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AÇIKLAMALAR 
KOD 522EE0226 

ALAN Tesisat Teknolojisi Ve Ġklimlendirme 

DAL/MESLEK Ev Tipi Klima Sistemleri 

MODÜLÜN ADI Klimanın Elektriksel Arızaları 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, öğrenciye klimalardaki elektrik devre 

elemanlarını tanımayı, bu devre elemanlarını elektrik devre 

Ģeması üzerinden okuyabilmeyi, elektrik devresinde 

oluĢabilecek arızaları tekniğine uygun tespit etmeyi ve 

arızayı giderme tekniklerini kazandıracak öğretim 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Yoktur 

YETERLĠK  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

 Bu modül ile uygun ortam sağlandığında klimalarda 

meydana gelebilecek elektrik arızalarını tekniğine uygun 

olarak tespit edip giderebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Klima kontrol ve kumanda elemanlarının arızalarını 

tekniğine uygun olarak tespit edip arızayı 

giderebileceksiniz. 

2. Güç devresi elemanlarında ki arızaları tekniğine uygun 

olarak tespit edip arızayı giderebileceksiniz. 

3. Koruma devre elemanlarının arızasını tekniğine uygun 

olarak tespit edip giderebileceksiniz. 

4. Besleme hattı ve kumanda-kontrol hattında ki arızaları 

tekniğine uygun olarak tespit edip arızayı 

giderebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Sınıf, atölye, laboratuvar, kütüphane, bilgisayar, 

internet ortamı, ev vb. çalıĢma alanları, çeĢitli katalog ve 

teknik dokümanlar, izoleli ampermetre, voltmetre, 

ohmmetre, watmetre vb. ölçme araçları,  kontrol kalemi, 

elektrik bantı, pense, yankeski, kargaburnu, vb. el 

takımlarıdır. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetlerin sonunda 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi 

değerlendireceksiniz.  

Öğretmen, modülün sonunda size bütün uygulama 

faaliyetlerini içeren bir performans testi yaparak 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçebilecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Ġnsanoğlunun konforu arayıĢı teknolojinin daha da geliĢmesine neden olmuĢ ve birçok 

meslek dalı birbiriyle bağlantılı hâle gelmiĢtir. Görüldüğü gibi elektrik ve elektronik dalı 

klimacılığın içinde kendine de yer bulmuĢtur. Bundan dolayı her geçen gün geliĢen 

teknolojiye ayak uydurmak durumundayız. Özellikle teknik bir alanda çalıĢacak bireyin bu 

konuda daha hassas olması gerekmektedir. Sizler de çağımızın geliĢmeye en açık ve insan 

hayatında önemli yeri olan bir mesleğe adım atmıĢ bulunuyorsunuz.  
 

Bu modülle klimalardaki elektrik devre elemanlarını tanımayı, bu devre elemanlarını 

elektrik devre Ģeması üzerinden okuyabilmeyi, elektrik devresinde oluĢabilecek arızaları 

tekniğine uygun tespit etmeyi ve arızayı giderme tekniklerini kazandıracaktır. 
 

Bu modülde yer alan faaliyetler sizlere uygulama yaparak öğrenmenizi ve 

kullanılabilir bilginin sahibi olmanızı sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle modülde yer alan 

konu ve uygulamaları sindirerek öğrenmeniz gerekmektedir. Öğrenme konusunda 

göstereceğiniz özen aynı zamanda uygulamaların daha zevkli hâle gelmesini de 

sağlayacaktır.  
 

En detaylı iklimlendirme sistemi ile en basit soğutma cihazının, soğutma (çevrimi 

üzerine kurulu temel) prensipleri aynıdır. Bunları birbirinden farklı kılan, fonksiyonel bir 

yapıya sahip olan elektrik devresi ile devre üzerinde kullanılan elemanlardır. Bu açıdan 

elektrik, elektromekanik ve basamak oluĢturacak elektronik konularına ait temel esasların iyi 

öğrenilmesi gereği vardır. Bu tespitle modülde yer alan faaliyetlerin dikkatlice, sindirilerek 

ve neden-sonuç iliĢkisine dayalı bir muhakeme yürütülerek öğrenilmesi, kullanılacak 

bilginin kalıcı ve kullanılabilir olması açısından çok önemlidir. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Klimalarda kart arızalarını tekniğine uygun bir Ģekilde tespitini ve kart değiĢimini 

yapabileceksiniz. Kumanda fonksiyonlarını tanıyacak ve arızalarını giderebileceksiniz. 

Selenoid bobinin yapısını ve görevini bilecek arıza tespitini ve giderilmesini 

yapabileceksiniz. 

Sensörlerin yapısını, görevini, oluĢabilecek arızaların tespitini ve giderilmesini 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Klimalardaki elektrik devresini oluĢturan devre elemanlarını inceleyiniz. 

 BaĢlıca klima elektriksel arızaları internet ortamında araĢtırınız  

 Çevrenizdeki klima servislerinden kart arızaları hakkında bilgi alıĢveriĢinde 

bulununuz. 

 Yine çevrenizdeki klima servis teknisyenlerinden bir kartın değiĢimi ve 

montajını görerek inceleyiniz. 

 ÇeĢitli klima cihazlarının kumandalarını inceleyiniz. Servislerden kumanda 

arızaları hakkında bilgi alınız. 

 Çevrenizdeki klima servislerinden sensör çeĢitleri ve bunlarla ilgili oluĢabilecek 

arızalar hakkında bilgi alarak sensörlerin montajlarını inceleyiniz. Bilgilerinizi 

okul ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

1. KLĠMA KONTROL VE KUMANDA 

ARIZALARI 
 

1.1. Klimalarda Elektronik Kart Arızaları 
 

Elektronik çağının iki talihsiz gerçeği vardır; elektrik santralleri, duyarlı elektronik 

cihazların istediği temiz ve sürekli gücü temin edemez ve cihazların sağlığından ve güvenli 

çalıĢmasından müĢterinin kendisi sorumlu olur. Yapılan bir araĢtırmada tipik bir klima 

cihazının birçok kez güç problemiyle karĢı karĢıya olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Güç 

problemlerinin etkisi cihaz donanım bozulmalarından, mikroçiplerdeki tüm bilgilerin 

kaybolmasına ya da kart yanmalarına kadar değiĢmektedir. 
 

1.1.1. Klima Elektronik Kartların Yapısı ve Yerine Getirdiği Görevler 
 

Günümüzde teknikte en büyük geliĢme elektronik dalında olmuĢtur. Yarı iletken 

maddelerden yapılmıĢ diyot, transistör, tristör, diyak ve triyak gibi elemanlar elektrik ve 

elektronik kumanda devrelerinde çok kullanılmaktadır. Bu tür yarı iletken teknolojisine 

dayalı elektronik devre elemanlarının çalıĢma ilkeleri transistör teorisine dayanmaktadır. Bu 

çok ayrıntılı ve teknik bir konudur. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Elektronik sistemlerde kullanılan elemanların hareket eden parçaları yoktur. Basit 

anlamda bir elektronik kontrol devresinde çevresel Ģartlara (sıcaklık, nem, manyetik alan, 

yoğunluk, seviye farkı vb.) göre değiĢen, akım, gerilim, direnç ve frekans değerlerinden 

faydalanılır. Bu değerlerdeki değiĢmeler hassas olarak algılanır ve sistemde bağlı bulunan 

cihazın kontrolü veya kumandası sağlanır. 
 

Genellikle klima cihazlarındaki elektronik kartların iki ayrı devresi vardır. Bu 

devrelerin biri kumanda devresi diğeri de güç devresidir Resim 1 ve Resim 2‟de görüldüğü 

gibi. Birçok klimada kumanda ve güç devresi tasarımı değiĢmektedir. Yani tek bir elektronik 

kartta ya da her iki devrede ayrı ayrı kartlarda imalatı söz konusudur. Kumanda devresi 

üzerinde bulunan mikroiĢlemci üzerine yazılmıĢ programlar ile klima kontrol ve kumandası 

sağlanır. Tabiî ki mikroiĢlemci de bilgileri kullanıcın kullandığı kumandadan ve sensörlerden 

(termistör) alır. AlmıĢ olduğu bilgiler doğrultusunda güç kartı üzerinden klima cihazının 

elektriksel elemanlarına (fan motorları, kompresör, solenoid valf gibi) kumanda eder. 

 

 

Resim 1.1: Klima elektronik kart kumanda devresi 

 

Resim 1.2: Klima elektronik kart güç devresi 

 



 

 5 

                

Resim 1.3: Farklı Ģekillerde imal edilmiĢ uzaktan kumanda algılayıcıları 

Klimalardaki elektronik kart besleme enerjisi bir trafo ile voltajı düĢürülerek 

sağlanılır. Genellikle 12 voltla çalıĢmakta olup bazı marka cihazlarda 24 volt ile çalıĢanları 

da vardır. Gerilimin düĢürülmesi için kullanılan trafolar elektronik karta montajlı ya da 

tamamen ayrı bir Ģekilde karĢımıza çıkabilir. Elektronik kart düĢük gerilimde çalıĢsa da güç 

devresi üzerindeki manyetik röleler ile yüksek gerilimde çalıĢan elemanların (fan motoru, 

kompresör vb.) kontrol ve kumanda imkânı sağlar. 
 

 

Resim 1.4: Kart besleme enerjisi bir trafo ile voltajı düĢürülerek sağlanır. 
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Resim 1.5: Elektronik karta sabit montajlı trafolu kart 

    

Resim 1.6: Elektronik kattan ayrı ve soketli bağlantılı yapılabilen trafo 
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Resim 1.7: Elektronik kart besleme trafosunun enerji giriĢ ve çıkıĢ soket bağlantısı 

Günümüzde “iverter” tip dediğimiz klimaların dıĢında üretilen birçok klimanın 

elektronik kartları iç ünite içerisine yerleĢtirilmiĢtir. Klima, iç ünite fan motoru plastik 

yuvasına kızaklı bir Ģekilde tırnaklar vasıtasıyla monte edilir.  
 

Klimaların dıĢ ünitesinde ise sadece kompresör ve dıĢ ünite fan motoru yol verme 

elemanları (kapasitör, bağlantı terminali ve klamensleri) bulunur. Kontrol ve kumanda 

teknolojisinin ilerlemesi ile klima cihazlarının elektronik kartlarının ebatları küçülmüĢ, 

genellikle güç ve kumanda devreleri tek kart üzerinde imal edilmektedir. 
 

Günümüzde on-off çalıĢma prensibiyle üretilen birçok klima cihazının dıĢ ünitesinde 

elektronik karta gerek duyulmamıĢtır. Daha çok inverter tip klimaların dıĢ ünitelerinde yer 

alan elektronik kart, kompresörün değiĢen yük koĢullarını karĢılamak üzere kullanılmaktadır. 
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Resim 1.8: Kart yuvasından tırnaklarından kurtarılarak çıkarılmıĢ elektronik kart (kumanda 

devresi ve güç devresi tek bir kart üzerinde) 

   

Resim 1.9: Elektronik kartın yuvasından sökülmesi 
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Resim 1.10: Elektronik kartın yuvasından sökülmesi 

Inverter klimaların teknolojik özelliklerini Ģöyle açıklayabiliriz. Inverter; enerji 

tasarrufu sağlamak için geliĢtirilmiĢ bir özelliktir. Klimaların dıĢ ünitelerinde kompresörün 

devri elektronik donanım desteği ile frekans kontrollü, kompresörün dönme hızı 

değiĢtirilerek yüke göre kapasite değiĢimi sağlanabilmektedir. Böylece düĢük yük 

koĢullarında enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) ile 

frekansı ve gerilimi ayarlanabilen düzeneklere inverter sistemler adı verilir. KalkıĢ akımları 

olmadığından Ģebekeye ve cihaza zarar vermez.  Sistem dur-kalk Ģekilde çalıĢmaz. Minimum 

ve maksimum aralıklarda yük kontrollü çalıĢır. Bahsedilen frekans değiĢiminde kullanılan 

elektronik kart büyüklüğünden dolayı dıĢ ünite yer almaktadır.  
 

1.1.2. Klima Elektronik Kart Arızalarının Nedenleri 
 

1.1.2.1. ġebeke Gerilimindeki DüĢüĢle Meydana Gelen Arızalar 
 

Gerilim düzeyindeki kısa süreli düĢüĢler ciddi arızalara neden olmaktadır. Genelde 

klimalardaki tüm güç arızalarının % 87„si de bu problemden kaynaklanmaktadır. Ani 

düĢüĢler trafonun o alanın üzerindeki güç gereksinimleri ile baĢa çıkma çabalarının bir 

sonucudur. Gerilim düĢümü, cihazda fazla akım ihtiyacı yaratacağından trafo, kart veya 

motorun yanmasına sebep olabilir.  
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Resim 1.11: Trafodan kaynaklı elektronik kartın yanması 

 

1.1.2.2. Yüksek Gerilim (Darbeli Gerilim) Arızaları 
 

Darbeler gerilimin ani olarak yükselmesidir. Gelgite benzer Ģekilde, darbe elektronik 

cihazlara zarar verir. Yakınlara düĢen yıldırım nedeniyle ortaya çıkan darbeler fırtına ya da 

trafik kazası nedeniyle kesilen Ģehir cereyanının geri gelmesiyle de ortaya çıkabilir. 

Cihazların donanımına ve elektronik karta doğrudan zarar verebilir. 
 

1.1.2.3. Yüksek Akım  
 

Saniyenin 1/120'si kadar bir süre içerisinde kısa süreli gerilim yükselmesidir. 

Havalandırma ve güçlü elektrikli motorlar gibi cihazlar kapatıldığında gerilimin fazlası güç 

kablosu yoluyla dağılır. Bilgisayarlar, klimalar ve duyarlı benzeri cihazlar belirli bir voltaj 

aralığında güç kullanmak için tasarlanmıĢtır. Beklenilen tepe ve RMS (ortalama gerilim) 

üzerindeki herhangi bir akım düzeyi bileĢenleri zorlayacak ve zamanından önce arızalara yol 

açacaktır.  
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1.1.2.4. Elektromanyetik Alana Maruz Kalma 
 

Daha teknik olarak elektromanyetik parazit ve radyo frekans paraziti olarak 

adlandırılabilir.  Elektriksel manyetik alana maruz kalan Ģebeke geriliminin düzgün olan 

sinüs dalgası bozulur. Elektriksel manyetik alan bir yıldırım, yük aktarımı, jeneratörler, 

radyo vericileri ve endüstriyel cihazlar dahil birçok faktör ya da olaydan kaynaklanabilir. 

Cihaz çevresinde veya Ģebekede bir Ģekilde oluĢan elektromanyetik alan cihaza zarar 

verebilir. 
 

1.1.2.5. Dikkatsizce Yapılan Klima Bakımları 
 

Sektörde birçok kez karĢılaĢılan kart arıza sebeplerinden biridir. Genellikle klima 

bakımlarının tekniğine uygun olarak yapılmamasından kaynaklanmaktadır. 
 

 

Resim 1.12: Bakım öncesi elektronik kartın korumaya alınması gerekir. 

1.1.2.6. Hatalı Yapılan Güç ve Ara Kumanda Bağlantıları 
 

Bu hatalı bağlantılar kablolardaki renk kodlarını doğru okuyamama ve takip edememe 

sonucu oluĢmaktadır. Arızanın elektronik kart üzerinde olduğu tespit edildiğinde en doğru 

yapılacak iĢlem karta müdahale yerine kartı değiĢtirmektir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kart arızası olan bir klimanın kartının değiĢtirme uygulaması 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Klima enerjisini kapatınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet ve aletlerimizin 

yalıtımlı olmasına dikkat ediniz. 
 

 Klima ön panelini 

düzgünce sökünüz. 
 

 Sökme iĢlemi esnasında uygun aletleri kullanınız ve 

panel tırnaklarının kırılmamasına özen gösteriniz. 
 

 
 

 Elektronik kartı kart 

kutusu içerisinden 

tırnakları açarak kartı 

yavaĢça kendinize doğru 

çekiniz. 
 

 Kartı çekmeden önce kart kutusu üzerindeki kumanda 

kablolarını kartın gelmesini engellemeyecek Ģekilde 

kablo toplama tırnaklarından çıkartınız. Kartın yuvaya 

takılma yönüne dikkat ediniz 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kart üzerinde bağlantı 

fiĢlerini hangi elemana ait 

olduğunu bilerek yavaĢça 

sökünüz. 

Bunlar: 

 Ġç ünite fan enerji 

bağlantısı ve/veya 

devir ayar bağlantısı 

 Ġç ve dıĢ ünite boru ve 

ortam sensörü ,flap 

motor bağlantısı 

  Ayrık ise trafo 

bağlantısı 

 Elektro-statik filtre 

bağlantısı 

 Kumanda alıcı göz 

bağlantısı 

  Güç bağlantısı 

 Kart üzerindeki fiĢleri çıkartır iken fiĢ üzerinde 

tırnakların olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz 

var ise tırnaklara basarak kolayca çıkartınız. 
 

 
 

 

 FiĢleri karta dik olarak çekip çıkartınız, sağa- sola 

oynatmayınız 

 Yeni olan kartı elimize 

dikkatlice alıp kablo 

fiĢlerini ve kart üzerindeki 

yuvalarını önceden tespit 

ederek kontrol ediniz 

 Kartın orijinali olduğunu kesinlikle emin olmalıyız. 

 Yeni kartın elektronik devresine dokunmayınız statik 

enerji yüklemesinden dolayı arızalanabilir.  

 Kontrol sonrasında boĢtaki 

fiĢleri kart üzerindeki 

yuvalarına takınız ve 

tırnaklarının oturmasına 

dikkat ediniz  

 Yaptığınız tüm bağlantının eksiksiz olup olmadığını 

tekrar gözden geçiriniz. 

 Tüm kumanda kablo 

bağlantıları yapılmıĢ olan 

kartı doğru yönde kart 

yuvasına sürerek tırnakları 

ile oturtunuz.  

 Kart bağlantı kablolarını kart kutusu üzerindeki 

tırnaklarla bir arada toplayınız 

 Klima ön panelini 

kapatınız ve sigortayı “on” 

konumuna getirerek enerji 

veriniz. Enerjini geldiğini 

uyaran sesi duyduktan 

sonra kumanda ile cihazın 

tüm fonksiyonlarının 

çalıĢıp çalıĢmadığını 

kontrol ediniz.   

 Enerjini ilk kez verilme esnasında muhakkak ki bir 

kiĢinin kontrolünde sigortanın yanından ayrılmadan 

yapmalıdır. Tekrar kapatma söz konusu olabilir. 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Uygulama: Kart arızası olan bir klimanın kartının değiĢtirme 

 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 
ġebeke gerilimi 220 V altında çalıĢırken elektrikte güvenli 

çalıĢma kurallarına uydunuz mu? 

  

2. Klima cihazının ön panelini zarar vermeden açabildiniz mi?   

3. Elektronik kartı yuvasından çıkartabildiniz mi?   

4. Kart kablo bağlantılarının hepsini sökebildiniz mi?   

5. 
Kablo fiĢlerini tekrar yeni karta eksiksiz bir Ģekilde 

takabildiniz mi? 

  

6. 
Kabloları monte edilen kartı tekrar yuvasına 

yerleĢtirebildiniz mi? 

  

7. 
Kart kablo bağlantılarını bir araya toplayarak ön paneli 

takabildiniz mi? 

  

8. 
Cihaza enerji vererek kumanda ile cihazı tüm 

fonksiyonlarında çalıĢtırabildiniz mi? 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçirmeniz 

anlamına gelir. 
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1.2. Röleler 
 

Röleler elektrik devresini kontrol etmek üzere kullanılan manyetik bir bobinin ürettiği 

harekete göre açma veya kapama yapan cihazlardır. Diğer bir ifadeyle, ufak güçteki 

elektromanyetik anahtarlara röle adı verilir. Elektromıknatıs, palet ve kontaklar olmak üzere 

üç kısımdan oluĢur. Röleler kullanıldığı yerin özelliğine göre pek çok Ģekilde 

düzenlenebildiğinden, her birinin yapısını tek tek açıklamak mümkün değildir. Bunlardan 

bazıları aĢırı akım rölesi (potansiyel röle), ısıl röle, elektronik solid-state (katı hâl) rölesidir. 

Hepsinin ortak fonksiyonu, elektrik devrelerini, bir tahrik vasıtasıyla kontrol etmektir. 
 

 
 

 

Resim 1.13: Klima elektronik kartı üzerindeki röle grubu 

Klimalarda kullanılan röleler elektronik güç kartına monte edilmiĢ olup güç devresi 

üzerindeki fan motorlarını, kompresörü ve selonoid valfı kontrol ve kumanda etmektedir. 
 

Buradan anlaĢıldığı gibi rölenin arızalanması sonucunda güç devre elemanlarının 

çalıĢmasında aksaklıklar hemen gözlenecektir. Kart üzerindeki rölenin arızası avometre 

kullanılarak tespit edilmesi mümkündür. Rölenin değiĢtirilmesi elektronik bilgisi ve hassas 

bir el becerisi gerektirir. Böyle durumlarda elektronik kartı değiĢtirmek suretiyle arızanın 

giderilmesi sağlanır. 
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1.3. Kumanda Arızaları 
 

Kumanda, klimalarda çalıĢtırmak istediğimiz fonksiyonları uzaktan kumanda sinyali 

ile çalıĢtırmamızı sağlar. Klimalardaki çalıĢma fonksiyonların çoğu kumanda üzerinden 

komut edilerek çalıĢtırılır. Klima cihazı üzerinden sadece on/off ve otomatik  konumda 

çalıĢtırma imkanı sağlar. ÇalıĢtırma fonksiyonlarının çeĢitliliği birçok klima markasına göre 

farklılık gösterir. Fakat çoğu klimada kullanılan çalıĢtırma fonksiyonları hemen hemen 

aynıdır. Bu fonksiyonları kumanda üzerindeki sembolik resimlerle basitçe açıklayabiliriz. 
 

 

ġekil 1.1: Klima fonksiyonlarının gösterimi 

Klima cihazının uzaktan kumanda ile çalıĢtırılamamasının olası sebepleri Ģunlardır: 
 

 Cihazın elektrik beslemesinde sorun vardır. 

 Kumanda sinyali ya gönderilemiyordur ya da alınamıyordur. 

 Kumanda pilleri yoktur ya da bitmiĢ olabilir. 
 

Arızanın sebebini bulmak için iç ünite kapağı altındaki “Emergency Run” düğmesine 

basın. Eğer cihaz çalıĢırsa sorun kumanda alıcısında veya kumanda cihazındadır. Eğer cihaz 

çalıĢmazsa sorun cihazın elektrik besleme sistemindedir. Kumanda sinyali arızası 

durumunda servis sırası aĢağıdaki gibidir. 
 

 Yeni bir uzaktan kumanda ile deneme yapın. 

 Ġç ünite kartı üzerindeki uzaktan kumanda alıcısını değiĢtirin. 

 Kumandaya yeni pil takın. 
 

1.4. Heat-Pump Solenoid Bobin Arızaları 
 

Hareketli bir piston taĢıyan bir borunun etrafına elektromanyetizma oluĢturacak bir 

bobin yerleĢtirilmiĢtir. Bobinden akım geçirildiğinde, manyetik bir alan oluĢur bu da pistonu 

yukarı borunun içine çeker. Dört yollu valflerde soğutucu akıĢkanın değiĢme yönü iĢlemini, 

iki yollu valflerde ise açma ve kapama iĢlemini gerçekleĢtirir. 
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Resim 1.14: Solenoid bobinin montajlı ve montajsız gösterimi 

Isı pompalarının ısı transferleri yönünün değiĢtirilmesi, yani ısı değiĢtiricisinin ısı alma 

(evaparatör) veya ısı verme (kondanser) fonksiyonu seçimi dört yollu valfin hareketi ile 

belirlenir. Dört yollu valflerde bobin enerjilendiğinde cihaz genellikle ısıtma konumunda 

çalıĢır. Heat pump solenoid bobinin arızası durumunda klima cihazı sadece soğutma ya da 

sadece ısıtma iĢlemlerinden birini gerçekleĢtirir. Arızalı bobinin tespiti için bobine ulaĢılır, 

cihaz kapasitesi ve katalog değerleri göz önüne alınarak bobin dirençleri avometre ile 

ölçülür. Sonuçta arızalı bobin ölçü aletinde ya hiç direnç göstermeyecek ya da katalog 

değerinden farklı bir direnç gösterecek. 
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Resim 1.15: Solenoid bobinin avometre ile sağlamlık testi 

1.5. Flap Motor Arızaları 
 

Klima cihazlarında havanın mahal içerisindeki hareketini yönlendiren ve enerjisini 

düĢük gerilimde (Genelde 12 volt) elektronik kart üzerinden alan elektriksel bir devre 

elemanıdır. Flap motorlarındaki kablo grupları enerji ve sinyal kabloları olmak üzere iki 

gruba ayrılır. Elektronik karta da bağlantısı genellikle plastik tırnaklı soketler ile sökülebilir 

Ģekilde yapılır. Üretilen çoğu klimanın yatay hava hareketi dağılımı ve düĢey hava hareketi 

dağılımı için ayrı ayrı flap motoru kullanılmaktadır. DüĢey hava hareketini sağlayan flap 

motoru bütün klimalarda karĢımıza çıkacaktır. 
 

 

Resim 1.16: DüĢey hava hareketli çalıĢan montajlı flap motoru 
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Flap motoru arıza nedenlerini Ģöyle sıralayabiliriz: 
 

 Flap motoru kablo bağlantı soketlerinin elektronik karta tam oturmaması veya 

temas etmemesi, 

 Tekniğine uygun bir Ģekilde yapılmayan bakımlar, 

 Yatay ve düĢey hava kanatçıkları çalıĢır veya çalıĢmaz durumda iken el ile 

zorlayarak kumanda etmeden kaynaklanan flap motoru içindeki plastik diĢlilerin 

kırılması veya diĢ atlaması. 
 

 

Resim 1.17: Enerji ve sinyal kabloları sökülmüĢ flap motoru 

Arızasını tespit ettiğimiz flap motoru yine aynı özelliklerde yenisi ile değiĢtirilmelidir. 
 

1.6. Sensör Arızaları 
 

1.6.1. Sensörlerin Yapısı ve Fonksiyonları 
 

Sensörler sıcaklık ile değeri değiĢen bir çeĢit dirençtir. Elektronikte termistör 

denilmekte olup iki çeĢittir. 
 

 Negatif sıcaklık kat sayılı termistörler(NTC): Bu direncin ısı arttıkça direnci 

azalır, ısı azaldıkça direnci artar. 
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Resim 1.18: Basit bir ısı artırımı (el ile) sensör direncinin düĢmesi örneği 

 Pozitif sıcaklık kat sayılı termistörler(PTC):Bu dirençlerde ısı arttıkça direnç 

artar, ısı azaldıkça direnci azalır. 
 

Günümüzde klimalarda kullanılan sensörler genellikle negatif sıcaklık kat sayılı yani 

NTC tiptir. Klimalarda kullanılan sensörleride aĢağıdaki Ģekil 1.1 ve Ģekil 1.2„de 

gördüğümüz gibi iki gruba ayırabiliriz. 
 

   

ġekil 1.19: Klima üfleme havası sensörü  

 

Resim 1.20: Boru sıcaklık sensörü 
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1.6.1.1. Klima Üfleme Havası Sıcaklık Sensörü  
 

Sıcaklık sensörleri adında anlaĢılacağı gibi klima cihazının ortamdaki hava sıcaklığını 

kullanıcının istemiĢ olduğu sıcaklıklarda çalıĢmasını kontrol eder. Ortam sıcaklığı istenilen 

değere ulaĢtığında elektronik kart üzerindeki mikroiĢlemci sensör direnç değerini okuyarak 

kompresörün çalıĢmasını durdurur. Bilindiği gibi soğutma veya ısıtma iĢleminin 

durdurulması ya da baĢlatılması kompresörün kontrolü ile yapılmaktadır. Buradan da 

anlaĢılacağı gibi klimalardaki sıcaklık sensörümüz mikroiĢlemci vasıtasıyla cihazın 

kompresörünü kontrol ederek ortam sıcaklığının ayarlanmasını sağlamaktadır. 
 
  

 

 
 

 

 

 

Resim 1.21: Klima üfleme havası sıcaklık sensörünün montaj Ģekli 

1.6.1.2. Boru Sıcaklık Sensörü 
 

Cihaz ısıtma konumunda iken sıcaklık değerlerine göre iç fan ile dıĢ fanın çalıĢmasını 

ve defrost iĢlemini kontrol eden elektronik devre elemanına boru sıcaklık sensörü adı verilir. 

Boru sensör, bakır boru serpantini üzerine, boru Ģeklindeki yuvası içerisine sıkıĢtırma yayı 

ile monte edilmiĢtir. 

 
 

 
 

 

 

Resim 1.22: Boru sensörünün montaj Ģekli ve sıkıĢtırma yayı 
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Boru sıcaklık sensörünün sıcaklık değerlerine göre fan kontrol fonksiyonları genellikle 

Ģu Ģekildedir: 
 

 Eğer iç ısı değiĢtiricinin NTC sıcaklık değeri < 26 °C ise iç fan çalıĢmaz. 

 Eğer iç ısı değiĢtiricinin NTC sıcaklık değeri 26 ile 33 °C arasında ise iç fan 

düĢük 

 hızda çalıĢır. 

 Eğer NTC sıcaklık değeri  > 33 °C ise iç fan seçilen hızda çalıĢır. 

 Eğer NTC sıcaklık değeri 51°C‟ye ulaĢırsa dıĢ fan durur ve iç fan maksimum  

 hıza ulaĢır. 

 Eğer NTC sıcaklık değeri  60 °C‟ye ulaĢırsa kompresör durur. 

 Eğer NTC sıcaklık değeri tekrar 48 °C‟nin altına inerse kompresör ve dıĢ fan 

tekrar devreye girer. Ġç fan seçilen hızda olur. 
 

Boru sensörünün ikinci fonksiyonu olan defrost iĢleminde ise birçok marka klima 

cihazı aynı mantıkla çalıĢır. Genellikle klimalarda defrost iĢlemi cihaz ısıtma konumunda 

iken boru ve ortam sensörünün belli bir zaman diliminde (ortalama 30 dakika) sabit sıcaklık 

değerlerinde çalıĢması neticesinde gerçekleĢir. Isıtma konumunda bu süre içerisinde çalıĢan 

cihazın dıĢ ünite serpantinleri üzerinde meydana gelen buzlanmanın giderilmesi sağlanır. Bu 

iĢlemede defrost adı verilir. 
 

1.6.2. Sensör Arızalarının Tespiti ve Giderilmesi 
 

Üfleme havası sıcaklık sensörü arızası olan klima cihazı ısıtma veya soğutma 

konumunda belli bir süre (15 ila 30 dakika arası) çalıĢma sonunda tamamen durur ve arıza 

sinyali verir. Bu arıza sinyali değiĢik klima markalarına göre farklılıklar gösterir. 
 

Boru sıcaklık sensörü arızası olan cihazda ise ısıtma konumunda iç ve dıĢ ünite 

fanlarının kontrolü mümkün olmaz. Cihazın defrost iĢlemi gerçekleĢmez. Bu durumu 

algılayan mikroiĢlemci belli bir süre sonunda cihazı tamamen durdurarak arıza sinyali verir. 
 

Her iki sensör arızası durumunda da, sensör direnç değerleri bir avometre yardımı ile 

değiĢik sıcaklıklarda uygun değerde direnç gösterip göstermediği kontrol edilir. Sensöre ait 

okumuĢ olduğumuz bu direnç değeri o klimaya ait sensör direnç değerleriyle karĢılaĢtırılarak 

arıza durumu tespit edilir. Bu direnç değerleri klima markalarına göre değiĢiklik gösterebilir. 
 

Bu Ģekilde arızası tespit edilen sensörün yerine aynı özelliklere sahip çalıĢır 

durumdaki sensör elektronik kart bağlantısı yapılarak monte edilir. 
 

 

Resim 1.23: Elektronik kart üzerindeki sensör bağlantı fiĢleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Termistör(sensör) arızasının belirlenmesi ve arızanın giderilmesi uygulaması  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Klima enerjisini kapatınız. Bu uygulamada kullandığımız kıyafet ve 

aletlerimizin yalıtımlı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Klima ön panelini düzgünce sökünüz. 

 

 Sökme iĢlemi esnasında uygun aletleri 

kullanınız ve panel tırnaklarının 

kırılmamasına özen gösteriniz. 

 Ortam ve boru sensörlerinin yerlerine 

doğru monte edilip edilmediği kontrol 

ediniz. Ortam sensörünün montajında 

serpantin kanatçıklarına temas ver ise 

ortam sensörünü taĢıyan plastik ayak 

yenilenerek bu teması engelleyin. Boru 

sensöründe ise, boru sensörünün içinde 

bulunduğu yuvaya temassızlığı varsa 

sıkıĢtırma yayını değiĢtirerek teması 

sağlayın. 

 Ortam sensörü,  serpantin kanatçıklarına 

temas etmeyecek Ģekilde bir plastik ayak 

yardımıyla monte edilmiĢ olması 

gerekir. 

 Boru sensörü ise, serpantin üzerindeki 

boru Ģeklindeki yuvasına sıkıĢtırma yayı 

ile monte edilmiĢ durumda olmalıdır. 

Boru sensörünün yuvasındaki konumunu 

kontrol ediniz. 

 Arızanın devamı durumunda elektronik 

kart kutusu içerisinden çıkarılarak 

sensör soketlerin kart fiĢlerine 

bağlantısını kontrol ediniz. Bir 

temassızlık söz konusu ise bu 

temassızlığı gideriniz. 

 Sensör soketlerinin tırnaklarının kart 

fiĢindeki yuvasına oturmasına dikkat 

ediniz. 

 
 Sensör kart bağlantılarında hata 

olmadığını gördüğünüzde sensör 

soketlerini karttan sökerek bir avometre 

yardımıyla sensör dirençlerinin 

ölçümüne geçiniz. Farklı direnç 

değerleri veren termistörü (sensörü) 

klimanın marka ve modeline uygun yeni 

sensör ile değiĢtirin.   

 Arızalı sensör avometrede bir direnç 

değeri göstermez. Ya da klima marka ve 

modeline göre değiĢik sıcaklık değer 

aralıklarında uygun olmayan direnç 

değerleri gösterir. 

 Cihazın kartının ve ön panelinin 

montajını yapınız. 

 Elektronik kartın plastik yuva içerisine 

tam kızaklayınız ve tırnakları ile 

sabitleyiniz. 

 7. Cihazın tüm konumlarda belirli bir 

süre (ortalama 30 dakika) sorunsuz 

çalıĢabildiğini kontrol ediniz.  

 

Sensörü arıza yapmıĢ bir klimanın 

çalıĢmaya baĢlayıp arıza moduna geçme 

süresi cihazın marka ve modeline göre 

değiĢkenlik gösterebilir.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Uygulama: Termistör (sensör) arızasının belirlenmesi ve arızanın giderilmesi 

uygulaması 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 
ġebeke gerilimi 220 V altında çalıĢırken elektrikte 

güvenli çalıĢma kurallarına uydunuz mu? 

  

2. 
Klima cihazının ön panelini zarar vermeden açabildiniz 

mi? 

  

3. 
Ortam ve boru sensörünün yerlerini tespit edebildiniz 

mi? 

  

4. 
Ortam ve boru sensörlerinin montajının doğruluğunu 

kontrol edebildiniz mi? 

  

5. 
Sensör fiĢlerinin elektronik kart üzerindeki bağlantısını 

tespit edebildiniz mi? 

  

6. 
Sensörleri bir avometre yardımı ile ölçerek direnç 

değerlerini gözlemleyebildiniz mi? 

  

7. Yeni sensörü kurallarına uygun olarak monte ettiniz mi?   

8. 
Klima cihazını arıza sinyali vermeden sorunsuz olarak 

çalıĢtırabildiniz mi? 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçirmeniz 

anlamına gelir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

1. Klimalardaki elektronik kartın beslemesi hangi eleman vasıtasıyla gerçekleĢir? 

 A) Sigorta  B) Varistör  C) Röle  D) Termik  E) Trafo 
 

2. Kumandalarda enerji hangi eleman ile sağlanır? 

 A) Ġletken  B) Sigorta  C) Pil   D) Ampul  E) Duy 
 

3. Klimanın elektrik enerjisini tamamen kapatma ve açma elemanı olarak hangisi 

kullanılır? 

 A) Kumanda B) Sigorta  C) Pil   D) Duy   E) Hepsi 
 

4. Enerjilendiğinde manyetik alan oluĢturarak heat-pumpın yön değiĢtirmesini sağlayan 

elektrik devre elemanı hangisidir? 

A) Ġletken 

B) Röle 

C) Selonoid bobin 

D) Trafo 

E) Sensör 
 

5. Selonoid bobinin sağlamlık kontrolü ölçü aletinin hangi konumunda yapılır? 

A) Avometrenin, ohm konumunda 

B) Avometrenin tüm konumlarında 

C) Wattmetre ile 

D) Voltmetre ile 

E) Ampermetre ile 
 

6. Ortam sıcaklığını algılayan ve soğutma sistemini kontrol eden devre elemanı 

hangisidir? 

 A) Sigorta  B) Ortam sensörü C) Boru sensörü D) bobin  E) Hepsi 
 

7. Isıtma konumunda ilk çalıĢma anında iç fanın devereye girmesini engelleyen devre 

elemanı hangisidir? 

A) Röle     B) Termik 

C) Boru sensörü    D) Trafo   E)Selonoid bobin 
 

8. Boru sensörünün görevi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) “Heat-pump”‟ı devreye sokmak 

B) Ġç ve dıĢ fanı kontrol etmek ve defrost iĢlemini gerçekleĢtirmek 

C) Ortam sıcaklığını ayarlamak 

D) AĢırı akıma karĢı sitemi korumak 

E) Hepsi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Soğutma elektrik devresinde yüksek voltaj ile çalıĢan devre elemanlarını tanıyabilecek 

ve bu elemanlarla ilgili oluĢabilecek arızaların tespitini ve giderilmesini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Elektriksel ölçmede kullanılan çeĢitli ölçme aletlerini (Voltmetre, ampermetre, 

pens ampermetre, avometre, vatmetre vb.) piyasada ve internet ortamında 

araĢtırarak özelliklerini not alınız. 

 Çevrenizdeki servislerden klimalarda kullanılan kompresör, fan motorları ve yol 

verme elemanları hakkında bilgi alınız. 

 Klima cihazlarının üzerindeki elektrik devre Ģemalarından kompresörün ve fan 

motorlarının bağlantı Ģemalarını inceleyiniz. 

 Ġnternet aracılığı ile değiĢik kompresör markalarının elektriksel yapılarını 

inceleyiniz arızaları hakkında bilgi edininiz. 
 

2. GÜÇ DEVRESĠ ELEMAN ARIZALARI 
 

2.1. Kompresör Elektriksel Arızaları 
 

Klima cihazlarında kullanılan kompresörler genellikle pistonlu, Rotary (dönel tip) ve 

scroll tip kompresörlerdir. Son zamanlarda üretilen klima cihazlarında rotary ve scroll tip 

kompresör kullanımı tercih edilmektedir. Kompresörler kullanımda çeĢitlilik göstermesine 

rağmen kompresörlerde elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren elektrik motorları hemen 

hemen aynı yapıdadır. 
 

                           
Resim 2.1: Pistonlu kompresör       Resim 2.2: Scroll kompresör     Resim 2.3: Rotary kompresör 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Klima kompresörlerinin elektrik motorları tamamen gövde içerisinde ve dıĢtan 

müdahalenin mümkün olmayacağı Ģekilde hermetik imal edilmiĢtir. Hatırlayacağımız gibi 

hem mekaniksel hem de elektriksel kısmı kaynaklı ve sızdırmaz bir gövde içerisine 

yerleĢtirilmiĢ kompresörlere tam hermetik kompresör denilmektedir. Piyasada bu 

kompresörlerin arızası söz konusu olduğunda tamir yoluna gidilmeye çalıĢılsa da en doğru 

seçim kompresörü yenisi ile değiĢtirmek olacaktır.  
 

Ev tipi klima cihazlarında elektrik motorları 220 voltta çalıĢan tek fazlı motorlardır. 

Kompresör elektrik aksamının kısımları Ģunlardır: 
 

 Rotor: Manyetik alanın etkisiyle dönme hareketinin meydana geldiği 

elemandır. Rotorun elektriksel bir arızaya geçmesi mümkün olmamaktadır. 
 

 

Resim 2.4: Rotor 

 Stator: Hareketin gerçekleĢmediği, genellikle ana ve yardımcı sargı 

bobinlerinden oluĢan elektrik motorunun sabit kısmıdır. Arızaların çoğunluğu 

bu kısımda meydana gelir. Kapalı bir gövde içerisindeki motorun ana ve 

yardımcı sargı uçlarından birer tanesi alınarak ortak uç (Common C), diğer 

boĢta kalan yardımcı sargı ucu (Starter S) ve ana sargı ucu (Mother/main M 

veya Run R) olmak üzere üç adet bağlantı ucu oluĢturulur. Bu uçlar dıĢarıdan 

füzit adını verdiğimiz kompresör dıĢ gövdesinde yer alan elektrik bağlantı 

terminaline içten bağlıdır. 
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Resim 2.5: Stator ana ve yardımcı sargıları ve c, s, r bağlantı uçları 

Bir kompresörün elektrik aksamında meydana gelebilecek arızaları sıralayacak 

olursak; 
 

 Ana veya yardımcı sargılarda kopukluk 

 Ana veya yardımcı sargılarının motor gövdesine teması yani kısa devre 

 Motor terminal bağlantı hatası ve temassızlık 

 Kompresörün katalog direnç değerlerinden sapması 
 

  

 

Resim 2.6: Farklı kompresör terminal kapakları 
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Kompresörün elektrik aksamında meydana gelen arızanın tespiti için motor sargıları 

yanma veya topraklama için test edilir. Üç sargı terminali genellikle  “S” start için , “C” 

ortak uç için, “M” veya “R” main (ana) veya run (çalıĢma) sargısı olarak tanımlanmıĢtır. 

ġayet bu üç terminal yazılmamıĢ ise veya yazılar okunamıyor ise aĢağıdaki iĢlem sırası takip 

edilerek terminal uçlarını bulunur. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

    

Resim 2.7: Farklı kompresör terminalleri (füzit uçları) 

 

Resim 2.8: Farklı kompresör terminalleri 

 Motor terminallerini enerji hattından ayırmadan önce motora gelen enerjiyi  

kapattığımızdan emin olmalıyız. 

 Bir ohmmetre yardımı ile her terminal arasındaki dirençleri ölçün ( üç adet 

ölçüm ) 

 Okunan en yüksek direncin karĢısındaki boĢta kalan terminal “C” dir. 

 Okunan en küçük direncin karĢısındaki boĢta kalan terminalde “S” dir. 
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3 

 

 

  
 

  

Resim 2.9: Kompresör terminal bağlantı uçlarının tespiti 
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S-R terminalleri arasındaki direnç S-C  ve  C-R dirençlerinin toplamıdır. Terminallerin 

direncini oldukça kolay ölçebiliriz, R-C en küçük, S-R en büyük ve S-C orta değerdedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.1: Kompresör sargı uçlarının bağlantısı 

ġekil 1.1‟de görüldüğü gibi C-S uçları kompresörün ince kesitli bobin sargı (yardımcı 

sargı) uçlarını, C-R uçları kalın kesitli bobin sargı ( ana sargı) ve S-R uçları ana ve yardımcı 

sargı ( toplam sargı) uçlarını göstermektedir. Buradan da anlaĢılabileceği gibi terminal 

uçlarından üç değiĢik direnç ölçümü yapabiliriz. Bunun yanında motor sargılarında gövdeye 

teması söz konusu ise yine ölçü aletimizin ohm kademesine getirerek ölçü aletinin bir 

probunu motor gövdesine ve diğer probu sıra ile C, S, R uçlarına temas ettirerek ölçü 

aletinde direnç gösterip göstermediğine bakılır. Ölçü aletinde bir direncin okunması 

durumunda motor sargılarının gövdeye teması söz konusudur.  
 

Eğer kompresörün sargılarında bir kopukluk. Yanma veya kısa devre söz konusu 

olduğu tespit edilirse en iyi çözüm kompresörü değiĢtirmektir. 

S R 

C 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Kompresör elektrik motorunun arızasının tesbiti ve giderilmesi 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Klima enerjisini kapatınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet 

ve aletlerimizin yalıtımlı olmasına 

dikkat ediniz. 

 DıĢ ünite üst ve yan kapağını sökünüz. 

 

 Sökme iĢlemi esnasında uygun aletleri 

kullanınız. Eğer yan kapağın 

sökülmesini ara kumanda bağlantısı 

engelleme durumu söz konusu olabilir. 

Ara kumanda kablo uçlarının sökülme 

durumu var ise bağlantı yerlerini ve 

kablo renk kotlarını bilerek sökünüz. 

 Kompresör üzerindeki fana ve 

kompresöre ait yol verme elemanlarının 

monte edildiği sacı vidalarından sökünüz 

 

 Bu kısımda karĢılaĢacağımız kompresör 

kapasitörünü mümkün olduğunca 

uçlarına temas etmeyiniz. Temas söz 

konusu olacak ise bir boĢaltma direnci 

kullanılarak yüklü olabilecek kapasitörü 

boĢaltınız. 

 Kompresör ses izalasyonu için konulan 

baddaniyeyi sökerek kompresör terminal 

kapağının vidasını sökünüz. 

 

 Ses izalasyonunun yıpranmamasına 

dikkat ediniz. 

 Terminal kapağını sökmeden önce 

kapak üzerinde sargı uçlarının 

sembolleri (C,S,R) gösterilmiĢ olabilir. 

Eğer var ise kapağı sökmeden bir tebeĢir 

ile uçları aynı hizada kompresör 

gövdesine aktarınız. Bu size ölçme 

iĢlemi sırasında bağlantının doğru olup 

olmadığının tespitinde faydalı olacaktır.  

 Kablo soketlerinin tam olarak terminal 

uçlarına (C,S,R) temasının sağlamlığına 

kontrol ediniz. Temasda bir problem yok 

ise kablo soketlerini dikkatlice sökünüz 

 Terminal uçları (C,S,R) bazı 

kompresörlerde gövde üzerinde 

belirtilmiĢ olabilir.  

 BoĢta kalan terminal uçlarını (C,S,R)bir 

ohmmetre yardımı ile Ģu ölçümler 

yapılır. 

 C-S Arasındaki yardımcı sargı ölçümü 

 C-R Arasındaki ana sargı ölçümü 

 S-R Arasındaki toplam sargı ölçümü 

 C-S-R uçları ile gövde arası ölçümü 

(Kısa devre veya topraklama testi) 

 

 Motor terminallerinin ölçümü söz 

konusu ise kompresörümüz muhakkak 

ki soğumuĢ olmalıdır. Çünkü bazı 

kompresör modellerinde sargı içi 

koruma termiği vardır. AĢırı ısınmıĢ 

kompresörlerde bu termik devreyi 

açarak hatalı ölçü almamıza neden 

olabilir. 

 Muhakkak ki terminal uçları arasında 

ölçülen direnç değerleri kompresör 

marka ve modeline göre farklılık 

gösterebilir.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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  Kompresörün elektrik motorunun 

sargılarında kopma, yanma veya 

gövdeye temas Ģeklinde arızalar tespit 

edildiğinde kompresörü aynı özelliklere 

sahip yenisi ile değiĢtiriniz.  

 Kart bağlantı kablolarını kart kutusu 

üzerindeki tırnaklarla bir arada 

toplayınız. 

 

  Arızalı kompresörün değiĢtirilmesinde 

sırasıyla Ģu iĢlem basamaklarına dikkat 

edilir. 

 Klima cihazındaki soğutucu akıĢkanı gaz 

toplama ünitesi ile sistemden boĢaltınız. 

 Emme ve basma hattı boruları oksi-gaz 

kaynağı ile kompresöre en yakın 

kaynaklı birleĢtirmelerden ayrılır. 

 Kompresör takozlarının somunları 

sökülür ve kompresör yerinden çıkartılır. 

 Aynı özelliklere sahip yeni kompresör 

takozlar değiĢtirilerek frenli somunlar ile 

monte edilir, kompresörün emme ve 

basma hatlarının birleĢtirme iĢlemleri 

yapılır. 

 Yeni kompresörün terminal kapağı 

açılarak kompresöre ait enerji uçlarının 

terminal bağlantısı gerçekleĢtirilir. 

 Elektrik motoru arızalanmıĢ 

kompresörün değiĢtirilmesi iĢlemini 

rapor ediniz. 

 Gaz toplama ünitesi ile soğutucu 

akıĢkanın sistemden boĢaltılması 

esnasında soğutucu akıĢkanın sistemden 

tamamen boĢaldığına emin olunuz. 

 

 Aynı özelliklere sahip yeni 

kompresörün montajında ayak 

takozlarının da yeni olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

 Kompresör ayak somunları aĢırı 

sıkıĢtırılmamalıdır. 

 

 Terminal soketli kablo bağlantılarının 

sağlamlığından emin olunuz. 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 
ġebeke gerilimi 220 V altında çalıĢırken elektrikte 

güvenli çalıĢma kurallarına uydunuz mu? 
  

2. 

Klima cihazının dıĢ ünite üst ve yan kapaklarını ara 

kumanda kablosu, serpantin kanatçıkları ve dıĢ ünite fan 

kanatlarına zarar vermeden sökebildiniz mi? 

  

3. 
Kompresör kapasitörünü ve terminal enerji bağlantı 

kablolarını tespit edebildiniz mi? 

  

4. 
Ortam ve boru sensörlerinin montajının doğruluğunu 

kontrol edebildiniz mi? 

  

5. 
Kablo soketlerini terminal yuvalarından sökebildiniz 

mi? 

  

6. 
Ölçü aleti ile tüm ölçümleri yaparak arızayı tespit 

edebildiniz mi? 

  

7. 
Arızalı kompresörün sökümünü ve yeni kompresörün 

montajını tekniğine uygun bir Ģekilde yapabildiniz mi? 

  

8. 
Yeni kompresörün terminal bağlantısı doğru bir Ģekilde 

yapıp arızayı giderebildiniz mi? 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçirmeniz 

anlamına gelir. 
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2.2. Fan Motoru Elektriksel Arızaları 
 

Klimalarda kullanılan fan motorları iç ve dıĢ ünite serpantinlerinde soğutucu akıĢkanın 

yoğuĢmasının veya buharlaĢmasının hızlı Ģekilde gerçekleĢmesinde etkendir. Bu sebepten 

fan motoru arızası soğutma sisteminin verimli çalıĢmasını engellediği gibi soğutma devre ve 

elektrik devre elemanlarında da arızalara sebep olabilir. 
 

Bir ev tipi klimanın biri iç ünite üzerinde diğeri de dıĢ ünitede olmak üzere iki adet fan 

motoru bulunmaktadır. Ġç ünite üzerindeki fan motoru daha sessiz olup dönme hareketini 

radyal tip kanatçıklara iletmektedir. DıĢ ünite üzerindeki fan motoru daha büyük bir gövdeye 

sahip olup daha sesli ve hareketini aksiyal tip olarak tasarımlanmıĢ kanatçıklara iletmektedir. 

                

Resim 2.10: Ġç ünite radyal fan kanatları          Resim 2.1: DıĢ ünite aksiyal fan kanatları 

Ġlk bakıĢta iç ve dıĢ ünite fan motorları dıĢ görünüĢleri bakımından farklılık gösterse 

de elektriksel kısımları aynı yapıdadır. Konfor Ģartlarının gerçekleĢmesinde ortama üflenen 

hava hızının önemli bir etken olduğu düĢünülerek iç ünite fanları devir ayarlı olarak imal 

edilirler. Ġç ünite fan motorlarının devir ayarı genel olarak besleme geriliminin frekansı 

değiĢtirmek sureti ile gerçekleĢtirilir. DıĢ ünite fan motorlarının devir ayarlı imal edilmesi 

söz konusu değildir. 
 

Gerek iç ünite gerekse dıĢ ünite fan motorunun elektriksel kısımları bir rotor ve bir 

statordan ibarettir. Daha öncede ifade edildiği gibi rotor üzerinde bir elektriksel arızanın 

olması söz konusu değildir. Bu yüzden arıza arama iĢlemi stator üzerinde yapılır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 2.12: Ġç ünite fan motorunun montajlı Ģekli 
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Fan motor statoru ana sargı ve yardımcı sargılarından meydana gelmektedir. 

Genellikle iç ünite fan motoru stator sargıları kablo ile içten bağlantıları yapılarak motor 

gövdesi dıĢına çıkartılmıĢtır. Çıkartılan bu C,S,R uçları elektronik karta plastik bir soket 

vasıtasıyla birbirlerine temas etmeyecek Ģekilde tırnaklarla monte edilir. Bazı klima 

modellerinde fan motor bloğundan C,S,R uçlarının haricinde ayrı üç kablo bağlantısının 

olduğu sokette vardır. Bu kablolarda o motorun üç kademeli hız ayarının olduğunu gösterir. 

Devir ayar kablolarında direk olarak elektronik karta tek bir soketle monte edilir. 
 

 
 

 

Resim 2.13: Ġç ünite fan motorunun elektronik kart bağlantı soketleri. 

Bazı iç ünite fan motorlarında C,S,R uçlarının yanında R ucunu iki kablo haline 

getirerek gövdeden topraklama ile birlikte beĢ adet uç çıkmaktadır. Bunlardan S ve R ucu 

daimi kapasitör bağlantısına, ikinci R ve C uçlarında elektronik kart üzerindeki enerji (faz-

nötr bağlantısı) fiĢlerine soketli bağlantısı yapılır. Bu tip fan motorlarında devir ayarı 

elektronik kart üzerinden frekans değiĢtirilerek yapılır. 
 

 



 

 37 

  
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Resim 2.14: Farklı Ģekillerde imal edilmiĢ iç ünite fan motorları 
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DıĢ ünite fan motorunun C,S,R uçları gövde dıĢına kablolar ile çıkarılarak uçları 

plastik soketlidir. Bu uçlardan S - R uçları kapasitör bağlantısı, C - R uçlarına da enerji 

bağlantısı yapılır. Bir de motor gövdesinden çıkan topraklama kablosu ile topraklama 

bağlantısı muhakkak yapılmalıdır. 
 

 

Resim 2.15: DıĢ üniteye montajlı fan motorları 

Bir fan motorunun elektrik aksamında meydana gelebilecek arızalar Ģunlardır: 
 

 Ana veya yardımcı sargılarda kopukluk, 

 Ana veya yardımcı sargılarının motor gövdesine teması yani kısa devre, 

 Fan motor sargılarının katalog direnç değerlerinden sapması, 

 Soket bağlantılarındaki temassızlık. 
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Resim 2.16: Fan motoru kablo bağlantısında kullanılan tırnaklı plastik soket bağlantısı 

Arızanın tespiti bir ohmmetre ile C,S,R uçlarının direnç ölçümü yapılır. Ġkinci olarak 

da motor sargıları ile gövdeye bir temasın olup olmadığına bakılır. Motor sargılarında bir 

kopukluk, yanma ya da sargılarda gövdeye temas söz konusu ise arızayı gidermek için yine 

aynı özelliklere sahip yenisi ile değiĢtirilir. 
 

2.3. Kapasitör (Kondansatör) Arızaları 
 

2.3.1. Kondansatörlerin Yapısı ve Fonksiyonları 
 

Kondansatör, araları yalıtılmıĢ iki metal levhadan yapılmıĢ elektrikli bir aygıttır. ġekil 

2.2‟de görüldüğü gibi iki metal levha arasında hava olabileceği gibi, kâğıt, parafin vb. 

yalıtkan maddeler de olabilir. Ġki levha arasındaki yalıtkana dielektrik adı verilir. 

Dielektriğin cinsine göre de kondansatörler ayrı adlar alırlar; kâğıtlı kondansatörler, havalı 

kondansatörler, elektrolitik kondansatörler gibi. 

 

ġekil 2.2: Bir kapasitörün dolması ve boĢalması ile devreden kapasitif bir akım geçer 
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ġekil 2.2‟deki kondansatörün metal levhalarına bir doğru gerilim uygulandığında, o 

anda devrede bulunan duyarlı bir ampermetrenin göstergesinin bir sapma gösterdiği ve 

hemen yine sıfır noktasına döndüğünü görürüz. Bu bize devreden kısa süreli bir akım 

geçtiğini gösterir. Gerçekten, Ģekil 2.2‟de 2. durumda boĢta duran anahtar, 1. durumuna 

getirilince B ve C levhaları (+) ve (-) olarak elektrik yüklenirler. Bu yüklenme sırasında 

iletkenlerden akım geçeceğinden ampermetre bir sapma gösterir. Ancak, B ve C levhaları 

tam yüklenip iki levha arasındaki potansiyel farkı, üretecin gerilimine eĢit değere eriĢince 

elektron akıĢı durur ve ampermetre göstergesi sıfır noktasına geri döner. 
 

B ve C levhaları tam yüklendikten sonra anahtar 3 konumuna getirilirse, C den B ye 

doğru bir akım geçer ve levhalar boĢalır. Ancak, bu akımın yönü dolma (Ģarj) akımının ters 

yönündedir. B ve C levhaları arasındaki elektron alıĢveriĢi sona erince devreden hiçbir akım 

geçmez  
 

B ve C levhaları, büyük yüzeyli, levhalar arasındaki uzaklık az ve aralarındaki 

yalıtkan madde dielektrik özelliği iyi olan bir maddeden ise bu iki levha üzerinde oldukça 

çok miktarda elektrik yükü toplanabilir. Bir kondansatörün yük toplama yeteneğine o 

kondansatörün sığası veya kapasitesi denir ve C harfi ile gösterilir. 
 

Soğutma sistemlerinde kondansatör, baĢlıca iki amaca yönelik kullanılır. 
 

 Ġlk hareket kondansatörü: Ġlk hareket kondansatörünün soğutma sistemindeki 

fonksiyonu çok önemlidir. Kompresör elektrik motoru, ilk harekete bu 

kondansatörle geçecektir. Bilindiği üzere soğutma sistemlerinde (kompresör 

tahrikinde) kullanılan elektrik motorları ana sargı ve yardımcı sargı olmak üzere 

iki ayrı bobin devresi taĢırlar. Bunlardan yardımcı sargı elektrik motorunun yük 

altında kalkıĢını (ilk hareketini) kolaylaĢtırmak üzere tasarlanmıĢ ve ana sargı 

ile 90º lik faz farkı oluĢturacak Ģekilde konumlandırılmıĢtır. Sargılar arasındaki 

faz farkı, ilk hareket için gerekli olan kalkıĢ momentini (torku) sağlar. 

 

ġekil 2.3: Kompresörlerde kullanılan kapasitörlerin devre üzerindeki konumları 
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Bu Ģekilde, yani faz farkı yaratacak Ģekilde tasarlanmıĢ bobin devresinde alternatif 

akımda kullanılan kondansatör (kapasitör) tek fazlı olan devre akımını iki fazlı duruma 

çevirir. Kondansatör her iki sargıda birden kullanılabilir. Eğer yalnız yardımcı sargı, yani ilk 

hareket sargısında kullanılıyorsa, ilk hareket kondansatörü adını alır. Ġlk hareket 

kondansatörü motor devre kalkıĢında birkaç saniye devrede kalır ve kalkıĢı takiben röle veya 

merkezkaç anahtarla devreden çıkarılır. Soğutmadan kaynaklanan bir problem de motor yük 

altında sık sık devre kalkıyorsa veya ilk hareket sargısı uzun zaman devrede kalıyorsa, 

kondansatör izolâsyonu aĢırı ısınarak patlar. 

 

Resim 2.17: Start kapasitörü 

 Daimî devre kondansatörü: Eğer kondansatör sadece ana sargıda, yani daimî 

devrede görev yapan sargı üzerinde görev yapıyorsa, daimî devre kondansatörü 

adını alır. Soğutma sistemindeki fonksiyonu, ilk hareket kondansatörü ile ilk 

anda motorun kalkıĢına yardım etmesidir. Motor normal dönme momentine 

ulaĢınca motorun güç faktörünü en iyi Ģekilde ayarlayarak aĢırı akım geçmesine 

mâni olur. Daimî devre kondansatörü olmadan da motor çalıĢabilir, ancak motor 

çok fazla akım çeker. 

 

ġekil 2.4: Elektrik motoru uygulamalarına yönelik kondansatör kullanımı 
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Devre üzerinde kullanılan kondansatörler, devre gerilimine uygun gerilimde ve doğru 

kapasitede (sığada) kullanılmalıdır. Hiçbir zaman ilk hareket kapasitörü, daimî devre 

kapasitörü yerine kullanılamaz. 

 

Resim 2.18: Fan ve kompresör daimi devre kapasitörleri 

Bazı klima markalarının dıĢ ünite fan motor daimi kapasitörü ve kompresör daimi 

kapasitörü tek bir gövde içerisinde ayrı uçlar çıkartılar imal edilebilir Ģekil 1.1 de görüldüğü 

gibi. ġekil 2.18‟deki kapasitörde kompresörün kapasite değeri 45 µF fan mortunun ki ise 2.5 

µF olarak etiketi üzerinde belirtilmiĢtir. 
 

 
 

 

Resim 2.19: TümleĢik fan ve kompresör daimi kapasitörü 
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Resim 2.20: Üç uçlu kapasitörün fan ve kompresör bağlantı uçlarının gösterimi 
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Resim 2.21: Fan ve kompresör daimi kapasitörlerinin tamamen ayrı ayrı montajlı devre 

görünümü 

 

Resim 2.22: Fan kapasitörü  
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Resim 2.23: Kompresör kapasitörü 

2.3.2. Kapasitör Arızasının Tespiti ve Giderilmesi 
 

Klimalarda kapasitörler iç ve dıĢ ünite fan motoru ve soğutma kompresörünün yol 

verme devresinde kullanılır. Arızalı bir kapasitör fan motorunun veya soğutma 

kompresörünün hiç çalıĢmamasına ya da anormal çalıĢmasına neden olur. Kapasitör arızaları 

Ģunlardır: 
 

 Arızalı baĢlatma anahtarı (rölesi) 

 AĢırı motor yükü 

 AĢırı hizmet süresi (uzun zaman çalıĢma) 

 Kötü motor yatakları 

 DüĢük hat voltajı 

 YanlıĢ kapasite değeri 

 Uygunsuz kapasitör voltaj değeri 

 AĢırı sıcaklık 
 

 



 

 46 

 

Resim 2.24: Göz ile arızasını tespit edebileceğimiz arızalı durumdaki kapasitörler 

Kapasitör değiĢimine geçmeden önce yukarıda ki arıza sebeplerinin bir an önce 

giderilmesi gerekir. Daha sonra kapasitörün arızalı olup olmadığını anlamak için Ģu 

kontroller sırası ile yapılmalıdır. Ġlk önce göz ile kapasitörün eklem yerlerinden bir sızmanın 

ve gövdesinde bir kabarmanın ( ĢiĢme) olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra kapasitörün 

kapasite µF (mikrofarad) değerinin ölçümü için ölçü aletlerinden kapasitemetre kullanılır. 

Ölçü aletinin proplarını kapasitör uçlarına temas ettirmeden önce bir boĢaltma direnci ile 

deĢarj ettirilir. Arızalı olduğu tespit edilen kapasitör yenisi ile değiĢim için aĢağıdaki 

faktörler göz önüne alınmalıdır. 
 

 Kapasitör voltaj seviyesi sökülenden yüksek olabilir fakat küçük olmamalı, 

 Mikrofarad seviyesi, sökülen kalkıĢ kapasitörü değerinin %10 toleransı içinde 

olmalı, 

 Mikrofarad seviyesi, sökülen daimi kapasitör değerinin %10 fazlası olmalıdır. 
 

 

Resim 2.25: Kapasitemetre ile bir kapasitörün ölçülmesi ve etiket değeri ile kıyaslanması 
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Eğer arızalı kapasitörün kapasite değerlerinin belirten yazılarının okunmaması söz 

konusu ise aĢağıdaki tablo 1.1‟den veya kapasite hesap formülünden faydalanabiliriz. 

 
Motor Gücü KalkıĢ Kapasitörü Daim Devre Kapasitörü Volt 

1/8 BG 36-44 5 230 

1/6 BG 43-51 7 230 

1/4 BG 54-62 10 230 

1/3 BG 80-96 15 230 

1/2 BG 100-130 16 230 

3/4 BG 160-204 17 230 

1 BG 220-250 18 230 

1.2 BG 260-300 20 230 

Tablo 1.1: Motor gücüne göre daimi ve start kapasitör değerleri 

Kapasitörün kapasite hesabı formülü;   C = 2650 . I / V 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Klima enerjisini kapatınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet 

ve aletlerimizin yalıtımlı olmasına 

dikkat ediniz 

 DıĢ ünite üst ve yan kapağını sökünüz. 

 

 Sökme iĢlemi esnasında uygun uygun 

aletleri kullanınız. Eğer yan kapağın 

sökülmesini ara kumanda bağlantısı 

engelleme durumu söz konusu 

olabilir. Ara kumanda kablo uçlarının 

sökülme durumu var ise bağlantı 

yerlerini ve kablo renk kotlarını 

bilerek sökünüz. panel tırnaklarının 

kırılmamasına özen gösteriniz. 

 Kapak altındaki fan motoru kapasitörünü 

tespit ediniz. 

 

 Tespit sırasında kapasitörün yüklü 

olabileceğini unutmayınız. Bunun için 

bir boĢaltma direnci ile deĢarj ediniz. 

 Fan kapasitörü kompresör kapasitörü 

ile birlikte tek bir gövde de 

kullanılabilir. Fan kapasitörünün 

kompresör kapasirüne göre kapasite 

değeri (µF) daha düĢüktür. 

 Tespit ettiğiniz fan kapasitörünü kablo 

soketlerinden çıkartarak ilk kontrolünü 

gözle yapınız. 

 Kapasitörün birleĢme yerlerinden 

sızma ve ĢiĢme olup olmadığına 

bakınız. 

 Kapasitörün kapasite değerinin ölçümü 

için kapasitemetre ile ölçüm iĢlemine 

geçiniz.   

 Piyasa da analog ölçü aletlerinin 

ohmmetre kademesi ile yapılan 

kontroller sağlıklı değildir. Bunun için 

ölçü aletlerimizden kapasitemetre 

gereklidir. 

 Arızası tespit edilen kapsitörü yine aynı 

kapasite değerindeki yeni kapasitörle 

değiĢtirerek kablo bağlantılarını yaparak 

kelepçe vasıtasıyla sabitleyiniz. 

 

 Kapasitör bağlantılarının yapılmasında 

dıĢ ünite kapağı üzerinde ki elektrik 

bağlantı Ģemasından faydalanılabilinir. 

 Kapasitörün sabitlenmesinde 

titreĢimlerden doğacak sesin 

oluĢmaması için kelepçenin lastik 

takozlu olmasına dikkat ediniz. 

  DıĢ ünite fan  kapasitörü arızasını 

giderdiğiniz klimanın dıĢ ünite kapaklarını 

monte ederek yaptığınız tüm iĢlemleri 

rapor ediniz. 

 Arızanın giderilip giderilmediğinden 

emin olmak için bir test çalıĢtırması 

yapılmalıdır 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 
ġebeke gerilimi 220 V altında çalıĢırken elektrikte güvenli 

çalıĢma kurallarına uydunuz mu? 

  

2. 
Fan kapasitörü ve kompresör kapasitörünü ayrı ayrı tespit 

edebildiniz mi? 

  

3. Kapasitörü boĢaltma direnci ile deĢarj edebildiniz mi?   

4. 
Kapasitör bağlantısını tekniğine uygun bir Ģekilde 

sökebildiniz mi? 

  

5. 
Kapasitörün arızalı olup olmadığını göz ile kontrol yaparak 

anlayabildiniz mi? 

  

6. 
Kapasitemetre ile kapsitörün kapasite değerlerini (µF) 

ölçebildiniz mi? 

  

7. 
Yerine takılacak yeni kapasitörün bağlantısını tekniğine 

uygun bir Ģekilde yaparak arızayı gidebildiniz mi? 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçirmeniz 

anlamına gelir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
1. Kompresörler de ana ve yardımcı sargı bobinlerinin bulunduğu kısım neresidir? 

A) Rotor B) terminal kutusu  C) Röle  D) Stator  E) Trafo 
 

2. Klima kompresörlerinin elektriksel kısmında dönme hareketi yapan eleman 

hangisidir? 

A) Piston B) Rotor   C) Gövde  D) Stator  E) Krank 
 

3. Kompresör sargı uçları hangi ölçü aleti ile tespit edilir? 

A) Wattmetre B) Voltmetre C) Ampermetre D) Ohmmetre E) Hepsi 
 

4. Kompresör terminal kutusundaki bobin uçlarından  “C” …….. ucu , “S” ……… ucu , 

“R” ……….. ucunu  ifade etmektedir? 

A) Yardımcı – Ana - Ortak 

B) Ortak – Ana - Yardımcı 

C) Yardımcı – Ortak - Ana 

D) Ortak – Yardımcı - Ana 

E) Ana – Yardımcı - Ortak 
 

5. Kompresörün ölçü aleti ile ortak ucu nasıl tespit edilir? 

A) Yapılan ölçümler neticesinde en küçük dirence sahip uç 

B) Yapılan ölçümler neticesinde en büyük dirence sahip uç 

C) Yapılan ölçümler neticesinde en büyük dirence sahip uçların karĢısındaki boĢta 

kalan uç 

D) Yapılan ölçümler neticesinde en küçük dirence sahip uçların karĢısındaki boĢta 

kalan uç 

E) Yapılan ölçümler neticesinde orta büyüklükteki dirence sahip uçların karĢısındaki 

boĢta kalan uç 
 

6. Ġç ünite fanı ile dıĢ ünite fanının birbirinden ayıran en büyük özellik hangisidir? 

A) Ġç ünite fan motorunun yardımcı sargılarının olmaması 

B) Ġç ünite fan motorunun devir ayarlı olması 

C) Ġç ünite fan motoruna yol verme iĢleminde kapasitör kullanılmaması 

D) Ġç ünite fan motorlarının çalıĢma gerilimlerinin düĢük olması 

E) Ġç ünite fan motorunun gövde yapısının daha büyük Ģekilde imal edilmesi 
 

7. Fan mortu gövdesine monte edilen sarı-yeĢil renkteki kablo ne amaçla 

kullanılmaktadır? 

A) Faz ucu  B) Ana sargı ucu C) Nötr ucu  D) Topraklama ucu E) Ortak uç  
 

8. Kapasitör sığa değerleri  (µF) hangi ölçü aleti ile yapılır? 

A) Wattmetre B) Voltmetre   C) Ampermetre   D) Ohmmetre     E) Kapasitemetre 
 

9. AĢağıdaki durumlardan hangisi kapasitör arızasına sebep olmaz? 

A) DüĢük hat voltajı 

B) YanlıĢ kapasite değeri 

C) Uygunsuz kapasitör voltaj değeri 

D) AĢırı sıcaklık 

E) Dört yollu solenoid valf bobininin arızalanması 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

Klima cihazının elektriksel kısmında kullanılan koruyucu devre elemanları 

tanıyabilecek, arıza tespitlerini ve giderilmesini yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Evinizde bulunan koruma devre elemanlarını inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki servislerden klima cihazları koruma devre elemanları hakkında 

bilgi isteyiniz. 

 Klima arıza bakım kitapçıkları ve internet ortamından bu konuyla ilgili bilgi 

toplayınız.  

 Klima cihazının elektriksel koruma elemanlarını klimalara ait elektrik devre 

Ģeması üzerinden inceleyerek bu elemanların yerlerini tespit ediniz. 

 Klima servislerinden koruma devre elemanlarının montajlarını gözlemleyiniz. 
 

3. KORUMA DEVRE ELEMANLARI 

ARIZALARI 
 

3.1. Termik Arızası 
 

3.1.1. Termiğin Yapısı ve Fonksiyonu 
 

 

ġekil 3.1: Termiğin yapısı ve çalıĢma fonksiyonu 

Bütün elektrik devrelerinde, aĢırı akıma karĢı bir Ģekilde koruma sağlanmalıdır. 

Evlerde kullanılan sigorta bu tip korumaya iyi bir örnektir. Bir klima cihazının güvenli bir 

Ģekilde çalıĢabilmesi için de arıza anında kompresörü durduran bir devre kesiciye gerek 

duyulur. Termik, kompresörde ortak ucuna seri bağlanarak kullanılan koruyucu bir 

elemandır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Termiğin çalıĢma prensibi Ģekil 3.1´de görülmektedir.  
 

 

Resim 3.1: Termiğin bi-metalinin ve rezistans telinin görünümü 

3.1.2. Termiğin Arızasının Tespiti ve Giderilmesi 
 

Kompresör koruma termiği kompresörün terminal kutusu içerisinde gövdeye tam 

olarak temas edecek Ģekilde monte edilmiĢtir. Buradaki amaç uzun süre meydana gelen 

çalıĢmalarda kompresörün aĢırı ısınmasından dolayı oluĢabilecek arızaları da önlemektir. 

Termikte meydana gelebilecek arızaları Ģöyle sıralayabiliriz; 

 Termik içerisindeki ısıtıcı rezistansın kopması, 

 Termik anahtar kutuplarının oksitlenmesi, 

 Termik anahtar kutuplarının ark yaparak kaynaması, 

 Bi-metal elemanının özelliğini yitirmesidir. 
 

Bir termiğin arızalı olup olmadığını tespit etmek için sırasıyla Ģu iĢlem basamakları 

gerçekleĢtirilir: 

 Ġlk önce göz ile termik içerisinde bir yanma veya kopmanın(rezistans ve bi-

metal için) olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Avometrenin ohm kademesinde proplar termiğin bağlantı uçlarına temas 

ettirilerek kontaklar arasında kapalı devrenin olup olmadığına bakılır. 

 Ölçü aletinde kontaklar arasında kapalı devre olduğunun gözlenmesi termiğin 

sağlam olduğu kanısına yetmez. Bunun için bir ısı kaynağı vasıtasıyla termiğin 

bi-metaline ısı vererek yine ölçü aleti yardımı ile kontaklar arasındaki kapalı 

devrenin açılıp açılmadığı kontrol edilir. 
 



 

 53 

 
 

 

Resim 3.2: Termiğin sağlamlık kontrolü 

Arızalı olduğu tespit edilen termik, kompresörün çalıĢma değerlerine uygun yeni 

termik ile değiĢtirilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Klima enerjisini kapatınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet 

ve aletlerimizin yalıtımlı olmasına 

dikkat ediniz. 

 DıĢ ünite üst ve yan kapağını sökünüz. 

 

 Sökme iĢlemi esnasında uygun aletleri 

kullanınız. Eğer yan kapağın 

sökülmesini ara kumanda bağlantısı 

engelleme durumu söz konusu olabilir. 

Ara kumanda kablo uçlarının sökülme 

durumu var ise bağlantı yerlerini ve 

kablo renk kotlarını bilerek sökünüz. 

Panel tırnaklarının kırılmamasına özen 

gösteriniz. 

 Kompresör üzerindeki fana ve 

kompresöre ait yol verme elemanlarının 

monte edildiği sacı vidalarından sökünüz 

 

 Bu kısımda karĢılaĢacağımız kompresör 

kapasitörünü mümkün olduğunca 

uçlarına temas etmeyiniz. Temas söz 

konusu olacak ise bir boĢaltma direnci 

kullanılarak yüklü olabilecek kapasitörü 

boĢaltınız. 

 Kompresör terminal kapağının vidasını 

sökünüz. 

 

 
 

 Termiğin sağlamlığını göz ile kontrol 

ediniz. 

 

 Termik göz ile kontrol edilirken yanma 

veya kopmanın olup olmadığına bakılır. 

 Termiğin ölçü aleti yardımı ile kontrol 

ediniz. 

 Ölçme iĢlemi avometrenin ohm 

kademesinde yapılır. 

  Termiğin sağlamlığını ölçü aleti ile 

ölçerken aynı zamanda dıĢarıdan bir ısı 

kaynağı vasıtasıyla ısı veriniz. 

 Isı verme sonucunda kontaklar açılır ve 

ölçü aleti açık devre göstermesi gerekir.  

Bu durumda açık devre göstermeyen 

termik arızalıdır. 

  Arızalı termiği yenisi ile değiĢtirerek 

kompresörün terminal kapağını kapatınız. 

GidermiĢ olduğunuz arızayı rapor ediniz. 

 Yeni termik kompresörün çalıĢma 

değerlerine uygun olmalıdır. 

 Termiğin montajında termiğin terminal 

kutusu içerisinde olmasına ve bi-metal 

yüzeyin kompresör gövde yüzeyine 

dönük olmasına dikkat edilmelidir. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 
ġebeke gerilimi 220 V altında çalıĢırken elektrikte 

güvenli çalıĢma kurallarına uydunuz mu? 

  

2. Termiğin sağlamlığını göz ile kontrol edebildiniz mi?   

3. 
Termiğin sağlamlığını ölçü aleti kullanarak kontrol 

edebildiniz mi? 

  

4. 
Bi-metal elemente ısı kaynağı vasıtasıyla ısı vererek bi-

metalin Ģekil değiĢtirdiğini gözlemleyebildiniz mi? 

  

5. 
DıĢardan ısı verme iĢlemi ile kontakların durumunu ölçü 

aleti ile gözlemleyebildiniz mi? 

  

6. 
Yeni termiği tekniğine uygun bir Ģekilde montajını 

yaparak arızayı giderebildiniz mi? 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçirmeniz 

anlamına gelir. 
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3.2. Sigortalar 
 

3.2.1. Sigortaların Önemi ve ÇeĢitleri 
 

Besleme hatlarını ve bağlı bulunduğu alıcıları aĢırı yüklere, kısa devre akımlarına, 

bunları kullanan insanları, kullandıkları iĢletmeleri de olabilecek kazalara karĢı korumak 

amacıyla kullanılan koruyucu devre elemanıdır. Korudukları alıcıların akımlarına uygun 

seçilmelidir. 
 

Kullanılan sigorta çeĢitleri buĢonlu sigortalar, anahtarlı otomatik sigortalar, NH 

(bıçaklı) sigortalar, yüksek gerilim sigortaları, cam sigortalar, direnç sigortalar, sofit (oto 

sigortası) sigortalar olmak üzere çeĢitleri vardır. ÇeĢitli amperlerde yapılır, amper miktarı 

arttıkça boyutlarıda artmaktadır. Günümüzde yeni yapılarda buĢonlu sigortaların 

kullanılmamamsı istenmektedir. 
 

 

Resim 3.3: Cam ve fiĢli sigortalar 

 

Resim 3.4: Cam sigorta 

 

Resim 3.5: Anahtarlı otomatik ve buĢonlu sigortalar 
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3.2.2. Sigortaların Klima Elektrik Devresindeki Yeri, Arızaları ve Giderilmesi 
 

Günümüzde klima elektrik devrelerinde genellikle iki çeĢit sigorta kullanılmaktadır. 

Bunlar: 
 

 Cam sigortalar: Klimaların elektronik kartların güvenliği için kullanılır. 

Elektronik kartın üzerinde bulunan maĢalı metal  ayaklara sıkıĢtırılarak monte 

edilmiĢtir. Bu amaçla kullanılan cam sigortaların amper değerleri üzerinde 

yazılı olup düĢük amperlidirler. 
 

  
 

 

Resim 3.6: Klima elektronik kartı üzerinde koruma kılıfı ile monte edilmiĢ cam sigorta 

Arızaları sonucunda cam tüp içerisindeki ince kesitli tel kopar. Bundan dolayı 

arızalarının gözle tespiti oldukça kolaydır. Arızasından dolayı cam sigortanın değiĢimi söz 

konusu ise yine aynı amper değerinde yeni bir cam sigorta ile değiĢtirilir. Kesinlikle cam 

sigorta üzerine bobin teli lehimleyerek ya da kart üzerindeki metal maĢa ayaklarını kablo ile 

bağlayarak arızayı giderme yoluna gidilmemelidir. Çünkü böyle bir yöntem önümüze daha 

büyük arızaların çıkmasına neden olabilir. 
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Resim 3.7: Kablo hattı üzerine yerleĢtirilmiĢ cam sigorta 

Bazı klima cihazlarında elektronik kartı ve diğer çalıĢan elemanları olası arızalardan 

korumak için cam sigortalar ġekil 3.8‟de görüldüğü gibi kablolama hattı üzerine monte 

edilmiĢtir. Cam sigortayı ve bağlantıyı geçmeli bir plastik yuva ile korunması 

sağlanmaktadır. Bu tip sigortalar hem iç ünite hem de dıĢ ünite kablo hatları üzerinde 

bulunabilirler. Arızaları durumunda sökme ve değiĢtirme iĢlemleri oldukça basittir. 
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Resim 3.8: Arızalı cam sigortanın sökülüp yanlıĢ yapılmıĢ bir arıza giderme yöntemi 

 Gecikmeli tip otomatik sigortalar: Bu tip sigortalar klima cihazının besleme 

hattı üzerinde faz hattına seri olarak monte edilir. Burada gecikmeli tip 

sigortanın seçilme nedeni ise soğutma kompresörünün ilk kalkıĢ amperi çalıĢma 

amperinden yüksek olmasındandır. Bu da kabaca ilk kalkıĢ amperi çalıĢma 

amperinin 5 ile 8 katı aralığına çıkabilmektedir. Yani normal çalıĢmasında 9 

amper çeken klima cihazı 45 ile 72 amper aralığında kalkıĢ yapmaktadır. KalkıĢ 

amperleri kompresör etiketlerinden okunarak ta bulunabilir. Buradan da 

anlaĢıldığı gibi sigorta seçiminde çalıĢma amperi göz önüne alınıp ilk kalkıĢtaki 

yüksek amperden dolayı da gecikmeli tip seçilir. Bu tip sigortalar genellikle 

kolay ulaĢabileceğimiz klima iç ünitesi yakınına monte edilmesinde yarar 

vardır. Böylelikle arıza anında kolay müdahale edebilme imkanı sağlar. 

Gecikmeli tip otomatik sigortalarının arızası söz konusu olduğu zaman cihazın 

çalıĢma değerlerine uygun yeni sigorta ile değiĢtirilir. 

 

Resim 3.9: Gecikmeli tip sigorta 
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3.3. Kaçak Akım Rölesi 
 

Faz ve nötr hatlarındaki akım farklarını hissederek devreyi keser. Dolayısıyla hattın 

herhangi bir yerinden toprağa kaçak olması durumunda röle devreyi keserek tehlikeyi önler. 

  

Resim 3.10: Kaçak akım rölesi 

3.4. Kısa Devreli ÇalıĢmayı Önleyen Röle (ASCT) 
 

Kısa devreli çalıĢmayı önleyen röleler (Anti Short Cycle Timer) bazı klima 

sistemlerinde, kontrol elemanlarının arızası veya yanlıĢ ayarlanması sonucunda çok sık 

olarak çalıĢıp durmasını önleyerek motorun ve diğer elemanların zarar görmesini engeller. 

 

Resim 3.11: Kısa devre çalıĢmayı önleyen röle(Asct) 

3.5. Yüksek Basınç Anahtarları (Siviçleri) 
 

Klimalarda dıĢ ünite içerisinde soğutma tesisatına kaynaklı olarak monte edilmiĢ olup 

yüksek basınç etkisiyle çalıĢan bir tür anahtardır.  
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Resim 3.12: Soğutma sisteminde anahtar görevi yapan yüksek basınç sivici 

Yüksek basınç siviçleri elektrik devresine seri olarak bağlanmakta olup anahtar 

kutupları normalde kapalıdır. Herhangi bir yüksek basınç söz konusu olduğunda siviç açık 

devre oluĢturarak kompresörü devre dıĢı bırakmaktadır. Böylelikle soğutma devresinde daha 

büyük arızaların meydana gelmesi önlenmiĢ olur.  
 

Yüksek basınç sivicinin arıza tespiti avometrenin ohm kademesini kullanılarak yapılır. 

Arızası tespit edilen basınç sivicinin soğutma devresinden sökülmesi ve aynı çalıĢma 

değerlerindeki yeni sivicin soğutma devresine montajı tekniğine uygun bir Ģekilde yapılır. 

Yüksek basınç sivicinin seri olarak elektrik bağlantısı yapılır ve arıza giderilir. Kesinlikle 

arızalı siviç soğutma devre üzerinde bırakıp üzerindeki kablo soketlerinin çıkarılıp direk 

birbirlerine bağlanması yöntemine kesinlikle baĢvurulmamalıdır. Çünkü soğutma devresinde 

veya elektrik devresinde çok daha büyük arızalara yol açabilir. 
 

3.6. Klima Kompresör Karter Rezistansı 
 

Genellikle Kalite bakımından daha iyi olan klimaların elektrik devrelerinde bulunan 

bir koruma devre elemanıdır. Karter ısıtıcısı dıĢ ünite içerisindeki soğutma kompresörünün 

tabanına sarılarak monte bir tür rezistanstır. Genellikle dıĢ temas yüzeyleri tel örgülü ya da 

ısıya dayanıklıdır. Fakat bazı kompresörlerde dıĢtan görünmeyecek Ģekilde direkt karter 

içerisine monte edilmiĢ imalatlar da vardır. Karter rezistansları kompresörün dip kısmında 

ayaklara yakın bir yere gövdeye sarılarak monte edilir. Buradaki amaç kompresörün 

tabanında bulunan kompresör yağı ile en yakın teması sağlamaktır. Karter ısıtıcısının 

kullanılmasındaki faydaları sıralayacak olursak, bunlar: 
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 Soğuk hava koĢullarında kompresör yağının yağlama yeteneğini artırmak 

 EmiĢten gelebilecek soğutucu sıvı darbelerini önlemek 

 Sıvı hâlde gelen soğutucu akıĢkanın yağlama yağının köpürmesine engellemek 

 Klima cihazının daha performanslı ve uzun süre hizmet etmesini sağlamak 
 

 
 

Resim 3.13: Kompresör karter rezistansı 

220 volt değerlerinde ve düĢük güçlerde (30, 50, 70 watt gibi) çalıĢan kompresör 

rezistansının arıza tespiti bir ohmmetre ile yapılabilir. Arızası tespit edilen rezistans yine 

aynı değerlerdeki yeni rezistans ile değiĢtirilir. Rezistans değerleri üzerinde watt olarak 

belirtilmiĢtir. Arızanın giderilmesini karter rezistansını devreden iptal ederek 

yapılmamalıdır. Aksi halde ileride klima cihazının daha farklı arızaların ortaya çıkmasına 

neden olabilir. 

 

Resim 3.14: Kompresör karter ısıtıcısının montajlı resmi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
1. Termik kompresör devresine nasıl bağlanır? 

A) Paralel bağlanır 

B) Hem paralel hem seri bağlanır 

C) Seri bağlanır 

D) Elektrik devresine bağlanmaz 

E) Devreye dik bağlanır  
 

2. Termik kompresör terminal uçlarından hangisine bağlanır? 

A) Topraklama ucuna 

B) Ana sargı ucuna 

C) Yardımcı sargı ucuna 

D) Ortak uca 

E) Hiçbiri 
 

3. Termiğin görevi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kompresöre yol vermek 

B) Yüksek akım çekmesi durumunda kompresörü devreden çıkartmak 

C) Dört yollu selenoid valfi kumanda etmek 

D) Yardımcı sargıyı devreden çıkartmak 

E) Hepsi 
 

4. Klima enerji hattında kullanılması gereken sigorta ne tip olmalıdır? 

A) Cam sigorta 

B) BuĢonlu sigorta 

C) Bıçaklı sigorta 

D) Geçikmeli tip otomatik sigorta 

E) Hepsi 
 

5. Faz ve nötr hatlarındaki akım farklarını hissederek devreyi kesen koruma devre 

elemanı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Termik 

B) Kapasitör 

C) Kaçak akım rölesi 

D) Kompresör 

E) Karter rezistansı 
 

6. Soğutma sistemi basma hattı basıncının normal çalıĢma basıncının üzerine çıkması 

halinde, kompresörü devreden çıkartan koruma devre elemanı aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) DıĢ ünite fanı 

B) Gecikmeli tip otomatik sigorta 

C) Kapasitör 

D) Kaçak akım rölesi 

E) Yüksek basınç sivici 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Soğutma sisteminde karter ısıtıcısının arızalanması durumunda aĢağıdakilerden 

hangisi gerçekleĢir? 

A) Soğuk hava koĢullarında kompresör yağının yağlama yeteneği artar 

B) EmiĢten gelebilecek soğutucu sıvı darbeleri önlenir 

C) Sıvı halde gelen soğutucu akıĢkanın yağlama yağının köpürmesi engellenir 

D) Kompresör, iç ünite fanı ve dıĢ ünite fanı devreden çıkar 

E) Klima cihazının daha performanslı ve uzun süre hizmet etmesi sağlanır 
 

8. Klima cihazında karter ısıtıcısının monte edildiği yer neresidir? 

A) Basma hattı üzerine 

B) Kompresör terminal kutusu içerisine 

C) Emme hattı üzerine 

D) Kompresör tabanında gövde yüzeyine temas edecek Ģekilde 

E) Kondanser serpantini üzerine 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

 

 

Klima cihazının beslemesinde kullanılacak kabloları tanıyacak, kapasitelerine uygun 

kablo seçimlerini yapabilecek ve meydana gelebilecek arızaları tespit edip 

giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde monte edilmiĢ klima cihazlarının besleme ve ara kumanda hatlarını 

inceleyiniz. 

 Klima montajlarında besleme hattı üzerindeki koruma elemanlarını ve hat 

montaj Ģekillerini inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki servislerden ara kumanda bağlantıları ve karĢılaĢılabilecek 

arızaları hakkında bilgi isteyiniz. 

 Ġnternet ortamından birçok klima markasının montaj Kılavuzlarına ulaĢarak 

besleme ve ara kumanda kablo bağlantılarını inceleyiniz. 
 

4. BESLEME HATTI VE ĠÇ ÜNĠTE ĠLE DIġ 

ÜNĠTE ARASINDAKĠ KUMANDA-

KONTROL HATTI ARIZALARI 
 

4.1. Besleme Hattı Arızaları 
 

Ev tipi klima cihazlarının çalıĢma gerilimleri genellikle 220 volttur. Kullanılan 

ortamın koĢullarına göre klima cihazlarının kapasite değerleri farklılık gösterir. 

Kapasitelerinin farklı olması besleme hattı üzerinden çekmiĢ olduğu amper değerleri de 

kapasiteleri ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Buradan da anlaĢıldığı gibi besleme hattının 

hesabında klima kapasitesi en önemli faktördür. Burada besleme hattı hesabından kastımız 

kablonun cinsi ve kesit büyüklüğüdür. Genellikle besleme hattı kablosu çok telli (TTR) üç 

damarlı (faz, nötr ve toprak) olacak Ģekilde izoleli kablolar kullanılır. Bundan dolayı besleme 

hattı kablosunun damar sayısı ve kesit alanı rakamsal olarak 3 X 1.5 mm² , 3 X 2.5 mm² 

Ģeklinde ifade edilir. 
 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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Resim 4.1: Besleme hattı kablosu damar sayısı ve kesit gösterimi 

Klima cihazının besleme hattı enerji bağlantısı  ya en yakın buattan yada sigorta 

kutusundan yapılır. Bağlantıların klemens ile yapılmasına dikkat edildiği gibi klima 

cihazının çalıĢma akım değerine uygun sigorta seçimi yapılmalı ve besleme hattına seri 

Ģekilde monte edilmelidir. Besleme hattı tesisatları kullanıcı taleplerine göre sıva altı veya 

sıva üstü tesisatlar Ģeklinde uygulanabilir. Klima cihazlarında besleme hattı giriĢleri 

genellikle iç ünitede olmasına rağmen istisnai durumlarda dıĢ ünitede olabilir. 
 

Besleme hattı tesisatlarının uygulanmasında uyulması gereken kurallara riayet 

edildiğinde besleme hattından kaynaklanacak arızalar önlenmiĢ olur.  
 

Klima cihazlarında karĢımıza çıkabilecek besleme hattı arızaları Ģunlardır: 
 

 Buat içerisinde ki klemens bağlantılarının gevĢekliği ve izolasyonda meydana 

gelen yıpranmalar 

 Klima cihazının kapasitesine göre yanlıĢ kablo kesit seçimi  

 Besleme hattında toprak hattı bağlantısının olmayıĢı 

 Besleme hattı üzerine sigortanın monte edilmiĢ olmaması ya da yanlıĢ sigorta 

seçimi 
 

 

Resim 4.2: Besleme hattı çekilmiĢ klima cihazı 

Besleme hattı arızasının tespiti ilk önce gözle ve tekniğine uygun bir Ģekilde avometre 

kullanılarak yapılır. Arızası tespit edilen besleme kablosu klima cihazının çalıĢma 

değerlerine uygun yeni kablo ile değiĢtirilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Klima enerijisini daire giriĢindeki sigorta 

kutusundan kapatınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet 

ve aletlerimizin yalıtımlı olmasına 

dikkat ediniz. 
 

  Besleme hattını hat boyunca ve bağlantı 

yerlerini göz ile kontrol ediniz. 

 Kablolarada yanmanın, gevĢek kablo 

bağlantısının ve besleme hattında 

toprak bağlantısının yapılıp 

yapılmadığına bakılır 

  Kablo seçimini ve sigorta seçiminin cihaza 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Genellikle piyasada: 

 7-9 btu için » 3 x 1.5 mm² kablo  

 12-24 btu için »  3 x 2.5 mm² kablo 

 Besleme hattında bir kopukluğun veya kısa 

devrenin olup olmadığını ölçü aleti yardımı 

ile kontrol ediniz. 
 

 

 Arızalı olduğu tespit edilen besleme 

kablosunu klima kapasitesine uygun olacak 

Ģekilde yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Kablo seçimini cihaz kapasitesine 

muhakkak uygun yapılmalıdır. 

 Bağlantıların doğruluğunda emin olmak 

için tekrar kontrol ediniz. 

 Kablo bağlantılarının klemensli olması 

gerekir. 

 Daire GiriĢ sigortalarını açarak arızanın 

giderildiğinden emin olmak için test 

çalıĢtırması yapınız. Yaptığınız tüm 

iĢlemleri sırası ile rapor ediniz.  

 Enerjini ilk kez verilme esnasında 

muhakkak ki bir kiĢinin kontrolünde 

sigortanın yanından ayrılmadan 

yapmalıdır. Sigortayı tekrar kapatma 

söz konusu olabilir. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 
ġebeke gerilimi 220 V altında çalıĢırken elektrikte 

güvenli çalıĢma kurallarına uydunuz mu? 
  

2. Besleme hattını göz ile kontrol ettiniz mi?   

3. 
Kablo ve sigorta seçiminin uygunluğunu kontrol ettiniz 

mi? 
  

4. 

Besleme hattında bir kopukluğun veya kısa devrnin 

olup olmadığını ölçü aleti yardımı ile kontrol 

edebildiniz mi? 

  

5. Yeni kablonun seçimini yaptınız mı?   

6. 
Besleme hattı kablo bağlantılarını yapıp arızayı 

giderebildiniz mi? 
  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçirmeniz 

anlamına gelir. 
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4.2. Ġç - DıĢ Üniteler Arasındaki Kumanda-Kontrol Hattı Arızaları 
 

Ev tipi klimalarının iç ve dıĢ ünite arasında kontrol ve kumandanın sağlanması için 

cihazın teknik özelliklerine göre farklı kesit ve damar sayılarında kablolar kullanılır.Bu 

kontrol ve kumanda kablosu bağlantısı iç ünitenin ve dıĢ ünitenin terminalleri arasında 

yapılır. Bağlantının hatasız olması için genellikle klimalarda terminalleri ya 

numaralandırılmıĢ ya da L1 L2 ..,N Ģeklinde sembolize edilmiĢtir. Bazı klimaların imalatında 

ara kumanda kablolarında verilerek kablo uçları numaralanmıĢtır. Terminal uçları arasındaki 

bağlantılar Ģunları ifade etmektedir. Soğutma kompresörüne faz (L) ve nötr ( N) bağlantısı, 

dört yollu selonoid valf kumanda bağlantısı, dıĢ ünite fan kumanda bağlantısı ve topraklama 

bağlantısını ifade eder. Buradan da anlaĢılacağı gibi ara kumanda kablosundaki damar sayısı 

genellikle beĢ adettir. Çoğu klimalarda iç ünite ve dıĢ ünite terminal görünüĢ ve diziliĢleri 

hataya neden olmamak için aynı imal edilir. Ara kumanda kablosunun terminal bağlantıları 

kablo rengi ve terminal numaraları kullanılarak dikkatlice yapılır. Terminale sabitleme iĢlemi 

içinde muhakkak ki kablo pabucu kullanılmalıdır. Topraklama bağlantıları da kesinlikle iptal 

edilmemelidir. Ġç ünite terminal bağlantısını resimler ile adım adım gösterelim. 
 

 

Resim 4.3: Ġç ünite üzerinde montajlı terminal kapağı 
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Resim 4.4: Terminal kapağı sökülmüĢ iç ünite ara kumanda bağlantısı 

 
 
 

Resim 4.5: Ġç ünite terminal kapağı üzerinde yer alan elektrik devre Ģeması 
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ġekil 4.1: Ġç ünite ara kumanda kablo bağlantısında yada arıza esnasında yararlanacağımız 

terminal kapağına yapıĢtırılmıĢ iç ünite elektrik devre Ģeması 

 

Resim 4.6: Ġç ünite terminali üzerindeki numaralandırma ve ara kumanda bağlantısı 

Ara kumanda kablosundaki kesit seçimi besleme hattı kablomuz ile aynı olmalıdır. 

Çünkü soğutma elektrik devresinde yüksek akım çeken kompresörün kontrol ve kumandası 

iç ve dıĢ ünite arasındaki ara kumanda kablosu ile yapılmaktadır. Bu kablonun da bir nevi 

besleme kablosundan bir farkı kalmamaktadır. DıĢ ünite terminal bağlantısını resimler ile 

adım adım gösterelim. 
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Resim 4.7: DıĢ ünite terminal bağlantısı yapılmıĢ ara kumanda kablosu 
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ġekil 4.2: DıĢ ünite ara kumanda kablo bağlantısında yada arıza esnasında yararlanacağımız 

terminal kapağına yapıĢtılımıĢ dıĢ ünite elektrik devre Ģeması 

 

Resim 4.8: DıĢ ünite terminali üzerindeki numaralandırma ve ara kumanda bağlantısı 
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Bunun yanında bazı klimalarda ara kumanda hattının yanında 2 x 0.75mm² ölçülerinde 

ayrı bir hat daha çekilmiĢtir. Bu hatta dıĢ ünite boru serpantinin üzerine monte edilmiĢ boru 

sensörüne bağlanmıĢtır. Ara kumandadaki sensör kablosu iç ve dıĢ ünite arasın yaylı 

klemenslerle ya da erkekli diĢili plastik soketlerle yapılır. Bunun nedeni de bağlantı 

hastasının olmasını engellemektir. 
 

 

Resim 4.9: Ara kumanda hattında kullanılan sensör kablosu 

Bazı üretici firmalar klima cihazlarının yanında ara kumanda bağlantıları için 

kablolarını da vermektedir. Bu kabloların damar uçlarında hazır plastik yüzükler ile 

numaralama (Terminal üzerindeki numaraların aynısı)  yaparak montaj iĢlemini 

kolaylaĢtırmıĢtır. Tabi ki böylece hata yapma olasılığını da en aza indirmiĢtir.. Eğer 

kablomuz  resim 4.9‟da görüldüğü gibi numarasız bir kablo ise kablo damar renk kotlarından 

yararlanılarak terminal bağlantısı yapılır.  
 

 

Resim 4.10: BeĢ damarlı ara kumanda kablosu 

Tüm bu ara kumanda kabloları cihaz dıĢ ünitesine bakır boru ve drenaj tesisatı ile 

birlikte dekoratif bant sarılarak çekilir. Tabi ki bu tesisat yine kullanıcının talebine göre sıva 

altı veya sıva üstü olabilir. DıĢ ünitenin terminal kutusuna en yakın noktadan ara kumanda 

kablosu ayrılarak dıĢ ünite terminal bağlantısı tekniğe uygun bir Ģekilde bağlantı yapılır. 
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Klima cihazlarında karĢımıza çıkabilecek ara kumanda arızaları Ģunlardır: 
 

 Kablo uçlarında bağlantı pabucunun kullanılmaması ve Terminal kablo sıkma 

vidalarının gevĢek olması 

 Klima cihazının kapasitesine göre yanlıĢ kablo kesit seçimi   

 Topraklamanın yapılmaması 

 Ara kumanda kablolarının terminal bağlantısında yanlıĢ olması 

 Terminal bağlantılarından sonra kablo sıkma kelepçelerinin kullanılmaması 
 

Ara kumanda kablosun arızalanması sonucunda klima cihazında aĢağıdaki durumlar 

gözlenebilir. 
 

 Klima kompresörü çalıĢmayabilir. 

 DıĢ ünite fanı durur. 

 Cihaz ısıtma veya soğutma iĢlemlerinden birini gerçekleĢtirmez. 

 Isıtma konumunda iken dıĢ ünite fan kontrolü ve defrost iĢlemi gerçekleĢmez. 
 

Tespit edilen ara kumanda kablosunun arızasının giderilmesi için; ilk önce göz ile 

kablo hattı ve terminal bağlantıları incelenir. Kablo kesitinin cihaz kapasitesine uygun seçilip 

seçilmediğine bakılır. Son olarak ta topraklamanın yapılıp yapılmadığına bakılır. 
 

Arızası tespit edilen ara kumanda kablosu klima cihazının çalıĢma değerlerine uygun 

yeni kablo ile değiĢtirilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Klima enerijisini cihaz besleme hattı 

sigorta kutusundan kapatınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet 

ve aletlerimizin yalıtımlı olmasına 

dikkat ediniz. 

 

 Ara kumanda hattı boyunca ve bağlantı 

yerlerini göz ile kontrol ediniz. 

 

 Kablolara da yanmanın, gevĢek kablo 

bağlantısının ve toprak bağlantısının 

yapılıp yapılmadığına bakılır. 

Terminal bağlantıları kontrolünde 

renk ve rakamlardan yararlanılır. 

 Kablo seçimini seçiminin cihaza 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 

 Genellikle piyasada: 

 7-9 btu için » 5x 1.5 mm² kablo  

 12-24 btu için »  5 x 2.5 mm² kablo 

 2x0.75mm² sensör kablosu 

 Ara kumanda hattında bir kopukluğun veya 

kısa devrenin olup olmadığını ölçü aleti 

yardımı ile kontrol ediniz. 

 Bu kontrollerin yapılaması esnasında 

cihaza enerji verip cihazı çalıĢtırmak 

suretiyle dıĢ ünite terminalleri 

enerjilenip enerjilenmediği kontrol 

edilir. Bu iĢlem elektrikle çalıĢma 

güvenlik kurallarına uyulur. 

 

  Arızalı olduğu tespit edilen ara kumanda 

kablosunu klima kapasitesine uygun olacak 

Ģekilde yenisi ile değiĢtiriniz. Bunun iĢe 

geçmeden önce tekrar klima enerjisini 

cihaz besleme hattı sigorta kutusundan 

kapatınız. 

 Kablo seçimini cihaz kapasitesine 

muhakkak uygun yapılmalıdır. 

 Cihaz enerjisinin tamamen 

kesildiğinden kontrol kalemi yardımı 

ile emin olunuz. 

  Kablo terminal bağlantısını dikkatlice 

takip ederek yapınız.  

 Terminal bağlantılarında kablo 

uçlarına muhakkak kablo pabucu 

kullanınız. 

 Bağlantıların doğruluğunda emin olmak 

için tekrar kontrol ediniz. 

 

 Daha büyük arızanın oluĢmaması için 

tekrar kontrolün yapılmasında fayda 

vardır. 

 Cihaz sigortasını açıp arızanın 

giderildiğinden emin olmak için test 

çalıĢtırması yapınız. Yaptığınız tüm 

iĢlemleri sırası ile rapor ediniz.  

 Enerjini ilk kez verilme esnasında 

muhakkak ki bir kiĢinin kontrolünde 

sigortanın yanından ayrılmadan 

yapmalıdır. Sigortayı tekrar kapatma 

söz konusu olabilir. 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 
ġebeke gerilimi 220 V altında çalıĢırken elektrikte 

güvenli çalıĢma kurallarına uydunuz mu? 
  

2. Ara kumanda kablosunu göz ile kontrol ettiniz mi?   

3. Ara kumanda terminal bağlantısını kontrol ettiniz mi?   

4. 
Terminaller üzerindeki bağlantıların hangi elamanları 

kontrol ve kumanda ettiğini bulabildiniz mi? 

  

5. 
Kablo ve sigorta seçiminin uygunluğunu kontrol ettiniz 

mi? 

  

6. 

Ara kumanda hattında bir kopukluğun veya kısa 

devrenin olup olmadığını ölçü aleti yardımı ile kontrol 

edebildiniz mi? 

  

7. Yeni kablonun seçimini yaptınız mı?   

8. 
Ara kumanda hattı kablo bağlantılarını yapıp arızayı 

giderebildiniz mi? 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçirmeniz 

anlamına gelir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

1. Genellikle evlerde kullandığımız klimaların besleme gerilimleri kaçtır? 

A) 12 volt  B) 380 volt  C) 185 volt  D) 220 volt          E) 24 volt 
 

2. Besleme hattı üzerinde monte edilmesi gereken koruma devre elemanımız hangisidir? 

A) Termik 

B) Daimi devre kapasitörü 

C) buĢonlu sigorta 

D) Gecikmeli tip otomatik sigorta 

E) Bıçaklı sigorta 
 

3. Besleme hattı kablosunun kesit seçiminde hangi faktör göz önüne alınır? 

A) Klima cihazındaki elektrik enerjisi ile çalıĢan eleman sayısı 

B) Besleme hattının uzunluğuna 

C) Klima cihazının çalıĢma amperajına 

D) Klima cihazının ilk kalkıĢ amperajına 

E) Ġklimlendirilecek mahalin koĢulları 
 

4. 3 x 2.5 mm² verilen kablo ölçüsündeki 3 ve 2.5 rakamları neyi ifade etmektedir? 

A) Kablo uzunluğu ve damar sayısı 

B) Kablo damar sayısı ve damar kesit alanı 

C) Kablo kesiti ve kablo boyu 

D) Kablo kesiti ve damar sayısı 

E) Kablo damar sayısı ve kablo damar boyu 
 

5. Besleme hattı kablosunda yapılması gereken toprak bağlantısının görevi nedir? 

A) Klima cihazının ilk kalkıĢın kolaylaĢtırmak 

B) Cihazın enerji harcamasını azaltmak 

C) Beleme hattında yaĢanacak voltaj düĢümlerini engel olmak 

D) Cihazda meydana gelecek elektrik kaçağını cihaza ve kullanıcıya zarar vermeden 

toprağa iletmek 

E) Toprak bağlantısının herhangi bir görevi yoktur 
 

6. Ara kumanda kablosunun görevi aĢağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Dört yollu selonoid valfi kontrol etmek 

B) DıĢ ünite fan motorunu kontrol etmek 

C) Kompresörü kontrol ve kumanda etmek 

D) Defrost iĢlemini gerçekleĢtirir 

E) Meydana gelecek gerilim düĢüĢlerine engel olmak 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ġebeke gerilimi 220 V altında çalıĢırken 

elektrikte güvenli çalıĢma kurallarına 

uyacak Ģekilde hazırlığınızı yapınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet 

ve aletlerimizin yalıtımlı olmasına 

dikkat ediniz 

 Uygulama için gerekli araç ve 

gereçlerinizi hazırlayınız. Bunlar: 
 

 Pense, yankeski, kargaburnu 

 Yıldız uçlu ve düz uçlu tornavida 

takımı 

 Kontrol kalemi 

 Avometre 

 Kapasitemetre 

 Kablo birleĢtirmesi için klemens, soket 

ve kablo pabucu 

 3 ile 5 basamaklı ayakları yalıtımlı 

merdiven 

 

 Kullanacağınız takımları takım çantası 

içerisinde muhafaza ederek kullanın. 

  Ġç ünitenin ön kapağını açarak 1 ve 2 

terminalleri arsındaki gerilimin 220 VAC 

olduğunu kontrol edin. 

 Kullandığınız ölçü aletinin 

kademesine dikkat ediniz.  

  Eğer gerilim 220 VAC değilse iç ünitenin 

kartını değiĢtirin. Gerilim 220 VAC ise 

arıza dıĢ ünitededir 

 Kartı değiĢtirme iĢlemini Uygulama-1‟ 

de anlatıldığı gibi tekniğine uygun bir 

Ģekilde yapınız. 

 Gerilim 220 VAC ise arıza dıĢ ünitededir. 

 DıĢ ünitenin bağlantı kutusunu açın. 

 DıĢ ünite terminal kapağına 

yapıĢtırılan elektrik devre Ģemasından 

yararlanılabilinir. 

  DıĢ ünite 1 ve 2 bağlantı terminalleri 

arasındaki gerilim 220 VAC olmalıdır. 

Gerilim değeri doğru değilse iç ünite ile 

dıĢ ünite arasındaki kabloların 

sağlamlığını kontrol edin. 

 Bağlantı sırası iç ünite ve dıĢ ünitede 

aynı ve sıkıca olmalıdır. Ara kumanda 

kablosunun kontrolü ve değiĢimi 

uygulama-7‟de anlatıldığı gibi 

tekniğine uygun bir Ģekilde yapınız. 

  DıĢ ünite 1 ve 2 terminalleri arasındaki 

gerilim doğru ise bundan sonraki aĢamalar 

için klima cihazının enerjisini sigorta 

kutusundan keserek dıĢ ünitenin üst 

kapağını açın. 

 Vidaların sökülmesinde uygun 

takımları kullanın. Enerjinin 

kesildiğinden emin olun. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 80 

  Multimetre( kapasitemetre) yardımı ile 

kompresör motor çalıĢma 

kondansatörünün uygun kapasitede 

olduğunu kontrol edin. 

 Kapasitörlerin kontrolü sırasında 

enerji yüklü olabileceğini 

unutmayınız. 

 Kompresör motorunun termik koruması 

direncinin 0 olup olmadığını kontrol edin. 

 DeğiĢtirilen termiğin kompresör 

kapasitesine uygunluğuna dikkat edin. 

  Kompresör motorunun termik 

korumasında sorun yok ise arızamız 

muhtemelen motor sargılarındadır. Bunun 

için motor primer (ana) ve sekonder   

(yardımcı) sargılarının dirençlerinin 

uygunluğunu kontrol edin. 

 Arızalan kompresörü yenisi ile değiĢtirin. 

 Kompresör sargı dirençlerinin 

kontrolünden önce kabloların terminal 

bağlantısının sıkıca yapılıp 

yapılmadığına bakınız. 

 Yeni kompresörün aynı kapasitede 

olmasına dikkat ediniz. 
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MODÜL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. Araç ve gereçlerinizi eksiksiz tamamlayabildiniz mi?   

2. 
Kullanacağınız ölçü aletlerinizin sağlamlık kontrolünü 

yaptınız mı? 

  

3. 
ġebeke gerilimi 220 V altında çalıĢırken elektrikte 

güvenli çalıĢma kurallarına uydunuz mu? 

  

4. 
Ġç ünitedeki 1 ve 2 nu.lı terminalleri arasındaki gerilimi 

ölçebildiniz mi? 

  

5. Arıza elektronik kartta ise kartı değiĢtirebildiniz mi?   

6. 
DıĢ ünitedeki 1ve2 nu.lı terminalleri arasındaki gerilimi 

ölçebildiniz mi? 

  

7. 
iç ünite ile dıĢ ünite arasındaki kabloların sağlamlığını 

kontrolünü yapabildiniz mi? 

  

8. 

Klima cihazının enerjisini sigorta kutusundan kapatarak 

Multimetre (kapasitemetre) yardımı ile kompresör motor 

çalıĢma kondansatörünün uygun kapasitede olduğunu 

kontrol edebildiniz mi? 

  

9. Arıza kapasitörde ise arızayı giderebildiniz mi?   

10. 
Kompresör motorunun termik koruması kontrolünü 

yapabildiniz mi? 

  

11. 
Arıza termikte ise seçimini yaparak arızayı giderebildiniz 

mi? 

  

12. 
Kompresör motorunun sargılarının sağlamlık kontrolünü 

yapabildiniz mi? 

  

13. 
Arıza kompresör motor sargılarında ise arızayı 

giderebildiniz mi? 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise 

hayır yanıtlarınızla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. E 

2. C 

3. B 

4. C 

5. A 

6. B 

7. C 

8. B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. B 

3. D 

4. D 

5. C 

6. B 

7. D 

8. E 

9. E 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. D 

3. B 

4. D 

5. C 

6. E 

7. D 

8. D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. D 

3. C 

4. B 

5. D 

6. E 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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