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Air Conditioning Technologies

GUIDE TO THE PRODUCTS FOR 
CASSY SERRIES



HG1: Hava Giriş Hücresi
HG2: Hava Giriş Hücresi 
K1: Karışım Hücresi
BS: Boş Hücre 
PF: Panel Filtre Hücresi 

Y: Hava Akışı Yatay
D: Hava Akışı Dikey

AHUPlus-H: Hijyenik Klima Santrali

Ünite Seçimi için Tip Anahtarı
AHUPlus - Versiyon Panel Kalınlığı Ünite Tipi Hava Akışı Hücre Modülü

AHUPlus: Standart Klima Santrali

20 - 4 0 - 6 0 - 80 -…- 80 0 -96 0: Ünite Tipi

50: Panel Kalınlığı 50 mm
42: Panel Kalınlığı 42 mm
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Üfleme Havası: Sol Taraftan Servis Üfleme Havası: Sağ Taraftan Servis
Egzoz Havası: Sağ Taraftan Servis Egzoz Havası: Sol Taraftan Servis

Batarya bağlantıları, servis kapıları ve elektrik bağlantıları (mevcut
ise otomasyon panosu) servis tarafında bulunmaktadır.
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⊲ General  Features

  Casing is made of high quality galvanized steel. Thanks to a  
integrated blister process, ensures there is no any water leakage 
because of no welding points. It adopts EPS material overal foaming 
and bonded to the drain pan. It looks elegant and light thanks to 
adopting much non metal material.

⊲ Casing

  4 way air supply, intake grill, panel frame and adjustable air 
distribution louver on cach side made form ABS.

⊲ Front  Panel

⊲ Multiway  Air  Supply
   Multiway air supply, ensures room temperature much even and 
comfortable

⊲ Coil
   Coil is designed by coil selection software and tested in 
factory performance test lab to guarantee the performance. It 
adopts Integral type "C" shape design of heat exhanger with density 
without interval which makes the internal air temperature even 
avoiding area temperature difference caused by internal air twice 
non even mixture led by twice bended coil design. Coil design is 
counter flow which makes higher effciency. Coil is made of high 
quality   9.52 mm copper tube and high efficient hydrophilic coated 
aluminum fin. It adopts advance tube expanding process which makes 
the copper tube and the fins touch each other in best way and 
moreover big diameter and low noise fan blower is adopted to 
make sure the best heat transfer effciency. The header is made of 
brass and thanks to the design, the water flow distributes even and
 less head loss is achieved which improves the heat exchange 
performance. Thanks to the good matching of the fan blower and 
the new designed air deflector, the performance has been 
improved 15%.
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Isı Geri Kazanım Hücreli
Klima Santrali

Product Catalog
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 than one stepping  motor  linked  control  structure.

  Adopt  blister  process  and it will  be bond together with high condensity  E 
foam drain  pan at an organitic  whole  after  heated.  The drain  pan end EPS 
foam both adopt  fire  material

⊲ Condensate  Drain  Pan

⊲ Condensate  Drain  Pump

  Adopt  intelligent  high  lift  condensate  water  drainage  pump  can  make  
the  water  height  of 750  mm which  makes  it  more

⊲ Switch Protection of Water Level Avoids Any Water  
Leakage

 foam is helpful on noise absorbing.

⊲ Automatic  Swing

 Automatic  swing,  the  operation  of  4  pieces  of  swing  louvers  
are controlled  by separately  four  stepping  motors,  more  reliable

 Single  air  inlet  radial  fan,  fan  assembly  mounted  on 
anti-vibrating  supports  guarantees  extremely quiet.

⊲ Blower

⊲ Filter
 Adopt Nylon filter with easy remove design.

⊲ Control  System

 Flexible  control  way,  standard  remote  handset  control  
(wired  wall pad and modbus function  optional)

⊲ Motor
 Adopt large diameter vortex centrifugal fan ensures low 
noise running and energy saving. Adopting three-dimensional large 
dip angle sprial blades and rolling bearing motor. Motor shaft adopts
antirust processed hardened and tempered steel which ensures 
loger service life, high efficiency and low noise. Moreover good EPS
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⊲ Fresh Air
Fresh air from outdoor can be introduced into room which 
improves the indoor air quality

⊲ Easy  Maintenance

Available to inspect electronic control after removing the 
return air grill

Available to inspect or replace fan and motor after removing 
air guide ring

⊲ Nomenclature

3. 1:1 way air supply 4:4 way air supply

1. Cassy: Cassette fan coil unit

2. KM: Factory Version No.

4. V: 2 pipe  P: 4 pipe

5. 02: Model name

6. D: DX coil

7. R: with remote handset    W: with wired wall pad   T: terminal connection

8. A: 50Hz motor     B: 60Hz motor

9. G: With group control  function    M: With Modbus  function

10. EH20:  With 2kW electric  heater

11.CV2: 2 way colling  coil  valve  kits factory  built  in   CV3: 3 way colling  coil  valve  kits factory  built  in
    HV2: 2 way heating  coil  valve  kits factory  built  in   HV3: way heating  coil  valve  kits factory  built  in

12. EDP: External  drain  pan
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kasa  ve  kanatlarının  tamamı ekstrüzyon  yöntemiyle  üretilmiş  alüminyum  profilden  imal  edilmektedir.
Damperdeki zıt yönlü  kanatlar, havanın sürtünme direncini azaltıcı özellikteki  aerodinamik yapıya sahiptirler. Damperin kanat  meka-
nizması yüksek dayanıma sahip plastik dişli çarklardan oluşmaktadır. Damperlerin açma-kapama ara konumları manuel veya oransal servo
motorla  yapılabilir.  Böylece istenilen ölçüde taze  hava  ile  mahal  havası  karışımı  homojen olarak  karışım hücresinde sağlanmış olur.
Standartta damperler hücrenin dışında olup, müşteri isteğine göre damperler hücrenin içine de alınabilir.

Hava Giriş Hücresi (HG2)
Hava giriş  hücresindeki  iki  damperin  kasa  ve  kanatlarının  tamamı  ekstrüzyon yöntemiyle  üretilmiş  alüminyum profilden
imal edilmektedir.  Damperdeki  zıt  yönlü  kanatlar,  havanın  sürtünme  direncini  azaltıcı  özellikteki  aerodinamik  yapıya  sahiptirler.
Dam- perin  kanat  mekanizması  yüksek  dayanıma  sahip  plastik  dişli  çarklardan  oluşmaktadır.  Damperlerin  açma-kapama  ara
konumları manuel veya oransal  servo motorla  yapılabilir. Böylece istenilen ölçüde taze hava ile mahal havası  karışımı sağlanmış
olur. Standartta damperler hücrenin dışında olup, müşteri isteğine göre damperler hücrenin içine de alınabilir.

Klima Santralini Oluşturan
Hücre Modülleri

Boş Hücre (BS)
Klima santrallerinin uygun boyutlarda modüllere ayrılması durumunda ayırıcı olarak veya hücre içi temizleme yapmak 
için giriş hücresi olarak kullanılırlar.

Karışım Hücresi (K)
Karışım  hücresindeki  damperlerin kasa  ve  kanatlarının  tamamı ekstrüzyon  yöntemiyle  üretilmiş  alüminyum  profilden  imal  edilmektedir.

Damperdeki zıt yönlü  kanatlar, havanın sürtünme direncini azaltıcı özellikteki  aerodinamik yapıya sahiptirler. Damperin kanat  meka-
nizması yüksek dayanıma sahip plastik dişli çarklardan oluşmaktadır. Damperlerin açma-kapama ara konumları manuel veya oransal servo
motorla  yapılabilir.  Böylece istenilen ölçüde taze  hava  ile  mahal  havası  karışımı  homojen olarak  karışım hücresinde sağlanmış olur.
Standartta damperler hücrenin dışında olup, müşteri isteğine göre damperler hücrenin içine de alınabilir.

Hava Giriş Hücresi (HG2)
Hava giriş  hücresindeki  iki  damperin  kasa  ve  kanatlarının  tamamı  ekstrüzyon yöntemiyle  üretilmiş  alüminyum profilden
imal edilmektedir.  Damperdeki  zıt  yönlü  kanatlar,  havanın  sürtünme  direncini  azaltıcı  özellikteki  aerodinamik  yapıya  sahiptirler.
Dam- perin  kanat  mekanizması  yüksek  dayanıma  sahip  plastik  dişli  çarklardan  oluşmaktadır.  Damperlerin  açma-kapama  ara
konumları manuel veya oransal  servo motorla  yapılabilir. Böylece istenilen ölçüde taze hava ile mahal havası  karışımı sağlanmış
olur. Standartta damperler hücrenin dışında olup, müşteri isteğine göre damperler hücrenin içine de alınabilir.
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Boş Hücre (BS)
Klima santrallerinin uygun boyutlarda modüllere ayrılması durumunda ayırıcı olarak veya hücre içi temizleme yapmak 
için giriş hücresi olarak kullanılırlar.

Karışım Hücresi (K)
Karışım  hücresindeki  damperlerin
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⊲ Performance  Data Table  (2 PIPE)

⊲ Note
1. The above  colling  capacity  is under  entering  air temp 27°C DB/19.5°C   WB, chilled  water  inlet  7°C  and water  temperature
 difference  is 5°C 

2. The above  heating  capacity  is under  entering  air temp 21°C DB and heating  water  inelt  temp 60°C,  water  flow and air flow
 same as cooling  mode

3. The above noise  level  is tested  under  back ground  (<17dB(A))

4. LPM: Liter  Per Min,  1LPM=0.06m³/h

5. The max current  for the Motorized  valve  is 2A
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Klima Santralini Oluşturan
Hücre Modülleri

Torba Filtre Hücresi (TF)
Torba filtreler M5-M6-F7-F8 verimliliğinde sentetik elyaf malzemeden imal edilmektedir. Galvaniz veya plastik çerçeveden imal 
edilmektedir. Yüksek verimlilikte filtrasyon sistemlerinde ön filtreden sonra hassas filtrasyon amacıyla klima santrallerinde kullanıl-
maktadır. Filtreler, klima santrallerine servis kapakları vasıtası ile kolayca sökülüp takılabilen bir kızak veya kasa konstrüksiyonuna 
sahiptir. Filtrelerin oturacağı yüzeyler sızdırmazlığı sağlayıcı contalı olup, filtre kasetleri bu contalar üzerine oturmaktadır. Filtre 
hücrelerinin üzerlerinde filtre grubu diferansiyel basıncını gösterir manometrelerin hortum bağlantıları için gerekli delikler fabri-
kada uygun şekilde delinmektedir. Müşteri isteğine göre otomasyon için fark basınç anahtarları hücreye takılarak sevk edilebilir.
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Klima Santralini Oluşturan
Hücre Modülleri
Panel Filtre Hücresi (PF)
Klima santrallerinde filtrelemeye kaba filtrelenmesi (G3 veya G4) ile başlanır. Filtreler, klima santrallerine servis kapakları vasıtası 
ile kolayca sökülüp takılabilen bir kızak veya kasa konstrüksiyonuna sahiptir. Filtrelerin oturacağı yüzeyler sızdırmazlığı sağlayıcı 
contalı olup, filtre kasetleri bu contalar üzerine oturmaktadır. 592x592x48 mm, 287x592x48 mm ve 287x287x48 mm gibi standart
filtre ölçüleri kullanılmaktadır. Filtre hücrelerinin üzerlerinde filtre grubu diferansiyel basıncını gösterir manometrelerin hortum 
bağlantıları için gerekli delikler fabrikada uygun şekilde delinmektedir. Müşteri isteğine göre otomasyon için fark basınç anah-
tarları hücreye takılarak sevk edilebilir.

Torba Filtre Hücresi (TF)
Torba filtreler M5-M6-F7-F8 verimliliğinde sentetik elyaf malzemeden imal edilmektedir. Galvaniz veya plastik çerçeveden imal 
edilmektedir. Yüksek verimlilikte filtrasyon sistemlerinde ön filtreden sonra hassas filtrasyon amacıyla klima santrallerinde kullanıl-
maktadır. Filtreler, klima santrallerine servis kapakları vasıtası ile kolayca sökülüp takılabilen bir kızak veya kasa konstrüksiyonuna 
sahiptir. Filtrelerin oturacağı yüzeyler sızdırmazlığı sağlayıcı contalı olup, filtre kasetleri bu contalar üzerine oturmaktadır. Filtre 
hücrelerinin üzerlerinde filtre grubu diferansiyel basıncını gösterir manometrelerin hortum bağlantıları için gerekli delikler fabri-
kada uygun şekilde delinmektedir. Müşteri isteğine göre otomasyon için fark basınç anahtarları hücreye takılarak sevk edilebilir.
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Kompakt Filtre Hücresi (KF)
Kompakt filtreler F7-F8-F9 verimliliğinde cam elyaf malzemeden imal edilmektedir. Yüksek hava debisi için idealdir ve uzun ömürlü
kullanım sağlanmaktadır. Yüksek verimlilikte filtrasyon sistemlerinde hassas filtrasyon amacıyla klima santrallerinde kullanılmaktadır.
Filtreler, klima santrallerine servis kapakları vasıtası ile kolayca sökülüp takılabilen bir kızak veya kasa konstrüksiyonuna sahiptir. 
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⊲ Performance  Data Table  (4 PIPE)
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⊲ Note
1. The above  colling  capacity  is under  entering  air temp 27°C DB/19.5°C   WB, chilled  water  inlet  7°C  and water  temperature
 difference  is 5°C 

2. The above  heating  capacity  is under  entering  air temp 21°C DB and heating  water  inelt  temp 60°C,  water  flow and air flow
 same as cooling  mode

3. The above noise  level  is tested  under  back ground  (<17dB(A))

4. LPM: Liter  Per Min,  1LPM=0.06m³/h

5. The max current  for the Motorized  valve  is 2A
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Klima Santralini Oluşturan
Hücre Modülleri
Hepa Filtre Hücresi (HF)
Hepa filtreler H11-H12-H13-H14 verimliliğinde yüksek kalite cam elyaf malzemeden imal edilmektedir. Temiz oda uygulamaları, 
ilaç ve nükleer tesislerindeki üfleme ve egzoz havalandırma sistemleri için klima santrallerinde kullanılmaktadır. Filtreler, klima 
santrallerine servis kapakları vasıtası ile kolayca sökülüp takılabilen özel ve sızdırmaz çerçeve konstrüksiyonuna sahiptir. Müşteri 
isteğine göre otomasyon için fark basınç anahtarları hücreye takılarak sevk edilebilir.
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Isıtıcı Batarya Hücresi (IB)
Isıtma bataryaları  standart  olarak  bakır  borulu  ve  alüminyum kanatlı  tip  olarak,  galvanizli  çelik  sacdan çerçeveli  ve  çelik
kolek- törlüdür.  Bataryalar,  1/2‘’  ve  5/8‘’  çaplarında  bakır  borular  mekanik  olarak  şişirilirler  ve  lamel  yakaları  ile
sıkı temas sağlanacak şekilde  üretilirler.  Isıtıcı  batarya  boru  ağızları  hava  sızdırmaz  şekilde  lastik  contal
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termostatı hücreye takılarak sevk edilebilir.
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⊲ Unit  Outline  Dimension  (mm)

KM4-02/03/04/047

KM4-05/06/08

KM4-10/12/14
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Product Catalog⊲ Controller  System  Intoduction

⊲ Remote  Handset  Controller
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Product Catalog
⊲ Wall Pad (Optional)

⊲ Notes:  The  standard  wire's  legth  of the  wall  pad  is 5m

Remark:

1. Error mark from 01 to 04 is for water cassette fan coil unit.

2. Error mark from 01 to 08 is for DX cassette.
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Product Catalog⊲ CONTROLS  SPECIFICATION

⊲ 2 PIPE  HOT AND CHILLED  WATER  CASSETTE  WITH  MOTORIZED  VALVE
   MASTER  - SLAVE  CONTROL  (OPTIONAL)
   AND COMPUTER  MANAGEMENT  SYSTEM  CONTROL  (OPTIONAL)       

1.0  ABBREVIATIONS

Ts = Setting  Temperature

Tr = Room Air Temperature  Sensor

Ti = Indoor  Coil  Temperature  Sensor

Aux = Auxiliary  Contact

MTV = Motorized  Valve

1.0  SYSTEM  OPERATION

2.A   MASTER  AND SLAVE  UNIT  FUNCTION

The control  board  can be set either  as a master  unıt  of slave  unit.

The master  unit  can send its parameters  to the slave  unit  using  remote  handset  or wired  wall  pad.
The master  unit  setting  parameters  are Unit  ON/OFF,  Mode,  Fan Speed,  Set Temperature,  Sleep 
Function  and Swing  function.

2.A.1  MASTER  UNIT  FUNCTION

2.A.2 SLAVE  UNIT  FUNCTION

The slave unit runs according to master unit parameters.
Every unit is allowed to change to locally desired setting using remote handset or wired wall pad.

2.A.3  MASTER  - SLAVE  INSTALLATION

When using remote handset, for the master unit ensure the JP0 jumper is shorted and for the 
slave units JP0 is opened before turning ON the main power supply.

Connect master to slave units with shiled wire. 
Note: Use 4-core cable and one to one configuration.

When  MAIN  POWER  SUPPLY  is ON:
     

With motorized valve: The master unit will respond with 4 beeps.
The slave  unit  will  respond  with 2 beeps.

More than 1 master  is allowed  in a group.  Masters  can control  commutatively.

2.C  AIR CONDITIONER ON/OFF

When using wired wall pad, JP0 jumper will not function. Unit with No.00 wall pad is master unit. 
Unit with No.01-31 is slave unit. See wired wall pad function guide to see how to set wall pad 
Numbers.

With motorized valve: The master unit will respond with 3 beeps.
The slave  unit  will  respond  with 1 beep.

There  are 3 ways to turn the system  on or off:

By programmable  timer  on the handset  or wall  pad controls.

By ON/OFF  button  on the handset  or wired  wall  pad.

By manual  control  button  on the air conditioner.
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Product Catalog2.D  POWER  ON SETTING

When power  on signal  is received  by the air conditioner,  the Mode,  Fan Speed,  Set Temperature
 and Swing  settings  will  be the same as the last  handset  settings  before  the last  power  off.

2.E  COOL  MODE

If Tr >= Ts+1 °C, cool operation is activated. MTV is turned on. AUX2 is closed. Indoor fan runs 
at set speed.

If Tr >= Ts, cool operation is terminated. MTV is turned off. AUX2 is opened. Indoor fan runs at 
set speed.

Indoor fan speed can be adjusted for low, medium, high and auto.

When turned on, MTV requires 30 seconds before it is fully open.

When turned off, MTV requires  120 seconds  before  it is fully  closed.

When  the  unit  is  turned  off,  indoor  fan  will  delay  for  5  seconds  
before  it is turned  off.

2.E.1 PROTECTION  OF INDOOR  COIL

The range of Ts is 16 to 30 °C

2.F  FAN MODE

Indoor fan runs at the set speed while MTV is turned off. AUX1 and AUX2 are opened.

Indoor fan speed can be adjusted for low, medium, high and auto.

2.G  HEAT  MODE  -- TZ-KM-V6.2  FOR KM4 WITHOUT  ELECTRICAL  HEATER

If Tr <= Ts-1, heat operation is activated, MTV is turned on. AUX1 is closed. Indoor fan runs at the set speed.

If Ti < 2°C for 2 minutes, MTV is turned off. AUX2 is opened. If indoor fan is set for low speed, 
it will run at medium speed. If it is set for medium or high speed, it will keep running at the 
same speed.

If Tr >= Ts, heat operation is terminated, MTV is turned off. AUX1 is opened. Indoor fan repeatedly runs at low fan 
speed for 30 seconds  and stops  for 3 minutes.

Indoor fan speed can be adjusted for low, mediumi high and auto.

When turned on, MTV requires 30 seconds before it is fully open.

When turned off, MTV requires 120 seconds before it is fully closed.

2.G  HEAT  MODE  -- TZ-KM-V6.2C  FOR KM4 WITH  ELECTRICAL  HEATER AS 
BOOSTER  (OPTIONAL)

The range of Ts is 16 to  30°C 

If Tr <= Ts-1, heat operation is activated , MTV is turned on. Electrical heater is turned on. Indoor fan runs at the 
set speed.

If Tr >= Ts, heat operation is terminated, MTV is turned off. Electrical heater is turned off. Indoor fan runs 
according to POST heat condition. Indoor fan repeatedly runs at low fan speed for 30  seconds and stops for 3
 minutes.

If Ti < 40 C, Electrical  heater  is turned  on. If 40 =< Ti < 45 C, Electrical  heater  is kept original  state.
If Ti >= 45 C, Electrical  heater  is turned  off.

The range of Ts is 16 to 30°C  

When Ti ≥ 5°C for 2 minutes,  MTV is turned  on. AUX2 is closed.  Indoor  fan runs at set speed.
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When turned on, MTV requires 30 seconds before it is fully open.

When turned off, MTV requires 120 seconds before it is fully closed.

 PRIMARY HEAT SOURCE (OPTIONAL)

If Tr <= Ts-1, heat operation is activated , MTV is turned off. Electrical heater is turned on. Indoor fan runs at the 
runs at the  set speed.

If Tr >= Ts, heat operation is terminated, MTV is turned off. Electrical heater is turned off. Indoor fan runs 
according to POST heat condition. Indoor fan repeatedly runs at low fan speed for 30  seconds and stops for 3
 minutes.

The range of Ts is 16 to 30°C  

Product Catalog

Indoor fan speed can be adjusted for low, medium, high and auto

When turned on, MTV requires 30 seconds before it is fully open.

When turned off, MTV requires 120 seconds before it is fully closed.

Indoor fan speed can be adjusted for low, medium, high and auto

2.G.1  PRE-HEAT -- TZ-KM-V6.2 FOR KM4 WITHOUT ELECTRICAL HEATER

If Ti < 32°C,  when MTV is on, indoor  fan remains  off and AUX1 is closed.

If 32°C <= Ti <= 38°C,  when MTV is on, AUX1 is closed  and indoor  fan keeps  original  state.

If Ti > 38°C,  when MTV is on, AUX1 is closed  and indoor  fan runs at set speed.

If indoor  coil  temperature  sensor  is damages,  pre-heat  time is set  for  2 minutes  and indoor  
fan runs at set speed.

2.G.1  PRE-HEAT -- TZ-KM-V6.2 C(D)  FOR KM4 WITH ELECTRICAL HEATER

Indoor fan will turned on after the electrical heater is turned on 30S

2.G.2  POST-HEAT -- TZ-KM-V6.2  FOR KM4 WITHOUT  ELECTRICAL HEATER

If Ti > 38°C,  when MTV is off,  indoor  fan remains  on at set speed and AUX1 is opened.

If  35°C  <=  Ti  <=  38°C,  when  MTV  is  off,  AUX1  is  opened.  Indoor  fan  keeps  original  
state.

If  indoor  coil  temperature  sensor  is  damages,  post-heat  time  is  set  for  3  minutes  with 
indoor  fan runnig  at set speed.

2.G.2  POST-HEAT -- TZ-KM-V6.2 C(D)  FOR KM4 WITH ELECTRICAL HEATER

Indoor fan will turned off after the unit is turned off 20S.

2.G.3 PROTECTION  OF INDOOR  COIL

If Ti < 35°C,  when MTV is off,  AUX1 is opened.  Indoor  fan stops.

If Ti  >= 75°C, MTV is turned  off,  indoor  fan remains  on and AUX1 is opened.  Indoor  fan at high speed.

If < 70°C,  MTV is turned  on, indoor  fan remanins  on and AUX1 is closed.  Indoor  fan at set speed.
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Product Catalog2.H  DEHUMIDIFICATION  MODE

If Tr >= 25°C,  MTV will  be ON for 3 minutes  and OFF for 4 minutes.

If 16°C <= Tr < 25°C,  MTV will  be ON for 3 minutes  and OFF for 6 minutes.

If Tr < 16°C,  MTV will  be turned  off.

2.I  AUTO  HEAT-DEHUMIDIFICATION-COOL  MODE
In auto mode,  the set temperature  of the system  is 24°C and the indoor  fan runs in auto fan mode.

If Tr < 21°C,  the unit  will  operate  in heat mode.

If Tr > 25°C,  the unit  will  operate  in cool  mode.

Once the unit  is turned  on in auto mode,  it will  operate  in that  mode and wil not changeover.
If  the  unit  has  been  turned  off  for  2 hours,  when  turning  on the  unit,  it  will  select  operating  mode 
depending  on the room temperature.

2.J  AUXILIARY  CONTACTS

Cool mode (AUX2)
AUX2  is  closed  when  MTV  is  on  (in  normal  operation).  AUX2  is  opened  when  MTV  is  off  or 
protection  of indoor  coil  is operating.

Fan mode (AUX1 and AUX2)
AUX1 and AUX2 are opened  when indoor  fan is on.

Heat mode (AUX1)  for unit  without  electrical  heater.
AUX1  is  closed  when  MTV  is  on  (in  normal  operation).  AUX1  is  opened  when  MTV  is  off  or 
protection  of indoor  coil  is operating.

2.K  SLEEP  FUNCTION

Sleep function can only be set in cool or heat modes,

If 21°C ≤ Tr ≤ 25°C,  the unit  will  operate  in dehumidification  mode.

In cool mode, after sleep function is set, the indoor fan will run at low speed and Ts will increase 2°C during  2 hours.

In  heat  mode,  after  sleep  function  is  set,  the  indoor  fan  will  run  at  auto  fan  mode  and  Ts  will  decrease  2°C 
during  2 hours.

Changing  of operation  mode will  cancel  sleep  function.

The COOL  mode  SLEEP  Profile  is as Follow:
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Product Catalog
The HEAT  mode  SLEEP  Profile  is as Follow:

In cool mode, the auto fan speed will operate as the following diagram:

In cool mode, the fan speed cannot  change  until  it has run at this speed over 30 seconds.

In heat mode,  the auto fan speed will  operate  as the following  diagram:

In heat mode,  the fan speed cannot  change  until  it has run at this speed over 30 seconds.

2.L  AUTO  FAN SPEED
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If the indoor  fan is operating,  the louver  will  swing  or can be stopped  at a preferred  location  in any mode.

2.N  BUZZER

If a command  is reveived  by the air conditioner,  the system  will  respond  with a beep.

2.O  AUTO  RESTART

The system  uses non-volatile  memory  to save the present  operation  parameters  when system  is turned  off or in case
of system  failure  or cessation  of power  supply.  Operation  parameters  are  mode,  set  temperature,  swing  and the fan 
speed.  When  power  supply  resumes  or  the  system  is  switched  on again,  the  same  operations  as previously  set  will  
function.

2.P  MANUAL  OPERATION  BUTTON

On the unit front panel next to the LED lights is the reset button. Press it once and unit will operate according to auto
 mode.

2.Q  DRAIN  PUMP

In cool  and dehumidification  mode:

The  drain  pump  will  be  turned  on  when  the  MTV  is  on,  and  will  remain  on  for  5  minutes  after  the  MTV 
closed.

The drain  pump will  keep running  for 5 minutes  after  the mode is changed.

WARNING!
If turn off the system by circuit breaker (or main power supply) the drain pump does not work after turn 
off.

When float switch (N/C) is opened before the unit is turned on. MTV is off. Drain pump and indoor fan 
will operate. After float switch is closed, MTV is on.

2.R.2  FLOAT  SWITCH  IS OPENED,  WHEN  UNIT  IS ON

2.R FLOAT  SWITCH

2.R.1 FLOAT  SWITCH  OPEN  BEFORE  TURNING  ON.

If the float switch is opened, the drain pump will work. When the float switch is closed, the drain pump
 will run continuously 5 minutes.

If the float switch is opened for 5 minutes continuously, MTV will be turned off. Indoor fan runs at set 
speed.

If the float switch is opened for 10 munites continuously, MTV will remain off. Indoor fan runs at sest 
speed. Red, yellow and green LED will blink with beeps.

2.R.3 FLOAT  SWITCH  IS OPENED,  WHEN  UNIT  IS OFF

If the float switch is opened, the drain pump will work. When the float switch is closed, the drain pump
 will run continuously 5 minutes.

If the float switch is opened for 10 munites continuously. Red, yellow and green LED will blink. The drain
 pump continues to work.
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3.0  LED LIGHTS
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WIRING  DIAGRAMS
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Product Catalog⊲ OPTIONAL  PARTS INTRODUCTION
⊲ Electric Heater    

Suply as optional part and will be backed
 into unit carton box to collect valve 
connection consensate water

⊲ External  Drain  Pan    

 3) Power Supply: AC220V,50Hz

⊲ Motorized  Valce  Kits  Shipped  By Separate  Packing    

 1) Flexible mounting kits. Right 
connection and left connection general 
used.
 2) CV2/CV3 : 3/4
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Product Catalog
⊲ Motorized  Valve Shipped  By Separate  Packing

Other kinds of valve such as ball valve,  please contact  Hammer for further  information.
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