
Bu klimayı satın aldığınız için çok teĢekkür ederiz. Lütfen bu cihazın kurulumunu 

yapmadan ve kullanmadan önce bu kullanım ve kurulum talimatlarını dikkatlice 

okuyun ve bu kılavuzu ileride baĢvurmak üzere saklayın. 

KULLANIM VE KURULUM TALİMATLARI 



Ürünümüzün kullanımına hoĢgeldiniz! 

Bize güvendiğiniz için teĢekkür ederiz. 

Lütfen tesisat öncesinde bu kılavuzu dikkatle okuyunuz! 

Tesisat sonrasında kullanım için uygun Ģekilde saklayınız! 

Bu Klimanın Özellikleri 

24-saatlik Zamanlayıcı AÇIK ve KAPALI

Bu zamanlayıcı ünitenin 24 saatlik bir süre
içerisinde otomatik olarak açılması veya 

kapatılması için ayarlanabilir.  

ÇeĢitli Soğutucu Borusu Bağlantı 
Yöntemleri Soğutucu borusu 3 farklı 
yönden (arka, sağ veya sol) bağlanabilir).  
Daha fazla yöntem daha fazla kolaylık sağlar. 

Sessiz ÇalıĢma  Mükemmel fan tasarımı 
hava akıĢının minimum gürültüyle sessiz ve 
düzgün olmasına olanak verir. 

Elektrik Kesintisinde Kendi Kendine Düzelme 

Kesinti sonrasında güç kaynağı yeniden 
sağlandığında tüm ön ayarlar hala geçerli 
durumdadır ve klima orijinal ayarlara göre 
çalıĢabilir. 

Bu klima aĢağıdaki sıcaklıklar için 
tasarlanmıĢtır. Bu klimayı bu aralıkta 
çalıĢtırınız. 

Seri Mod 
Maksimum (℃) 

Minimum(℃) 

DC-Inverter Soğutma çalıĢması 48 -15

Ünite 

Isıtma çalıĢması 24 -15

Hata Kendi Kendine Tanı Fonksiyonu

Klimada bir sorun olduğunda mikrobilgisayar 
arızaların tanısını koyabilir; bu tanı 
ekrandan okunabilir ve bakım için 
kullanıĢlıdır. 

NOT: 
1.Isıtma ve elektrikli ısıtma fonksiyonu yalnızca soğutmalı modellerde mevcut değildir.

2.T1/T3 serileri farklı iklim çevresi için farklı klima serileridir.

Dış Ünite Çalışma Sıcaklığı

Maksimum(℃) 
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DİKKAT İfadeleri 

Uyarı Sembolleri： 

TEHLĠKE

UYARI 

DĠKKAT 

NOT 

: Bu sembol ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeyi belirtir. 

: Bu sembol ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeyi veya emniyetsiz bir 

uygulamayı belirtir. 

: Bu sembol yaralanmaya, ürünün veya mülkün hasar görmesine yol açabilecek bir 

tehlikeyi veya emniyetsiz bir uygulamayı belirtir.  

: Notları ve iĢletme, bakım ve servis talimatlarını gösterir. 

Bu klimanın ünite ile birlikte verilmiĢ olan tesisat talimatlarına uygun olarak kalifiye tesisat 
teknisyenleri tarafından gereken Ģekilde tesis edilmesini tavsiye ederiz.  
Tesisat öncesinde evinizdeki veya ofisinizdeki güç kaynağının ürün etiketinde gösterilenle aynı gerilimde 
olup olmadığını kontrol ediniz.  

TEHLĠKE Bu ürün üzerinde herhangi bir değiĢtirme iĢlemi yapmamalısınız, aksi halde su 
sızıntısı, arıza, kısa devre, elektrik çarpması, yangın vb sonuçlar ortaya çıkabilir. 
Sahanın güvenliğini garanti etmek için boru hattı kaynağı vb gibi iĢler klima 
soğutucusu da dahil olmak üzere parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu 
kaplardan uzakta yapılmalıdır.  
Klimanın ağır korozyona karĢı korunması için dıĢ üniteyi tuzlu deniz suyunun 
doğrudan klima üzerine sıçrayabileceği yerlerde veya bir spa yakınındaki sülfürlü 
hava ortamında tesis etmekten kaçınınız. Klimayı aĢırı yüksek ısı üreten 
nesnelerin bulunduğu yerlerde tesis etmeyiniz.  

UYARI 
Kaynak kablosu hasar görmüĢse tehlike halinde fabrika veya servis departmanı 
tarafından değiĢtirilmesi gerekir.  

Bu ürünün tesis edildiği yerde güvenilir elektriksel topraklama tesisi ve ekipmanı 
bulunmalıdır. Elektrik çarpmasından ve diğer faktörlerin neden olduğu hasarlardan 
kaçınmak için lütfen bu ürünün toprağını çeĢitli hava besleme borusu hatlarına, drenaj 
hatlarına, yıldırımdan koruma tesisatına ve diğer boru hatlarına bağlamayınız. 

Kablolama kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Tüm kablolar yerel elektrik 
kodlarına uygun olmalıdır. 
Tesisat öncesinde elektrik sayacı kablolarınızın ve prizin elektrik akımı kapasitesini 
dikkate alınız. 

Bu ürünün tesis edildiği yerdeki elektrik kablosunun bu ürün için sağlanmıĢ olan 
bağımsız bir kaçak koruma cihazına ve elektrik akımı aĢırı yük koruma cihazına sahip 
olduğu varsayılır. 

Bu cihazın fiziksel, duyusal veya mental yeterliliği azalmıĢ olan veya deneyim ve bilgi 
eksiği olan kiĢilerce (çocuklar dahil) kullanımı, bu kiĢiler denetim altında olmadığı 
veya emniyetlerini sağlamaktan sorumlu bir kiĢi tarafından kendilerine cihazın 
kullanımı ile ilgili talimatlar verilmediği sürece, amaçlanmamıĢtır. Çocukların cihazla 
oynamadıklarından emin olunması için gözetim altında tutulması gerekir.  
Tüm direklerde tam bağlantı kesilmesi sağlayabilecek bağlantı kesme araçları, 
kablolama kurallarına uygun olarak sabit bir yer içerisinde yer almalıdır.  
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DİKKAT İfadeleri 

Bu klimayı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Hala zorluklarla 

veya sorunlarla karşılaşıyorsanız, satıcınızdan yardım isteyiniz.  

Klima size konforlu oda koşulları sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu üniteyi yalnızca 

bu tesisat kılavuzunda açıklanan amaçlar için kullanınız.  

 UYARI 

 DĠKKAT 

 Klima yakınında asla benzin veya diğer bir parlayıcı gaz kullanmayınız, bunların 
kullanımı son derece tehlikelidir.  

 Klimayı güç ana anahtarından açıp kapatmayınız. AÇMA/ KAPAMA iĢletme 
butonunu kullanınız.  

 Hem iç ünitede hem de dıĢ ünitede hava giriĢine ve hava çıkıĢına hiçbir Ģey 
yapıĢtırmayınız. Fan yüksek hızla döndüğünden, bu tehlikeli bir durumdur.  

 Bebeklerin veya hastaların bulunduğu odaları çok fazla soğutmayınız veya 
ısıtmayınız. 

 Depolama koşulu:   Sıcaklık -25~60℃ 

Nem %30~%80 
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İç Ünite 

ON/OFF 

MO DE  

SWI NG 
FAN  

TIMERON  

SMART  SLEEP  

IFEEL SUPE R  

SWI NG TIM ER  

DIMMER  OFF 

CLOCK  

Dış Ünite 

Klima Kompozisyonu 

Hava çıkıĢı 

Yatay hava yönlendiricisi 

Dikey hava yönlendiricisi 

ĠĢletme paneli 

Hava giriĢ ızgarası 

Hava filtresi 

Hava giriĢi 

Uzaktan kumanda 

Bağlantı boruları 
ve kabloları 

Drenaj hortumu 

Kondensat soğutma işletimi veya kuru işletme 

Sırasında boşalır. 

EriĢim kapağı

Hava çıkıĢı 

1.Bu Ģekilde standart bir modelin dıĢ görünümü temel alınmıĢtır.

Sonuç olarak biçim seçmiĢ olduğunuz klimanın Ģeklinden farklı olabilir.
2.Uzaktan kumanda gömülü ekran panelinin kontrol edilmesi için kullanılır.
3.Üç tür uzaktan kumanda vardır, spesifik modeller materyal ürünlerine tabidir.
4.Bağlantı boruları ürüne dahil değildir.
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Ekran ve Buton Tanıtımı  

Ekran ve Buton Tanıtımı  

3 2 1 

4 2 

●Buton İşletimi 

1. AÇMA/KAPAMA BUTONU  

Cihazın açılması/ kapatılması amaçlıdır.  

2. SICAKLIK AYAR BUTONLARI  

Sıcaklığın ayarlanması için kullanılır. 

butonuna her basıldığında sıcaklık 1℃ artar; 

butonuna her basıldığında sıcaklık 1℃ azalır. 

3. MODE BUTONU 

ĠĢletme modunun seçilmesi içindir. 

“MODE” butonuna her basıldığında iĢletme modu aĢağıdaki sırayla değiĢir: 

OTOMATĠK  SOĞUTMA  KURU  YALNIZCA FAN  ISITMA 

4.FAN HIZI BUTONU  

Ġç fan hızının seçilmesi amaçlıdır.  

“FAN” butonuna her basıldığında fan hızı aĢağıdaki sırayla değiĢir: 

OTOMATĠK     DÜġÜK     ORTA   YÜKSEK 

“OTOMATİK” fan hızı “YALNIZCA FAN” modu seçildiğinde geçersizdir. 

“KURU” mod seçildiğinde “FAN” butonu geçersizdir. 

Aynı zamanda kullanıcı ara yüzü kilidinin açılması için kullanılabilir.  

Kullanıcı ara yüzü 1 dakikadan uzun süre boĢ kalması halinde otomatik olarak kilitlenecektir; daha sonra 
kullanıcı ara yüzü kilitlenecektir; 

Kilidi açmak için “FAN” butonunu 3 saniye tutunuz. Kullanıcı ara yüzü kilitlendiğinde uzaktan kumanda 

kullanılabilir olmaya devam eder.  
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Ekran ve Buton Tanıtımı 

Ekran ve Buton Tanıtımı 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

●Ekran Tanıtımı

1. Otomatik mod ekranı: otomatik mod sırasında ekran

2. Soğutma modu ekranı: Soğutma modu sırasında ekran

3. Nem alma mod ekranı: Nem alma sırasında ekran. 

4. Yalnızca fan modu ekranı: Yalnızca fan modunda ekran.

5. Isıtma modu ekranı: Isıtma modu sırasında ekran.

6. Sıcaklık ekranı: Ġç sıcaklık veya iç ayar sıcaklığı ekranı, varsayılan ekran iç sıcaklık ekranıdır.

7. Isıtıcı ekranı: Elektrikli ısıtıcı açık olduğunda ısıtma modu sırasında yanar (yalnızca elektrikli
ısıtıcıya sahip modeller için geçerlidir).

8. 9. 10. 11. Fan hızı ayar ekranı

8. Otomatik fan hızı ekranı: Cihaz otomatik fan hızına

ayarlandığında yanar. 

9.Yüksek fan hızı ekranı: Cihaz yüksek fan hızına

ayarlandığında yanar. 

10.Orta fan hızı ekranı: Cihaz orta fan hızına ayarlandığında

yanar.

11.DüĢük fan hızı ekranı: Cihaz düĢük fan hızına ayarlandığında

yanar.

12. Sinyal Alıcısı.
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İşletme Kılavuzu   
 

Özel Notlar 
 

·Kompresör durduktan sonra 3 dakikalık koruma. 

Kompresörün korunması için, kompresör durduktan sonra en az 3 dakikalık bekleme süresi vardır.   

·5 dakikalık koruma  

Kompresör bir çalıĢmada en az 5 dakika çalıĢmalıdır. 5 dakika içerisinde kompresör oda sıcaklığı 

ayarlanan noktaya ulaĢsa bile, siz uzaktan kumanda ile üniteyi kapatmadığınız sürece, çalıĢmayı 

durdurmayacaktır.  

·Soğutma iĢlemi 
 

Ġç ünitenin fanı asla çalıĢmayı bırakmayacaktır. Kompresör çalıĢmayı durdursa bile bu fan çalıĢmaya 

devam eder.  

·Isıtma iĢlemi  
Klima ısıtma iĢlemini dıĢ havayı çekerek (ısıtma pompası aracılığı ile) gerçekleĢtirdiğinden, odanın 

dıĢındaki sıcaklık çok düĢükse ısıtma kapasitesi azalabilir. Isıtma etkisi tatmin edici değilse bir baĢka 

ısıtma cihazını da bu cihaz ile birlikte kullanabilirsiniz.  

·Soğutma sırasında anti-donma fonksiyonu  
Ġç çıkıĢtan çıkan hava sıcaklığı çok düĢükse ünite, iç ısı eĢanjöründe don veya buz oluĢumundan 
kaçınmak için, bir süre fan modunda çalıĢacaktır.  

·Soğuk havanın önlenmesi 

Isıtma modu baĢlatıldıktan sonraki birkaç dakika boyunca iç ünitenin fanı, iç ünitenin ısı eĢanjörü yeterince 
yüksek bir sıcaklığa ulaĢıncaya dek çalıĢmayacaktır. Bunun nedeni soğuk hava önleme sisteminin çalıĢıyor 
olmasıdır.  

·Defrost 
DıĢ sıcaklık çok düĢük olduğunda, dıĢ ısı eĢanjöründe don veya buz oluĢabilir ve bunun sonucunda ısıtma 
performansı düĢebilir. Bu durum gerçekleĢtiğinde klimanın defrost sistemi çalıĢacaktır. Aynı zamanda iç 
ünitedeki fan da durur (veya bazı durumlarda çok düĢük hızda çalıĢır); birkaç dakika sonra defrost iĢlemi 
bittiğinde ısıtma iĢlemi yeniden baĢlar.   

·Kalan ısıtma havasının dıĢarı üflenmesi  

Klimanın normal çalıĢması durdurulduğunda, fan motoru, kalan ısıtma havasını dıĢarı atmak için bir süre 

düĢük hızda çalıĢmaya devam eder.   

·Elektrik Kesintisi Sonrası nda Kendi Kendine Düzelme   
Kesinti sonrasında güç kaynağı yeniden sağlandığında tüm ön ayarlar hala etkindir ve klima orijinal 

ayara göre çalıĢabilir, kompresör 3 dakika sonra çalıĢmaya baĢlar.  
 
 
 
 

 

Arıza Giderme   

 

 DĠKKAT 
 

Güç kaynağı kesinti sonrasında düzeldiğinde tüm ön ayarlar hala aktif durumdadır ve klima orijinal 

ayarlara göre çalıĢabilir.  
 

Sorun hala devam ediyorsa ...  
AĢağıdakilerin kontrol edilmesi sonrasında sorun hala devam ediyorsa yüklenicinizle iletiĢim kurunuz 
ve aĢağıdaki konularla ilgili bilgilendiriniz. 
(1) Ünite Model Adı  
(2)Sorunun içeriği  

 

Çalışma yok   
SET TEMP’in doğru sıcaklığa ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz.  
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İşletme Kılavuzu   
 
 

Soğutma veya Isıtma İyi Değil   
 Ünitelerin dıĢında veya içinde hava akıĢının engellenip engellenmediğini kontrol ediniz.   
 Odada çok fazla ısı kaynağı bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.   
 Hava filtresinin tozla tıkanmıĢ olup olmadığını kontrol ediniz.   
 Kapıların veya pencerelerin açık olup olmadığını kontrol ediniz.   
 Sıcaklık durumunun iĢletme aralığı içerisinde olup olmadığını kontrol ediniz.  

 

Bu Anormal Değildir  
 İç üniteden kokular gelmesi   

Uzun bir süre sonra kokular iç üniteye yapıĢır. Hava filtresini ve panelleri temizleyiniz veya iyi bir 

havalandırma sağlayınız.   
 Deforme olan Parçalardan Ses Gelmesi   

Sistemin çalıĢmaya baĢlaması veya durması sırasında bir aĢındırma sesi duyulabilir. Bununla birlikte 

bu sesin nedeni plastik parçaların deformasyonudur. Bu durum anormal değildir.   
 Dış Isı Eşanjöründen Buhar Çıkması   

Defrost iĢlemi sırasında dıĢ ısı eĢanjörü üzerindeki buz erir, bunun sonucunda da buhar ortaya çıkar.   
 Hava Paneli Üzerinde Çiy Olması   

Soğutma iĢlemi yüksek nem koĢulları altında (27℃/%80%R.H’den yüksek) uzun süre devam ettiğinde 

hava paneli üzerinde çiy oluĢabilir.   
 Soğutucu Akışı Sesi   

Sistem çalıĢtırılırken veya durdurulurken soğutucu akıĢının sesi duyulabilir.  
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Soğutucu Döngüsü & Kablo Diyagramı  

1.Soğutucu Akış Diyagramı  

ĠÇ ÜNĠTE DIġ ÜNĠTE 

Gaz borusu 

Kompresör
Akümülatör 

GeniĢ servis valfi 

4-yollu valf 

Is
ı 

E
Ģ
a

n
jö

rü
 

H e a t  e x c h a n g e r 

Sıvı borusu 
EEV 

Servis valfi 

Isıtma döngüsü 

Soğutma döngüsü 

2. Elektriksel Kablo Diyagramı  

DıĢ ünite Ġç Ünite 
Terminal 

1(L) 

2(N) 

4(SI) 

U 

V 

W 

N 

Ġç Ünite ve DıĢ Ünite Arasındaki 
Ġletim Kablosu  

Terminal 

1(L) 

2(N) 

4(SI) 

Güç Kaynağı 
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Tesisat ve Bakım 

Emniyet Bildirimi 

UYARI 

· Tesisat satıcı veya diğer bir profesyonel kiĢi tarafından yapılmalıdır (Uygun Ģekilde yapılmayan tesisat su sızıntısına,

elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.)

· Üniteyi bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olarak tesis ediniz. (Eksik tesisat su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya

yangına yol açabilir.)

·Tedarik edilen veya belirtilen tesisat parçalarını kullandığınızdan emin olunuz. (baĢka parçaların kullanılması ünitenin

gevĢemesine, su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.)

· Klimayı ünitenin ağırlığını destekleyebilecek sağlam bir kaide üzerine tesis ediniz. (Yetersiz kaide veya eksik tesisat

ünitenin kaideden düĢmesi halinde yaralanmaya yol açabilir. )

· Elektrik iĢleri tesisat kılavuzuna ve yerel ulusal elektrik kablo kurallarına veya uygulama kurallarına uygun Ģekilde

yapılmalıdır.

(Yetersiz kapasiteye sahip veya eksik elektrik iĢleri elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. ) 

·Amaca ayrılmıĢ güç devresi kullandığınızdan emin olunuz. (Asla bir baĢka cihazla paylaĢılan bir güç kaynağı

kullanmayınız. )

·Kablolama için tüm mesafeyi herhangi bir bağlantı olmaksızın katedebilecek kadar uzun bir kablo kullanınız, uzatma

kablosu kullanmayınız.

· Güç kaynağı üzerine baĢka yükler koymayınız, bu amaç için ayrılmıĢ bir güç devresi kullanınız. (Aksi halde anormal ısı,

elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir.)

· Ġç ünite ve dıĢ ünite arasındaki elektriksel bağlantılar için belirtilen türdeki kabloları kullanınız. (ara bağlantı kablolarını

sağlam bir Ģekilde kelepçeleyiniz ve böylece terminallerinin herhangi bir dıĢ gerilmeye maruz kalmadığından emin

olunuz.)

·Eksik bağlantılar veya kelepçeleme iĢlemleri terminalin aĢırı ısınmasına veya yangına yol açabilir. 

· Ara bağlantının ve kaynak kablolarının bağlanması sonrasında, kabloları elektriksel kapaklar veya paneller üzerine
uygun olmayan bir kuvvet uygulamalarını önleyecek Ģekilde biçimlendiriniz. (kablolar üzerine kapakları takınız, eksik
kapak tesisatı terminalin aĢırı ısınmasına, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.)

· Sistemi tesis ederken veya konumlandırırken soğutucu devresinde belirtilen soğutucu dıĢında herhangi bir madde,

örneğin hava olmamasını sağlayınız. (Soğutucu devresinde hava veya diğer bir yabancı madde olması anormal basınç

artıĢına veya yırtılmaya yol açar, bunun sonucunda da yaralanmalar meydana gelebilir.)

· Tesisat iĢleri sırasında soğutucu sızıntısı olduysa odayı havalandırınız. (Soğutucu, ateĢe maruz kalması halinde toksik

gaz üretebilir.)

· Tüm tesisat iĢleri tamamlandıktan sonra, soğutucu sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz. (Soğutucu, ateĢe maruz

kalması halinde toksik gaz üretebilir.)

·Boru bağlantılarını yaparken soğutucu döngüsü içerisine belirtilen soğutucu dıĢında havayla taĢınan maddeler

gitmemesine dikkate ediniz. (Aksi halde bu durum kapasitenin düĢmesine, soğutucu döngüsünde anormal derecede

yüksek basınca, patlamaya ve yaralanmaya yol açacaktır.)

·Bir toprak bağlantısı oluĢturunuz. Üniteyi bir hizmet borusu, paratonör veya telefon toprağı üzerinden topraklamayınız.

Eksik topraklama elektrik çarpmasına yol açabilir. (Yıldırımdan veya diğer kaynaklardan gelen yüksek bir ani akım

klimanın hasar görmesine yol açabilir.)

· Elektrik çarpması durumlarının önlenmesi için saha koĢullarına bağlı olarak bir toprak kaçağı devre kesicisi gerekebilir.

(Aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir. )

·Kablo, boru bağlantıları veya ünite kontrolü tamamlanmadan önce güç kaynağının bağlantısını kesiniz.

·Ġç üniteyi ve dıĢ üniteyi taĢırken lütfen dikkatli olunuz. DıĢ ünitenin 45 dereceden fazla eğimli duruma gelmesine izin

vermeyiniz. Lütfen klimanın keskin kenarlarından kaynaklı yaralanmalardan kaçınınız.

DĠKKAT 

·Klimayı parlayıcı gaz sızıntısına maruz kalma tehlikesinin olduğu yerlerde tesis etmeyiniz. (Gaz sızıntısı

olması ve ünite etrafında gaz birikmesi halinde yangın çıkabilir.)

·Drenaj borularını bu kılavuzdaki talimatlara uygun Ģekilde yerleĢtiriniz (yetersiz boru bağlantıları su

basmasına yol açabilir.)

· Konik somunu bir tork anahtarı gibi belirtilen yöntemi kullanarak sıkınız. (konik somun çok fazla sıkılırsa

uzun süre sonrasında konik somun çatlayabilir ve soğutucu sızıntısına yol açabilir.)
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Klimanın Tesisat Diyagramı 

50mm’d
en fazla 

100mm’den fazla 
300mm’
den 
fazla  

‘

150mm
’den 
fazla 

Over 

1500mm 

 200mm’den fazla 

200mm
’den 
fazla 

Lütfen klimayı uluslararası kurallara uygun 
olarak tesis ediniz. 

 Yukarıdaki şekil ünitenin yalnızca basit bir gösterimidir 

Satın aldığınız ünitenin dış görünümü ile uyumlu 
olmayabilir. 
 Etiket alanına yangına neden olabilecek 
hiçbir şey koymayınız. 

1500mm 

350mm
’den 
fazla 
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Tesisatta kullanılacak aletler ve cihazlar 

No Alet No Alet 

1 Standart tornavida 8 Bıçak veya kablo soyucu 

2 Vakum pompası 9 Terazi  

3 Doldurma hortumu 10 Çekiç 

4 Boru bükücü 11 Delgi tezgahı  

5 Ayarlanabilir anahtar 12 Boru geniĢletici  

6 Boru kesici 13 Ġçi altıgen somun anahtarı 

7 Yıldız tornavida  14 ġerit metre 

İç Ünitenin Tesisatı  

DĠKKAT 

Tesisat sırasında iç ünite yüzeyinde bulunan izolasyon malzemesine hasar vermeyiniz.  

Tesisat öncesinde 

·Paketin aç ı lması  sı rası nda veya sonrası nda üniteyi taş ı rken kaldı rma 
pabuç ları ndan tutarak kaldı rdı ğ ı nı zdan emin olunuz. Diğ er parç alar, 

ö zellikle de soğ utucu boruları , drenaj borusu ve flanş  parç aları  üzerine 

herhangi bir bası nç  uygulamayı nı z. 
·Üniteyi tesis ederken koruyucu donanım (eldivenler vb) takınız.  

·Tesisatı, tesisat kılavuzuna uygun olarak doğru Ģekilde yapınız. 

·AĢağıdakileri doğrulayınız: 

○ Ünite tipi/ güç kaynağı Ģartları  
○ Borular/Kablolar 
○ Aksesuarlar  
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 Tesisat ve Bakım 

Tesisat Konumu 

 İç ünitenin tesisat konumu 

1.Hava çıkıĢı etrafında engel olmamalı ve hava akıĢı tüm odaya
yayılabilmelidir.

2.Bağlantı borusunun düzenlenmesi ve duvara bir delik açılması kolaydır.
3.Bir önceki sayfadaki Ģekilde gösterildiği gibi tavandan ve

duvardan yeterli bir mesafe olmasını sağlayınız.
4.Hava filtresinin çıkartılması ve tesis edilmesi kolaydır.

M
a

x
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ü
Ģ
m

e
 y

ü
k
s
e
k
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5.Üniteyi TV, radyo vb gibi enterferans yaratabilecek cihazlardan
en az 1 metre uzakta tutunuz.

6.Hava giriĢi etrafına hiçbir Ģey koymayınız.

7.Cihazı, ağırlığını taĢıyabilecek ve iĢletme sırasında gürültü

ve vibrasyonu artırmayacak bir yere koyunuz.
8. Cihazı büyük miktarda yağ dumanı olan, tuzlu, sülfür

gazı bulunan, tozlu ve doğrudan güneĢ ıĢığına maruz
kalan yerlere tesis etmekten kaçınınız.

 Dış ünitenin tesisat konumu 

1. Üniteyi tesisata uygun ve iyi havalandırılan bir yerde tesis

ediniz.

2. Tesisatı yaparken bir önceki sayfada belirtilen Ģekilde
duvardan gerekli mesafeyi sağlayınız.

3. Boru uzunluğu ve düĢme yüksekliği aĢağıda
belirtilen gerekli kapsama uygun olmalıdır.

Model 
Ġç 

Max.Boru Uzunluğu 
(m) 

Max.DüĢme Uzunluğu 
(m) ünite 

Soğutma kapasitesi (Btu/h) 

48K 50 30 

Ġç ünite 

Max. uzunluk 

DıĢ ünite 

DıĢ ünite 

M
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DönüĢ yağ dirseği 

4. Özel bir yerde, örneğin yağlı kirin, volkanizasyon
gazının bulunduğu bir yerde veya tuz oranı yüksek bir

deniz kıyısında çalıĢtırırken etkin bir izolasyon tedbiri

aldığınızdan emin olunuz.
5. Üniteyi çamurlu su riski taĢıyan yol kenarlarına tesis

etmekten kaçınınız.
6. Üniteyi komĢularınızın çalıĢma gürültüsünden veya

deĢarj edilen sıcak havadan rahatsız olmayacağı bir
yerde tesis ediniz.

7. Üniteyi gürültüyü artırmayan sabit bir raf üzerinde tesis ediniz.
8. Üniteyi hava çıkıĢının bloke olmadığı bir yerde tesis ediniz.

Duvar Deliği 

1. Delik, kolay drenaj için dıĢarıya doğru eğimli olmalıdır.

2. Boruların ve kabloların hasar görmesini önlemek için duvar

manĢonunu duvardaki delik içerisine tesis ediniz.

3. Duvar manĢonunu ve manĢon baĢlığını takarak duvarı düzenli ve
temiz tutunuz.

 DıĢ  taraf 

Duvar manĢonu 

15mm 

Ġç taraf 
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Boru Yönü 

. Ġç borular, drenaj ve kablolar 3 opsiyonel yönde düzenlenebilir (arka, sol, sağ). Tesisat kolaylığı 

sağlamak için en uygun olan yönü seçiniz ve aĢağıdaki adımları takip ederek plastik bir kapakla 

sabitleyiniz. 

①Çekiç vb. kullanarak ②Plastik kapağı boru

boyutlarına göre kesiniz.

③Plastik kapağı vidalarla

delikleri kesiniz.
(ST3×8) sabitleyiniz.

Son olarak boruları ve kabloları kapak üzerindeki kesilen 

hattan çıkartınız. 

Gaz borusu 

Sıvı borusu
Boruların, drenaj 
borusunun ve kabloların 
bağlanması için 

Dış Ünite Tesisatı 

1. Gürültü ve vibrasyonu önlemek için dıĢ üniteyi

4 cıvata, 4 rondela ve 4 somun kullanarak

sabitleyiniz.
2. Tesisat boyutları aĢağıdaki gibidir.

birim:mm 

Model 
A B C D E d Soğutma kapasitesi 

(Btu/h) 

36K/42K/48K/60K 580 380 410 340 70 

15 

Boru Bağlantıları 

1. Hava giriş ızgarasının çıkartılması

a. 4 Philips vidayı gevĢetiniz ve hava giriĢ ızgarasını çıkartınız.
b. Ġç ünitenin boru bağlantıları yapıldıktan sonra hava giriĢ

ızgarasını yeniden tesis ediniz.
2. İç borulara takılmış olan iki konik somunu çıkartınız

a. Bağlantı borularını iç ünite kabininin dıĢından içeri çekiniz ve uçlarındaki plastik kapatıcı
baĢlıkları çıkartınız.
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 Tesisat ve Bakım 

b. Ġç ünite konektörünün L Ģeklinde bir boru ile

bağlanması kolaydır.

3. Bağlantı borularının iç ünite
konektörlerine bağlanması.
a. Ġç boruları ve bağlantı borularını bağlantı sırasında

aynı eksenel hat üzerinde tuttuğunuzdan emin
olunuz.

b. Konik somunları önce elinizle saat yönünde

çeviriniz, daha sonra tork anahtarları ile sıkınız.

c. Boruların, konektörlerin ve konik somunların
deforme olmasını ve hasar görmesini engellemek
için sağdaki tabloda gösterilen izin verilen torklara
dikkat ediniz.

4. Bağlantı ek yerleri için termal izolasyon.
Kondensat oluĢmasını ve damlamasını önlemek için
bağlantı ek yerlerinin sarılması tavsiye edilir. Sıvı ve gaz
boruları sırasıyla sarılmalıdır.

Soğutucu konektörü  Konik somun 

Boru boyutu Tork（N.m） 

φ6.35mm 20 

φ9.52mm 40 

φ15.88mm 80 

φ19.05mm 100 

5. Bağlantı borularının dış üniteye bağlanması.

a. 2 yollu valf ve 3 yollu valften konik somunları çıkartınız.
b. Bağlantı borularındaki plastik kapatıcı baĢlıkları çıkartınız.
c. Konik somunları önce elinizle sonra da tork anahtarları ile

sıkarken konektörlerin ve boruların aynı eksenel hat
üzerinde tutulmasına dikkat ediniz. Gerekli torka dikkat
ediniz.

6.Boru bağlantı pozisyonları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Model 
Gaz borusu Sıvı borusu 

Soğutma kapasitesi (Btu/h) 

48K Φ19.05mm Φ9.52mm 

Sıvı borusu 

Gaz borsu Sarma  

Termal 
bandı 

izolasyon 

Sarma bandı 

Soğutucu  bağlantı boruları 

(büyük) (küçük) 

Konik 

somunlar 
konektörler Tork 

anahtarı 

3-yollu valf
2-yollu valf

(alçak basınç) (yüksek basınç)

7.Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi somunları 2 anahtar kullanarak sıkınız. 

 DĠKKAT 

·Boru delikten kapatıcı ile geçirilir.

·Boruları doğrudan zemin üzerine koymayınız.

Hava Çıkışı

Hava ve nem soğutma sistemi içerisinde kalırsa aşağıdaki

olumsuz etkilere yol açabilir:

Soğutma sistemi içerisinde basıncın yükselmesi; 

Soğutma (veya ısıtma) etkisinde azalma; 

Nemin donması ve soğutma sistemini tıkaması; 

Sistemin belirli parçalarının paslanması 

İç ve dış ünitelerin bağlantısı yapıldıktan sonra içerideki havanın aşağıda belirtilen şekilde tamamen boşaltılması gerekir:  

Vakum pompası 

Ġç ünite 

2-yollu valf

3-yollu valf

(6) 1/4 dönüĢ açınız 
(7) Valfi tamamen açmak için 
çeviriniz 

(7) Valfi tamamen açmak the valf baĢlığı 

için çeviriniz (1) çeviriniz 

(8) sıkınız 

(1) çevir

(2) çeviriniz 

3-yollu valf diyagramı

Ġç üniteye bağlayınız 

Açık pozisyon 

Mil 

iğne 

(8) sıkınız valf baĢlığı (8) sıkınız dıĢ üniteye bağlayınız  

valf çekirdeği  servis portu baĢlığı 
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Hava çıkışı prosesi: 

(1).2 ve 3 yollu valflerin baĢlıklarını çevirip çıkartınız. 

(2).Servis valfi baĢlığını çevirip çıkartınız. 

(3).Vakum pompasının esnek hortumunu servis valfine bağlayınız. 

(4).10 mmHg mutlak vakuma ulaĢıncaya dek vakum pompasını 10-15 dakika çalıĢtırınız. 

(5).Vakum pompası çalıĢırken vakum pompası manifoldu üzerindeki alçak basınç düğmesini 

kapatınız. Daha sonra vakum pompasını durdurunuz.  

(6).2 yollu valfi 1/4 dönüĢ kadar açınız ve 10 saniye sonra kapatınız. Sıvı sabun veya elektronik bir 

sızıntı detektörü kullanarak tüm ek yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.  

(7).2 ve 3 yollu valf gövdelerini tamamen valflere çeviriniz. Vakum pompası esnek hortumunun bağlantısını 
kesiniz. 

(8).Tüm valf baĢlıklarını yeniden takınız ve sıkınız. 

BoĢaltma sonrasında dıĢ ve iç ünitelerin tüm boru bağlantısı bölümlerini kontrol etmek için 

elektronik sızıntı detektörü veya sabun köpüğü kullanınız.  

Ek Soğutucu Doldurma 

Ünitenin soğutucu doldurma hacmi 5 m’lik bir bağlantı borusuna 

dayanmaktadır. Bağlantı borusu uzunluğu 5 m’den fazla olursa daha iyi bir 

çalıĢma sağlamak için üniteye ek soğutucu doldurulması tavsiye edilir.  

Ek Soğutucu = (L-5)×0.035kg 

(* "L" bağlantı borusu uzunluğunu gösterir.) 

Cihaz soğutma modunda çalıĢırken ek soğutucu cihazın 3 yollu valfinin servis 

portundan doldurulmalıdır. 

Soğutucu doldururken soğutma sistemine hava girmesine izin vermeyiniz. 

Drenaj Düzenlemesi 

Drenaj borusunu duvardan dıĢarıya düzenleyiniz. 

Kolay drenaj için drenaj borusunu aĢağıya doğru eğiniz. 

Takılan drenaj hortumunu (Φ20 mm) iç drenaj borusuna bağlayınız 

ve kondensat sızıntısını önlemek için drenaj borusunun iç parçasını 

termal izolasyon malzemesi ile iyice yapıĢtırınız. 

Boruların Sarılması 

Bağlantı borularını ve kabloları bant kullanarak bir arada 

sarınız, ancak drenaj borusunu bunlara dahil etmeyiniz. Drenaj 

borusu bunların uzunluğu boyunca ayrı olarak sabitlenebilir. 

DıĢ ünitenin ek yerinden iç ünitenin ek yerine kadar sarma 

iĢlemi yapılırken bandın her dönüĢü bir önceki dönüĢün yarısı 

üzerine gelmelidir. 

Ġç drenaj borusu 

Termal izolasyon 
Buradan iç üniteye 

Buraya yapıĢtırınız 

Drenaj hortumu 

Bağlantı boruları 

Kablolar  

Drenaj borusu 

Kablo Bağlantısı 

1.Önemli bildirim 

DıĢ kablo bağlantısının doğru Ģekilde bitirilmesini sağlamak kullanıcının sorumluluğudur. 

DıĢ kablolama, lisanslı bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve yerel kodlara ve yönetmeliklere 

uygun olmalıdır. 

Güç kaynağına özel dikkat gösterilmelidir (değerler levhasına uygun olarak). 
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Cihazınız için uygun güç kaynağı değerler levhasında gösterilmiĢtir. 

Cihaz doğru Ģekilde topraklanmalıdır. Toprak kablosu kullanıcı tarafından hazırlanmalıdır. 
Cihazınızın iç kablosunu asla rastgele değiĢtirmeyiniz. 

2. Dış kablo bağlantısı adımları  
Ġç ünitenin hava giriĢ ızgarasını ve elektrik kutusu kapağını çıkartınız. 
DıĢ ünitenin eriĢim kapağını çıkartınız. 
Ġç ve dıĢ ünite arasına güç kaynağı bağlantı kablosunu bağlayınız ve iç ünitenin elektrikli ısıtıcısının 
(bununla teçhiz edilmiĢse) güç kaynağını bağlayınız  . 
Detaylar için aĢağıdaki sayfalara bakınız. 
Bağlantı sonrasında kabloların etkin bir ankrajla iyice sabitlendiğinden emin olunuz. 
Ġç ve dıĢ üniteler için topraklama iĢleri yapılmalıdır. 
Çıkartılan bileĢenleri yeniden üniteye tesis ediniz. 

Ġç ünite 

Elektrik kutusu 
Terminal 

Elektrik kutusu kapağı 

Soğutucu bağlantı 

boruları 

Anti-devrilme levhasının takılması 

Ġç ünite bir anti-devrilme levhası ile teçhiz edilebilir. 

Anti-iniĢ levhası iç ünitenin bir baĢka tarafa devrilmesinden kaçınılmasını sağlayabilir. 
Anti-devrilme levhasının vidalarını çıkartınız, levhayı iç üniteye ve duvara tesis ediniz. 
Mevcut alana göre sabitleyiniz. 

Çelik çivi Anti-devrilme levhası Vidalar(ST4×12) 

Duvar 
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Kablo Özellikleri   
 
 

 

 

● Bir ELB (elektrik kaçağı kesicisi) kullanınız. Bunun kullanılmaması elektrik çarpmasına veya yangına yol 
açabilir.  

● Tüm kontrol noktaları kontrol edilinceye dek sistemi çalıĢtırmayınız. 
(A) Toprak ve elektriksel parçaların terminali arasındaki direnci ölçerek izolasyon direncinin 2 

megohm’dan daha büyük olduğundan emin olmak için gerekli kontrolü yapınız. Aksi halde elektrik 
kaçağı bulunup onarılıncaya dek sistemi çalıĢtırmayınız.   

(B) DıĢ ünitenin durdurucu valflerinin tamamen açık olduğundan emin olmak için gerekli kontrolleri 

yapınız ve daha sonra sistemi çalıĢtırınız.  
 

● DeĢarj gaz tarafında hiçbir parçaya elinizle dokunmayınız, çünkü deĢarj tarafındaki kompresör 
haznesi ve borular 90℃’nin üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısınır.  

 

Model 
Güç Kaynağı  

 ELB Güç Kaynağı Kablo Boyutu Ġletim Kablosu Boyutu  
Kapasitesi      

(Btu/h)  Nominal  Nominal Hassas 
En60 335-1 En60 335-1   Akım (A)  Akım (mA)      

       

48K 380-415V 3N~,50Hz 32  30 5×2.5mm
2 

4×1.5mm
2 

       

 

 

NOTLAR:  
1) Saha kablolarını seçerken yerel kodlara ve düzenlemelere uyunuz; yukarıda verilenlerin tümü minimum 

boyutlardır. 
2) Tabloda iĢaretlenmiĢ olan kablo boyutları Avrupa Standardı EN 60 335-1’e göre ünitenin 

maksimum akımı için seçilmiĢtir. Sıradan polikloropren kaplamalı esnek kablodan (kod adı H07RN-
F) daha hafif olmayan kablolar kullanınız.  

Terminal bloğunu esnek kablo kullanarak bağlarken güç kaynağı terminal bloğuna bağlantı için yuvarlak 
kıvrık tipte terminaller kullanınız. 
 kaplanmıĢ bölüm 

Yuvarlak kıvrık tip terminalleri kablolar üzerine kaplanmıĢ bölüme kadar 
yerleĢtiriniz ve yerine sabitleyiniz  

Esnek kablo 

Yuvarlak kıvrık tip terminal 

  
Terminal   

 

Terminal bloğunu tek çekirdekli bir kablo kullanarak 

bağlarken mutlaka kürleme yapınız.  

 

 
Tek çekirdekli kablo  

 

3) Ġletim devresi için blendajlı kablo kullanınız ve bunu toprağa bağlayınız.  
 

 

4) Güç kablolarının seri bağlanması halinde, her bir ünitenin maksimum akımını ekleyiniz ve aĢağıdaki 

kabloları seçiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Akımın 63A’i aĢması durumunda kabloları seri olarak bağlamayınız. 
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Test Çalışması   
 

Test öncesinde 
 

Yalnızca tüm kontrol noktaları kontrol edildikten sonra ünite çalıştırılabilir. 
 
(a).Terminal-toprak direncinin 2 MΩ’dan daha yüksek olup olmadığını kontrol edip daha yüksek 

olduğundan emin olunuz, aksi halde elektrik kaçağı noktası bulunup onarılmadan üniteyi  
çalıĢtıramazsınız. 
 (b).Üniteyi çalıĢtırmadan önce durdurucu valflerin tamamen açıldığından emin olmak için 
gerekli kontrolleri yapınız.  
(c).Üniteyi çalıĢtırmadan 6 saat önce elektrik gücünü açtığınızdan emin olunuz.  
(d) Güçten ve ünitenin çalıĢmasından emin olunuz daha sonra fiĢi takınız.  

 

Fonksiyon Testi  
 
a. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra cihazınıza enerji veriniz ve kontrol paneli üzerindeki butonların 
fonksiyon gösterip göstermediğini kontrol etmek için bu butonlara basınız; 

b. Ekranda normal görüntü olup olmadığını kontrol ediniz.  
 
● Sistem çalıĢırken aĢağıdaki konulara dikkat ediniz.  
(A) DeĢarj gazı tarafındaki hiçbir parçaya elinizle dokunmayınız, çünkü kompresör haznesi ve deĢarj 
tarafındaki borular 90℃ üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısınır. 
(B) ÇalıĢtırmak için uzaktan kumandayı kullanınız ve oda sıcaklığının ve fonksiyonların gereken Ģekilde olup 
olmadığını kontrol ediniz.  

Test sonrasında elektrik gücünü kapatınız. 
 

Yukarıdaki iĢlemler yapıldıktan sonra cihazın tesisatı genel olarak tamamlanmıĢ olur.   
Hala sorun yaĢıyorsanız lütfen daha fazla bilgi almak için Ģirketimizin teknik servis merkezi ile iletiĢim kurunuz.  
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Bakım   

İç Ünitenin Bakımı   
 

Güç kaynağı bağlantısını kesiniz  
 
 

 
Güç kaynağı bağlantısını   
kesmeden hemen önce cihazı  
kapatınız. 

 
 

 

Cihazı yumuĢak ve  
kuru bir bezle siliniz 
 Cihazı silmeden 

önce bezi 
kurutunuz  

Su sıcaklığı  

40℃’nin altında 

olmalıdır 

 

 

 

 

Asla benzin ve parlatıcı toz gibi uçucu 
maddeleri cihazı temizlemek için  
kullanmayınız   
 

Tesisat ve Bakım 
 
 

 

Hava filtresinin temizlenmesi    
Güç kaynağı devresini kapatınız ve hava 

filtrelerini aĢağıdaki gibi çıkartınız 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava Hava 

filtresi filtresi 

 
 
 
 
 
 

 

Hava filtrelerinin tesisi veya çıkartılması işlemi 

tehlikeden kaçınmak için bir yetişkin 

tarafından yapılmalıdır. 

 
 
 

 

Ġç üniteye asla  
su sıkmayınız Tehlikeli! 

Elektrik 
 çarpm

ası!  

 
 
 
 

 

Cihazı kurulayınız  
Cihazı havanın iyi olduğu   
bir günde yaklaĢık yarım gün  
boyunca FAN 
ONLY modunda çalıĢtırarak  
Ġç ünitenin iç bileĢenlerini kurutunuz. 

 

 

Hava filtrelerinin temizlenmesi  

 
Hava filtrelerini yumuĢak bir bezle siliniz veya 
hafifçe vurarak temizleyiniz ya da bir toz tutucu 
veya çok kirli olmaları halinde nötr deterjanlı sıcak 
su ile siliniz. Daha sonra gölge ve serin bir yerde 
kurutunuz. 
 
 
 
 

Hava filtrelerini yeniden üniteye takınız. 

 Cihaz 300 saatten daha uzun süre 
çalıştıktan sonra hava filtrelerini 
temizleyiniz. 

 

 Klima aşırı tozlu bir çevrede 
çalışıyorsa hava filtrelerini her iki 
haftada bir temizleyiniz. 
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Tesisat ve Bakım 

Arıza giderme 

AĢağıdaki durumlar her zaman sorun olmayabilir, servis çağırmadan önce kontrol ediniz. 

Sorun 

ÇalıĢmıyor 
? 

Analiz 

Koruyucu veya sigorta atmıĢsa. 

Kaçak Ģalteri atmıĢsa. 

FiĢ gevĢemiĢse. 

Bazen cihazı korumak için çalıĢmayı 

durdurur. 

Hava filtresi kirli mi? 
Yeterince soğuk 
veya sıcak değil 

Etkin olmayan 
kontrol 

 ? 

? 

 
Klimanın giriĢleri ve çıkıĢları tıkalı 

mı?  
Sıcaklık uygun Ģekilde ayarlanmıĢ mı？ 

Güçlü enterferans (aĢırı statik elektrik 
deĢarjından, güç kaynağı gerilim 
anormalliğinden) varsa, bazen iĢletme etkilenir. 
Bu durumda kesiciyi kapatınız ve 2-3 saniye 
sonra tekrar açınız.  

Hemen çalıĢmıyor 
çalıĢmıyor 

Tuhaf koku 

Akan su sesi 

Bir "pi-pa" sesi duyuluyor    

ÇıkıĢtan buğu üfleniyor 

ĠĢletme sırasında baĢka modlara geçiĢ; 

baĢlatma için 3 dakika bekleyiniz. 

Koku mobilya veya sigara gibi kaynaklardan 

gelebilir ve ünite tarafından dıĢarı üflenebilir. 

Klima içerisine soğutucu akıĢı bu sese 

neden olur, bu bir arıza değildir. 

Sıcaklık değiĢiklikleri nedeniyle iç 

bileĢenlerin genleĢmesi veya büzülmesi 

buna neden olur. Bu bir arıza değildir. 

Oda havası üniteden üflenen soğuk hava ile 
soğutulur ve içerideki nem çok yüksek 

olduğunda “SOĞUTMA” veya “KURUTMA” 
modunda buğu oluĢabilir.  
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BÖLGE İL İLÇE SERVİS ADRES TELEFON

MERSİN YENİŞEHİR GÜLER İKLİMLENDİRME
BAHÇELİEVLER MAH. 1832 SOK.NO:7/B 0532 736 79 72

ADANA SEYHAN İKLİM SOĞUTMA
R.BEY M.ORDU CAD. SAVATLI APT. NO:12/A 0532 789 46 55

DOĞU ANADOLU VAN MERKEZ İLDEM TEKNİK
ŞEREFİYE MAH. ORDU CAD. ÖĞRETMENEVİ YANI ARAS
YAPI SİT. NO.57 0532 736 79 72

MUĞLA BODRUM ALKA TEKNİK
KONACIK MAH. GAZ DERESİ CAD. KALE İŞ MERKEZİ NO.4 B 
İÇ KAPI NO.16 0252 363 00 64

DENİZLİ PAMUKKALE DEPAR KLİMA
ATALAR MAH. EMEK CAD. NO.88 B 0258 241 0553

İZMİR BORNOVA EGE İKLİMLENDİRME
ERGENE MAH. YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CAD. NO.91/A 0232 373 46 36

İZMİR KEMALPAŞA ESER SOĞUTMA
8 EYLÜL MAH. 109 SK. NO.2/A 0232 878 66 11

İZMİR KARABURUN PROTEK KLİMA
MORDOĞAN MAH. İNÖNÜ CAD. NO.125/B 0232 737 80 80

G.DOĞU ANADOLU DİYARBAKIR BAĞLAR ALFERO LTD.
ŞEYH ŞAMİL MAH. EMEK CAD. 504 SK ÇOKUMUŞLAR 2 APT. 
NO:197/B 0535 237 97 18

KAYSERİ MELİKGAZİ ABA ISI
CAFER BEY MAH. ŞEHİT MİR ALAY CAD. NAZIM BEY BULV. İYİLER 
SK. SİMİTÇİLER APT. NO.70 C 0352 245 04 66

ANKARA ALTINDAĞ ALA BOBİNAJ
SANAYİ CAD. SANAYİ HAN NO.23/30-A ULUS 0506 208 48 84

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ARS TEKNİK
OSB MAH. SEMT 107 CAD. 1. ODUNPAZARI 0531 389 85 45

ANKARA ÇANKAYA ÇÖZÜM KLİMA
AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. KABİL CD. 1320. SK. No.3/8 DİKMEN 0532 631 16 18

KONYA SELÇUKLU EPSİLON MÜHENDİSLİK
NİŞANTAŞ MAH. ŞEHİT MEHMET DÖNMEZ SK. NO:4/A MERAM 0532 564 41 11

ANKARA KEÇİÖREN MRT İKLİMLENDİRME
SANATORIUM CD. NO.149/B 0532 585 01 63

ANKARA ÇANKAYA SİM KLİMA
CEVİZLİDERE MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. NO.183/A BALGAT 0532 474 47 91

ANKARA ÇANKAYA YAMANLAR KLİMA
SEYRANBAĞLARI MAH. HACIYOLU SK. NO.41/C 0543 901 82 31

SAMSUN MERKEZ SAM-AKS SOĞUTMA
ÇİFTLİK MAH.METE SOK KIRAN AP.NO:24/1 0536 520 06 03

SAMSUN TEKKEKÖY ANAR TEKNİK ISITMA SOĞUTMA
HÜRRİYET MAH. HÜRRİYET SK. NO.10/A 0543 735 36 95

AMASYA MERZİFON UYUM TEKNİK
CAMİCEDİT MAH. MÜFTÜLÜK CAD. NO.14/B 0545 789 98 55

BURSA OSMANGAZİ KLİMATECH MÜHENDİSLİK A.Ş.
YENİKARAMAN MAH. 2.NERGİS SK. NO.26/A 0224 222 60 30

SAKARYA ADAPAZARI MUTLU KLİMA
PAPUÇÇULAR MAH. PAPUÇÇULAR CAD. NO.53/A 0264 278 95 25

İSTANBUL PENDİK RÜYA MÜHENDİSLİK
PERVAZ SK. GÜZELYALI MAH. NO.5 0554 720 20 92

İSTANBUL ÜMRANİYE ŞİRİN SOĞUTMA
ŞERİFALİ MAH. ÇETİN CAD. GARİP SK. NO.24 0532 284 23 02

İSTANBUL PENDİK YÖNTEM MEKANİK
KAYNARCA MAH. ÜÇTAŞ SK. NO.12/1 0535 369 25 09

AKDENİZ

EGE

İÇ ANADOLU

MARMARA

KARADENİZ

YETKİLİ SERVİSLERİMİZ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versiyon NO.1943920,B 

Bu ürünün Doğru Şekilde Atılması 
Bu işaret bu ürünün AB içerisinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. 
Kontrolsüz atık giderimi nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesi olasılığını önlemek için 
bu ürünü sorumlu bir şekilde malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek 
için geri dönüşüme veriniz. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için iade ve toplama sistemlerini kullanınız 
veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişim kurunuz. Bu kişiler bu ürünü çevresel açıdan 
emniyetli geri dönüşüm için alabilirler.  
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ÜNTES Klima Isıtma Soğutma Sanayi ve Ticaret. A.Ş  
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu 37. km) No: 348 

İmrendi Mevkii Kahramankazan, Ankara 
 Tel: +90 (312) 818 63 00 
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