)

36K
48K
60K

Size of joint pipes for 410A outdoor unitTable 7.4 

The 1st branching pipe

CE-FQZHN-01C
CE-FQZHN-01C

CE-FQZHN-01C
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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. 7.7
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 7.5.  

Table 7.5: PIPING EXTENSION BEYOND FLARE FORM
  Pipe 
gauge 

Tightening 
torque

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

Flare shape

Min. Max.

Ø 6.4

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ±4

A

Fig. 7.8

Ø 9.5

Ø 12.7

Ø 15.9

Ø 19.1

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 Pipe

Fig. 7.9
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 7.5.  

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

Fig. 7.10

 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. 7.11
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).    

Ø 22

65-67 N.m 
(663-683 kgf.cm) 23.2/0.91 23.7/0.93

75-85N.m 
(765-867 kgf.cm) 26.4/1.04 26.9/1.06

18-20 N.m 
(183-204 kgf.cm)

8.4/0.33 8.7/0.34

25-26 N.m 
(255-265 kgf.cm)

13.2/0.52 13.5/0.53

35-36 N.m 
(357-367 kgf.cm)

16.2/0.64 16.5/0.65

45-47 N.m 
(459-480 kgf.cm)

19.2/0.76 19.7/0.78
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TAKE NOTE OF FUSE SPECIFICATIONS
The air conditioner’s printed circuit board(PCB) 
is designed with a fuse that provides overcurrent 
protection. The speci�cations of the fuse are 
printed on the circuit board, such as:
Indoor unit: T5A/250VAC, T10A/250VAC. 
(applicable for unit adopts R32 refrigerant) 
Outdoor unit: T20A/250VAC(for <24000Btu/h 
unit), T30A/250VAC(for >24000Btu/h unit)

Wiring

Safety Precautions

 WARNING
• Disconnect the power supply before

working on the unit.
• All wiring must be performed according to

local and national regulations.
• Wiring must be done by a quali�ed

technician. Improper connections may
cause electrical malfunction, injury, or �re.

• An i ndependent circuit and single outlet
must be used for this unit. DO NOT plug 
another appliance or charger into the 
same outlet. If the cannot handle the load 
or there is a defect in the wiring, it can 
lead to shock, �re, and 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 power supply connection
is made through a switch that disconnects
all poles, with contact gap of at 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 located away
from gas pipes, water pipes, lightning rods,
telephone wires or other grounding wires.
Improper grounding may cause electrical
shock.   

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

• Make sure that you do not cross your 
electrical wiring with your signal wiring.
This may cause distortion and interference.

To prevent distortion when the compressor starts
(you can �nd the unit’s power information on
the rating sticker):

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

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

Outdoor Unit Wiring

 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 �rst choose the right cable size.
Be sure to use H07RN-F cables.

Table 8.1: Minimum Cross-Sectional Area of 
 Power and Signal Cables in North America

Rated Current of  

Appliance (A) AWG

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

8

NOTE: The fuse is made of ceramic. 
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b. Using wire strippers, strip the rubber jacket
from both ends of the signal cable to reveal
approximately 15cm (5.9”) of wire.

c. Strip the insulation from the ends.
d. Using a wire crimper, crimp u-lugs on the

ends.

NOTE: When connecting the wires, 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, take
o� the bolts from the maintenance board
and remove the protection board.
(See Fig. 8.1 and 8.2).

Cover

Screw

Fig. 8.1

Protection Board

Fig. 8.2

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

4. Clamp down the cable with the 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 the signal cable to reveal
about 15cm (5.9”) of the wire.

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

c.

 

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

2. Remove the cover of the electric control box 
on your indoor unit.  
 3. Connect the u-lugs to the terminals. 
Match the wire colors/labels with the labels
on the terminal block. Frmly 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.

Connective wiring diagramWiring diagram

Control box

 

Fig. 8.3

Table 8.2: Other World Regions
Rated Current of  

Appliance (A) Area (mm²)
Nominal Cross-Sectional 

≤ 6 0.75

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

Fig. 8.4

Magnetic ring(if supplied and packed with the accessories)
 

1   2   3   

 Pass the belt through
 the hole of the Magnetic 
ring  to fix it on the cable  
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You can use the unit’s automatic air�ow
adjustment function to set external static
pressure.

Automatic air�ow adjustment is the volume
of blow-o� air that has been automatically
adjusted to the quantity rated.

1. Make sure the test run is done with a dry
    coil. If the coil is not dry, run the unit for 2
    hours in FAN ONLY mode to dry the coil.

2. Check that both power supply wiring and
    duct installation have been completed
    Check that any closing dampers are open.
    Check that the air �lter is properly attached
    to the air suction side passage of the unit.

3. If there is more than one air inlet and outlet,
    adjust the dampers so that the air�ow rate
    of each air inlet and outlet conforms with
    the designed air�ow rate. Make sure the
    unit is in FAN ONLY mode. Press and set
    the air�ow adjustment button on the
    remote control to change the air�ow rate
    from H or L.

• 

• 

4. Set the parameters for automatic air�ow
    adjustment. When the air conditioning unit
    is o�, perform the follwoing steps:

- Press“COPY”.
- Press “+” or “-” to select the AF.

- Press “CONFIRM”. The air conditioning
  unit will then start the fan for air�ow
  automatic adjustment.

ON will �ash during when the
fan is on during automatic
air�ow adjustment.

After 3 to 6 minutes, the air conditioning
unit stops operating once automatic air�ow
adjustment has �nished.

 CAUTION
• DO NOT adjust the dampers when

automatic air�ow adjustment is active.
 

 CAUTION

• If there is no change after air�ow
adjustment in the ventilation paths, be sure 
to reset automatic air�ow adjustment.

• If there is no change to ventilation paths
after air�ow adjustment,contact your
dealer, especially if this occurs after
testing the outdoor unit or if the unit has
been moved to a di�erent location.

• Do not use automatic air�ow adjustment
with remote control,if you are using
booster fans, outdoor air processing unit,
or a HRV via duct.

• If the ventilation paths have been changed, 
reset air�ow automatic adjustment as 
described from step 3 onwards.

 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.  

4.

 

Clamp down the cable with the cable clamp.
The cable must not be loose or pull on the
u-lugs.

5. Reinstall the electric box cover . 

Using the wire controller to set external
static pressure (some models)



Power Specifications 
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NOTE: Electric auxiliary heating type circuit breaker/fuse need to add more than 10 A. 

Indoor Power Supply Specifications

MODEL(Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER
PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

 
208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A)

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODEL(Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER
PHASE 3 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase

 
380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 25/20 32/25 32/25 45/35

MODEL(Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER
PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

 
208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A)

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODEL(Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER
PHASE 3 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase

 
380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 25/20 32/25 32/25 45/35

Outdoor Power Supply Specifications

Independent Power Supply Specifications 
MODEL(Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER 
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

 
208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60



VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

MODEL(Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER 
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

220-240V 220-240V 220-240V220-240V 220-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

 
208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A) 25/20 25/20 40/30 50/40 50/40

MODEL(Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER 
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 3 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase

 
380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 25/20 32/25 32/25 45/35

MODEL(Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER 
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

 
220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 3 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase

 
380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 25/20 32/25 32/25 40/30

Inverter Type A/C Power Specifications  
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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 the gauge reading is still above 
-0.1MPa, check if there is a gas leak or 
water inside the pipe. If there is no leak, 
perform another evacuation for 1 or 2 hours.   

• DO NOT use refrigerant gas to evacuate the 
system. 

 

Evacuation Instructions

Before using a manifold gauge and a vacuum 
pump, read their operation manuals to make 
sure you know 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 manifold gauge’s charge hose to 

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

2. Connect the manifold gauge’s charge hose 
from the 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 manifold gauge’s Low Pressure valve 
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. It 
should read slightly higher than the 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 testing.
• DO NOT exceed the maximum allowable quantity of refrigerant or overcharge the system. 

Doing so can damage the unit or impact it’s functioning.
• 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.

• For the R290 or R32 refrigerant model, make sure the condtions within the area have been
    made safe by control of �ammable material when the refrigerant added into air conditioner.
• The maximum refrigerant charge amount of R32 is 305 grams.

• 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

R32 :  
(Total pipe length - 
standard pipe length)x 
12g(0.13oZ)/m(ft)  

(Total pipe length - 
standard pipe length)x 
24g(0.26oZ)/m(ft)  

(Total pipe length - 
standard pipe length)x 
40g(0.42oZ)/m(ft) 

φ6.35(1/4”) φ9.52(3/8”) φ12.7(1/2”) 

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) 

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)

(Total pipe length -  
standard pipe length) 
x65g(0.69oZ)/m(ft)

R410A:
(orifice tube in the indoor unit): 

(Total pipe length - 
standard pipe length) 
x30g(0.32oZ)/m(ft) 

(Total pipe length - 
standard pipe length)
x65g(0.69oZ)/m(ft) 

(Total pipe length - 
standard pipe length) 
x115g(1.23oZ)/m(ft) 

R410A:
(orifice tube in the outdoor unit): 

 (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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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) Indoor and outdoor units are properly 

installed.
b) Piping and wiring are properly connected.
c) No obstacles near the inlet and outlet of the 

unit that might cause poor performance or 
product malfunction.  

d) Refrigeration system does not leak. 
e) Drainage system is unimpeded and 

draining to a safe location. 
f) Heating insulation is properly installed.

Grounding wires are properly connected.g)
h) Length of the piping and the added 

refrigerant stow capacity have been 
recorded. 

i) 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 10
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Users in European Countries may be required to properly dispose of this unit. This appliance contains 
refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of this appliance, the law 
requires special collection and treatment. DO NOT dispose of this product as household waste or 
unsorted municipal waste. 

 

When disposing of this appliance, you have the following options:
• Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.
• When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.
• The manufacturer will also take back the old appliance free of charge.
• Sell the appliance to certified scrap metal dealers.

NOTE: Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your health 
and is bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter 
the food chain.

European Disposal Guidelines
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1. Checks to the area

3. General work area

4. Checking for presence of refrigerant

5. Presence of �re extinguisher
If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate
fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry power or CO2 fire extinguisher 
adjacent to the charging area.

7. Ventilated area
Ensure that the area is in the open or that it it adequately ventilated before breaking into the system
or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is 
carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it 
externally into the atmosphere.

8. Checks to the refrigeration equipment
Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct
specification. At all times the manufacturer s maintenance and service guidelines shall be followed.
If in doubt consult the manufacturer s technical department for assistance. The following checks shall
be applied to installations using flammable refrigerants:

6. No ignition sources
No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe 
work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a 
manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette
smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and
disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior
to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are 
no flammable hazards or ignition risks.   NO SMOKING   signs shall be displayed.

2. Work procedure

All  mintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work 
being carried out. work in confined sapces shall be avoided. The area around the work space shall 
be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of 
flammable material. 

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary 
to ensure that the risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating system, the following
precautions shall be complied with prior to conducting work on the system. 

Works shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a 
flammable gas or vapour being present while the work is being performed. 

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work,
to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak
detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. no sparking,
adequately sealed or intrinsically safe.
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Information Servicing
(Required for the units adopt R32/R290 Refrigerant only)
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9. Checks to electrical devices

10. Repairs to sealed components

the charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing
parts are installed; 
the ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
if an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuits shall be checked
for the presence of refrigerant; marking to the equipment continues to be visible and
legible.
marking and signs that are illegible shall be corrected;
refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be 
exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless
the components are constructed of materials which are inherently resistant to being
corroded or are suitably protected against being so corroded. 

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and 
component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no
electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault
cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, and adequate 
temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all
parties are advised.
Initial safety checks shall include:
    that capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of 
    sparking
    that there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering
    or purging the system;
    that there is continuity of earth bonding.

10.1  During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the
         equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely
         necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently
         operating form of leak detection shall be located at the most critical point to warn of a 
         potentially hazardous situation.
10.2  Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical
         components, the casing is not altered in such a way that the level of protection is affected.
         This shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made 
         to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.
         Ensure that apparatus is mounted securely.
         Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve
         the purpose of preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall
         be in accordance with the manufacturer s specifications.
NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection
equipment. Instrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.
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11. Repair to intrinsically safe components
Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring
that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in
use. Intrinscially safe components are the only types that can be worked on while live in the
presence of a flammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating.
Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result
in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak. 

12. Cabling
Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp
edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the
effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

15. Removal and evacuation
When breaking into the refrigerant circuit to make repairs of for any other purpose 
conventional procedures shall be used, However, it is important that best practice is followed 
since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to:
     remove refrigerant;
     purge the circuit with inert gas;
     evacuate;
     purge again with inert gas;
     open the circuit by cutting or brazing.
The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be
  flushed   with OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times.
Compressed air or oxygen shall not be used for this task. 
Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to 
fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down
to a vacuum. This process shall be repeated until no refrigerant is within the system. 

13. Detection of �ammable refrigerants
Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or 
detection of refrigerant leaks. A halide torch(or any other detector using a naked flame)
shall not be used.

14. Leak detection methods
The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable
refrigerants. Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the 
sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration.(Detection equipment shall be
calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition
and is suitable for the refrigerant. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the
LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate
percentage of gas (25% maximum) is confirmed. Leak detection fluids are suitable for use with
most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine 
may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.  
If a leak is suspected ,all naked flames shall be removed or extinguished. If a leakage of refrigernat
is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or 
isolated(by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak . Oxygen free
nitrogen(OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing process.
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17. Decommissioning
Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar
with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants
are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall
be taken.

In case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that 
electrical power is available before the task is commenced.
a) Become familiar with the equipment and its operation.
b) Isolate system electrically
c) Before attempting the procedure ensure that:
   mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
   all personal protetive equipment is available and being used correctly;
   the recovery process is supervised at all times by a competent person;
   recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
d) Pump down refrigerant system, if possible.
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from
    various parts of the system.
f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer s instructions.
h) Do not overfill cylinders. (No more than 80% volume liquid charge).
i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that
   the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves
   on the equipment are closed off.
k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has
    been cleaned and checked.

16. Charging procedures
In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed:
    Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging
    equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimize the amount of
    refrigerant contained in them.
    Cylinders shall be kept upright.
    Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant.
    Label the system when charging is complete(if not already).
    Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.
    Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be
    leak tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test
    shall be carried out prior to leaving the site.

   

,

When the final OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure 
to enable work to take place. This operation is absolutely vital if brazing operations on the 
pipe-work are to take place.
Ensure that the outlet for the vacuum pump is not closed to any ignition sources and there 
is ventilation available.
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1.  Transport of equipment containing �ammable refrigerants
     Compliance with the transport regulations
2.  Marking of equipment using signs
     Compliance with local regulations
3.  Disposal of equipment using �ammable refrigerants
     Compliance with national regulations
4.  Storage of equipment/appliances
     The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer’s instructions.
5. Storage of packed (unsold) equipment
    Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the 
    equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge.
    The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be 
    determined by local regulations.

20. Transportation,  marking and storage for units

18. Labelling
Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of 
refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the 
equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

19. Recovery
When removing refrigerant from a system, either for service or decommissioning, it is 
recommended good practice that all refrigerants are removed safely.
When tranferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant 
recovery cylinders are employed. Ensure that the correct numbers of cylinders for holding 
the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the 
recovered refrigerant and labelled for that refrigerant(i.e special cylinders for the 
recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and 
associated shut-off valves in good working order.
Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions 
concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of
flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available
and in good working order.
Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before
using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been 
properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent
ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.
The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct
recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants
in recovery units and especially not in cylinders.
If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been 
evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not
remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to retruning
the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be 
employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried
out safely.
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ÖNEMLİ NOT: 
Yeni klima ünitenizi kurmadan 
veya çalıştırmadan önce bu 
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İleride başvurmak üzere bu 
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Dikkat: Yangın Riski 

(yanlızca R32/R290 soğutucu 
gaz için  ) 

 
 

UYARI: 
Servis sadece ekipman üreticisi tarafından önerildiği şekilde yapılmalıdır. 
Diğer vasıflı personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım, yanıcı 
soğutucuların kullanımı konusunda yetkin kişinin gözetiminde yapılır. Daha 
fazla ayrıntı için, lütfen “Servisle ilgili bilgiler” bölümüne bakın. 
(Bu sadece ünite R32 / R290 Soğutucu Soğutucu akışkan benimseyen için 
gereklidir). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Kurulumdan Önce Güvenlik Önlemlerini Okuyun 
Talimatların dikkate alınmaması nedeniyle yapılan yanlış kurulum ciddi hasara veya yaralanmaya neden 
olabilir. Potansiyel hasar veya yaralanmaların ciddiyeti, UYARI veya Dikkat olarak sınıflandırılır.. 

 
   UYARI 

  DİKKAT 

 
 

UYARI 
 

1.Kurulumdan önce Güvenlik Önlemlerini dikkatlice okuyun. 
2. Mutfak, server odası vb. Gibi bazı fonksiyonel ortamlarda, özel tasarımlı klima 
ünitelerinin kullanılması şiddetle önerilir. 
3. Bu klima ünitesini yalnızca eğitimli ve sertifikalı teknisyenler kurmalı, tamir 
etmeli ve bakımını yapmalıdır. 
4. Yanlış montaj, elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızmaya, yangına veya 
ekipmanın ve kişisel malların zarar görmesine neden olabilir. 
(Kuzey Amerika'da, montaj işlemi yalnızca yetkili personel tarafından NEC ve CEC 
gereklerine uygun olarak yapılmalıdır.) 
5. Bu kılavuzda belirtilen kurulum talimatlarını kesinlikle izleyin. 
6. Üniteyi kurmadan önce, ünitenizi seçebilecek kuvvetli rüzgarları, tayfunları ve 
depremleri göz önünde bulundurun ve buna göre konumlandırın. Bunu yapmamak, 
ekipmanın arızalanmasına neden olabilir. 
7. Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterliliği düşük 
olan kişiler ya da cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve anlaşılmasıyla ilgili 
denetim veya talimat verilmişse, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından 
kullanılabilir. ilgili tehlikeler. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve 
kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 
(EN Standart gereksinimleri) 
8. Buz çözme işlemini hızlandırmak veya üretici tarafından tavsiye edilenler 
dışında temizlemek için araçlar kullanmayın. 
9. Bu cihazın, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve 
bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır; (IEC Standart 
şartı) 
10. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar denetlenmelidir. (IEC 
Standart şartı) 
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1 Güvenlik Önlemleri 

Bir uyarıya dikkat edilmemesi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir. 

Bu sembol, belirtilen eylemi asla gerçekleştirmemeniz gerektiğini gösterir. 

 



UYARI 
 
11. Elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya 
benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir. 
12. Cihaz, ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olarak monte edilmelidir. 
13. Tüm kutuplarda en az 3 mm açıklığa sahip olan ve 10mA'yı aşabilecek bir kaçak akım 
olan, 30mA'yı geçmeyen bir anma akım cihazı (RCD) olan ve 30mA'yı geçmeyen anma akım 
cihazı (RCD) olan bir tüm kutup bağlantı kesme cihazı Kablolama kurallarına uygun olarak 
sabit kablolamada. 
14. Cihazın bağlantısının kesilmesi, kablolama kurallarına uygun olarak sabit 
kablolamalarda çok kutuplu bir bağlantı kesme tertibatı ile birleştirilmelidir. 
15. Soğutucu akışkan devresi üzerinde çalışmak veya içine girmekle meşgul olan herhangi 
bir kişi, endüstrinin onayladığı bir değerlendirme otoritesinden geçerli bir sertifikaya sahip 
olmalıdır; bu, endüstrinin kabul görmüş değerlendirme şartnamesine uygun olarak soğutucu 
akışkanları güvenli bir şekilde kullanma yetkinliğine yetki verir. 
16. Servis yalnızca ekipman üreticisi tarafından önerildiği şekilde yapılmalıdır. 
17. Diğer vasıflı personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım, yanıcı soğutucuların 
kullanımı konusunda yetkili kişinin gözetimi altında yapılır. 
18. Cihaz, mekanik hasar görmemesi için saklanmalıdır. 
19. Havalandırma deliklerini tıkanıklıklardan uzak tutun. 
20. Tüm çalışmalar tamamlanıncaya kadar gücü açmayın. 
21. Klimayı taşırken veya yerini değiştirirken, birimin bağlantısını kesmek ve yeniden 
kurmak için deneyimli servis teknisyenlerine danışın. 
22. Mutfak, sunucu odası vb. Bazı fonksiyonel ortamlarda, özel tasarımlı klima ünitelerinin 
kullanılması şiddetle önerilir. 
23. Fişin çıkarılması, bir operatörün, fişinin çıkarılmış halde kaldığı herhangi bir noktadan 
kontrol edebileceği şekilde olmalıdır. 
24. Bu mümkün değilse, cihazın yapımı veya montajı nedeniyle, izole pozisyonda bir 
kilitleme sistemi ile bağlantı kesilmesi sağlanacaktır. 
25. Cihazın desteğine nasıl monte edileceğini, lütfen "iç ünite montajı" ve "dış ünite 
montajı" ile ilgili bilgileri okuyunuz. 
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. 

DİKKAT 



       R32/R290 Soğutucu kullanmak için uyarılar 
 

1. Kurulum (Boşluk) 
- Boru tesisatının asgari düzeyde tutulması. 
- Bu boru işleri fiziksel hasarlardan korunmalıdır. 
- Ulusal gaz yönetmeliklerine uygunluğa dikkat edilmelidir. 
- Mekanik bağlantılara bakım amacıyla erişilebilmelidir. 
- Mekanik havalandırma gerektiren durumlarda havalandırma açıklıkları 
tıkanıklıklardan uzak tutulmalıdır. 
- Ürünün elden çıkarılması sırasında uygun şekilde işlenen ulusal düzenlemelere göre 
hareket edin. 
- Cihaz, oda büyüklüğünün işletme için belirtilen oda alanına karşılık geldiği iyi 
havalandırılan bir alanda saklanmalıdır. 
- Soğutucu akışkan borularının ulusal gaz yönetmeliklerine uygun olacağı yerler. 
2. Servis 
- Soğutucu akışkan devresi üzerinde çalışmak veya içine girmekle meşgul olan 
herhangi bir kişi, endüstrinin onayladığı bir değerlendirme otoritesinden geçerli ve 
geçerli bir sertifikaya sahip olmalıdır; 
- Servis işlemleri sadece ekipman üreticisi tarafından önerildiği şekilde yapılmalıdır. 
Diğer vasıflı personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım, yanıcı soğutucuların 
kullanımı konusunda yetkin kişinin gözetiminde yapılır. 
3. Buz çözme işlemini hızlandırmak veya üretici tarafından önerilenler dışında 
temizlemek için araçlar kullanmayın. 
4. Cihaz sürekli yanan ateşleme kaynakları bulunmayan bir odada saklanmalıdır 
(örneğin: açık alevler, bir çalıştırma gazı cihazı veya çalışan bir elektrikli ısıtıcı) 
5. Delmeyin ya da yakmayın. 
6. Soğutucu akışkanların koku içermediğini unutmayın. 
7. Yabancı maddelerin (yağ, su vb.) Borulara girmemesine daha fazla dikkat edin. 
Ayrıca, boruları saklarken, sıkma, bantlama vb. İle açıklığı güvenli bir şekilde kapatın. 
İç üniteler için, yalnızca iç üniteyi bağlarken ve boruları bağlarken (iç mekanda 
bağlantı yaparken) R32 alevsiz mafsal bağlantı kullanın. Belirtilenlerin dışında 
boruların, havasız somun veya havşa somunların kullanılması, içeri akış havasının 
neden olduğu soğutucu döngüsünün yüksek iç basıncı nedeniyle ürünün 
arızalanmasına, patlamış borulara veya yaralanmaya neden olabilir. 
8. Cihaz, zemin alanı X m²'den büyük olan bir odaya kurulmalı, çalıştırılmalı ve 
depolanmalıdır (Lütfen aşağıdaki forma bakınız). Cihaz havalandırılmamış bir alana 
kurulmamalıdır, eğer bu alan X m²'den küçük ise (Lütfen aşağıdaki forma bakınız). 
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Tablo.1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo.1-2 

Max Soğutucu Akışkan Şarjı (kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min. Oda alanı (m 2 ) 

 

Soğutucu 
akışkan Tipi 

LFL(kg/m 3) Kurulum 
yüksekliği 
H0(m) 

   Kg cinsinden şarj miktarı 
Minimum 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. Gazın cinsi ve miktarı hakkında ayrıntılı 
bilgi için, lütfen ünitenin üzerindeki ilgili etikete veya dış ünite ambalajındaki 
“Kullanıcı El Kitabı - Ürün Fiche” kısmına bakın. (Avrupa 
Yalnızca sendika ürünleri). 
2. Ünitenin montajı, servisi, bakımı ve onarımı yetkili bir teknisyen tarafından 
yapılmalıdır. 
3. Ürünün sökülmesi ve geri dönüştürülmesi sertifikalı bir teknisyen tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 
4. 5 ton CO2 eşdeğeri veya daha fazla, ancak 50 ton CO2 eşdeğeri miktarda florlu 
sera gazı içeren ekipmanlar için, Sistemde bir sızıntı tespit sistemi kurulu ise, en az 
her 24 ayda bir kaçak kontrolü yapılmalıdır.  
5. Ünite sızıntılara karşı kontrol edildiğinde, tüm kontrollerin uygun şekilde 
kaydedilmesi şiddetle önerilir. 

Florlu Gazlar Hakkında Not 

Soğurucu 
akışkan tipi 

LFL(kg/m 3) Kurulum 
Yüksekliği 
H0(m) 

Kat Alanı (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 ünitede veya dış ünitede gösterilen sembollerin açıklaması 
(üniteye uygulanabilir R32 / R290 Soğutucu akışkan kullanır): 

 
 
 

 

 
UYARI 

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

 
DİKKAT Bu sembol kullanım kılavuzunun dikkatlice okunması gerektiğini gösterir. 

 
DİKKAT Bu sembol bir servis personelinin bu ekipmanı montaj 

kılavuzuna bakarak kullanması gerektiğini gösterir.  DİKKAT 

 DİKKAT Bu sembol kullanım kılavuzu veya montaj kılavuzu gibi bilgilerin 
mevcut olduğunu gösterir.. 
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Klima sistemi aşağıdaki aksesuarlar ile birlikte gelir. Klimayı monte etmek için tüm montaj 
parçalarını ve aksesuarlarını kullanın. Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına ve 
yangına veya ekipman arızasına neden olabilir. 

 

İSİM ŞEKİL MİKTAR 
 
 

Baru ve ek parçaları 

Ses geçirmez / yalıtım kılıf 
 

 2 

Conta süngeri (bazı modeller) 
 

1 

Ağız (bazı modeller) 
 

 1 

Tahliye Borusu Ek 
Parçaları 
(soğutma ve ısıtma için) 

Tahliye bağlantısı (bazı modellerde)  1 

Conta Halkası (bazı modellerde)  1 

EMC manyetik halka 
(bazı modeller) 

Manyetik halka 
(S1 ve S2 elektrik kablolarını (P & Q & 
E) manyetik halkanın etrafına iki kez 
sarın) 

 

 
S1&S2(P&Q&E) 

 
1 

 Manyetik halka 
(Montajdan sonra bağlantı kablosunu iç ünite ile 
dış ünite arasına bağlayın.) 

 

 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diğerleri 

Kullanım Kılavuzu  
 1 

Kurulum Kılavuzu  
 1 

Bakır somun (bazı modeller) 
Not: iç ve dış üniteler arasındaki bağlantı 
borularını yapmak için kullanılır. 

 

 

 
2 

Transfer konektörü (Φ12.7-Φ15.9)/ 
(Φ0.5in-Φ0.63in) (iç ünite ile paketlenmiş ) not: 
Boru boyutu cihazdan cihaza değişiklik 
gösterebilir. Farklı boru boyutu gereksinimlerini 
karşılamak için bazen boru bağlantılarının dış 
üniteye monte edilmiş bir transfer konektörüne 
ihtiyacı vardır. 

 
 

 

 
 

1 
(bazı modellerde) 

Transfer konektörü (Φ6.35-Φ9.52)/ 
(Φ0.25in-Φ0.375in) (iç ünite ile paketlenmiş) 
not: Boru boyutu cihazdan cihaza değişiklik 
gösterebilir. Farklı boru boyutu gereksinimlerini 
karşılamak için bazen boru bağlantılarının dış 
üniteye monte edilmiş bir transfer konektörüne 
ihtiyacı vardır . 

 
 

 

 
 

1 
(bazı modellerde) 

Transfer konektörü (Φ9.52-Φ12.7)/ 
(Φ0.375in-Φ0.5in) (iç ünite ile paketlenmiş, çok 
tip modeller için kullanılan sadece ) 
Not: Boru boyutu cihazdan cihaza değişiklik 
gösterebilir. Farklı boru boyutu gereksinimlerini 
karşılamak için bazen boru bağlantılarının bir 
aktarıma ihtiyacı vardır. dış üniteye takılı 
konektör 

 
 
 

 

 
 

1 
(bazı modellerde) 

Ekran için bağlantı kablosu (2m)  
 1(bazı modellerde) 

Kordon koruma kauçuk halka  
1(bazı modellerde) 

 
 

 

 

 Page 9  

• İki tür uzaktan kumanda vardır: kablolu ve kablosuz. 
Müşteri tercihlerine ve gereksinimlerine göre bir uzaktan kumanda seçin ve uygun bir yere kurun. 
Uygun bir uzaktan kumanda seçimi konusunda rehberlik için kataloglara ve teknik literatüre 
bakın.. 

  

Opsiyonel aksesuarlar 

Aksesuarlar 



Üniteyi aşağıdaki gibi yerlere monte 
etmeyin: 
Petrol sondajı veya kırma ile ilgili alanlarda 
Havada tuz içeriği yüksek olan kıyı 
bölgelerinde 
Havada yakıcı gaz bulunan bölgelerde, 
Kaplıcalar gibi 
Fabrikalar gibi elektrik dalgalanmalarının 
olduğu bölgelerde 
Dolaplar gibi kapalı alanlarda 
Doğalgaz kullanan mutfaklarda 
Güçlü elektromanyetik dalgaların olduğu 
alanlarda  
Yanıcı maddeleri veya gazları depolayan yerler  
Banyo veya çamaşır odası gibi yüksek nemli 
odalarda 

DİKKAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava girişi  
Elektrik kontrol kabini 

   Hava filtresi(bazı modellerde) 
 
 

Hava çıkışı 
 
 

Şek 3.1 

Drenaj hortumu 
 

Soğutucu Akışkan Bağlantı Borusu 

Güvenlik Önlemleri  
 

İç Ünite Kurulum Talimatları  
1. Adım: Kurulum yerini seçin 
İç ünite aşağıdaki gereksinimleri karşılayan 
bir yere kurulmalıdır: 
√ Kurulum ve bakım için yeterli oda 

bulunmaktadır. 
√  Bağlantı borusu için ve drenaj borusu 
 yeterli oda var. 

                  √Yatay tavanda iç ünitenin ağrlığı ve yapısı 
                   korunmalı. 

√  Hava girişi ve çıkışı engellenmiyor. 
√  Hava akımı tüm odayı doldurabilir. 
√  Isıtıcılardan doğrudan radyasyon yoktur. 
√  9000Btu ila 18000Btu arası soğutma kapasitesine 

sahip modeller sadece bir oda için geçerlidir. 
              Bakım Odası 

20cm veya daha fazla 
 

30cm veya daha fazla 
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60cmX60cm Kontrol 
deliği Şek. 3.2 

 

 

UYARI 
• Statik veya görüntü bozulmasını 
önlemek için iç ve dış üniteleri, 
kabloları ve telleri televizyon veya 
radyolardan en az 1 m (3,2 ’) uzağa 
yerleştirin. Cihazlara bağlı olarak, 1m 
(3,2 ’) uzaklık yeterli olmayabilir. 
• İç ünite binanın metal bir yerine 
monte edilmişse, elektriksel olarak 
topraklanmalıdır. 

DİKKAT 

İç Ünite Montajı  
İç Ünite Parçaları 

İç Ünite 
M

ontajı 



2. Adım: İç Üniteyi Asın. 

1. Tavandaki konumlandırma dört vida cıvata deliğini bulmak için lütfen aşağıdaki şemalara 
bakın. Tavan kancası deliklerini deleceğiniz yerlerin işaretlendiğinden emin olun. 

 
Tablo.3-1 (unite: mm/inch) 

 
MODEL 
(Btu/h) 

Anahat boyut Hava çıkış açıklığı 
boyutu 

Hava giriş açıklığı 
boyutu 

Montaj pabucu 
boyutu 

A B C D E F G H I J 

18K 880/34.6 210/8.3 674/26.5 600/23.6 136/5.4 706/27.8 190/7.5 782/30.8 920/36.2 508/20 

24K 1100/43.3 249/9.8 774/30.5 700/27.6 175/6.9 926/36.5 228/8.9 1001/39.4 1140/44.9 598/23.5 

30K~36K 1360/53.5 249/9.8 774/30.5 700/27.6 175/6.9 1186/46.7 228/8.9 1261/49.6 1400/55.1 598/23.5 

36K~60K 1200/47.2 300/11.8 874/34.4 800/31.5 227/8.9 1044/41.1 280/11 1101/43.3 1240/48.8 697/27.4 
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Hava çıkışı boyutları 
 

  

Hava girişi boyutları 
 
 
 

Hava filtresi 
 
 
 
        Azalan havalandırma açıklığı ve takılı kanca 
 
 
 

Hava filtresi 
 
 

Elektrik kontrol kutusu 
 
 

Şek. 3.3 

Iç ünite 
m

ontajı 



Ahşap 
Ahşap montajı tavan kirişine yerleştirin, sonra 
asılı vida cıvatalarını takın(bkz.şk.3.4) 

 
Ahşap montaj 

 

Şek. 3.4 
Yeni beton tuğlalar 

Vida cıvatalarını yerleştirme veya gömme. 
(bkz.şek. 3.5) 

 

(Bıçak şekli ekleme) (sürgü ekleme) 

Şek. 3.5 
Orijinal beton tuğlalar 
Gömme vida cıvata, çatlak ve çubuk kablo 
demeti kullanın. (Bkz.Şek.3.6) 

3. Asma vida cıvatalarını takın.  

Çatı kirişini kesin. 
 Kesimin yapıldığı noktayı güçlendirin. 
Tavan kirişini pekiştirin. 

4. Bir montaj yeri seçtikten sonra, üniteyi monte 
etmeden önce soğutucu akışkan borularını, 
drenaj borularını ve ayrıca iç ve dış kabloları 
bağlantı noktalarıyla hizalayın.. 

5. İç tavandaki tavan kanca konumlarına 
derinlemesine 10 cm (4 ”) delik açın. 
Matkabı tavana 90 ° açıyla tuttuğunuzdan 
emin olun.. 

6. Verilen pulları ve somunları kullanarak 
cıvatayı sabitleyin. 

7. Dört süspansiyon cıvatasını takın. 
8.İç üniteyi kaldırmak ve sabitlemek için en az iki 

kişi ile monte edin. Asma cıvataları ünitenin askı 
deliklerine yerleştirin. Verilen pulları ve 
somunları kullanarak bunları sıkın. (Bkz.Şek. 3.8).

 

çalik çubuk 
Gömme vidal cıvata 

(Boru asılı ve gömme vida cıvata) 

Şek. 3.6 
Çelik çatı kiriş yapısı 
Destek çelik açısını takın ve kullanın. 
(Bkz.Şek.3.7) 

 

Asılı vida cıvata 
 
 
 
 

Şek. 3.7 

Şek. 3.8 
8.  İç üniteyi bir blok ile asılı vida 

cıvatalarına takın. Sızıntıları önlemek 
için iç üniteyi bir seviye göstergesi 
kullanarak düz şekilde yerleştirin (Bkz. 
Şek. 3.9). 

 

 
Darbeye dayanıklı yastık 

Vida somunu 

 
2. Ana gövdeyi taktıktan sonra boruları ve 

telleri takın ve takın. Nereden 
başlayacağınızı seçerken, çekilecek 
boruların yönünü belirleyin. Özellikle 
tavanın olduğu durumlarda, üniteyi monte 
etmeden önce soğutucu akışkan 
borularını, drenaj borularını ve iç ve dış 
hatları bağlantı noktaları ile hizalayın. 

pul 

Asılıvida civata 

Çıkıntı parçası 
 
 

Şek.3.9 

 

 
 

Asılı vida cıvataları 

Asma 
cıvatala
rı 

 

Ünite gövdesi tamamen delikle aynı 
hizada olmalıdır. Devam etmeden önce 
ünitenin ve deliğin aynı boyutta 
olduğundan emin olun. 

CAUTION 

   

NOT: Minimum tahliye eğiminin 1/100 
veya daha fazla olduğunu 

 

Iç ünite 
m

ontajı 



 

3.Adım: Kanal ve aksesuar montajı 
1. Filtreyi (isteğe bağlı) hava giriş 
boyutuna göre takın. 
2. Tuval bağlaması ile gövde arasına 
kanal. 
3. Hava giriş ve hava çıkış kanalı, hava 
geçişi kısa devresini önlemek için 
yeterince ayrı olmalıdır. 
4. Kanalı aşağıdaki şemaya göre 
bağlayın:

 4.Adım: Hava giriş yönünü ayarlayın 
(Arka taraftan alt tarafa) 

1. Havalandırma panelini ve flanşı çıkarın. 
 
                                           hava dönüşü falanşı 
 
 
 
 

Havalandırma paneli 
bez bağlantısı bez bağl. Şek. 3.11 

 
 
 
 
 

Şek. 3.10 
5. İç üniteyi kurarken aşağıdaki statik basınç 

kurallarına bakın.. 

Tablo.3-2 
 

MODEL 
(Btu/h) 

Statik Basınç 
(Pa) 

18K 0~100 

24K 0~160 

30K~36K 0~160 

36K~60K 0~160 

 
Fan motoru statik basıncını harici 
kanal statik basıncına göre değiştirin. 

2. Havalandırma panelinin ve hava dönüş 
flanşının montaj pozisyonlarını değiştirin. 

Havalandırma paneli 
 
 
 
 
 
 

Şek. 3.12 

3. Filtre ızgarasını takarken, aşağıdaki şekilde gösterildiği 
gibi flanşı içine oturtun. 

 
 
 
 

Şek. 3.13 
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NOT: Bu kılavuzdaki tüm şekiller sadece 
tanıtım amaçlıdır. Satın aldığınız klima, 
şekli benzer olsa da tasarımda biraz farklı 
olabilir 

 

 
İzolasyon kabini 

kontrol deliği
 

Hava girişi 
 

NOT: 
1. Bağlantı kanalı ağırlığını iç üniteye 
yerleştirmeyin. 
2. Kanalı bağlarken, titremeyi önlemek   
için yanmaz bir kanvas bağ kullanın. 
3. Yoğuşmayı önlemek için yalıtım 
köpüğü kanalın dışına sarılmalıdır. Son 
kullanıcı gerektiriyorsa gürültüyü 
azaltmak için bir iç kanal alt katmanı 
eklenebilir. 

İç Ünite 
m

ontajı 



5.Adım: Taze hava kanalı kurulumu 
Boyut : 

Taze hava için kanal bağlantısı 

 
MODLE 
18-60 

Ø125mm(4.92”) Ø160mm(6.3”) 

Şek. 3.14 
6.Adım: Motor ve drenaj pompası bakımı  

(arka havalandırmalı panel örnek olarak kullanımıştır) 

Motor bakım: 
1. Havalandırmalı paneli çıkartın. 
2. Üfleyici muhafazasını çıkarın. 
3. Motoru alın.

 

 
 
 

Pompa bakımı: 

 
 
 
 
Motor 
 
Fan Muhafazası 
Havalandırmalı 
panel 

Şek. 3.15 

1. Drenaj pompasından dört vidayı çıkarın. 
2. Pompa güç kaynağını ve su seviyesi anahtar kablosunu çıkarın. 
3. Pompayı ayırın. 

 
 
 
 
 
 
 

Şek. 3.16 
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Pompa 

İç ünite 
m

ontajı 



 

 

 
 

Dış Ünite Kurulum Talimatları  
 
1.Adım: Kurulum yerini seçin. 
Dış ünite aşağıdaki gereksinimleri karşılayan 
yere monte edilmelidir: 

√  Alan yanıcı gaz ve kimyasallardan arındırılmış 
olmalıdır. 

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

√  Eğer mümkünse , dış üniteyi doğrudan güneş ışığına 

√  Dış üniteyi iç üniteye mümkün olduğunca 
yakın yerleştirin. 

√  Kurulum ve bakım için yeterli alan 
olduğundan emin olun. 

√  Hava girişi ve çıkışı engellenmemeli 
veya kuvvetli rüzgara maruz 
bırakılmamalıdır. 

√  Ünitenin bulunduğu yerin kar yağışlarına, 
yaprak birikimine veya diğer mevsimsel 
döküntülere maruz kalmayacağından emin 
olun. Mümkünse, ünite için bir tente 
sağlayın. Tente hava akışını 
engellemediğinden emin olun. 

√  Kurulum alanı kuru ve iyi havalandırılmalıdır. 
√  Bağlantı borularını ve kablolarını takmak 

ve bakım için bunlara erişmek için yeterli 
alan olmalıdır 

Güçlü rüzgar 
 
 
 
 
 

Güçlü rüzgar 

maruz kalan yere kurmayın. 
√  Mümkünse, ünitenin komşularınızın mülkünden 

uzakta olduğundan ve ünitenin gürültüsünün 
rahatsız etmeyeceğinden emin olun. 

√  Eğer yer güçlü rüzgarlara maruz kalırsa (örneğin: bir 
deniz kıyısına yakın), ünite rüzgardan korunmak için 
duvara yaslanmalıdır. Gerekirse, bir tente kullanın. 
(Bkz.Şek. 4.1 & 4.2) 

√  Statik veya görüntü bozulmasını önlemek için 
iç ve dış üniteleri, kabloları ve telleri 
televizyon veya radyolardan en az 1 metre 
uzağa yerleştirin. Radyo dalgalarına bağlı 
olarak, tüm parazitleri ortadan kaldırmak için 
1 metre mesafe yeterli olmayabilir. 

 
 
 
 

Güçlü rüzgar 

 

Şek. 4.1 Şek. 4.2 
2.Adım: Dış üniteyi takın. 

Dış üniteyi ankraj cıvataları ile sabitleyin (M10) 
 
 
 

>60cm / 23.6” 
 
 

  
                                      Cıvatalarla sabitleyin 
 
 
 
 

 
Şek. 4.3  
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Dış Ünite Kurulumu 4 

• Hava sirkülasyonunu 
engelleyebilecek tüm engelleri 
kaldırdığınızdan emin olun. 
• Kurulum ve bakım için yeterli 
alan olduğundan emin olmak için 
Uzunluk Özellikleri’ne bakın.. 

DİKKAT 

D
ış Ünite 
m

ontajı 



Dış Ünite Tipleri ve Spesifikasyonları. 

Split Tip Dış Ünite 
(Şekil'e bakın 4.4, 4.5, 4.6, 4.10 ve Tablo 
4.1) 

 
Dikey deşarj tipi dış ünite 

(Şekil'e bakın 4.7, 4.8, 4.9 ve Tablo 4.2) 

(Duvar veya engel) 

 
 
 
                   Şek. 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.5 

 
H 

 
 
 
 

W 

W Şek. 4.7 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 

Fig. 4.8 

Hava 
çıkışı 

 
 

>152.4cm / 60” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 

W 
 
 
 
 
 
 
 

D 

 
 

A 
 
 
 

D    B 
(Duvar veya 

engel) 

Şek. 4.6     
>45.7cm / 18” 

 
Hava girişi 

 

Tablo 4.1: Split tip dış ünite uzunluk 
özellikleri (unit: mm/inch) 

 
 

>45.7cm / 18” >45.7cm / 18” 

 
Hava girişi hava girişi 

 
 
 

Hava girişi >45.7cm / 18” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şek. 4.9 
Table 4.2: Dikey deşarj tipi dış ünite 

uzunluk özellikleri (unit: mm/inch) 
 

 
MODEL 

18 

Bayutlar 

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 

D
ış Ünite 
m

ontajı 
Diş Ünite bayutları 

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. Tahliye eklemini ünitenin taban tavasındaki 
deliğe yerleştirin. 

3. Tahliye bağlantısını, ünitenin önüne bakacak 
şekilde yerine oturana kadar 90 ° döndürün. 

4.  Isıtma modunda suyu üniteden yönlendirmek için 
bir tahliye hortumu uzatmasını (dahil değildir) 
tahliye bağlantısına bağlayın. 

 Tahliye bağlantısı bir lastik conta ile gelmezse 
(bkz. Şekil 4.12 - B), aşağıdakileri yapın: 

Tahliye eklemini ünitenin taban 
tavasındaki deliğe yerleştirin. Drenaj 
derzi yerine tıklayacaktır 
Isıtma modunda suyu üniteden 
yönlendirmek için bir tahliye hortumu 
uzatmasını (dahil değildir) tahliye 
bağlantısına bağlayın. 

 

 
Şek. 4.10 

 
Seri kurulum satırları 

Tablo 4.3  H, A ve L arasındaki ilişkiler 

aşağıdaki gibidir. 
 
 
 
 

    conta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dreanaj  

 
 
    conta

 
 

 
 
 
 
 

H Şek. 
4.11 

(A) (B) 
Şek. 4.12 

 
L Duvarda Delik Açma Hakkında Notlar  

 Soğutucu akışkan boruları ve iç ve dış üniteleri 
birbirine bağlayacak sinyal kablosu için duvara 
bir delik açmanız gerekir. 

1. Dış ünitenin konumuna göre duvar 
deliğinin konumunu belirleyin. 

2. 65 mm (2,5 inç) karotlu matkap 
kullanarak duvarda bir delik açın. 

Drenaj Ortak Kurulum  
 

Tahliye bağlantısı bir lastik conta ile 
birlikte geliyorsa (bkz. Şekil 4.12 - A), 
aşağıdakileri yapın: 

1. Dış üniteye bağlanacak olan tahliye 
bağlantısının ucuna lastik contayı takın.

 

 
3. Koruyucu duvar manşonunu deliğe yerleştirin. 

Bu, deliğin kenarlarını korur ve montaj 
işlemini tamamladığınızda contanın 
kapatılmasına yardımcı olur.

NOT: Duvar deliğini delerken, kablolardan, 
tesisattan ve diğer hassas bileşenlerden 
uzak durduğunuzdan emin olun. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

NOT: Suyun, su hasarına veya kayma 
tehlikesine neden olmayacağı güvenli bir 
yere drene olduğundan emin olun.). 

D
ış Ünite 
M

ontajı 

60
 cm

 / 
23

.6
” a

bo
ve

 

 L A 
 
L ≤ H 

L ≤ 1/2H 25 cm / 9.8” yada daha 
fazla 

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11.8” yada daha 
fazla 

L > H Yüklenemiyor 
 



 
 

 
 

 
 
 

Tahliye borusu, suyu üniteden uzağa 
tahliye etmek için kullanılır. Yanlış montaj 
birim ve mal hasarına neden olabilir. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Pompalı üniteler için boşaltma borusu tesisatı 
Tavan

İç Ünite drenaj borusu kurulumu 
         Tahliye borusunu Şek.5.2'de gösterildiği gibi takın. 

 
<20cm 
(7.9”) 

 
 

Lean over 1/50 

1. Yoğuşma ve sızıntıyı önlemek için drenaj 
borusunu ısı yalıtımı ile kapatın. 
2. Boşaltma hortumunun ağzını ünitenin çıkış 
borusuna takın. Hortumun ağzını kılıflayın ve 
bir boru tokası ile sıkıca tutturun. (Şekil 5.1) 

Deranej 
hortumu

 
 
 
 
 
 
 

0 - 75mm      
(3”) 

Şek. 5.3 
 

 
 

Drenaj 
borusu bağlantı 
noktası 

Boru tokası İzolasyon 

Şek. 5.1 
Ceiling 

 
 

0-53cm 
(20.8”) 

 
Şek. 5.4 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Ş  
≥10cm (4”) 

Drenaj Borusu Kurulumu 

DİKKAT 
• Su borularına zarar verebilecek yoğuşmayı 
önlemek için tüm boruları yalıtın. 
• Tahliye borusu bükülmüş veya takılmışsa 
yanlış şekilde su sızabilir ve su seviyesi 
anahtarının arızalanmasına neden olabilir. 
• ISITMA modunda, dış ünite 
boşaltma suyu Su hasarı ve kaymasını 
önlemek için tahliye hortumunun uygun bir 
alana yerleştirildiğinden emin olun. 
• Tahliye borusunu kuvvetlice çekmeyin. Bu 

bağlantısını kesebilir. 

5 

Not: birden fazla boşaltma borusunu bağlarken, 
Şekil 5.4'te gösterildiği gibi boruları takın. 

SATIN ALMA BORULARI ÜZERİNE NOT 

DRENAJ BORUSU KURULUMU HAKKINDA NOT 

. Uzatılmış bir tahliye borusu 
kullanırken, iç bağlantıyı ek bir koruma 
borusu ile sıkın. Bu gevşemesini önler. 
. Suyun klimanın içine geri akmasını 
önlemek için drenaj borusu en az 1/100 
gradyanda aşağı doğru eğimli olmalıdır. 
. Borunun sarkmasını önlemek için, her 1-
1.5m'de (39-59 ”) boşluk asılı kablolar. 
. Tahliye borusunun çıkışı gövdenin pompa 
bağlantısından daha yüksekse, iç ünitenin 
egzoz çıkışı için bir kaldırma borusu 
kullanın. Kaldırma borusu tavan 
panelinden 55 cm'den (21,7 ”) yüksek 
olmamalıdır. Ünite ile kaldırma borusu 
arasındaki mesafe 20 cm'den (7,9 ”) az 
olmalıdır. Yanlış montaj, suyun üniteye 
geri akmasına ve taşmasına neden olabilir. 
.  Hava kabarcıklarını önlemek için, tahliye 
hortumunu düz tutun veya hafifçe yukarı kaldırın 
(<75mm / 3 ”). 
 
 

 
 
 

1-1 5m 
(39-59”) 

1-1 5m 
(39-59”) 

 

Bu kurulum bir polietilen boru gerektirir (dış 
çap = 3.7-3.9cm, iç çap 
= 3,2 cm), yerel nalburdan veya satıcıdan 
temin edilebilir. 

D
renaj B

orusu     
m

ontajı 



 
 
 
 

1.  65 mm (2,5 inç) karotlu bir matkap kullanarak 
duvarda bir delik açın. Deliğin hafif bir aşağı 
açıyla delindiğinden emin olun, böylece deliğin 
dış ucu iç uçtan yaklaşık 12 mm (0,5 ”) daha 
düşük olur. Bu, uygun su tahliyesini 
sağlayacaktır (Bkz. Şekil 5.5). Koruyucu duvar 
manşonunu deliğe yerleştirin. Bu, deliğin 
kenarlarını korur ve montajı bitirdikten sonra 
sızdırmazlığını sağlar. 

Duvar 

    Pompalı üniteler. 
1. Test kapağını çıkarın. 
Su haznesine 2 litre su doldurun. 

 
 

Dış  
 

               İç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şek. 5.5 

 
 
 

4. Tahliye hortumunu duvar deliğinden 
geçirin. Suyun, su hasarına veya kayma 
tehlikesine neden olmayacağı güvenli bir 
yere aktığından emin olun. 

NOT: Boşaltma borusu çıkışı yerden en az 
5 cm (1,9 ”) olmalıdır. Yere dokunursa, ünite 
tıkanabilir ve arızalanabilir. Suyu doğrudan 
bir lağımda tahliye ederseniz, aksi takdirde 
eve geri dönebilecek kokuları yakalamak 
için tahliyenin bir U veya S borusu 
olduğundan emin olun. 

Dreanj testi 
Boşaltma borusunun engellenmediğini 
kontrol edin 
Bu test yeni inşa edilmiş evlerde tavan 
döşenmeden önce yapılmalıdır.

Test 
kapağı 

Şek5.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şek.5.8 

 

Pompasız üniteler. 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.6 
Su tavasını 2 litre su ile doldurun. Drenaj 
borusunun engellenmediğini kontrol edin. 

1. Üniteyi SOĞUTMA modunda açın. Drenaj 
pompasını duyacaksınız. Suyun doğru 
şekilde tahliye edilip edilmediğini 
kontrol edin (drenaj borusunun 
uzunluğuna bağlı olarak 1 dakikalık bir 
gecikme mümkün olabilir). 

 
2. Klimayı kapatın ve kapağı tekrar takın. 

 
 
 
 
≈ 12mm / 0.5 inch 

Stow tube 

 

NOT: Delik açarken, kablolardan, 
tesisattan ve diğer hassas bileşenlerden 
kaçındığınızdan emin olun 

D
renaj borusu 

m
ontajı 



 

 
 

 Güvenlik önlemleri   Boru Uzunluğu ve Yüksekliği Üzerine Notlar  

Soğutucu akışkan borusunun uzunluğunun, 
kıvrılma sayısının ve iç ve dış üniteler arasındaki 
düşme yüksekliğinin Tablo 6.1'de gösterilen 
gereksinimleri karşıladığından emin olun: 
 
Tablo 6.1: Modellere Dayalı Maksimum Uzunluk 

ve Düşme Yüksekliği. (Birim: m / ft.)
 

Modelin Türü Kapasite Boru  Max. düşme 
(Btu/h)      uzunluğu          Yüksekliği 

Kuzey Amerika, 
Avustralya ve ab 
frekans dönüşümü 

tip 

<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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İkiz iç üniteli soğutucu Boru 
Tek bir dış ünite ile birden fazla iç ünite kurarken, soğutucu akışkan borusunun 
uzunluğunun ve iç ve dış üniteler arasındaki düşey yüksekliğin aşağıdaki şemada gösterilen 
gereksinimleri karşıladığından emin olun: 

 

Şek. 6.1 Iç ünite 
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 Soğutucu Akışkan Boru Bağlantısı 

 

 

 
L1 

 

 
Hat ayırma borusu L2 

.Tüm saha boruları yerel ve ulusal 
düzenlemeler ile lisanslı bir teknisyen 
tarafından doldurulmalı. 
• Klima küçük bir odaya monte edildiğinde, 
odadaki soğutucu konsantrasyonunun, 
soğutucu sızıntısı olması durumunda 
güvenlik sınırını aşmasını önleyin. Soğutucu 
akışkan sızıyorsa ve konsantrasyonu uygun 
sınırını aşıyorsa, oksijen yetersizliğinden 
kaynaklanan tehlikeler ortaya çıkabilir. 
• Soğutma sistemini kurarken, havanın, 
tozun, nemin veya yabancı maddenin 
maddeler soğutucu akışkan devresine 
girmez. Sistemde kirlenme, düşük işletme 
kapasitesine, soğutma döngüsünde yüksek 
basınca, patlamaya veya yaralanmaya neden 
olabilir. 
• Kurulum sırasında soğutucu sızıntısı olursa, 
alanı derhal havalandırın. 
Sızan soğutucu gaz, hem toksik hem de 
yanıcıdır. Montaj işlemini tamamladıktan 
sonra soğutucu kaçağı olmadığından emin 
olun. 

UYARI 

İki iç ünite 
arasındaki 

düşey yükseklik 
50 cm'den (19,6 
”) düşük veya 
eşit olmalıdır 

İç mekan arasındaki 
düşey yüksek 
birim 
ve dış ünite 20 
m'den (65,6 ') daha 
küçük veya ona eşit 
olmalıdır 

R
efrigerant Piping 

C
onnection 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şek. 6.2 Şek. 6.3 

İç ünite dış üniteden daha yüksek 
monte edilmiştir

Dış ünite, iç üniteden daha yükseğe 
monte edilmiştir 
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Yağ tuzakları 
İç ünite dış üniteden daha yükseğe 
monte edilmişse: 
- Yağ dış ünite kompresörüne geri 
akarsa, bu sıvı sıkışmasına veya yağ 
geri dönüşünün bozulmasına neden 
olabilir. Yükselen gaz borusundaki yağ 
tutucuları bunu önleyebilir. 
Her 10m (32.8ft) dikey emme hattı 
yükselticisine bir yağ tutucu 
takılmalıdır. 
(Bkz. Şekil 6.2) 

 

DİKKAT 
Dış ünite iç üniteden daha yükseğe monte 
edilmişse: 

- Dikey emiş yükselticilerinin 
yükseltilmemesi önerilir. Kompresöre 
uygun yağ dönüşü, emme gazı hızında 
tutulmalıdır. Hızlar, 7,62m / s'nin 
(1500fpm (dakikada feet)) altına düşerse, 
yağ dönüşü azalır. Her 6m (20ft) dikey 
emme hattı yükselticisine bir yağ tutucu 
takılmalıdır. (Bkz. Şekil 6.3) 

DİKKAT 

Soğutucu akışkan 
bağlantısı 



Tablo 6.2 
 

 
 
 
 
Boru 
uzunlu
ğu 

 Toplam boru uzunluğu 18K+18K 30/98’ L+Max 
(L1, L2) 24K+24K 

30K+30K 

50/164’ 

(hat borusu kolundan 
en uzak mesafe) 15/49’ L1, L2 

(hat borusu şubesinden 
en uzak mesafe) 

10/32.8’ L1-L2 

 
Düşm
e 
yükse
kliği 

İç ve dış ünite 
arasındaki düşme 
yüksekliği 

20/65.6’ H1 

İki iç ünite arasında 
düşme yüksekliği 

0.5/1.6’ H2 

 
 İç veya dış ünite için birleştirme borularının boyutu 
Tablo 6.3 410A ünite için mafsal boru boyutu 

 

 
Model 

Ana boru boyutu (mm) 

Gaz tarafı Likit tarafı Mevcut 
braşman borusu 

9K Φ9.52(0.37”) Φ6.35(0.25”) CE-FQZHN-01C 

 
12K 

Φ9.52(0.37”)  
Φ6.35(0.25”) 

 
CE-FQZHN-01C 

Φ12.7(0.5”) 

18K Φ12.7(0.5”) Φ6.35(0.25”) CE-FQZHN-01C 

24K Φ15.9(0.626”) Φ9.52(0.375”) CE-FQZHN-01C 

30K/ 
36K 

Φ15.9(0.626”)  
Φ9.52(0.375”) CE-FQZHN-01C 

Φ19(0.75”) 

 

48K/ 
60K 

Φ15.9(0.75”)  
Φ9.52(0.375”) 
or Φ12.7(0.5”) 

 

CE-FQZHN-01C Φ19(0.75”) 

Φ22(0.866”) 
 

 Soğutucu Akışkan Boru Bağlantı Talimatı 

 1.Adım: Boruları kesmek 
Soğutucu akışkan boruları hazırlarken, onları 
düzgün bir şekilde kesmek ve yakmak için 
özen gösterin. Bu, verimli çalışmayı 
sağlayacak ve gelecekteki bakım ihtiyacını en 
aza indirecektir. R32 / R290 soğutucu 
modülleri için, boru bağlantı noktaları odanın 
dışına yerleştirilmelidir. Bağlantı boruları 
tekrar kullanılamaz. 
1. İç ve dış üniteler arasındaki mesafeyi ölçün. 

2. Bir boru kesici kullanarak boruyu ölçülen 
mesafeden biraz daha uzun kesin. 

 

1. Borunun 90 ° açıyla mükemmel 
şekilde kesildiğinden emin olun. Kötü 
kesik örnekleri için Şekil 6.4'e bakın. 

    
 

Egik Kaba Çarpık 
 

   
Şek. 6.4 

2.Adım: Çapakları giderin. 
Çapaklar, soğutucu akışkan boru bağlantısının 
hava sızdırmaz contasını seçebilir. Tamamen 
kaldırılmalılar. 

 1. Çapağın boruya düşmesini önlemek için 
boruyu aşağı doğru açıyla tutun. 

 2. Bir oyucu veya çapak alma aleti kullanarak 
borunun kesim bölümündeki tüm çapakları 
temizleyin. 

Boru 

sıkacak 
 
 

Aşağı nokta 
 
 

 
Şek. 6.5 

 
 
 
 

 Page 22  

 

DİKKAT 

Kesme işlemi sırasında boruyu deforme etmeyin. 
Kesme işlemi sırasında borunun hasar 
görmemesine, takılmamasına veya deforme 
olmamasına özellikle dikkat edin. Bu, ünitenin 
ısıtma verimliliğini büyük ölçüde azaltır. 

DİKKAT 

• Dallanma borusu yatay olarak 
monte edilmelidir. 10 ° 'den büyük bir 
açı arızaya neden olabilir. 
• Hem iç hem de dış üniteler monte 
edilmeden bağlantı borusunu 
KURMAYIN. 
• Su kaçağını önlemek için hem gaz 
hem de sıvı borularını yalıtın. 

DİKKAT 

 

İzin verilen uzunluk 

R
efrigerant Piping 

C
onnection 



3.Adım: Havşa boru uçları 
Hava sızdırmaz bir sızdırmazlık sağlamak için 
uygun alevlenme şarttır. 

1. Kesilen borudaki çapakları giderdikten sonra, 
yabancı maddelerin boruya girmesini önlemek için 
uçları PVC bantla kapatın. 
2. Boruyu yalıtım malzemesiyle kaplayın. 
3. Havşa somunlarını borunun her iki ucuna 
yerleştirin. Doğru yönde baktıklarından emin olun, 
çünkü alevlendikten sonra onları açamaz veya 
yönlerini değiştiremezsiniz. Şek. 6.6'ya bkz. 

 
 
 

Bakır boru 
 
 
 

Şek. 6.6 
1. Havşalama işlemi yapmaya hazır olduğunuzda, 

PVC bandı borunun uçlarından çıkarın. 
2.  Borunun ucunda kelepçe parlaması formu. 

Borunun ucu havşa formunun ötesine 
uzanmalıdır. 

Parlama formu 

8. Havşalama aletini ve havşalama 
formunu çıkarın, daha sonra borunun 
ucunu çatlaklar ve hatta havşalara 
karşı inceleyin. 

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

1. Havşa somunlarını bağlarken, boruların havşalı uçlarına ince 
bir tabaka soğutma yağı sürün. 
2. Bağlanacağınız iki borunun merkezini hizalayın. 

 

Şek. 6.9 
1.  Havşa somununu elle mümkün olduğunca sıkın. 
2. Bir somun anahtarı kullanarak ünite borusu 

üzerindeki somunu tutun. 
3. Somunu sıkıca tutarken, havşalı somunu tablo 

6.4'teki tork değerlerine göre sıkmak için bir 
tork anahtarı kullanın

 
 
 
 

 
Şek. 6.7 

 
Boru 

4. Havşalama aletini forma yerleştirin. 
5. Boru tamamen açılıncaya kadar havşalama aletinin 

kolunu saat yönünde çevirin. Boruyu Tablo 6.4'te 
gösterilen boyutlara uygun olarak yakınız. 

Tablo 6.4: BORU AŞAĞI FORMU. 
 

Boru 
göster
gesi 

   Sıkma 
torku 

Parlama boyutu (A) 
(Birim: mm / İnç) 

Havşa şekli 

Min. Max. 

Ø 6.4 
18-20 N.m 8.4/0.33 8.7/0.34 90 °± 4 

 
A 

 
 

R0.4~0.8 
 
 

Fig. 6.8 

(183-204 kgf.cm) 

Ø 9.5 
25-26 N.m 13.2/0.52 13.5/0.53 

(255-265 kgf.cm) 

Ø 12.7 
35-36 N.m 16.2/0.64 16.5/0.65 

(357-367 kgf.cm) 

Ø 15.9 
45-47 N.m 19.2/0.76 19.7/0.78 

(459-480 kgf.cm) 
 65-67 N.m 

23.2/0.91 23.7/0.93 Ø 19.1 (663-683 kgf.cm) 
 75-85N.m  

26.4/1.04 
 
26.9/1.06 Ø 22 (765-867 kgf.cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şek 6.10 
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 Hvş. Som Boru 

 

NOT: Boruları üniteye takarken veya 
çıkarırken hem anahtar hem de tork 
anahtarı kullanın. 

R
efrigerant Piping 

C
onnection 



 
 

 
 

Boruyu başparmak ile bükün 

min-radius 10cm (3.9”) 

Şek. 6.11 
6. Bakır boruları iç üniteye bağladıktan 

sonra, güç kablosunu, sinyal kablosunu 
ve boruları ciltleme bandı ile sarın. 

 

 

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

8. Dış ünite vanaları dahil tüm boruları yalıtın. 

9. Soğutucu akışkanın iç ve dış ünite arasındaki 
akışını başlatmak için dış ünitenin durdurma 
vanalarını açın. 
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• İzolasyonun boruların etrafına 
sarıldığından emin olun. Çıplak boru ile 
doğrudan temas yanıklara veya donmalara 
neden olabilir. 
• Borunun doğru bağlandığından emin olun. 
Aşırı sıkma çan ağzına zarar verebilir ve 
sıkılaştırma altında sızıntıya neden olabilir. 

DİKKAT 

Tüpleri ortasından dikkatlice aşağıdaki 
diyagrama göre bükün. Boruyu 90 ° 
veya 3 defadan fazla bükmeyin. 

MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPINA DİKKAT 
İ  

NOT: Sinyal kablosunu diğer tellerle 
bağlamayın. Bu parçaları bir arada 
tutarken, sinyal kablosunu başka herhangi 
bir kabloyla birleştirmeyin veya geçmeyin. 

Kurulum işlemini tamamladıktan sonra 
soğutucu sızıntısı olmadığından emin olun. 
Soğutucu kaçağı varsa, alanı derhal 
havalandırın ve sistemi boşaltın (bu 
kılavuzun Hava Tahliye bölümüne bakın). 

DİKKAT 

Refrigerant Piping 
C

onnection 



 
Kompresör başladığında bozulmayı önlemek için 
(ünitenin derecelendirme etiketiyle ilgili güç 
bilgilerini bulabilirsiniz): 

•  Ünite ana prize bağlanmalıdır. 
Normalde, güç kaynağının 32 ohm 
empedansı olmalıdır. 

•  Aynı güç devresine başka hiçbir 
ekipman bağlanmamalıdır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

a. Kabloyu bağlantı için hazırlayın 

b.  Önce doğru kablo boyutunu 
seçmelisiniz. H07rn-F kablolarını 
kullandığınızdan emin olun. 

 
Tablo 7.1: Kuzey Amerika'da Minimum 
Kesit Alan Elektrik ve Sinyal Kabloları 

 

Cihazın nominal 
akımı (A) AWG 

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

 

 Page 25  

 KABLOLAMA 

Klimanın baskılı devre kartı (PCB), aşırı akım 
koruması sağlayan bir sigorta ile 
tasarlanmıştır. Sigortanın özellikleri 
aşağıdaki gibi devre kartına basılmıştır: 
İç ünite: T5A / 250VAC, T10A / 250VAC. 
(ünite R32 soğutucu akışkanını benimser)  
Dış ünite: T20A / 250VAC (<24000Btu / h 
ünite), T30A / 250VAC (>> 24000Btu / h 
ünite) 

SİGORTA ÖZELLİKLERİNE DİKKAT EDİN. 

UYARI 
Herhangi bir elektrik veya kablolama işi 
yapmadan önce, sisteme giden ana gücü 
kesin.the system. 

 

UYARI 

 

DİKKAT 

NOTE: Seramik Sigorta  

Dış Ünite Kablolama 

Güvenlik önlemleri 

W
iring 



Tablo 7.2: Diğer Dünya Bölgeleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Kablo sıyırıcı kullanarak kabloyu yaklaşık 
olarak 15cm (5.9”) sıyırın 

d. İzolasyonu uçlardan sıyırın 
 
 

 
 
 

2.Dış ünitenin elektrik kapağını çıkarın. Dış 
ünitede kapak yoksa, cıvataları bakım 
tahtasından alın 
ve koruma kartını çıkarın. (Bkz. Şek. 7.1 ve 
7.2). 

 İç Ünite Kablolama  
1. Kabloyu bağlantı için hazırlayın. 

a. Kablo sıyırıcıları kullanarak, kabloyu 
yaklaşık 15cm (5,9 ”) ortaya çıkarmak için 
lastik ceketi sinyal kablosunun her iki 
ucundan soyun. 

b. İzolasyonu tellerin uçlarından sıyırın. 

c. Bir tel kıvırıcı kullanarak, tırnakları 
tellerin uçlarına kıvırın. 

 
          2. U-pabuçları terminallere bağlayın. 
          Kablo renklerini / etiketlerini terminal bloğundaki       
          etiketlerle eşleştirin. Sıkıca vida 
          her kablonun fişini ilgili terminale takın. Elektrik    
          kontrol kutusunun kapağında bulunan Seri     
          Numarası ve Kablo Şeması'na bakın. 

Kontrol kutusu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şek. 7.1 
 
 
 
 
 

 Koruma Kurulu 

 
Kablolama Şeması 

Şek. 7.3 

 
Bağlantı kablolma şeması 

Manyetik halka (aksesuarlarla birlikte verilirse paketlenmişse) 
 

Şek. 7.2 
3. U-pabuçları terminallere bağlayın 
Kablo renklerini / etiketlerini terminal bloğundaki 
etiketlerle eşleştirin. Her bir kablonun ucunu sıkıca ilgili 
terminale vidalayın. 
4. Kabloyu kablo kelepçesiyle aşağıya doğru bastırın. 
5. Kullanılmayan kabloları elektrik bandı ile yalıtın. Elektrik 
veya metal parçalardan uzak tutun. 
6. Elektrik kontrol kutusunun kapağını tekrar takın.

 
 
 

Kabloyu sabitlemek için 
kayışı manyetik halkanın 
deliğinden geçirin 

 
Şek. 7.4 
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Not: Kabloları bağlarken, elektrik kutusu 
kapağının içinde bulunan kablo şemasını 
kesinlikle takip edin. 

W
iring 

Cihazın anma 
akımı (A) 

Nominal kesit alanı 
(mm2) 

≤ 6 0.75 

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

 



 

- CONFIRM” düğmesine basınız. Klima 
ünitesi daha sonra hava akımı otomatik 
ayarı için fanı çalıştıracaktır. 

 
 
 

4. Kablo kelepçesi ile kabloyu sıkıştırın. Kablo 
gevşek olmamalı veya u-pabuçları çekmemelidir. 

 
5.  Elektrik kutusu kapağını yeniden takın. 

 

 
• Harici statik basınç ayarlamak için 
ünitenin otomatik hava akımı ayar 
fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 

• Otomatik hava akışı ayarı, otomatik 
olarak ayarlanan miktara göre 
ayarlanan üfleme havası hacmidir. 

1. Test çalışmasının kuru bir bobin ile 
yapıldığından emin olun. Bobin kuru 
değilse, bobini kurutmak için üniteyi 
SADECE FAN modunda 2 saat çalıştırın. 
 
2. Hem güç kaynağı kablolamasının hem de 
kanal kurulumunun tamamlandığını kontrol 
edin. Kapama damperlerinin açık olup 
olmadığını kontrol edin. Hava filtresinin 
ünitenin hava emiş tarafı geçişine düzgün 
şekilde takıldığından emin olun. 
 
3. Birden fazla hava girişi ve çıkışı varsa, 
damperleri, her bir hava girişi ve çıkışının 
hava debisi tasarlanan hava debisi ile 
uyumlu olacak şekilde ayarlayın. Ünitenin 
SADECE FAN modunda olduğundan emin 
olun. Basın ve ayarlayın 
hava akış hızını H veya L'den değiştirmek 
için uzaktan kumandadaki hava akışı ayar 
düğmesi 
4. Otomatik hava akımı ayarı için 
parametreleri ayarlayın. Klima ünitesi sizde 
olduğunda, havlama adımlarını uygulayın: 
- Basın “KOPYA”. 
- AF'yi seçmek için “+” veya “-” düğmesine 
basın.

 
 

 3 ila 6 dakika sonra, otomatik hava 
akışı ayarı sona erdiğinde klima ünitesi 
çalışmayı durdurur. 
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Harici statik basıncı ayarlamak için 
kablolu kumanda kullanma (bazımodeller) 

* Havalandırma yollarında hava akımı 
ayarından sonra herhangi bir değişiklik 
yoksa, otomatik hava akımı ayarını 
sıfırladığınızdan emin olun. 
• Hava akımı ayarından sonra 
havalandırma yollarında herhangi bir 
değişiklik yoksa, özellikle dış üniteyi test 
ettikten sonra veya ünite farklı bir 
konuma taşınmışsa, satıcınıza başvurun. 
* Otomatik hava akımı ayarı kullanmayın 
uzaktan kumanda ile,güçlendirici fanlar 
kullanıyorsanız, açık hava işleme ünitesi, 
veya kanal üzerinden bir HRV. 
* Havalandırma yolları değiştirildiyse, 
3.adımdan itibaren açıklandığı gibi hava 
akımı otomatik ayarını sıfırlayın. 

DİKKAT 

Otomatik hava akımı ayarı 
sırasında fan açıkken yanıp 
sönecektir. 

Otomatik hava akımı ayarı etkinken 
damperleri ayarlamayın. 

DİKKAT 

. 

DİKKAT 

W
iring 



Güç Özellikleri  
 

 NOT: Elektrikli yardımcı ısıtma tipi devre kesici / sigorta, 10 A'dan fazla eklemeniz gerekir.  
 
                                                                Kapalı Güç Kaynağı Özellikleri 

MODEL(Btu/h) ≤18K 19K~24K  25K~36K  37K~48K 49K~60K 
 
GÜÇ 

FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 

VOLT 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 

DEVRE KESİCİ / 
SİGORTA (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60 

 

MODEL(Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K 
 

GÜÇ 
FAZ 3 FAZ 3 FAZ 3 FAZ 3 FAZ 

VOLT 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V 

DEVRE KESİCİ / SİGORTA (A) 25/20 32/25 32/25 45/35 
 

 Açık Güç Kaynağı Özellikleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bağımsız Güç Kaynağı Özellikleri 
 

MODEL(Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K 

GÜÇ 
(İçünite) 

FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 

VOLT 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 

DEVRE KESİCİ / 
SİGORTA (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 

GÜÇ 
(dışünite) 

FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 

VOLT 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 

DEVRE KESİCİ / 
SİGORTA (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60 
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W
iring 

MODEL(Btu/h) ≤18K 19K~24K  25K~36K  37K~48K 49K~60K 
 
GÜÇ 

FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 

VOLT 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 

DEVRE KESİCİ / 
SİGORTA (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60 

 
MODEL(Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K 

 
GÜÇ 

FAZ 3 FAZ 3 FAZ 3 FAZ 3 FAZ 

VOLT 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V 

DEVRE KESİCİ / SİGORTA (A) 25/20 32/25 32/25 45/35 
 



MODEL(Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K 

GÜÇ 
(içünite) 

FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 

VOLT 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 

DEVRE KESİCİ / SİGORTA (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 

GÜÇ 
(dışünite) 

FAZ 3 FAZ 3 FAZ 3 FAZ 3 FAZ 

VOLT 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V 

DEVRE KESİCİ / SİGORTA (A) 25/20 32/25 32/25 45/35 
 

 Inverter Tipi A / C Güç Özellikleri 
 

MODEL(Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K 

GÜÇ 
(içünite) 

FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 

VOLT 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 

DEVRE KESİCİ / 
SİGORTA (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 

GÜÇ 
(dışünite) 

FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 1 FAZ 

VOLT 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 

DEVRE KESİCİ / 
SİGORTA (A) 25/20 25/20 40/30 50/40 50/40 

 
 

MODEL(Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K 

GÜÇ 
(içünite) 

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 

VOLT 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 

DEVRE KESİCİ / SİGORTA (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 

GÜÇ 
(dışünite) 

PHASE 3 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase 

VOLT 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V 

DEVRE KESİCİ / SİGORTA (A) 25/20 32/25 32/25 40/30 
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W
iring 



 
 

 Güvenlik Önlemleri  4. Sistemi boşaltmak için vakum pompasını 
açın. 

5. Vakumu en az 15 dakika veya Bileşik Ölçer -
76cmHG (-1x105Pa) okuyana kadar çalıştırın. 

6. Manifold göstergesinin Düşük Basınç valfini 
kapatın ve vakum pompasını çevirin. 

 7. 5 dakika bekleyin, ardından sistem 
basıncında değişiklik olmadığını kontrol edin.

 

 
 
 
 
 
 
 

 Tahliye Talimatları  
Bir manifold göstergesi ve bir vakum 
pompası kullanmadan önce, bunları nasıl 
düzgün kullanacağınızı bildiğinizden emin 
olmak için kullanım kılavuzlarını okuyun. 

Manifolt göstergesi 

8. Altıgen anahtarı doldurulmuş valfe (yüksek 
basınç valfi) takın ve anahtarı saatin tersi yönde 
1/4 tur çevirerek valfi açın. Sistemden çıkmak için 
gaz dinleyiniz, daha sonra vanayı 5 saniye sonra 
kapatınız. 

        9. Basınç Göstergesini bir dakika boyunca izleyin 
basınçta değişiklik olmadığından emin olun. 
Atmosferik basınçtan biraz daha yüksek okumalıdır. 
10. Şarj hortumunu servis portundan çıkarın. 
11. Altıgen anahtar kullanarak, hem yüksek basınç 
hem de düşük basınç vanalarını tamamen açın. 

 
havşa 

somunu 

Bileşik 
göstergesi 

Basınç ölçer kap
ak

 

-76cmHg 
 

Düşük basınç valfi  Yüksek basınç valfi 

şarj hortumu şarj hortumu 

Valf gövdesi 
Subap sapı 

Şek. 8.2 

 
Vakum pompası 

 
 
 
 

Düşük basınç valfi 
 

Şek. 8.1 
1. Manifold göstergesinin şarj hortumunu dış      

ünitenin alçak basınç valfindeki servis 

portuna bağlayın. 
2. Manifold göstergesinin şarj hortumunu vakum 

pompasına bağlayın. 
       3. Manifold göstergesinin Düşük Basınç tarafını 
açın. Yüksek Basınç tarafını kapalı tutun. 

. 

 

 VAKUM 

NOT: Sistem basıncında değişiklik 
olmazsa, kapağı dolu valften (yüksek 
basınç valfi) çıkarın. Sistem basıncında 
bir değişiklik olursa, gaz kaçağı olabilir. 

• -0.1MPa'dan daha düşük okuyan bir 
gösterge ve 40L / dak'ın üzerinde bir hava 
tahliye kapasitesi olan bir vakum pompası 
kullanın. 
• Dış ünite vakumlama gerektirmez. Dış 
ünitenin gaz ve sıvı stop vanalarını açmayın. 
• Bileşik Metrenin okuduğundan emin olun 
-0.1MPa veya 2 saat sonra altında. Üç saat 
sonra gösterge okuması hala yukarıda ise 
-0.1MPa, borunun içinde gaz kaçağı veya su 
olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı yoksa, 
1 veya 2 saat daha tahliye yapın. 
• Sistemi boşaltmak için soğutucu gaz 
kullanmayın. 

DİKKAT 

Air Evacuation 



 Soğutucu Eklemek Üzerine Not  
 
 

 
Bazı sistemler boru uzunluklarına bağlı olarak ek şarj gerektirir. Standart boru uzunluğu 
yerel düzenlemelere göre değişir. Örneğin, Kuzey Amerika'da standart boru uzunluğu 7,5 
m'dir (25 ’) Diğer alanlarda standart boru uzunluğu 5 m'dir (16‘). Şarj edilecek ilave 
soğutucu aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir: 

Likit tarafı ölçüleri 
 

 φ6.35(1/4”) φ9.52(3/8”) φ12.7(1/2”) 

 
R22 
( İç ünite 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 
( İç ünite borusu ): 

(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: 
( İç ünite 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: 
( İç ünite borusu ): 

 
(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 şarjı, kablolama, vakumlama ve sızıntı testinden sonra yapılmalıdır. 
• İzin verilen maksimum soğutucu akışkan miktarını AŞMAYIN veya sistemi aşırı şarj 
etmeyin. Bunu yapmanız üniteye zarar verebilir veya çalışmasını etkileyebilir. 
• Uygun olmayan maddelerle şarj etmek patlamalara veya kazalara neden olabilir. 
Uygun soğutucunun kullanıldığından emin olun. 
• Soğutucu akışkan kapları yavaşça açılmalıdır. Sistemi şarj ederken her zaman 
koruyucu giysiler kullanın. 
• Soğutucu akışkan tiplerini karıştırmayın. 
• R290 veya R32 soğutucu modeli için, soğutucu klimaya eklendiğinde alandaki 
koşulların yanıcı maddelerin kontrolü ile güvenli bir şekilde yapıldığından emin 
olun.  

DİKKAT 

Air Evacuation 



 Test çalıştırmasından önce 

Tüm sistem tamamen kurulduktan sonra bir test 

çalıştırması yapılmalıdır. Testi gerçekleştirmeden önce 

aşağıdaki noktaları onaylayın:

a) İç ve dış üniteler uygun şekilde monte edilmiş olmalı
b) Borular ve kablolar doğru şekilde bağlanmış olmalı
c) Ünitenin giriş ve çıkışının yakınında, performansın 
düşmesine veya ürünün bozulmasına neden olabilecek 
barikatlar olmamalı
d) Soğutma sistemi sızdırmaz olmalı
e) Boşaltma sistemi önceden çalıştırılmadan güvenli bir 
yere boşaltılır olduğu kontrol edilmeli
f) Isıtma yalıtımı uygun şekilde monte edilmiş.
g) Topraklama kablosu sare uygun şekilde bağlanmış.
h) Borunun uzunluğu ve eklenen soğutucu akışkanın 
istiflenme kapasitesi kaydedildi.
i) Güç voltajı klima için doğru voltajdır.

Testi Talimatları 

1. Hem sıvı hem de gaz stop vanalarını açın.
2. Ana güç anahtarını açın ve cihazın ısınmasına izin verin.
3. Klimayı SOĞUTMA moduna ayarlayın.
4. İç Ünite İçin
a. Uzaktan kumandanın ve düğmelerinin düzgün 
çalıştığından emin olun.
b. Panjurların düzgün hareket etmesini ve uzaktan 
kumanda kullanılarak değiştirilebilmesini sağlayın.
c. Oda sıcaklığının doğru bir şekilde kayıt edilip 
edilmediğini görmek için iki kez kontrol edin.
d. Uzaktan kumandadaki ve iç ünitedeki ekran panelindeki 
göstergelerin düzgün çalıştığından emin olun.
e. Makinenin ünitesindeki manuel butonun düzgün 
çalıştığından emin olun.
f. Drenaj sisteminin engellenmediğinden ve sorunsuz 
şekilde boşaldığından emin olun.
g. İşlem sırasında titreşim veya anormal gürültü 
olmadığından emin olun.

5. Dış Ünite İçin
a. Soğutma sisteminin sızıp sızmadığını kontrol edin.
b. İşlem sırasında titreşim veya anormal gürültü olmadığından emin olun.
c. Ünite tarafından üretilen rüzgâr, ses ve suyun komşularınızı rahatsız 
etmemesini veya güvenlik tehlikesi oluşturmamasını sağlayın.

6. Drenaj Testi

a. Tahliye borusunun düzgün şekilde aktığından emin olun. 
Yeni binalar tavanı bitirmeden önce bu testi yapmalıdır.
b. Test kapağını çıkarın. Bağlı tüp aracılığıyla depoya 2.000 
ml su ekleyin.
c. Ana güç düğmesini açın ve klimayı SOĞUTMA modunda 
çalıştırın.
d. Olağandışı sesler çıkarıp duymadığını görmek için tahliye 
pompasının sesini dinleyin.
e. Suyun deşarj olduğunu görmek için kontrol edin. Drenaj 
borusuna bağlı olarak ünitenin boşaltmaya başlaması bir 
dakika kadar sürebilir.
f. Borularda hiçbir sızıntı olmadığından emin olun.
g. Klimayı durdur. Açma / kapama düğmesini çevirin ve test 
kapağını tekrar takın. 

• Sayfa 32 •Sayfa 32 •

NOT: Birim arızalar beklentilerinize uygun çalışmadığı NOT: Birim arızalar beklentilerinize uygun çalışmadığı 

veya Eğer müşteri hizmetlerini aramadan önce 

kullanma kılavuzunun Sorun Giderme bölümüne bakın.

T
e
s
t
 
s
ü

r
ü

ş
ü



 
 

Avrupa Ülkeleri'nden kullanıcıların bu üniteyi uygun şekilde elden çıkarması gerekebilir. Bu cihaz, soğutucu ve 
diğer potansiyel olarak tehlikeli malzemeler içermektedir. Bu cihazı elden çıkarırken, yasa özel toplama ve 
işleme gerektirir. Bu ürünü ev atığı veya sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın. 
 

Bu cihazı atarken, aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz: 
• Cihazı, belirlenmiş elektronik elektronik atık toplama tesisinde bertaraf edin. 
• Yeni bir cihaz alırken, satıcı eski cihazı ücretsiz olarak geri alacaktır. 
• Üretici eski cihazı ücretsiz olarak geri alacaktır. 
• Cihazı sertifikalı hurda metal satıcılarına satınız. 
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NOT: Bu cihazı ormanda veya diğer doğal ortamlarda elden çıkarmak, 
sağlık ve çevre için kötü. Tehlikeli maddeler yeraltı sularına sızıp besin zincirine girebilir 

European Disposal 
G

uidelines 



 
 

1. Bölgeyi kontrol eder 
Yanıcı soğutucu madde içeren sistemler üzerinde çalışmaya başlamadan önce, tutuşma riskinin 
en aza indirilmesini sağlamak için güvenlik kontrolleri gereklidir. Soğutma sisteminin onarımı için, 
sistem üzerinde çalışma yapılmadan önce aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır. 
2. Çalışma prosedürü 
Çalışmalar yapılırken yanıcı bir gaz ya da buharın bulunma riskini en aza indirmek için kontrollü 
bir prosedür altında yürütülecektir. 
3.Genel çalışma alanı 
Tüm bakım personeli ve yerel alanda çalışan diğer kişiler, yürütülen işin niteliği hakkında 
bilgilendirilecektir. Kapalı yerlerde çalışmaktan kaçınılmalıdır. Çalışma alanının etrafındaki 
alan kesilecektir. Yanıcı maddelerin kontrolü ile alandaki koşulların güvenli bir şekilde 
yapıldığından emin olun. 
4.Soğutucu akışkan olup olmadığını kontrol etme 
Alan, teknisyenin potansiyel olarak yanıcı ortamlardan haberdar olmasını sağlamak için çalışma 
öncesinde ve sırasında uygun bir soğutucu akışkan detektörü ile kontrol edilmelidir. Sızıntı 
olduğundan emin olun 
Kullanılan tespit ekipmanı yanıcı soğutucu maddelerle kullanım için uygundur, yani kıvılcım 
çıkarmaz, uygun şekilde kapatılır veya kendinden emniyetlidir. 
5.Yangın söndürücünün varlığı 
Soğutma ekipmanında veya ilgili parçalarda sıcak işler yapılacaksa, elinizde uygun yangın 
söndürme ekipmanı bulunacaktır. Şarj alanına bitişik kuru bir güç veya CO2 yangın söndürücü 
bulundurun. 
6.Ateşleme kaynağı yok 
Yanıcı soğutucu içeren veya içerdiği herhangi bir boru çalışmasının açığa çıkarılmasını içeren 
bir soğutma sistemi ile ilgili çalışma yapan hiç kimse, herhangi bir tutuşma kaynağını yangın 
veya patlama riskine yol açacak şekilde kullanmamalıdır. Sigara içilmesi de dahil olmak üzere 
tüm olası ateşleme kaynakları, yanıcı soğutucu akışkanın muhtemelen çevreye salınabileceği, 
kurulum, tamir, çıkarma ve imha alanından yeterince uzakta tutulmalıdır. önceki 
meydana gelmek için, t, h, e ekipmanı etrafındaki alan, yanıcı tehlikeler veya tutuşma riski 
olmadığından emin olmak için incelenmelidir. NO SMOKING işaretleri görüntülenecektir. 
7.Havalandırılmış alan 
Alanın açık kaldığından veya sisteme girmeden veya herhangi bir sıcak iş yapmadan önce 
yeterince havalandırıldığından emin olun. İşin yapıldığı dönemde bir derece havalandırma devam 
etmelidir. Havalandırma serbest bırakılmış herhangi bir soğutucuyu güvenli bir şekilde dağıtmalı 
ve tercihen onu dışarıya atmosfere atmalıdır. 
8.Soğutma ekipmanını kontrol eder 
Elektrikli bileşenlerin değiştirildiği yerlerde, amaca ve doğru olana uygun olmalıdırlar 
Şartname. Her zaman üreticinin bakım ve servis yönergelerine uyulmalıdır. 
Şüphe durumunda, üreticinin yardım için teknik bölümüne başvurun. Yanıcı soğutucu akışkan kullanan 
tesislere aşağıdaki kontroller uygulanmalıdır: 
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11 Bilgi Servisi  
(Sadece R32 / R290 soğutucu akışkanını benimseyen üniteler için gereklidir) 



 Size şarj boyutu, soğutucu akışkan içeren parçaların monte edildiği oda boyutuna göre; 
 havalandırma makineleri ve çıkışları yeterince bloke edilmez; 
 dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikincil devreler soğutucu varlığı için kontrol 

edilecektir; ekipmana işaretleme görünür ve okunaklı olmaya devam ediyor. 
 okunaksız işaretleme ve işaretler düzeltilecektir; 
 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. 
 korozyona veya bu kadar 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 içerecektir:: 
 kapasitörlerin boşaldığını: Bu, kıvılcım çıkma ihtimalini önlemek için güvenli bir şekilde 

yapılmalıdır. 
 sistemi doldururken, kurtarırken veya temizlerken hiçbir elektrik bileşeni ve kablo 

bulunmadığını; 
 toprak bağlarının sürekliliği var. 

 

10.Kapalı bileşenlerin onarımı  
10.1 10.1 Sızdırmaz bileşenlerin onarımı sırasında, tüm elektrikli malzemelerin, sızdırmaz 

kapakların vb. Çıkarılmasından önce üzerinde çalışılmakta olan ekipmanın bağlantısı 
kesilmelidir. Servis sırasında ekipmana bir elektrik kaynağının olması kesinlikle 
gerekliyse, Kaçak tespit, potansiyel olarak tehlikeli bir durumu uyarmak için en kritik 
noktada bulunmalıdır. 

10.2 10.2 Elektrik bileşenleri üzerinde çalışarak kasanın, koruma seviyesinden etkilenecek 
şekilde değiştirilmemesini sağlamak için aşağıdakilere özellikle dikkat edilmelidir. Bu 
kablolara hasar, aşırı bağlantı sayısı, orijinal teknik özelliklere uymayan terminaller, 
contaların hasar görmesi, rakorların yanlış takılması vb.. 
 Aparatın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. 
Contaların veya sızdırmazlık malzemelerinin artık hizmet etmeyecek şekilde bozulmadığından 
emin olun 
yanıcı atmosferlerin girmesini önlemenin amacı. Yedek parçalar üreticinin özelliklerine uygun 
olacaktır. 

NOT: Silikon sızdırmazlık maddesi kullanımı, bazı kaçak tespit ekipmanlarının etkinliğini 
engelleyebilir. Bunun yerine güvenli bileşenlerin üzerinde çalışmadan önce izole edilmeleri 
gerekmez
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                   11.Kendinden güvenli parçaların onarımı 

Kullanılan ekipman için izin verilen voltajı ve akımı aşmayacağından emin olmadan, devreye kalıcı 
endüktif veya kapasitans yükleri uygulamayın. Kendinden güvenli bileşenler, yanıcı bir atmosferde 
yaşarken üzerinde çalışılabilecek tek tiplerdir. Test cihazı doğru derecelendirmede 
olmalıdır.Bileşenleri yalnızca üretici tarafından belirtilen parçalarla değiştirin. Diğer parçalar, 
atmosferdeki soğutucu akışkanın bir sızıntıdan tutuşmasına neden olabilir. 

12.Kablolma 

Kabloların aşınma, korozyon, aşırı basınç, titreşim, keskin kenarlar veya diğer olumsuz çevresel 
etkilere maruz kalmayacağından emin olun. Bu kontrol, kompresör veya fan gibi kaynaklardan 
yaşlanma veya sürekli titreşimin etkilerini de dikkate alacaktır. 
13. Yanıcı soğutucuların tespiti 
Hiçbir koşul altında, soğutucu kaçak arama veya tespitinde potansiyel ateşleme 
kaynakları kullanılamaz. Bir halojenür el feneri (veya açık ateş kullanan herhangi bir 
dedektör) kullanılmayacaktır. 

    14.Kaçak tespit yöntemleri 
Yanıcı soğutucu içeren sistemler için aşağıdaki sızıntı tespit yöntemleri kabul edilebilir olarak 
kabul edilir. Yanıcı soğutucu akışkanları tespit etmek için elektronik sızıntı detektörleri 
kullanılacaktır, ancak hassasiyet yeterli olmayabilir veya yeniden kalibrasyona ihtiyaç duyabilir. 
(Algılama ekipmanı soğutucu içermeyen bir alanda kalibre edilmelidir.) Dedektörün potansiyel 
bir kaynak kaynağı olmadığından emin olun. ateşleme ve soğutucu için uygundur. Sızıntı tespit 
ekipmanı, soğutucu akışkanın LFL'sinin bir yüzdesine ayarlanmalı ve kullanılan soğutucu 
akışkan için kalibre edilmeli ve uygun gaz yüzdesi (maksimum% 25) doğrulanmalıdır. Sızıntı 
tespit sıvıları, çoğu soğutucu akışkanla kullanım için uygundur, ancak klor soğutucu akışkanla 
reaksiyona girip bakır boru çalışmasını paslandırabileceğinden, klor içeren deterjanların 
kullanımından kaçınılmalıdır. 
Sızıntı olduğundan şüpheleniliyorsa, tüm çıplak alevler uzaklaştırılmalı veya söndürülmelidir. 
Lehimleme gerektiren bir refrigernat sızıntısı bulunursa, soğutucu akışkanın tamamı sistemden 
geri kazanılmalı veya sistemin sızıntısından uzak bir bölümünde izole edilmeli (vanalar 
kapatılarak) izole edilmelidir. Oksijen içermeyen azot (OFN) daha sonra lehimleme işleminden 
önce ve sırasında sistemden temizlenir. 

  15.Kaldırma ve tahliye 
Başka bir amaç için onarım yapmak için soğutucu akışkan devresine girerken, geleneksel 
prosedürler kullanılmalıdır, ancak, yanıcılık dikkate alındığından en iyi uygulamanın izlenmesi 
önemlidir. Aşağıdaki prosedür uygulanmalıdır: 
 soğutucu akışkan çıkarın; 
 devreyi atıl gazla temizleyin; 
  tahliye; 
 Ert inert gazla tekrar boşaltın; 
 Cutting keserek veya lehimleyerek devreyi açın. 
Soğutucu akışkan şarjı doğru geri kazanım silindirlerine geri kazanılmalıdır. Üniteyi güvenli hale 
getirmek için sistem OFN ile yıkanmalıdır. Bu işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Bu 
görev için basınçlı hava veya oksijen kullanılmamalıdır. 
Yıkama, sistemdeki vakumu OFN ile kırarak ve çalışma basıncı elde edilinceye kadar 
doldurmaya devam ettikten sonra atmosfere havalandırıp ardından bir vakuma çekerek elde 
edilir. Bu işlem, sistem içerisinde hiçbir soğutucu akışkan bulunmayana kadar tekrarlanmalıdır. 
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Nihai OFN şarjı kullanıldığında, işin gerçekleşmesini sağlamak için sistem atmosferik 
basınca indirgenmelidir. Boru üzerinde sert lehim işlemleri yapılacaksa bu işlem kesinlikle 
hayati öneme sahiptir. 
Vakum pompası çıkışının herhangi bir ateşleme kaynağına kapalı olmadığından ve 
mevcut havalandırma olduğundan emin olun. 

16.Charging procedures 
Geleneksel şarj işlemlerine ek olarak, aşağıdaki gereksinimler izlenmelidir: 

 Şarj ekipmanı kullanılırken farklı soğutucu akışkanların kontamine olmadığından emin 
olun. Hortumlar veya çizgiler, içinde bulunan soğutucu miktarını en aza indirmek için 
mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. 

 İnders Silindirler dik tutulmalıdır. 
 Sistemi soğutucu ile doldurmadan önce, soğutma sisteminin topraklandığından emin 

olun. 
 Şarj işlemi tamamlandığında sistemi etiketleyin (henüz değilse). 
 Soğutma sisteminin aşırı doldurulmamasına aşırı özen gösterilmelidir. 
 Rec Sistemi şarj etmeden önce OFN ile basınç testine tabi tutulmalıdır. Sistem, şarj 

işlemi tamamlandığında ancak işletmeye alınmadan önce sızdırmazlık testine tabi 
tutulmalıdır. Sahadan çıkmadan önce bir izleme sızıntı testi yapılacaktır.. 

 

17.Devreden çıkarma 
Bu prosedürü uygulamadan önce, teknisyenin ekipmanı ve tüm ayrıntılarını tamamen 
bilmesi önemlidir. Tüm soğutucu akışkanların emniyetli bir şekilde geri kazanılması iyi bir 
uygulamadır. Görevin yerine getirilmesinden önce, bir yağ ve soğutucu örneği 
alınacaktır. 

 
Yeniden soğutucu akışkanın tekrar kullanılmasından önce analiz yapılması 
gerektiğinde. Görev başlamadan önce elektrik gücünün mevcut olması önemlidir.. 

a) Ekipmanı ve çalışmasını tanıyın. 
b) Sistemi elektriksel olarak izole edin 
c) Prosedürü denemeden önce aşağıdakilerden emin olun: 
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 d) Kurtarma makinesini çalıştırın ve üreticinin talimatları doğrultusunda çalıştırın.
e) Silindirleri fazla doldurmayın. (% 80'den fazla hacimde sıvı şarjı yok) 
f) Geçici olarak bile olsa, silindirin maksimum çalışma basıncını aşmayın.
g) Silindirler doğru doldurulduktan ve işlem tamamlandığında, silindirlerin ve 
ekipmanın derhal sahadan çıkarıldığından ve ekipmandaki tüm izolasyon 
valflerinin kapalı olduğundan emin olun.
h) Kurtarılan soğutucu, temizlenip kontrol edilmediği sürece başka bir soğutma 
sistemine yüklenmeyecektir.

1 - Soğutucu akışkan tüplerini taşımak için mekanik taşıma ekipmanı mevcuttur;
a) Tüm kişisel güvenlik ve donanımları mevcut ve doğru şekilde kullanılıyor;
b) Toparlanma süreci her zaman yetkili bir kişi tarafından denetlenir;
c) Geri kazanım ekipmanı ve silindirleri uygun standartlara uygundur.
1) Mümkünse, soğutucu akışkan sistemini pompalayın.
2) Vakum mümkün değilse, soğutucu akışkandan uzaklaştırılabilmesi için bir manifold
 takın. 
c) İyileşme gerçekleşmeden önce silindirin skalalara yerleştirildiğinden emin olun.
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2. Etiketleme Ekipmanı, işletime alındığını ve soğutucu gazın boşaltıldığını belirten
etiketli olacaktır. Etiket tarihlendirilmeli ve imzalanmalıdır. Cihazın üzerinde yanıcı
soğutucu madde bulunduğunu belirten etiketler bulunduğundan emin olun.
3. Kurtarma
Soğutucu akışkanı bir sistemden çıkarırken, servis veya kullanım dışı bırakma için, tüm
soğutucu akışkanların güvenli bir şekilde çıkarılması iyi bir uygulamadır.
Soğutucu akışkanı tüplere aktarılırken, yalnızca uygun soğutucu akışkan geri kazanım
silindirlerinin kullanıldığından emin olun. Toplam sistem şarjını depolamak için doğru
sayıda silindirin bulunduğundan emin olun. Kullanılacak olan tüm silindirler geri
kazanılmış soğutucu için belirtilmiştir ve bu soğutucu için etiketlenmiştir (yani soğutucu
maddenin geri kazanımı için özel silindirler). Silindirler, basınç tahliye vanası ve ilgili
kapatma vanaları ile iyi çalışır durumda olmalıdır.

Boş geri kazanım silindirleri boşaltıldı ve mümkünse geri kazanım gerçekleşmeden önce 
soğutuldu. Geri kazanma ekipmanı, eldeki ekipmanla ilgili bir dizi talimatla iyi çalışır 
durumda ve yanıcı soğutucuların geri kazanılması için uygun olacaktır. Ek olarak, bir dizi 
kalibre tartı terazisi mevcut ve iyi çalışır durumda olacaktır. Hortumlar, sızdırmaz bağlantı 
kesme kaplinleri ile eksiksiz ve iyi durumda olmalıdır. Geri kazanma makinesini 
kullanmadan önce, tatmin edici bir çalışma düzeninde olduğundan, düzgün bir şekilde 
muhafaza edildiğinden ve bir soğutucu akışkanın serbest kalması durumunda tutuşmayı 
önlemek için ilgili tüm elektrikli bileşenlerin sızdırmazlığını sağlayın. Şüphe durumunda 
üreticiye danışın. Geri kazanılan soğutucu, doğru geri kazanma silindirinde soğutucu 
tedarikçisine iade edilir ve ilgili Atık Transfer Notu düzenlenir. Soğutucu akışkanları geri 
kazanım ünitelerinde ve özellikle silindirlerde karıştırmayın. Kompresörler veya 
kompresör yağları çıkarılacaksa, yanıcı soğutucunun yağlama maddesi içinde 
kalmadığından emin olmak için kabul edilebilir bir seviyeye kadar boşaltıldığından emin 
olun. Tahliye işlemi, kompresörü tedarikçilere tekrar başlatmadan önce yapılmalıdır. Bu 
işlemi hızlandırmak için yalnızca kompresör gövdesine elektrikli ısıtma uygulanacaktır. Bir
 sistemden yağ boşaldığında, güvenli bir şekilde yapılmalıdır.

4. Birimler için nakliye, işaretleme ve depolama

1. Yanıcı soğutucu madde içeren ekipmanların taşınması Nakliye yönetmeliklerine uygun

2. İşaretlerin kullanıldığı ekipmanların işaretlenmesi Yerel yönetmeliklere uygunluk

3. Yanıcı soğutucuların kullanıldığı ekipmanların imhası Ulusal yönetmeliklere uygunluk

4. Cihazın / cihazların depolanması Cihazın depolanması üreticinin talimatlarına uygun şekilde yapılmalıdır.
5. Paketlenmiş  (satılmamış)  ekipmanların  depolanması
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