
Kurulum, kullanım ve bakım 
kılavuzu

Çatı tipi tek gövdeli ünite

R-32 çatı tipi serisi - temel 
versiyon 2, 3 ve 4 damperler:
 
Stoktaki modeller için
UATYA-BBAY1
UATYA-BFC2Y1
UATYA-BFC3Y1
 
Sipariş modeller için
BASE
FC2
FC3
FC4

Kurulum, kullanım ve bakım kılavuzu
Çatı tipi tek gövdeli ünite Türk





Orijinal talimatlardan çeviri

Packaged Rooftop

3

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

UATYA
4P645202-1

Özet
1 Giriş 7

1.1 Uyumluluk 7

1.2 Açıklama 7
1.2.1 Semboller 7
1.2.2 Etiketler 8

2 Güvenlik 9

2.1 Genel uyarılar 9
2.1.1 Emniyet valflerinin tahliyesi 10
2.1.2 Acil durdurma 10

2.2 Temel kurallar 11
2.2.1 Kullanım sınırları - Minimum klimalı ortam alanı ve maksimum soğutucu akışkan şarjı 13
2.2.2 Soğutucu akışkan sızıntısı detektörü 15
2.2.3 Eşanjörlere su akış hızı 16
2.2.4 Suyun bileşimi 16
2.2.5 Yanıcı soğutucu akışkanlar için uyarılar 17

2.3 Gürültü 23

2.4 Kalıntı riskler 23

2.5 Soğutucu akışkanla ilgili güvenlik bilgileri 24
2.5.1 Sağlıkla ilgili tehlikeler ve sonuçları 24

3 Ürünün alınması ve depolanması 25

3.1 Alınması 25

3.2 Nakliye 25

3.3 Hareket ettirilmesi 26

4 Ürün açıklaması 28

4.1 Kullanım amacı 28

4.2 İstenmeyen kullanım 28

4.3 Kontrol ve güvenlik cihazları 29

4.4 İşletim prensipleri 29

4.5 Yapısı 29

4.6 Teknik özellikler 29

4.7 Aerolik devre 30
4.7.1 İç mekan havalandırmaları 30
4.7.2 Havalandırmalar için akış sensörü 30
4.7.3 Kirli filtre sensörü 31
4.7.4 Hava filtreleri 31
4.7.5 Nemlendirici 31

4.8 Kontrol paneli 32
4.8.1 Üniteyi ekrandan açın ve kapatın 32
4.8.2 Üniteyi dış onay ile açın ve kapatın 32
4.8.3 Ayar noktalarının değiştirilmesi 33



Orijinal talimatlardan çeviri

Packaged Rooftop

4

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

UATYA
4P645202-1

4.8.4 Zaman çizelgesi ayarı 33
4.8.5 Dilin değiştirilmesi 33
4.8.6 Saat ve tarihin değiştirilmesi 33

4.9 Elektrik şeması 33

5 Kurulum 34

5.1 Boyutlar ve ağırlık 34

5.2 Kurulum yeri 34

5.3 Montaj 35
5.3.1 Dış mekan konumlandırma 35
5.3.2 Yağmura karşı koruyucu başlığın montajı 36
5.3.3 Titreşim önleyici destekler 36
5.3.4 Gürültü azaltma 37
5.3.5 Minimum mesafeler 37

5.4 Hidrolik bağlantılar 38
5.4.1 Sıcak su bobini bağlantısı 38
5.4.2 Dahili hava bobininin kondenser tahliyesi 38
5.4.3 Harici hava bobininin kondenser tahliyesi 39
5.4.4 Nemlendirici bağlantısı 39

5.5 Elektrik bağlantıları 40

5.6 Aerolik bağlantılar 42
5.6.1 Geri dönüş ve besleme kanalları 42
5.6.2 Kanalların bağlantısı 43

6 Çalışmayı başlatma 44

6.1 Ön işlemler 44

6.2 İlk çalıştırma 45
6.2.1 Ön kontroller 45
6.2.2 İşlevsel kontroller 45

6.3 Güvenlik parçalarının kalibrasyonu 46

6.4 Çalışma sırasında kontroller 46

6.5 Alarmlar ve arızalar 47
6.5.1 Genel sorun giderme 47

6.6 Geçici kapatma 49

6.7 Uzun süreli kapatma 49

7 Bakım 50

7.1 Regülasyon 50

7.2 Dış temizlik 51
7.2.1 Geleneksel C /Al kanatlarıyla bobin temizleme 51
7.2.2 Kurulum yerinin temizliği 52

7.3 İç temizlik 52
7.3.1 Ünite temizliği 52

7.4 Periyodik denetimler 53

7.5 Olağanüstü bakım 54
7.5.1 Özel müdahaleler 54



Orijinal talimatlardan çeviri

Packaged Rooftop

5

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

UATYA
4P645202-1

8 Çalışmayı durdurma 55



Orijinal talimatlardan çeviri

Packaged Rooftop

6

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

UATYA
4P645202-1

TEŞEKKÜR EDERİZ
Ürünlerimizden birini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Uzun yıllara dayanan tecrübemize ve tasarıma gösterdiğimiz özenin sonucu olarak, ilk tercih edilen malzemeler ve 
ileri teknoloji kullanılarak tasarlanmıştır.
Bununla birlikte, uygunluk beyanı veya sertifikası, cihazların Avrupa Makine Direktifi’nin güvenlikle ilgili gerekliliklerine 
uygun olduğunu garanti eder.
Kalite seviyesi, sürekli denetim altındadır; bu nedenle ürünlerimiz, Güvenlik, Kalite ve Güvenilirlik ile aynı anlama 
gelir.
Belirtilen veriler, önceden bildirimde bulunmaksızın, ürün iyileştirmesi için herhangi bir zamanda gerekli değişikliklere 
tabi tutulabilir.
Tekrar teşekkür ederiz

Bu üniteyi kurmadan, test etmeden veya çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
Bu kılavuzu ve tüm tamamlayıcı belgeleri, ihtiyaç halinde her zaman hazırda bulunmaları için depolama 
sorumluluğunu üstlenecek olan tesis yöneticisine teslim edin.

Bu belgede gösterilen resimler ve çizimler yalnızca örnek amaçlıdır.
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1 GIRIŞ

1.1 Uyumluluk
Referans standart ve direktifler için kılavuzun ayrılmaz bir parçası olan uygunluk beyanına bakın.

1.2 Açıklama

1.2.1 Semboller
Aşağıda, bu kılavuz ve ünite üzerindeki etiketlerde gösterilen başlıca sembollerin açıklaması bulunmaktadır.

Tehlike sembolü; çok dikkatli olun.

Tehlike sembolü; hareketli mekanik parçalar.

Tehlike sembolü; elektrik gerilimi altındaki parçalar.

Dikkat sembolü; önemli bilgiler.

Not sembolü; ipuçları ve öneriler.

Tehlike sembolü; yanıcı gaz mevcut.
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1.2.2 Etiketler
Yapı özellikleri, mevcut modeller ve teknik veriler için Teknik Kitapçığa bakın.
Üniteye yapıştırılan etiketlerde model, seri numarası, özellikler, güç kaynağı voltajı, vb. görülebilir (aşağıdaki resimler 
yalnızca örnek amaçlıdır).

Üretici, sürekli bir geliştirme politikası benimsediği için bildirimde bulunmaksızın, dokümantasyon ve 
ünitede değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

Teknik kitapçık, doğrudan üniteye yapıştırılmış etiketler ve aşağıda belirtilen çeşitli şemalar, bu 
kılavuzun ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.

Üniteye yapıştırılan etiketlerin çıkartılması veya değiştirilmesi yasaktır.
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2 GÜVENLIK

2.1 Genel uyarılar
Ünitenin etrafındaki alana erişim, korumasız yerlere konumlandırılmışsa ve kalifiye olmayan kişiler tarafından 
erişilebilme ihtimali varsa, özel bir koruma ile engellenmelidir.
Ekipman operatörü, düzenleyici yükümlülüklere uymaktan sorumludur.
Ekipman operatörü; teknik işlemler üzerinde etkili kontrolün yanı sıra, parçaların ve bunların faaliyetlerinin izlenmesi 
ve üçüncü şahıslara erişim sağlama imkanı dahil olmak üzere serbest erişime sahip olan kişidir.
Ekipman operatörü, teknik değişiklik, kontrol ve onarımlara karar verme hakkına sahiptir.
Ekipman operatörü, bakım ve onarım işlemlerinin yürütülmesi için personel veya harici şirketlere talimat verebilir.
Sadece ekipman operatörü tarafından yetkilendirilen teknisyenler üniteye erişebilir.
Ekipmanın kurulumu, bakımı veya onarımı, bir onaylayıcı kuruluş tarafından verilmiş bir sertifikaya sahip personel 
ve şirketler tarafından yapılmalıdır. Avrupa kapsamında bu kuruluş, 16 Nisan 2014 tarihli Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyinin florlu sera gazları ile ilgili 517/2014 sayılı AT yönetmeliğinde yer alan gereklilikleri onaylayan bir üye ülke 
tarafından atanmalıdır.
Üniteye erişen operatör; makinenin teknik ömrü boyunca çeşitli faaliyetleri yürütmek için yeterli derecede bilgi sahibi 
olmasının yanı sıra, IEC 60335-2-40:2018 Ek HH gerekliliklerine, Avrupa kapsamında yerel standartlara ve EN378-4 
standardı ve EN13313 standardına uygun olarak yetkili ve kalifiye olmalıdır.
"Varsa" ,kapatma panellerinin çıkartılması, ünitenin içine erişim sağlar.
Kalifiye olmayan personelin, voltaj kesilmeden ünitenin içine girmesine hiçbir koşulda izin verilmemelidir.
Kullanıcı, ünite ile yalnızca harici kontrol ve onay yoluyla etkileşimde bulunabilir.
Üniteye herhangi bir erişim için, sadece iş yerinde güvenlik ile ilgili gereklilikleri bilen ve bunlara uyan yetkili personele 
izin verilir. Avrupa kapsamında, iş yerinde çalışanların güvenlik ve sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan önlemlerin 
uygulanmasına ilişkin 12 Haziran 1989 tarihli 89/391/EEC sayılı Konsey direktifine bakın.
Ayrıca, kılavuzun öğrenilmesi ve anlaşılması, çalışanların güvenlik ve sağlığına ilişkin riskleri azaltmak için 
vazgeçilmez bir araçtır.
Operatör, kendisi veya başkaları için olası anormallikler, arıza veya tehlikeli durumlar hakkında bilgilendirilmeli ve 
herhangi bir durumda aşağıdaki gerekliliklere uymalıdır:

Acil durum birimi doğrultusunda hareket ederek üniteyi derhal durdurun.

Görev ve teknik bilginizin ötesine geçen müdahaleler yapmayın.

Kişisel inisiyatif almaktan kaçınarak, derhal sorumlu olan amiri bilgilendirin.

Ünite üzerinde herhangi bir müdahale yapmadan önce, güç kaynağı bağlantısını kestiğinizden emin 
olun. Bakım çalışmaları ile ilgili paragrafa bakın.

Ünite üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce, potansiyel olarak yanıcı bir ortam olmadığından 
emin olun; yanma kaynağı olmadığından emin olun; IEC 60335-2-40:2018 Ek HH gereksinimlerine, 
yerel düzenlemelere, Avrupa kapsamında EN378-4 ve EN13313 standardına ve yürürlükteki yerel 
hükümlere uygun olduğundan emin olun.
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UATYA
4P645202-1

Kondansatörlerin ve/veya inverterlerin bulunduğu ünitedeki bazı bileşenler, ana şalter açıldıktan sonra 
da birkaç dakika elektrik yüklü kalabilir.
Ünitenin elektrikli kısımlarıyla temas kurmadan önce 10 dakika bekleyin.

Harici kaynaklardan güç alan devreler (turuncu kabloyla yapılan), ünitenin güç kaynağından 
çıkartılmasından sonra bile gerilim altında olabilir.

Ancak yapılacak çalışma tipine uygun yeterli aydınlatma sağlanıyorsa ünite üzerinde çalışın.

Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması ve önceden yazılı olarak izin verilmeyen ünitedeki herhangi bir değişiklik, 
garantinin derhal iptal edilmesine neden olacaktır.

Stratosferdeki ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımına yönelik düzenlenme ile ilgili kanun; 
soğutucu gazların çevreye dağılmasını yasaklar ve kullanım ömrü sonunda, bu maddeleri elinde 
bulunduran kişilerin geri dönüştürmelerini, satıcıya veya özel toplama merkezlerine iade etmelerini 
zorunlu kılar.
Soğutucu devresinde bulunan soğutucu akışkan, kanunun gerektirdiği belirli bir kontrol rejimine tabi 
olan maddeler arasında belirtilmiştir ve bu nedenle yukarıdaki yükümlülüklerle uyumlu olmalıdır.
Soğutucu akışkan sızıntılarını mümkün olduğunca azaltmak için bakım işlemleri sırasında özel dikkat 
gösterilmesi önerilir.

2.1.1 Emniyet valflerinin tahliyesi
Soğutucu akışkan devresinde mevcutsa, kurulum gereksinimleri ve/veya ulusal standartlar uyarınca, emniyet 
valflerinin tahliyesi dışarı yapılması gerekir.
Dışarı tahliye, en az valf çıkışı ile eşit çapta olması gereken bir boru ile yapılmalı ve borunun ağırlığı valfe ağır 
gelmemelidir.

Tahliye işlemini, daima püskürtücünün insanlara zarar vermeyeceği alanlara yönlendirin.

Sıcak ve soğuk parçalarla temastan kaynaklanan yanma tehlikesi.

Emniyet valflerinin tahliyesi; mazgallara, rögarlara ve soğutucu akışkan içerebilecek diğer açıklıklara 
yakın olmaması sağlanarak, ulusal ve/veya Avrupa direktiflerine uygun bir boru hattı vasıtasıyla 
taşınmalıdır; tahliye işlemini temiz hava girişlerinin, kapıların veya benzer açıklıkların yakınına 
taşımayın; Tahliye işlemini EN378-2'de tanımlandığı şekilde yanma kaynaklarının yakınına taşımayın.
EN378-3 standardı ve/veya yürürlükteki ulusal direktiflerin gerektirdiği şekilde, kurulum alanı 
için yanıcılık riskini değerlendirmek ve tehlike bölgesini sınıflandırmak, kurulumu yapan kişinin 
sorumluluğundadır.

2.1.2 Acil durdurma
Acil bir durumda elektrik panosu üzerinde bulunan kırmızı devre kesme şalteri/ana şalter ile 0 konumuna döndürülerek 
anında kapatma gerçekleştirilir. Devre kesme şalteri 0 konumuna döndürüldüğünde, tüm ünitenin güç kaynağını 
keser.

Devre kesme şalterinin/ana şalterin kullanımı, üniteyi elektriksel olarak izole etmesinin yanı sıra, acil 
durum birimi olarak tasarlanmıştır ve sadece bu nedenle durdurmak için kullanılmalıdır.
Acil durum olmadığında, ünite faaliyetinin durdurulması, ünite kontrol yazılımı aracılığıyla 
gerçekleştirilmelidir.
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2.2 Temel kurallar
Tüm üniteler, üye devletlerin basınçlı ekipmanlar kanunlarının yakınlaştırılması için, Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi'nin 15 Mayıs 2014 tarihli 2014/68/EU Direktifi uyarınca tasarlanmış ve üretilmiştir.
Maksimum güvenlik sağlamak amacıyla olası risklerden kaçınmak için aşağıdaki koşullara uyun:

 - Bu ürün, belirli durumlarda tehlike oluşturabilecek basınçlı kaplar, gerilim altındaki bileşenler, hareketli mekanik 
parçalar, yüksek ve düşük sıcaklık yüzeyleri içerir: herhangi bir müdahale, yürürlükteki standartlar uyarınca gerekli 
niteliklere sahip kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce, sorumlu 
personelin üniteyle birlikte tedarik edilen belgeler hakkında tam bilgi sahibi olduğundan emin olun;

 - Ünitenin yanında daima belgelerin bir kopyasını bulundurun;
 - Bu kılavuzda belirtilen işlemler, ünitede bulunan diğer sistemlerin ve cihazların kullanım talimatı kılavuzlarında 

belirtilen prosedürlerle entegre edilmelidir. Kılavuzlar, cihazları ve olası çalışma yöntemlerini güvenli bir şekilde 
yönetmek için gerekli tüm bilgileri içerir;

 - Ünite üzerinde gerçekleştirilen her türlü bakım veya kontrol işlemi için uygun koruyucu ekipmanları (eldiven, kask, 
koruyucu gözlük, güvenlik ayakkabıları, vb.) kullanın;

 - Ünitenin hareketli parçalarına takılabilecek bol giysi, kravat, zincir ve saat takmayın;
 - Araçları ve korumaları her zaman en iyi durumda kullanın;
 - Kompresörler ve gaz dağıtım boruları yüksek sıcaklıktadır. Bu nedenle, bunlara yakın çalışırken, yeterli koruma 

olmadan ünitenin herhangi bir bileşenine dokunmamaya dikkat edin;
 - Emniyet valflerinin tahliye yolunda çalışmayın;
 - Gruplar korumasız yerlere konumlandırılmışsa ve kalifiye olmayan kişiler tarafından kolayca erişilebiliyorsa, 

yeterli korumaların kurulması zorunludur;
 - Sistem kullanıcısı, bu kılavuza dahil edilmiş ve eklenmiş sistemlerin kurulum ve kullanım kılavuzlarına başvurmakla 

yükümlüdür;
 - Belirgin olmayan olası riskler olabilir. Bu nedenle ünitede uyarılar ve sinyaller bulunmaktadır;
 - Uyarıların çıkartılması yasaktır.

Şunların yapılması kesinlikle yasaktır:
 - insanların güvenliği için sağlanan korumaları kaldırmak veya etkisiz hale getirmek;
 - üniteye takılı güvenlik cihazlarını kısmen de olsa kurcalamak ve/veya değiştirmek.

Alarm sinyalleri ve buna uygun olarak güvenlik cihazlarına müdahale edilmesi durumunda kullanıcı, kalifiye bakım 
teknisyenlerinin derhal müdahalesini talep etmelidir.

Kaza, ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir.

Güvenlik cihazları, bu kılavuzda yer alan talimatlar uyarınca kontrol edilmelidir.
Üretici, orijinal işlev veya kurulum dışındaki farklı işlev ve kurulumlar için ünite parçalarının ayrı ayrı yeniden 
kullanımından kaynaklanan ve insan, evcil hayvan veya eşyalara yönelik herhangi bir zarardan sorumlu değildir. 
Ünitenin bir veya daha fazla parçasının izinsiz kurcalanması/değiştirilmesi yasaktır.
Üretici tarafından tavsiye edilenler dışındaki aksesuarların, aletlerin veya tüketim malzemelerinin kullanılması, 
üreticiyi hukuki ve cezai sorumluluktan muaf tutar.
Ünitenin hizmet dışı bırakma ve sökme işlemleri, yalnızca yeterli eğitime sahip ve donanımlı personel tarafından 
yürütülmelidir.
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Üniteler, üye devletlerin potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan ekipman ve sistemler 
ile ilgili kanunların yakınlaştırılmasına yönelik Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 26 Şubat 2014 
tarihli 2014/34/EU sayılı Direktifi kapsamına girmez.

Üniteye erişen operatör; makinenin teknik ömrü boyunca çeşitli faaliyetleri yürütmek için yeterli 
derecede bilgi sahibi olmasının yanı sıra, IEC 60335-2-40:2018 Ek HH gerekliliklerine, Avrupa 
kapsamında yerel standartlara ve EN378-4 standardı ve EN13313 standardına uygun olarak yetkili ve 
kalifiye olmalıdır.
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2.2.1 Kullanım sınırları - Minimum klimalı ortam alanı ve maksimum soğutucu akışkan 
şarjı
IEC 60335-2-40: 2018 standardının GG Eki’nin GG.9 maddesi (Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 
2-40: Elektrikli ısı pompaları, klimalar ve nem gidericiler için özel gereklilikler, klimalı ortamın alanına göre izin verilen 
maksimum şarj seviyelerini ve kanallı ünite olması durumunda A2L soğutucuların kullanılması için havalandırma 
gerekliliklerini tanımlar. Tüm ayrıntılar için bkz: IEC 60335-2-40:2018 standardı.
"mc" (kg) kurulu ve soğutucu akışkan şarjı ile donatılmış ünite tarafından servis edilen klimalı ortamın "TAmin” toplam 
minimum alanı, aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır:

Ünite

Sıcak gaz son ısıtma seçeneği olmayan üniteler için Sıcak gaz son ısıtma seçeneği olan üniteler için
mc TAmin mc TAmin
[kg] m2 [kg] m2

Devre 1 Devre 2 Devre 1 Devre 2
UATYA25 7 - 20,7 8,3 - 24,4
UATYA30 10 - 29,6 11,3 - 33,5
UATYA40 12 - 35,5 13,7 - 40,6
UATYA50 15 - 44,4 17 - 50,4
UATYA60 18 - 53,3 21 - 62
UATYA70 18 - 53,3 21 - 62
UATYA80 23 - 68,1 26,9 - 79,6
UATYA90 24 - 71,1 28 - 83

UATYA100 28 - 82,9 32,3 - 95,7
UATYA110 30 - 88,8 34,7 - 102,8
UATYA120 36 - 106,6 41,2 - 122,1
UATYA140 19 19 56,3 23,1 23,1 68,4
UATYA150 19 19 56,3 23,1 23,1 68,4
UATYA160 23 23 68,1 27,9 27,9 82,6
UATYA180 25 25 74 25 25 74
UATYA190 25 25 74 25 25 74

Sızıntı durumunda ünite kontrol sinyali ile bu damperler tamamen açılmadığı müddetçe, minimum alan 
hesaplamasında dikkate alınan boşluklara hiçbir bölge damperi takılmamalıdır.

Şarjın değiştirilmesi durumunda minimum alan, aşağıdaki formül kullanılarak elde edilen sonuçtan her zaman daha 
yüksek olacak şekilde yeniden değerlendirilmelidir:

Nerede:
 - Madded, kurulum sırasında eklenen kilogram cinsinden soğutucu akışkan şarjı.

Toplam "mc+madded", her bir devre için 79,8 kg'dan az olmalıdır.

Klimalı ortam alanına göre minimum alan aşağıda gösterilmiştir
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Şek. 1 Toplam minimum kurulum alanı
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Ünite; konumu IEC 60335-2-40:2018 standardının MM Ek’ine göre doğrulanmış olan, IEC 60335-2-40:2018 
standardının LL Ek’i uyarınca soğutucu akışkan sızıntılarının tespit edilmesi için bir sistemle donatılmıştır.
Soğutucu akışkan sızıntısı tespit sisteminin bir sızıntı tespit etmesi durumunda, ünite şu şekilde hareket edecektir:

• Kompresörler kapatılır;
• sabit akış düzenlemesindeki besleme ve dönüş havalandırması (varsa) sabit bir değere ayarlanır. 

Havalandırmaların kapatılması, zaman çizelgesi ile devre dışı bırakılacaktır. Bu, hava akışının “Qmin” değerinin 
altına düşmesini önlemek içindir (aşağıya bakın);

• herhangi bir dış bölge damperini açmak için elektrik panosu içindeki bir röleye enerji akımı verilir;
• tam bir dış hava girişi ve dönüş havasının tamamen dışarı atılması için damperler (üniteye takılıysa) yönetilir.

Dış bölge damperleri varsa, bunlar bir soğutucu akışkan sızıntısı durumunda açılabilecekleri şekilde 
son noktada gösterilen röleye bağlanmalıdır.

Minimum kurulum alanı hesaplamasına dahil olan boşluklara monte edilen alan damperleri, 
sistemin güvenliğini sağlamak için bakım çalışmaları hariç, kurulumdan sonra her zaman elektrikle 
çalıştırılmalıdır.

Sızıntı tespit sistemi tarafından ölçülen soğutucu akışkan seviyesi müdahale eşiğinin altına düştükten sonra kontrolör, 
yukarıda bahsedilen eylemleri 5 dakika daha aktif tutacaktır. Sistemin yangın ve dumandan koruma sistemleri, bu 
fonksiyona göre daha önemli olabilir.

Sızıntı detektörü bir sızıntı tespit ederse, ünitenin kontrolör, BMS veya dijital giriş yoluyla kapatılması 
durumunda bile yukarıdaki işlemler başlayacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak, ünitenin elektrik panosunda sızıntı detektörüne bağlı bir röle bulunmaktadır. 
Bu röle, ünite kontrol panosunun arızalanması durumunda bile sızıntı detektörü alarmını izlemek için 
kullanılabilir.

M3⁄h ile ifade edilen klimalı ortamda ünite tarafından işlenen minimum hava akışı (Qmin), aşağıdaki tabloda gösterilen 
değerlere uygundur:

Ünite
Sıcak gaz son ısıtma seçeneği olmayan üniteler için Sıcak gaz son ısıtma seçeneği olan üniteler için

mc Qmin mc Qmin
[kg] m3/h [kg] m3/h

UATYA25 7 - 1368 8,3 - 1613
UATYA30 10 - 1954 11,3 - 2208
UATYA40 12 - 2345 13,7 - 2680
UATYA50 15 - 2932 17 - 3326
UATYA60 18 - 3518 21 - 4095
UATYA70 18 - 3518 21 - 4095
UATYA80 23 - 4495 26,9 - 5255
UATYA90 24 - 4691 28 - 5479

UATYA100 28 - 5472 32,3 - 6315
UATYA110 30 - 5863 34,7 - 6783
UATYA120 36 - 7036 41,2 - 8059
UATYA140 19 19 3713 23,1 23,1 4515
UATYA150 19 19 3713 23,1 23,1 4515
UATYA160 23 23 4495 27,9 27,9 5453
UATYA180 25 25 4886 25 25 4886
UATYA190 25 25 4886 25 25 4886

Ünite tarafından fark basınç transmitteri aracılığıyla ölçülen hava akışının yukarıdaki değerlerin altına 
düşmesi durumunda, diferansiyel basınç transmitterinden gelen hava akış alarmı, ünitenin kullanıcı 
arayüzünde görüntülenecek ve ünite kapatılacaktır.

Besleme ve dönüş hava kanalları, doğrudan klimalı ortama bağlanmalıdır. Asma tavan gibi açık alanlar, dönüş havası 
kanalı olarak kullanılmamalıdır.
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2.2.2 Soğutucu akışkan sızıntısı detektörü
Bu ünite, bir soğutucu gaz detektörü ile donatılmıştır.
Kurulumdan sonra detektörün etkili olması için, bakım çalışmaları hariç her zaman elektrikle 
çalıştırılmalıdır.

Soğutucu akışkan sızıntısı detektörü, ünitede dahili hava bobini ile besleme havalandırma(lar)ı arasına monte edilir.

Bu cihaz, önceki "Kullanım sınırları - Minimum kurulum alanı ve maksimum soğutucu akışkan şarjı" paragrafında 
belirtilenlerin uygulanması için soğutucu akışkan sızıntılarının anında tespit edilmesini sağlar.

Detektörün dahili bir otomatik test rutini vardır. Bu rutin esnasında bir arıza tespit edilirse ünite 
kontrolörü, sabit akış düzenlemesindeki besleme ve dönüş havalandırmasını (varsa) sabit bir değere 
ayarlar. Bu, "Kullanım sınırları - Minimum kurulum alanı ve maksimum soğutucu akışkan şarjı" 
paragrafında tanımlandığı gibi “Qmin” hava akışı değerinin altına düşürmemek içindir. Besleme ve geri 
dönüş havalandırmasının (varsa) kapatılması da her zaman gerekli minimum hava akışına sahip 
olmak için zaman çizelgesi ile devre dışı bırakılacaktır.

Soğutucu akışkan sızıntısı tespit sisteminin bir arıza sinyali vermesi ve hava akışının minimum 
değer olan “Qmin” değerine ulaşamaması durumunda, elektrik panosu içinde bulunan özel bir röle 
etkinleştirilecektir. Bu sinyal, kullanıcıyı hava akışının azaldığına dair uyarmak için kullanılmalıdır 
(örneğin; sesli bir sinyal ve yanıp sönen bir ışık aracılığıyla).

Sensörde bir soğutucu akışkan sızıntısı tespit etmesi durumunda, ölçülen değer eşik değerlerin 
altına düştüğünde, alarm durumu otomatik olarak sıfırlanmaz. Sızıntı tespit edilip onarıldıktan sonra, 
soğutucu akışkan sızıntısı alarmı manuel olarak sıfırlanabilir. Alarmı sıfırlamak için, soğutucu akışkan 
sızıntısı sensörü kapatılıp tekrar açılmalıdır (kablosunu çıkartarak ve yeniden bağlayarak); bu 
işlemden sonra bile alarm sıfırlanmazsa, sızıntının 10.000 ppm'yi aştığı ve sensörün değiştirilmesi 
gerektiği anlamına gelir.

Sızıntı detektörü sensörünün öngörülen 10 yıllık geçerliliği vardır. Detektörün içinde bir geri sayım 
ayarlanır ve ünite kontrolörü tarafından okunur.
Geri sayımın sona ermesinden altı ay önce, ünitenin kullanıcı arayüzünde bir sinyal görünecektir. 
Kalibrasyon zamanında yapılmazsa, kullanıcı arayüzünde yeni bir mesaj görünecek ve ünite, yukarıda 
açıklanan soğutucu akışkan sızıntısı detektörünün arızalanması durumunda olduğu gibi çalışacaktır.
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2.2.3 Eşanjörlere su akış hızı
Çalışma sırasında su akış hızının, Teknik Kitapçıkta belirtilen ünitenin nominal akış hızının 1,5 katından fazla ve 0,5 
katından az olmamasını sağlamak gerekir.

Her durumda, eşanjörlerden izin verilen su giriş ve çıkış koşulları için özel Teknik Kitapçığa bakın.

2.2.4 Suyun bileşimi
Suda çözünmüş maddelerin olması, eşanjörlerde korozyona neden olabilir.
Su parametrelerinin aşağıdaki tabloya uygun olmasını sağlamak zorunludur:

Açıklama Değerler
Toplam Sertlik 2,0 ÷ 6,0 °f
Langeliyer İndeksi - 0,4 ÷ 0,4
pH 7,5 ÷ 8,5
Elektriksel iletkenlik 10÷500 µS/cm
Organik öğeler -
Hidrojen karbonat (HCO3- ) 70 ÷ 300 ppm
Sülfatlar (SO42- ) < 50 ppm
Hidrojen karbonat / Sülfatlar (HCO3-/SO42- ) > 1
Klorürler ( Cl- ) < 50 ppm
Nitratlar (NO3- ) < 50 ppm
Hidrojen sülfür (H2S) < 0,05 ppm
Amonyak (NH3) < 0,05 ppm
Sülfitler (SO3), serbest klor (Cl2) < 1 ppm
Karbondioksit (CO2) < 5 ppm
Metal katyonlar < 0,2 ppm
Manganez iyonlar (Mn++) < 0,2 ppm
Demir iyonlar (Fe2+, Fe3+) < 0,2 ppm
Demir + Manganez < 0,4 ppm
Fosfatlar (PO43-) < 2 ppm
Oksijen < 0,1 ppm

ppm = mg/l
Tabloda belirtilen sınırların üzerinde değerlere sahip su kullanımı garantiyi derhal geçersiz kılar.
Suda bulunan ve filtre tarafından tutulmayan ve bu nedenle eşanjörlerde birikerek zamanla arızalara ve/veya 
bozulmalara neden olabilecek olası organik maddeleri ortadan kaldırmak için bir sistemin tedarik edilmesi zorunludur.
Organik maddeler içeren su kullanımı, garantiyi derhal geçersiz kılar.
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2.2.5 Yanıcı soğutucu akışkanlar için uyarılar

R32 gibi hafif yanıcı soğutucu akışkanlara (A2L) sahip ünitelerin kurulumu, geçerli olduğu yerlerde 
Avrupa standartlarına ve düzenlemelerine ve yerel standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Aşağıdaki bilgiler, IEC 60335-2-40:2018 standardına ve eklerine (bundan sonra "Ek" olarak 
anılacaktır) uygun olarak sağlanmıştır ve standardın, kullanım referansı olan İngilizce versiyonuna 
çevrilmiştir.

(Ek DD.2) Buz çözme işlemini hızlandırmak veya üniteyi temizlemek için üretici tarafından tavsiye 
edilenler haricinde başka sistemler kullanmayın.

Dış ünite, kesintisiz işletimde yanma kaynaklarının (örneğin: açık alevler, gaz brülörü veya bir elektrikli 
ısıtıcı) bulunmadığı bir ortamda depolanmalıdır.

Delmeyin veya yakmayın.

Soğutucu akışkanların koku içermeyebileceğini unutmayın.

(Ek DD.3.3) Çalışanların nitelikleri

Ünitenin herhangi bir kurulumu, bakımı, onarımı, sökülmesi ve demontajı, IEC 60335-2-40:2018 Ek HH uyarınca ve 
yürürlükteki standartların gerekliliklerini karşılayan kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
İşlem örnekleri şunlardır:

• soğutucu devresinin açılması;
• sızdırmaz mahfazalı bileşenlerin açılması;
• havalandırmalı bölmelerin açılması.

(Ek DD.4) İşlemlere yönelik bilgiler

(Ek DD.4.2) Sahadaki kontroller

Yanıcı soğutucu akışkanlar içeren sistemler üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce, yanma riskinin en aza 
indirildiğinden emin olmak için sahada bazı güvenlik kontrollerinin yapılması gerekir. Klima sistemlerinin onarımı için 
herhangi bir işlem yapılmadan önce DD.4.3 ila DD.4.7 dahil olmak üzere bu ikisi arasındaki maddeler karşılanmalıdır.
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(Ek DD.4.3) İşletim prosedürü

Tüm işlemler, herhangi bir gaz veya yanıcı buharın mevcut olma riskini en aza indirmek için kontrollü bir prosedüre 
göre gerçekleştirilmelidir.

(Ek DD.4.4) Genel çalışma alanı

Ünitede ve çalışma alanında çalışan tüm personel, yapılması gereken işe özgü özellikler konusunda bilgilendirilmelidir. 
Kapalı alanlarda çalışmaktan kaçınılmalıdır.

(Ek DD.4.5) Soğutucu akışkan mevcudiyetine yönelik kontroller

Teknisyenlerin potansiyel olarak yanıcı atmosferlerin varlığından haberdar olmasını sağlamak için çalışma alanı, 
işlem öncesinde ve sırasında uygun bir soğutucu akışkan detektörü ile kontrol edilmelidir.
Kullanılan soğutucu akışkan veya sızıntı detektörünün ünitenin soğutucu akışkanı ile kullanıma uygun olduğundan 
(örneğin kıvılcıma neden olmadığından), sızdırmaz şekilde düzgün kapatıldığından veya kendinden emniyetli 
olduğundan emin olun.

(Ek DD.4.6) Söndürme sistemlerinin mevcudiyeti

Ünite üzerinde, ünite parçaları sıcaklığının yükseltilmesini gerektiren herhangi bir çalışma yapılacaksa (örn; 
lehimleme), uygun bir söndürme sistemi hazır bulundurulmalıdır. Soğutucu akışkan şarjı alanının yanında bir toz 
veya CO2 söndürme sistemi olması zorunludur.

(Ek DD.4.7) Yanma kaynağının olmaması

Ünite üzerinde işlem yapan hiçbir operatör, yanma veya patlama riskine neden olacak şekilde herhangi bir yanma 
kaynağı kullanmamalıdır. Sigara da dahil olmak üzere tüm olası yanma kaynakları, bu aşamalar sırasında soğutucu 
akışkan çevreye salınabileceği için ünitenin kurulum, onarım, sökme veya imha alanlarından yeterli uzakta tutulmalıdır. 
Herhangi bir işleme başlamadan önce, yanma riski olmadığından veya açık alevlerin bulunmadığından emin olmak 
için ünite etrafındaki alan analiz edilmelidir. "Sigara içilmez" işareti görüntülenmelidir.
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(Ek DD.4.8) Havalandırmalı alan

Herhangi bir sistem bileşenini kesmeden veya herhangi bir "sıcak" çalışma gerçekleştirmeden önce, işlemin 
gerçekleştirildiği alanın açık veya yeterince havalandırılmış olduğundan emin olun. Çalışmanın yürütüldüğü süre 
boyunca belirli bir havalandırma oranı sürekli olarak sürdürülmelidir. Havalandırma havası, her türlü soğutucu akışkan 
sızıntısını güvenli bir şekilde dağıtmalı ve tercihen serbest bir atmosfere göndermelidir.

(Ek DD.4.9) Klima ünitesi üzerindeki kontroller

Bazı elektrikli bileşenler değiştirildiğinde, yeni bileşenlerin amaca uygun şekilde olması ve teknik özellikleri 
karşılaması gerekir. Daima üreticinin bakım ve onarım kılavuzlarına uyulmalıdır. Herhangi bir şüphe durumunda 
işlemi gerçekleştirmeden önce üreticinin teknik yardımına danışın.
Yanıcı soğutucu akışkanlar kullanan kurulumlar için aşağıdaki kontroller yapılmalıdır (bazı maddeler yalnızca yapı 
içine monte edilmiş soğutucu akışkan içeren ünite veya bileşenler için geçerlidir):

• soğutucu akışkan şarjı, soğutucu akışkan içeren parçaların monte edildiği alanın boyutuna uygun olmalıdır;
• havalandırma makineleri ve tahliye sistemleri düzgün çalışmalı ve engellenmemelidir;
• ünitenin ve bileşenlerin etiket ve işaretleri görünür ve okunaklı olmalıdır. Okunamayan etiketler ve işaretler 

değiştirilmelidir;
• Soğutucu akışkan boruları veya soğutucu akışkan içeren bileşenler; bileşenlerin korozyona dayanıklı 

malzemelerden yapılmaması veya korozyona karşı korunmaması durumunda, kendilerini aşındırabilecek 
maddelere maruz kalmayacakları bir konuma kurulmalıdır.

(Ek DD.4.10) Elektrikli bileşenlerin kontrolleri

Elektrikli bileşenlerin onarım ve bakımı, ilk güvenlik kontrollerini ve bileşen inceleme prosedürlerini içermelidir. Güvenliği 
tehlikeye atabilecek bir arıza olması durumunda, arıza çözülene kadar devreye hiçbir güç kaynağı bağlanmamalıdır. 
Arıza hemen çözülemezse ancak müdahaleye devam edilmesi gerekiyorsa, uygun bir geçici çözüm uygulanmalıdır. 
Bu çözüm, tüm tarafların bilgilendirilmesi amacıyla ünite sahibine bildirilmelidir.
İlk güvenlik kontrolleri şunları içerir:

• kondansatör tahliyesinin doğrulanması; herhangi bir kıvılcım olasılığını önleyecek şekilde gerçekleştirilmelidir;
• soğutucu akışkan şarjı, soğutucu akışkanın geri kazanımı veya vakum işlemleri sırasında hiçbir aktif bileşen 

açığa çıkmamalıdır;
• topraklama bağlantısının sürekliliği kontrol edilmelidir.

(Ek DD.5) Sızdırmaz mahfazalı bileşenlerin onarımı

(Ek DD.5.1)

Sızdırmaz mahfazalı bileşenlerin onarımı sırasında, korumaları, sızdırmaz kapakları, vb. çıkarmadan önce çalışılacak 
üniteden tüm güç kaynaklarının bağlantıları kesilmelidir.
Müdahale sırasında ünitenin elektrikli güç kaynağını devam ettirmek kesinlikle gerekliyse, potansiyel olarak tehlikeli 
olabilecek durumlar hakkında uyarmak için en kritik noktaya sürekli çalışan bir soğutucu akışkan detektör sistemi 
yerleştirilmelidir.
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(Ek DD.5.2)

Elektrikli bileşenler üzerinde çalışırken, koruyucu mahfazaların koruma seviyesinden ödün verecek şekilde 
değiştirilmemesine özellikle dikkat edilmelidir.
Bunlara; kabloların hasar görmesi, aşırı sayıda bağlantı, orijinal teknik özelliklere uygun yapılmamış bağlantılar, 
kablo rakorlarının yanlış montajı vb. dahil edilmelidir.
Cihazın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
Yalıtım veya sızdırmazlık malzemelerinin, yanıcı karışımların içeri girmesini önleyemeyecek duruma geldiği zamana 
kadar bozulmadığından emin olun. Yedek parçalar, üreticinin teknik özelliklerine uygun olmalıdır.

(Ek DD.6) Kendinden emniyetli bileşenlerin onarımı

Kullanılan cihaz için izin verilen voltaj ve akımı aşmadığından emin olmadan devreye kalıcı endüktif veya kapasitif 
yük uygulamayın.
Kendinden emniyetli bileşenler, yanıcı bir atmosfer bulunduğunda gerilim altında çalışılabilecek tek bileşenlerdir. Test 
cihazı doğru şekilde ayarlanmalıdır.
Bileşenleri yalnızca üretici tarafından belirtilen parçalarla değiştirin. Diğer parçalar, bir sızıntı durumunda soğutucu 
akışkanın tutuşmasına neden olabilir.

(Ek DD.7) Kablolama

Kablo bağlantılarının aşınma, korozyon, aşırı basınç, titreşim, keskin kenarlar veya diğer olumsuz çevresel 
faktörlere maruz kalmadığından emin olun. Bunları kontrol ederken, ayrıca eskiyip yıpranma veya kompresör ya da 
havalandırmalar gibi kaynakların neden olduğu sürekli titreşimlerin etkisi de hesaba katılmalıdır.

(Ek DD.8) Yanıcı soğutucu akışkan tespiti

Bir soğutucu akışkan sızıntısını aramak veya tespit etmek için hiçbir koşulda olası bir yanma kaynağı kullanılmamalıdır. 
Halid lambası (veya açık alev kullanan herhangi bir başka detektör) kullanılmamalıdır.
Aşağıdaki tespit yöntemlerinin tüm soğutucu akışkan sistemleri için kabul edilebilir olduğu düşünülmektedir.
Elektronik kaçak detektörleri, soğutucu akışkan sızıntılarını tespit etmek için kullanılabilir; ancak yanıcı soğutucu 
akışkanlar söz konusu olduğunda bu hassasiyet yeterli olmayabilir veya yeniden kalibrasyon gerekebilir (tespit 
sistemi soğutucu akışkan içermeyen bir alanda kalibre edilmelidir). Sızıntı detektörünün potansiyel bir yanma kaynağı 
olmadığından ve kullanılan soğutucu akışkan için uygun olduğundan emin olun.Tespit sistemi, soğutucu akışkanın 
LFL yüzdesine ayarlanmalı, kullanılan soğutucu akışkanı için kalibre edilmeli ve uygun gaz yüzdesi (minimum %25) 
onaylanmalıdır.
Sızıntı tespit sıvıları aynı zamanda çoğu soğutucu akışkanla kullanım için uygundur; ancak klor, soğutucu akışkanla 
reaksiyona girip bakır boruları aşındırabileceği için klor içeren deterjanların kullanımından kaçınılmalıdır.
Not: Sızıntı tespit sıvılarının örnekleri şunlardır:

• kabarcık yöntemi;
• optik beyazlatma yöntemi.

Herhangi bir sızıntı olduğundan şüpheleniliyorsa, tüm açık alevler kaldırılmalı/söndürülmelidir.
Lehimleme gerektiren bir sızıntı bulunması durumunda, tüm soğutucu akışkan sistemden çıkartılmalı veya sistemin 
sızıntıdan uzak olan bir kısmında izole edilmelidir (yalıtım valfi aracılığıyla). Soğutucu akışkan, Ek DD.9'a uygun 
olarak çıkartılmalıdır.
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(Ek DD.9) Sökme ve tahliye

Soğutucu akışkan devresi onarım veya herhangi bir başka amaçla açıldığında, geleneksel prosedürler kullanılmalıdır. 
Bununla birlikte, yanıcı soğutucu akışkanlar için yanıcı olduğu dikkate alınması gereken bir husus olduğundan en iyi 
uygulamayı izlemek önemlidir.
Aşağıdaki prosedür izlenmelidir:

• soğutucu akışkanı kaldırın;
• devreyi inert gazla yıkayın (A2L soğutucu akışkan için isteğe bağlı);
• devreyi boşaltın (A2L soğutucu akışkan için isteğe bağlı);
• devreyi keserek veya lehimleyerek açın.

Soğutucu akışkan şarjının uygun geri kazanım kaplarında geri kazanılması gereklidir. A2L dışında farklı yanıcı 
soğutucu akışkanlar içeren üniteler için, üniteyi yanabilirlik açısından güvenli hale getirmek amacıyla sistem, 
oksijensiz nitrojen ile yıkanmalıdır. Bu işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Soğutma devrelerini yıkamak için 
basınçlı hava veya oksijen kullanılmamalıdır.
A2L haricinde farklı yanıcı soğutucu akışkan içeren ünitelerde oksijensiz nitrojen ile sistemdeki vakum parçalanarak 
ve çalışma basıncına ulaşılıncaya kadar basılmaya devam edilerek yıkama yapıldıktan sonra atmosfere tahliye 
edilmeli ve ardından sistem vakuma geri döndürülmelidir. Bu işlem, sistemde soğutucu akışkan kalmayıncaya kadar 
tekrarlanmalıdır. Son oksijensiz nitrojen şarjı kullanıldığında, müdahalenin yapılabilmesi için sistem atmosferik 
basınca kadar boşaltılmalıdır. Borularda lehimleme yapılması gerekiyorsa, bu işlem kesinlikle çok önemlidir.

(Ek DD.10) Şarj prosedürü

Geleneksel şarj prosedürüne ek olarak, aşağıdaki gereklilikler karşılanmalıdır:
• şarj ekipmanı kullanıldığında farklı soğutucu akışkan kontaminasyonu oluşmadığından emin olun. Hortumlar 

veya hatlar, içlerindeki soğutucu akışkan içeriğini en aza indirmek için mümkün olduğunca kısa olmalıdır;
• kaplar talimatlara göre uygun konumda tutulmalıdır;
• devreyi soğutucu akışkan ile doldurmadan önce klima sisteminin topraklandığından emin olun;
• şarj işlemi tamamlandığında sistemi etiketleyin;
• sistemin aşırı miktarda soğutucu akışkan ile doldurulmaması için son derece dikkatli olunmalıdır.

Sistemi doldurmadan önce uygun bir karışım ile preslenerek sızdırmazlığı test edilmelidir. Sistem, doldurma 
tamamlandıktan sonra ve çalıştırılmadan önce sızıntı detektörü ile test edilmelidir. Sahadan ayrılmadan önce ek bir 
sızıntı tespit testi yapılmalıdır.

(Ek DD.11) Sökme

Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce, teknisyenin üniteye ve tüm ayrıntılarına tamamen aşina olması önemlidir. 
Tüm soğutucu akışkanların güvenli bir şekilde geri kazanılması iyi bir uygulamadır. Bu işlemi gerçekleştirmeden 
önce, geri kazanılan soğutucu akışkanı yeniden kullanmadan önce bir analizin gerekli olması durumunda yağ ve 
soğutucu akışkan karışımından bir numune alınmalıdır.
a) Sistemi ve nasıl çalıştığını öğrenin.
b) Sistemi elektriksel olarak izole edin.
c) Prosedürü gerçekleştirmeden önce şunlardan emin olun:

• gerekirse, soğutucu akışkan kaplarını hareket ettirmek için mekanik bir taşıma sisteminin mevcut olduğundan;
• tüm kişisel koruyucu ekipmanın mevcut olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından;
• geri kazanma sürecinin daima yetkili bir kişi tarafından denetlendiğinden;
• şarj işlemi tamamlandığında sistemi etiketleyin;
• geri kazanım sistemi ve kapların uygun standartlarla uyumlu olduğundan.
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d) Mümkünse sistemi tahliye edin.
e) Vakumlama mümkün değilse, soğutucu akışkanı sistemin farklı bölümlerinden boşaltmak için bir toplayıcı oluşturun.
f) Geri kazanım işlemini gerçekleştirmeden önce kabın terazinin üzerine yerleştirildiğinden emin olun.
g) Geri kazanım makinesini çalıştırın ve talimatlara uygun olarak kullanın.
h) Kapları aşırı yüklemeyin (%80'den fazla sıvı dolum hacmi yüklemeyin).
i) Geçici de olsa kapların maksimum çalışma basıncını aşmayın.
j) Kaplar doğru bir şekilde doldurulduğunda ve işlem tamamlandığında, silindirlerin ve ünitenin derhal sahadan 
çıkartıldığından ve ünitenin tüm yalıtım valflerinin kapatıldığından emin olun.
k) Geri kazanılan soğutucu akışkan, filtrelenip kontrol edilmediği müddetçe başka bir sisteme yüklenmemelidir.

(Ek DD.12) Etiketleme

Ünite, soğutucu akışkanın kaldırıldığı ve boşaltıldığını gösteren bir etiket ile etiketlenmelidir. Etikete tarih ve imza 
atılmalıdır. Yanıcı soğutucu akışkanlar içeren sistemler için, ünite üzerindeki etiketlerin sistemin yanıcı soğutucu 
akışkan içerdiğini gösterdiğinden emin olun.

(Ek DD.13) Geri Kazanım

Bakım ve sökme işlemi için bir sistemden soğutucu akışkanı çıkartırken, tüm soğutucu akışkanların güvenli bir şekilde 
çıkartılması tavsiye edilir.
Soğutucu akışkanı kaplara aktarırken, soğutucu akışkanı geri kazanmak için yalnızca uygun kapların kullanıldığından 
emin olun. Toplam sistem doluluğunu korumak için doğru sayıda geri kazanım kabı bulunduğundan emin olun. 
Kullanılan tüm kaplar, geri kazanılan soğutucu akışkan için tayin edilmeli ve bu soğutucu akışkan için etiketlenmelidir 
(örn. özel soğutucu akışkan geri kazanım kapları). Kaplar, iyi çalışma koşullarında emniyet valfi ve kapatma vanası 
ile donatılmış olmalıdır. Boş geri kazanım kapları boşaltılmalı ve mümkünse geri kazanım işlemine başlamadan önce 
soğutulmalıdır.
Geri kazanım sistemi; iyi çalışır durumda, talimatlarla eksiksiz şekilde uyumlu ve geçerli ise yanıcı soğutucu akışkanlar 
da dahil olmak üzere tüm uygun soğutucu akışkanların geri kazanımı için ideal olmalıdır. Ek olarak, iyi çalışma 
koşullarında kalibre edilmiş teraziler mevcut olmalıdır. Hortumlar, eklemsiz kaplinlerle donatılmış ve iyi durumda 
olmalıdır. Geri kazanım sistemini kullanmadan önce, iyi çalışır durumda olduğundan, uygun bakımın yapıldığından 
ve soğutucu akışkan salınımı durumunda yanmayı önlemek için ilgili tüm elektrikli bileşenlerin sızdırmaz şekilde 
kapatıldığından emin olun. Herhangi bir şüphe durumunda, üreticiyle iletişime geçin.
Geri kazanılan soğutucu akışkan, uygun geri kazanım kaplarında tedarikçiye iade edilmeli ve tehlikeli atık taşıma 
belgesi hazırlanmalıdır. Soğutucu akışkanları geri kazanım sistemlerinde ve özellikle kaplarda karıştırmayın.
Kompresörler veya kompresör yağının çıkartılması gerekiyorsa, yanıcı soğutucu akışkanın yağ ile karışmamasını 
sağlamak için kompresörlerin kabul edilebilir bir seviyeye kadar boşaltıldığından emin olun. Kompresör tedarikçiye 
iade edilmeden önce tahliye işlemi yapılmalıdır. Bu işlemi hızlandırmak için sadece kompresör gövdesinin elektrikli 
ısıtması kullanılabilir.
Yağ sistemden geri kazanıldığında, güvenli bir şekilde hareket ettirilerek taşınmalıdır.
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2.3 Gürültü
Bileşenlerinin aktif hale getirilmesiyle ünitenin çalışmaya başlaması, yoğunluğu çalışma derecesine göre değişen 
gürültü yayar.
Doğru yer seçimi ve doğru kurulum, ünitenin rezonans, yansıma ve titreşimler nedeniyle rahatsız edici gürültüye 
neden olmasını önler.

2.4 Kalıntı riskler
Ünite; tasarım gereği makul şekilde ortadan kaldırılamayan veya yeterince sınırlandırılamayan tehlikelere karşı 
insanları, nesneleri ve hayvanları korumak için uygun teknik araçlar kullanır.
Ünitenin normal çalışması için bir operatöre gerek duyulmaz. Ünitenin "KAPALI" konumdan "AÇIK" konuma geçişi 
veya bunun tersi, riskli bölgelere erişmek gerekmeksizin uzaktan veya ekran aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Erişimin sınırlandırılması, normal çalışma sırasında kalıntı riskleri ortadan kaldırmak için doğru kurulumun bir 
parçasıdır.

Sınırlamaların kaldırılması, soğuk, sıcak ve keskin kenarlı parçalara erişim sağlar.

Elektrik kutuları ve elektrik panosunun açılması, gerilim altındaki parçalara erişim sağlar.

Aletlerin soğutucu devresine bağlanması, hafif yanıcı soğutucu akışkanın salınmasına neden olabilir.

Şunlar yasaktır:
 - insanların güvenliği için sağlanan korumaları kaldırmak veya etkisiz hale getirmek;
 - üniteye takılı güvenlik cihazlarını kısmen de olsa kurcalamak ve/veya değiştirmek.

Isı pompası çalışırken, buz çözme döngüleri sırasında buz bobinden eriyerek yere su damlar.
Su uygun şekilde boşaltılmazsa, negatif ortam sıcaklıkları durumunda tehlikeli buz tabakaları oluşur.
Kazaları önlemek için alana erişimi tanımlayın.
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2.5 Soğutucu akışkanla ilgili güvenlik bilgileri
Bu ürün, Kyoto protokolüne dahil olan florlu sera gazları içerir. Bu gazları atmosfere salmayın.
Soğutucu akışkan tipi: R32.
GWP Değeri: 677. Şu baz alınarak: "IPCC Fifth Assessment Report". 
GWP, küresel ısınma potansiyelidir.
Soğutucu akışkan miktarı, ünite veri etiketinde belirtilmiştir. Yerel ve/veya Avrupa standartları uyarınca herhangi bir 
soğutucu akışkan sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için periyodik denetimler gereklidir.

2.5.1 Sağlıkla ilgili tehlikeler ve sonuçları
Kazara salınması durumunda, sıvının hızlı buharlaşması donmaya neden olabilir.
Sıvı ile temas etmesi durumunda:

 - etkilenen parçaları suyla çözün;
 - giysileri dikkatli şekilde çıkartın;
 - suyla iyice durulayın.

Kirlenmiş giysiler ve ayakkabılar yeniden kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
Yüksek buhar konsantrasyonları baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, mide bulantısı, bayılma ve kardiyak aritmiye 
neden olabilir.
Solunması halinde zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın. Suni solunum ve/veya oksijen gerekli olabilir. Derhal bir 
doktor çağırın.
Gözle teması halinde kontak lensleri çıkartın. Derhal en az 15 dakika göz kapaklarının altı dahil bol su ile yıkayın.

Soğutucu akışkan üreticisi tarafından düzenlenen güvenlik veri sayfası, ünite Üreticisinden temin 
edilebilir.

Bu ünitelerde kullanılan soğutucu akışkanlar, sınırlı bir yanıcılık (alev hızı <10 cm/sn) ile belirtilen 
ASHRAE'ye göre A2L olarak sınıflandırılır. Herhangi bir soğutucu akışkan sızıntısı, salınımı 
çevreleyen alanın alt kısmında durma eğilimindedir.
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3 ÜRÜNÜN ALINMASI VE DEPOLANMASI

3.1 Alınması
Teslim alırken, fabrikadan mükemmel durumda çıkıp çıkmadığını göz önünde bulundurarak ünitenin bütünlüğünü 
kontrol edin.
Herhangi bir hasar derhal nakliyeciye bildirilmeli ve onay imzası atılmadan önce Teslimat Kağıdına not edilmelidir.
Yetkili ticaret ofisi veya Üretici, hasarın boyutu hakkında en kısa zamanda bilgilendirilmelidir.
Müşteri, ilgili herhangi bir hasara ilişkin yazılı ve fotoğraflı bir rapor doldurmalıdır.
Ambalaj malzemelerinin imhası alıcının sorumluluğundadır ve gerçekleştirildiği ülkede yürürlükte olan standartlara 
uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

3.2 Nakliye
Ünite, kara yolu nakliyesi sırasında kendisine zarar verebilecek veya kaza oluşturabilecek herhangi bir hareket 
olasılığını önlemek için uygun araçlarla ve doğru bir blokaj ile fabrikadan gönderilir.
Yolculuğa devam etmek için başka ulaşım araçlarına aktarmanın öngörülmesi durumunda, hasarı önlemek amacıyla 
hem kullanılan araçlara hem de sabitlemeye ilişkin doğru güvenlik koşullarının sağlanmasına yönelik gerekli tüm 
önlemlerin alınması esastır.
Ünite kötü yollarda taşınacaksa, ünitenin zarar görmesini önlemek amacıyla uygun önlemleri almak için Üreticiyi 
önceden bilgilendirmek gerekir.
Konteyner içinde taşıma planlanıyorsa, uygun şekilde sabitlendiğinden emin olun.
Kara, deniz veya hava yoluyla nakliye için nakliye sırasında yürürlükte olan ADR, IMDG ve IATA, vb. kodlarına bakın.
Üretici, nakliye organize edilmeden önce, makinenin içinde bulunan soğutucu akışkan miktarını ve türünü bildirecektir.

Hafif yanıcı soğutucu akışkanlara (A2L) sahip ünitelerin nakliyesi, geçerli olduğu yerlerde Avrupa 
standartlarına ve düzenlemelerine ve yerel standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
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3.3 Hareket ettirilmesi
Her bir üniteyi hareket ettirmeden önce, kullanılan makinenin kaldırma kapasitesinin ünitenin ağırlığı ile uyumlu olup 
olmadığını kontrol edin.
Hareket, uygun şekilde donanımlı olan kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

Tüm kaldırma işlemlerinde, kazara devrilmeyi veya düşmeyi önlemek için üniteyi sıkıca 
bağladığınızdan emin olun.

Kaldırma işlemi, uygun önlemler alınarak kalifiye ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır; yanlış 
yapılırsa insanlar ve nesneler için ciddi tehlikelere yol açabilir.

Yavaşça hareket ettirilmeli ve ani manevralar ve darbelerden kaçınılmalıdır.

Üniteyi yerden kaldırırken hiçbir koşulda altında ve yanında durmamalı ve/veya altından ve yanından 
geçmemelisiniz. Yalnızca ünite için tasarlanmış ve hazırlanmış kaldırma sistemini kullanın.

Ünitenin boşaltılması ve konumlandırılması sırasında, ünite bileşenlerini güçlü yönler olarak kullanmaktan kaçınarak, 
ani veya şiddetli manevraları önlemek için en üst düzey özen gösterilmelidir.
Makinenin ve kaldırma sapanlarının uygun boyut ve kapasitede olduğundan ve kullanım talimatlarına kesinlikle 
uyduğundan emin olun. Yalnızca mükemmel durumda olan ekipmanları kullanın.
Kaldırma araçlarının uygun boyut ve kapasitede olduğundan ve kullanım talimatlarına kesinlikle uyduğundan emin 
olun. Yalnızca mükemmel durumda olan ekipmanları kullanın.
Ambalajı açma veya bağlantılar da dahil olmak üzere ünite üzerindeki her türlü işlem, ünite yere yerleştirildiğinde 
yapılmalıdır.
Her durumda, üniteyle birlikte verilen kaldırma talimatlarına bakın.
Ayrıca ünitenin altına, uygun bir forklift ile boşaltma ve hareket ettirmeyi sağlayan bir palet sabitlenmiştir.
Ünite tabanının altına herhangi bir titreşim önleyici destek monte edilirken, ünite yerden 200 mm'den daha yüksek 
olmayacak şekilde ve bedeninizin herhangi bir parçası ünitenin altında kalmadan gerçekleştirilmelidir.
Paleti çıkartmadan önce, üniteyi sabitleyen vidaları çıkartın.
Vidalar, 10 mm'lik bir anahtar kullanılarak sökülecek şekilde tabandaki yarıklı deliklerden görülebilir.
Palet çıkartıldıktan sonra, ünite yalnızca sapanlar ve tabana sabitlenmiş sarı kaldırma braketleri kullanılarak 
kaldırılmalıdır.
Sapanları kaldırma braketlerine sabitlemek için uygun kancalar kullanın.

Şek. 2 Sapanın kaldırma braketine bağlanmasına yönelik detaylar
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Kaldırma için ünitede bulunan tüm braketleri kullanın.

Şek. 3 Sapanlarla kaldırma

Sapanların üniteyle temas etmesini önlemek için üst kenarlarda uygun korumalar sağlanmalıdır.

Kaldırma sırasında stabiliteyi sağlamak için ünitenin genişliğine göre ayarlanmış bir denge gerecinin kullanılması 
zorunludur.
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4 ÜRÜN AÇIKLAMASI

4.1 Kullanım amacı
Bu üniteler, genellikle klimalı cihazlarda kullanılan hava soğutma/ısıtma için tasarlanmıştır.
Bunlar, havanın tam termohigrometrik işlemden geçirilmesini ve yenileme için atık ısının geri kazanılmasını sağlayan, 
hem yaz hem de kış kullanımı için yüksek verimli otonom klimalardır. Hem ticari hem de endüstriyel uygulamalarda 
kullanılabilirler; şarj varyasyonlarına ek olarak, yüksek gizli yüklerle karakterize edilebilirler ve bina sakinleri için en 
uygun koşulları sağlamaları gerekir.
Teknik Kitapçıkta belirtilen çalıştırma sınırları dahilinde kullanılması tavsiye edilir.

4.2 İstenmeyen kullanım
Üniteyi şu durumlarda kullanmak yasaktır:

 - patlayıcı bir ortamda;
 - yanıcı bir ortamda;
 - aşırı tozlu ortamlarda;
 - beyan edilen IP koruma seviyesiyle uyumlu olmayan bir ortamda;
 - eğitimsiz personel tarafından kullanılması;
 - geçerli standartlara uygun olmaması;
 - hatalı kurulum;
 - kusurlu güç kaynağı;
 - talimatlara tamamen veya kısmen uyulmaması;
 - bakım yapılmaması ve/veya orijinal olmayan yedek parça kullanımı;
 - yetersiz güvenlik parçaları ile;
 - Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler veya diğer müdahaleler kullanılarak.
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4.3 Kontrol ve güvenlik cihazları
Ünite tamamen, çeşitli sıcaklık ve basınç sensörleri aracılığıyla, güvenlik sınırları dahilinde çalışmasını sağlayan 
elektronik bir mikro işlemci kontrolüyle yönetilir.
Ünitenin kontrol edilmesine dahil olan tüm parametreler, ünite belgelerinin ayrılmaz bir parçası olan "Kontrol 
Kılavuzunda" belirtilmiştir.
Ünitenin kontrol edilmesine dahil olan tüm parametreler, ünite belgelerinin ayrılmaz bir parçası olan "Kullanım 
Kılavuzunda" belirtilmiştir.
Bu kılavuz, farklı işletim aşamalarında ünite kontrollerinin gerçekleştirildiği mantıksal açıklamaları tam olarak 
belirtmektedir.
Kontrol ve güvenlik cihazları teknik kitapçıkta belirtilmiştir.

4.4 İşletim prensipleri
Bu ünitelerin temel çalışması, iç mekan havasının termohigrometrik koşullarını değiştirmek için bir ters buhar 
sıkıştırma döngüsü kullanır. En basit konfigürasyon, toplam hava dolaşımında çalışır.
Soğutma döngüsü, ısının daha düşük bir sıcaklıktaki sıvıdan daha yüksek bir sıcaklıktaki sıvıya aktarılmasını sağlar. 
Çatı tipi tek gövdeli üniteler, bir veya daha fazla soğutma devresiyle donatılmıştır; soğutma modunda, hava kanatlı 
bir bobin (buharlaştırıcı) ile soğutulur ve muhtemelen nemi alınır; çıkan ısı, başka bir kanatlı bobin (kondansatör) 
tarafından dışarı atılır.
Buna ek olarak, ısı pompası versiyonları, buharlaştırıcı ve kondansatör görevlerinin tersine çevrilmesine izin vererek 
ısıtma fonksiyonunu sağlar.
Hava filtrelemesine ek olarak, konfigürasyona ve seçilen aksesuarlara göre çeşitlenen başka işlevler de mümkündür: 
kısmi hava yenileme, dışarı atılan havadan ısı geri kazanımı, termodinamik geri kazanım, nemlendirme, brülör 
aracılığıyla tamamlayıcı ısıtma, sıcak su ile bobin veya elektrikli ısıtıcılar, serbest soğutma/serbest ısıtma.

4.5 Yapısı
Yapısı, boyutuna bağlı olarak, atmosferik maddelere karşı yüksek direnç sağlayan 180 °C'de epoksi polyester tozlarla 
boyanmış galvanizli sac kullanılarak veya fiberglas ile güçlendirilmiş naylon bağlantılarla birleştirilen ekstrüzyon 
alüminyum alaşımlı profillerden yapılır.
Taban ve kapağı, epoksi polyester tozlarla boyanmış kalın galvaniz sac kullanılarak yapılmıştır.
Paneller, ünitenin termo-akustik yalıtımını sağlamak için dış tarafı önceden boyanmış ve içi poliüretan köpük ile 
köpüklenmiş 0,5 mm kalınlığında galvaniz sac kullanılarak oluşan 25 mm kalınlığında sandviç paneller ile yapılır. 
Alternatif olarak paneller, "ısı jeneratörü" bölümü için kapalı hücre yalıtım örtüsü veya taş yünü ile yalıtılmıştır. İşlenmiş 
hava ile temas eden panellerin yüzeyi, temizlik ve sanitasyon işlemlerini kolaylaştırmak için galvaniz sac kullanılarak 
yapılmıştır.
Çıkartılamayan paneller, tapayla sabitlenmiş naylon burçlarda bulunan vidalar ile yapıya monte edilir.
Çıkartılabilir paneller, yapıya eksantrik veya naylon ekler ile bağlanır ve çıkartılmalarını kolaylaştırmak için tutamaçlarla 
donatılmıştır.

4.6 Teknik özellikler
Hermetik kompresör, santrifüjlü veya radyal havalandırmalı buharlaşma bobini ve eksenel havalandırmalı yoğuşmalı 
bobine sahip doğrudan genleşmeli klima.
Ünite, birleşik ancak işlevsel açıdan farklı iki bölümden yapılmıştır. Bir bölüm, iç ve işlenmiş ortamdan emilen 
enerjinin atmosfere aktarılması için tasarlanmıştır. Diğer bölüm ise, havanın işlenmesine yönelik tasarlanmıştır ve 
sınırlı ortamın havalandırılmasını sağlar.
Hava değişiminin öngörüldüğü konfigürasyonlarda ısı geri kazanımı ve serbest soğutma/serbest ısıtma yönetilebilir.
Isıtma için, bir gazlı ısı jeneratörü veya bir sıcak su bobini ya da bir grup elektrik rezistansı olabilir.
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4.7 Aerolik devre

4.7.1 İç mekan havalandırmaları
Konfigürasyonlara bağlı olarak, ünitelerde yalnızca besleme veya geri dönüş havalandırmaları bulunabilir.
Havalandırmalar, doğrudan pervaneye bağlı bir dıştan rotorlu motor ile geri kanatlı radyaldir.
Radyal havalandırmalar, "fırçasız" elektronik komutlu motora sahip "EC" olarak adlandırılır. Havalandırma, alternatif 
şebeke voltajı ile çalıştırılır; hız ayarı, ünite üzerine monte edilmiş mikro işlemciden 0-10 V DC kontrol sinyali ile 
sağlanır. Böylece, ekrandaki parametre üzerinden hava akışını ayarlamak mümkündür.
Motorlar; termal koruma, aşırı akım, düşük gerilim, bir veya daha fazla fazın olmaması, bloke rotor içeren bir alarm 
sinyali ile donatılmıştır.

EC havalandırmaları, bir kontaktör ile donatılmamıştır ve ünitenin ana şalteri kapanır kapanmaz 
sürekli olarak gerilim altındadır.

4.7.2 Havalandırmalar için akış sensörü
"EC" havalandırmalara sahip üniteler, hava emme ağızlığının içi ve dışı (yukarı akış) arasındaki basınç farkını 
algılayan bir diferansiyel basınç transmitteri ile donatılmıştır. Hava akışı, her havalandırma/ağızlık çifti için denkleme 
göre diferansiyel basınç karekökü ile orantılıdır:

Nerede:
 - Q = Toplam hava akışı [m3/sa]
 - n = ünitede bulunan havalandırma sayısı
 - k = havalandırma ağızlığına göre sabit katsayı
 - ΔP = Ağızlık üzerinde ölçülen diferansiyel basınç [Pa]

Diferansiyel basınç değeri ve hava akışı, hava akışını otomatik olarak ayarlayan mikro işlemcinin ekranında doğrudan 
görüntülenebilir.
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4.7.3 Kirli filtre sensörü
Hava filtresinin tıkanma seviyesinin kontrolü, filtrenin yukarı ve aşağı akışı arasındaki basınç düşüşünü ölçen bir 
diferansiyel basınç şalteri aracılığıyla sağlanır.
Kontrol, ekrandaki bir alarm aracılığıyla filtreyi değiştirme veya temizleme gerekliliğini bildirecektir. Bununla birlikte, 
makine çalışmaya devam edecektir.
Müdahale değeri fabrikada ayarlanmıştır ve dereceli bir ölçeğe sahip tutamağın üzerinde bir tornavida ile hareket 
edilerek, kurulan ünite üzerinde değiştirilebilir.

Filtrenin kirlenmesi, akış hızında ve dolayısıyla makinenin performansında düşüşe neden olabilir; 
sinyal alındıktan sonra filtrenin olabildiğince çabuk değiştirilmesi tavsiye edilir.

4.7.4 Hava filtreleri
Üniteler, hava beslemesi üzerinde filtrelere sahiptir. Filtrelerin değiştirilmesi, filtrelere erişimi gösteren ünite paneli 
açılarak yapılır.
Ünitenin düzgün çalışmasını ve doğru hava akışını sağlamak için temizlik veya değiştirme çok önemlidir.

4.7.5 Nemlendirici
Üniteler, versiyona bağlı olarak daldırma elektrotlu nemlendiriciyle donatılabilir. Kullanmadan önce tüm elektrik ve 
hidrolik bağlantılarının yapıldığından emin olun.
Nemlendirici bileşenlerinin bakımı veya değiştirilmesinin gerekli olması durumunda, önce silindirin içinde bulunan 
suyu boşaltın.
Nemlendirici silindirlerinin doğru çalışmasını ve dayanıklılığını garanti etmek için, besleme suyu özelliklerinin 
belirlenen limitler dahilinde olması tavsiye edilir. Limitler, ilgili kılavuzda belirtilmiştir.

Yumuşatıcı ile işlem yapmayın.

Potansiyel olarak kimyasal veya bakteriyolojik olarak kirlenmiş, soğutma devrelerinden alınan endüstriyel kuyu 
suyunun kullanılması yasaktır. Dezenfektanların veya korozyon önleyici bileşiklerin eklenmesi, potansiyel olarak 
tahriş edici olduğu için tavsiye edilmez.
Çok düşük veya çok yüksek iletkenlik değerleri gibi besleme suyunun herhangi bir karakteristik özelliği, Üretici ile 
anlaşmaya varılarak standarttan farklı olan özel nemlendirici silindirlerini gerektirebilir.
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4.8 Kontrol paneli
Ünite tamamen, arayüz olarak dokunmatik ekrana sahip bir mikro işlemcili elektronik bir sistem tarafından yönetilir.
Çalışma parametrelerini görüntüleme, parametreleri ayarlama, herhangi bir sorunu yönetme ve analiz etme gibi 
ünitenin tüm işlevlerine ekran aracılığıyla erişmek mümkündür.

Şek. 4 Ana ekran

Ünitenin başlatılması ve durdurulması, ayar noktasının değiştirilmesi ve çalışma durumunun kontrol edilmesi gibi 
temel işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
Diğer işlemler için, ünite belgelerinin ayrılmaz bir parçası olan kontrol kılavuzuna bakın.
Aşağıdaki talimatlar, varsa "Menü” sembollü simge veya "yeşil sol ok" sembollü simge ile başka herhangi bir ekrandan 
erişilebilen ana ekrana ilişkindir.

  “Menù”, ana ekrandan bu simgeye basarak"Menü" ekranına gidebilirsiniz. Diğer herhangi bir ekrandan bu 
simgeye basarak bir seviye geri gidebilirsiniz;

  bu simgeye dokunmak, kimlik bilgilerini aktif hale getirerek erişimi sürdürürken, önceki menünün "döngüsüne" 
dönmenizi sağlar.

4.8.1 Üniteyi ekrandan açın ve kapatın
Ana ekranda, üniteyi başlatma ve durdurma ekranına gitmek için "On/Off" simgesini kullanın.
Ekranın üst kısmında ünitenin durumu gösterilir, ortada bir "On/Off" simgesi vardır.
Simgeye dokunmak, ünitenin durumunu "çalışıyor" iken "kapalı" ya da tersi olarak değiştirir.

4.8.2 Üniteyi dış onay ile açın ve kapatın
Üniteyi dış onay ile açıp kapatabilmek için, fonksiyonun aktif olduğundan emin olun.
Üniteyi açmak için dış onayı kapatmak gerekir. Kapatmak için ise onayın açılması gerekir.
Dış onay, terminal kutusunda bulunan "1" ve "2" terminallerine bağlanmalıdır.

Dış onay, temassız olmalıdır.
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4.8.3 Ayar noktalarının değiştirilmesi
Ana ekrandaki "Menü" simgesini kullanarak ana menüye gidin.
"Ayar noktası" alt menüsünde, ayar noktasını değiştirmek istediğiniz işlevi seçin.
Gerekirse, ayar noktası parametresi görünene kadar parametreleri kaydırın.
Değiştirme klavyesini etkinleştirmek için ayar noktası parametresini seçin.
Yeni değeri ayarlayın ve yeşil onay sembolü ile onaylayın.

4.8.4 Zaman çizelgesi ayarı
Zaman çizelgesinin ayarlanması için şifre ile erişim gereklidir.
Ana ekrandaki "Menü" simgesini kullanarak ana menüye gidin ve “Parametreler” menüsünü seçin.
Zaman çizelgesi parametrelerine erişmek için "Parametreler" alt menüsünde "ES - Energy saving" işlevini seçin.
Değiştirme klavyesini etkinleştirmek için değiştirme parametresini seçin.
Yeni değeri ayarlayın ve yeşil onay sembolü ile onaylayın.

4.8.5 Dilin değiştirilmesi
Ana ekranda "Menü" simgesini kullanarak ana menüye gidin ve mevcut dillerin gösterildiği ekranlara erişmek için 
"Diller" menüsünü seçin.
Ekranda istenilen dil yoksa oklar yardımı ile arama yapılabilir.
Seçilen dil işaretlenerek etkinleştirilir.

4.8.6 Saat ve tarihin değiştirilmesi
Ayarları değiştirmek amacıyla ekrana erişmek için "Ayarlar" üzerinden "Tarih ve saat" öğesini seçin.
Sağ alttaki yazma simgesini seçerek düzenleme ekranına erişebilirsiniz.
Yeşil renkli tekil değerlerin seçilmesi, sanal klavyeyi etkinleştirir ve böylece yeni değerler ayarlanabilir. Değer 
ayarlandıktan sonra, kontrol sembolü ile onaylanmalıdır.
Değerler değiştirildikten sonra, ayar sağ alttaki kaydet simgesi ile kaydedilmelidir.
Yapılan değişiklikleri kaydetmeden sol ok ile ekrana dönebilirsiniz.

4.9 Elektrik şeması
Elektrik şeması, dokümantasyonun temel bir parçasıdır ve her ünitede mevcuttur.
Hem yardımcı elektrik bağlantıları hem de güç bağlantıları ve elektrik verileri ile ilgili herhangi bir açıklama veya 
şüphe için bu belgeye başvurulması önemlidir.
Özellikle, gerekli olduğu işlevleri uzaktan yönetme imkanı için kablo şemasına bakın.
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5 KURULUM
Kurulum sırasında veya üniteye müdahale edilmesi gerektiğinde, bu kılavuzdaki talimatlara kesinlikle uyulmalı, ünite 
üzerindeki göstergeler takip edilmeli ve her durumda gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

Soğutucu devresinde ve mevcut elektrikli bileşenlerde mevcut olan basınçlar, kurulum ve bakım 
işlemleri sırasında riskli durumlar yaratabilir.

5.1 Boyutlar ve ağırlık
Üniteyi doğru şekilde konumlandırmak için boyutları ve ağırlığı açısından sipariş onayı ile birlikte verilen boyut 
şemasına bakın.

5.2 Kurulum yeri
Ünitenin kurulacağı en iyi alan ve ilgili bağlantıları belirlemek için aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz önerilir:

 - aerolik kanalların boyutu ve kaynağı;
 - hidrolik boruların boyutu ve kaynağı;
 - güç kaynağının yeri;
 - bakım veya onarım işlemleri için erişilebilirlik;
 - destek planının kapsamı;
 - hava soğutmalı kondansatör havalandırması;
 - oryantasyon ve güneş radyasyonuna maruz kalma. Yoğuşma bobini mümkün olduğunca doğrudan güneş ışığına 

maruz bırakılmamalıdır;
 - hakim rüzgarların yönü. Üniteyi, hakim rüzgarların yoğuşma bobininin hava dolaşımını destekleyecek şekilde 

konumlandırmaktan kaçının;
 - yüzey tipi. Üniteyi, aşırı ısınmaya maruz bırakmamak için koyu renkli yüzeylere (örneğin katranlı yüzeyler) 

yerleştirmekten kaçının;
 - ünitenin dışındaki unsurlarla olası yansımalar, rezonanslar ve akustik etkileşimler.

Diğer sistemlere ait bacaların, kanalların, havalandırma deliklerinin ve tahliye havasının bulunup 
bulunmadığına dikkat edin. Hava, temiz hava damperinden ve dağıtım ünitesi vasıtasıyla 
havalandırılacak odalara emilebilir.

Serinin tüm modelleri, dış mekan kurulumları (teraslar, bahçeler) için tasarlanmış ve üretilmiştir; bu nedenle hava 
dolaşımını önlemek için tenteyle kapatmaktan veya bitkilerin yakınına (üniteyi sadece kısmen kaplasalar bile) 
konumlandırmaktan kesinlikle kaçınmak gerekir.

Ünitenin boyut şemasında belirtilen alanlara uyulması zorunludur.

Ünite özellikle rüzgarlı alanlara kurulursa, ünite arızalarını önlemek için rüzgar kırıcı bariyerlerin 
sağlanması gerekir.

Isı pompası üniteleri, buz çözme sırasında negatif sıcaklıklarda donan suyun akmasına neden olur. 
Üniteyi mükemmel bir şekilde yatay olarak monte ederken, buz çözme suyunun kanalizasyona, 
kuyulara veya herhangi bir durumda kaza tehlikesi olmayan yerlere iletilmesi için destek yüzeyinde 
eğimler sağlayın.

Ünite, hafif yanıcı A2L olarak sınıflandırılan soğutucu gaz içerir.
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ünite, herhangi bir soğutucu sızıntısının binaların içine akmayacağı veya insanlara veya nesnelere 
zarar vermeyeceği bir alana kurulmalıdır.
Aynı şekilde, bir sızıntı durumunda, soğutucu akışkan temiz hava deliklerine, kapılara veya benzer 
açıklıklara akmamalı ve drenaj kanallarının içinde zeminin altında birikmemelidir.
Emniyet valflerinin tahliyesi; mazgallara, rögarlara ve soğutucu akışkan içerebilecek diğer açıklıklara 
yakın olmaması sağlanarak, ulusal ve/veya Avrupa direktiflerine uygun bir boru hattı vasıtasıyla 
taşınmalıdır; tahliye işlemini temiz hava girişlerinin, kapıların veya benzer açıklıkların yakınına 
taşımayın.
Tahliye işlemini EN378-2'de tanımlandığı şekilde yanma kaynaklarının yakınına taşımayın.
EN378-3 standardının gerektirdiği şekilde, kurulum alanı için değerlendirmek ve tehlike bölgesini 
sınıflandırmak, kurulumu yapan kişinin sorumluluğundadır.
Daha fazla kısıtlama için daima yürürlükteki yerel standartlara bakın.

5.3 Montaj
Üniteler fabrikadan önceden test edilmiş şekilde gönderilir ve kurulum için yalnızca elektrik, aerolik ve hidrolik 
bağlantılara gereksinim duyar.
Demonte olarak gönderilen tek bileşen, hava değişimi gerektiren ve bu nedenle dış hava için bir damper ile donatılmış 
üniteler için yağmur korumasıdır.

5.3.1 Dış mekan konumlandırma
Üniteyi konumlandırmak için sağlam bir destek oluşturmanız gerekir.
Bu destek tamamen düz ve yatay, boyutları ise ünitenin boyutlarına uygun olmalıdır.
İç taban şu şekilde olmalıdır:

 - bulunduğu zeminden yaklaşık 15-20 cm yüksekliğe sahip uygun temellerde elde edilen;
 - düz, yatay ve ünitenin çalışma ağırlığının en az 4 katını taşıyabilen;
 - üniteden en az 30 cm daha uzun ve daha geniş.

Üniteler zemine düşük seviyede titreşim iletir, ancak bununla birlikte taban çerçevesi ile destek yüzeyi arasına sert 
bir lastik kayış yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Daha iyi yalıtım gerekiyorsa, aksesuar olarak temin edilebilen titreşim önleyici desteklerin kullanılması tavsiye edilir.
Çatılara veya ara katlara montaj durumunda, ünite ve borular duvarlardan ve tavanlardan izole edilmelidir. 
Ancak, üniteler özel ofislerin, yatak odalarının veya düşük gürültü emisyonların gerekli olduğu alanların yakınına 
yerleştirilmemelidir.
Bununla birlikte, ünitenin dışındaki unsurlarla yankılanma olaylarını, yansımaları, rezonansları ve akustik etkileşimleri 
önlemek için dar boğazlara veya kapalı ortamlara kurulmaması tavsiye edilir.
Standart bobinlerle (bakır-alüminyum) donatılmış üniteler, korozif olayları önlemek için agresif kimyasal atmosferlere 
sahip ortamlara kurulmamalıdır.
Galvanik akımlar nedeniyle korozyonu artıran sodyum klorür içeren atmosferlere özellikle dikkat gösterilmelidir; bu 
nedenle ünitenin işlenmemiş bobinlerle deniz ortamlarına kurulumundan kesinlikle kaçınılmalıdır.
Deniz ortamlarında, hayvan çiftliklerinin yakınında veya son derece kirletici endüstriyel alanlara kurulum için, korozyon 
önleyici yüzey işlemli bobinlerin talep edilmesi gerekir.
Her durumda, en uygun çözümü belirlemek için satış departmanımıza başvurun.
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5.3.2 Yağmura karşı koruyucu başlığın montajı
Dış havanın geçişi için açıklığa yağmur koruması yerleştirilir.
Koruma başlıklarla sağlanır; korumayı oluşturan elemanların sayısı hava geçişinin boyutuna bağlıdır.
Koruma, kurulumu yapan kişi tarafından monte edilmek üzere ayrı bir kit içinde sağlanır.
Kapaklara ek olarak kit, bir koruma ağı ve sabitleme için matkap uçlu vidalar içerir.

Şek. 5 Yağmur koruması

Koruma ağı, koruma ile ünitenin çerçevesi arasında bir pakete sabitlenmelidir.
Sabitlemek için 6 mm soketli bir tornavida kullanın.
Doğru montaj için:

 - Gözenekli filtreyi dış hava açıklığının kenarına yerleştirin;
 - montaj işlemine açıklığın üstünden başlayın;
 - korumanın her bir elemanı üzerinde bulunan delikleri ve verilen matkap uçlu vidaları kullanarak bunları ünite 

çerçevesine sabitleyin.
 - korumanın tüm öğeleri için işlemi tekrarlayın.

5.3.3 Titreşim önleyici destekler
Yapıya iletilen titreşimleri azaltmak için ünitelerin aksesuar olarak temin edilebilen kauçuk veya yaylı titreşim önleyici 
destekler üzerine kurulması ve sipariş sırasında talep edilmesi tavsiye edilir.
Zemine etiketlenen boyut şeması, her bir titreşim damperinin konumunu ve yükünü gösterir.
Ünite yere yerleştirilmeden önce titreşim önleyici desteklerin sabitlenmesi gerekir.
Titreşim önleyici destekleri takmak için, aksesuarla birlikte verilen talimatlara bakın.

Titreşim önleyici destekleri sabitlerken, ünite yerden 200 mm'den fazla yükseltilmemeli ve bedeninizin 
herhangi bir parçası ünitenin altına girmemelidir.

5.3.3.1 Kauçuk titreşim önleyici destekler
Titreşim önleyici destek, ünitenin tabanına sabitlemek için bir vidanın bulunduğu bir üst metal çandan oluşur. Titreşim 
önleyici destek, flanş üzerindeki iki delikle tabana sabitlenir. Titreşim önleyici desteğin flanşı üzerinde, kauçuk 
desteğin sağlamlığını tanımlayan bir numara (45,60,70 ShA) vardır.

Şek. 6 Kauçuk/metal titreşim önleyici destekler
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5.3.4 Gürültü azaltma
Üniteler, çalışma sırasında ses emisyonunun sınırlandırılmasına özellikle dikkat edilerek tasarlanmış ve üretilmiştir.
Standart versiyonlara ek olarak, daha düşük gürültü emisyonları için ses emici malzemeyle kaplı bir kompresör 
bölmesi ile donatılmış versiyonlar vardır.
İlgili bölümde belirtildiği gibi hem yer hem de bileşenler için doğru kurulum, özellikle can sıkıcı olabilen rezonansları, 
yansımaları ve titreşimleri önler.
Yukarıdaki talimatlara ek olarak daha fazla gürültü emisyonu için müdahale gerekiyorsa, ses bariyerlerinin kullanılması 
geçerli bir çözümdür.
Üniteyi sesten izole etmeye yönelik herhangi bir müdahalenin, ünitenin doğru kurulumunu ve doğru çalışmasını 
etkilememesi önemlidir.
Bunun için hizmet alanlarını sınırlamamak ve hava beslemesi ile giriş arasına dolaşıma neden olan kapakların 
takılmasından kaçınmak gerekir.

5.3.5 Minimum mesafeler
Dikkat edilmesi gereken hizmet alanları, ünite belgelerine ekli boyutsal çizimlerde gösterilmiştir.
Yoğuşma bobinlerinin hem emme hem de besleme bölgelerinde yeterli miktarda hava olmasını sağlamak çok 
önemlidir.
Emme ve besleme bölgeleri arasında dolaşım oluşmasından kaçınmak çok önemlidir, aksi takdirde ünitenin 
performansı kötüleşir ve hatta normal çalışma kesintiye uğrar.
Ünitenin yakınında oldukça fazla yükseklikte duvarların olması, doğru çalışmasını tehlikeye atar.
Ünitelerin yan yana olması durumunda minimum mesafe 3 metre olmalıdır.
Isı eşanjörleri veya kompresörler gibi daha büyük bileşenlerin çıkarılmasına izin vermek için yeterli alan bırakılması 
tavsiye edilir.
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5.4 Hidrolik bağlantılar

Kurulum yapan kişi tarafından hidrolik bağlantı yapılmasını gerektiren ünite parçaları varsa, giriş 
borularına 1 mm'yi geçmeyen metal bir gözenekli filtre takılması zorunludur. Bu filtrenin olmaması 
durumunda garanti derhal geçersiz olur.

5.4.1 Sıcak su bobini bağlantısı

Yüksek kireç taşı içeren veya siltli su kullanılması, bobin performansının hızla bozulmasına neden 
olabilir.

Sıcak su bobinini ünite üzerindeki giriş ve çıkış göstergelerine göre bağlayın.

Çaplar ve gerekli bağlantı tipi, boyutsal şemalarda belirtilmiştir.
Kullanılmayan zamanlarda, hidrolik devre içindeki suyun donmasını önlemek için bobinin, minimum kış sıcaklıklarına 
göre yüzdelik olarak su ve glikol karışımı ile beslenmesi önerilir.

Su ve glikol karışımı kullanılmazsa, uzun süre kullanılmaması durumunda hidrolik sistemi boşaltmak 
gerekir.

Devrenin boşaltılmasını kolaylaştırmak için sıcak su bobininin besleme manifoldunun alt kısmında bir boşaltma 
vanası vardır. Aynı manifoldun üst kısmında, devrede bulunan hava ceplerini ortadan kaldırmak için kullanılabilecek 
bir havalandırma valfi de bulunur.
Ağırlık bakımından glikol yüzdesi, ortamda beklenen minimum sıcaklığın bir fonksiyonu olarak belirlenir.

Minimum ortam sıcaklığı (°C) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
Donma noktası (°C) -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45
Antifriz Ağırlık %’si
Etilen glikol 6 22 30 36 41 46 50 53 56
Propilen glikol 15 25 33 39 44 48 51 54 57

5.4.2 Dahili hava bobininin kondenser tahliyesi
Kondenser drenaj tavası, bağlantı için bir R 1 erkek dişli boru ile donatılmıştır.

Şek. 7 Kondenser drenaj tavası bağlantısı

Dışarıdan hava emilmesini önlemek için tahliye borusunda her zaman uygun bir sifon bulunmalıdır.
Sifonun tepsiye bağlandıktan hemen sonra yapılması iyi bir uygulamadır.
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Şek. 8 Kondenser tahliye sifonu

Kondenser tahliye borusu asla siyah veya beyaz su giderlerine bağlanmamalıdır; kötü kokulu gazların olası emilimini 
önlemek için sadece yağmur suyu şebekelerine bağlanmalıdır.

5.4.3 Harici hava bobininin kondenser tahliyesi
Kondenser drenaj tavası, bağlantı için bir R 1 erkek dişli boru ile donatılmıştır.

Şek. 9 Kondenser drenaj tavası bağlantısı

Harici hava bobininin kondenser tahliyesi serbest bırakılabilir.

Kondenser tahliyeleri taşınırsa, bağlantı borularının donmasını önlemek gerekir.

5.4.4 Nemlendirici bağlantısı
Varsa, nemlendiricinin arıtılmamış ancak tercihen kirlilik ve/veya cüruflardan filtrelenmiş şebeke suyu ile beslenmesi 
gerekir. Bağlantıların çapları boyutsal çizimlerde gösterilmiştir.
Tahliye borusunun elektrik iletken olmayan malzemeden yapılması tavsiye edilir.

Nemlendiriciden boşaltılan su 100 °C'ye ulaşabilir.

Nemlendiriciden gelen suyu tahliye etmek için sifon oluşturulması zorunludur.

Nemlendiriciyi asla demineralize veya yumuşatılmış suyla beslemeyin.

Kurulumla ilgili daha fazla bilgi "Nemlendirici" bölümünde bulunabilir.
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5.5 Elektrik bağlantıları
Tüm elektrikli işlemler, gerekli yasal gerekliliklere sahip, bu tür işlemlerle ilgili riskler konusunda eğitimli ve 
bilgilendirilmiş personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Elektrik hatlarının ve ilgili bileşenlerin boyutları ve özellikleri, kurulum sırasında yürürlükte olan standartlara uygun 
olan ve ünitelerin kurulduğu yerin uluslararası ve ulusal standartlarına uygun olarak elektrik sistemlerini tasarlamaya 
yetkili personel tarafından belirlenmelidir.
Ünite dışındaki bileşenlerin kurulum gereklilikleri için, ünite ile birlikte verilen elektrik şemasına başvurmak zorunludur.
Kılavuzlarla birlikte verilen elektrik şeması dikkatlice saklanmalı ve ünite üzerinde ileride yapılacak çalışmalar için 
hazır bulundurulmalıdır.
Genel nitelikler:

 - elektrik bağlantıları, üniteye ekli elektrik şemasındaki bilgilere ve kurulum yerinde yürürlükte olan standartlara 
uygun olarak yapılmalıdır;

 - yasalar uyarınca toprak bağlantısı gereklidir;
 - kurulumu yapan kişi, topraklama kablosunu elektrik panosunda bulunan topraklama çubuğundaki özel PE 

terminaline bağlamalıdır;
 - kurulumu yapan kişi, EN 60204-1 standardının 8.2.6. paragrafında belirtildiği gibi, topraklama kablosunu elektrik 

panosunda bulunan topraklama çubuğundaki özel PE terminaline bağlamalıdır;
 - standart güç kaynağı voltajı (özel elektrik şemasına bakın), ±%10'dan daha büyük değişikliklere maruz kalmamalı 

ve fazlar arasındaki dengesizlik daima %2'den az olmalıdır. Bu gerçekleşmiyorsa, uygun korumaların seçimi için 
teknik ofisimizle iletişime geçin;

 - standart güç kaynağı voltajı (özel elektrik şemasına bakın), ±%10'dan daha büyük değişikliklere maruz kalmamalı 
ve fazlar arasındaki dengesizlik daima %2'den az olmalıdır;

 - kontrol devresi güç kaynağı, elektrik panosunda bulunan bir transformatör aracılığıyla güç hattından elde edilir; 
kontrol devresi özel sigortalarla korunur;

 - güç kaynağı hattının faz sırasına saat yönünde doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bu ekipman; ekipmanın güç kaynağı ile genel sistem arasındaki bağlantı noktasında, ünite ile birlikte 
verilen elektrik şemasında gösterilen kısa devre gücü "Ssc" değerinden daha büyük veya bu değere 
eşit olması koşuluyla, harmonik akım sınırlamalarıyla ilgili olarak IEC 61000-3-12 ile uyumludur.
Gerektiğinde, dağıtım ağı operatörüne danışarak, ünite ile birlikte verilen kablo şemasında gösterildiği 
gibi, ekipmanın yalnızca kısa devre gücü "Ssc" değerine eşit veya bu değerden daha büyük olan bir 
güç kaynağına bağlanmasını sağlamak, ekipmanı kuran veya kullanan kişinin sorumluluğundadır.

Ünitenin güç kaynağı hattının bağlantısı için elektrik panosu kutusunun alt kısmında kör metal flanş bulunmaktadır.

Şek. 10 Güç kaynağı hat flanşı (elektrik panosunun altından görünüm)

Güç kaynağı kablolarının geçişi için flanşı çıkartın ve uygun kablo rakorlarının takılması için flanşı delin.
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Güç kablosunu sabitlemek için, çekme ve burulma gerilimlerine dirençli güç kablosu bağlama 
sistemleri kullanın.
Kabloların ağırlığı, elektrik bağlantı sistemi ağırlığından daha fazla olmamalıdır.

Kablo bölümü ve hat korumaları, elektrik şemasında belirtilenler ile uyumlu olmalıdır.

Elektrik panosu bağlantıları, beyan edilen IP koruma derecesi korunarak yapılmalıdır.

Elektrik panosunda üç led ile donatılmış bir faz sırası ve minimum/maksimum faz gerilim rölesi bulunmaktadır.
Yeşil led, üç fazlı hattın bulunduğunu ve onay kontağının kapalı olduğunu gösterir.
Kısa ve yavaşça yanıp sönen sarı led, faz eksikliğini gösterir (onay kontağı açık).
Kısa ve hızlı yanıp sönen sarı led, hatalı faz sırası olduğunu gösterir (onay kontağı açık).
Yeşil led ile kısa ve hızlı yanıp sönen kırmızı ışık, güç kaynağı geriliminin kontrollü gerilim limitlerinin dışında olduğunu 
gösterir (onay kontağı kapalı).
Uzun yanıp sönen kırmızı led, kontrol edilen değere göre düşük gerilim alarmını gösterir (onay kontağı açık).
Kırmızı led, kontrol edilen değere göre aşırı gerilim alarmını gösterir (onay kontağı açık).

Şek. 11 Faz sırası rölesi

Faz sırası rölesinin kontağı, 230 V güç kaynağını durdurduğu için kontrolöre güç gelmeye devam 
eder, ancak havalandırmalar ve kompresörler çalışmaz.

Elektrikli parçalar üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce gerilim olmadığından emin olun.

Güç kaynağı hattını korumak için bir diferansiyel anahtarı kullanılıyorsa, inverterli ünitelerde 300 mA 
minimum çalışma eşiği ve gecikmeli kapatıcıya sahip "B" veya "B+" tipi anahtarlar kullanın.

Harici kaynaklarla çalıştırılan temassız kontakların elektrik bağlantıları, aşırı akımlara ve topraklama 
arızalarına karşı uygun şekilde korunmalıdır.
Elektrik panosu içindeki temassız kontak devresi turuncu bir kablo ile yapılır.
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5.6 Aerolik bağlantılar
Kanalların boyutlandırılması, öngörülemeyen konsantre ve/veya dağıtılmış yük düşüşlerine neden olmayacak 
biçimde ve ürüne uygun şekilde işlenmiş hava akışında bir azalma sağlayabilmesi için uygun şekilde yapılmalıdır. 
Kanallardaki yük düşüşleri, havalandırmaların sağladığı faydalı prevalansı aşmamalıdır (özel uygulamalar için Teknik 
Departmanımıza danışın).

Üniteye bağlı kanallar, IEC 603335-2-40:2018 ile tanımlanan yanma kaynakları içermemelidir.

5.6.1 Geri dönüş ve besleme kanalları
Üniteler, hem geri dönüş hem de besleme kanallarının farklı şekilde bağlanacağı şekilde tasarlanmıştır.
Tanımlama için ünite belgelerinde bulunan boyutlara bakın.
Bağlantı için, üniteyle birlikte gönderilen kapatma panelleri çıkartılmalıdır.

Şek. 12 Geri dönüş kanallarının bağlantısı

Şek. 13 Besleme kanallarının bağlantısı

Şek. 14 Yatay bağlantı
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Besleme aşağı doğru ise, ünitenin altındaki panel çıkarılmalıdır.

Şek. 15 Aşağı doğru bağlantı

5.6.2 Kanalların bağlantısı
Kanalların doğru kurulumu aşağıdaki tavsiyelere uygun olarak yapılmalıdır:

 - kanal boyutları, en azından ünite üzerinde sağlanan besleme ve emme portlarına eşit olmalıdır. Doğru teknik 
kurallara göre tasarlanmış makinenin yanındaki kanalların genişletilmesi tercih edilir;

 - titreşimlerin üniteden kanala aktarımını azaltmak için, kanal sistemi bir titreşim önleyici bağlantısı yerleştirilerek 
üniteye bağlanmalıdır;

 - kanallardan hava sızıntısını önlemek için bağlantıları daima sızdırmaz şekilde kapatın;
 - makine tarafından kanallardan iletilen gürültüyü önemli ölçüde azaltmak istiyorsanız, makineyi özel susturucularla 

donatmak gerekir. Gerekli faydalı prevalansın hesaplanması için mevcut yük düşüşleri hesaba katılmalıdır.
 - Ünitenin doğrudan değişimli bir ısı jeneratörü ile donatılmış olması durumunda, besleme kanalı mevcut 

standartların gerektirdiği özel bir yangın damperi ile donatılmalıdır.



Orijinal talimatlardan çeviri

Packaged Rooftop

44

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

UATYA
4P645202-1

6 ÇALIŞMAYI BAŞLATMA

6.1 Ön işlemler

Ünite yalnızca Üretici tarafından yetkilendirilmiş kalifiye personel tarafından çalıştırılabilir.

Tüm üniteler önceden soğutucu gazla doldurulmuştur, bu nedenle soğutucu devresi basınç altındadır.

Ünite, hafif yanıcı A2L olarak sınıflandırılan soğutucu gaz içerir.

Şunları kontrol edin:
 - elektrik bağlantısının doğru şekilde yapıldığını ve tüm terminallerin uygun şekilde sıkıldığını;
 - RST terminallerindeki voltajın 400 V ± %10 (veya özel voltajlar durumunda ünite plakasındaki değerler) olduğunu.
 - soğutma devrelerindeki gaz basıncının basınç ölçer (varsa) veya kontrol ekranında gösterildiğini;
 - Mümkünse bir sızıntı detektörü yardımıyla soğutucu akışkan sızıntısı olmadığını (yağ lekelerinin olması, soğutucu 

akışkan sızıntılarının bir işareti olabilir).

Elektrik kontrollerine dikkat edin ve yalnızca uygun aletleri kullanın.

Ünitenin ana şalterini AÇIK duruma getirin ve çalışmasını önlemek için kontrol ekranından ünitenin KAPALI durumda 
olduğunu kontrol edin.
Kompresör karterlerindeki yağ ısıtma dirençlerinin doğru beslendiğinden emin olun.

Karter dirençlerinin yerleştirilmesi, ana şalterin kapanmasıyla gerçekleşir ve üniteyi çalıştırmadan en 
az 12 saat önce yapılmalıdır.

Dirençlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, kompresörlerin alt kısmının sıcak ve her durumda ortam 
sıcaklığından 10 - 15 °C daha yüksek bir sıcaklıkta olup olmadığını kontrol edin.
Şunları kontrol edin:

 - tedarik edilen tüm sensörlerin elektrik şemasına ve ilgili belgelere göre doğru şekilde kurulduğunu;
 - herhangi bir uzaktan kumandanın elektrik şemasında gösterildiği gibi bağlandığını ve doğru çalıştığını;
 - hava besleme ve geri dönüş kanalları aracılığıyla aerolik şebekesi bağlantısının doğru bir şekilde gerçekleştirildiğini;
 - Hidrolik bağlantıların giriş/çıkış plakalarında belirtilen talimatlara uygun olarak yapıldığını ve ünite girişine mekanik 

bir filtre takıldığını (garantinin iptal edilmesine neden olacak zorunlu bileşen);
 - Artık hava ortamdan giderilip kademeli olarak yüklenerek ve bobinin üstündeki de dahil olmak üzere havalandırma 

cihazları açılarak, hidrolik sistemin havalandırıldığını;
 - kondenser tahliyesi sırasında yeterli bir sifonun uygulandığını.

Ünite gazlı bir yakıcı ile donatılmışsa, ünite ile birlikte verilen ilgili talimatları takip edin.

Üniteyi çalıştırmaya devam etmeden önce, tüm ünite kapatma panellerinin yerinde olduğunudan ve 
uygun sabitleme vidalarıyla sıkıldığından emin olun.
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6.2 İlk çalıştırma

6.2.1 Ön kontroller

Üniteyi çalıştırmak için dış onayın kapatılması gerekir.

Dış onayı bağlamak için ünite ile birlikte verilen elektrik şemasına bakın.
Sistem gereklilikleri için gerekli değilse, dış onay kısa devre yapılmalıdır.
Bu amaçla terminal kutusunda bir tel parçası bulunmaktadır.

Tel "2" numaralı terminale yerleştirilmiştir; Köprüyü "1" numaralı terminale yerleştirmek için.

6.2.2 İşlevsel kontroller
Ünite çalıştırıldığında ana havalandırma birkaç saniye sonra çalışmaya başlayacaktır.
Kompresörlerin çalışmaya başlaması, termoregülasyon talebine ve "yıkama işlevi" başlangıcında hava değişiminin 
olası aktivasyonuna bağlıdır.

"Yıkama işlevi" etkinleştirilirse, zorla durdurulabilir.

  Ana ekranın üst kısmında bu sembolün bulunması, yıkama işleminin devam ettiği anlamına gelir.
Yıkama sembolüne basılarak, işlemi durdurma ekranına erişilir.
Ana havalandırma motorları emiliminin nominal değer içinde olduğundan emin olun. Daha yüksek değerler aşırı hava 
akışı olduğunu gösterir ve eğer devam ederse, motorların elektrikli korumalarının müdahalesine yol açabilir.
Kontrol sensörleri tarafından okunan değerlerin (sıcaklıklar, basınçlar) gerçek değerlere karşılık gelip gelmediğini 
kontrol edin.
Ünite, ana havalandırma hava akışının otomatik olarak ayarlanmasını sağlar; kontrolün kullanıcı arayüzünde 
ayarlanan akış hızına ulaşıldığından emin olun. Düşük akış hızları, aerolik devresindeki aşırı basınç düşüşlerini 
gösterir.
Kompresörlerin birkaç saatlik çalışmasından sonra, sıvı göstergesinin yeşil bir ışık halesine sahip olup olmadığını 
kontrol edin: sarı renk, devrede nem olduğunu gösterir. Bu durumda kalifiye ve yetkili personel tarafından devrenin 
dehidre edilmesi gerekir.
Sıvı göstergesinde kabarcık görünmediğinden emin olun. Sürekli kabarcık geçişi, soğutucu akışkanın eksik olduğunu 
ve yeniden doldurma gerektiğini gösterebilir. Bununla birlikte, bazı kabarcıkların olmasına izin verilir.
Ünite üzerinde yürütülen çalışmaları takip etmenizi sağlayan ünite kaydını (tedarik edilmemiştir) saklamak zorunludur. 
Bu şekilde, müdahaleleri uygun şekilde organize etmek, kontrolleri kolaylaştırmak ve arızaları önlemek daha kolay 
olacaktır.
Bu kayıt üzerine soğutucu akışkan tipini, gerçekleştirilen müdahalenin tarihini ve tipini (normal bakım veya onarım), 
değiştirilen parçalarla müdahalenin açıklamasını, uygulanan önlemleri, müdahaleyi gerçekleştiren operatörü ve 
yeterliliğini girin.
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6.3 Güvenlik parçalarının kalibrasyonu
Üniteye yapılacak herhangi bir müdahale kalifiye ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış 
kalibrasyon değerleri, üniteye ve ayrıca kişilere ciddi zararlar verebilir.

Kontrol ve güvenlik ekipmanı, ünite gönderilmeden önce fabrikada kalibre ve test edilir.
Bununla birlikte, üniteyi çalıştırdıktan sonra, güvenlik cihazlarının (yalnızca yüksek basınç anahtarları) kontrol 
edilmesi gerekir.
Kontroller, "Periyodik denetimler" bölümünde belirtilen şekilde uygun olarak yapılmalıdır.
Kalibrasyon değerleri tabloda gösterilmektedir.

Kontrol ve güvenlik parçaları Ayar Noktası 
aktivasyonu Diferansiyel Sıfırlama

UATYA25 ünitesi için yüksek basınç anahtarı 42,0 barg 8,0 barg Manuel
Diğerlerinin tümü için yüksek basınç anahtarı 44,0 barg 8,0 barg Manuel
Yüksek basınç emniyet valfi (varsa) 46 barg - -

6.4 Çalışma sırasında kontroller
Devreler %100 çalışırken ve nominal olanlara yakın çalışma koşullarında stabil haldeyken, şunları kontrol edin:

 - ünitenin elektrik emiliminin elektrik şemasında gösterilen verilere yakın olup olmadığını. Değerlerin önemli ölçüde 
farklı olmasının nedenleri; ünitenin kısmi çalışması, nominal olanlardan çok farklı çalışma koşulları veya bir ya da 
daha fazla bileşenin arızalanmış olması olabilir;

 - her devrenin yoğuşma sıcaklığı ile havanın sıcaklığı arasındaki farkın 25 °C'den az olup olmadığını. Daha fazla 
olması gerekiyorsa, ilgili tüm havalandırmaların doğru şekilde döndüğünden ve kondenser bobini yüzeyinde 
herhangi bir engel veya kir olmadığından emin olun;

 - emme gazının aşırı ısınma değerinin en fazla 4 ila 7 °C arasında olduğunu;
 - kondansatörden çıkan sıvının aşırı soğuma değerinin en fazla 5 ila 10 °C olduğunu;
 - sıvı göstergesinin yeşil renkte olduğunu;
 - sıvı borusundaki göstergede kabarcık bulunmadığını. Sürekli kabarcık olması, soğutucu akışkan şarjının yetersiz 

olduğunu gösterebilir; nadiren veya düzensiz kabarcık bulunmasına izin verilir;
 - soğutucu akışkan filtresinin engellenmiş veya tıkalı olmadığını. Bu amaçla, sıvı borusunun sıcaklığını filtreden 

hemen önce ve hemen sonra ölçmek ve önemli bir fark olmadığını doğrulamak yeterlidir (birkaç °C dereceye 
kadar farka izin verilir);

 - kondenser tahliyesinin doğru çalıştığını.
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6.5 Alarmlar ve arızalar
Herhangi bir arıza, ciddi bozulma meydana gelmeden önce ünitenin koruma ve güvenlik cihazlarına müdahaleyi 
içerir.
Tüm "uyarılar" ve "alarmlar", kontrol belleğine kaydedilir ve ünite ekranında görüntülenir.

Bir alarmı sıfırlamadan önce, buna yol açan nedeni araştırmak ve ortadan kaldırmak gerekir.
Bir alarmın tekrarlanması, kısa sürede ciddi ünite arızalarına yol açar.

Ünite, hafif yanıcı A2L olarak sınıflandırılan soğutucu akışkan ile donatılmıştır. Bir soğutucu akışkan 
kaçağı alarmı durumunda, potansiyel olarak yanıcı ortamlar oluşabilir.

Ünite ekranında görünen alarmlar ve uyarılar için kontrol kılavuzuna bakın.
Kontrol tarafından yönetilmeyen anormallikler olması durumunda, aşağıdaki sorun giderme bölümüne başvurun.
Bu sorun giderme, kasıtlı müdahaleler veya kurcalama ya da özellikle ciddi arızalardan kaynaklanan nedenleri 
içermez, bu nedenle kapsamlı bir analiz gereklidir.

6.5.1 Genel sorun giderme
ARIZA BELİRTİSİ OLASI SEBEP OLASI ÇÖZÜM

Ünite çalışmıyor, ekran kapalı.

Şebeke voltajı eksik.

Ana şalterin "ON" konumunda olup 
olmadığını kontrol edin.
Güç kaynağı hattında voltaj olup 
olmadığını kontrol edin.

Yardımcı devrede gerilim yok.

Yardımcı devre transformatörünün 
yukarı ve aşağı korumalarının 
bütünlüğünü kontrol edin.
Müdahale gerekliliğine yol açan 
nedeni ortadan kaldırdıktan sonra 
müdahale edilen korumayı yeniden 
kurun.

Ünite çalışmıyor, ekran kapalı, 
kontrole doğru şekilde güç 
sağlanıyor.

Ünite ekranı kapalıdır ve ekran 
bağlantısı kesilmiştir veya arızalıdır.

Ekran bağlantısını yeniden kurun 
veya değiştirin.

Ünite çalışmıyor, ekran kapalı, 
kontrole doğru şekilde güç 
sağlanıyor ancak ledler yanıp 
sönmüyor.

Kontrol arızalanmıştır. Kontrolü değiştirin.

Ünite düzenli olarak çalışıyor, ekran 
kapalı.

Ekranın kontrol bağlantısı kopuktur. Ekran ve kontrol arasındaki 
bağlantıyı yeniden kurun.

Ekran arızalanmıştır. Ekranı değiştirin.

Ünite çalışmıyor, ekran açık. 230 V yardımcı güç kaynağı yoktur.

230 V transformatörün ikincil 
bütünlüğünü kontrol edin.
230 V transformatörün çıkış 
yönündeki korumaların bütünlüğünü 
kontrol edin.
Doğru faz sırasını ve faz sırası 
rölesinin bütünlüğünü kontrol edin.



Orijinal talimatlardan çeviri

Packaged Rooftop

48

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

UATYA
4P645202-1

ARIZA BELİRTİSİ OLASI SEBEP OLASI ÇÖZÜM

Hidrolik borularda anormal gürültü.

Sistem pompasının aşırı su akışıyla 
eğim dışında çalışması.

Pompanın regülasyonuna müdahale 
etmek mümkün değilse, nominal 
akış geri sağlanana kadar ünite 
beslemesindeki durdurma parçasını 
kısmen kapatın.

Sistemde hava vardır.

Havalandırma valflerinin vanalar 
tarafından engellenmediğinden emin 
olun.
Sistemi havalandırın.

Emniyet valfi tahliyesinde yağ var.

Korumaların arızalanması nedeniyle 
vananın açılması.

Yüksek basınç anahtarlarının 
müdahalesini kontrol edin ve 
gerekirse değiştirin.
Valfin değiştirilmesi gerekir.

Aşırı ısınma nedeniyle valfin 
açılması. Valfi değiştirin ve şarjı sıfırlayın.
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6.6 Geçici kapatma
Ünitenin kapatılması birkaç gün için geçici olarak kabul edilir.
Ünitenin durdurulması, kontrol ekranı ve dış onay kullanılarak veya mümkünse seri olarak gerçekleştirilmelidir.
Geçici kapatma sırasında, üniteye doğru şekilde elektriksel güç sağlanmalıdır.
Bu şekilde geçici kapatmanın gerçekleştirilmesiyle, kontrolü "ON" duruma getirmenin yanı sıra, üniteyi yeniden 
başlatmak için herhangi bir müdahale gerekmez.

6.7 Uzun süreli kapatma
Ünitenin aylarca kullanılması beklenmiyorsa, uzun süreli kapatma olarak kabul edilir.
Ünite uzun süre kapatılacaksa, aşağıdakilerin uygulanması gerekir:

 - kontrol aracılığıyla üniteyi kapatın;
 - ünitenin devre kesme/ana şalterini kullanarak gerilimi kesin;
 - hidrolik sistemi tahliye edin (glikol su içermiyorsa);
 - kondenser drenaj tepsisini boşaltın ve temizleyin;
 - varsa nemlendirici silindirini boşaltın;
 - tüm geri dönüş ve tahliye havası damperlerinin tamamen kapalı olduğundan emin olun;

Bu vaka çalışması aslında depolama koşullarına atfedilebilir; bu nedenle verilen göreceli limitlere bakın.
Bir sonraki yeniden başlatma sırasında, başlatma prosedürünü tekrarlayın.

Yeni başlatma prosedürü ile sızıntı tespit sistemi kartuşunu değiştirin.

Ünite üzerinde bakım amacıyla yapılması gereken tüm işlemler, IEC 60335-2-40:2018 Ek HH 
gerekliliklerine, yerel düzenlemelere ve Avrupa kapsamında EN378-4 ve EN13313 standardı uyarınca 
yetkili ve kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Ünite üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce, potansiyel olarak yanıcı bir ortam ve yanma 
kaynağı olmadığından emin olun.
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7 BAKIM

Ünite üzerinde bakım amacıyla yapılması gereken tüm işlemler, IEC 60335-2-40:2018 Ek HH 
gerekliliklerine, yerel düzenlemelere ve Avrupa kapsamında EN378-4 ve EN13313 standardı uyarınca 
yetkilendirilir ve nitelendirilir. Özellikle EN378-4 standardının E Eki’ne bakın.

Ünite, hafif yanıcı A2L olarak sınıflandırılan soğutucu akışkan ile donatılmıştır. Bir soğutucu akışkan 
kaçağı alarmı durumunda, potansiyel olarak yanıcı ortamlar oluşabilir.

Ünite üzerinde herhangi bir müdahale yapmadan veya dahili parçalara erişmeden önce, güç kaynağı 
bağlantısını kestiğinizden emin olun.

Kompresörler ve dağıtım boruları yüksek sıcaklıktadır. Bunların yakınında çalışırken özellikle dikkatli 
olun.

Alüminyum kanatlar keskin olduğundan, kanatlı bobinlerin yakınında çalışırken özellikle dikkat edin.

Koruma olmadan hareketli parçalara erişmeyin.

Kondansatörlerin ve/veya inverterlerin bulunduğu ünitedeki bazı bileşenler, ana şalter açıldıktan sonra 
da birkaç dakika elektrik yüklü kalabilir.
Ünitenin elektrikli kısımlarıyla temas kurmadan önce 10 dakika bekleyin.

Harici kaynaklardan güç alan devreler (turuncu kabloyla yapılan), ünitenin güç kaynağından 
çıkartılmasından sonra bile gerilim altında olabilir.

Ancak yapılacak çalışma tipine uygun yeterli aydınlatma sağlanıyorsa ünite üzerinde çalışın.

7.1 Regülasyon
Ünitenin çalışmasını düzenleyen tüm parametreler, kontrol kullanıcı arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir.
Değişiklik gerekmesi durumunda, Üretici ile temasa geçmeden önce kontrol kılavuzuna bakın.
Ünitenin güvenliğiyle ilgili ayarlar değiştirilemez (emniyet valfleri, yüksek basınç anahtarları, sigortalar,...) veya her 
durumda kurcalanmaya karşı korunurlar (termal koruma ayarları, zamanlayıcılar,...).
Herhangi bir durumda bunların değiştirilmesi gerekiyorsa, Üretici tarafından sağlanan (ayarlanabilir parçalar olması 
durumunda) veya aynı boyut ve özellikteki (sigortalar durumunda) bileşenlerin kullanılması önemlidir.
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7.2 Dış temizlik
Ünitenin en çok dikkat edilmesi gereken bileşeni kanatlı paket eşanjörüdür.
Hava akışını engelleyecek veya önleyecek kir ve/veya birikintilerden temiz tutulması önemlidir.
Bobin yüzeyinin düzenli olarak temizlenmesi, ünitenin doğru çalışması ve eşanjörün ve ünitenin çalışma ömrünün 
uzaması için gereklidir.
Bobinlerin sık ve doğru şekilde temizlenmesi, korozyon sorunlarını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.

Kanatlı paket eşanjörünü temizlerken, elektrik panosu kapatılmalı ve ana şalter "OFF" konumunda 
kilitlenmelidir.

Kirli bobin üzerinde bir su püskürtücü kullanılması, eşanjörün iç kısmındaki tortuların ve kirletici 
maddelerin kalmasına neden olacak ve böylece temizliği daha da zorlaştıracaktır. Bu nedenle, 
durulamadan önce yüzeydeki tüm kir ve birikintiler temizlenmelidir.

Kıyı bölgelerinde, endüstriyel alanlarda veya havada agresif kimyasal maddelerin bulunduğu her 
durumda, temiz su ile periyodik durulama oldukça faydalıdır ve korozif etkilere karşı koymaya 
yardımcı olur.

Bobinleri temizlemek için asla kimyasal madde, çamaşır suyu içeren su, asitli veya bazik deterjanlar 
kullanmayın. Bu temizleyicilerin durulanması zor olabilir ve boru ile kanat arasındaki bağlantıda ve 
farklı malzemelerin (Cu ve Al) temas noktalarında korozyonu hızlandırabilir.

7.2.1 Geleneksel C /Al kanatlarıyla bobin temizleme
Geleneksel kanatlı boru bobinleri, bir elektrikli süpürge veya metalik olmayan yumuşak kıllı bir fırça kullanılarak 
temizlenebilir.
Temizlik her zaman kanatların yönünde yapılmalı ve asla onlara dik olacak şekilde yapılmamalıdır. Bu kanatlar 
kolayca katlanır ve zarar görür.
Normal hava akışının tersi yönünde temizleyin.
Bobin daha sonra sadece düşük basınçlı içme suyu (3-5 barg) kullanarak yıkanabilir.

Kanatlara zarar vermemek için durulamanın düşük basınçlı su püskürtücü ile yapılması çok önemlidir.
Bobini temizlemek için asla su püskürtücü veya yüksek basınçlı hava püskürtücü kullanılmamalıdır. Su 
veya hava püskürtücünün kuvveti, kanatları bükerek eşanjör üzerindeki aerolik yükün düşüşünde bir 
artışa ve ünitenin performansında bir düşüşe neden olabilir.
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7.2.2 Kurulum yerinin temizliği
Parçalarına güvenli erişim sağlamak için ünitenin kurulum yerini düzenli ve temiz tutun. Özellikle, kötü kokular veya 
tahriş edici maddeler yayabilecek, temiz havadan çevreye salınan yaprakların, ünitenin yakınında birikmesini önleyin.
Ünite yakınında toz ve kir emisyonu, beslemede bulunan hava filtresinin verimliliğinde hızlı bir düşüşe neden olur.

7.3 İç temizlik
Kurulum yerinin temiz ve düzenli tutulması, ünitenin düzgün bakımı ve verimliliğinin sürdürülmesi için gereklidir.

7.3.1 Ünite temizliği
Elektrik panosunun içini ve varsa kompresör bölmesini temiz tutun.
Üniteye yapılan her müdahaleden sonra, herhangi bir işlem kalıntısı ve yabancı bileşeni elektrik panosundan 
temizleyin.
Müdahale gerekliliği nedeniyle çıkartılan güvenlik cihazlarını ve korumaları yeniden kurun.
İşlemden kalan küçük nesneleri ve/veya tozu temizlemek için elektrikli bir süpürge kullanın.

Basınçlı hava kullanmayın.

Bölme içerisinde bulunan kompresörlere müdahale edilmesi gerektiğinde, tekrar kapatmadan önce kompresörün 
elektrik panosunun doğru kapatıldığını, soğutma devresiyle ilgili vanaların düzgün durumda olduğunu kontrol edin ve 
bölmenin içinde herhangi bir malzeme kalmadığından emin olun.
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7.4 Periyodik denetimler
Ünitenin doğru çalıştığını doğrulamak için periyodik denetimler yapın:

İŞLETİM ÖNERİLEN 
ZAMAN ARALIĞI

Daha önce belirtildiği gibi tüm kontrol ve güvenlik ekipmanının çalışmasını kontrol edin Aylık
Hem elektrik panosu içindeki hem de kompresör terminal kutusundaki elektrik terminallerinin 
sıkıca bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin Kontaktörlerin hareketli ve sabit kontakları 
periyodik olarak temizlenmeli ve bozulma belirtisi göstermeleri durumunda değiştirilmelidir

Aylık

Sıvı göstergesi ile soğutucu akışkan şarjını kontrol edin Aylık
Kompresörden yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin Aylık
Hidrolik devrede su sızıntısı veya su ve glikol karışımı olup olmadığını kontrol edin Aylık
Ünitenin uzun süre hizmet dışı kalması gerekiyorsa, borulardaki ve ısı eşanjöründeki suyu 
boşaltın. Ünitenin kapanma süresi boyunca, kullanılan sıvının donma noktası altında bir ortam 
sıcaklığı bekleniyorsa, bu işlem gereklidir.

Dönemlik

Su devresinin doluluğunu kontrol edin Aylık
Su diferansiyel basınç anahtarının veya akış anahtarının (varsa) doğru çalıştığını kontrol edin Aylık
Kompresörün karter ısıtıcılarını kontrol edin Aylık
Kanatlı bobini, takılı olan bobin tipine göre “Dış temizlik” paragrafında belirtildiği gibi temizleyin. 3 ay
Hava filtrelerini temizleyin Aylık
Elektrik panosundaki havalandırma filtrelerini temizleyin Aylık
Buz çözme testini gerçekleştirin Aylık
Sıvı göstergesindeki nemi kontrol edin (yeşil = kuru, sarı = nemli); gösterge etiketinde 
belirtildiği gibi gösterge yeşil değilse, filtreyi değiştirin 4 ay

Fanların durumunu, bağlantılarını ve dengesini kontrol edin 4 ay
Ünite tarafından yayılan gürültünün normal olup olmadığını kontrol edin 4 ay
Soğutucu akışkan sızıntı detektörü sensörünün ve aşağı akışa bağlı güvenlik zincirinin 
doğrulama testi Yıllık

Elektrik panosu kutusundaki kablo rakorlarının doğru sıkılıp sıkılmadığını kontrol edin Yıllık
Soğutucu akışkan sızıntı detektörü sensörünün değiştirilmesi 10 yıl

Bu program ortalama bir kuruluma yöneliktir; bazı kontrollerin sıklığını artırmanın gerekli olabileceği 
kurulumlar olabilir.

Geçerli yönetmelik, ünite garantisinin kaybedilmesini gerektirmeksizin, monte edilmiş güvenlik 
cihazları ve mevcut soğutucu akışkan şarjı ile ilgili olarak tavsiye edilenlerden önemli ölçüde daha 
uzun periyodik kontrol aralıkları sağlayabilir.
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7.5 Olağanüstü bakım
Doğru çalıştırma ve ilgili kontrolleri gerçekleştirdikten sonra, normalde ünitelerin soğutucu gaz şarjını kontrol etmek 
için herhangi bir yardım servisi müdahalesine ihtiyacı yoktur.

7.5.1 Özel müdahaleler
Üniteyi kullanırken, zamanında müdahale gerektiren durumlar ortaya çıkabilir.

Acil durumda bile ünite üzerindeki çalışmalar, IEC 60335-2-40:2018 Ek HH gerekliliklerine, yerel 
düzenlemelere ve Avrupa kapsamında EN378-4 ve EN13313 standardı uyarınca yetkili ve kalifiye 
personel tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Ünite, borular veya ünitenin parçaları üzerinde yağ bulunması, gaz sızıntısı belirtisi olabilir.
Sızıntı noktasını onarın ve soğutucu gaz şarjını eski haline getirin.
Küçük yağ sızıntıları durumunda, kirli kısımları emici bezlerle temizleyin, aksi takdirde emici havlularla dağılmış yağı 
temizleyin. Her durumda, kullanılan malzeme yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir.
Yağ doldurma işleminin yenilenmesinin gerekli olup olmadığını kontrol edin.
Sistemin su ve glikol karışımının dökülmesi durumunda, ünitenin çalışmasını durdurun ve sızıntıdan etkilenen kısmı 
izole etmek için etkilenen vanaların beslemesini derhal kesin.
Döküntüyü sınırlamak için uygun araçları (sosisler, bezler, emici havlular) hazırda bulundurun.
Mümkün olduğunca sıvı emişi ile dökülmeyi geri kurtarın.
Onarma içeren çevresel hasar durumunda, sorumlu yetkilileri bilgilendirin.
Geri kazanılan sıvı ve kullanılan malzeme yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir.
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8 ÇALIŞMAYI DURDURMA
Atık yönetimi ile ilgili Avrupa Direktifi’ne yönelik olarak sizlere şunları bildirmek isteriz:

 - Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (EEC) sahibinin, bu ürünleri ayrıştırılmamış kentsel atık olarak imha etmesi 
yasaktır; yerel yönetmelikler tarafından sağlanan kamu veya özel toplama sistemleri aracılığıyla ayrıştırılmış 
toplama ile imha etmesi gerekir;

 - Ürün sahibi, yeni bir eş değerinin satın alınması durumunda, EEC'yi kullanım ömrünün sonunda dağıtıcıya iade 
edebilir.

Bu EEC; soğutucu gazlar, yağlama yağları ve akümülatörler veya diğer malzemeler gibi tehlikeli maddeler içerebilir 
ve bunların uygun veya doğru olmayan şekilde imha edilmesi, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere 
neden olabilir.
 
Bununla birlikte, yanlış şekilde imha edilmeleri, yerel düzenlemelere göre yaptırımlar gerektirir.
Cihaz üzerinde bulunan EEC'nin ayrı toplandığını gösteren sembol, kalın bir yatay çubukla birlikte üzerinde çarpı 
işareti olan tekerlekli bir çöp kutusu olup, 13 Ağustos 2005 tarihinden sonra bunların piyasaya sürüldüğünü belirtir.
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