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GÜVENLİK
1.1. Kullanım Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
Güvenli ve arızasız olarak kullanımı için ön koşul, temel güvenlik talimatları
ko- nusunda bilgi sahibi olmaktır.
Bu kullanım kılavuzu, ürünün güvenli şekilde kullanımı için en önemli
hususları içermektedir.
Bu kullanım kılavuzu içerisinde yer alan uyarılar, özellikle çalışan elemanlar
ve kullanılan cihazlar açısından önemlidir. Dikkate alınmalıdır.
Bunun dışında kullanım alanı için gerekli olan tüm kullanım ve kaza önleme
tali- mat ve uyarılarına da dikkat edilmelidir.
1.2. İşletmecinin Sorumlulukları
İşletmeci, pano klimalarının bağlı olduğu cihazlarda sadece aşağıda tanımı
yapı- lan kişilerin çalışmasına izin vermelidir.
* İş güvenliği ve kaza talimatlarını bilen yetkili kişilerin,
* Bu kılavuzdaki güvenlik kurallarını okumuş kişilerin,
UYARI: Düzenli aralıklarla personelin güvenlik bilinciyle çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz.
1.3. Personelin Sorumlulukları
Bu pano klimaların bağlı olduğu cihazlarda çalışmakta olan kimseler çalışmaya başlamadan önce aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür.
* İş güvenliği ve kaza önlem konusundaki talimatlara dikkat etmek,
* Kullanım kılavuzundaki güvenlik ve uyarıları okumak.
1.4. Güvenlik Önlemlerine İlişkin Diğer Uyarılar
Kullanım kılavuzunun sürekli olarak cihazın yanında bulunması şarttır.
Kullanım kılavuzuna ek olarak cihazın bulunduğu alandaki diğer kaza ve
tehlikelere karşı uyarıcı talimatlar olmalıdır.
1.5. Önemli Uyarı!
Montaj Ve Kullanımda TS 7936 EN 60335-2-40 Güvenlik Kuralları

* Klima cihazı çalışırken pano kapaklarının kapalı olmasına dikkat
ediniz. Pano kapaklarını açacağınız zaman klima cihazının enerjisini
kapatınız.
* Korozyona sebebiyet veren ve patlayıcı (tozlu, buharlı veya gazlı)
ortamlarda kullanılması tehlikeli olabilir, uygulama alanları kontrol
edilmelidir.
* Cihazda çalışma, bakım, onarım ancak klima cihazı bağlı bulunduğu
panodan sökülüp ayrıldıktan sonra yapılmalıdır.
* Cihaz üzerindeki fanlara, çalışırken kesinlikle müdahale edilmemelidir.
* Fan çalışırken elle müdahalede bulunmak, parmak, el kopmalarına
büyük yaralanmalara sebebiyet verebilir.
1.6. Amaca Uygun Kullanma
Pano klimaları, sadece kullanım kılavuzunda belirtilen montaj şartlarında, uygun montajı yapılmalı ve belirtilen güvenlik kurallarına kullanılmalıdır.
Pano klimalarının kullanım amacı, cihaz elektrik ve kumanda
panolarının belirtilen sıcaklık aralığında kalmasını sağlamaktır.
Pano klimaları amaç dışı kullanımlarda ve talimata uygun olmayan
montajlarda
ULUDAĞ KLİMA ISITMA SOĞUTMA LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. Amaca uygun kullanımda, kullanım kılavuzundaki uyarıların
tümüne dikkat etmek ve bakım talimatlarının aynen uygulanmasıyla
gerçekleşir.
Dikkat!
Pano klimaları bağlanacağı panoya uygun kapasite seçilmeli ve sonradan bir de- ğişiklik yapılmamalıdır. Yapılacak değişikliklerde Uludağ
klima ısıtma soğutma sanayi ticaret limited şirketi garantisi ortadan
kalkar.
www.uludagklima.com
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GARANTİ ŞARTLARI
2. GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLAR
* Uludağ Klima Isıtma Soğutma Sanayi Ticaret Limited Şirketi genel satış
ve şartları geçerlidir.
* Kişisel veya mal zararlarındaki garanti ve sorumluluk konularının
aşağıdaki se- beplerden bir veya birden fazlası oluştuğunda geçerliliğini
yitirir.
* Pano klimasının talimata uygun montaj edilmemesi halinde,
* Pano klimasının talimata uygun bakım ve onarımı yapılmadığında,
* Kullanım kılavuzunda belirtilen taşıma, depolama ve devreye alma,
Kullanım ve bakımına ilişkin uyarılar dikkate alınmadığında,
* Pano klimalarında üretici bilgisi dışında değişiklikler yapıldığında,
* Bakım ve onarımlar talimatlara aykırı yapıldığında,
* İlgisiz kişilerin sebep olduğu arıza ve olumsuzluklarda.

NAKLİYE / DEPOLAMA
3. NAKLİYE VE DEPOLAMA
* Kabin klimaları karton ya da ahşap koliler içerisinde taşınmalıdır.
* Her karton koli içerisinde 1 adet kabin kliması bulunmalıdır.
Koli üzerindeki uyarı işaretlerine (üst taraf, kırılacak eşya, ıslanmaktan
koruyun vb.) dikkat edilmeli ve uyulmalıdır.
3.1. Kabul Sırasında Alıcı Tarafından Yapılacak Kontroller
Nakledilen pano klimaları ve bunlara ait paketler listelere göre tam olmasının kont- rolü, zarar görme ve dikkat çekici noktaların kontrolleri
yapılması gerekir.
3.2. Nakliye Zararlarının Haber Verilmesi Ve Belgelenmesi
* Nakliye esnasında herhangi bir zararın oluşup oluşmadığından emin
olunuz.
* Zarar tespit edildi ise hemen çizim, fotoğraf ve yapılacak yazılı
açıklamalar ile belgelendiriniz.
Bu belgeleri Uludağ Klima Isıtma Soğutma Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne en kısa sürede iletiniz.
3.3. Ambalaj
* Paketleme malzemeleri çevre dostudur, tekrar kullanılabilir. Özel
nakliye şartları ve sigorta müşteriye aittir.
3.4. Araca Yükleme
* Kabin klimaları, ambalaj üzerindeki uyarı ikazlarına dikkat edilerek
zarar görme- yecek şekilde olmalıdır.
Nakliye esnasında nem, ıslaklık, çarpma ve devrilmelere karşı tedbir
alınarak yerleşti- rilmelidir.
3.5. Bekletme – Depolama
Bekletilme bölgesi uygun olmayan şartlara sahipse (nem, ısı ve hasar
görebilecek ortam)ortam uygun hale getirilerek depolanmalıdır veya
uygun bölge seçilmelidir.

www.uludagklima.com
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ÜRÜN TANIMI

Pano Klimaları
Dikili Tip
Tavan Tipi
Outdoor Tip
Telekom Klimaları
Endüstriyel Soğutucular
Kiosk Klimaları
Asansör Klimaları

PANO

KLİMA

SİSTEMLERİ
Yaz Ayları yaklaştıkça elektrik panolarının
sıcaklıkları yükselir. Bu artışa bağlı olarak
üretimi aksatacak duruşların meydana
gelmesi kaçınılmazdır. Bu beklenen ve günler
öncesinde geliyorum diyen tehlike karşısında
alınacak önlem PANO KLİMA cihazlarımızdır.

www.uludagklima.com
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MONTAJ

Tavan Tip
1 Şablon

Montaj Şablonunu pano üzerinde uygun yere yapıştırınız.

2 Kesit Açma

4 Eneji Besleme
Enerji besleme kablosu ile cihaza enerji verin.
*Enerji besleme voltajı, modele göre farklılık
göstermektedir.

220 V. MONOFAZE CİHAZLAR İÇİN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEMASI

Şablonda gösterilen kesitleri, dekopaj vs. kesici bir aletle
boşaltın ve Klimanın panoda sabitlenebilmesi için, gösterilen
delikleri matkap ile deliniz.

3 Vidalama

1.İnce uçlu bir tornavidayı kelepçe deliğine sokunuz.
2.Tornavidanın kulp tarafını hafifçe yukarıya kaldırın.
3.Ucu 5-6 mm.açık olan kabloyu alttaki klemense yerleştirip
tornavidayı çekin.

Ambalajda gönderilen montaj vidaları ve sıkma somunları ile klimanın
kabine montajını şekildeki biçimde gerçekleştirin.

www.uludagklima.com
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MONTAJ

Dikili Tip

1 Şablon
Montaj Şablonunu pano üzerinde uygun yere yapıştırınız.

2 Kesit
Şablonda gösterilen kesitleri, dekopaj vs. kesici bir aletle boşaltın
ve Klimanın panoda sabitlenebilmesi için, gösterilen delikleri
matkap ile deliniz.

www.uludagklima.com
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MONTAJ
Dikili Tip

3 Vidalama
Ambalajda gönderilen montaj vidaları ve sıkma somunları ile klimanın kabine montajını
şekildeki biçimde gerçekleştirin.

4 Enerji Besleme
220 V. MONOFAZE CİHAZLAR İÇİN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEMASI

1.İnce uçlu bir tornavidayı kelepçe deliğine sokunuz.
2.Tornavidanın kulp tarafını hafifçe yukarıya kaldırın.
3.Ucu 5-6 mm.açık olan kabloyu alttaki klemense yerleştirip
tornavidayı çekin.

380 V. TRİFAZE CİHAZLAR İÇİN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEMASI

1.İnce uçlu bir tornavidayı kelepçe deliğine sokunuz.
2.Tornavidanın kulp tarafını hafifçe yukarıya kaldırın.
3.Ucu 5-6 mm.açık olan kabloyu alttaki klemense yerleştirip tornavidayı çekin.

www.uludagklima.com
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Dijital Termostat Ayarları
Evap. Arıza ledi
Cond. Arıza ledi
Soğutma Aktif ledi

Herhangi bir menüdeyken
basıldığında ana çalışma
ekranına döner.
3 saniye boyunca basılırsa
cihaz OFF moduna geçer.
Reset ve Set SET butonlarına
3 saniye boyunca basılırsa
2.menüye girer.

Artırma ve azaltma butonlarına 3
saniye boyunca basılırsa 1.menüye
girer.

3 saniye boyunca basılırsa
Komp. Set değeri değiştirme
moduna geçer.

Cihaz açılırken basılırsa cihaz
fabrika ayarlarına döner.

Dijitalin Fabrika Ayarlarına Geri Döndürülmesi :
AŞAĞI OK ve Reset (R) Basılı tutulur iken, cihaza enerji verilirse
fabrika parametre değerleri geri yüklenir.
www.uludagklima.com
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Sıcaklık Set Değeri-(Default-:-34.0)-MODBUS-ADRES-:-40001
Sıcaklık set değeri: 1.menü parametrelerinde bulunan Set1 değeri minimum
parametresimuSL1 ile Setz değeri maksimum parametresi SH1 arasında ayarlanabilir.

www.uludagklima.com
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Bakım İşlemleri
Açılabilir Ön Kapak
Openable Door

Kondanser BAKIMI

Kondanser
Condenser

Kondanser Fan
Condenser Fan

Dijital Panel
Digital Panel

Kompressör
Compressor

1- Cihazın enerjisini kapatıp ön kapağını açınız.
2- Kondansere yapışmış olan yağ, kir, toz v.s basınçlı
hava ile temizleyiniz. (Kirli kondanser ısı transfer
yetersiz olmasına, cihazın kısa sürede arızalanmasına ve
yüksek enerji sarfiyatına sebep olur. Temizlenmiyor ise
yağ çözücü solvent kullanınız.)
3- Fan kanatlarında bulunan kirleri temizleyiniz.
4- Drenaj hortumunu kontrol ediniz. Kırılma tıkanma
varsa
gideriniz. (Aksi durumda pano içerisine yoğuşma suyu
sıçrama ihtimali vardır)
5- Elektrik bağlantı kablolarını kontrol ediniz. (Aşınma,
sürtünme, yerinden çıkma, cihazın arızalanmasına, kısa
devre oluşmasına sebep olur)
6- Cihazın termostat ayarlarını kontrol ediniz. Satıcı
firmanın önerdiği ısı değerlerinde olmasına dikkat ediniz.
(34 °C - 38 °C) (Pano içini ihtiyacın altında soğutmak
gereksiz enerji sarfiyatına ve cihazın çabuk yıpranmasına sebep olur)
7- Cihazın kapağının kapandığına emin olduktan sonra
enerjisini veriniz. (Kapağın açık olması cihazın verimli
çalışmamasına ve iş kazasına sebep olabilir)
Not: Cihazınız “Er2” ya da “Ch2” hata mesajı
verdiğinde kondanser bakımını yapınız
www.uludagklima.com
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Bakım İşlemleri
Evaporator BAKIMI
1- Cihazın içerde bulunan fanın etrafındaki 8 adet
cıvatayı söküp FAN Menfezini çıkarınız.
2- Fan motorunun altında olan evaparatör peteğinin
üzerine yapışmış olan yağ, kir, toz v.s basınçlı hava
ile temizleyiniz. Evaporatör tavasına su döküp suyu
takip ederek drenaj hattının kontrol ediniz.
3- Fan kanatlarında bulunan kirleri temizleyiniz.
4- Elektrik bağlantı kablolarını kontrol ediniz.
5– İlk işlemde sökülen fan menfezini takıp cihaza
enerji veriniz.
6- Cihazın termostat ayarlarını kontrol ediniz. Satıcı
firmanın önerdiği ısı değerlerinde olmasına dikkat
ediniz .
Not: Cihazınız “Er3” ya da “Ch3” hata mesajı
verdiğinde EVAPORATÖR bakımını yapınız.

Fan Menfez
Vidaları

Evap.Fanı
Evap.Fan
Evap.Peteği
Evap.Unit
Fan Menfezi
Fan Steel

Soğuk Hava Kesiti
Cold Air Area
Enerji
Energy

www.uludagklima.com
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PRODUCT DETAILS

Enclosure Cooling Units
Wall Mounted
Roof Mounted
Outdoor Types
Telecom Coolers
Industrial Coolers
TouchScreen Coolers
Elevator Cooling Units

Enclosure
Cooling
SYSTEM

Summer months approaches, temperature
rises in Enclosures with this increase, unscheduled downtime is inevitable. Against
to this danger, precaution is our Enclosure
Cooling Units.

www.uludagklima.com
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Installation

Wall Mounted

5.1 Template
Paste the mounting template that was sent in the package to the
surface where the air conditioner will be installed.

5.2 Cutting
Cut the window that shown in the template with a hand tool like
jigsaw. and drill holes that shown on template.

Template

Templat
e

www.uludagklima.com
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Installation
Wall Mounted

5.3 Fixing
Place the Air Conditioner on the surface that has holes and Fix the air conditioner to the
panel surface from the drilled holes by the M8 screws and tighten the screws.

5.4 Energy
Energize the cable shown in the illustration. The device will start working with set to 34 °C. To change
the set value and other parameters, refer to the Digital Handling sections on the following pages.
220 V. MONOFAZE UNITS

1. Insert a thin-head screwdriver into the clamp hole.
2. Gently lift the handle side of the screwdriver.
3. Insert the cable with the lead 5-6 mm in the lower terminal
and pull out the screwdriver.

380 V. TRIFAZE UNITS

1. Insert a thin-head screwdriver into the clamp hole.
2. Gently lift the handle side of the screwdriver.
3. Insert the cable with the lead 5-6 mm in the lower terminal and pull out
the screwdriver.

www.uludagklima.com
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Digital Thermostat Settings
Evap. Error Led
Cond. Error Led
Cooling Active Led

When Reset button is held
pressed for 3 sec., the device
goes to OFF mode.
If this button is pressed on any
menu screen, main operation
screen is displayed.
In the main operation screen, if
Reset and Set buttons are held
pressed,for 3 sec., 2nd menu
parameters are displayed.

In the main operation screen, if
increment and decrement buttons
held pressed for 3 sec.,1st menu
parameters are displayed.

In the main operation screen, if
the Set button is held pressed
for 3 sec., the device goes
to Compressor Set changing
mode.

If the device is powered on with button this button held
pressed the device is started with the factory settings.

Back to the Factory Settings:
If the device is powered on with R and SET buttons held pressed the device is
started with the factory settings.

www.uludagklima.com
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SET Value-(Default-:-34.0)-MODBUS-ADDRESS-:-40001
www.uludagklima.com
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MAINTENANCE
Condenser CARE
Openable Door

Condenser

Condenser Fan

Digital Panel

Compressor

1. Be sure to turn off the energy of one-device after, open the
front door.
2. Condenser was attached as oil, dirt or dust. Clean it with
compressed air (dirty condenser, heat transfer is insufficient,
the device short cause it to fail time and high energy consumption happens. If the cleaner is cleaning solvent you can
use. The liquid will flow down
take necessary measures to prevent the device is running on)
3. Clean the dirt on fan blades. (Causes to fan balance and to
fail in a short time)
4. Check the drain hose. Breaking, obstruction v.s If you have
your expenses. (Otherwise the clipboard into the condensation
may lead to the possibility of water splash)
5. Check the electrical connection cable. (Abrasion,friction,
dislocation of the device to fail short circuit may lead to the
formation)
6. Check the thermostat settings for the device. In the heat
value of the firm suggests that you pay attention to. (34
° C - 38 ° C) (panel below to cool the inside of your needs,
unnecessary energy may lead to rapid wear and consumption
of the device.
7. After making sure the lid of the device are closed to give the
energy. Door open device is not working efficiently and leads
to accidents.

www.uludagklima.com
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MAINTENANCE
Evaporator CARE
1. After making sure the device closed the energy, the vertical
air conditioning units located above or behind the removed
bolts and disconnect the fan iron.
2. The evaporator fan motor is stuck at the bottom of the oil,
dirt, dust, etc. cleaned with compressed air
3. The dirt on fan blades clean. In a short time to balance the
fan and cause it to fail. 4, Evaporator pollution situation, the
worse you think you can use a chemical cleaner. (Pour water
to evaporator pan and, followed by water to make sure not
clogged drain lines
5. Check the electrical connection cable
6. Top / back to replace your metal. By making the final control device to give the energy
7. Check the thermostat settings for the device. In the heat
value of the firm suggests that you pay attention to. (34 ° C 38 )
8. After making sure the lid closed, the device, please provide
the energy.

Fan Steel

Evap.Fan
Evap.Unit
Fan Steel

Cold Air Area
Energy

www.uludagklima.com
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Certificate

www.uludagklima.com
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address:
Organize Sanayi Bölgesi
Minareliçavuş Mh. Türen Sk. No.7
Nilüfer / BURSA / TURKİYE
T. +90 224 243 7071
F. +90 224 243 8896
info@uludagklima.com
www.uludagklima.com

