Multi İnverter Klima Dıș Ünite
Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

MODELLER:
GWHD(14)NK6LO
GWHD(14)NK6NO
GWHD(18)NK6LO
GWHD(18)NK6NO
GWCD(21)NK6EO
GWHD(21)NK6LO
GWHD(24)NK6LO
GWCD(28)NK6EO
GWCD(28)NK6GO
GWHD(28)NK6LO
GWCD(32)NK6EO
GWHD(36)NK6LO
GWHD(42)NK6LO

Ürünümüzü seçtiğiniz için teșekkür ederiz.
Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve saklayınız.
Kılavuzun kaybolması durumunda satıcı firma ile iletișime geçebilir ya da
www.tlcklima.com adresinden elektronik versiyonunu indirebilirsiniz.
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Şirketin sürekli ürün geliştirme politikasına uygun olarak, bu cihazın estetik ve boyutsal özellikleri,
teknik verileri ve aksesuarları haber verilmeksizin değiştirilebilir.

GENEL BİLGİLER
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Bu kılavuzda yer alan ürünler, gerçek modellerden farklı olabilir, farklı modellere göre olabilir, bazı
modellerde ekran bulunurken bazı modellerde bulunmayabilir, ekranın konumu ve şekli için gerçek
klimaya bakın.
Bu cihaz, kendi güvenliklerinden sorumlu kişilerin gözetimi altında olmamaları veya cihazın kullanımı
ile ilgili talimatlar verilmemiş olması durumunda (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, algısal ya da
zihinsel yetenekleri kısıtlı kişiler ile deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerin kullanımı için uygun değildir.
Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulmaları gereklidir.
Klimanın montajı, taşınması veya bakımının yapılması gerekirse, ilk olarak lütfen bayimiz veya bölge
servisimize başvurun. Klimanın montaj, taşıma veya bakım işlemlerinin yetkili bir birim tarafından
yapılması gereklidir. Aksi takdirde ciddi hasar veya yaralanmalara ya da ölüme neden olunabilir.
Kurulum, bakım veya demontaj sırasında klima gazı kaçağı olduğunda veya klima gazının
boşaltılması gerektiğinde bu işlemler uzman profesyoneller tarafından veya yerel yasa ve
yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.

Bu işaret, bu ürünün AB içinde diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini
göstermektedir. Atıkların kontrolsüz şekilde imha edilmesinden dolayı çevreye ve
insan sağlığına zarar vermemek için, geri dönüşüm konusunda sorumlu davranarak
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesine yardımcı
olun. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın
ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye
dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

R32:675
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GENEL BİLGİLER

SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI

TEHLİKE

Kaçınılmaması halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanacak tehlike durumları belirtir.

UYARI

Kaçınılmaması halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanacak tehlike durumları belirtir.

DİKKAT

NOT

Önlenememesi durumunda küçük veya orta dereceli
yaralanmaya yol açabilecek tehlikeleri belirtir.
Önemli ancak tehlikeyle ilişkili olmayan bilgileri
gösterir, eşyanın zarar görmesini riskini belirtmek için
kullanılır.

UYARI ya da DİKKAT kelimelerinin atanacağı bir tehlikeyi belirtir.
SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI

GENEL BİLGİLER

Aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana gelen fiziksel yaralanma veya
maddi zarar yaşanması durumunda üretici sorumluluk kabul etmez.
 Ürünün hatalı veya yanlış kullanımı sonucunda ürünün zarar görmesi;
 İmalatçının montaj kılavuzuna bağlı kalmadan üründe değişiklik yapmak
veya ürünü başka bir cihaz ile birlikte kullanmak;
 Teyit edildikten sonra, ürünün doğrudan aşındırıcı gazlar nedeniyle
arızalandığının tespiti;
 Teyit edildikten sonra, ürünün nakliyesi sırasında hatalı işlemler
nedeniylearızalandığının tespiti;
 Kullanım kılavuzuna veya ilgili yönetmeliklere bağlı kalmadan üniteyi
çalıştırma, onarım ve bakımlarını yapma;
 Teyit edildikten sonra, sorunun veya anlaşmazlığın başka imalatçılar
tarafından üretilmiş parçalar ve bileşenlerin kalitesi veya performansı
nedeniyleortaya çıkmış olması;
 Hasarın doğal afetler, kullanım ortamının uygun olmaması veya
mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkmış olması.
UYUMLULUK VE SERİ

GENEL BİLGİLER

Üniteyi kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup,
ileride başvurmak üzere muhafaza edin.
Klimayı sadece bu kitapçıkta belirtildiği gibi kullanın. Bu talimatların mümkün olan
her türlü koşul ve durumu ele alması amaçlanmamıştır. Bu nedenle herhangi bir
elektrik ev aletinde olduğu gibi kurulum, çalıştırma ve bakım için her zaman
sağduyulu ve dikkati olunması tavsiye edilir.
4
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KLİMA GAZI

GENEL BİLGİLER

Üniteyi çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.
Yanıcı gaz R32 ile dolu cihaz.
Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Cihazı kurmadan önce kurulum kılavuzunu okuyun.
Cihazı onarmadan önce servis kılavuzunu okuyun.

Bu kılavuzda yer alan rakamlar somut ürünlerden farklı olabilir, referans almak için
lütfen gerçek ürünlere bakın.

Klima gazı
•

•

Klima ünitesinin çalışmasını sağlamak için sistemde özel bir klima gazı dolaşır .
Kullanılan klima gazı özel olarak temizlenen florür R32’dir. Klima gazı yanıcı ve
kokusuzdur. Ayrıca, belirli koşullar altında patlamaya yol açabilir. Ancak klima
gazının yanıcılığı çok düşüktür. Sadece ateşle tutuşabilir.
En çok kullanılan klima gazları ile karşılaştırıldığında R32, ozon tabakasına zarar
vermeyen, kirletici olmayan bir klima gazıdır. Sera etkisi üzerindeki etkisi de daha
düşüktür. R32, gerçekten yüksek enerji verimliliği sağlayan çok iyi termodinamik
özelliklere sahiptir. Bu nedenle ünitelerin daha az doldurulması gerekir.

UYARI:

Buz çözme işlemini hızlandırmak amacı ile imalatçı tarafından tavsiye edilenler
dışında yöntemler kullanmayın. Onarım gerekirse, en yakın yetkili Servis Merkeziyle
iletişime geçin.
Kalifiye olmayan personel tarafından yapılan tüm onarımlar tehlikeli olabilir.
Bu cihaz, sürekli çalışan tutuşma kaynaklarının bulunmadığı bir odada saklanmalıdır
(örneğin: açık alevler, çalışan bir gazlı cihaz veya çalışan bir elektrikli ısıtıcı).
Delmeyin veya yakmayın.
Cihazın montajı, çalıştırılması ve saklanması zemin alanı en az X m2 olan bir odada
yapılmalıdır. (Lütfen X Alanı için “Yanıcı klima gazının güvenli şekilde kullanılması”
bölümündeki “a” tablosuna bakın.)
Yanıcı gaz R32 ile dolu cihaz. Onarım işlemleri için yalnızca üreticinin talimatlarını
uygulayın.
Klima gazlarının biraz kokabileceğinin farkında olun.
Uzman kılavuzunu okuyun.
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GENEL BİLGİLER

Uyarı

Kullanım ve Bakım
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Bu cihaz, gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına
dairtalimat verildikleri ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve
üzeriçocuklar tarafından, sınırlı fiziksel, duyusal ve zihinsel becerilere sahip
veyadeneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
Temizlik ve kullanıcı bakımı yetişkin gözetimi altında olmayan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.

Klimayı çok amaçlı prize bağlamayın. Aksi takdirde yangın tehlikesine yol
açabilir.
Klimayı temizlerken güç kaynağını kesin. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Elektrik kablosu hasar görmüşse, olası bir tehlikeyi önlemek için kablonun
imalatçı firma, firmanın yetkili servisi ya da benzer niteliklere sahip kişiler
tarafından değiştirilmesi gerekir.
Elektrik çarpmasını önlemek için klimayı suyla temizlemeyin.
İç üniteye su sıçratmayın. Elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
Filtreyi çıkardıktan sonra, yaralanmayı önlemek için kanatlarına
dokunmayın.
Deformasyonu veya yangın tehlikesini önlemek amacıyla filtreyi kurutmak
için ateş ya da saç kurutma makinesi kullanmayın.
Bakım kalifiye kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde yaralanmaya
ya damaddi kayba neden olunabilir.
Klimayı kendiniz tamir etmeyin. Elektrik çarpmasına veya hasara neden
olabilir.Klimaya onarım gerektiğinde bayiye başvurun.
Hava girişi veya hava çıkışına parmaklarınızı veya nesneleri uzatmayın.
Buyaralanmaya neden olabilir veya üniteye hasar verebilir.
Hava girişlerini veya çıkışlarını kapatmayın. Arızaya sebep olabilir.
Uzaktan kumanda üzerinde su dökmeyin, aksi takdirde uzaktan kumanda
bozulabilir.
Aşağıdaki durum oluştuğunda, klimayı kapatın ve güç bağlantısını derhal
kesinve ardından servis için yetkili satıcı veya kalifiye uzmanlar ile irtibata
geçin.
• Güç kablosu aşırı ısınmış ya da hasarlı.
• Çalışma sırasında anormal bir ses var.
• Sigorta sık sık atıyor.
• Klimadan yanık kokusu yayıyor.
• İç ünite sızdırıyor.
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GENEL BİLGİLER

Uyarı
•
•
•

Klima anormal şartlarda çalışırsa, bu durum arızaya, elektrik çarpmasına
veyayangın tehlikesine neden olabilir.
Acil durum anahtarı ile üniteyi açarken veya kapatırken, bu anahtara
metaldışında yalıtımlı bir nesne ile bastırın.
Dış ünitenin üst paneline basmayın veya ağır nesneler koymayın.
Elektrikçarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Takma
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Kurulum, kalifiye uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde
yaralanmayaya da maddi kayba neden olunabilir.
Ünite kurulurken elektrik güvenlik yönetmeliklerine uyulmalıdır.
Yerel güvenlik yönetmeliklerine göre yeterli bir güç kaynağı devresi ve
devrekesici kullanın.
Devre kesiciyi monte edin. Takmamanız arızaya sebep olabilir.
Tüm kutuplarında en az 3mm kontak ayrımı olan bütün kutupları ayıran
birbağlantı kesici anahtar, sabit kablo tesisatına bağlanmalıdır.
Uygun kapasiteye sahip bir sigorta dahil olmak üzere lütfen aşağıdaki
tabloyabakın. Mıknatıs tokası ve ısıtma tokası fonksiyonuna bir hava
anahtarı dahiledilmelidir, bu kısa devre ve aşırı yüklenmeden koruma
sağlayabilir.
Klima düzgün topraklanmalıdır. Yanlış topraklama elektrik çarpmasına
sebepolabilir
Uygun olmayan elektrik kablosu kullanmayın.
Elektrik beslemesinin klimanın gerekliliklerine uygun olduğundan emin
olun.Dengesiz bir güç kaynağı veya yanlış kablolama elektrik
çarpmasına, yangıntehlikesine veya arızaya neden olabilir. Klimayı
kullanmadan önce uygun güçkaynağı kabloları kurun.
Elektrik kablosunu, nötr kabloyu ve prizin topraklama kablosunu düzgün
biçimde bağlayın.
Elektrik ve güvenlik ile ilgili herhangi bir çalışmaya başlamadan önce güç
kaynağını kesin.
Kurulumu bitirmeden önce gücü açmayın.
Elektrik kablosu hasar görmüşse, olası bir tehlikeyi önlemek için kablonun
imalatçı firma, firmanın yetkili servisi ya da benzer niteliklere sahip kişiler
tarafından değiştirilmesi gerekir.
Klima gazı devresinin sıcaklığı yüksek olacaktır, lütfen ara bağlantı
kablosunubakır borudan uzak tutun.
Cihaz kurulumu ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olarak
yapılmalıdır.
Klimanın montajının NEC ve CEC gerekliliklerine uygun biçimde sadece
yetkilipersonel tarafından yapılması gereklidir.
7

TLC_GLEE_R32_Multi_ODU_KULLANMA KILAVUZU_TR.indd 7

6.07.2020 13:25

GENEL BİLGİLER

Uyarı
•

•
•

•

Klima birinci sınıf elektrikli cihazdır.Bir uzman tarafından özeltopraklama
cihazıile düzgün biçimde topraklanmalıdır. Her zaman etkili bir şekilde
topraklandığından emin olun, aksi takdirde elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Klimanın içindeki sarı-yeşil kablo topraklama kablosu olup başkaamaçlar
içinkullanılamaz.
Topraklama direnci ulusal elektrik güvenlik yönetmeliklerine uygun
olmalıdır.

•

Cihaz, fişine ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

•

İç ünite ve dış ünitenin tüm kabloları, bir uzman tarafından bağlanmalıdır.

•

Güç bağlantı kablosunun uzunluğu yeterli değilse, yenisi için üretici ile
iletişimegeçin. Kabloyu kendiniz uzatmaktan kaçının.

•

Fişli klima için fiş kurulum bittikten sonra erişilebilir olmalıdır.

•

Fişsiz klima için hatta bir devre kesici monte edilmelidir.

•

•

•

Klimayı başka bir yere taşınmanız gerekiyorsa, bu işi sadece kalifiye bir
kişiyapabilir. Aksi takdirde yaralanmaya ya da maddi kayba neden
olunabilir.
Çocukların ulaşamayacağı ve hayvan veya bitkilerden uzak bir yer seçin.
Kaçınılmaz durumlarda güvenlik amacıyla bir çit ekleyin.
İç ünite duvara yakın monte edilmelidir.

8

TLC_GLEE_R32_Multi_ODU_KULLANMA KILAVUZU_TR.indd 8

6.07.2020 13:25

GENEL BİLGİLER

KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR

UYARI
Yanık kokusu veya duman olması
durumunda, güç kaynağını
kapatın ve servis merkezi ile
iletişime geçin.

Anormallik devam ederse, ünite
zarar görmüş olabilir ve elektrik
çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Yangını önlemek için gücün özel
devreye sahip olması
gerekmektedir.

Aksi durumda elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.
Temizleme sırasında,
çalıştırmayı durdurmak ve güç
kaynağını kapatmak gereklidir.
Güç kaynağını kapatın

Güç kaynağı hava anahtarı
korumalı özel devre bulundurmalı
ve yeterli kapasiteye sahip
olmalıdır. Ünite ihtiyacınıza göre
otomatik olarak açılıp
kapanacaktır, lütfen üniteyi sık sık
açıp kapatmayın, aksi halde
ünitede zararlı etkilere neden
olunabilir.

Klimayı uzun süre
kullanmayacaksanız güç
kaynağını kesin.

Aksi takdirde, birikmiş tozlar aşırı
ısınmaya veya yangına neden
olabilir.
Bu klimanın anma gerilimi 220240V, 50Hz'dir. Gerilim çok düşük
olduğunda kompresör sert bir
biçimde titreşir. Bu klimaya zarar
verir.
Gerilim
çok
yüksekse
elektrikli bileşenler kolay hasar
görebilir.

Eğer hasarlıysa, ünitenin düşmesine
ve yaralanmaya neden olabilir.

Elektrik
kablosuna
zarar
vermeyin veya tayin edilmeyen
elektrik kablosu kullanmayın.

Aksi takdirde, aşırı ısınmaya veya
yangına neden olur.
Klimayı kendiniz tamir etmeye
çalışmayın.

Yanlış onarım elektrik çarpmasına veya
yangına neden olur, bu yüzden onarım
için servis merkezine başvurmalısınız.

Aksi halde, elektrik çarpmasına veya
hasara neden olabilir.
Monte edilen standın yeterince sağlam
olup olmadığını kontrol edin.

Güç kabloları ve kumanda
kablolarını asla kesmeyin veya
bunlara hasar vermeyin. Güç
kablosu ve sinyal kumanda
kablosu hasar görürse, bunları bir
profesyonele değiştirtin.

Dış ünitenin üstüne basmayın ya
da üzerine bir şey koymayın.

Topraklama: Ünite güvenli bir
şekilde topraklanmalıdır.
Topraklama kablosu binadaki
özel topraklama cihazına
bağlanmalıdır.

Dış ünitenin düşmesi tehlikeli olabilir.
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GENEL BİLGİLER

PARÇALARIN İSİMLERİ
GWHD(18)NK6LO, GWHD(18)NK6NO,GWHD(21)NK6LO, GWCD(21)NK6EON
GWCD(28)NK6EO:
Uyarı
•
•
•
•
•

Klimayı temizlemeden önce güç kaynağını kesin; aksi takdirde elektrik çarpması meydana
gelebilir.
Klimanın ıslanması elektrik çarpması riskine neden olabilir. Klimanızı hiçbir durumda
ıslatmayın.
Tiner ya da benzin gibi uçucu sıvılar klimanızın görünüşüne zarar verir. (Klima kabinini
temizlemek için sadece nemli bir bez ile yumuşak kuru bir bez kullanın).
Bu ürün diğer atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bu cihaz, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü konusunda yetkili bir yere
yönlendirilmelidir.
Klima gazı devresinin sıcaklığı yüksek olacaktır, lütfen ara bağlantı kablosunu bakır borudan
uzak tutun.

DIŞ ÜNİTE
No.

Açıklama

1-

Hava Çıkış Kafesi

2-

Valf

Not : Yukarıdaki rakamlar sadece cihazın basit bir şeması
olarak tasarlanmıştır ve satın alınan ünitenin görünümüne
uygun olmayabilir.

Uyarı
•

Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeyi engellemek için üretici, servis görevlisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından
değiştirilmelidir.

•
•

Klimayı temizlemeden önce güç kaynağını kesin; aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.
Klimanın ıslanması elektrik çarpması riskine neden olabilir. Klimanızı hiçbir durumda ıslatmayın.

• Tiner ya da benzin gibi uçucu sıvılar klimanızın görünüşüne zarar verir. (Klima kabinini temizlemek için sadece nemli
bir bez ile yumuşak kuru bir bez kullanın).
• Bu ürünü işlenmemiş kentsel atık olarak atmayın. Bu tür atıkların özel işlem için ayrıca toplanması gerekir.
•

Klima gazı devresinin sıcaklığı yüksek olacaktır, lütfen ara bağlantı kablosunu bakır borudan uzak tutun.

DIŞ ÜNİTE
No.

Açıklama

1-

Hava Çıkış Kafesi

2-

Valf

Not : Yukarıdaki rakamlar sadece cihazın basit bir şeması
olarak tasarlanmıştır ve satın alınan ünitenin görünümüne
uygun olmayabilir.

10
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GENEL BİLGİLER

PARÇALARIN İSİMLERİ
GWHD(14)NK6LO, GWHD(14)NK6NO:
Uyarı
•
•
•
•
•

Klimayı temizlemeden önce güç kaynağını kesin; aksi takdirde elektrik çarpması meydana
gelebilir.
Klimanın ıslanması elektrik çarpması riskine neden olabilir. Klimanızı hiçbir durumda
ıslatmayın.
Tiner ya da benzin gibi uçucu sıvılar klimanızın görünüşüne zarar verir. (Klima kabinini
temizlemek için sadece nemli bir bez ile yumuşak kuru bir bez kullanın).
Bu ürün diğer atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bu cihaz, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü konusunda yetkili bir yere
yönlendirilmelidir.
Klima gazı devresinin sıcaklığı yüksek olacaktır, lütfen ara bağlantı kablosunu bakır borudan
uzak tutun.

DIŞ ÜNİTE
No.
12-

Açıklama
Hava Çıkış Kafesi
Valf

Not : Yukarıdaki rakamlar sadece cihazın basit bir şeması
olarak tasarlanmıştır ve satın alınan ünitenin görünümüne
uygun olmayabilir.

TEKNİK VERİLER

GENEL BİLGİLER

MODEL

GWHD(14)NK6LO

Elektriksel veriler
Elektrik beslemesi
Sigorta veya hava anahtarı
Asgari güç kablosu kesiti
Boyut ve açıklık

220-240V~,50Hz
101,0

GWHD(18)NK6LO
GWHD(18)NK6NO
GWHD(14)NK6NO

GWHD(21)NK6LO
GWCD(21)NK6EO
GWCD(28)NK6EO

220-240V~,50Hz
161,5

220-240V~,50Hz
252,5
896 (valf kapağı ile
962)

A
mm2

U

838 (valf kapağı ile 908)

P

378-

396-

mm
mm

Y

602-

700-

mm

GENEL BİLGİLER

TEKNİK VERİLER
MODEL
Elektriksel veriler
Elektrik beslemesi
Sigorta veya hava anahtarı
Asgari güç kablosu kesiti

220-240V~,50Hz
252,5

A
mm2

Boyut ve açıklık
U
P

926 (valf kapağı ile 1003)
427-

mm
mm

Y

791-

mm

MODEL
Elektriksel veriler
Elektrik beslemesi
Sigorta veya hava anahtarı
Asgari güç kablosu kesiti

GWHD(36)NK6LO , GWHD(42)NK6LO

220-240V~,50Hz
252,5

A
mm2

Boyut ve açıklık
U

1030 (valf kapağı ile 1109)

mm

P

440-

mm

Y

1106-

mm

11
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DIŞ ÜNİTE ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI
Aşağıdaki
modeller için:

GENEL BİLGİLER

GWHD(14)NK6LO GWHD(14)NK6NO GWHD(18)NK6LO
N

N

GWHD(18)NK6NO GWHD(21)NK6LO GWHD(24)NK6LO
GWHD(28)NK6LO GWHD(36)NK6LO GWHD(42)NK6LO
N

N

N

S

S

S

İç ünite tarafı DB/WB (C)
Dış ünite tarafı DB/WB (C)
Maksimum soğutma
32/23
43/26
Maksimum ısıtma
27/24/18
• Sadece soğutma ünitesi için çalışma sıcaklığı aralığı (dış ortam sıcaklığı): -15°C ~43 °C;
elektrikli ısıtma kayışı olmayan ısı pompası ünitesi için: -15 °C ~ 43 °C;
• elektrikli ısıtma kayışlı ısı pompası ünitesi için: -22 C ~ 43 C.
Aşağıdaki modeller için: GWCD(21)NK6EO, GWCD(28)NK6EO,GWCD(28)NK6GO,
GWCD(32)NK6EO
İç ünite tarafı DB/WB (C)
Dış ünite tarafı DB/WB (C)
Maksimum soğutma
32/23
43/26
• Sadece soğutma ünitesi için çalışma sıcaklığı aralığı (dış ortam sıcaklığı)
18°C~43° C’dir.

12
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ELEKTRİK BAĞLANTILARI

MONTAJ PERSONELİ

GWHD(14)NK6LO > GWHD(14)NK6NO > GWHD(18)NK6LO > GWHD(18)NK6NO:
1. Dış ünitenin sağ tarafındaki levhanın üstündeki kolu
kaldırın (bir vida).
2. Kablo kelepçesini çıkarın, bağlantı sırasında güç
bağlantı kablosunu terminali ile bağlayın ve
bağlantıyı sabitleyin. Sabitleme hattı dağıtımı, iç
ünite, kablo sırasının terminali ile tutarlı olmalıdır.
Kablolar iç üniteninkilerle uymalıdır.
3. Güç kablosunu kablo kelepçesiyle sabitleyin.
4. Kablonun iyice sabitlendiğinden emin olun.
5. Tutamağı takın.

Tüm kutuplarında en az 3mm kontak ayrımı olan bütün
kutupları ayıran bir bağlantı kesici anahtar, sabit kablo
tesisatına bağlanmalıdır.
Yanlış kablo bağlantısı, bazı elektrikli parçaların
arızalanmasına neden olabilir. Kabloyu sabitledikten
sonra, bağlantı ile sabit noktalar arasındaki kabloların bir
parça alana sahip olmasını sağlayın.

Uygun kapasiteye sahip bir hava anahtarı da
dahil olmak üzere lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
Mıknatıs tokası ve ısıtma tokası fonksiyonuna bir
hava anahtarı dahil edilmelidir, bu kısa devre ve
aşırı yüklenmeden koruma sağlayabilir. (Uyarı:
lütfen devreyi korumak için yalnızca sigortayı
kullanmayın)
Klima

Ünite A ve B'nin bağlantı boruları ve bağlantı kabloları
sırasıyla birbirlerine karşılık gelmelidir.
Cihaz kurulumu ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun
olarak yapılmalıdır.
Not : Yukarıdaki rakamlar sadece cihazın basit bir şeması
olarak tasarlanmıştır ve satın alınan ünitenin görünümüne
uygun olmayabilir.

HavD$QDKWDUÕ.DSDVLWHVL

GWHD(14)NK6LO

10A

GWHD(14)NK6NO
GWHD(18)NK6LO
GWHD(18)NK6NO

16A
Tutamak

Tutamak
Ünite A'ya

Ünite B'ye

Ön taraf
plakası
Güç kaynağına

Ünite B'ye

Ünite A'ya

bağlantı

Güç kablosu

bağlantı
kablosu

kablosu

Güç kaynağına

Güç kablosu

bağlantı
kablosu

bağlantı
kablosu

kahvere
ngi
(siyah)

mavi sarıyeşil

mavi siyah

kahverengi

İÇ ÜNİTE A

kahvere
ngi
(siyah)

mavi sarıyeşil

sarıyeşil

mavi siyah

kahverengi

sarıyeşil

İÇ ÜNİTE B

GÜÇ
mavi

siyah

kahverengi

sarıyeşil

İÇ ÜNİTE A

mavi siyah

kahverengi

sarıyeşil

İÇ ÜNİTE B

GÜÇ

YÜKLEME/BOŞALTMA

KULLANICI

Ambalajı açtıktan sonra, içeriğinin sağlam ve eksiksiz
olduğunu kontrol edin.
Dış ünite daima dik tutulmalıdır.

Taşıma, cihazın ağırlığına uygun olan ekipman kullanılarak
uygun donanıma sahip nitelikli teknik personel tarafından
yapılmalıdır.

13
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ELEKTRİK BAĞLANTILARI

MONTAJ PERSONELİ

GWHD(21)NK6LO > GWCD(21)NK6EO > GWHD(24)NK6LO:
1. Dış ünitenin sağ tarafındaki levhanın üstündeki kolu
kaldırın (bir vida).
2. Kablo kelepçesini çıkarın, bağlantı sırasında güç bağlantı
kablosunu terminali ile bağlayın ve bağlantıyı sabitleyin.
Sabitleme hattı dağıtımı, iç ünite, kablo sırasının terminali
ile tutarlı olmalıdır. Kablolar iç üniteninkilerle uymalıdır.
3. Güç kablosunu kablo kelepçesiyle sabitleyin.
4. Kablonun iyice sabitlendiğinden emin olun.
5. Tutamağı takın.

A, B ve C ünitelerinin bağlantı boruları ve bağlantı
kabloları sırasıyla birbirlerine karşılık gelmelidir.
Cihaz kurulumu ulusal kablolama yönetmeliklerine
uygun olarak yapılmalıdır.

Uygun kapasiteye sahip bir hava anahtarı da dahil
olmak üzere lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
Mıknatıs tokası ve ısıtma tokası fonksiyonuna bir
hava anahtarı dahil edilmelidir, bu kısa devre ve
aşırı yüklenmeden koruma sağlayabilir. (Uyarı:
lütfen devreyi korumak için yalnızca sigortayı
kullanmayın)
Klima

Tüm kutuplarında en az 3mm kontak ayrımı
olan bütün kutupları ayıran bir bağlantı kesici
anahtar, sabit kablo tesisatına bağlanmalıdır.
Yanlış kablo bağlantısı, bazı elektrikli parçaların
arızalanmasına neden olabilir. Kabloyusabitledikten
sonra, bağlantı ile sabit noktalar arasındaki
kabloların bir parça alana sahip olmasını sağlayın.

Not: Yukarıdaki rakamlar sadece cihazın basit bir
şeması olarak tasarlanmıştır ve satın alınan ünitenin
görünümüne uygun olmayabilir.

HavD$QDKWDUÕ.DSDVLWHVL

GWHD(21)NK6LO
GWCD(21)NK6EO

25A

GWHD(24)NK6LO

25A

Tutamak

Ünite A'ya

Güç kablosu

bağlantı
kablosu

Ünite B'ye

Ünite C'ye

bağlantı
kablosu

EN/IEC 61000-3-11 ile uyumlu olacak şekilde, ürüne
bağlanmış olan elektrik beslemesi sisteminin empedans
değerinin aşağıdaki sayfada belirtilen izin verilen
maksimum |Zsys| değerine eşit veya daha küçük olması
gereklidir:

bağlantı
kablosu

Güç kaynağına

modeller

maksimum |Zsys| birim: ohm

GWHD(21)NK6LO
kahver
engi
(siyah)

mavi sarıyeşil

mavi siyah kahverengi sarıyeşil

İÇ ÜNİTE A

sarımavi siyah kahverengi yeşil

İÇ ÜNİTE B

Ürünü genel elektrik şebekesine bağlamadan önce,
lütfen elektrik şebekesinin yukarıdaki gerekliliğini
sağladığından emin olmak adına yerel bir elektrik
şirketi yetkilisine danışın. Listelenmemiş ürünün güç
kaynağı sisteminin empedans değerine gerek yoktur.

sarımavi siyah kahverengi yeşil

İÇ ÜNİTE C

GÜÇ
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TLC KLİMA
SERVİS FORMU

SERVİS FORMUNUZ OLMADIĞINDA
KULLANABİLİRSİNİZ. BU FORMU
DOLDURDUKTAN SONRA CEP
TELEFONUNUZDAN FOTOĞRAF
ÇEKİNİZ VE ASLINI MÜȘTERİMİZE
BIRAKINIZ.
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YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ/KAȘE

GERİLİM (VOLTAJ)

V

ALÇAK BASINÇ

ÇALIȘMA KOȘULLARI VE PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ
psi

1. ARA TESİSAT BAKIR BORU ÇAPLARI UYGUN, TESİSATTA EZİLME YOK, İZOLASYON VE DEKORATİF BANT VAR.
2. İÇ ÜNİTE VE DIȘ ÜNİTEDE HAVA AKIȘINA ENGEL DURUM YA DA SERBEST EMİȘ YAPAN KANALLI KLİMA YOK.
3. İÇ ÜNİTE VE DIȘ ÜNİTE İÇİN ELK.TESİSATLARI UYGUN KESİTTE KABLO İLE ÇEKİLMİȘTİR. TOPRAKLAMA YAPILMIȘTIR.
4. DIȘ ÜNİTE SERVİS VANALARI AÇIK, VAKUM YAPILMIȘ VE TÜM PANELLER KAPATILMIȘTIR.
5. CİHAZ ISITMA VE SOĞUTMA MODUNDA ÇALIȘTIRILMIȘ VE AȘAĞIDAKİ ÖLÇÜMLER ALINMIȘTIR.
6. MONTAJ ESNASINDA MONTAJ ÖRTÜSÜ VE GALOȘ KULLANILMIȘ, DRENAJ TESTİ YAPILMIȘTIR.

MONTAJ KONTROLÜ

Dıș Ünite Seri No

Dıș Ünite Modeli

Servis Tarihi-Saati

HASAR TESPİTİ

İç Ünite Seri No

ONARIM

İç Ünite Modeli

CİHAZ BİLGİLERİ

Müșteri Bașvuru Tarihi-Saati

MONTAJ

SERVİS TÜRÜ
DİĞER

…………….…………….…………….…………….………...

ELEKTRİK BESLEME HATTI
KABLO KESİTİ

EVET

x

HAYIR

mm²

ÜRÜNÜN MONTAJI, TÜM KURALLARA UYGUN OLARAK
YAPILMIȘTIR.

D.Ü. SERİ NO BARKODUNU BURAYA YAPIȘTIRINIZ YA DA ELLE YAZINIZ.

İ.Ü. SERİ NO BARKODUNU BURAYA YAPIȘTIRINIZ YA DA ELLE YAZINIZ.

BAKIM

Bu izinli veri metni ile birlikte, bizimle paylașmıș olduğunuz kișisel bilgilerinizin; tarafınıza çeșitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satıș, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletișim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; saklanmasına,
kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak; TLC KLİMA SANAYİ VE TİCARET AȘ ile paylașılmasına izin vermiș bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı
șekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaștırılabilmesi amacıyla, sözleșme ilișkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylașan, ilgili mevzuat hükümlerine
riayet eden 3. kișilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylașılacaktır. Müșteri mail ve/veya SMS almaktan vazgeçebilir, müșteri bu talebini ilettiğinde mail ve/veya SMS gönderim ișlemi iptal edilecektir.

Adres

İlçe - İl

E-Posta Adresi

Telefon

Adı Soyadı / Firma Ünvanı

SON KULLANICI BİLGİLERİ

SIRA NO.:

SERVİS FORMU
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V
A
A
m²

NÖTR- SİNYAL GERİLİMİ

ÇALIȘMA AKIMI

OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ

CİHAZIN ÇALIȘTIĞI ALAN
DIȘ HAVA SICAKLIĞI

İ.Ü. HAVA EMİȘ
SICAKLIĞI
İ.Ü. HAVA ÜFLEME
SICAKLIĞI

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ș.

Evet

Hayır

Adres: Mahir İz Cad. No:8/6 Altunizade/Üsküdar/İstanbul

Her sezon öncesi klima koruyucu bakımlarının Yetkili Servise
yaptırılması tavsiye edildi.

Cihaz geçici olarak ara kablo ile çalıștırılarak teslim edildi.
Tesisatın yetkin elektrik firması tarafından yapılması önerildi.

Cihaz, hasarsız ve tüm fonksiyonları çalıșır halde; kullanımı
anlatılarak eksiksiz teslim edildi.

Müșteri ile iç-dıș ünite montaj yeri görüșülmüș olup,
müșterinin istediği yere montaj yapılmıștır.

ÖNEMLİ! MUTLAKA İȘARETLEYİNİZ.

AÇIKLAMALAR (Arızalanma Nedeni, Yapılan İșlemler ve Notlar)

Tespit Edilen Arıza

Müșterinin Bildirdiği Arıza

ARIZA DETAYLARI

YÜKSEK BASINÇ

V

NÖTR-TOPRAK GERİLİMİ
EK SOĞUTKAN ȘARJI

ALÇAK BASINÇ

V

GERİLİM (VOLTAJ)

ÇALIȘMA KOȘULLARI VE PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

6. MONTAJ ESNASINDA MONTAJ ÖRTÜSÜ VE GALOȘ KULLANILMIȘ, DRENAJ TESTİ YAPILMIȘTIR.

Web: www.tlcklima.com

www.tlcvrf.com

Bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederiz.

MÜȘTERİ
(Adı ve Soyadı, İmza)

x

x

x

HAYIR

www.gree.com.tr

mt

mt

mm²

mm²

mt

mm²

Bu nüsha TLC Klima'ya gönderilecektir.

E-Mail: info@tlcklima.com

Lütfen formu ön ve arka sayfasındaki bilgileri
okumadan imzalamayınız.

İÇ-DIȘ ÜNİTE YÜKSEKLİK FARKI

ARA TESİSAT UZUNLUĞU

SİNYAL KABLOSU KESİTİ

ARA TESİSAT KABLO KESİTİ

ELEKTRİK BESLEME HATTI
KABLO KESİTİ
ELEKTRİK BESLEME HATTI
UZUNLUĞU

YETKİLİ SERVİS
(Adı ve Soyadı, İmza, Kașe)

°C

°C

°C

gr

psi

psi

EVET

18
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ELEKTRİK BAĞLANTILARI

MONTAJ PERSONELİ

GWCD(28)NK6EO:
 Dış ünitenin sağ tarafındaki levhanın üstündeki
kolu kaldırın (bir vida).

Tüm kutuplarında en az 3mm kontak ayrımı olan bütün
kutupları ayıran bir bağlantı kesici anahtar, sabit kablo
tesisatına bağlanmalıdır.

 Kablo kelepçesini çıkarın, bağlantı sırasında güç
bağlantı kablosunu terminali ile bağlayın ve
bağlantıyı sabitleyin. Sabitleme hattı dağıtımı, iç
ünite, kablo sırasının terminali ile tutarlı olmalıdır.
Kablolar iç üniteninkilerle uymalıdır.

Yanlış kablo bağlantısı, bazı elektrikli parçaların
arızalanmasına neden olabilir. Kabloyu sabitledikten
sonra, bağlantı ile sabit noktalar arasındaki kabloların
bir parça alana sahip olmasını sağlayın.

 Güç kablosunu kablo kelepçesiyle sabitleyin.
 Kablonun iyice sabitlendiğinden emin olun.

A, B, C ve D ünitelerinin bağlantı boruları ve bağlantı
kabloları sırasıyla birbirlerine karşılık gelmelidir.

 Tutamağı takın.
Uygun kapasiteye sahip bir hava anahtarı da
dahil olmak üzere lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
Mıknatıs tokası ve ısıtma tokası fonksiyonuna bir
hava anahtarı dahil edilmelidir, bu kısa devre ve
aşırı yüklenmeden koruma sağlayabilir. (Uyarı:
lütfen devreyi korumak için yalnızca sigortayı
kullanmayın)

Cihaz kurulumu ulusal kablolama yönetmeliklerine
uygun olarak yapılmalıdır.
Not : Yukarıdaki rakamlar sadece cihazın basit bir şeması
olarak tasarlanmıştır ve satın alınan ünitenin görünümüne
uygun olmayabilir.

Hava anahtarı
kapasitesi

Klima
GWCD(28)NK6EO

25A

Tutamak

Ünite B'ye

Ünite A'ya

bağlantı kablosu

Güç kablosu

Ünite C'ye

bağlantı kablosu

Ünite D'ye

bağlantı
kablosu

bağlantı
kablosu

Güç kaynağına

kahvere
ngi
(siyah)

mavi sarıyeşil

mavi

siyah kahverengi

İÇ ÜNİTE A

sarıyeşil

mavi

siyah kahverengi

İÇ ÜNİTE B

sarıyeşil

mavi siyah kahverengi

İÇ ÜNİTE C

sarıyeşil

mavi

siyah kahverengi

sarıyeşil

İÇ ÜNİTE D

GÜÇ
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ELEKTRİK BAĞLANTILARI

MONTAJ PERSONELİ

 Dış ünitenin sağ tarafındaki levhanın üstündeki
kolu kaldırın (bir vida).

Tüm kutuplarında en az 3mm kontak ayrımı olan bütün
kutupları ayıran bir bağlantı kesici anahtar, sabit kablo
tesisatına bağlanmalıdır.

 Kablo kelepçesini çıkarın, bağlantı sırasında güç
bağlantı kablosunu terminali ile bağlayın ve
bağlantıyı sabitleyin. Sabitleme hattı dağıtımı, iç
ünite, kablo sırasının terminali ile tutarlı olmalıdır.
Kablolar iç üniteninkilerle uymalıdır.

Yanlış kablo bağlantısı, bazı elektrikli parçaların
arızalanmasına neden olabilir. Kabloyu sabitledikten
sonra, bağlantı ile sabit noktalar arasındaki kabloların
bir parça alana sahip olmasını sağlayın.

 Güç kablosunu kablo kelepçesiyle sabitleyin.
 Kablonun iyice sabitlendiğinden emin olun.
 Tutamağı takın.

A, B, C ve D ünitelerinin bağlantı boruları ve bağlantı
kabloları sırasıyla birbirlerine karşılık gelmelidir.

Uygun kapasiteye sahip bir hava anahtarı da dahil
olmak üzere lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
Mıknatıs tokası ve ısıtma tokası fonksiyonuna bir
hava anahtarı dahil edilmelidir, bu kısa devre ve
aşırı yüklenmeden koruma sağlayabilir. (Uyarı:
lütfen devreyi korumak için yalnızca sigortayı
kullanmayın)
Klima

Cihaz kurulumu ulusal kablolama yönetmeliklerine
uygun olarak yapılmalıdır.
Not : Yukarıdaki rakamlar sadece cihazın basit bir şeması
olarak tasarlanmıştır ve satın alınan ünitenin görünümüne
uygun olmayabilir.

Hava anahtarı
kapasitesi

GWCD(28)NK6GO
GWHD(28)NK6LO
GWCD(32)NK6EO
GWHD(36)NK6LO

25A

Tutamak

Ünite A'ya

Güç kablosu

Ünite B'ye

Ünite C'ye

bağlantı
kablosu

bağlantı
kablosu

bağlantı
kablosu

Ünite D'ye

bağlantı
kablosu

Güç kaynağına

kahvere
ngi
(siyah;

sarımavi yeşil

mavi siyah

kahverengi

İÇ ÜNİTE A

sarıyeşil

mavi siyah

kahverengi

sarıyeşil

mavi siyah

kahverengi

İÇ ÜNİTE C

İÇ ÜNİTE B

sarıyeşil

mavi siyah

kahverengi

sarıyeşil

İÇ ÜNİTE D

GÜÇ
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ELEKTRİK BAĞLANTILARI

MONTAJ PERSONELİ

GWHD(42)NK6LO:
 Dış ünitenin sağ tarafındaki levhanın üstündeki
kolu kaldırın (bir vida).

Tüm kutuplarında en az 3mm kontak ayrımı olan bütün
kutupları ayıran bir bağlantı kesici anahtar, sabit kablo
tesisatına bağlanmalıdır.

 Kablo kelepçesini çıkarın, bağlantı sırasında güç
bağlantı kablosunu terminali ile bağlayın ve
bağlantıyı sabitleyin. Sabitleme hattı dağıtımı,

Yanlış kablo bağlantısı, bazı elektrikli parçaların
arızalanmasına neden olabilir. Kabloyu sabitledikten
sonra, bağlantı ile sabit noktalar arasındaki kabloların
bir parça alana sahip olmasını sağlayın.

 iç ünite, kablo sırasının terminali ile tutarlı
olmalıdır. Kablolar iç üniteninkilerle uymalıdır.
 Güç kablosunu kablo kelepçesiyle sabitleyin.
 Kablonun iyice sabitlendiğinden emin olun.
 Tutamağı takın.

Uygun kapasiteye sahip bir hava anahtarı da
dahil olmak üzere lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
Mıknatıs tokası ve ısıtma tokası fonksiyonuna bir
hava anahtarı dahil edilmelidir, bu kısa devre ve
aşırı yüklenmeden koruma sağlayabilir. (Uyarı:
lütfen devreyi korumak için yalnızca sigortayı
kullanmayın)

A, B, C, D ve E ünitelerinin bağlantı boruları ve bağlantı
kabloları sırasıyla birbirlerine karşılık gelmelidir.
Cihaz kurulumu ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun
olarak yapılmalıdır.
Not : Yukarıdaki rakamlar sadece cihazın basit bir şeması
olarak tasarlanmıştırvesatınalınanüniteningörünümüne
uygun olmayabilir.

Hava anahtarı
kapasitesi

Klima
GWHD(42)NK6LO

25A

Tutamak

Güç kablosu

Ünite C'ye

Ünite B'ye

Ünite A'ya

bağlantı

bağlantı
kablosu

bağlantı
kablosu

Ünite D'ye

Ünite E'ye

bağlantı
kablosu

bağlantı
kablosu

kablosu

Güç kaynağına

kahvere
ngi
(siyah)

mavi sarıyeşil

mavi siyah

kahverengi

İÇ ÜNİTE A

sarıyeşil

mavi siyah

kahverengi

sarıyeşil

mavi siyah

kahverengi

İÇ ÜNİTE C

İÇ ÜNİTE B

sarıyeşil

mavi siyah

kahverengi

İÇ ÜNİTE D

sarıyeşil

mavi siyah

kahverengi

sarıyeşil

İÇ ÜNİTE E

GÜÇ
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DIŞ ÜNİTENİN KURULUMU
Konum

MONTAJ PERSONELİ
Drenaj tertibatını ve drenaj hortumunu
takın (ısı pompalı model için)

Üniteyi düz, sert bir zemine sabitlemek için cıvata
kullanın. Üniteyi duvara veya çatıya monte ederken,
desteğin yoğun titreşim ya da güçlü bir rüzgarda
durumunda hareket edemeyecek şekilde sıkıca
sabitlendiğinden emin olun.
Dış üniteyi çukurlara veya hava deliklerine monte
etmeyin

Cihaz ısıtma modunda çalışırken yoğuşmuş su oluşur ve
dış üniteden akar. Komşuları rahatsız etmemek ve
çevreye saygı göstermek amacıyla yoğuşmuş suyu
kanalize etmek için bir drenaj tertibatı ile drenaj hortumu
kurun. Drenaj tertibatı ve lastik pulu dış ünite kasasına
takın ve buna şekilde gösterildiği gibi bir drenaj hortumu
bağlayın.

Boruların kurulumu

R32 klima gazı için uygun bağlantı boruları ve
donanımları kullanın.
Modeller (m)
14Kx2 18Kx2 21Kx3 24Kx3 28Kx4
Maksimum bağlantı borusu
70uzunluğu
20206060Maksimum bağlantı borusu
1010202020uzunluğu (basit bir iç ünite)

NOT: Drenaj ek yerinin şekli için lütfen mevcut ürüne bakın.
Drenaj ek yerini aşırı soğuk bir alanda monte etmeyin.
Aksi takdirde, ek yeri donar ve daha sonra arızaya
neden olur.

İç ünite kapasite kodlarının toplamı, dış ünitenin % 50'si ile %
150'si arasında olmalıdır.
Klima gazı boruları, maksimum 5 m yüksekliği
(14K&18K) veya 10 m yüksekliği (21K&24Kx3&28K)
k

Tüm klima gazı borularını ve ek yerlerini sarın.

Ters yönde çalışan iki somun anahtarı kullanarak
bağlantıları sıkın.

Dikkat: Kurulum NEC/CEC Gerekliliklerine Uygun Biçimde
Sadece Yetkili Personel Tarafından Yapılmalıdır.

MONTAJ PERSONELİ

HAVA ALMA
Klima gazı devresi içindeki nemli hava kompresörün
arızalanmasına neden olabilir. İç ve dış üniteleri bağladıktan
sonra, bir vakum pompası kullanarak klima gazı devresindeki
havayı boşaltın ve nemi giderin.
(1) 2 yollu ve 3 yollu valflerin vidalarını sökün ve kapaklarını
çıkarın.
(2) Servis vanası kapağını sökün ve çıkarın.
(3) Vakum pompası hortumunu servis vanasına bağlayın.
(4) 10 mm Hg'lik mutlak vakuma ulaşılıncaya kadar vakum
pompasını 10-15 dakika çalıştırın.
(5) Vakum pompası çalışırken, vakum pompası birleşim yeri
üzerindeki düşük basınç düğmesini kapatın. Vakum
pompasını durdurun.
(6) 2 yollu vanayı 1/4 çevirerek açın, ardından 10 saniye
sonra kapatın. Sıvı sabun veya elektronik kaçak cihazı
kullanılarak her ek yerini kaçak için kontrol edin.
(7) 2 yollu ve 3 yollu vana gövdesini çevirin. Vakum pompası
hortumunu çıkarın.
(8) Vanaların üzerindeki tüm kapakları değiştirin ve sıkın.
Çap (mm)

Vakum pompası

Vakum pompası

Burulma momenti (N.m)
Vakum pompası

İÇ
ÜNİTE

(8) Sabitleyin

Klima gazı akış yönü

İç ünite olarak 18K ünite kurulmalıdır.

2 yollu valf

3 yollu valf
(6) 1/4 dönüşle açın

18K MODU

(7) Tamamen açmak için çevirin
Servis
girişi'

(7) Tamamen açmak için çevirin

(2) Döndürün
(8) Sabitleyin

dönüşüm ek yeri

, Valf başlığı
(2) Çevirin

(2) Çevirin
Valf başlığı

(8) Sabitleyin
İç üniteye bağlayın
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BAKIM

MONTAJ PERSONELİ

Klima gazı R32 için uygun aletler kullanın.
R32 dışında başka bir klima gazı kullanmayın.
Üniteyi temizlemek için mineral yağları kullanmayın.

KURULUM BOYUT ŞEMASI

MONTAJ PERSONELİ

Kurulum bu kılavuza göre güvenilirlik eğitimli ve kalifiye servis personeli tarafından yapılmalıdır.
Profesyonel olmayan kurulum nedeniyle oluşan arızalardan kaçınmak için kurulumdan önce servis merkezine
başvurun.
Ünitelerin toplanıp taşınması eğitimli ve kalifiye bir kişi tarafından yönlendirilmelidir.
Cihazın etrafında önerilen alanın bırakıldığından emin olun.

Kapağa kadar 50 cm veya
daha fazla

Kapağa kadar 30cm
veya daha fazla alan

30cm veya daha
fazla (Hava giriş
tarafı)

Kapağa kadar 50 cm veya
daha fazla alan

Kapağa kadar 30cm
veya daha fazla alan

200cm veya daha

*LULú
7DUDIÕ

200cm veya daha

fazla (Hava çıkışı

fazla alan (Hava çıkışı

f)

FP
YH\D
GDKD
ID]OD
+DYD

Duvara kadar 50cm
veya daha fazla alan

Duvara kadar 50cm
veya daha fazla alan

Kapağa kadar 50 cm
veya daha fazla

30cm veya daha
fazla (Hava giriş
tarafı)

Kapağa kadar 30cm
veya daha fazla alan

200cm veya daha
fazla alan (Hava çıkışı
tarafı)

Duvara kadar 50cm
veya daha fazla alan

23
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KURULUM SONRASI KONTROL

MONTAJ PERSONELİ

Kontrol Edilecek Ögeler

Yanlış Kurulum Nedeniyle Sorunlar

Kurulum güvenilir midir?

Ünite düşebilir, sallanabilir veya gürültü çıkarabilir.

Gaz kaçağı kontrol edildi mi?

Yetersiz soğutma (ısıtma) etkisine neden olabilir

Ünitenin ısı yalıtımı yeterli mi?

Yoğuşmaya ve damlamaya sebep olabilir.

Tahliye düzgün mü?

Yoğuşmaya ve damlamaya sebep olabilir.

Güç kaynağı gerilimi, gerilim isim
levhasında belirtilen anma gerilimine
uygun mu?

Ünite bozulabilir veya bileşenler yanabilir.

Kablolar ve boru hatları düzgün takılmış mı?

Ünite bozulabilir veya bileşenler yanabilir.

Ünite düzgün bir şekilde topraklanmış mı?

Elektrik kaçağı tehlikesi.

Tüm kablo hattı modelleri şartlara uygun mu?

Ünite bozulabilir veya bileşenler yanabilir.

İç ve dış ünitelerin hava giriş ve çıkışında
herhangi bir engel var mı?

Ünite bozulabilir veya bileşenler yanabilir.

Klima gazı borularının uzunluğu ve klima
gazı dolumu miktarı kaydedilmiş mi?

Klima gazının dolum miktarını belirlemek kolay
değildir.

24
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YANICI KLİMA GAZININ GÜVENLİ ŞEKİLDE KULLANIMI
•

Kurulum ve bakım personeli için yeterlilik şartı

Klima gazı sistemiyle uğraşan tüm çalışanlar, yetkili kuruluş tarafından verilen geçerli bir sertifikaya ve bu sektörde
tanınan klima gazı sistemi ile çalışma yeterliliğine sahip olmalıdır. Cihazın bakım ve onarımı için başka bir teknisyene
ihtiyaç duyulursa, bu kişi yanıcı klima gazı kullanma yeterliliğine sahip kişi tarafından denetlenmelidir.

•
•
•
•

MONTAJ PERSONELİ

Yalnızca ekipmanın üreticisi tarafından önerilen yöntemle onarılabilir.

Montaj notları

Klimanın aktif ateş bulunan bir odada (yangın kaynağı, aktif kömür gazı, çalıştırma ısıtıcısı gibi) kullanılması yasaktır.
Bağlantı borusunda delik açılması veya borunun yakılması yasaktır.
Klima, minimum oda alanından daha büyük bir odaya kurulmalıdır. Minimum oda alanı, isim levhasında veya

aşağıdaki a tablosunda gösterilmektedir.
• Kurulumdan sonra kaçak testi yapılmalıdır.

Tablo a - Minimum oda alanı (m2)
Dolum miktarı (kg)
zemin konumu
Minimum
oda alanı cama monte
(m2)
duvar tipi
tavana monte

•

Bakım notları

Bakım alanının veya odanın isim levhasının şartlarına uygun olup olmadığını kontrol edin.
Cihazın sadece isim levhasının şartlarına uygun odalarda çalıştırılmasına izin verilir.
• Bakım alanının iyi havalandırılıp havalandırılmadığını kontrol edin.
- Çalışma sırasında sürekli havalandırma durumu korunmalıdır.
• Bakım alanında yangın kaynağı veya potansiyel yangın kaynağı olup olmadığını kontrol edin.
- Bakım alanında çıplak alev kullanımı yasaktır ve alana “sigara içilmez” uyarı panosu asılmalıdır.
• Cihaz işaretinin iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.
- Belirsiz veya hasarlı uyarı işaretini değiştirin.
-

•

Kaynak İşlemi

Klima gazı sistemi borularını bakım sürecinde kesmeniz veya kaynak yapmanız gerekirse, lütfen aşağıdaki adımları
izleyin:
D Üniteyi kapatın ve güç kaynağını kesin
E Klima gazını boşaltın
F Vakumlama
G N2 gazı ile temizleyin
H Kesin veya kaynak yapın
I Kaynak için servis noktasına geri götürün
• Klima gazı özel depolama tankında geri dönüştürülmelidir.
• Vakum pompasının çıkışı yakınında çıplak alev olmadığından ve iyi havalandırıldığından emin olun.

•
•
•
•
•

•
•
•

Klima gazı doldurulması

R32 için özel klima gazı dolum cihazları kullanın. Farklı klima gazı türlerinin birbirini kirletmediğinden emin
olun.
Klima gazı deposu, klima gazı doldurulurken dik tutulmalıdır.
Dolum işlemi bittikten sonra (veya bitirmeden) etiketi sisteme yapıştırın.
Aşırı dolum yapmayın.
Dolum işlemi bittikten sonra, test çalışmasından önce lütfen kaçak tespiti yapın; çıkarıldığında başka bir zaman kaçak
tespiti yapılmalıdır.

Taşıma ve saklama için güvenlik talimatları

Konteyneri boşaltmadan ve açmadan önce kontrol amacıyla lütfen yanıcı gaz dedektörü kullanın.
Yangına neden olabilecek bir kaynak olmamalı ve sigara içilmemelidir.
Yerel kurallara ve kanunlara göre.
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TÜKETİCİ HAKLARI:
1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleșmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satıș bedelinden indirim isteme,
c) Așırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masraﬂarı satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiștirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesi hakları üretici veya
ithalatçıya karșı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın
kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleșmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde
malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara bașvurmanın tüketici
açısından sorun teșkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesi haklarından birinin seçilmesi
durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami
otuz iș günü, konut ve tatil amaçlı tașınmazlarda ise altmıș iș günü içinde yerine
getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan mallara ilișkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi,
yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.
5) Tüketicilerin șikayet ve itirazları konusundaki bașvurularını tüketici mahkemelerine ve
tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilișkin bilgi;
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları,
yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı,
ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilișkin azami tamir süresi içerisinde
düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi
zorunludur.
Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilișkin olarak bilirkiși tarafından tespit
yapılması talebiyle uyușmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem
heyetine veya tüketici mahkemesine bașvurabilir.

26
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ÜRETİCİ VE İTHALATÇI BİLDİRİMİ
ÜRETİCİ VEYA İMALATÇI FİRMA :
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
528311 P.R.C./CHINA.
TEL
: 0086- 756-852 22 18
FAKS
: 0086- 756-866 94 26
www.gree.com, info@gree.com
İTHALATÇI FİRMA :
TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ș.
ADRES
: MAHİR İZ CAD. NO:8/6 ALTUNİZADE 34662
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
TELEFON : +90 216 474 85 00
FAKS
: +90 216 474 48 01
www.tlcklima.com , info@tlcklima.com
CE BELGESİNİ YAYINLAYAN KURULUȘ:
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
528311 P.R.C./CHINA.
TEL
: 0086- 756-852 22 18
FAKS
: 0086- 756-866 94 26
www.gree.com, info@gree.com
SERVİS BİLGİSİ: Servis ihtiyacınız için lütfen așağıdaki
adresten firmamıza ulașınız.
TEKNİK SERVİS MERKEZİ
TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ș.
ADRES
: MAHİR İZ CAD. NO:8/6 ALTUNİZADE 34662
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
TELEFON : +90 216 474 85 00
FAKS
: +90 216 474 48 01
www.tlcklima.com , info@tlcklima.com
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