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Türkçe

declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ
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заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
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CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 2nd of November 2017
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
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24 Poznámka*
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2192529.0551-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.034/09-2017

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Machinery 2006/42/EC
Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:
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EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

EHBH(1)DA(2), EHBX(1)DA(2),
EKHWS150D3V3, EKHWS180D3V3, EKHWS200D3V3, EKHWS250D3V3, EKHWS300D3V3, EKHWSU150D3V3, EKHWSU180D3V3, EKHWSU200D3V3, EKHWSU250D3V3, EKHWSU300D3V3,
(1)=04, 08,
(2)=6V, 9W,
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1

Genel güvenlik önlemleri

1.1

Dokümanlar hakkında

▪ Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal
dilinden çevrilmiştir.
▪ Bu dokümanda açıklanan önlemler, çok önemli hususları
kapsamaktadır, bu nedenle dikkatli şekilde uygulanmalıdır.
▪ Montaj kılavuzu ile montajcı referans kılavuzunda açıklanan
sistem montajı ve tüm faaliyetler yetkili bir montajcı tarafından
yerine GETİRİLMELİDİR.

1.1.1

Uyarı ve simgelerin anlamları
TEHLİKE
Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları
gösterir.
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları gösterir.

8
8
9
9

TEHLİKE: YANMA RİSKİ
Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle
yanıklara neden olabilecek durumları gösterir.

9
9
9
9
9
10
10
10
11

TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ

11
12
12

DİKKAT

13

Genel bakış: Devreye alma ....................................................... 13
Devreye alma öncesi kontrol listesi ........................................... 13
Devreye alma sırasında kontrol listesi....................................... 13

Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.
UYARI
Ölüm veya ciddi
durumları gösterir.

yaralanmalarla

sonuçlanabilecek

UYARI: YANICI MADDE

Küçük
veya
orta
ciddiyette
sonuçlanabilecek durumları gösterir.

yaralanmalarla

BİLDİRİM
Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek
durumları gösterir.

8 Kullanıcıya teslim

13

BİLGİ

9 Bakım ve servis

13

Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.
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Montaj kılavuzu

3

1 Genel güvenlik önlemleri
Sembol

Açıklama

BİLDİRİM

Montajdan önce, montaj ve kullanım kılavuzu ile
kablo bağlantısı talimat yaprağını okuyun.
Bakım ve servis görevlerini yerine getirmeden
önce, servis kılavuzunu okuyun.
Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans
kılavuzuna bakın.

1.2

Montör için

1.2.1

Genel

Su girişinin önlenmesi için, dış ünitedeki çalışmaların kuru
hava koşullarında gerçekleştirilmesi daha uygundur.
İlgili mevzuat uyarınca en azından bakım, onarım çalışmaları, test
sonuçları, bekleme süreleri, … hakkında bilgiler içeren bir kayıt
defterinin ürünle birlikte tutulması gerekli olabilir.
Ayrıca, en azından aşağıda sıralanan bilgiler mutlaka ürünün
kolayca erişilebilen bir yerinde TUTULMALIDIR:
▪ Acil bir durumda sistemin kapatılması için gerekli talimatlar
▪ En yakın itfaiyenin, polisin ve hastanenin isim ve adresleri
▪ İlgili servisin adı, adresi ve gündüz ve gece ulaşılabilecek telefon
numaraları

Ünitenin nasıl monte edilmesi ve çalıştırılması gerektiği konusunda
emin DEĞİLSENİZ, satıcınıza danışın.

Avrupa için, bu kayıt defteriyle ilgili hususlar EN378 standardında
belirtilmiştir.

BİLDİRİM
Cihazların veya aksesuarların hatalı montajı veya
bağlanması elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızıntılara,
yangına veya diğer cihaz hasarlarına neden olabilir.
Yalnızca Daikin tarafından üretilen veya onaylanan
aksesuarları, opsiyonel cihazları ve yedek parçaları
kullanın.

1.2.2

Montaj sahası

▪ Ünite etrafında servis ve hava sirkülasyonu için yeterli boşluk
bırakın.
▪ Montaj
sahasının
ünitenin
dayanabileceğinden emin olun.

ağırlığına

ve

titreşimlerine

▪ Alanın iyi havalandırıldığından emin olun. Havalandırma deliklerini
engellemeyin.

UYARI
Montaj, test ve uygulama malzemelerinin (Daikin
kılavuzlarında açıklanan talimatlardan öncelikli olarak) ilgili
mevzuata uygun olduğundan emin olun.

▪ Ünitenin düz durduğundan emin olun.

Üniteyi KESİNLİKLE aşağıda belirtilen yerlere monte etmeyin:
DİKKAT

▪ Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar.

Sistemle ilgili montaj, bakım veya servis çalışmaları
gerçekleştirirken uygun kişisel koruyucu malzeme ve
ekipmanları (koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler,…)
kullanın.

▪ Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar, kontrol sistemine zarar verebilir ve
cihazın arızalanmasına yol açabilir.

UYARI

▪ Tutuşabilir gaz (örneğin; tiner veya gazolin) kaçakları, karbon
fiberi, tutuşabilir tozlar nedeniyle yangın riski bulunan ortamlar.

Özellikle çocukların oynamasını engellemek için,
ambalajdan çıkan naylon torbaları parçalayarak çöpe atın.
Olası risk: boğulma.

▪ Korozif gazların (örnek: sülfürik asit gazı) bulunduğu ortamlar.
Bakır boruların veya lehimlenmiş parçaların korozyonu soğutucu
akışkan kaçaklarına neden olabilir.

TEHLİKE: YANMA RİSKİ

1.2.3

▪ Çalışma sırasında veya çalışmadan hemen sonra
soğutucu akışkan borularına, su borularına ve dahili
parçalara KESİNLİKLE dokunmayın. Bu parçalar çok
sıcak veya çok soğuk olabilir. Normal oda sıcaklığına
dönmesi
için
bekleyin.
Mutlaka
dokunmanız
gerekiyorsa, koruyucu eldiven takın.

Mevcutsa. Daha fazla bilgi için, uygulamanızın montaj kılavuzuna
veya montör başvuru kılavuzuna bakın.
BİLDİRİM
Su kalitesinin 98/83 EC sayılı AB direktifine uygun
olduğundan emin olun.

▪ Sızan soğutucu akışkana KESİNLİKLE dokunmayın.

1.2.4

UYARI
Ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak olarak
kullanılmasını önlemek için gerekli önlemleri alın. Küçük
hayvanların elektrikli parçalara temas etmesi arızalara,
dumana veya yangına yol açabilir.
DİKKAT
Ünitenin hava girişine veya
KESİNLİKLE dokunmayın.

alüminyum

kanatlarına

BİLDİRİM
▪ Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayın.
▪ Ünitenin üzerine KESİNLİKLE çıkmayın, oturmayın ve
basmayın.

Su

Elektrik
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
▪ Anahtar kutusu kapağını çıkartmadan, herhangi bir
elektrik kablosunu bağlamadan veya elektrikli parçalara
temas etmeden önce tüm güç beslemelerini KAPALI
konuma getirin.
▪ Servis işlemine başlamadan önce, güç beslemesini
1 dakikadan daha uzun bir süre kesin ve ana devre
kapasitörlerinin veya elektrikli bileşenlerin terminalleri
arasındaki gerilimi ölçün. Elektrikli bileşenlere
dokunulabilmesi için, gerilimin MUTLAKA 50 V DC
değerinin altında olması gerekir. Terminallerin
konumları için, kablo şemasına bakın.
▪ Elleriniz ıslakken, KESİNLİKLE elektrikli bileşenlere
dokunmayın.
▪ Servis kapağı açık konumdayken,
ünitenin başından ayrılmayın.

Montaj kılavuzu
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2 Dokümanlar hakkında
UYARI

BİLDİRİM

Fabrikada monte EDİLMEMİŞ ise, aşırı gerilim kategori III
koşulunda bağlantıyı tam kesen tüm kutuplarda kontak
ayırma özelliğine sahip bir ana anahtar veya başka bir
bağlantı kesme vasıtası sabit kablo tesisatına monte
EDİLMELİDİR.

Yalnızca güç kaynağının trifaze olması ve kompresörde bir
AÇIK/KAPALI başlangıç yönteminin bulunması durumunda
geçerlidir.
Ürün çalışırken anlık bir kesintinin veya gücün gidip
gelmesinin ardından ters fazın devreye girmesi ihtimali
varsa, ters faz koruma devresini lokal olarak monte edin.
Ürünün ters fazda çalıştırılması, kompresöre ve diğer
parçalara zarar verebilir.

UYARI
▪ YALNIZCA bakır teller kullanın.
▪ Saha kablo tesisatının
olduğundan emin olun.

ilgili

mevzuata

uygun

▪ Tüm saha kabloları MUTLAKA ürünle verilen kablo
şemalarına uygun olarak bağlanmalıdır.

2

Dokümanlar hakkında

▪ Kablo demetlerini KESİNLİKLE sıkmayın ve kabloların,
borulara ve keskin kenarlara temas ETMEDİĞİNDEN
emin olun. Terminal bağlantılarına dışarıdan baskı
uygulanmadığından emin olun.

2.1

Bu doküman hakkında

▪ Topraklama kablosunun takıldığından emin olun.
Üniteyi KESİNLİKLE bir şebeke borusuna, darbe
emicisine veya telefon topraklamasına topraklamayın.
Topraklamanın yetersiz yapılması elektrik çarpmasına
yol açabilir.
▪ Özel olarak ayrılmış bir güç devresinin kullanıldığından
emin olun. Başka bir cihazla paylaşılan bir güç
beslemesini KESİNLİKLE kullanmayın.

Hedef okuyucu
Yetkili montörler
Doküman seti
Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu
dokümanları içerir:
▪ Kullanım sıcak suyu boyleri montaj kılavuzu:
▪ Montaj talimatları
▪ Formatı: Basılı nüsha (kullanım sıcak suyu boyleri kutusunda )

▪ Gerekli sigortaların ve devre kesicilerin takıldığından
emin olun.

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web
sitesinden veya satıcınızdan ulaşabilirsiniz.

▪ Bir toprak kaçağı kesicisinin takıldığından emin olun.
Aksi takdirde, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.

Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal
dilinden çevrilmiştir.

▪ Topraklama kaçağı koruyucu monte edilecekse,
topraklama kaçağı koruyucusunun gereksiz yere
açılmasını önlemek için bu koruyucunun inverter ile
uyumlu (yüksek frekanslı elektrik karışımına dayanıklı)
olduğundan emin olun.

Teknik mühendislik verileri
▪ En son teknik verilerin bir alt kümesine bölgesel Daikin web
sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.
▪ En son teknik verilerin tam kümesine Daikin dış ağından (kimlik
denetimi gerekir) ulaşılabilir.

BİLDİRİM
Güç kabloları döşenirken alınması gereken önlemler:

İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 1 Kat: 21-22
34750 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

▪ Güç terminal bloğuna farklı kalınlıktaki kablolar
BAĞLAMAYIN (güç kablolarındaki gevşeklikler anormal
ısınmaya neden olabilir).

3

Kutu hakkında

▪ Aynı kalınlıktaki kabloları bağlarken, yukarıdaki şekilde
gösterildiği gibi yapın.

3.1

Genel bilgi: Kutu hakkında

▪ Kablolama için, belirtilen güç kablolarını kullanın ve bu
kabloları sağlam şekilde bağlayın ve ardından terminal
kartına harici basınç uygulanmasını önlemek için
sabitleyin.

Şunlar hakkında bilgi içerir:

▪ Terminal vidalarını sıkmak için uygun bir tornavida
kullanın. Küçük başlı bir tornavida, vida başına zarar
verebilir ve vidanın doğru şekilde sıkılmasını
engelleyebilir.

Aşağıdakileri akılda tutun:

▪ Terminal vidaları aşırı sıkılırsa kırılabilir.
UYARI
▪ Elektrik işleri tamamlandıktan sonra, her bir elektrikli
bileşenin ve elektrikli bileşen kutusu içindeki terminalin
sağlam şekilde bağlandığını onaylayın.
▪ Üniteyi
çalıştırmadan
önce
kapatıldığından emin olun.

tüm

▪ Ünitelerin ambalajının açılması ve taşınması
▪ Ünitelerden aksesuarların çıkarılması

▪ Teslim alındığında ünitede hasar olup olmadığı KONTROL
EDİLMELİDİR. Tespit edilen hasarlar derhal nakliye şirketi
yetkilisine RAPOR EDİLMELİDİR.
▪ Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün
olduğunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajından
çıkarmayın.
▪ Üniteyi içeriye getirirken izlemek istediğiniz yolu önceden
hazırlayın.

kapakların
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4 Üniteler ve seçenekler hakkında
3.2

a

Kullanım sıcak suyu boyleri

b
1×

1×

BİLGİ
Bu ünite BS
onaylanmıştır

3.2.1

EN12897:2016'ya

göre

test

edilip

Kullanım sıcak suyu boylerini açmak için

1

2

a
b

18 litre 3/4" Erkek BSP genleşme kabı
Montaj etiketi

4

Üniteler ve seçenekler
hakkında

4.1

Tanım

4.1.1

Tanıtım etiketi: Kullanım sıcak suyu
boyleri

Konum

Kullanım sıcak suyu boylerinden
aksesuarları çıkarmak için

3.2.2
1

Kullanım sıcak suyu boyleri ile birlikte verilen aksesuarları
çıkarın.

a

f

b

1×

1×

g

1×

a
b
c
d
e
f
g
h

2

1×

c

2×

h

d

2×

e

Model tanımlaması
Örnek: EK HWS 150 D 3 V3

1×

1×

Termistör + bağlantı kablosu (12 m)
Kontaktör K3M - terminal X7M/X4M tertibatı
Kontaktör tespit vidası
Konik vida
3 yollu vana + motor
Montaj kılavuzu
Buster ısıtıcı güç besleme çıkartması
Köprü teli

Kullanım sıcak suyu boylerine (isteğe bağlı) ait EKEXPVES
seçenek kitiyle verilen aksesuarları çıkarın

Kod

Açıklama

EK

Avrupa Kiti

HWS

Sıcak Su Paslanmaz çelik boyleri

150

Litre cinsinden depolama kapasitesi gösterimi

D

Serisi

3

kW cinsinden buster ısıtıcı kapasitesi

V3

Güç beslemesi: 1~, 220~240 V, 50 Hz

5

Hazırlık

5.1

Genel bilgi: Hazırlık

Bu bölümde montaj yerine gitmeden önce yapmanız ve bilmeniz
gerekenler açıklanmıştır.
Şunlar hakkında bilgi içerir:
▪ Montaj sahasının hazırlanması
▪ Su borularının hazırlanması
▪ Elektrik tesisatının hazırlanması

Montaj kılavuzu
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5 Hazırlık
▪ Boruların bağlanması – Kuvvet. Boruları bağlarken KESİNLİKLE
aşırı kuvvet uygulamayın. Boruların hasar görmesi de ünitenin
arızalanmasına yol açabilir.

5.2

Montaj sahasının hazırlanması

5.2.1

Kullanım sıcak suyu boyleri montaj alanı
gereksinimleri

▪ Montajla ilgili şu hususları dikkate alın:

▪ Boruların bağlanması – Gerekli Aletler. Yumuşak bir malzeme
olan pirinçle ilgili işlemlerde yalnızca uygun aletler kullanın. Aksi
takdirde, borular hasar görür.
▪ Boruların bağlanması – Hava, nem, toz. Devreye hava, nem
veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bunu önlemek için:

400

▪ Yalnızca temiz borular kullanın

mm

▪ Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.
▪ Duvar içinden geçirirken toz ve pislik girmemesi için borunun
ucunu kapatın.

5°

10

▪ Bağlantıların yalıtımı için kaliteli bir diş yalıtım malzemesi
kullanın.
▪ Glikol. Güvenlik nedenleriyle su devresine herhangi bir şekilde
glikol eklenmesine izin verilmemektedir.

20°

▪ Sahada temin edilen bileşenler – Su basıncı ve sıcaklığı. Saha
borularına monte edilen tüm bileşenlerin su basıncına ve su
sıcaklığına dayanabileceğini kontrol edin.
▪ Drenaj – Alçak noktalar. Su devresinin drenajının tam olarak
gerçekleşmesi için, sistemin tüm alçak noktalarında drenaj tapaları
kullanın.

300 mm

▪ Pirinç harici metal borular. Pirinç dışında metal boru
kullanıldığında, pirinç ve pirinç olmayan malzemeleri birbiriyle
temas etmeyecek şekilde yalıtın. Bu şekilde galvanik korozyon
önlenir.
▪ Kullanım sıcak suyu boyleri – Kapasite. Su durgunluğunun
önlenmesi için, kullanım sıcak suyu boylerinin depolama
kapasitesinin günlük kullanım sıcak suyu tüketimine uygun olması
önemlidir.
▪ Kullanım sıcak suyu boyleri – Montaj sonrası. Montaj
işleminden hemen sonra, kullanım sıcak suyu boyleri mutlaka teze
suyla yıkanmalıdır. Bu prosedür mutlaka montajı takip eden ilk 5
gün boyunca en az günde bir defa tekrarlanmalıdır.
▪ Kullanım sıcak suyu boyleri – Temizleme. Uzun bir süre
kullanım sıcak suyu tüketiminin olmaması durumunda,
kullanılmadan önce MUTLAA cihaz taze suyla yıkanmalıdır.

▪ Kullanım sıcak suyu boyleri yalnızca kapalı yerlere monte edilmek
ve 0~35°C ortam sıcaklığı aralığında kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
▪ Bir kaçağı olması durumunda, suyun montaj mahalli ve çevresinde
herhangi bir zarara yol açmamasına dikkat edin.

5.3

Su borularının hazırlanması

5.3.1

Su devresi gereksinimleri

▪ Kullanım sıcak suyu boyleri – Dezenfeksiyon. Sınırlı kullanım
sıcak suyu durumunda (örn. tatil konutlarında veya bazen
kullanılmayan evlerde) kullanım sıcak suyu boyleri montajının
dezenfeksiyon için DHW pompasıyla takılması gerekir.
Dezenfeksiyon fonksiyonu, Altherma ünitesinde montör ayarı
olarak öngörülmüştür. Daha fazla bilgi için ünitenin montör
başvuru kılavuzuna bakın.
Dezenfeksiyon pompasının komple kullanım sıcak suyu boyleri
hacmini saatte 1,5 defa devir daim yaptırması ve günde en az 2
saat kesintisiz çalışması gerekir.
b

c

BİLDİRİM
Plastik borular bulunuyorsa, bunların DIN 4726 uyarınca
tam olarak oksijen difüzyon sızdırmaz olduğundan emin
olun. Borulara oksijen yayınımı aşırı korozyona neden
olabilir.
BİLDİRİM
Basınç
boşaltma
KULLANMAYIN.

vanasını

başka

amaçlar

için

▪ Boruların bağlanması – Mevzuat. Tüm boru bağlantılarını ilgili
mevzuata ve su girişi ve çıkışı ile ilgili “Montaj” bölümünde verilen
talimatlara uygun olarak gerçekleştirin.
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a
b
c
d

a d
Soğuk su bağlantısı
Sıcak su bağlantısı
Dezenfeksiyon için DHW pompası (sahada tedarik edilir)
Tek yönlü vana (sahada tedarik edilir)

▪ Kullanım sıcak suyu boyleri – Anlık sıcak su ihtiyacı. Kullanım
sıcak suyu boyleri ile sıcak su çıkış noktası (duş, banyo vb.)
arasındaki saha su boruları çok uzun olduğunda sıcak suyun
kullanım sıcak suyu boylerinden sıcak su çıkış noktasına ulaşması

Montaj kılavuzu
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6 Montaj
daha uzun sürebilir. Gerekirse sıcak su çıkış noktası ile kullanım
sıcak suyu boylerinin sirkülasyon deliği arasına bir yeniden
sirkülasyon pompası bağlayın.
Anlık sıcak su ihtiyacı fonksiyonu, Altherma ünitesinde montör
ayarı olarak öngörülmüştür. Daha fazla bilgi için ünitenin montör
başvuru kılavuzuna bakın.

Kabloların seçimi ve ölçülendirilmesi ilgili mevzuata göre aşağıdaki
tabloda belirtilen bilgiler esas alınarak yapılmalıdır.
Bu ünite için ayrı bir güç girişi devresi sağlandığından ve tüm elektrik
işinin yerel yasa ve yönetmeliklere ve bu kılavuza uygun bir şekilde,
yetkili bir personel tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.
Yetersiz bir güç girişi kapasitesi veya uygun olmayan elektrik yapısı
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Sigorta

a
b

a
b

Minimum devre
amperi

Önerilen
sigortalar

Güç beslemesi

13 A

20 A

1~ 50 Hz

F2B (sahada
temin edilir)
Duş
Yeniden sirkülasyon için DHW pompası (sahada tedarik
edilir)

▪ Kullanım sıcak suyu boyleri – Deşarj borusu. Basınç boşaltma
aygıtına bir tahliye borusu bağlandığında, sürekli aşağı yönde
olmalı ve dondan korunmuş bir ortama takılmalıdır. Atmosfere
açık olarak bırakılmalıdır.
▪ Kullanım sıcak suyu boyleri – Basınç tahliye vanası. İlgili yerel
ve ulusal yönetmeliklere uygun ve açılış basıncı maksimum 10 bar
olan bir basınç tahliye vanası (sahada temin edilir) mutlaka basınç
tahliye vanası bağlantısına bağlanmalıdır.

5.4

Elektrik kablolarının hazırlanması

5.4.1

Elektrik kablolarının hazırlanması
hakkında
UYARI
▪ Tüm kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafından BAĞLANMALI ve ilgili mevzuata UYGUN
OLMALIDIR.

6

Montaj

6.1

Genel bilgi: Montaj

220-240 V

Bu bölümde montaj yerinde sistemi monte etmek için yapmanız ve
bilmeniz gerekenler açıklanmıştır.
Tipik iş akışı
Montaj çalışması tipik olarak şu aşamalardan meydana gelir:
1

Kullanım sıcak suyu boylerinin monte edilmesi.

2
3
4

Su borularının bağlanması.
Elektrik kablolarının bağlanması.
Kullanım sıcak suyu boyleri montajının tamamlanması.

6.2

Ünitelerin açılması

6.2.1

Kullanım sıcak suyu boylerinin anahtar
kutusu kapağını açmak için

6.3

Kullanım sıcak suyu boylerinin
monte edilmesi

6.3.1

İç ünitenin monte edilmesi sırasında
alınması gereken önlemler

▪ Elektrik bağlantılarını sabit kablolara yapın.
▪ Sahada temin edilen tüm bileşenler ve tüm elektrik
yapıları mutlaka ilgili mevzuata UYGUN OLMALIDIR.
UYARI
Güç besleme kabloları için DAİMA çok çekirdekli kablo
tercih edin.

5.4.2

Emniyet cihazı gereksinimleri

Kullanım sıcak suyu boylerindeki buster ısıtıcı termal koruyucu (ayar
85°C) ile donatılmıştır.
UYARI
Anahtar kutusu kapağı mutlaka yetkili bir elektrikçi
tarafından açılmalıdır. Anahtar kutusu kapağını açmadan
önce güç beslemesini kesin.
BİLDİRİM
Isıtıcıları termal kesici olmadan monte ETMEYİN.

BİLGİ

Termal koruyucuyu sıfırlamadan önce: termal kesici düğmesinin
olası serbest bırakılma nedenini kontrol edin ve giderildiğinde termal
koruyucu üzerinde bulunan sıfırlama düğmesine basın.

Aynı zamanda aşağıdaki bölümlerde bulunan önlem ve
gereksinimleri de okuyun:
▪ Genel güvenlik önlemleri
▪ Hazırlık

6.3.2
Güç kaynağı ilgili mevzuata göre gerekli emniyet cihazları ile
korunmalıdır, örn. ana şalter, her bir fazda yavaş atan sigorta ve
toprak kaçak koruyucu.

Montaj kılavuzu
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1

Kullanım sıcak suyu boylerini monte
etmek için

Kullanım sıcak suyu boyleri aksesuarlarının eksiksiz olduğunu
kontrol edin.
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6 Montaj
2

Kullanım sıcak suyu boylerini düz bir yüzeye yerleştirin. Boylerin
düz şekilde monte edildiğinden emin olun.

d

6.4

Su borularının bağlanması

6.4.1

Su borularının bağlanması hakkında

Tipik iş akışı

a

Su borularının bağlanması tipik olarak şu adımlardan meydana gelir:
1
2
3
4

Su borularının bağlanması.
Kullanım sıcak suyu boylerinin doldurulması.
Su borularının yalıtımının yapılması.
3 yollu vananın bağlanması.

6.4.2

a
b
c
d

2

Saha boruları bağlanırken alınması
gereken önlemler.
BİLGİ
Aynı zamanda aşağıdaki bölümlerde bulunan önlem ve
gereksinimleri de okuyun:

b

c

Bilezik
Vana motoru kapağı
Vida
Ölçek

Aşağıdaki dört yapılandırmadan birini takip ederek, 3 yollu vana
gövdesini yedek ısıtıcının su girişine bağlayın. Şaftı, motorun
monte edilmesine ve değiştirilmesine imkan verecek şekilde
yerleştirin.

E1

E2

1

1

▪ Genel güvenlik önlemleri
▪ Hazırlık

6.4.3

3

Su borularını bağlamak için

Su devrelerinin bağlanması ve motorlu 3 yollu vana hakkında
ayrıntılı bilgi için ünite montör başvuru kılavuzundaki "Uygulama
kılavuzları" bölümüne bakın.

6.4.4

Kullanım sıcak suyu boylerini doldurmak
için

1

Sistem borularındaki havayı boşaltmak için tüm sıcak su
musluklarını sırayla açın.

2

Soğuk su besleme vanasını açın.

3

Hava tamamen boşaldıktan sonra tüm su musluklarını kapatın.

4

Su kaçağı olup olmadığını kontrol edin.

5

Deşarj borusundan suyun serbestçe aktığından emin olmak için
kullanım sıcak suyu boylerinin sıcaklık ve basınç tahliye
vanasını manuel olarak çalıştırın.
BİLDİRİM

2

3

E3

E4

1

1

2

1
2
3

3

3
2

3

Sistemi çalıştırmak için kullanım sıcak suyu boylerinin
tamamen doldurulması gereklidir. Boyler tam dolu değilken
sistemi açmak entegre buster ısıtıcıya zarar verebilir ve
elektrik arızalarına neden olabilir.

6.4.5

2

Dış üniteden
Bypassa
Yedek ısıtıcıya

Bileziği vana üzerine yerleştirin ve vana, şekilde gösterilen
konuma gelecek şekilde döndürün. Bypassa giden çıkış
bağlantısını %50 oranında ve yedek ısıtıcıya giden çıkış
bağlantısını %50 oranında kapatmalıdır.

E1+E3

E2+E4

Su borularının yalıtımını sağlamak için

Tüm su devresindeki borular, ısıtma kapasitesinin düşmesinin
önlenmesi için MUTLAKA yalıtılmalıdır.

6.4.6
1

3 yollu vanayı bağlamak için

3 yollu vana gövdesini ve 3 yollu vana motorunu ambalajından
çıkarın ve motorla aşağıdaki aksesuarların verildiğini kontrol
edin.
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4

E3 veya E4 yapılandırması takip ediyorsanız, vidasını
gevşeterek vana motoru kapağını açın ve bağlantı telini,
vananın dönüş yönünü değiştirecek şekilde değiştirin.
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Tipik iş akışı
Elektrik kablolarının bağlanması tipik olarak aşağıdaki aşamalardan
oluşur:
DIR

2P
Y
N
L

1

İç ünitede (veya kontrol kutusunda) bulunan elektrik kablolarının
bağlanması.

2

Elektrik kablolarının kullanım sıcak suyu boylerine bağlanması.

6.5.2

E1 ve E2 yapılandırmalarına göre montaj yapılırken
bağlantı telinin konumu.
E3 ve E4 yapılandırmalarına göre montaj yapılırken
bağlantı telinin konumu.

Sadece EHBH/X için:
1

Ünite anahtar kutusundaki buster ısıtıcı güç
çıkartmasını aşağıdaki resimde gösterilen yere takın.

2

K3M kontaktörü ve X7M terminal bloğunu monte edin.
Kontaktörü birlikte verilen 2 adet kontaktör tespit vidasıyla
sabitleyin. Terminal bloğunu birlikte verilen 2 adet konik vidayla
sabitleyin.

3

Aksesuar poşetinden çıkan köprü telini X2M/10 ve X2M/11a
terminalleri arasına monte edin (aşağıdaki çizime bakın).

4

Buster ısıtıcı güç besleme kablosunu (K3M öğesinden gelen) ve
termistör kablosunu aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi anahtar
kutusu kartından geçirin.

5

Buster ısıtıcı güç beslemesi kablosu topraklama telini anahtar
kutusu topraklama vidasına (K3M kontaktörü yanında bulunur)
bağlayın.

6

Buster ısıtıcı güç besleme kablosunun N ve L tellerini K3M alt
kontaktör terminallerine bağlayın.

7

X7M/1 ve X7M/2 üst
terminallerine bağlayın.

8

K3M kontaktörü konektörünü ana PCB X13A (KIRMIZI)
soketine takın.

9

Termistör kablosu konektörünü PCB X9A soketine takın.

BİLGİ
Fabrika çıkışında bağlantı teli, E1 ve E2 yapılandırmalarına
göre montaj yapılacakmış gibi ayarlanır.
5

6

a

Motor üzerindeki düğmeyi saat 12 konumuna getirin ve
ardından motoru bileziğe bastırarak oturtun. Bu işlem sırasında,
4. adımda ayarlanan vana konumunun bozulmaması için
bileziği DÖNDÜRMEYİN.
Ölçeği ilgili
yerleştirin.

E1+E2

a
b

7

b

yapılandırmaya

b

E3+E4

uygun

olarak

vana

üzerine

a

Bypass
Yedek ısıtıcı

Olası gerilmelere karşı önlem olarak, güç besleme kablosunu
bir kablo pabucu (sahada temin edilir) ile 3 yollu vana
gövdesine sabitleyin. Olası yoğuşmanın kablo üzerinden 3 yollu
vana motoruna girmesini önleyecek şekilde sabitleyin.

Elektrik kablolarını iç üniteye bağlamak
için

terminallerini

K3M

üst

besleme

kontaktör

10 X7M terminal bloğu topraklama telini anahtar kutusu topraklama
vidasına (terminalin üstünde bulunur) bağlayın.
11 Buster ısıtıcı güç besleme kablosunu (sahada temin edilir)
X7M/1+2+toprak kontaktör terminallerine bağlayın.

1×

12 3 yollu vana kablosunu X2M/12, X2M/13 ve X2M/14a
terminallerine bağlayın.
13 Gerginliğin alınması için, kabloları kablo bağları ile kablo bağı
tespitlerine sabitleyin.
14 Kabloları dışarıya yönlendirirken, bunların
takılmasına mani olmamasına dikkat edin.

ünite

kılıfının

BİLGİ
Sadece ilgili saha kabloları gösterilmiştir.

6.5

Elektrik kablolarının bağlanması
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
UYARI
Güç besleme kabloları için DAİMA çok çekirdekli kablo
tercih edin.

6.5.1

Elektrik kablolarının bağlanması hakkında

Elektrik kablolarını bağlamadan önce
Su borularının bağlı olduğundan emin olun.

Montaj kılavuzu
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X1M

7

K3M kontaktörünün sinyal kablolarını (konektörü atın) X8M/1 ve
X8M/2 kontrol kutusu terminallerine bağlayın.

8

Termistör kablosu tellerini X2M/3 ve X8M/4 kontrol kutusu
terminallerine bağlayın.

9

X4M kontrol kutusu terminali topraklama hattını anahtar kutusu
topraklama vidasına (terminalin üstünde bulunur) bağlayın.

10 11a 12 13 14a

X2M

X13A

10 Buster ısıtıcı kablosunu (sahada temin edilir) X4M/1+2+toprak
kontrol kutusu terminallerine bağlayın.
11 3 yollu vana kablosunu X8M/3, X8M/4 ve X8M/5 kontrol kutusu
terminallerine bağlayın.
12 Gerginliğin alınması için, kabloları kablo bağları ile kablo bağı
tespitlerine sabitleyin.

K3M
X9A

13 Kabloları dışarıya yönlendirirken, bunların
takılmasına mani olmamasına dikkat edin.

ünite

kılıfının

BİLGİ
X5M

Sadece ilgili saha kabloları gösterilmiştir.
X2M
X1 X2 X3 X4

X7M

A4P

A8P

X1M

YC Y1 Y2 Y3 Y4

X801M
12345

X2M

A1P

>50 mm

7 8

K3M

YNL

3 4

X7M
2
1 4

X2M

X1M
X4M

a

X1M

1 2 3 4 5 X8M

>50 mm

X5M

d

X4M
2

YNL

1 2

c

6.5.3

a b+c+d

b
a
b
c
d

Termistör kablosu
Buster ısıtıcı güç besleme kablosu
3 yollu vana kablosu
Buster ısıtıcı kablosu

6.5.4

UYARI
Tüm saha kablolarının, kontrol deliği
yalıtıldığından
ve
90°C'ye
kadar
dayanabileceğinden emin olun.

Elektrik kablolarını dış üniteye bağlamak
için

Sadece EBLQ/EDLQ05+07CAV3 için:
1

Ünite anahtar kutusundaki buster ısıtıcı güç
çıkartmasını aşağıdaki resimde gösterilen yere takın.

2

K3M kontaktörü ve X4M terminal bloğunu monte edin.
Kontaktörü birlikte verilen 2 adet kontaktör tespit vidasıyla
sabitleyin. Terminal bloğunu birlikte verilen 2 adet konik vidayla
sabitleyin.

3

Aksesuar poşetinden çıkan köprü telini X2M/7 ve X2M/8
terminalleri arasına monte edin.

4

Buster ısıtıcı güç besleme kablosu topraklama telini anahtar
kutusu topraklama vidasına bağlayın.

5

Buster ısıtıcı güç besleme kablosunun N ve L tellerini K3M alt
kontaktör terminallerine bağlayın.

6

X4M/1 ve X4M/2 üst
terminallerine bağlayın.

terminallerini

Elektrik kablolarını kullanım sıcak suyu
boylerine bağlamak için

K3M

üst
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besleme

1
2

yüzeyinden
sıcaklıklara

Anahtar kutusu kapağını boylerden çıkarın.
Buster ısıtıcı güç besleme kablosunu ve termistör kablosunu
(EKHWS200 için: SADECE buster ısıtıcı güç besleme kablosu)
boylerin altındaki girintilerden birinden ve ardından boyler
anahtar kutusuna giden kablo kanalından geçirin.

kontaktör
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7
8

Termal koruyucuyu boylere yeniden monte edin.
Buster ısıtıcı güç besleme kablosunu bağlayın (ayrıca anahtar
kutusu kapağının iç kısmındaki kablo şeması çıkartmasına da
bakın).

B

3

EKHWS200
durumunda,
kablo kanalındaki termistör
kablosunu boyler anahtar
kutusunun
üstünde
bulunan termistör yalıtım
tüpünden geçirin.

N L

4

Termistörü,
termistör
yalıtım tüpüne takın ve PG
ile sabitleyin.

5

Termal koruyucuyu dikkatlice çekerek ayırın ve boylerden geçici
olarak çıkarın.

6

Buster ısıtıcı güç besleme kablosunu buster ısıtma elemanına
bağlayın.

Montaj kılavuzu
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A

Diğer tüm modellerde termistörü
açıklığa takın.

Termistörü yalıtım bandıyla
sabitleyin. Uyarı: Termistörün
metal boyler duvarına temas
ettiğinden emin olun.

9

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu (kabloları) boylerin
altındaki kablo kelepçesiyle sabitleyin.

10

Anahtar kutusu kapağını takın

6.6

Kullanım sıcak suyu boyleri
montajının tamamlanması

6.6.1

Kullanım sıcak suyu boylerini kapatmak
için

1

Anahtar kutusu kapağını kapatın.
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7 Devreye Alma

7

Devreye Alma

7.1

Genel bakış: Devreye alma

9

Bakım ve servis

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.
BİLDİRİM

Tipik iş akışı

Bakım yetkili montajcı veya servis personeli tarafından
YAPILMALIDIR.

Devreye alma çalışması tipik olarak şu aşamalardan meydana gelir:
1
"İşletmeye alma öncesi kontrol listesi" kontrolü.
2
Sistem için bir test çalıştırması gerçekleştirilmesi.
3

7.2

En az yılda bir kez bakım yapılmasını öneririz. Ancak,
yürürlükteki mevzuat daha kısa bakım aralıkları
gerektirebilir.

“Devreye alma öncesi kontrol listesi”nin kontrol edilmesi.

Devreye alma öncesi kontrol listesi

Aşağıdaki kontroller TAMAMLANMADAN sistemi ÇALIŞTIRMAYIN:
Montör başvuru kılavuzunda açıklandığı şekilde, tüm
montaj talimatlarını okuyun.
Kullanım sıcak suyu boylerini doğru şekilde monte edin.

9.1

Genel bakış: Bakım ve servis

Bu bölümde şu hususlarla ilgili bilgiler yer alır:
▪ Kullanım sıcak suyu boylerinin yıllık bakımı

9.2

Bakım güvenlik önlemleri

Sistem doğru şekilde topraklanmalı ve topraklama
terminalleri sıkılmalıdır.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

Sigortalar veya yerel olarak takılan koruma cihazları bu
kılavuza uygun olmalıdır ve baypas EDİLMEMELİDİR.

TEHLİKE: YANMA RİSKİ

Güç besleme gerilimi ünitenin bilgi etiketinde yazılı
gerilime uygun olmalıdır.

BİLDİRİM: Elektrostatik deşarj riski

Anahtar kutusunda KESİNLİKLE gevşek bağlantı veya
hasarlı elektrik bileşeni bulunmamalıdır.

Herhangi
bir
bakım
veya
servis
çalışması
gerçekleştirmeden önce, statik elektriği önlemek ve PCB'yi
korumak için ünitenin metal bir parçasına dokunun.

Anahtar kutusu üzerindeki F2B buster ısıtıcı devre
kesicisi AÇIK konumda olmalıdır.

UYARI

Kesme vanaları doğru şekilde takılmalı ve tamamen
açılmalıdır.

▪ Herhangi bir bakım veya onarım çalışması
gerçekleştirmeden önce, HER ZAMAN besleme
panelindeki devre kesiciyi kapatın, sigortaları çıkarın
veya ünitenin koruma cihazlarını açın.

Basınç tahliye vanası, açıldığında suyu tahliye etmelidir.

▪ İletken bir kısma DOKUNMADIĞINIZDAN emin olun.

Kullanım sıcak suyu boylerinin bağlantılarında su kaçağı
YOK.

Minimum su hacmi her koşulda garanti edilir. "5.3 Su
borularının hazırlanması" sayfa 7 altındaki “Su hacmini
kontrol etmek için” bölümüne bakın.
Saha kabloları
Saha
kablolarının
"6.5
Elektrik
kablolarının
bağlanması" sayfa 10 bölümünde açıklanan talimatlara,
kablo şemalarına ve ilgili mevzuata uygun olarak
bağlandığından emin olun.

▪ İç ünitenin dış kısmını YIKAMAYIN. Aksi takdirde,
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

9.3

Kullanım sıcak suyu boylerinin
yıllık bakımı için kontrol listesi

Aşağıdaki parametre ve bileşenleri en az yılda bir defa kontrol edin:
▪ Su basıncı
▪ Basınç tahliye vanası hortumu

7.3

Devreye alma sırasında kontrol
listesi

▪ Sıcaklık ve basınç tahliye vanası
▪ Giriş kontrol grubu (sahada temin edilir)
▪ Kullanım sıcak suyu boyleri tahliye vanası

Bir kablo kontrolü gerçekleştirmek için.

▪ Kullanım sıcak suyu boyleri anti lejyonella ısıtıcı
▪ Tortu temizleme
▪ Kimyasal dezenfeksiyon

8

Kullanıcıya teslim

Test işletmesi tamamlandığında ve ünite doğru şekilde çalışmaya
başladığında, lütfen aşağıdaki hususların kullanıcı tarafından
anlaşıldığından emin olun:
▪ Kullanıcının ilgili dokümanların çıktısını aldığından emin olun ve
kullanıcıdan bu dokümanları daha sonra başvurmak üzere
saklamasını isteyin. Kullanıcıyı tüm belgeleri bu kılavuzun geçmiş
bölümlerinde
belirtilen
URL'de
bulabileceği
konusunda
bilgilendirin.
▪ Kullanıcıya sistemin nasıl doğru şekilde çalıştırılacağını ve
herhangi bir sorunla karşılaşması halinde ne yapacağını açıklayın.

▪ Anahtar kutusu
Sıcaklık ve basınç tahliye vanası (sahada temin edilir)
Sıcaklık ve basınç tahliye vanasının doğru çalıştığını kontrol edin.
Deşarj borusundan suyun serbestçe aktığından emin olmak için
sıcaklık ve basınç tahliye vanasını manüel olarak çalıştırın. Düğmeyi
sola çevirin.
Giriş kontrol grubu (sahada temin edilir)
Giriş kontrol grubu, entegre geri dönüş vanası ve hat süzgeci
bulunan bir basınç düşürme vanasıdır. Yerel su koşullarına bağlı
olarak entegre hat süzgeci, basınç düşürme vanası ve yatağın yılda
bir defa kontrol edilmesi gerekebilir.

▪ Kullanıcıya ünitenin bakımıyla ilgili olarak yapması gereken bakım
çalışmalarını açıklayın.
EKHWS150~300D3V3
Havadan suya ısı pompası sistemi için opsiyonel kit içeren kullanım
sıcak suyu boyleri
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10 Sorun Giderme
Kullanım sıcak suyu boyleri tahliye vanası (sahada temin edilir)

Belirtilere göre sorunların çözülmesiyle ilgili bilgiler içerir.

Vanayı açın ve doğru çalıştığını kontrol edin. Su çok sıcak olabilir!

Sorun giderme öncesinde

Kontrol edilecek hususlar şunlardır:

Ünitede baştan sona gözle muayene gerçekleştirin ve gevşek
bağlantılar veya kusurlu kablo bağlantıları gibi belirgin kusurları
arayın.

▪ Tahliye vanasından gelen su debisi yeterince yüksek olmalıdır ve
vanada veya borular arasında tıkanıklık şüphesi olmamalıdır.
▪ Tahliye vanasından kirli su geliyorsa:
▪ pislik içermeyen su deşarj edilene kadar vanayı açın

10.2

▪ tahliye vanası ile soğuk su girişi arasındaki borular da dahil tüm
boyleri yıkayın ve temizleyin.

Sorun giderme sırasında dikkat
edilecekler
UYARI

Bu suyun boylerden geldiğinden emin olmak için, bu kontrolü bir
boyler ısıtma döngüsü sonra gerçekleştirin.

▪ Ünitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken
MUTLAKA ünitenin ana şebekeyle bağlantısının
kesildiğinden emin olun. İlgili devre kesiciyi kapatın.

Bu bakımın daha sık gerçekleştirilmesi önerilir.

▪ Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, onu eski
durumuna getirmeden önce üniteyi durdurun ve
emniyet cihazının neden harekete geçtiğini anlayın.
KESİNLİKLE emniyet cihazlarını köprülemeyin veya
fabrika ayarı dışındaki bir değere değiştirmeyin.
Sorunun nedenini bulamıyorsanız, satıcınızı arayın.

Tortu temizleme
Su kalitesine ve ayar sıcaklığına bağlı olarak, kullanım sıcak suyu
boylerinin içerisindeki ısı eşanjöründe tortular birikerek, ısı transferini
kısıtlayabilir. Bu nedenle, belirli aralıklarla ısı eşanjöründe biriken
tortuların temizlenmesi gerekir.
Kimyasal dezenfeksiyon

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

İlgili mevzuat uyarınca belirli durumlarda kullanım sıcak suyu
boylerini de içine alacak şekilde bir kimyasal dezenfeksiyon
çalışması gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, lütfen kullanım sıcak suyu
boylerinin alüminyum anot içeren bir paslanmaz çelik silindir
olduğunu unutmayın. İnsan tüketimine açık sularla kullanımı
onaylanmış, klor içermeyen dezenfektanların kullanılması önerilir.

UYARI
Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından ötürü
doğabilecek tehlikeleri önlemek için bu cihaz bir
zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama aygıtından
BESLENMEMELİ ya da program tarafından düzenli olarak
AÇILIP KAPATILAN bir devreye BAĞLANMAMALIDIR.

BİLDİRİM
Tortu temizleme veya kimyasal dezenfeksiyon yöntemleri
kullanılırken, su kalitesinin mutlaka 98/83/EC sayılı AB
direktifinde
belirtilen
gereksinimleri
karşılaması
sağlanmalıdır.

TEHLİKE: YANMA RİSKİ

Anahtar kutusu

10.3

▪ Anahtar kutusunda baştan sona gözle muayene gerçekleştirin ve
gevşek bağlantılar veya kusurlu kablo bağlantıları gibi belirgin
kusurları arayın.

Sorunların belirtilere göre
çözülmesi

10.3.1

Belirti: Sıcak su musluklarından su
gelmiyor

▪ Bir ohmmetreyle K3M kontaktörünün doğru çalıştığını kontrol edin.
Bu kontaktörün tüm kontakları açık konumda olmalıdır.
Basınç tahliye vanası hortumu

Olası nedenler
Ana su beslemesi KAPALIDIR.

Soğuk su giriş basıncı düşürme
vanası doğru şekilde
takılmamıştır

Süzgeç tıkalıdır.

Su beslemesini KAPATIN, Giriş
kontrol grubu (sahada temin
edilir) süzgecini çıkarın ve
temizleyin.

Soğuk su giriş basıncı düşürme
vanası doğru şekilde
takılmamıştır.

Bu vanayı kontrol edin ve doğru
şekilde monte edin.

Drenaj için, basınç tahliye vanası hortumunun doğru şekilde
yerleştirildiğini kontrol edin.

9.3.1

Kullanım sıcak suyu boylerini boşaltmak
için

Ön şart: İlgili devre kesiciyi KAPATIN.
Ön şart: Soğuk su beslemesini KAPATIN.
1

Drenaj hortumunu drenaj vanasına (sahada temin edilir)
bağlayın.

2

Drenaj vanasının açın.
BİLGİ
Boyleri boşaltmak için, sisteme hava girmesine izin
verilmesi amacıyla tüm sıcak su musluklarının açılması
gerekir.

10

Sorun Giderme

10.1

Genel bakış: Sorun giderme

Düzeltici önlem

10.3.2

Belirti: Sıcak su musluklarından su çok
soğuk akıyor
Olası nedenler

Düzeltici önlem

Termal kesiciler çalıştı.

Düğmeleri kontrol edin ve
sıfırlayın.

Ünite ÇALIŞMIYOR.

Ünitenin çalışmasını kontrol edin.
Üniteyle birlikte verilen kılavuza
bakın. Herhangi bir arızadan
şüpheleniyorsanız yerel bayiinize
danışın.

Bu bölümde sorun çıkması durumunda yapılması gerekenler
açıklanmıştır.
Montaj kılavuzu
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11 Bertaraf
10.3.3

Belirti: Su kesik kesik deşarj ediliyor
Olası nedenler

Termal kontrol arızası (su
sıcaktır).

Düzeltici önlem
▪ Üniteye beslenen gücü KESİN.
▪ Deşarj durduğunda termal
kontrollerini kontrol edin ve
arızalıysa değiştirin.
▪ Bayinize danışın.

Genleşme kabı bozulmuştur.

10.3.4

Genleşme kabını değiştirin.

Belirti: Su sürekli deşarj ediliyor
Olası nedenler

Soğuk su girişi basıncı.

Düzeltici önlem
Basınç düşürme vanasını kontrol
edin. Ölçülen basınç >2,1 bar ise
basınç düşürme vanasını
değiştirin.

Sıcaklık ve basınç tahliye vanası. Düğmeyi kontrol edin ve
sıfırlayın.
Genleşme tahliye vanası doğru
şekilde çalışmıyor.

Vana üzerindeki kırmızı düğmeyi
saat yönünün tersine döndürerek
basınç tahliye vanasının doğru
çalıştığını kontrol edin:
▪ Tıkırdama sesi işitilmiyorsa
bayiinize danışın.
▪ Üniteden dışarıya su akması
durumunda, önce su giriş ve
çıkış kesme vanalarının her
ikisini de kapatın ve ardından
bayiinize danışın.

11

Bertaraf
BİLDİRİM
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer
parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım,
geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde
İŞLENMELİDİR.
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12 Teknik veriler

12

Teknik veriler

En son teknik verilerin bir alt kümesine bölgesel Daikin web sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir. En son teknik verilerin tam kümesine
Daikin dış ağından (kimlik denetimi gerekir) ulaşılabilir.

12.1

Bileşenler: Kullanım sıcak suyu
boyleri
a

12.2

Kablo şeması: Kullanım sıcak suyu
boyleri

Sadece EHBH/X üniteleri için:

H

L

field supply

N

F2B
X8M

g
h

e

L N

unit switch box

A1P

c

X9A

F

f

2

4

1

3

L N X2M 10 11a 12 13 14a

X7M

domestic hot
water tank
electrical box

R

X13A

K3M

3 way valve

d

X6M

b

Q2L

C

1

4

2

3

M3S

R5T
Y
L

N

domestic hot water
tank

E4H
a
b
c
d
e
f
g
h

Sıcak su çıkışı, 3/4" BSP
Soğuk su girişi, 3/4" BSP
Isı pompasından su girişi, 3/4" BSP
Isı pompasına geri dönüş suyu, 3/4" BSP
Basınç tahliye vanası bağlantısı, 3/4" BSP
Elektrik bağlantısı kutusu
Sirkülasyon deliği, 3/4" BSP
Termistör yalıtım tüpü (SADECE EKHWS200* için)

A1P
E4H
F2B
K3M
L
M3S
N
Q2L
R5T
X2M
X6M
X7M
X8M

Ana PCB
Buster ısıtıcı
Buster ısıtıcı sigortası (sahada temin edilir)
Kontaktör buster ısıtıcısı
Cereyanlı
3 yollu vana
Nötr
Termal koruyucu buster ısıtıcısı
Termistör kullanım sıcak suyu boyleri
Terminal bloku
Buster ısıtıcıdaki terminaller
Terminal bloku
Terminal bloğu (sahada temin edilir)
Koruyucu topraklama
Saha kabloları

Montaj kılavuzu
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13 Sözlük
Sadece EBLQ/EDLQ05+07CAV3 üniteleri için:
L

field supply

Bakım talimatları:
Belirli bir ürün veya uygulama için hazırlanan ve ilgili ürünün
veya uygulamanın montajı, yapılandırılması, kullanımı ve/
veya bakımı ile ilgili açıklamaları içeren kılavuzdur.

N

F2B
X8M

L N

Aksesuarlar
Ürünle birlikte verilen ve ilgili kılavuzlarda açıklandığı
şekilde yerleştirilmesi/monte edilmesi gereken etiketler,
kılavuzlar, bilgi formları ve cihazlardır.

EKCB07CAV3
control box

X8M 1 2 3 4 5
2

4

1

3

domestic hot
water tank
electrical box

7 8

3-way valve
R5T

X6M
Q2L

Sahada temin edilir
İlgili kılavuzlarda açıklanan talimatlara uygun olarak ürünle
birlikte
kullanılabilecek,
ancak
Daikin
tarafından
ÜRETİLMEYEN cihazlardır.

K3M

L N X2M 3 4

X4M

Opsiyonel cihazlar
İlgili kılavuzlarda açıklanan talimatlara uygun olarak ürünle
birlikte kullanılabilecek, Daikin tarafından üretilen veya
onaylanan cihazlardır.

1

4

2

3

M3S

domestic hot water
tank

Y

N

L

E4H
E4H
F2B
K3M
L
M3S
N
Q2L
R5T
X2M
X4M
X6M
X8M
X8M

Buster ısıtıcı
Buster ısıtıcı sigortası (sahada temin edilir)
Kontaktör buster ısıtıcısı
Cereyanlı
3 yollu vana
Nötr
Termal koruyucu buster ısıtıcısı
Termistör kullanım sıcak suyu boyleri
Terminal bloku
Terminal bloku
Buster ısıtıcıdaki terminaller
Terminal bloğu (kontrol kutusunda bulunur)
Terminal bloğu (sahada temin edilir)
Koruyucu topraklama
Saha kabloları
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Sözlük

Satıcı
Ürünün satış dağıtıcısıdır.
Yetkili montör
Ürünü monte etmeye yetkili teknik kişilerdir.
Kullanıcı
Ürünün sahibi ve/veya ürünü kullanan kişidir.
İlgili mevzuat
Belirli bir ürün veya ürünün kullanıldığı ülke için geçerli ve
yürürlükte olan tüm uluslararası, Avrupa, ulusal ve bölgesel
direktifler, kanunlar, yönetmelikler ve/veya yasalardır.
Servis şirketi
Ürün için gerekli servisin gerçekleştirilmesini veya koordine
edilmesini sağlayan uzman şirkettir.
Montaj kılavuzu
Belirli bir ürün veya uygulama için hazırlanan ve montaj,
yapılandırma ve bakım çalışmalarını açıklayan kılavuzdur.
Kullanım kılavuzu
Belirli bir ürün veya uygulama için hazırlanan ve ilgili ürünün
nasıl kullanılacağını açıklayan kılavuzdur.
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