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01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

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

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 3rd of May 2021
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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.
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş 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.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre
<B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

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:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

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>.
07 Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии
с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

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.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

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:

HXY080A8V1BF, HXY125A8V1BF,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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1.
1.1.

Dokümanlar hakkında



Bu doküman hakkında

Bu doküman bir montaj kılavuzudur. Bu ürünün montaj ekibine
yönelik olarak hazırlanmıştır. Cihazın monte edilmesi, devreye
alınması ve bakımı ile ilgili prosedürleri açıklar ve ayrıca meydana
gelebilecek sorunlara karşı yardımcı bilgiler içerir. Kılavuzun ilgili
bölümlerini dikkatlice okuyun.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış evsel atıklarla birlikte
atılmaması gerektiği anlamına gelir. Sistemi KESİNLİKLE kendi
kendinize demonte etmeye çalışmayın: klima sisteminin
demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili
işlemler yetkili montör tarafından ve ilgili mevzuata uygun olarak
gerçekleştirilmelidir.
Klimalar yeniden kullanım, geri dönüştürme ve geri kazanım için
özel bir işleme tesisinde işlenmelidir. Bu ürünün düzgün bir
biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına
olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Daha
fazla bilgi için, montörünüze veya yetkili yerel kuruma danışın.

Bu doküman bir kullanım kılavuzudur. Bu ürünün montaj ekibine ve
kullanıcısına yönelik olarak hazırlanmıştır. Cihazın nasıl
kullanılacağını ve bakımının nasıl yapılacağını açıklar ve ayrıca
meydana gelebilecek sorunlara karşı yardımcı bilgiler içerir.
Kılavuzun ilgili bölümlerini dikkatlice okuyun.

1.2.

Kılavuzun kapsamı

Bu kılavuzda seçim prosedürüne ve su sistemi tasarım prosedürüne
yer VERİLMEMİŞTİR. Su devresinin tasarımı ile ilgili olarak yalnızca
bu kılavuzun ayrı bir bölümünde bazı önlemler, ipuçları ve faydalı
bilgiler verilmiştir.
Bu kılavuz, seçim ve su sistemi tasarım aşamalarından sonra
HXY080/125 ünitelerinin taşınması, montajı ve bağlanması ile ilgili
prosedürleri içermektedir. Bu kılavuz, ünitenin bakımının doğru
şekilde yapılması ve meydana gelebilecek problemlerde yardım
sağlaması için hazırlanmıştır.

1.3.

2.2.

İçeriği…

İç ünite montaj/kullanım
kılavuzu

Montaj ve kullanım
talimatları

Dış ünite montaj
kılavuzu

Dış üniteyle birlikte
verilen bilgilere bakın.

DİKKAT
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.
UYARI

Formatı

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

İç ünite montaj/kullanım
kılavuzu

İKAZ

Ürünle verilen kılavuzların güncel revizyonlarına bölgesel Daikin web
sitesinden veya satıcınızdan ulaşabilirsiniz.

2.1.

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

Genel güvenlik önlemleri

TEHLİKE: YANIK RİSKİ

Kullanıcı için



Ünitenin nasıl çalıştırılması gerektiği
değilseniz, montörünüze danışın.



Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili denetim veya açıklamalar sağlanmadıkça
çocuklar da dahil fiziksel, duyusal veya akli yetenekleri düşük
veya deneyim veya bilgi eksikliği bulunan kişilerin kullanımına
yönelik değildir. Çocukların, cihazla oynamadıklarının garantiye
alınması için gözetim altında bulundurulmalıdır.

konusunda



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.



Sızan soğutucu akışkana KESİNLİKLE dokunmayın.

emin

İKAZ

İlgili mevzuat uyarınca en azından bakım, onarım çalışmaları, test
sonuçları, bekleme süreleri,... hakkında bilgiler içeren bir kayıt
defterinin ürünle birlikte tutulması gerekli olabilir.

Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın. Aksi takdirde, elektrik
çarpması veya yangın tehlikesi ortaya çıkar.

Ayrıca, en azından aşağıda sıralanan bilgiler mutlaka ürünün kolayca
erişilebilen bir yerinde tutulmalıdır:

DİKKAT



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 üzerine KESİNLİKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayın.





Ünitenin üzerine KESİNLİKLE çıkmayın, oturmayın ve
basmayın.

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

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Genel

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

Doküman seti

Doküman

Montör için

2.2.1.

Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu
dokümanları içerir:

2.

Üniteler şu simgeyle işaretlenir:
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2.2.2.

Montaj sahası

2.2.4.



Ünite etrafında servis ve hava sirkülasyonu için yeterli boşluk
bırakın.



Montaj sahasının ünitenin
dayanabileceğinden emin olun.



İlgili alanın iyi havalandırıldığından emin olun.



Ünitenin düz durduğundan emin olun.

ağırlığına

ve

Su kalitesinin 98/83 EC sayılı AB direktifine uygun
olduğundan emin olun.
2.2.5.



Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar.



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



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



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

2.2.3.

DİKKAT

titreşimlerine

Üniteyi KESİNLİKLE aşağıda belirtilen yerlere monte etmeyin:

Soğutucu akışkan

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, KESİNLİKLE
ünitenin başından ayrılmayın.

DİKKAT
Soğutucu akışkan boru montajının ilgili mevzuata uygun
olduğundan emin olun. Avrupa'daki ilgili standart EN378
sayılı standarttır.

UYARI
DİKKAT
Saha borularının ve bağlantılarının
kalmadığından emin olun.

gerilime

maruz

UYARI
Testler
sırasında
ürünü
KESİNLİKLE
(ünitelerin
etiketlerinde belirtilen) izin verilen maksimum basıncın
üzerinde bir değerde basınçlandırmayın.
UYARI
Soğutucu akışkan kaçaklarına karşı gerekli önlemleri alın.
Soğutucu gaz kaçağı meydana gelirse, ortamı iyice
havalandırın. Olası riskler:


Kapalı bir odada soğutucu akışkan konsantrasyonlarının
aşırı yüksek olması, oksijen yetersizliğine neden olabilir.



Soğutucu gazın ateşle temas etmesi halinde zehirli bir
gaz açığa çıkabilir.

Fabrikada monte edilmemişse, kategori III aşırı gerilim
koşullarında tüm kutuplarında tam ayırma sağlayacak bir
kontak ayırma mevcut bir ana anahtar veya diğer bağlantı
kesme araçları mutlaka sabit kablolara bağlanmalıdır.
UYARI


Yalnızca bakır teller kullanın.



Tüm saha kabloları mutlaka ürünle verilen kablo
şemalarına uygun olarak bağlanmalıdır.



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



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.



Gerekli sigortaların ve devre kesicilerin takıldığından
emin olun.



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

UYARI
Soğutucu akışkanı daima geri kazanın. KESİNLİKLE
doğrudan atmosfere salınmasına izin vermeyin. Kurulumu
boşaltmak için bir soğutucu akışkan geri kazanım ünitesi
kullanın.


Yalnızca fosforik asitle oksijeni alınmış, tavlanmış temper sınıfı
dikişsiz bakır kullanın.

Olası karışmaları önlemek için, güç kablolarını televizyon ve
radyolara en az 1 metre uzaktan geçirin. Radyo dalgalarına bağlı
olarak, 1 metrelik mesafe yeterli olmayabilir.
UYARI
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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

kapakların
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2.2.6.

Kullanılan terimlerin anlamları

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.
Aksesuarlar:
Ürünle birlikte verilen ve ilgili kılavuzlarda açıklandığı şekilde
yerleştirilmesi/monte edilmesi gereken etiketler, kılavuzlar, bilgi
formları ve cihazlardır.
Opsiyonel cihazlar:
İlgili kılavuzlarda açıklanan talimatlara uygun olarak ürünle
birlikte kullanılabilecek, Daikin tarafından üretilen veya
onaylanan cihazlardır.
Sahada tedarik edilir:
İlgili kılavuzlarda açıklanan talimatlara uygun olarak ürünle
birlikte kullanılabilecek, ancak Daikin tarafından üretilmeyen
cihazlardır.

a

a Montaj/kullanım kılavuzu

BİLGİ
Üst karton kapağı atmayın. Karton kapağının iç kısmında
montaj modeli basılıdır.
3.1.2.

1

Ön paneli sökün.

2

Ön panelin alt tarafını yukarı doğru kaldırarak ön paneli çıkartın.
UYARI

3. Kutu hakkında


Teslim alındığında ünitede hasar olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Tespit edilen hasarlar derhal nakliye şirketi yetkilisine
rapor edilmelidir.



Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün
olduğunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajından
çıkarmayın.

3.1.
3.1.1.

Çocukların oynamasını engellemek için, ambalajdan çıkan
naylon torbaları parçalayın ve çöpe atın. Çocukların naylon
torbalarla oynaması boğulma tehlikesine yol açabilir.

İç ünite
İç üniteyi ambalajından çıkarmak için

1

Montaj ve kullanım kılavuzu

4

Aksesuarları iç üniteden sökmek için

İç ünite montaj/kullanım kılavuzu kutunun üst bölümünde bulunur.
Diğer aksesuarları sökmek için, aşağıdaki prosedürü takip edin.

2
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4.1.1.

Aksesuarları sökün.

Tanım etiketi: İç ünite

Konum

d

h

Model tanımlama

e

Model adı: HXY080A8V1B, HXY125A8V1B

b
c
a

b

1x

Kod

H

c

1x

d

2x

e
1x

2x

X

VRV bağlantısı

Y

Isıtma ve soğutma uygulamaları (soğutma + ısıtma)

080

f
1x

g
4x

Kapasite sınıfı (yaklaşık):

080 kW x 10 soğutma kapasitesi



125 kW x 10 soğutma kapasitesi

Serisi

V1

Gerilim 1 P~, 220-240 V, 50 Hz

B

Avrupa Pazarı

Ünite ve seçeneklerin olası kombinasyonları

4.2.1.
a HXY(080/125) kılavuzu
b Kullanıcı arayüzü kiti: kullanıcı arayüzü, 4 tespit vidası,
2 dübel
c Kesme vanası
d Kullanıcı arayüzü kapağı
e 2 adet ön panel sabitleme vidası
f Alt plaka
g 4 adet alt plaka sabitleme vidası
h Üst plaka


A8

4.2.

3

Açıklama

Hydrobox

İç ünite seçeneklerinin listesi

Kullanıcı arayüzü (EKRUAHT)
Kullanıcı arayüzü bu üniteyle birlikte bir aksesuar olarak verilir. İlave
bir kullanıcı arayüzü opsiyonel olarak temin edilebilir.
İlave kullanıcı arayüzü bağlanabilir:


Hem iç üniteye yakın bir kumandaya sahip olunur.



Hem de ısıtılacak ana alanda oda termostatı işlevinden
yararlanılır.

Oda termostatı (EKRTWA, EKRTR1)

4. Üniteler ve seçenekler hakkında
4.1.

İç üniteye opsiyonel olarak bir oda termostatı bağlayabilirsiniz.
Bu termostat kablolu (EKRTWA) veya kablosuz (EKRTR1) olabilir.
Montaj talimatları için, oda termostatı montaj kılavuzuna bakın.

Genel bilgiler

Bu montaj kılavuzu Daikin HXY080/125 serisi, VRV IV iç ünitesi
havadan suya inverter ısı pompası üniteleriyle ilgilidir.

DİKKAT
EKRTR1 oda termostatı için ilave bir 230 V AC güç
beslemesi gereklidir.

Bu üniteler ticari ve kamuya açık binalarda kullanılmak ve iç ortama
monte edilmek üzere öngörülmüştür.

Kablosuz termostat uzak sensörü (EKRTETS)

Ünite, duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

Kablosuz iç ortam sıcaklığı sensörünü (EKRTETS) yalnızca kablosuz
termostat (EKRTR1) ile birlikte kullanabilirsiniz.

HXY080/125 üniteleri 9 kW/14 kW ısıtma
8,2 KW/12,5 kW soğutma kapasitesine sahiptir.

kapasitesine

ve

İç üniteler 5°C ila 30°C arasında değişen iç ortam sıcaklıklarında
çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.
Ünite, suyu ısıtma modunda 25°C ila 45°C'ye kadar ve soğutma
modunda 5°C ila 20°C'ye kadar ısıtabilir.
Üniteler kapalı ortamlara monte edilmek üzere tasarlanmıştır (dış
ortam sıcaklıkları: soğutma 10°C ila 43°C, ısıtma: -20°C ila 24°C)
(ayrıntılı bilgi için, teknik veri kitabına bakın).

4.1.

Tanım

Montaj talimatları için, oda termostatı montaj kılavuzuna bakın.
Talep PCB'si (EKRP1AHTA)
İç üniteye opsiyonel bir EKRP1AHTA talep PCB'si bağlanabilir. Harici
bir oda termostatı monte edilirse ve iç üniteyle iletişim sağlanırsa, bu
PCB gereklidir.
Daha fazla bilgi için, talep PCB'si montaj kılavuzuna bakın.
Bu PCB'nin üniteye bağlanması için kablo şemasına veya bağlantı
şemasına ve "7.3.5. İç ünitedeki elektrik kablolarını bağlamak için",
sayfa 14'e bakın.
Isı pompası konvektörü (FWXV)

DİKKAT

Isıtma/soğutma işlemi için, bu iç üniteye opsiyonel bir FWXV
konvektörü bağlanabilir.

Birkaç ünitenin montaj veya servis çalışmalarını aynı anda
yürütürken, farklı modellerin servis panellerini birbirine
KARIŞTIRMADIĞINIZDAN emin olun.

Daha ayrıntılı bilgi için ısı pompası konvektör montaj kılavuzuna
bakın.
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Drenaj tavası kiti (EKHBDPCA2)

5.2.1.

Drenaj tavası, iç ünitede biriken yoğuşma sıvısının tahliye edilmesi
için gereklidir. İç ünitenin düşük sıcaklıklı soğutma çalışması
sırasında ve çıkış suyu sıcaklığı <18°C olduğunda gereklidir.

Alttan ısıtma sistemi veya ısı pompası konvektörü – Kablolu oda
termostatı

İç üniteye bu seçeneği monte etmek için, bu seçenek kitiyle birlikte
verilen montaj kılavuzuna bakın.

Tek oda

Kurulum

Isıtıcı kiti (EKBUH)

a

c

Isıtıcı kiti seçeneği, ısıtma işlemi sırasında ısı pompasının
desteklenmesi ve acil durumlarda temel ısıtma sağlaması için monte
edilebilir (1).
4.2.2.

e
C

Olası iç ve dış ünite kombinasyonları

b

j

Dış ünite
İç ünite

RYYQ8~20

RYYQ22~54

RXYQ8~20

RXYQ22~54

HXY080A8V1B

O

X

O

X

O

X

O

X

HXY125A8V1B
O=
X=

A
B

A
B

i

doğru
yanlış

i
f
g

BİLGİ

d

Ayrıntılı bilgi için, bkz. Teknik Veriler, VRV IV ısı pompası
kombinasyon tablosu. Kombinasyonlar, VRV IV ısı
pompası serisinin sistem planına bağlı olarak açıklanır.

5.

A
B
C
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Uygulama kılavuzları

5.1.

Genel bakış: Uygulama kılavuzları

Uygulama kılavuzlarının amacı Daikin
olanakları hakkında genel bilgi vermektir.

ısı pompası sisteminin

DİKKAT




Uygulama kılavuzlarında verilen çizimler yalnızca
bilgilendirme amaçlıdır ve ayrıntılı hidrolik şemalar
yerine kullanılamaz. Ayrıntılı hidrolik boyutlandırma ve
dengeleme gösterilmemiştir ve bu hususlar montörün
sorumluluğundadır.

Alan ısıtma/soğutma sisteminin kurulumu
Alan ısıtma için yardımcı ısı kaynağının kurulumu

Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
Tek oda
Tek oda
VRV IV dış ünite ısı pompası
VRV Doğrudan Genleşmeli (DX) İç ünite kaset tipi
HXY(080/125)
Opsiyonel EKRUAHT kullanıcı arayüzü (master)
Soğutucu akışkan boruları
Su boruları
Zeminden ısıtma devresi
Fan coil cihazı
Bypass vanası (sahada temin edilir)
Kullanıcı arayüzü (bağımlı)

Alttan ısıtma sistemi veya ısı pompası bağlantısı doğrudan iç
üniteye bağlanır.



Oda sıcaklığı, oda termostatı olarak kullanılan kullanıcı arayüzü
tarafından kontrol edilir. Montaj seçenekleri:
 Odaya kurulan ve oda termostatı olarak kullanılan kullanıcı
arayüzü (standart ekipman)
 İç üniteye monte edilen ve iç üniteye yakın kumanda olarak
kullanılan kullanıcı arayüzü (standart ekipman) + odaya
monte edilen ve oda termostatı olarak kullanılan kullanıcı
arayüzü (opsiyonel ekipman EKRUAHT)

Bu bölümde şu uygulama kılavuzları yer almaktadır:


d



Isı pompası çalışmasının optimize edilmesi için
gerekli yapılandırma ayarları hakkında daha ayrıntılı
bilgi için, yapılandırma bölümüne bakın.



f
h

Avantajları

5.2.

Alan ısıtma/soğutma sisteminin kurulumu

Daikin ısı pompası sistemi bir veya daha fazla sayıda odada bulunan
ısı yayıcılara çıkış suyu besler.



Düşük maliyetlidir. İlave bir harici oda termostatı ihtiyacı
ortadan kalkar.



Yüksek konfor ve verimlilik düzeylerine sahiptir. Akıllı oda
termostatı işlevi istenen çıkış suyu sıcaklığını mevcut oda
sıcaklığına dayalı olarak düşürebilir veya yükseltebilir (ayar
işlevi). Bu da şunu sağlar:

Sistem her bir odadaki sıcaklığı kontrol etmek üzere geniş bir
esnekliğe sahip olduğundan, öncelikle şu soruları yanıtlandırmanız
gerekir:


Daikin ısı pompası sistemi tarafından kaç oda ısıtılacak (veya
soğutulacak)?



Her bir odada ne tip ısı yayıcılar kullanılacak ve bunların tasarım
çıkış suyu sıcaklıkları ne olacak?

Alan ısıtma/soğutma gereksinimleri belirlendikten sonra Daikin
aşağıdaki kurulum talimatlarının takip edilmesini önerir.

 İstenen sıcaklığa uygun kararlı oda sıcaklığı (daha yüksek
konfor)
 Daha az sayıda AÇMA/KAPAMA çevrimi (daha sessiz, daha
konforlu ve daha verimli)
 Mümkün olan en düşük çıkış suyu sıcaklığı (daha verimli)


Kolaydır. İstenen oda sıcaklığını kullanıcı arayüzüyle kolayca
ayarlayabilirsiniz:
 Günlük ihtiyaçlarınız için ön ayar değerlerini ve programlarını
ayarlayabilirsiniz.
 Günlük ihtiyaçlarınızda sapma olursa, ön ayar değerlerini ve
programlarını geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

(1)

Daha fazla bilgi için, bkz. ısıtıcı kiti kılavuzu ve "9. Opsiyonel
EKBUHAA(6V3/6W1) ısıtıcı kitinin montajı", sayfa 26.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Alttan ısıtma sistemi veya ısı pompası konvektörleri – Harici oda
termostatı



 Yardımcı boyler kumandası üzerinden istenen su sıcaklığını
maksimum 45°C'ye ayarlayın.

Kurulum

a

 Isı pompasının dönüş suyu debisine bir su sıcaklık regülatörü
monte edin.

c

 Su sıcaklık regülatörünü 45°C'nin üzerinde kapanacak ve
45°C'nin altında açılacak şekilde ayarlayın.

e
C

b

A
B

A
B

i

i
f
h

d
A
B
C
a
b
c
d
e
f
g
h
i



Tek yönlü vanaları monte edin.



Su devresinde yalnızca bir genleşme kabı olduğundan emin
olun. İç ünitenin içinde önceden bağlanmış bir genleşme kabı
zaten mevcuttur.

Alternatif seçenek EKBUH düşünülebilir. Isı pompası kapasitesinin
yetersiz kalması durumunda, ısıtıcı kiti seçeneği ilave kapasite
sağlar. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "9. Opsiyonel EKBUHAA(6V3/6W1)
ısıtıcı kitinin montajı", sayfa 26.

f
g
d

Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
Tek oda
Tek oda
VRV IV dış ünite ısı pompası
VRV Doğrudan Genleşmeli (DX) İç ünite kaset tipi
HXY(080/125)
Harici oda termostatı
Soğutucu akışkan boruları
Su boruları
Zeminden ısıtma devresi
Fan coil cihazı
Bypass vanası (sahada temin edilir)



Alttan ısıtma sistemi veya ısı pompası konvektörleri doğrudan iç
üniteye bağlanır.



Oda sıcaklığı, harici oda termostatı tarafından kontrol edilir (bu
seçenek için talep PCB'si gereklidir).

5.3.

Isı pompasına dönüş suyunun KESİNLİKLE 45°C üzerine
çıkmadığından emin olun. Bunun için:

6. Hazırlık
6.1.

Montaj sahasının hazırlanması

Üniteyi sıklıkla çalışma alanı olarak kullanılan yerlere monte
ETMEYİN. Çok toz çıkaran inşaat işleri (örn. taşlama işleri) yapılması
halinde ünitenin üzeri örtülmelidir.
Ünitenin rahatça içeri ve dışarı taşınmasına izin verecek bir montaj
konumu seçin.
6.1.1.

İç ünite montaj sahası gereksinimleri
UYARI
Ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak olarak
kullanılmasını önlemek için yeterli önlemleri aldığınızdan
emin olun
Küçük hayvanların elektrikli parçalara temas etmesi
arızalara, dumana veya yangına yol açabilir. Lütfen,
müşteriye ünitenin etrafındaki alanın temiz ve düzenli
tutulması gerektiğini açıklayın.

Yardımcı bir ısı kaynağının kullanılması

Şu kriterleri karşılayan bir montaj alanı seçin:


Tüm boru uzunlukları ve mesafeleri dikkate alınmıştır (soğutucu
akışkan boruları için boru uzunluklarıyla ilgili şartlar için, dış
ünite montaj kılavuzuna bakın):



Ölçümle ilgili olarak şu hususları dikkate alın:

a

Koşul

g

e
e
c
b

d

f

Değer

İç ünite ile dış ünite arasında izin verilen maksimum
soğutucu akışkan borusu uzunluğu.

<135 m(a)

İç ünite ile dış ünite arasında izin verilen maksimum
yükseklik farkı.

<15 m(a)

(a)

Tüm VRV sisteminin entegrasyonu için, VRV IV boru uzunluğu kısıtlamalarına
bakın.

DİKKAT
a
b
c
d
e
f
g

VRV IV dış ünite ısı pompası
Alttan ısıtma devresi (sahada temin edilir)
Kolektör (sahada temin edilir)
Yardımcı ısı kaynağı (sahada temin edilir)
Kesme vanası
Su sıcaklığı regülatörü (sahada temin edilir)
Bypass vanası (sahada temin edilir)

Montaja bağlı aşağıdaki hususları dikkate alın.

DİKKAT


Yardımcı boylerin ve sistemine entegrasyonunun ilgili
mevzuata uygun olduğundan emin olun.



Daikin, yardımcı boyler sistemindeki hatalı veya
güvenli olmayan durumlardan sorumlu tutulamaz.
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6.2.
6.2.1.





Su devresinin hazırlanması
Isı dağıtma ünitesi tip seçimi

Isı dağıtma ünitesinin seçimi son kullanıcının tercihine bağlıdır. Isı
dağıtıcı ünitenin seçimi, ünitenin sağlaması gereken su sıcaklığını
belirler.
Isı dağıtma üniteleri için gerekli su sıcaklığına bağlı olarak, şu
aralıklar tanımlanabilir:





Düşük sıcaklık (ısıtma çıkış suyu sıcaklığı aralığı 25°C ila 40°C,
soğutma çıkış suyu sıcaklığı aralığı 25°C ila 18°C).
Tipik örnek: zeminden ısıtma sistemi.

2

Orta sıcaklık (çıkış suyu sıcaklığı aralığı 40°C ila 45°C, soğutma
çıkış suyu sıcaklığı aralığı 12°C ila 7°C).
Tipik örnek: düşük sıcaklıklı radyatörler (ısıtma) ve konvektörler
(ısıtma ve soğutma).





1

(mm)


Ünite etrafındaki alan yeterli hava sirkülasyonu için elverişli
olmalıdır.



Tutuşabilir gaz
bulunmamalıdır.



Cihaz, patlama potansiyeli bulunan bir atmosferde kullanılmak
için tasarlanmamıştır.



Bir su kaçağı olması durumunda, suyun montaj mahalli ve
çevresinde herhangi bir zarara yol açmamasına dikkat edin.




kaçakları

nedeniyle

yangın

tehlikesi

Soğutucu kaçağı olması halinde ilgili mevzuat doğrultusunda
yeterli önlemlerin alındığından emin olun.
Ünite küçük bir odaya kurulacaksa, soğutucu akışkan
konsantrasyonunun bir soğutucu akışkan kaçağı meydana
gelmesine karşılık izin verilen güvenlik sınırlarını aşmaması için
gerekli önlemler alınmalıdır.

Isı dağıtma üniteleri seçildikten sonra, bu ısı dağıtma ünitelerinin
kapasitesi belirlenmelidir ve ardından bu bilgiye göre farklı odalarda
kullanılacak ısı dağıtma ünitelerinin boyutları ve konumlarına karar
verilmelidir.
Isı dağıtma üniteleriyle ilgili bir diğer önemli parametre de giren su ile
çıkan su arasındaki sıcaklık farkıdır.
Bu sıcaklık farkı, sistemdeki su debisini belirler.
Son olarak, ısı kaynağı ile farklı ısı dağıtma üniteleri arasındaki
boruların düzeni belirlenmelidir.
Bu da son olarak şu önemli parametrelerin belirlenmesini sağlar:


Sistemdeki minimum su hacmi.



Sistemdeki maksimum su hacmi.



Sistemdeki minimum ve maksimum su debisi.



Sistemdeki maksimum basınç düşüşü.

UYARI
Kapalı bir odada soğutucu akışkan konsantrasyonlarının
aşırı yüksek olması, oksijen yetersizliğine neden olabilir.


Ünitenin üstüne çıkmayın, oturmayın ya da basmayın.



Ünitenin (üst plaka) üstüne hiçbir cisim veya ekipman koymayın.

Üniteyi KESİNLİKLE aşağıda belirtilen yerlere monte etmeyin:


Madeni yağ buharı, yağ spreyi veya buharı bulunan yerler.
Plastik parçalar zarar görebilir ve parçanın düşmesine veya su
kaçağına neden olabilir.



Üniteyi sese duyarlı alanlara (örn. yatak odalarının ve benzeri
yerlerin yakınına) monte etmeyin, böylece çalışma sesi sorun
olmayacaktır.
Not: Ses gerçek montaj şartları altında ölçülürse, ölçülen değer
çevresel gürültü ve ses yansımalarından dolayı Ses spektrumu
bölümünde belirtilen ses basıncı seviyesinden daha yüksek
olacaktır.



Temelin mutlaka ünite ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olması
gerekir.
Bir su kaçağı olması durumunda, suyun montaj konumu ve
çevresinde herhangi bir zarara yol açmayacağından emin olun.



Örneğin, banyo vb. gibi yüksek nem bulunan yerler (maks. Bağıl
Nem=%85).



Donma ihtimali olan yerler. İç ünite etrafındaki ortam sıcaklığı
>5°C olmalıdır.



İç ünite yalnızca kapalı yerlere monte edilmek üzere soğutma
modunda 5~35°C ve ısıtma modunda 5~30°C ortam sıcaklıkları
için tasarlanmıştır.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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6.2.2.

Su devresi gereksinimleri





İç üniteyi yalnızca kapalı bir su sistemi içerisinde kullanın.
Sistemin açık bir su sisteminde kullanılması aşırı korozyona yol
açabilir.

Su devresinde kesinlikle Zn kaplı parçalar kullanmayın. Ünitenin
dahili su devresinde bakır borular kullanıldığından, aşırı
korozyon meydana gelebilir.





Maksimum su sıcaklığı 45°C (ısıtma modunda) iken, minimum
su sıcaklığı 5°C'dir (soğutma modunda).

Yumuşak bir malzeme olan pirinçle ilgili işlemlerde yalnızca
uygun aletler kullanın. Aksi takdirde, borular hasar görür.





Maksimum su basıncı 3 bar'dır.
Maksimum basıncın aşılmayacağından emin olmak için, su
devresinde gerekli önlemleri alın.

Su borusu çapını gerekli su debisine ve pompanın mevcut cihaz
dışı statik basıncına göre seçin. İç ünitenin cihaz dışı statik
basınç eğrileri için, bkz. "14. Teknik veriler", sayfa 40.





Monte edilen tüm boru ve boru aksesuarları (vana,
bağlantılar,…) mutlaka şu sıcaklıklara dayanabilecek nitelikte
olmalıdır.

İç ünite çalışması için gerekli minimum su debisi değerini
aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Su debisi düşükse, A6 akış
arızası görüntülenir ve iç ünite durdurulur.

BİLGİ
Aşağıdaki şekil örnek olarak
planınızdan farklı olabilir.

verilmiştir

65°C

ve

sistem

Model

Minimum su debisi (l/dak)

HXY080A8V1B

15

HXY125A8V1B

15



Isıtma suyu devresine ilave bir filtrenin takılması şiddetle önerilir.
Özellikle sahada monte edilen ısıtma borularındaki metal
partiküllerinin
temizlenmesi
için,
küçük
partikülleri
temizleyebilecek manyetik veya siklon filtre kullanılması önerilir.
Küçük partiküller üniteye zarar verebilir ve ısı pompası
sisteminin standart filtresi tarafından temizlenemez.



Su devresine hava veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bunu
önlemek için:

g
g

T

a

e

b c

 Yalnızca temiz borular kullanın

f

FCU2

g

 Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.

FCU3

 Duvar içinden geçirirken toz ve pislik girmemesi için borunun
ucunu kapatın.

M

d

e

g

 Bağlantıların yalıtımı için kaliteli bir diş yalıtım malzemesi
kullanın.

FHL1
FHL2



Güvenlik nedenleriyle su devresine herhangi bir şekilde glikol
eklenmesine izin verilmemektedir.



Montaj işlemi mutlaka ilgili mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.
Ayrıca, ilave hijyenik montaj önlemlerinin alınması gerekebilir.



İlgili mevzuat uyarınca, termostatik karıştırma vanalarının monte
edilmesi gerekebilir.

FHL3
a
b
c
d
e
f
g
FCU1...3
FHL1...3
T



Dış ünite (VRV IV ısı pompası)
İç ünite HXY(080/125)
Isı eşanjörü
Pompa
Kesme vanası
Motorlu 2 yollu vana (sahada temin edilir)
Kolektör
Fan coil ünitesi (opsiyonel)
Alttan ısıtma devresi (opsiyonel)
Oda termostatı (opsiyonel)

Normal
servis
işlemlerinin,
sistem
boşaltılmadan
gerçekleştirilebilmesi için üniteyle birlikte verilen kesme vanaları
takılmalıdır.



Tüm su borusu bağlantılarını ilgili mevzuata ve üniteyle birlikte
verilen şemaya uygun olarak ve su giriş ve çıkışlarına dikkat
ederek gerçekleştirin.



Boruları bağlarken KESİNLİKLE aşırı kuvvet uygulamayın.
Boruların hasar görmesi de ünitenin arızalanmasına yol açabilir.



Su devresinin drenajının tam olarak gerçekleşmesi için, sistemin
tüm alçak noktalarında drenaj tapaları kullanın.



Suyun elektrikli parçalara temas etmesini önlemek için basınç
tahliye vanası için uygun bir tahliye sistemi sağlayın.



Sistemin tüm yüksek noktalarında servis için kolayca
erişilebilecek şekilde havalandırma delikleri sağlayın. İç ünitenin
içerisinde bir otomatik hava tahliyesi mevcuttur. Su devresindeki
havanın otomatik olarak tahliye edilebilmesi için, hava
tahliyesinin fazla sıkılmış olmadığını kontrol edin.



Yalnızca sistem içinde kullanılan suyla ve ünite üzerinde
kullanılan malzemelerle uyumlu malzemeler kullanın.



Saha borularına monte edilen tüm bileşenlerin su basıncına ve
su sıcaklığına dayanabileceğini kontrol edin.



Pirinç dışında metal boru kullanıldığında, pirinç ve pirinç
olmayan malzemeleri birbiriyle temas etmeyecek şekilde yalıtın.
Bu şekilde galvanik korozyon önlenir.
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6.2.3.

Genleşme kabı ön basıncı hesaplama formülü

Kabın ön basıncı (Pg), montaj yükseklik farkına (H) bağlıdır:
Pg=0,3+(H/10) (bar)
6.2.4.

Su hacmini kontrol etmek için

İç ünitede fabrikada ön basıncı 1 bar olarak ayarlanmış 10 litrelik bir
genleşme kabı mevcuttur.
Ünitenin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için:


Minimum ve maksimum su hacmini kontrol etmelisiniz.



Genleşme kabı ön basıncını ayarlamanız gerekebilir.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Minimum su hacmi

Örnek: Maksimum su hacmi ve genleşme kabı ön basıncı

İç ünitenin dahili su hacmi dışında tesisattaki toplam su hacminin
minimum 20 litre olduğunu kontrol edin.
BİLGİ
Ancak kritik proseslerde veya yüksek ısı yüküne sahip
odalarda ilave bir su hacmi gerekebilir
DİKKAT
Her bir alan ısıtma devresindeki sirkülasyon uzaktan
kumandalı vanalarla kontrol edildiğinde, bu minimum su
hacminin tüm vanalar kapalı olsa bile sürdürülmesi
önemlidir.

Montaj
yükseklik
farkı(a)

Su hacmi
≤ 280 l

>280 l

≤7 m

Ön basınç ayarı gerekli
değildir.

Şu adımları takip edin:
• Ön basıncı düşürün.
• Su hacminin, izin verilen
maksimum su hacmini
geçmediğini kontrol
edin.

>7 m

Şu adımları takip edin:
• Ön basıncı yükseltin.
• Su hacminin, izin verilen
maksimum su hacmini
geçmediğini kontrol
edin.

İç ünitenin genleşme kabı
tesisat için çok küçüktür.

(a) Su devresinin en yüksek noktası ile iç ünite arasındaki yükseklik farkıdır (m). İç
ünite tesisatın en yüksek noktasına yerleştirilmişse, montaj yüksekliği 0 m'dir.

6.2.5.

a

b c

e

f
T1

M1

d e

DİKKAT

g

T2

Genleşme kabı ön basıncını yalnızca yetkili bir montör
ayarlayabilir.

T3

M2

Genleşme kabının varsayılan ön basıncının (1 bar) değiştirilmesi
gerekiyorsa, şu adımları dikkate alın:

M3

FHL1
FHL2



Genleşme kabı ön basıncını ayarlamak için yalnızca kuru azot
kullanın.



Genleşme kabı ön basıncının hatalı ayarlanması sistemin
arızalanmasına yol açacaktır.

FHL3

a
b
c
d
e
f
g
FHL1...3
T1...3
M1...3

Genleşme kabı ön basıncının değiştirilmesi

Genleşme kabının ön basıncı, nitrojen basıncının genleşme kabının
Schräder
vanasıyla
boşaltılması
veya
yükseltilmesiyle
gerçekleştirilmelidir.

Dış ünite (VRV IV ısı pompası)
İç ünite HXY(080/125)
Isı eşanjörü
Pompa
Kesme vanası
Kolektör (sahada temin edilir)
Bypass vanası (sahada temin edilir)
Alttan ısıtma devresi (sahada temin edilir)
Ayrı oda termostatı (opsiyonel)
FHL1...3 devresinin kontrolü için ayrı motorlu vana
(sahada temin edilir)

Maksimum su hacmi

a

Hesaplanan ön basınç için maksimum su hacmini belirlemek için,
aşağıdaki grafiği kullanın.

a
2.5

2

a Schräder vana

6.2.6.
1.5

Örnek 1
İç ünite su devresindeki en yüksek noktanın 5 m altına kurulmuştur.
Su devresindeki toplam su hacmi 100 l'dir.

1

0.5
0.3
0 20 50

Hiçbir önlem veya ayar gerekli değildir.
100

150

200

250

a Ön basınç (bar)
b Maksimum su hacmi (l)

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Su hacmini kontrol etmek için: Örnekler

300

350

400

450

b

Örnek 2
İç ünite su devresindeki en yüksek noktaya kurulmuştur. Su
devresindeki toplam su hacmi 350 l'dir.
Önlemler:


Toplam su hacmi (350 l), varsayılan su hacminin (280 l) üzerinde
olduğundan, ön basınç mutlaka düşürülmelidir.



Gerekli ön basınç değeri:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar=0,3 bar.



0,3 bar'a karşılık gelen maksimum su hacmi 410 l'dir. (Aşağıdaki
bölümdeki grafiğe bakın).



350 l, 410 l'nin altında olduğundan, genleşme kabı tesisat için
yeterlidir.
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6.3.
6.3.1.

Elektrik kablolarının hazırlanması
Elektrik kablolarının hazırlanması hakkında

6.3.2.

Aşağıdaki şekilde gerekli saha kabloları gösterilmiştir.
BİLGİ

UYARI


Uygun topraklama oluşturun. Üniteyi KESİNLİKLE bir
şebeke borusuna, darbe emicisine veya telefon
topraklamasına topraklamayın. Kusurlu topraklama,
elektrik çarpmasına neden olabilir.



Gerekli sigortaları veya devre kesicileri takın.



Elektrik kablolarını kablo kelepçeleri kullanarak
sabitleyin ve kabloların özellikle de yüksek basınç
tarafındaki borularla veya keskin kenarlarla temas
etmemesine dikkat edin.





Elektrik bağlantılarını sabit kablolara yapın.
Sahada temin edilen tüm bileşenler ve tüm elektrik
yapıları mutlaka ilgili mevzuata uygun olmalıdır.



Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "14.2. Kablo şeması",
sayfa 41.

a
1
b

Öğe
0 5
1 0

10

3

11

4

12

5

13

9

8

h
14
g

c

İç ünite için özel güç beslemesi
HXY(080/125)
Kullanıcı arayüzü
Opsiyonel kullanıcı arayüzü
Opsiyonel ısıtıcı kiti
Harici yedek ısıtıcı kiti için özel güç beslemesi
Opsiyonel oda termostatı
230 V AC güç beslemesi

İç ünite için özel bir güç beslemesi olmalıdır.
a
0 0 58

7

d
a
b
c
d
e
f
g
h

UYARI

Açıklama

Kablo
bağlantısı

Maksimum
çalışma
akımı

Yüksek gerilim kablosu (Yüksek gerilim demeti)

b
1
a Normal güç beslemesi
b Sigorta
1 İç ünite güç beslemesi



Aşağıdaki şekil örnek olarak verilmiştir ve sistem
planınızdan farklı olabilir.

2

Tüm kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafından bağlanmalı ve ilgili mevzuata uygun
olmalıdır.





f
6
e

Hasar görmüş kabloları, soyulmuş iletken kablolarını,
uzatma kabloları veya yıldız sistemi bağlantılarını
kullanmayın. Aksi takdirde, aşırı ısınma, elektrik
çarpması veya yangın meydana gelebilir.





İç ünitedeki elektrik bağlantılarına genel bakış

Opsiyonel ısıtıcı kiti (EKBUH) için özel bir güç
beslemesi olmalıdır.

1

İç ünite güç beslemesi

2+GND

(a)

2

arıza çıkışı

2

0,3 A(b)

3

AÇIK/KAPALI çıkışı

2

0,3 A(b)

4

Soğutma/ısıtma çıkışı

2

0,3 A(b)

5

Isıtıcı kiti kademe 1/2 çıkışı

3

(b)

6

Harici ısıtıcı kiti güç beslemesi

Ayrıntılı bilgi için, seçenek
kitiyle birlikte verilen montaj
kılavuzuna bakın.

Alçak gerilim kablosu (Alçak gerilim demeti)
7

İç/dış ortam aktarması

2

(c)

8

Kullanıcı arayüzü aktarması

2

(c)

9

Harici ısıtıcı kiti güvenliği

2

(b)

10

Termostat girişi 1

2

(b)

11

Termostat girişi 2

2

(b)

12

AÇIK sinyali

2

(b)

13

KAPALI sinyali

2

(b)

14

230 V AC güç beslemesi (yalnızca
kablosuz oda termostatı EKRTR1
için)

2

<1 A

(a) İç ünite üzerindeki bilgi etiketine bakın.
(b) Minimum kablo kesiti 0,75 mm².
(c) 0,75 mm² ila 1,25 mm² arası kablo kesiti.
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7.

Montaj
2x

Montaja başlamadan önce, bir önceki bölümde verilen talimatları
okuyun.
BİLGİ
Montaj işlemi bir montör tarafından gerçekleştirilmelidir ve
malzemelerin seçimi ve montaj ilgili mevzuata uygun
olmalıdır. Avrupa'da EN378 sayılı standart dikkate
alınmalıdır.

7.1.

7

8

9

İç ünite montajı

7.1.1.
1

2x

İç üniteyi monte etmek için

Ünitedeki aksesuarları çıkartın; "3.1.2. Aksesuarları iç üniteden
sökmek için", sayfa 4 bölümündeki talimatları okuyun.
UYARI
Çocukların oynamasını engellemek için, ambalajdan çıkan
naylon torbaları parçalayın ve çöpe atın. Çocukların naylon
torbalarla oynaması boğulma tehlikesine yol açabilir.

2

10

İç üniteyi aşağıda açıklandığı şekilde monte edin.

1

2

İKAZ

2

2

İç üniteyi kaldırmak için KESİNLİKLE borulardan tutmayın.

60kg

1
11

2

3

3

4x

1 4x

12

13

7.1.2.

2
DİKKAT
Lütfen,
montajı "6.1.1. İç
ünite
montaj sahası
gereksinimleri", sayfa 7 bölümünde açıklanan montaj
boşluğu talimatlarını dikkate alarak gerçekleştirin.

Drenaj tavası kitini monte etmek için

Bir drenaj tavası kiti (EKHBDPCA2) gerekiyorsa, bu kiti soğutucu
akışkan ve su borularını ve elektrik kablolarını bağlamadan önce
monte edin.
Drenaj tavasını monte etmek için, drenaj tavası montaj kılavuzuna
bakın.
7.1.3.

Soğutucu akışkan borusunu dış üniteye bağlamak için

2x

b

a
3

Montaj ve kullanım kılavuzu

12

4

5

a Soğutucu sıvı bağlantısı Ø9,52 mm
b Soğutucu gaz bağlantısı Ø15,9 mm

6
1

Dış üniteden gelen sıvı borusunu iç ünitenin soğutucu sıvı
bağlantısına bağlayın.

2

Dış üniteden gelen gaz borusunu ise iç ünite soğutucu gaz
bağlantısına bağlayın.
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Vakumlama ve vakumlama sırasında ünitenin çalıştırılması hakkında
ayrıntılı bilgi için, dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

7.2.3.

Su devresini doldurmak için

1

Su besleme hortumunu drenaj ve doldurma vanasına bağlayın.

2

Drenaj ve doldurma vanasını açın.

3

Otomatik hava tahliyesi vanasının (en az 2 tam tur) açık
olduğundan emin olun.

4

Devreyi, manometrede ±2,0 bar değeri görüntülenene kadar
suyla doldurun.

5

Su devresindeki havayı mümkün olduğunca tahliye edin.

Boru boyutları ve Refnet seçimi hakkında ayrıntılı bilgi için, dış ünite
montaj kılavuzuna bakın.
DİKKAT
Vakumlama işlemi tamamlanana kadar KESİNLİKLE
üniteyi açık konuma getirmeyin. Ünite açılırsa, borularda
kir, hava veya nitrojen kalmaması için dış ünite montaj
kılavuzundaki talimatları takip edin.

7.2.

Su borularının bağlanması

7.2.1.

Su borularını bağlamak için
DİKKAT
Boruları bağlarken KESİNLİKLE aşırı kuvvet uygulamayın.
Boruların hasar görmesi de ünitenin arızalanmasına yol
açabilir.

Servis ve bakım çalışmalarının kolaylaştırılması için, 2 adet kesme
vanası mevcuttur. Vanaları su girişine ve su çıkışına monte edin.
Konumlarına dikkat edin. Entegre drenaj vanalarının konumları,
servis çalışmaları açısından önemlidir.
1

DİKKAT


Su devresindeki hava, akış anahtarının arızalanmasına
neden olabilir. Doldurma sırasında, devredeki tüm
havanın boşaltılması mümkün olmayabilir. Kalan hava,
sistemin ilk çalışma saatleri esnasında otomatik hava
tahliyesi vanalarından boşaltılacaktır. Daha sonra su
ilave edilmesi gerekebilir.
Sistemdeki havanın boşaltılması için yalnızca
pompanın çalıştırılması için saha ayarlarının
değiştirilmesi gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için,
"[E] Servis modu", sayfa 21 bölümündeki [E-04] saha
ayarlarına bakın.



Sistem, basınç tahliye valfı üzerinden bir miktar fazla
suyu atabilir.



Su kalitesi mutlaka 98/83 EC sayılı AB direktifine
uygun olmalıdır.

Kesme vanalarını su borularına monte edin.

b

a
a Su girişi
b Su çıkışı

2

İç ünite somunlarını kesme vanalarına vidalayın.

3

Saha borularını kesme vanalarına bağlayın.
DİKKAT
Soğuk su girişine ilgili mevzuata uygun olarak bir basınç
düşürme vanası monte edilmesi önerilir.

7.2.2.

6

Drenaj ve doldurma vanasını kapatın.

7

Su besleme hortumunun drenaj ve doldurma vanasıyla
bağlantısını kesin.

Alt plakayı monte etmek ve emniyet vanası drenaj
hortumunu bağlamak için

DİKKAT
Manometredeki su basıncı iğnesi, su sıcaklığına bağlı
olarak değişir (yüksek su sıcaklığında basınç da yüksek
olur).
Bununla birlikte, devreye hava girmesinin önlenmesi için
su basıncı her zaman 1 bar üzerinde kalmalıdır.
7.2.4.

Su borularının yalıtımını sağlamak için

Soğutma işlemi sırasında yoğuşmanın engellenmesi ve ısıtma ve
soğutma işlemleri sırasında kapasite düşüşlerinin önüne geçilmesi
için, tüm su devresindeki borular mutlaka yalıtılmalıdır.

1

2

4x

Sıcaklık 30°C'den ve bağıl nem %80'den yüksekse, yalıtım yüzeyi
üzerindeki yoğuşmanın önüne geçilmesi için yalıtım malzemesinin
kalınlığı en az 20 mm olmalıdır.

3
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7.3.
7.3.1.

Elektrik kablolarının bağlanması
Elektrik kablo tesisatında dikkat edilecek hususlar
UYARI: Elektrik Yalıtımı
Tüm saha kabloları ve bileşenleri mutlaka bir montaj servisi
tarafından takılmalı ve mutlaka ilgili mevzuata uygun
olmalıdır.
DİKKAT
Elektrik kablo işleriyle ilgili öneriler.
Elektrik kablolarının bağlanmasından sorumlu personel
için.
Soğutucu akışkan borularıyla ilgili çalışmalar tamamlanana
kadar üniteyi çalıştırmayın. Borular hazır olmadan ünitenin
çalıştırılması, kompresörde arızaya neden olacaktır.

7.3.2.

Saha kabloları için genel sistem bilgileri

Saha kabloları güç beslemesi, iç ünite-dış ünite iletişimi (= F1F2
aktarması) kablosu, kullanıcı arayüzü kablosu (=P1P2), seçenek ve
sahada temin edilen aksesuar bağlantı kablosundan meydana gelir.
7.3.3.

Gereksinimler

Ünite bağlantısı için mutlaka bir güç beslemesi sağlanmalıdır
("6.3.2. İç ünitedeki elektrik bağlantılarına genel bakış", sayfa 11
bölümünde verilen tabloya bakın). Güç beslemesi mutlaka gerekli
emniyet cihazlarıyla, yani ana anahtar, her bir fazda geç patlayan
sigorta ve ilgili mevzuata uygun topraklama kaçak koruyucusu ile
korunmalıdır.
Kablo seçimi ve boyutlandırılması "6.3.2. İç ünitedeki elektrik
bağlantılarına genel bakış", sayfa 11'deki tabloda verilen bilgilere ve
ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
7.3.4.

Anahtar kutusu kapağını açmak için

UYARI


Bağlanan kablolara ilgili mevzuata uygun olarak tüm
kutuplarında kontak ayırıcı bulunan bir ana şalter veya
benzeri bir kesme aleti takılmalıdır.



Yalnız bakır kablolar kullanın.



Sahada yapılan tüm kablo işlemleri, üniteyle birlikte
verilen kablo şemalarına ve aşağıda verilen
talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.



Hiçbir zaman kabloları tomar halinde sıkıştırmayın ve
yalıtımsız borular ve keskin kenarlarla temas
etmediğinden emin olun. Terminal bağlantılarına dış
baskı uygulanmadığından emin olun.



Güç besleme kabloları mutlaka sağlam şekilde
sabitlenmelidir.



Kesinlikle bir toprak bağlantısı tesis edin. Cihazı bir
şebeke borusuna, darbe emicisine veya telefon
topraklamasına
topraklamayın.
Topraklamanın
yetersiz yapılması elektrik çarpmasına yol açabilir.



İlgili mevzuata uygun bir topraklama kaçağı
koruyucusunun takıldığından emin olun. Aksi takdirde,
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



Özel
olarak
ayrılmış
bir
güç
beslemesi
kullanıldığından emin olun. Hiçbir zaman başka bir
cihazla paylaşılan bir güç beslemesi kullanmayın.



Gerekli sigortaların ve devre kesicilerin takıldığından
emin olun.

4x

7.3.5.

İç ünitedeki elektrik kablolarını bağlamak için
DİKKAT
Hangi kablonun yüksek gerilim kablo demetinden ve hangi
kablonun alçak gerilim kablo demetinden geçirilmesi
gerektiğini öğrenmek için "6.3.2. İç ünitedeki elektrik
bağlantılarına genel bakış", sayfa 11'deki tabloya bakın.

1

Kablolar, üniteye alt taraftan girmelidir.

2

Kabloların ünite ve anahtar kutusu içerisindeki düzeni şu şekilde
olmalıdır:

b

a

DİKKAT
Bu kılavuzda tanıtılan cihaz, radyo frekansı enerjisi
tarafından elektronik gürültü üretilmesine neden olabilir.
Cihaz bu tür karışmalara karşı makul bir koruma sağlamak
üzere hazırlanan teknik özelliklere uygundur. Ancak, tüm
montaj koşulları için karışma meydana gelmeyeceğine
ilişkin bir garanti verilmez.
Bu nedenle, cihazın ve elektrik kablolarının stereo cihazlar,
bilgisayarlar vs. gibi cihaz ve ekipmanlardan uygun bir
mesafede tutulması önerilir.
Aşırı koşullarda 3 m veya daha geniş bir mesafe bırakmalı
ve güç ve aktarma hatları için kablo taşıma boruları
kullanmalısınız.
BİLGİ
Lejant ve ünitenin kablo şemasının konumu hakkında daha
fazla bilgi için, "14.2. Kablo şeması", sayfa 41 bölümüne
bakın.
İç ünite Kablo şeması yalnızca iç ünite için geçerlidir.
Dış ünite için, dış ünite kablo şemasına bakın.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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1

d
X1M

A4P

X2M

X801M

Kullanıcı arayüzünün duvar plakasını ünitenin ön plakasına
sabitleyin.
Ön plakanın montajı için, bkz. "7.4.1. Kullanıcı arayüzü kapağını
iç üniteye sabitlemek için", sayfa 16.

c

b

a

a Alçak gerilim kablo demeti (bkz. "6.3.2. İç ünitedeki elektrik
bağlantılarına genel bakış", sayfa 11
b Yüksek gerilim kablo demeti (bkz. "6.3.2. İç ünitedeki
elektrik bağlantılarına genel bakış", sayfa 11
c Topraklama bağlantısı
d Opsiyonel

3

Gerginliğin alınmasını sağlamak ve borulara ve keskin kenarlara
temas ETMEYECEĞİNDEN emin olmak için kabloları kablo
bağlarıyla sabitleyin.
İKAZ
Gereğinden uzun kabloları
yerleştirmeyin ve zorlamayın.

7.3.6.

KESİNLİKLE

üniteye

DİKKAT
Montaj vidalarının aşırı sıkılması neticesinde kullanıcı
arayüzünün arka tarafının şeklinin bozulmamasına
DİKKAT EDİN.
2

2 telli bir iletken kesin.

3

Kabloları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kullanıcı arayüzüne
bağlayın.

Arkadan görünüm

Kullanıcı arayüzünü bağlamak için

Ünitede ünitenin kurulumu, kullanımı ve bakımı için kullanıcı dostu bir
yöntem sunan bir kullanıcı arayüzü mevcuttur.

a

Kullanıcı arayüzünü çalıştırmaya başlamadan önce, bu montaj
prosedürünü takip edin.
DİKKAT

P 2 P1

Bağlantı kabloları kapsanmamıştır.

b

a Kullanıcı arayüzünün arka
parçası
b Kullanıcı arayüzünün ön parçası

Prosedür
DİKKAT
Kit halinde teslim edilen kullanıcı arayüzü kapalı bir yere
monte edilmelidir.

4

Ön plakayı duvar plakasına geri takın.
İşe öncelikle alt taraftaki klipsi takarak başlayın.

Kullanıcı arayüzünün ön parçasını çıkartın
Kullanıcı arayüzünün arka parçasındaki
yuvalara (1) düz uçlu bir tornavida sokun ve
kullanıcı arayüzünün ön parçasını çıkartın.

1
1

DİKKAT

5

Kullanıcı arayüzü kapağını menteşesinden çıkartın.

PCB, kullanıcı arayüzünün ön plakasına takılıdır.
PCB'ye zarar vermemeye DİKKAT EDİN.
Kullanıcı arayüzü kapağının iç üniteye sabitlenmesi
BİLGİ
Anahtar kutusuna bağlantı için, bkz. "7.3.5. İç ünitedeki
elektrik kablolarını bağlamak için", sayfa 14.

1

2
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Oda termostatı olarak kullanılacaksa, kullanıcı arayüzünün
duvara sabitlenmesi
1

2 telli bir iletken kesin.

2

Kullanıcı arayüzünün duvar plakasını duvara sabitleyin.

3

Kabloları aşağıda gösterildiği gibi kullanıcı arayüzüne bağlayın.

7.4.

İç ünite montajının tamamlanması

7.4.1.

Kullanıcı arayüzü kapağını iç üniteye sabitlemek için

1

İç ünitenin ön panelinin çıkartıldığından emin olun. "İç üniteyi
açmak için" bölümüne bakın.

2

Menteşeleri ön panelin arka tarafına yerleştirin.

3

Kullanıcı arayüzü kapağını menteşeler üzerine yerleştirin.

Her iki uzaktan kumandanın elektrik kablolarını
yukarıda açıklanan prosedürü takip ederek bağlayın.

4

Ön paneli iç üniteye takın.

SS1 seçim anahtarını kullanarak bir ana ve bir bağımlı
uzaktan kumanda seçin.

1

Anahtar kutusu kapağını kapatın.

2

Ön paneli aşağıda gösterildiği gibi monte edin.

DİKKAT
Montaj vidalarının aşırı sıkılması neticesinde kullanıcı
arayüzünün arka tarafının şeklinin bozulmamasına
DİKKAT EDİN.
Alttan

a

P2 P 1

b

a Kullanıcı arayüzünün arka
parçası
b Kullanıcı arayüzünün ön parçası
c Bir keski yardımıyla kablonun
geçirilecek kısmını sıyırın

c
4

Ön plakayı duvar plakasına geri takın.
İşe öncelikle alt taraftaki klipsi takarak başlayın.

1
BİLGİ
Standart uzaktan kumandanın yanı sıra opsiyonel bir
uzaktan kumanda monte edilirse:



SS1

S

Bağımlı

M

Ana

Yalnızca ana olarak ayarlanan uzaktan kumanda, oda
termostatı olarak çalışabilir.
Birden fazla ünite için bağlantı
BİLGİ
Birden fazla ünite kumandası için, uzaktan kumandayı
üniteye yukarıda açıklandığı şekilde bağlayın. Bu
kumandayla kontrol edilecek diğer tüm üniteler için, bir
sonraki ünite aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlanmalıdır
(yani; önceki ünitenin P1 noktasından bir sonraki ünitenin P1
noktasına bağlantı yapın, önceki ünitenin P2 noktasından bir
sonraki ünitenin P2 noktasına bağlantı yapın...).

P1 P2

P1 P2

İç üniteyi kapatmak için

DİKKAT

PCB
S
M

7.4.2.

İç ünite kapağını kapatırken, sıkma torkunun 4,1 Nm'yi
geçmediğinden emin olun.
DİKKAT
Ön plakayı üniteye takarken kabloları sıkıştırmamaya
dikkat edin.

1

P1 P2

2

2x
P1 P2

uzaktan kumanda

Sınır: 16 iç ünite
Montaj ve kullanım kılavuzu
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8.

Devreye alma
DİKKAT
Bu bölümde yer alan tüm bilgilerin montör tarafından
sırasıyla okunması ve sistemin uygulanabilir şekilde
düzenlenmesi önemlidir.

8.1.

Çalıştırma öncesi kontroller
UYARI
Bağlantı yapmadan önce güç girişini kesin.

Ünitenin montajından sonra, şu hususları kontrol edin:
1

Saha kabloları
Saha kablolarının bağlantısının "6.3. Elektrik kablolarının
hazırlanması", sayfa 11 bölümünde verilen talimatlara, kablo
şemalarına ve Avrupa ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak
gerçekleştirildiğinden emin olun.

2

Sigortalar ve koruma cihazları
Sigortaların ve sahada monte edilen diğer koruma cihazlarının
"Elektrik özellikleri tablosu", sayfa 43 bölümünde belirtilen boyut
ve tipte olduklarını kontrol edin. Sigortanın veya koruma
cihazının bypasslanmadığından emin olun.

3

Toprak kablo bağlantıları
Toprak kablolarının gereği gibi bağlandığından ve toprak
terminallerinin sıkıldığından emin olun.

4

İç kablo bağlantıları
Anahtar kutusunda ve ünite içerisinde gevşek bağlantı veya
hasarlı elektrik bileşeni olmadığını gözle kontrol edin.

5

Montaj
Üniteyi çalışmaya başlatırken anormal gürültü ve titreşimlerin
olmaması için ünitenin doğru şekilde monte edildiğini kontrol
edin.

6

Zarar görmüş donatım
Ünitenin içini, zarar görmüş elemanlar veya sıkıştırılmış borular
açısından kontrol edin.

7

Soğutucu kaçağı
Ünitenin içini soğutucu kaçağı açısından kontrol edin. Bir soğutucu
akışkan kaçağı varsa, kaçağı onarmaya çalışın (gerekirse
soğutucu akışkanı geri kazanın, kaçağı onarın ve sistemi vakumla
boşaltın). Kendiniz tamir edemiyorsanız, satıcınızı arayın.
Soğutucu borusu bağlantılarından sızan soğutucuya kesinlikle
dokunmayın.
Aksi takdirde, elinizde soğuk ısırığı oluşabilir.

8

Vakumlama/geri kazanım ve soğutucu akışkan doldurma
Daha ayrıntılı bilgi için, dış ünite kılavuzuna bakın.

9

Su kaçağı
Ünitenin içinde su kaçağı olmadığını kontrol edin. Bu su kaçağı
varsa, kaçağı onarmaya çalışın. Kaçağı tek başınıza
onaramıyorsanız, su giriş ve su çıkış kesme vanalarını kapatın
ve satıcınıza danışın.

10

Güç besleme gerilimi
Yerel besleme panosundaki güç besleme gerilimini kontrol edin.
Gerilim, ünite tanıtma etiketi üzerindeki gerilime uymalıdır.

11

Hava tahliyesi vanası
Isı pompasının hava tahliyesi vanasının (en az 2 tam tur) açık
olduğundan emin olun.

12

Kesme vanaları
Kesme vanalarının doğru takıldığından ve tam açık olduğundan
emin olun.
DİKKAT
Vanalar kapalı olarak sistemin çalıştırılması pompaya
zarar verecektir!
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Tüm kontroller tamamlandıktan sonra, ünite mutlaka kapatılmalıdır;
ardından üniteye güç beslenebilir. İç üniteye güç beslemesi
açıldığında, yaklaşık 30 saniye sürecek ilk başlatma sırasında
kullanıcı arayüzünde "88" ibaresi görüntülenir. Bu sırada kullanıcı
arayüzü çalıştırılamaz.

8.2.

Nihai hava tahliyesi

Sistemdeki tüm
çalıştırılmalıdır.

havanın

boşaltılması

için,

mutlaka

pompa

Bu nedenle, [E-04] saha ayarını "8.3. Saha ayarları", sayfa 17
bölümünde açıklandığı şekilde değiştirin. "[E-04] Yalnızca pompa
çalışması (hava tahliyesi işlevi)" ayarı hakkında daha fazla bilgi
sayfa 21'de bulunabilir.

8.3.

Saha ayarları

İç ünite, montaj ortamına (dış hava, takılan opsiyonlar, vs.) ve
kullanıcı talebine uyum için montör tarafından yapılandırılmalıdır.
Bunun için, saha ayarları olarak adlandırılan bir takım ayarlar
kullanılabilir. Bu saha ayarlarına iç ünite üzerinde bulunan kullanıcı
arayüzü yoluyla erişebilir ve bunlar programlanabilir.
Her bir saha ayarına 3 basamaklı bir rakam veya kod atanır; örneğin
kullanıcı arayüzü ekranında [5-03] şeklinde görüntülenir. İlk hane [5]
"birinci kodu" ya da saha ayar grubunu gösterir. İkinci ve üçüncü
haneler [03] "ikinci kodu" gösterir.
Tüm saha ayarlarının ve bu ayarların varsayılan değerlerinin tam
listesi "8.4. Montaj Kılavuzu için saha ayarı listesi", sayfa 22'de
verilmiştir. Bu listede varsayılan değerinden değiştirilen saha
ayarlarının değiştirilme tarihi ve değerinin kaydedilmesi için 2 sütun
ayrılmıştır.
8.3.1.

Prosedür

Bir veya daha fazla daha ayarını değiştirmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

1

SAHA AYAR MODUNA girmek için
düğmesini en az 5 saniye
basılı tutun.
simgesi (3) görüntülenir. Ayarlanan değer sağ tarafta
görüntülenirken
(1), seçilen geçerli saha ayar kodu
gösterilir
(2).

2

Uygun saha ayarı ilk kodunu seçmek için
basın.

3

düğmesine basarak uygun olan saha ayarı ikinci
kodunu seçin.

4

Seçilen saha ayarının ayar değerini değiştirmek için
düğmesine ve
düğmesine basın.

5
6

düğmesine

düğmesine basarak yeni değeri kaydedin.
Gerektiği gibi diğer saha ayarlarını değiştirmek için adım 2 ile 4
arasını tekrarlayın.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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7

Tamamlandığında, SAHA AYAR MODUNDAN çıkmak için
düğmesine basın.

Varsayılan ayarlarda hiçbir seviye tanımlanmamıştır, bu nedenle
tüm düğmeler ve fonksiyonlar kullanılabilir.
Gerçek izin seviyesi bu saha ayarıyla tanımlanır. İzin seviyesi 2
için, [0-00] saha ayarını 2'ye ve izin seviyesi 3 için [0-00] saha
ayarını 3'e ayarlayın.
Saha ayarı yapıldıktan sonra, seçilen izin seviyesi henüz etkin
duruma geçmez. Seçilen izin seviyesinin etkinleştirilmesi için,
ve
düğmelerine aynı anda basılmalı ve hemen
sonra
ve
düğmelerine aynı anda basılmalı ve bu
4 düğme en az 5 saniye boyunca basılı tutulmalıdır. Kullanıcı
arayüzünde hiçbir belirti verilmediğine dikkat edin. Engellenen
düğmeler, bu prosedür uygulandıktan sonra kullanılamayacaktır.
Seçilen izin seviyesinin devre dışı bırakılması için de aynı
prosedür tekrarlanmalıdır.

BİLGİ


Belirli saha ayarlarında yapılan değişiklikler yalnız
düğmesine basıldığında kaydedilir. Yeni bir saha
ayar koduna geçilmesi ya da
düğmesine basılması
yapılan değişiklikleri geçersiz kılacaktır.



Saha ayarları,
gruplandırılır.



Örneğin, saha ayarları [0-00]; [0-01]; [0-02]; [0-03]
"Grup 0" olarak tanımlanır.



Aynı grup içerisinde farklı değerler değiştirilirse,
düğmesine basıldığında bu grup içerisinde değiştirilen
tüm ayarlar kaydedilir.



saha

ayar

ilk

koduna

göre



[0-01] Oda sıcaklığı telafi değeri
Gerekirse, ünitenin bazı termistör değerlerinin bir düzeltme
değeriyle ayarlanması mümkündür. Bu işlem, termistör
toleranslarına veya kapasite düşüklüğüne karşı önlem olarak
kullanılabilir.
Telafi edilen sıcaklık da (= ölçülen sıcaklık + telafi değeri)
sistemin kontrol edilmesi için kullanılır ve sıcaklık okuma
modunda görüntülenir. Çıkış suyu sıcaklığına yönelik telafi
değerleri için, ayrıca bkz. "[9] Otomatik sıcaklık telafisi",
sayfa 21.



[0-02] Ayar yapılamaz



[0-03] Durum: AÇIK/KAPALI komutunun alan ısıtma için
program zamanlayıcıda kullanılıp kullanılamayacağını tanımlar.
Program zamanlayıcının programlanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi
için, kullanım kılavuzuna bakın.
Alan ısıtma için program zamanlayıcı, sıcaklık ayar noktasına
(hem çıkış suyu sıcaklığı, hem de oda sıcaklığı) ve
AÇIK/KAPALI komutuna bağlı olarak üzere 2 farklı şekilde
programlanabilir.

Aynı grup içerisinde saha ayarları değiştirildiğinde ve
ardından
düğmesine basıldığında değişikliklerin
kaydedileceğini unutmayın.

BİLGİ


Ünite fabrikadan gönderilmeden önce, ayar değerleri
"8.4. Montaj Kılavuzu için saha ayarı listesi",
sayfa 22'de gösterildiği gibi ayarlanmıştır.



SAHA AYAR MODUNDAN çıkıldığında, ünite kendini
başlatırken kullanıcı arayüzünün LCD ekranında "88"
ibaresi görüntülenebilir.

DİKKAT
Saha ayarları arasında dolaşırken, "8.4. Montaj Kılavuzu
için saha ayarı listesi", sayfa 22.'de belirtildiği gibi daha
fazla sayıda saha ayarı olduğu dikkatinizi çekebilir. Bu saha
ayarları geçerli değildir ve değiştirilemeyebilir!
8.3.2.

Ayrıntılı açıklama

Tüm saha ayarlarının bir özeti için, bkz. "8.4. Montaj Kılavuzu için
saha ayarı listesi", sayfa 22.
[0] Uzaktan kumanda kurulumu


[0-00] Kullanıcı izin düzeyi
Kullanıcı arayüzü, belirli düğme ve işlevlere kullanıcının
ulaşamaması için programlanabilir. 2 izin seviyesi tanımlanabilir.
Her iki seviye de (seviye 2 ve seviye 3) temel olarak aynıdır; tek
farkı seviye 3 için su sıcaklığı ayarlarının değiştirilmesi mümkün
değildir (aşağıdaki tabloya bakın).
İzin
seviyesi 2

seviyesi 3

AÇMA/KAPATMA işlemi

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Çıkış suyu sıcaklığının ayarlanması

Kullanılabilir

—

Oda sıcaklığının ayarlanması

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Dış ortam havasına dayalı ayar
noktasıyla çalışmayı AÇMA/KAPATMA

Kullanılabilir

—

Saatin ayarlanması

—

—

Program zamanlayıcının
programlanması

—

—

Program zamanlayıcı AÇMA/KAPATMA

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Saha ayarları

—

—

arıza kodu ekranı

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Test işletmesi

—

—

Montaj ve kullanım kılavuzu
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BİLGİ
Varsayılan ayarlarda sıcaklık ayar noktasına (yöntem 1)
dayalı alan ısıtma etkindir, bu nedenle yalnızca sıcaklık
ötelemeleri mümkündür (AÇMA/KAPATMA talimatı
mümkün değildir).
Aşağıdaki tablolarda program zamanlayıcının
açısından her iki yöntem de gösterilmiştir.
Yöntem 1

yorumlanması

Sıcaklık ayar noktasına dayalı alan ısıtma(a)

Çalışma
sırasında

Program zamanlayıcı çalışırken, çalışma LED'i kesintisiz
yanar.

düğmesine
basıldığında

Alan ısıtma için program zamanlayıcı durur ve ardından
tekrar başlamaz.
Kumanda kapanır (çalışma LED'i söner).

düğmesine
basıldığında

Alan ısıtma için program zamanlayıcı durdurulur ve
tekrar başlamaz.
Program zamanlayıcı simgesi görüntülenmez.

(a) Çıkış suyu sıcaklığı ve/veya oda sıcaklığı için
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Çalışma örneği:
zamanlayıcı.

Sıcaklık

ayar

noktalarına

bağlı

program

Gerileme işlevi (bkz. "[2] Otomatik gerileme işlevi", sayfa 19)
etkinleştirildiğinde, gerileme işletimi program zamanlayıcıdaki
programlanan işleme göre öncelikli olacaktır.

T
22C
19C

19C

42C

42C

44C

T

OFF

bağlı

program

ON

22C

19C

21C

45C

1

44C

19C
42C

t
6:30

ON

B
42C

0:30

16:00

talimatına

Gerileme işlevi (bkz. "[2] Otomatik gerileme işlevi", sayfa 19)
etkinleştirildiğinde, AÇIK komutu etkinse gerileme işletimi program
zamanlayıcıdaki programlanan işleme göre öncelikli olacaktır. AÇMA
talimatı aktifse, gerileme fonksiyonuna göre önceliklidir. İstenilirse
KAPATMA talimatının en yüksek önceliğe sahip olması ayarlanabilir.

21C

45C

1

Çalışma örneği: AÇMA/KAPATMA
zamanlayıcı.

19C
42C

t

9:00

0:30

16:00

6:30

9:00

2
18C
40C
37C
23:00

18C

2

A

40C

t

23:00

5:00

21C

45C
19C

18C

42C

40C

19C
42C

44C

19C

19C

42C

42C

3

9:00

44C
18C

23:00

Program zamanlayıcı
Gerileme fonksiyonu
Hem gerileme fonksiyonu, hem program zamanlayıcı
etkinleştirildiğinde

2

Gerileme fonksiyonu

3

Hem gerileme fonksiyonu, hem program zamanlayıcı
etkinleştirildiğinde

A

Gerileme fonksiyonu

B

AÇMA/KAPATMA talimatı

t

Süre

T

Sıcaklık ayar noktası

t

Süre

T

Sıcaklık ayar noktası
Oda sıcaklığı

Oda sıcaklığı

Çıkış suyu sıcaklığı

Çıkış suyu sıcaklığı


AÇMA/KAPATMA talimatına dayalı alan ısıtma

Çalışma
sırasında

Program zamanlayıcı, alan ısıtma işlemini KAPALI
konuma getirirse, kumanda kapanır (çalışma LED'i
söner).

düğmesine
basıldığında

Alan ısıtma için program zamanlayıcı durur (o anda
etkinse) ve bir sonraki programlanan AÇIK komutunda
tekrar başlar.
"Son" programlanan komut, "önceki" programlanan
komutu geçersiz kılar ve "bir sonraki" programlanan
komut gerçekleşene kadar etkin kalır.
Örnek: gerçek zamanın 17:30 olduğunu ve
eylemlerin 13:00, 16:00 ve 19:00'a
programlandığını varsayalım. "Son"
programlanmış komut (16:00) "önceki"
programlanmış komutu (13:00) geçersiz
kılmıştır ve "bir sonraki" programlanmış komut
(19:00) gerçekleşene kadar etkin kalacaktır.
Bu yüzden, gerçek ayarın bilinmesi için son
programlanan komuta başvurulmalıdır. "Son"
programlanmış komutun bir önceki günden kalabileceği
aşikardır. Kullanım kılavuzuna bakın.
Kumanda kapanır (çalışma LED'i söner).
Ancak, program zamanlayıcı simgesi görüntülenmeye
devam eder.

düğmesine
basıldığında

Alan ısıtma için program zamanlayıcı durdurulur ve
tekrar başlamaz.
Program zamanlayıcı simgesi görüntülenmez.

9:00

2
3

Gerileme fonksiyonu

t
6:30

1

Program zamanlayıcı

A

19C
42C

40C

16:00

t
5:00 6:30

21C

1

Yöntem 2

ON

45C

37C
23:00 0:30

16:00

A
OFF

22C

22C

3

ON

B

T

t
5:00

[0-04] Durum: soğutma için program zamanlayıcıda
AÇIK/KAPALI komutunun kullanılıp kullanılamayacağını tanımlar.
Soğutma program zamanlayıcı için olması dışında, [0-03] ile
aynıdır.
Soğutma için, gerileme işlevi mevcut değildir.

[1] Ayarlar geçerli değildir
[2] Otomatik gerileme işlevi
Gerileme fonksiyonu, oda sıcaklığının düşürülebilmesini sağlar.
Gerileme fonksiyonu örneğin geceleyin etkinleştirilebilir çünkü
sıcaklık gereksinimleri gece ve gündüz aynı değildir.
BİLGİ


Varsayılan ayarlarda gerileme fonksiyonu etkindir.



Gerileme fonksiyonu otomatik hava durumuna bağlı
ayar noktası işletimi ile birleştirilebilir.



Gerileme
fonksiyonu,
otomatik
programlanmış fonksiyondur.

bir

günlük



[2-00] Durum: gerileme işlevinin AÇIK (1) veya KAPALI (0)
konuma getirilip getirilemeyeceğini tanımlar



[2-01] Başlangıç zamanı: gerilemenin başlatılacağı zaman



[2-02] Durdurma zamanı: gerilemenin durdurulacağı zaman

Gerileme fonksiyonu hem oda sıcaklığı kontrolü, hem de çıkış suyu
sıcaklığı kontrolü için yapılandırılabilir.
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[3-02] Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_Ti): dış ortam
sıcaklığı, düşük ortam sıcaklığına (Lo_A) eşit veya daha düşük
olduğunda hedef çıkış suyu sıcaklığı.
Daha soğuk dış hava sıcaklıklarında (yani, Lo_A) daha sıcak su
gerektiğinden, Lo_Ti değerinin Hi_Ti değerinden daha yüksek
olması gerektiğini unutmayın.



[3-03] Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_Ti): dış ortam
sıcaklığı, yüksek ortam sıcaklığına (Hi_A) eşit veya daha yüksek
olduğunda hedef çıkış suyu sıcaklığı.
Daha yüksek dış ortam sıcaklıklarında (yani, Hi_A) daha düşük
sıcaklıktaki su yeterli olacağından, Hi_Ti değerinin Lo_Ti
değerinden daha düşük olması gerektiğini unutmayın.

A 21°C
B 18°C

t
[2-01]

[2-02]

A

Normal oda sıcaklığı ayar noktası

B

Oda gerileme sıcaklığı [5-03]

t

Süre

T

Sıcaklık

BİLGİ
Yanlışlıkla [3-03] değeri, [3-02] değerinin
ayarlanırsa, daima [3-03] değeri kullanılır.

T

[4] Ayarlar geçerli değildir

A 45°C

[5] Otomatik gerileme

5°C [5-02]



[5-00] Ayar geçerli değildir.



[5-01] Ayar geçerli değildir.



[5-02] Çıkış suyu gerileme sıcaklığı.



[5-03] Oda gerileme sıcaklığı.

Normal çıkış suyu sıcaklığı ayar noktası



[5-04] Ayar geçerli değildir.

B

Çıkış suyu gerileme sıcaklığı =A–[5-02]

[6] Seçenek kurulumu

t

Süre



T

Sıcaklık

B 40°C

t
[2-01]
A

[2-02]

Sıcaklık ayar noktaları için, bkz. "[5] Otomatik gerileme", sayfa 20.

[6-01] Harici oda termostatı.
Opsiyonel harici oda termostatı monte edilecekse, çalışması
mutlaka saha ayarıyla etkinleştirilmelidir. Varsayılan [6-01]=0,
hiçbir harici oda termostatının takılı olmadığını gösterir.
 Opsiyonel harici oda termostatı monte edilirse, [6-01]=2
ayarını gerçekleştirin. Harici oda termostatı yalnızca ısı
pompasına oda sıcaklığına göre bir AÇMA/KAPATMA sinyali
gönderir.

[3] Havaya göre ayar noktası (Isıtma)
Hava durumuna bağlı işletim etkin olduğunda, çıkış suyu sıcaklığı dış
hava sıcaklığına bağlı olarak otomatikman belirlenir: daha soğuk dış
hava sıcaklıkları, daha yüksek su sıcaklığı ile sonuçlanacaktır ya da
tersi olacaktır. Ünite hareketli bir ayar noktasına sahiptir. Bu işlemin
etkinleştirilmesi, çıkış suyu ayar noktasının manüel olarak
sabitlenmesine kıyasla daha düşük bir güç tüketimi sağlar.

 Bir ısıtma termostatı AÇIK veya soğutma termostatı AÇIK
işlemi gerekiyorsa [6-01]=1 ayarını gerçekleştirin (EKRTWA
veya EKRT1 seçeneği kullanılıyorsa). Termostat AÇIK işlemi,
sistemin çalışma moduna bağlıdır. Oda termostatı girişi 1 =
ısıtma girişi, oda termostatı girişi 2 = soğutma girişi.
Harici oda termostatı ısı pompasına sürekli olarak geri bildirim
vermediğinden, kullanıcı arayüzü oda termostatı işlevine
ilavedir. Sistemin doğru şekilde kontrol edilmesi ve
AÇMA/KAPATMA işlemlerinin sık sık gerçekleşmesinin
engellenmesi için, hava durumuna bağlı otomatik ayar noktası
işleminin kullanılması önerilir.
Oda termostatı girişi 1 = AÇIK (1)/KAPALI (0) işlemi.
Oda termostatı girişi 2 = AÇIK (1)/KAPALI (0) işlemi.
Ayrıntılı bağlantı bilgileri için, bkz. "14.2. Kablo şeması",
sayfa 41.

Kullanıcı, havaya göre çalıştırma sırasında hedef su sıcaklığını
maksimum 5°C oranında yükseltebilir veya düşürebilir. Bu
"Shift value", kumanda tarafından hesaplanan sıcaklık ayar noktası
ile mevcut ayar noktası arasındaki farkı ifade eder. Örneğin; pozitif bir
öteleme değeri, mevcut sıcaklık ayar noktasının hesaplanan ayar
noktasından daha yüksek olacağı anlamına gelir.
Su sıcaklığını gerçek alan ısıtma ihtiyaçlarına göre ayarladığından,
hava durumuna bağlı ayar noktasının kullanılması önerilir. Kullanıcı
arayüzü oda termostatı veya harici oda termostatı kullanılırken
ünitenin, termo AÇIK işlemi ile termo KAPALI işlemi arasında çok
fazla açılıp kapanmamasını önler.

Ünitenin çalıştırma modu, master VRV DX iç ünite uzaktan
kumandası tarafından belirlenir.

Tt



[6-02] Isıtıcı kiti seçeneği.
Isıtıcı kitini HXY(080/125) ısı pompası seçeneği olarak
etkinleştirmek için, [6-02]=1 saha ayarını (varsayılan değeri "0")
gerçekleştirin.
Isı pompası sistemi bu andan itibaren ısıtıcı kitini de çalıştırma
kararlarında dikkate alacaktır. Isıtıcı gerçekte çalışmaya
başladığında, hydrobox'ın uzaktan kumandasında ısıtıcı simgesi
görüntülenir. Bkz. "9. Opsiyonel EKBUHAA(6V3/6W1) ısıtıcı
kitinin montajı", sayfa 26.



[6-03] Ayar mümkün değildir.

Lo_Ti
+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

– 05

Lo_A
Tt

Hedef su sıcaklığı

TA

Ortam (dış) sıcaklığı

Shift value

Hi_A

TA

= Öteleme değeri



[3-00] Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A): düşük dış ortam sıcaklığı.



[3-01] Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A): yüksek dış ortam sıcaklığı.

[8] Seçenek kurulumu


Montaj ve kullanım kılavuzu

[8-00] Kullanıcı arayüzü sıcaklık kumandası.
 [8-00]=0 ünite, çıkış suyu sıcaklığı kumandası kontrolünde
çalışır. Varsayılan ayardır.
 [8-00]=1 ünite, oda sıcaklığı kumandası kontrolünde çalışır.
Bu da kullanıcı arayüzünün oda termostatı olarak
kullanılacağı anlamına gelir, bu nedenle kullanıcı arayüzü,
oda sıcaklığının kontrolü için oturma odasına yerleştirilebilir.
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[8-01] Ayar geçerli değildir.
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[8-02] Acil çalıştırma.
Acil bir durumda, ısıtma işlemi hydrobox tarafından değil, ısıtıcı
kiti tarafından sağlanır. Acil durum modu, [8-02]=1 ayarıyla
(varsayılan değeri "0") etkinleştirilir.
Acil durum modu etkinleştirildiğinde, hydrobox'ın ısı pompası
çalışması durur. İç ünite pompası çalışmaya başlar, ancak kendi
kendini ısıtma işlevi ısıtıcı kiti tarafından sağlanır. Hydrobox'ın
çıkış veya dönüş suyu termistörlerinde hiçbir arıza koşulu
mevcut değilse, ısıtıcı kiti acil durum çalıştırmasını takip etmek
üzere çalışmaya başlayabilir.



[8-03] Ayar geçerli değildir.



[8-04] Donma önleme.
Ünitede 3 seviyede ayarlanabilecek bir donma önleme işlevi
mevcuttur.

[C] Çıkış suyu sıcaklığı sınırları


[C-00] Isıtma modunda maksimum çıkış suyu ayar noktası.



[C-01] Isıtma modunda minimum çıkış suyu ayar noktası.



[C-02] Soğutma modunda maksimum çıkış suyu ayar noktası.



[C-03] Soğutma modunda minimum çıkış suyu ayar noktası.
5°C'lik bir çıkış suyu sıcaklığı isteniyorsa, bu sınırın ayarlanması
gerekir. Ancak, bu ayarın sistem verimliliğini etkileyebileceğine
dikkat edin.



[C-04] Ayar geçerli değildir.

[d] Ayarlar geçerli değildir
[E] Servis modu


[E-00] Ayar geçerli değildir.

 [8-04]=0 önleme seviyesi 0 (varsayılan: önleme yok).



[E-01] Ayar geçerli değildir.

 [8-04]=1 önleme seviyesi 1.



[E-02] Ayar geçerli değildir.

 [8-04]=2 önleme seviyesi 2.
Donma önleme fonksiyonu yalnızca ünite, termo KAPATMA
koşulundayken etkindir. Önleme seviyesi 1 etkinleştirildiğinde
donma önleme işlevi, dış ortam sıcaklığı <4°C ve çıkış veya
dönüş suyu sıcaklığı <7°C olduğunda çalışmaya başlar. Donma
seviyesi 2 için donma önleme işlevi, ortam sıcaklığı <4°C olduğu
anda çalışmaya başlar.
Her iki durumda da pompa devreye girer ve ünite, çıkış veya
dönüş suyu 5 dakika boyunca <5°C değerinde kalırsa aşırı
düşük sıcaklıkları önlemek üzere çalışmaya başlar.



[E-03] Ayar geçerli değildir.



[E-04] Yalnızca pompa çalışması (hava tahliyesi işlevi)
Ünite monte edilirken ve devreye alınırken, su devresindeki tüm
havanın tahliye edilmesi çok önemlidir.
Bu saha ayarıyla, ünite gerçekten devreye girmeden pompa
çalıştırılabilir. Bu işlem, ünitedeki havanın daha kolay atılmasını
sağlar.
 [E-04]=0 ünitenin normal çalışması (varsayılan)
 [E-04]=1 düşük pompa devrinde çalışma
 [E-04]=2 yüksek pompa devrinde çalışma
[E-04]=1 veya 2 seçimi yapılırsa ünite, hava tahliyesi işlevini
etkinleştirir. Bu işlev, sistemdeki tüm havanın (alan ısıtma ve
alan soğutma modunda) tahliyesi edilmesi için oldukça
yararlıdır.

[9] Otomatik sıcaklık telafisi
Gerekirse, ünitenin bazı termistör değerlerinin bir düzeltme değeriyle
ayarlanması mümkündür. Bu işlem, termistör toleranslarına veya
kapasite düşüklüğüne karşı önlem olarak kullanılabilir.
Telafi edilen sıcaklık da (= ölçülen sıcaklık + telafi değeri) sistemin
kontrol edilmesi için kullanılır ve sıcaklık okuma modunda
görüntülenir.

[E-04]=1 veya 2


40 dakika pompa çalışması



[9-00] Isıtma işlemi için çıkış suyu sıcaklığı telafi değeri.



[9-01] Çıkış suyu termistörü otomatik düzeltme işlevi.
Bu işlev, etkinleştirildiğinde dış ortam koşullarını dikkate alır ve
mantık için kullanılmak üzere ölçülen değeri düzeltir.
Örneğin; ortam sıcaklığı soğutma modu sırasında yüksekse
mantık, ölçümdeki yüksek ortam sıcaklıklarının etkisini de
dikkate alarak çıkış suyu termistörünün ölçülen değerini daha
düşük bir değere düzeltir.

[F] Seçenek kurulumu







[F-00] Pompa hedef ΔT ayarı (soğutma).
Sistemin yayıcı tipine bağlı olarak, yayıcı üzerindeki ΔT değeri
3~8°C aralığında değiştirilebilir. Varsayılan değer, fan coil
üniteleri ve alttan ısıtma devreleri için 5°C'dir.



[F-01] Ayar geçerli değildir.

[9-02] Ayar geçerli değildir.



[F-02] Ayar geçerli değildir.

[9-03] Soğutma işlemi için çıkış suyu sıcaklığı telafi değeri.



[F-03] Ayar geçerli değildir.

[9-04] Ayar geçerli değildir.



[F-04] Ayar geçerli değildir.

[A] Seçenek kurulumu


[A-00] Ayar geçerli değildir.



[A-01] Ayar geçerli değildir.



[A-02] Pompa hedef ΔT ayarı (ısıtma).
Sistemin yayıcı tipine bağlı olarak, yayıcı üzerindeki ΔT değeri
3~8°C aralığında değiştirilebilir. Varsayılan değer, fan coil
üniteleri ve alttan ısıtma devreleri için 5°C'dir.



[A-03] Çıkış suyu sıcaklığı üst/alt sınır değeri
Bu ayar, ünitenin çıkış suyu kontrolünde çalıştırılması sırasında
izin verilen üst sınır (ısıtma)/alt sınır (soğutma) değerinin
ayarlanmasına imkan tanır.



[A-04] Ayar geçerli değildir.

[b] Ayarlar geçerli değildir
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8.4.

Montaj Kılavuzu için saha ayarı listesi

Birinci İkinci
kod
kod

0

1

2

3

4

5

6

8

9

Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı
Ayar adı

Değer

Tarih

Değer

Ön tanım
değeri

Aralık

Adım

Ünite

Uzaktan kumanda kurulumu
00

Kullanıcı izin düzeyi.

2

2~3

1

—

01

Oda sıcaklığı telafi değeri.

0

–5~5

0,5

°C

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

03

Durum: alan ısıtma program zamanlayıcı modu
Yöntem 1=1 / Yöntem 2=0.

1 (AÇIK)

0/1

—

—

04

Durum: alan soğutma program zamanlayıcı modu
Yöntem 1=1 / Yöntem 2=0.

1 (AÇIK)

0/1

—

—

Ayarlar geçerli değildir
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1:00

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

15:00

—

—

—

Otomatik gerileme fonksiyonu
00

Durum: gerileme işlemi.

1 (AÇIK)

0/1

—

—

01

Gerileme işleme başlangıç zamanı.

23:00

0:00~23:00

1:00

saat

02

Gerileme işlemi bitiş zamanı.

5:00

0:00~23:00

1:00

saat

Havaya göre ayar noktası
00

Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A).

–10

–20~5

1

°C

01

Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A).

15

10~20

1

°C

02

Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_Ti).

40

25~80

1

°C

03

Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_Ti).

25

25~80

1

°C

Ayarlar geçerli değildir
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

Fri

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

23:00

—

—

—

—

—

—

Otomatik gerileme ve dezenfeksiyon ayar noktası
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

70

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

10

—

—

—

02

Çıkış suyu gerileme sıcaklığı.

5

0~10

1

°C

03

Oda gerileme sıcaklığı.

18

17~23

1

°C

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

Seçenek kurulumu
01

Monte edilen harici oda termostatı.

0
(KAPALI)

0/2

—

—

02

Isıtıcı kiti seçeneği.

0
(KAPALI)

0/1

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

0
(KAPALI)

0/1

—

—

Seçenek kurulumu
00

Kullanıcı arayüzü sıcaklık kumandası.

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

02

Acil çalıştırma.

0

0/1

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

04

Durum: donma önleme.

0

0~2

1

—

Otomatik sıcaklık telafisi
00

Çıkış suyu sıcaklığı telafi değeri (ısıtma).

0

–2~2

0,2

°C

01

Çıkış suyu termistörü otomatik düzeltme işlevi.

1 (AÇIK)

0/1

1

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

03

Çıkış suyu sıcaklığı telafi değeri (soğutma).

0

–2~2

0,2

°C

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Birinci İkinci
kod
kod

A

b

C

d

E

F

Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı
Ayar adı

Tarih

Değer

Tarih

Değer

Ön tanım
değeri

Aralık

Adım

Ünite

Seçenek kurulumu
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

02

Pompa hedef ΔT değeri (ısıtma).

5

3~8

1

—

03

Çıkış suyunda izin verilen üst sınır.

3

1~5

0,5

°C

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

Ayarlar geçerli değildir
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

35

—

—

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

45

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

70

—

—

—

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

70

—

—

—

Çıkış suyu sıcaklık sınırları
00

Ayar noktası: maksimum ısıtma çıkış suyu
sıcaklığı.

45

37~45

1

°C

01

Ayar noktası: minimum ısıtma çıkış suyu sıcaklığı

25

25~37

1

°C

02

Ayar noktası: maksimum soğutma çıkış suyu
sıcaklığı.

20

18~22

1

°C

03

Ayar noktası: minimum soğutma çıkış suyu
sıcaklığı.

10

5~18

1

°C

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

Ayarlar geçerli değildir
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

10

—

—

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

30

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

15

—

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

15

—

—

—

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

40

—

—

—

Servis modu
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

04

Yalnızca pompa işletimi.

0

0~25

1

—

Ayarlar geçerli değildir
00

Pompa hedef ΔT değeri (soğutma).

5

3~8

1

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

10

—

—

—

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

50

—

—

—
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8.5.

Son kontrol ve test işletmesi

8.5.1.

Son kontrol

Ünitenin elektriğini açmadan önce, şu önerileri okuyun:




Eksiksiz montaj ve gerekli ayarların hepsi yerine getirildikten
sonra, ünitenin bütün panellerinin kapatıldığından emin olun. Bu
yapılmadığında, kalan açıklıklardan elinizi içeri sokmanız
elektrikli ve sıcak parçalardan dolayı ciddi yaralanmaya neden
olabilir.

Kullanıcı arayüzünde mevcut sıcaklık görüntülenebilir.
1

[E-04] saha ayarını değiştirin
Varsayılan değeri 0'dır.
 Ayar, 1 olarak değiştirildiğinde, pompa düşük devirde çalışır
(yalnızca pompa, ünite çalışmaz).

Hava tahliyesi tamamlandığında, saha ayarını tekrar 0 olarak
değiştirin.

Ünite ve sistemdeki havanın boşaltıldığından emin olmak montörün
sorumluluğundadır.
DİKKAT
Termostatik radyatör vanaları kullanılıyorsa, hava boşaltma
işlemi sırasında tüm vanaların açıldığından emin olun.


Tüm durdurma vanalarının açık olduğundan emin olun.
(Dış ünite boşaltma prosedürüne bakın)



Tüm su vanalarının açık olduğundan emin olun.

8.5.2.

Sistem test işletmesi tamamlandığında, "8.5.3. İç ünite bağımsız test
işletmesi", sayfa 24'te açıklandığı gibi bağımsız bir test işletmesi
gerçekleştirilebilir. Bu test işletmesi sırasında, montör mutlaka
belirtilen hususları kontrol etmelidir.
8.5.3.

 Dış ortam sıcaklığı (
3

Hydrobox'ta çalıştırma modu seçilemez. Hydrobox, master
VRV DX İç Ünitenin çalıştırma modunu takip eder. Daha
ayrıntılı bilgi için, dış ünite kılavuzuna bakın.
1

2
3

4

5
6

Çıkış suyu ve giriş suyu sıcaklığını kullanıcı arayüzü okuma
modundan kontrol edin ve görüntülenen değerleri not edin.
Bkz. "Sıcaklık okuma modu", sayfa 24.
simgesinin görüntülenmesi için
düğmesine 4 defa
basın.
Test işlemini şu şekilde gerçekleştirin (hiçbir işlem yapılmazsa,
kullanıcı arayüzü 10 saniye sonra veya
düğmesine bir defa
basıldığında normal çalışma moduna geri döner):
Alan ısıtma/soğutma çalışmasını test etmek için, test işletimini
başlatmak üzere
düğmesine basın.
30 dakika sonra veya ayar sıcaklığına ulaşıldığında test
çalıştırma işletimi otomatik olarak sona erecektir. Test çalıştırma
işletimi
düğmesine bir kez basarak manüel olarak durdurulabilir. Yanlış bağlantı veya arıza varsa, kullanıcı arayüzünde bir
arıza kodu görüntülenir. Yoksa, kullanıcı arayüzü normal işletime
dönecektir.
Arıza kodlarını gidermek için, bkz. "8.6.2. Arıza kodu listesi",
sayfa 25.
Çıkış suyu ve giriş suyu sıcaklıklarını kullanıcı arayüzü okuma
moduyla kontrol edin ve değerleri 1. adımda not edilen değerlerle
karşılaştırın. 20 dakikalık çalışmanın ardından değerlerde bir
artış/düşüş olması, alan ısıtma/soğutma işlemini doğrular.
BİLGİ
En

son giderilen arıza kodunu görüntülemek için,
düğmesine 1 defa basın. Normal moda geri dönmek
için
düğmesine 4 defa daha basın.

İlk çalıştırma sırasında kullanıcı arayüzü kullanılırsa, bir
arıza kodu (UH) görüntülenebilir.

Ünite ilk devreye alınırken (kompresörün devreye
alınmasını takip eden 50 içerisinde), ünitenin çalışma
sesi seviyesi teknik özelliklerde belirtilen değerin
üzerinde olabilir. Bu anormal bir durum değildir.



Ünitenin alan ısıtma modunda başlatılması yalnızca
dış ortam sıcaklığının 20°C'nin altında olması
durumunda mümkündür.

simgeleri yanıp söner).

BİLGİ

İç ünitelere ve dış üniteye ilk defa güç beslenecekse, bir
başlatma işlemi gerçekleşir. Bu işlem maksimum 12 dakika
sürer.



ve

simgeleri yanıp söner).

Bu moddan çıkmak için
düğmesine tekrar basın. Hiçbir
düğmeye basılmazsa, kullanıcı arayüzü 10 saniye sonra ekran
modundan çıkar.

BİLGİ

BİLGİ

ve

Alan ısıtma/soğutma prosedürü

İç ünite bağımsız test işletmesi

Montajcı montajdan sonra iç ünitenin ve dış ünitenin doğru çalıştığını
onaylamak zorundadır. Bu nedenle, aşağıda açıklanan prosedürler
takip edilerek bir test işletmesi gerçekleştirilmelidir. İstenildiği zaman
alan ısıtma/soğutma işlemlerinin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol
edilebilir.

simgeleri

düğmeleri kullanılarak şunlar görüntülenir:

 İç ortam sıcaklığı (

Sistem test işletmesi

Her bir iç ünitenin çalışmasını ayrı ayrı test etmeye başlamadan
önce, sistem test işletmesi gerçekleştirmeniz gerekir. Sistem test
işletmesi dış ünite montaj kılavuzunda açıklanmıştır. Bu otomatik test
işletmesi bir miktar zaman alabilir.

ve

ve

 Giriş suyu sıcaklığı görüntülenir (
ve
simgeleri yanıp
sönmeye başlar ve simgesi ise yavaşça yanıp söner).

 Saha ayarı, 2 olarak değiştirilirse, pompa yüksek devirde
çalışır.
2

düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.
Çıkış suyu sıcaklığı görüntülenir (
ve
yanıp sönmeye başlar).

2

Anahtar kutusunun servis paneli, bakım amacıyla yalnız ehliyetli
bir elektrikçi tarafından açılabilir.

Sistemdeki havanın büyük bir bölümünün boşaltılması için, pompayı
aşağıda açıklandığı şekilde çalıştırın:
1

Sıcaklık okuma modu

BİLGİ
Dış üniteden kaynaklanan zorunlu bir işletim sürmekte ise
test çalıştırması yapılamaz. Zorunlu işletim bir test işletimi
sırasında başlatılırsa test işletimi yarıda kesilecektir.

8.6.

Servis ve bakım

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.
Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin
temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet
sitemizde yer almaktadır.
Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından
oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.
Ünitenin optimum şekilde çalışmasının sağlanması için, ünite ve
saha kablo tesisatı üzerinde düzenli aralıklarla belirli kontrol ve
incelemelerin gerçekleştirilmesi gereklidir.
Bakım çalışmaları montörünüz tarafından gerçekleştirilmelidir.
Bakım çalışması gerçekleştirmek için, öncelikle "7.4.2. İç üniteyi
kapatmak için", sayfa 16'da gösterildiği gibi panelleri sökün.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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8.6.1.

Bakım faaliyetleri
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI
Bkz. "7.3.1. Elektrik kablo tesisatında dikkat edilecek
hususlar", sayfa 14.

8.6.2.

Arıza kodu listesi

Arıza kodu

Arızanın nedeni

Düzeltici önlem

A1

Bellek yazma hatası
(EEPROM arızası)

Yerel satıcınıza başvurun.

A6

Su devresi arızası

• Su akışının mümkün
olduğundan emin olun
(devredeki tüm vanaları
açın).
• Üniteden temiz su geçirin.
• Pompa arızası.
• Akış anahtarı arızası.

A9

R410A genleşme vanası
arızası.

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

AA

Isıtıcı kiti arızası

• Su akışının mümkün
olduğundan emin olun.
• Yerel satıcınıza başvurun.

AJ

Kapasite arızası.

Yerel satıcınıza başvurun.

C1

Kötü ACS iletişimi.

Yerel satıcınıza başvurun.

R410A sıvı termistör arızası.

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI


Herhangi bir bakım veya onarım faaliyetini
gerçekleştirmeden önce, her zaman besleme
panelindeki devre kesiciyi kapatın, sigortaları çıkarın
veya ünitenin koruma cihazlarını açın.



Yüksek voltaj riski dolayısıyla, güç beslemesi
kapatıldıktan sonra 10 dakika süreyle canlı parçalara
dokunmayın.



Elektrik eleman kutusunun bazı kısımlarının sıcak
olduğuna lütfen dikkat edin.



İletken bir kısma dokunmadığınızdan emin olun.

C4



Üniteyi yıkamayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması
veya yangın tehlikesi ortaya çıkar.

C9

Dönüş suyu termistör
arızası.

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

CA

Isıtma/soğutma çıkış suyu
termistör arızası.

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

CJ

Kullanıcı arayüzü termostat
termistör arızası.

Yerel satıcınıza başvurun.

E3

Yüksek basınç arızası.
Bu arıza, dış üniteyle ilgilidir.
Dış ünite montaj kılavuzuna
bakın.

• Devrenin suyla dolu
olduğundan (içinde hava
kalmadığından, yani hava
tahliyesinin açık
olduğundan) emin olun.
• Su akışının mümkün
olduğundan emin olun
(devredeki tüm vanaları
açın).
• Su filtresinin tıkalı
olmadığından emin olun.
• Tüm soğutucu akışkan
durdurma vanalarının açık
olduğundan emin olun.
• Yerel satıcınıza başvurun.

 Üniteden dışarıya su akması durumunda, önce su giriş ve
çıkış kesme vanalarının her ikisini de kapatın ve ardından
yerel satıcınızla irtibat kurun.

E4

Düşük basınç arızası.
Bu arıza, dış üniteyle ilgilidir.
Dış ünite montaj kılavuzuna
bakın.

Yerel satıcınıza başvurun.

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

J7

R410A gaz termistör arızası.

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

U1

Su basıncı
Su basıncının 1 bar değerinin üzerinde olup olmadığını
kontrol edin.
Gerekirse su ilave edin.

Üniteye beslenen güç fazları
korunur.
Bu arıza, dış üniteyle ilgilidir.
Dış ünite montaj kılavuzuna
bakın.

Artı faz bağlantısı yapmak için
üç fazdan (L1, L2, L3) ikisini
değiştirin.

U2

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

Su filtresi
Su filtresini temizleyin.

Güç besleme arızası.
Bu arıza, dış üniteyle ilgilidir.
Dış ünite montaj kılavuzuna
bakın.

UA

Bağlantı tipi sorunu.

• Dış ünite modülü ile hidro
modülü arasındaki ilk
çalıştırma tamamlanana
kadar bekleyin (AÇIK
konuma getirildikten sonra
en az 12 dakika bekleyin).
• Yerel satıcınıza başvurun.

UH

Adres arızası.

Yerel satıcınıza başvurun.

Güvenli şekilde kullanın!
Bakım yapmadan önce, statik elektriği gidermek ve baskı
devre kartını korumak için bir metal bir parçaya (boru metal
sacı gibi) elinizle dokunun.
Kontroller
Tarif edilen kontroller en azından yılda bir defa yetkili personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
1

Basınç tahliye vanası hortumu (varsa)
Suyun drenajı için, basınç tahliye vanası hortumunun doğru
şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.

2

Su basıncı tahliye vanası
Valf üzerindeki kırmızı düğmeyi saat yönünün tersine döndürerek
basınç tahliye vanasının doğru çalıştığını kontrol edin:
 Tıkırdama sesi işitilmiyorsa yerel satıcınızla irtibat kurun.

3

4

5

Daha ayrıntılı bir arıza kodu listesi, dış ünitenin montaj kılavuzunda
bulunabilir.
8.6.3.

Kullanılan soğutucu akışkana ilişkin önemli bilgiler

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere boşaltmayın.
Soğutucu akışkan tipi: R410A
GWP(1) değeri:
(1)
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2087,5

GWP = küresel ısınma potansiyeli
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9.

Opsiyonel EKBUHAA(6V3/6W1) ısıtıcı
kitinin montajı

Isıtıcı kiti seçeneği, ısıtma işlemi sırasında ısı pompasının
desteklenmesi veya acil durumlarda temel ısıtma sağlaması için
monte edilebilir.

10. Kullanıcıya teslim
Test çalıştırması tamamlandığında ve ünite doğru şekilde çalışmaya
başladığında, lütfen aşağıdaki hususların kullanıcı tarafından
anlaşıldığından emin olun:


Genel montaj bilgileri için ısıtıcı kitinin montaj/kullanım kılavuzuna
bakılmalıdır. EKBUHAA, aşağıdaki talimatları takip edildiğinde
HXY(080/125) hydrobox ünitesiyle birlikte kullanılabilir!

Montör ayarları tablosunu (bkz. bölüm 10) mevcut değerlerle
doldurun.



Bu bölümdeki bilgiler, EKBUHAA'nın HXY(080/125) hydrobox
serisine nasıl bağlanacağını açıklar.

Kullanıcının ilgili dokümanların çıktısını aldığından emin olun ve
kullanıcıdan bu dokümanları daha sonra başvurmak üzere
saklamasını isteyin.



Kullanıcıya sistemin nasıl doğru şekilde çalıştırılacağını ve
herhangi bir sorunla karşılaşması halinde ne yapacağını
açıklayın.



Kullanıcıya ünitenin bakımıyla ilgili olarak yapması gereken
bakım çalışmalarını açıklayın.



Kullanıcıya kullanım kılavuzunda
ipuçlarını açıklayın.

Bu bölümdeki bilgiler, EKBUHAA montaj/kullanım kılavuzunda verilen
bilgilerin yerini alır. Özellikle bu bölümde EKBUHAA'nın hidrolik
(genel kurulum) ve elektriksel (kablo bağlantıları) olarak
HXY(080/125)'e nasıl bağlanması gerektiğiyle ilgili olarak verilen
bilgiler dikkate alınmalıdır.
Hidrolik bağlantı örneği ve elektrik bağlantısı aşağıda örneklerle
açıklanmıştır.
Hidrolik bağlantı (genel kurulum)

verilen

enerji

tasarrufu

Test işletmesi tamamlandıktan ve ünite doğru şekilde çalışmaya
başladıktan sonra montör tarafından doldurulacaktır
Kontrol edildiğinde  kontrol işareti koyun



a

Kullanıcıya sahaya monte edilen sistemi açıklayın.
Her bir ünite için aşağıdaki formu doldurun.
Bilgiler, kullanıcı tarafından daha sonraki servis işlemleri
için kullanılabilir.
Montaj konumu:

b

c

Model adı
(ünite üzerindeki
etikete bakın)

e

Opsiyonel cihazlar

d

a
b
c
d
e

VRV IV dış ünite ısı pompası
VRV Doğrudan Genleşmeli (DX) İç ünite kaset tipi
HXY(080/125)
Isıtıcı kiti (EKBUH)
Soğutucu akışkan boruları



Kullanıcının montaj ve kullanım kılavuzunun çıktısını aldığından
emin olun ve kullanıcıdan daha sonra başvurması için bunu
saklamasını isteyin.



Kullanıcıya sistemin nasıl doğru şekilde çalıştırılacağını ve
herhangi bir sorunla karşılaşması halinde ne yapacağını açıklayın.



Kullanıcıya ünitenin bakımıyla ilgili olarak yapması gereken bakım
çalışmalarını açıklayın.
Tarih:

Elektrik bağlantısı

İmza:

EKBUHAA'nın HXY(080/125) hydrobox'a bağlanması için,
HXY(080/125) hydrobox'a opsiyonel PCB monte edilmesine gerek
yoktur. Isıtıcı kitinin HXY(080/125) hydrobox'a bağlanması için
EKRP1AHTA kullanılmamalıdır.

Ürününüzün
montörü:

Opsiyonel EKBUHAA ısıtıcı kitinin HXY(080/125)
elektriksel olarak bağlanması hakkında ayrıntılı
bkz. "14.2. Kablo şeması", sayfa 41.

hydrobox'a
bilgi için,

Yedek ısıtıcıyla ilgili saha ayarları
EKBUHAA ısıtıcı kitiyle ilgili saha
bkz. "8.3. Saha ayarları", sayfa 17.

ayarlarını

yapmak

için,

EKBUHAA kılavuzunda verilen diğer saha ayarları, HXY(080/125)
hydrobox kullanımı durumunda geçerli değildir. Varsayılan değerler,
HXY(080/125) hydrobox'ın montaj saha ayarı listesinde belirtildiği
şekilde tutulmalıdır.
EKBUHAA kılavuzundaki saha ayarları kapsamında açıklanan diğer
bilgiler de HXY hydrobox kullanılması durumunda geçerli değildir.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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11. Ünitenin işletimi

11.3.

Lütfen, bu bölüme bakmadan önce 1. ve 2. bölümleri okuyun.

Ünitenin çalıştırılması
İKAZ

UYARI



Üniteyi çalıştırmadan önce, montajın yetkili bir montör
tarafından doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun.

Üniteyi yıkamayın. Bu, elektrik çarpmasına veya
yangına sebep olabilir.



Ünitenin üstüne çıkmayın, oturmayın ya da basmayın.



Ünite üst plakasının üzerine hiçbir cisim veya cihaz
koymayın.

Kullanım hakkında emin değilseniz, öneri ve gerekli bilgileri
almak için montörünüze danışın.

11.3.1. Kullanıcı arayüzünün kullanımı

11.1. Giriş
11.1.1. Genel bilgiler
Bu ünite, havadan suya/havaya VRV IV ısı pompasının iç ünitesini
meydana getirir. Ünite, duvara montaj için tasarlanmıştır ve
ısıtma/soğutma uygulamaları için kullanılır. Ünite, (sahada temin
edilen) alttan ısıtma/soğutma devreleri veya fan coil üniteleriyle
birlikte kullanılabilir.
Kurulumunuzun kontrolü için, bu üniteyle birlikte oda termostatı
işlevine sahip bir kullanıcı arayüzü standart olarak gelir.
Bkz. Bölüm "4. Üniteler ve seçenekler hakkında", sayfa 5.

11.2. Ünitenin hızlı başlatılması
Bu bölümde alan soğutma/ısıtmanın ilk çalıştırılması için adım adım
takip edilecek prosedür açıklanmıştır.
Ünitenin nasıl çalıştırılacağıyla ilgili daha ayrıntılı
"11.3. Ünitenin çalıştırılması", sayfa 27'de bulabilirsiniz.

bilgileri

Hızlı başlatma özelliği, kullanıcının tüm kılavuzu okumasına gerek
kalmadan sistemi başlatabilmesini sağlar.

Kullanıcı arayüzü, kurulumunuzu tam olarak kontrol etmenizi sağlar.
Kapasite, elektrik beslemesi ve monte edilen ekipmanlar (seçenekler)
açısından farklılık gösteren tüm ısıtma/soğutma uygulamalarını
kontrol edebilir. HXY080/125 ünitenin çalıştırılması için, kullanıcı
arayüzünün kullanılması yeterlidir.
BİLGİ
Üniteyle birlikte verilen, oda termostatı işlevine sahip
kullanıcı arayüzünün kullanılması önerilir.
Böylece aşırı alan ısıtması/soğutması yapılması engellenir
ve oda sıcaklığı termostat tarafından ayarlanan noktanın
üzerine çıktığında dış ve iç ünitenin çalışması durdurulur.
Kullanıcının talebine bağlı olarak, kompresör kontrolüne
anlık geri besleme gönderilir ve bu da performansı
optimum düzeye çıkartır.
Daha ayrıntılı bilgi için, iç ünite montaj kılavuzundaki tipik
uygulama örneklerine bakın.
UYARI


Kullanıcı arayüzünün ıslanmasına kesinlikle izin
vermeyin. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına
sebep olabilir.



Kullanıcı arayüzünün düğmelerine kesinlikle sert ve
sivri nesnelerle bastırmayın. Aksi takdirde, kullanıcı
arayüzü hasar görebilir.



Kullanıcı arayüzünü kendiniz kontrol etmeye veya
onarmaya çalışmayın; bunun için yetkili servis
personellerine danışın.



İç üniteyi yıkamayın. Bu, elektrik çarpmasına veya
yangına sebep olabilir.



Ünitenin üstüne çıkmayın, oturmayın ya da basmayın.



Ünite üst plakasının üzerine hiçbir cisim veya cihaz
koymayın.

11.2.1. Alan soğutma/ısıtma işlemi
Çalıştırma modunu doğrulayın: (a)
ısıtma veya soğutma


veya

basın

düğmesine





Ekran: 88.8 yanıp sönmeye
başlar

Ekran: "

"





Kullanıcı arayüzü
oda termostatı işlevi
etkin değildir

İstenen oda sıcaklığını
(örn. 22°C) ayarlayın




veya

basın

düğmesine





Sisteminiz "oda sıcaklığına
dayalı" kontrol altındadır
(kullanıcı arayüzü oda
termostatı monte edilmiştir)

Sisteminiz "çıkış suyu
sıcaklığına dayalı" kontrol
altındadır (varsayılan)


İstenen çıkış suyu sıcaklığını (örn.
ısıtma için 35°C veya soğutma için
18°C) ayarlayın.
Ekran boşsa, ısıtma modunda
otomatik çıkış suyu sıcaklığı etkindir.


düğmesine basın


LED'i yanar ve ünite çalışmaya
başlar.


Daha ayrıntılı bilgi ve önerilen ayarlar için, bkz. " Programlama", sayfa 34,
"11.3.4. Alan soğutma işletimi ( )", sayfa 29 ve "11.3.5. Alan ısıtma işlemi
( )", sayfa 30
(a) Hydrobox'ta çalıştırma modu seçilemez. Hydrobox, master VRV DX İç Ünitenin
çalıştırma modunu takip eder. Daha ayrıntılı bilgi için dış ünite kılavuzuna bakın
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11.3.2. Düğmelerin ve simgelerin adları ve fonksiyonları
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Ana

Bağımlı

seviyesi 2

seviyesi 3

AÇMA/KAPATMA işlemi









Çıkış suyu sıcaklığının
ayarlanması







—

Oda sıcaklığının ayarlanması









Dış ortam havasına dayalı ayar
noktasıyla çalışmayı
AÇMA/KAPATMA







Saatin ayarlanması





—

—

Program zamanlayıcının
programlanması



—

—

—

Program zamanlayıcı
AÇMA/KAPATMA



—





Saha ayarları



—

—

—

arıza kodu ekranı









Test işletmesi





—

—

—

 = kullanılabilir

1

2

AÇMA/KAPATMA DÜĞMESİ
AÇMA/KAPATMA düğmesi, alan ısıtma/soğutma işlemini
başlatır veya durdurur.
AÇMA/KAPAMA düğmesine art arda defalarca basılması sistemin
arızalı çalışmasına yol açabilir (saatte maksimum 20 kez).
ÇALIŞMA LED'i
Çalışma LED'i alan ısıtma/soğutma işlemi sırasında sabit yanar.
Bir arıza olduğunda LED yanıp söner. LED, KAPALI
konumdayken, alan ısıtma/soğutma etkisiz hale gelir, buna
karşılık diğer çalıştırma modları hala etkindir.

14

BUZ ÇÖZME/BAŞLATMA MODU SİMGESİ
Bu simge, buz çözme/başlatma modunun etkin olduğunu gösterir.

15

KOMPRESÖR SİMGESİ
Bu simge, sistemin dış ünitesindeki kompresörün etkin olduğunu
gösterir.

16

POMPA SİMGESİ
Bu simge, sirkülasyon pompasının etkin olduğunu gösterir.

17

DIŞ SICAKLIK EKRANI
Bu simge yanıp söndüğünde, dış ortam sıcaklığı görüntülenir.
Daha fazla bilgi için, bkz. "11.3.7. Sıcaklık okuma modu",
sayfa 31.

3

ÇALIŞTIRMA MODU SİMGELERİ ,
Bu simgeler, mevcut çalıştırma modunu (modlarını) gösterir:
ısıtma ( ) veya soğutma ( ).

18

4

HARİCİ KONTROL SİMGESİ
Bu simge, ünitenin zorlamalı modda çalıştığını gösterir. Bu
simge görüntülendiği sürece, kullanıcı arayüzü çalıştırılamaz
veya sınırlı işlevlere sahip olur.

HAVA DURUMUNA BAĞLI AYAR NOKTASI SİMGESİ
Bu simge, (ısıtma işlemi sırasında) kumandanın dış ortam
sıcaklığını esas alarak çıkış suyu sıcaklık ayar noktasını
otomatik olarak uyarlayacağını gösterir.

19

SICAKLIK SİMGESİ
Bu simge, gerçek oda sıcaklığı veya oda sıcaklığı ayar noktası
gösterildiğinde görüntülenir.
Bu simge aynı zamanda, program zamanlayıcı programlama
modunda sıcaklık ayar noktası ayarlandığında da görüntülenir.
Daha fazla bilgi için, bkz. "11.3.7. Sıcaklık okuma modu", sayfa 31.

20

TEST İŞLETİMİ SİMGESİ
Bu simge, ünitenin test modunda çalıştığını gösterir.

21

SAHA AYAR KODU
Bu kod, saha ayar listesindeki kodu temsil eder. Bkz. "8.3. Saha
ayarları", sayfa 17.

22

ARIZA KODU
Bu kod, arıza kodu listesi ile ilgilidir ve yalnız servis amacına
yöneliktir. Bkz. arıza kodu listesi "8.6.2. Arıza kodu listesi",
sayfa 25.

23

DÜĞMESİ
Bu düğmenin hiçbir işlevi yoktur.

24

HAVA DURUMUNA BAĞLI AYAR NOKTASI DÜĞMESİ
Yalnız alan ısıtma modunda kullanılabilen bu düğme, hava
durumuna bağlı ayar noktası fonksiyonunu etkinleştirir veya
devre dışı bırakır.
Kumanda, izin seviyesi 3'e ayarlanmışsa (montaj kılavuzundaki
"Saha ayarları" bölümüne bakın), havaya göre ayar noktası
düğmesi çalışmaz.

25

KONTROL/TEST İŞLETİMİ DÜĞMESİ
Bu düğme, yalnız montaj amacına yönelik olarak ve saha
ayarlarının değiştirilmesi için kullanılır. Bkz. "8.3. Saha ayarları",
sayfa 17.

26

PROGRAMLAMA DÜĞMESİ
Bu çok amaçlı düğme denetleyiciyi programlamak için kullanılır. Bu
düğmenin fonksiyonu, denetleyicinin gerçek statüsüne veya
operatör tarafından gerçekleştirilen daha önceki eylemlere bağlıdır.

5

6

HAFTANIN GÜNÜ GÖSTERGESİ
Bu gösterge, haftanın gününü gösterir.
Program zamanlayıcı okunurken veya
gösterge ayarlanan günü gösterir.

programlanırken,

SAAT EKRANI
Saat ekranı geçerli zamanı gösterir.
Program zamanlayıcı okunurken veya programlanırken, saat
ekranı eylem zamanını gösterir.

7

PROGRAM ZAMANLAYICI SİMGESİ
Bu simge, program zamanlayıcının etkin olduğunu gösterir.

8

EYLEM SİMGELERİ
Bu simgeler, program zamanlayıcının her bir günü için
programlama eylemlerini gösterir.

9

KAPALI SİMGESİ
Bu simge, program zamanlayıcıyı programlarken KAPALI
eyleminin seçildiğini gösterir.

ve
10 MUAYENE GEREKLİ
Bu simgeler, tesisatta muayene gerektiğini gösterir. Satıcınıza
başvurun.
11

SICAKLIK EKRANI
Ekranda kurulumun çıkış suyu sıcaklığı veya mevcut oda
sıcaklığı cinsinden mevcut sıcaklığı görüntülenir.
Oda sıcaklığı ayar noktası değiştirildiğinde, ayar noktası
5 saniye boyunca yanıp söner ve ardından gerçek oda
sıcaklığına döner.

12 AYAR
Bu simge, saha ayar moduna girildiğinde görüntülenir.
13 YOK
Bu simge, kurulu olmayan bir opsiyona müracaat edildiğinde
veya bir fonksiyon bulunmadığında gösterilir. Bir işlevin
kullanılamaması, yetersiz izin düzeyinin bulunduğu veya bir
bağımlı kullanıcı arayüzünün kullanıldığı anlamına gelebilir
(bkz. montaj kılavuzu).

Montaj ve kullanım kılavuzu
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28

29

PROGRAM ZAMANLAYICI DÜĞMESİ /
Bu çok amaçlı düğmenin esas fonksiyonu program
zamanlayıcıyı etkinleştirmek/devre dışı yapmaktır.
Bu düğme ayrıca saatin ayarlanması ve kumandanın
programlanması için de kullanılır. Bu düğmenin fonksiyonu,
denetleyicinin gerçek statüsüne veya operatör tarafından
gerçekleştirilen daha önceki eylemlere bağlıdır.
ve
ZAMAN AYARLAMA DÜĞMELERİ
Bu çok amaçlı düğmeler saatin ayarlanmasında, sıcaklıklar
(ünitenin su giriş/çıkış sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı, mevcut oda
sıcaklığı) arasında geçiş yapmada ve program zamanlayıcı
programlama modunda kullanılır.
ÇIKIŞ SUYU SICAKLIK AYARLAMA DÜĞMELERİ

ve

Bu çok amaçlı düğmeler normal çalışma modunda veya
program zamanlayıcı programlama modunda çıkış suyu sıcaklık
ayar noktasını ayarlamak için kullanılır.
Kumanda, izin seviyesi 3'e ayarlanmışsa (montaj kılavuzundaki
"Saha ayarları" bölümüne bakın), çıkış suyu sıcaklığı ayar
düğmesi çalışmaz.
Hava durumuna bağlı ayar noktası çalışma modu seçildiğinde,
ünite hareketli bir ayar noktasına sahip olur. Bu durumda,
düğmesi ve öteleme değeri (sıfır değilse) görüntülenir.
30

31

ve
ODA SICAKLIĞI AYAR DÜĞMELERİ
Bu çok amaçlı düğmeler, normal çalışma modunda veya
program zamanlayıcı programlama modunda geçerli oda
sıcaklığı ayar noktasını ayarlamak için kullanılır.
Oda sıcaklığı ayar noktası değiştirildiğinde, ekrandaki ayar
noktası değeri yanıp sönmeye başlar. 5 saniye sonra, ekranda
gerçek oda sıcaklığı görüntülenir.
DÜĞMESİ
Bu düğmenin hiçbir işlevi yoktur.

Program zamanlayıcının ayarlanması
Program
zamanlayıcıyı
ayarlamak
için
"11.3.10. Program
zamanlayıcının programlanması ve değerlendirilmesi", sayfa 33
bölümüne bakın.
11.3.4. Alan soğutma işletimi ( )
Alan soğutma işlemi iki farklı şekilde kontrol edilebilir:


oda sıcaklığına dayalı olarak veya



çıkış suyu sıcaklığına dayalı olarak (varsayılan).

Her bir işlemin
açıklanmıştır.

2

ve
düğmelerini kullanın.
Saati ayarlamak için
veya
düğmesine her basışta zaman 1 dakika
artacak veya azalacaktır.
veya
düğmesinin basılı
tutulması zamanı 10 dakikalık dilimlerde artıracak/eksiltecektir.

3

veya
Haftanın gününü ayarlamak için
düğmesini kullanın.
veya
düğmesine her basıldığında bir sonraki
veya bir önceki gün görüntülenir.

4

Ayarlanan geçerli zamanı ve haftanın gününü onaylamak için
düğmesine basın.
düğmesine basarak kaydetmeden bu işlemden
çıkabilirsiniz.
5 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, saat ve haftanın
günü önceki ayarlarına geri dönecektir.
BİLGİ


Saatin manüel olarak ayarlanması gerekir. Yaz saatinden
kış saatine ve tersine geçiş yaparken ayarı düzeltin.



Kumanda, izin seviyesi 2'ye veya 3'e ayarlanmışsa
(montaj kılavuzundaki "Saha ayarları" bölümüne
bakın), saat ayarlanamaz.



2 saati geçen bir enerji kesintisi saati ve haftanın
gününü
sıfırlayacaktır.
Program
zamanlayıcı
çalışmaya devam edecektir, ancak bu ayarsız bir saat
ile olacaktır. Bu nedenle, saatin ve haftanın gününün
düzeltilmesi gerekir.
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yapılandırılacağı

aşağıda

BİLGİ
Oda sıcaklığı kontrolü kullanılırken, oda sıcaklığına dayalı
alan soğutma işlemi, çıkış suyu kontrolüne kıyasla önceliklidir.
Ünitenin oda sıcaklığı tarafından kontrol edilmesi
durumunda, çıkış suyu sıcaklığının, ayar noktasının altına
düğmesinin mümkün olabileceğine dikkat edin.
Alan soğutma işleminin seçilmesi
1

düğmesini kullanarak alan soğutmayı AÇIK/KAPALI ( ) getirin.
Ekranda simgesi ve gerçek oda sıcaklığı görüntülenir.
Çalışma LED'i yanar.

2

İstediğiniz oda sıcaklığını ayarlamak için
ve
düğmelerini kullanın.
Soğutma için çalışma sıcaklık aralığı: 16°C~32°C (oda sıcaklığı)
Program zamanlayıcı fonksiyonunun kurulumu için, bkz.
"11.3.10. Program
zamanlayıcının
programlanması
ve değerlendirilmesi", sayfa 33.

3

ve
düğmelerini kullanarak, sisteminizin
soğutulması için kullanılmasını istediğiniz çıkış suyu sıcaklığını
seçin.

Saatin ayarlanması
düğmesini 5 saniye basılı tutun.
Saat göstergesi ve haftanın günü göstergesi yanıp sönmeye başlar.

nasıl

Bu modda, oda sıcaklığı ayar noktasının gerektirdiği şekilde soğutma
devreye girecektir. Ayar noktası manüel olarak veya program
zamanlayıcı kullanılarak ayarlanabilir.

İlk kurulumdan sonra, kullanıcı saati ve haftanın gününü ayarlayabilir.

1

ve

Oda sıcaklığı kontrolü

11.3.3. Kumandanın hazırlanması
Kumandada, kullanıcının işletimleri programlamasını sağlayan bir
program zamanlayıcı vardır. Program zamanlayıcıyı kullanabilmek
için saatin ve haftanın gününün ayarlanması gereklidir.

amacı

Çıkış suyu sıcaklığı kontrolü (varsayılan)
Bu modda, su sıcaklığı ayar noktasının gerektirdiği şekilde soğutma
devreye girecektir. Ayar noktası manüel olarak veya program
zamanlayıcı kullanılarak ayarlanabilir.
Alan soğutma işleminin seçilmesi
1

düğmesini kullanarak alan soğutmayı AÇIK/KAPALI ( )
getirin.
Ekranda
simgesiyle birlikte su sıcaklığı ayar noktası
görüntülenir.
Çalışma LED'i yanar.

2

İstediğiniz çıkış suyu sıcaklığını ayarlamak için
ve
düğmelerini kullanın.
Soğutma için çalışma sıcaklık aralığı: 5°C~20°C (çıkış suyu
sıcaklığı).

Program zamanlayıcısının kurulumu için, bkz. "Alan soğutmanın
programlanması", sayfa 34, "Alan ısıtmanın programlanması", sayfa 35.
BİLGİ


Harici bir oda termostatı monte edilmişse, termo
AÇMA/KAPATMA işlemi harici oda termostatı
tarafından belirlenir. Bu durumda kullanıcı arayüzü,
çıkış suyu kontrol modunda çalışır, oda termostatı
olarak görev yapmaz.



Kullanıcı arayüzü AÇMA/KAPATMA durumu, harici
oda termostatına göre önceliklidir!



Gerileme çalışması ve havaya göre ayar noktası
soğutma modunda geçerli değildir.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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11.3.5. Alan ısıtma işlemi ( )

T

Alan ısıtma işlemi iki farklı şekilde kontrol edilebilir:

A 21°C



oda sıcaklığına dayalı olarak veya



çıkış suyu sıcaklığına dayalı olarak (varsayılan).

B 18°C

Her bir işlemin amacı ve nasıl yapılandırılacağı aşağıda açıklanmıştır.

t

Oda sıcaklığı kontrolü
[2-01]

Bu modda, oda sıcaklığı ayar noktasının gerektirdiği şekilde ısıtma
devreye girecektir. Ayar noktası manüel olarak veya program
zamanlayıcı kullanılarak ayarlanabilir.

A
B
t
T

BİLGİ

2

BİLGİ


Oda sıcaklığı gerilime fonksiyonu etkin durumdayken,
çıkış suyu gerileme işlemi de uygulanabilir.

Ünitenin oda sıcaklığı tarafından kontrol edilmesi
durumunda, çıkış suyu sıcaklığının, ayar noktasının
üzerine çıkmasının mümkün olabileceğine dikkat edin.



Gerileme değerini çok düşük ayarlamamaya dikkat
edin, özellikle daha soğuk dönemlerde (örn. kış
aylarında). Çok fazla sıcaklık farkından dolayı oda
sıcaklığına ulaşılamaması ihtimali vardır (ya da çok
daha uzun bir vakit isteyecektir).

düğmesini kullanarak alan ısıtmayı AÇIK/KAPALI ( )
getirin.
Ekranda simgesiyle birlikte mevcut oda sıcaklığı ayar noktası
görüntülenir.
Çalışma LED'i yanar.
İstediğiniz oda sıcaklığını ayarlamak için
düğmelerini kullanın.

ve

Isıtma için çalışma sıcaklık aralığı: 16°C~32°C (oda sıcaklığı)
Aşırı ısınmanın önlenmesi için, dış ortam sıcaklığı belirli bir
değerin (çalışma sıcaklık aralığına bakın) üzerine çıktığında
alan ısıtma işlemi kullanılamaz.
Program
zamanlayıcı
fonksiyonunun
kurulumu
için,
bkz. "11.3.10. Program
zamanlayıcının
programlanması
ve değerlendirilmesi", sayfa 33.
3

Normal oda sıcaklığı ayar noktası
Oda gerileme sıcaklığı [5-03]
Süre
Sıcaklık

Oda sıcaklığı kontrolü kullanılırken, oda sıcaklığına dayalı
alan ısıtma işlemi, çıkış suyu kontrolüne kıyasla
önceliklidir.

Alan ısıtma işleminin seçilmesi
1

[2-02]

ve
düğmelerini kullanarak, sisteminizin
ısıtılması için kullanılmasını istediğiniz çıkış suyu sıcaklığını seçin.

Otomatik gerileme fonksiyonu
Gerileme fonksiyonu, oda sıcaklığının düşürülebilmesini sağlar.
Gerileme fonksiyonu örneğin geceleyin etkinleştirilebilir çünkü
sıcaklık gereksinimleri gece ve gündüz aynı değildir.
BİLGİ


Gerileme işletimi sırasında
sönüyor olacağına dikkat edin.

simgesinin yanıp



Varsayılan ayarlarda gerileme fonksiyonu etkindir.



Gerileme fonksiyonu otomatik hava durumuna bağlı
ayar noktası işletimi ile birleştirilebilir.



Gerileme fonksiyonu, otomatik bir günlük programlanmış
fonksiyondur.

Gerileme fonksiyonu saha ayarlarıyla yapılandırılır. Saha ayarlarının
yapılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. Bölüm "8.3. Saha ayarları",
sayfa 17.


[2-00] Durum: gerileme işlevinin AÇIK (1) veya KAPALI (0)
konuma getirilip getirilemeyeceğini tanımlar



[2-01] Başlangıç zamanı: gerilemenin başlatılacağı zaman



[2-02] Durdurma zamanı: gerilemenin durdurulacağı zaman



[5-03] Oda gerileme sıcaklığı.

Çıkış suyu sıcaklığı kontrolü (varsayılan)
Bu modda, su sıcaklığı ayar noktasının gerektirdiği şekilde ısıtma
devreye girecektir. Ayar noktası manüel olarak, program zamanlayıcıyla
veya hava durumuna bağlı (otomatik) olarak ayarlanabilir.
Alan ısıtma işleminin seçilmesi
1

düğmesini kullanarak alan ısıtmayı AÇIK/KAPALI ( ) getirin.
Ekranda
simgesiyle birlikte su sıcaklığı ayar noktası
görüntülenir.
Çalışma LED'i yanar.

2

ve
İstediğiniz çıkış suyu sıcaklığını ayarlamak için
düğmelerini kullanın.
Isıtma için çalışma sıcaklık aralığı: 25°C~45°C (çıkış suyu
sıcaklığı)
Aşırı ısınmanın önlenmesi için, dış ortam sıcaklığı belirli bir
değerin (çalışma sıcaklık aralığına bakın) üzerine çıktığında
alan ısıtma işlemi kullanılamaz.

Program zamanlayıcı fonksiyonunun kurulumu için bkz. "Kullanıcı
arayüzü program zamanlayıcı".
DİKKAT


Harici bir oda termostatı monte edilmişse, termo
AÇMA/KAPATMA işlemi harici oda termostatı
tarafından belirlenir. Bu durumda kullanıcı arayüzü,
çıkış suyu kontrol modunda çalışır, oda termostatı
olarak görev yapmaz.



Kullanıcı arayüzü AÇMA/KAPATMA durumu, harici
oda termostatına göre önceliklidir!

Hava durumuna bağlı ayar noktası işletiminin seçilmesi
Hava durumuna bağlı işletim etkin olduğunda, çıkış suyu sıcaklığı dış
hava sıcaklığına bağlı olarak otomatikman belirlenir: daha soğuk dış
hava sıcaklıkları, daha yüksek su sıcaklığı ile sonuçlanacaktır ya da
tersi olacaktır. Ünite hareketli bir ayar noktasına sahiptir. Bu işlemin
etkinleştirilmesi, çıkış suyu ayar noktasının manüel olarak
sabitlenmesine kıyasla daha düşük bir güç tüketimi sağlar.
Kullanıcı, havaya göre çalıştırma sırasında hedef su sıcaklığını
maksimum 5°C oranında yükseltebilir veya düşürebilir. Bu öteleme
değeri, kumanda tarafından hesaplanan sıcaklık ayar noktası ile
mevcut ayar noktası arasındaki farkı ifade eder. Örneğin; pozitif bir
öteleme değeri, mevcut sıcaklık ayar noktasının hesaplanan ayar
noktasından daha yüksek olacağı anlamına gelir.
Su sıcaklığını gerçek alan ısıtma ihtiyaçlarına göre ayarladığından,
hava durumuna bağlı ayar noktasının kullanılması önerilir. Kullanıcı
arayüzü oda termostatı veya harici oda termostatı kullanılırken
ünitenin, termo AÇIK işlemi ile termo KAPALI işlemi arasında çok
fazla açılıp kapanmamasını önler.
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Otomatik gerileme fonksiyonu

BİLGİ
Bu işlem sırasında, kumanda su sıcaklık ayar noktasını
göstermek yerine, kullanıcı tarafından ayarlanabilen
"öteleme değerini" gösterir.
1

Gerileme fonksiyonu, oda sıcaklığının düşürülebilmesini sağlar.
Gerileme fonksiyonu örneğin geceleyin etkinleştirilebilir çünkü
sıcaklık gereksinimleri gece ve gündüz aynı değildir.
BİLGİ

Hava durumuna bağlı ayar noktası çalışma moduna seçmek için
düğmesine 1 defa (veya kullanıcı arayüzü oda termostatı
fonksiyonu kullanılıyorsa 2 defa) basın.
Ekranda
simgesi ve öteleme değeri görüntülenir. Öteleme
değeri, 0 ise görüntülenmez.

2

Öteleme değerini ayarlamak için
ve
düğmelerini
kullanın.
Öteleme değeri aralığı: –5°C ila +5°C
Hava durumuna bağlı ayar noktası çalışma modu etkin olduğu
sürece
simgesi görüntülenir.

3

Hava durumuna bağlı ayar noktası çalışma modunu devre dışı
bırakmak için
düğmesine basın.
Çıkış suyu sıcaklığının ayarlanması için
ve
düğmeleri kullanılır.

Saha ayarları, ünitenin hava durumuna bağlı çalışmasıyla ilgili
parametreleri ayarlar. Saha ayarlarının yapılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi
için, bkz. Bölüm "8.3. Saha ayarları", sayfa 17.



Gerileme işletimi sırasında
sönüyor olacağına dikkat edin.

simgesinin yanıp



Varsayılan ayarlarda gerileme fonksiyonu etkindir.



Gerileme fonksiyonu otomatik hava durumuna bağlı
ayar noktası işletimi ile birleştirilebilir.



Gerileme
fonksiyonu,
otomatik
programlanmış fonksiyondur.

bir

günlük

Gerileme fonksiyonu saha ayarlarıyla yapılandırılır. Saha ayarlarının
yapılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. Bölüm "8.3. Saha ayarları",
sayfa 17.


[2-00] Durum: gerileme işlevinin AÇIK (1) veya KAPALI (0)
konuma getirilip getirilemeyeceğini tanımlar



[2-01] Başlangıç zamanı: gerilemenin başlatılacağı zaman



[2-02] Durdurma zamanı: gerilemenin durdurulacağı zaman



[5-02] Çıkış suyu gerileme sıcaklığı (sıcaklık düşüşü)

T

Tt

A 45°C
5°C [5-02]
Lo_Ti

B 40°C

+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

t

– 05

Lo_A

Hi_A

[2-01]
A
B
t
T

TA

Tt Hedef su sıcaklığı
TA Ortam (dış ortam) sıcaklığı
Shift value Öteleme değeri

Normal çıkış suyu sıcaklığı ayar noktası
Çıkış suyu gerileme sıcaklığı =A–[5-02]
Süre
Sıcaklık

11.3.6. Diğer çalıştırma modları



[3-00] Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A): düşük dış ortam sıcaklığı.



[3-01] Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A): yüksek dış ortam sıcaklığı.



[3-02] Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_Ti): dış ortam
sıcaklığı, düşük ortam sıcaklığına (Lo_A) eşit veya daha düşük
olduğunda hedef çıkış suyu sıcaklığı.



Daha soğuk dış hava sıcaklıklarında (yani, Lo_A) daha sıcak su
gerektiğinden, Lo_Ti değerinin Hi_Ti değerinden daha yüksek
olması gerektiğini unutmayın.



[3-03] Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_Ti): dış ortam
sıcaklığı, yüksek ortam sıcaklığına (Hi_A) eşit veya daha yüksek
olduğunda hedef çıkış suyu sıcaklığı.
Daha yüksek dış ortam sıcaklıklarında (yani, Hi_A) daha düşük
sıcaklıktaki su yeterli olacağından, Hi_Ti değerinin Lo_Ti
değerinden daha düşük olması gerektiğini unutmayın.

Başlatma işlemi (

üzerine

)

Başlatma sırasında,
düğmesi görüntülenerek, ısı pompasının
başlatıldığını ve sabit durumda çalışmadığını gösterir.
Defrost işlemi (

)

Alan ısıtma işleminde, düşük dış hava sıcaklığı yüzünden dış ısı
eşanjörünün donması gerçekleşebilir. Bu olasılık gerçekleşirse,
sistem buz çözme işletimine geçer. Maksimum 15 dakikalık bir buz
çözme işletiminden sonra, sistem alan ısıtma moduna geri döner.
Defrost çalışması sırasında alan ısıtma gerçekleştirilemez.
11.3.7. Sıcaklık okuma modu
Kullanıcı arayüzünde mevcut sıcaklık görüntülenebilir.
1

BİLGİ
Yanlışlıkla [3-03] değeri, [3-02] değerinin
ayarlanırsa, daima [3-03] değeri kullanılır.

2

düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.
Çıkış suyu sıcaklığı görüntülenir (
ve
yanıp sönmeye başlar).
ve

3

4P405267-1C – 2021.04

simgeleri

 Giriş suyu sıcaklığı görüntülenir (
ve
simgeleri yanıp
sönmeye başlar ve simgesi ise yavaşça yanıp söner).
 Dış ortam sıcaklığı (

VRV IV Sistemi İç Ünitesi

ve

düğmeleri kullanılarak şunlar görüntülenir:

 İç ortam sıcaklığı (
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[2-02]

ve
ve

simgeleri yanıp söner).
simgeleri yanıp söner).

Bu moddan çıkmak için
düğmesine tekrar basın. Hiçbir
düğmeye basılmazsa, kullanıcı arayüzü 10 saniye sonra ekran
modundan çıkar.
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11.3.8. Program zamanlayıcı işletimi

Çalışma örneği: Sıcaklık ayar noktalarına bağlı program zamanlayıcı

Program zamanlayıcı işletiminde, tesisat program zamanlayıcı
tarafından denetlenir. Program zamanlayıcı içinde programlanan
eylemler otomatik olarak yürütülecektir.

Gerileme fonksiyonu etkinleştirildiğinde, gerilime işlemi, program
zamanlayıcıda programlanan diğer eylemlere göre öncelikli olur.

T

düğmesi basarak devreye alınabilir ( simgesi
Program zamanlayıcı,
görüntülenir) veya devreden çıkarılabilir ( simgesi görüntülenmez).
Alan soğutma

22C

21C

45C

1

Bkz. "Alan soğutmanın programlanması", sayfa 34.

19C

19C

42C

42C

44C

19C
42C

4 işlem programlanabilir, bu işlemler her gün tekrarlanır.
Alan soğutma program zamanlayıcısı 2 farklı şekilde programlanabilir:

t

Sıcaklık ayar noktasına dayalı olarak (çıkış suyu sıcaklığı ve oda
sıcaklığı).



0:30

16:00

T

9:00

AÇMA/KAPATMA komutlarına dayalı olarak.



İstenilen yöntem saha ayarıyla belirlenir. Bir veya daha fazla sayıda
saha ayarının ayarlanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. "8.3. Saha
ayarları", sayfa 17.

2
18C
40C

[0-04] Durum: alan soğutma için program zamanlayıcıda
AÇIK/KAPALI komutunun kullanılıp kullanılamayacağını tanımlar.



37C

[0-04] ayarının ve program ayarlarının uygulanması ve anlamları,
ısıtma moduyla aynıdır. Bkz. "Çalışma örneği: Sıcaklık ayar
noktalarına bağlı program zamanlayıcı", sayfa 32 ve "Çalışma örneği:
AÇMA/KAPATMA talimatına bağlı program zamanlayıcı", sayfa 33.

23:00

22C

3

Varsayılan ayarlarda sıcaklık ayar noktasına (yöntem 1)
dayalı alan soğutma etkindir, bu nedenle yalnızca sıcaklık
ötelemeleri mümkündür (AÇMA/KAPATMA talimatı mümkün
değildir).

19C

18C

42C

40C
37C

16:00

1
2
3

11.3.9. Alan ısıtma
Bkz. "Alan ısıtmanın programlanması", sayfa 35.

A
t
T

Haftanın her günü için dört eylem, yani toplamda 28 eylem
programlanabilir.
Alan ısıtma program zamanlayıcı, sıcaklık ayar noktasına (hem çıkış
suyu sıcaklığı, hem de oda termostatına) bağlı olarak veya
AÇMA/KAPATMA talimatına bağlı olarak 2 farklı şekilde
programlanabilir.
İstenilen yöntem saha ayarıyla belirlenir. Saha ayarlarının
yapılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. Bölüm "8.3. Saha ayarları",
sayfa 17.
[0-03] Durum: AÇIK/KAPALI komutunun alan ısıtma için
program zamanlayıcıda kullanılıp kullanılamayacağını tanımlar

Çalışma
sırasında

Program zamanlayıcı çalışırken, çalışma LED'i kesintisiz
yanar.

düğmesine
basıldığında

Alan ısıtma için program zamanlayıcı durur ve ardından
tekrar başlamaz.
Kumanda kapanır (çalışma LED'i söner).

düğmesine
basıldığında

Alan ısıtma için program zamanlayıcı durdurulur
ve tekrar başlamaz.
Program zamanlayıcı simgesi görüntülenmez.

19C
42C

t

23:00 0:30
5:00 6:30 9:00
Program zamanlayıcı
Gerileme fonksiyonu
Hem gerileme fonksiyonu, hem program zamanlayıcı
etkinleştirildiğinde
Gerileme fonksiyonu
Süre
Sıcaklık ayar noktası
Oda sıcaklığı
Çıkış suyu sıcaklığı

AÇMA/KAPATMA talimatına dayalı alan ısıtma

Program zamanlayıcı, alan ısıtma işlemini KAPALI
konuma getirirse, kumanda kapanır (çalışma LED'i söner).

düğmesine
basıldığında

Alan ısıtma için program zamanlayıcı durur (o anda
etkinse) ve bir sonraki programlanan AÇIK komutunda
tekrar başlar.
"Son" programlanan komut, "önceki" programlanan
komutu geçersiz kılar ve "bir sonraki" programlanan
komut gerçekleşene kadar etkin kalır.
Örnek: gerçek zamanın 17:30 olduğunu
ve eylemlerin 13:00, 16:00 ve 19:00'a
programlandığını varsayalım. "Son"
programlanmış komut (16:00) "önceki"
programlanmış komutu (13:00) geçersiz
kılmıştır ve "bir sonraki" programlanmış komut
(19:00) gerçekleşene kadar etkin kalacaktır.
Bu yüzden, gerçek ayarın bilinmesi için son
programlanan komuta başvurulmalıdır. "Son"
programlanmış komutun bir önceki günden kalabileceği
aşikardır. Bkz. " Programlanan eylemlerin
sorgulanması", sayfa 36.
Kumanda kapanır (çalışma LED'i söner).
Ancak, program zamanlayıcı simgesi görüntülenmeye
devam eder.

düğmesine
basıldığında

Alan ısıtma için program zamanlayıcı durdurulur
ve tekrar başlamaz.
Program zamanlayıcı simgesi görüntülenmez.

yorumlanması

Sıcaklık ayar noktasına dayalı alan ısıtma(a)

42C

44C

Çalışma
sırasında

Varsayılan ayarlarda sıcaklık ayar noktasına (yöntem 1)
dayalı alan ısıtma etkindir, bu nedenle yalnızca sıcaklık
ötelemeleri mümkündür (AÇMA/KAPATMA talimatı
mümkün değildir).

Yöntem 1
[0-03]=1
(varsayılan)

19C

Yöntem 2
[0-03]=0

BİLGİ

Aşağıdaki tablolarda program zamanlayıcının
açısından her iki yöntem de gösterilmiştir.

21C

45C

BİLGİ



A

t
5:00

T

Soğutma için, gerileme işlevi mevcut değildir.

(a)

6:30

Çıkış suyu sıcaklığı ve/veya oda sıcaklığı için
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Çalışma örneği: AÇMA/KAPATMA
zamanlayıcı

talimatına

bağlı

program

Gerileme fonksiyonu etkinleştirildiğinde, gerilime işlemi, AÇMA
talimatı aktifse program zamanlayıcıda programlanan diğer
eylemlere göre öncelikli olur. AÇMA talimatı aktifse, gerileme
fonksiyonuna göre önceliklidir. İstenilirse KAPATMA talimatının en
yüksek önceliğe sahip olması ayarlanabilir.

ON

B

OFF

ON

22C

44C

19C
42C

Program zamanlayıcının programlanması esnek (gerektiği her
defasında programlanmış eylemler üzerinde ekleme, çıkarma veya
değişiklik yapılabilir) ve basittir (programlama adımları minimum
olarak sınırlandırılmıştır). Bununla birlikte, program zamanlayıcıyı
programlamadan önce unutmayın:


Simge ve düğmeleri tanıyın. Programlama yaparken bunlara
ihtiyaç duyacaksınız. Bkz. "11.3.2. Düğmelerin ve simgelerin
adları ve fonksiyonları", sayfa 28.

19C



Bu kılavuzun en sonundaki formu doldurun. Bu form, her gün
için gerekli eylemleri belirlemenize yardımcı olabilir.



Tüm verileri doğru bir şekilde girmek için zaman harcayın.



Eylemleri kronolojik sırayla programlamaya çalışın: ilk eylem için
eylem 1 ile başlayın ve son eylem için en büyük numara ile
bitirin. Bu şart değildir ancak daha sonra programın
yorumlanmasını basitleştirecektir.



Aynı gün için aynı anda 2 veya daha fazla eylem
programlanırsa, yalnız ilk programlanan eylem yürütülecektir.

42C

t
0:30

16:00

9:00

6:30

18C

2

40C
23:00

ON

B

Programlı eylemler

5:00

A
OFF

21C
44C
18C

42C

23:00

19C
42C

40C

16:00

Zaman
(saat)

ON

45C
19C

Örnek:

t

22C

3

Başlarken

21C

45C

1

11.3.10. Program zamanlayıcının programlanması
ve değerlendirilmesi

t
6:30

9:00



Uygulanan eylemler
Zaman
(saat)

Sıcaklık (°C)

Sıcaklık (°C)

1

18:00

—

KAPALI

1

06:00

—

2

08:00

—

23

2

08:00

—

23

3

06:00

—

21

3

18:00

—

KAPALI

4

18:00

—

26

21

Daha sonra programlanmış eylemlerde her zaman değişiklik,
ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz.

1 Program zamanlayıcı
2 Gerileme fonksiyonu
3 Hem gerileme fonksiyonu, hem program zamanlayıcı
etkinleştirildiğinde
A Gerileme fonksiyonu
B AÇMA/KAPATMA talimatı
t Süre
T Sıcaklık ayar noktası
Oda sıcaklığı
Çıkış suyu sıcaklığı

BİLGİ


Bir enerji kesintisinden (2 saatten kısaysa) sonra enerji
verildiğinde, otomatik yeniden başlatma fonksiyonu
enerji kesintisi anındaki kullanıcı arayüz ayarlarını
yeniden uygular. Bu nedenle otomatik yeniden
başlatma fonksiyonunun etkin halde bırakılması önerilir.



Programlanan plan zaman güdümlüdür. Bu nedenle,
saatin ve haftanın gününün doğru ayarlanması şarttır.



Bkz. "11.3.3. Kumandanın hazırlanması", sayfa 29.



Program
zamanlayıcı
etkinleştirilmediğinde
( simgesi görüntülenmez), program zamanlayıcı
eylemleri uygulanmaz!



Programlanan eylemler, zamanlamalarına göre değil
programlama zamanına göre kaydedilir. Bu, diğer
programlanmış
eylem
numaralarından
sonra
yürürlüğe konsa bile ilk önce programlanan eylemin
eylem numarası 1 olması demektir.

HXY080+125A8V1BF

VRV IV Sistemi İç Ünitesi
4P405267-1C – 2021.04

Montaj ve kullanım kılavuzu

33

Programlama

Alan soğutma şu şekilde programlanır:

Alan soğutmanın programlanması

BİLGİ
Programlama işleminde değiştirilen ayarları kaydetmeden
önceki adımlara dönülmesi
düğmesine basılarak
yapılır.

5 sec

1

Programlama/görüntüleme moduna girmek için

düğmesine basın.

2

Programlamak istediğiniz çalışma modunu
düğmeleriyle seçin.
Gerçek mod yanıp söner.

ve

3

Seçilen modu onaylamak için
Süre yanıp söner.

4

Eylemi

5

Ayrıntılı eylemler programlamak için
tutun.
İlk programlanan eylem görüntülenir.

6

Programlamak veya değiştirmek istediğiniz eylem numarasını
seçmek için düğmesini kullanın.

7

Doğru eylem zamanını ayarlamak için
kullanın.

8

İstediğiniz çıkış suyu sıcaklığını ayarlamak için
düğmelerini kullanın.

9

Oda sıcaklığını ayarlamak için
kullanın.

10

Soğutmayı ve kullanıcı arayüzünü kapatmak için
kullanarak
seçimini yapın.

11

Diğer eylemleri programlamak için 6 ila 10 numaralı adımları
tekrarlayın.
Tüm eylemler programlandığında, ekranın kaydetmek istediğiniz
en yüksek eylem numarasını gösterdiğinden emin olun.

12

Programlanmış eylemleri kaydetmek için düğmesine 5 saniye
basın.
Eylem numarası 3 görüntülenirken
düğmesine basılırsa
eylemler 1, 2 ve 3 kaydedilir, fakat 4 silinir.
Otomatik olarak adım 5'e dönersiniz.
düğmesine birkaç kez basarak bu prosedürde bulunan
önceki adımlara ve son olarak normal işletime dönersiniz.

13

Otomatik olarak 5. adıma geri dönülür. Bir sonraki günü
programlamak için işlemi tekrarlayın.

5 sec
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ve

düğmesine basın.

düğmeleriyle gözden geçirin.
düğmesini 5 saniye basılı

ve

düğmelerini

ve

ve
düğmelerini
düğmesini
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Alan ısıtmanın programlanması

Alan ısıtma şu şekilde programlanır:
BİLGİ
Programlama işleminde değiştirilen ayarları kaydetmeden
önceki adımlara dönülmesi
düğmesine basılarak yapılır.
1

Programlama/görüntüleme moduna girmek için

düğmesine basın.

2

Programlamak istediğiniz çalışma modunu
düğmeleriyle seçin.
Gerçek mod yanıp söner.

ve

3

Seçilen modu onaylamak için
Gerçek gün yanıp söner.

4

Değerlendirmek ya da programlamak istediğiniz günü
düğmeleri vasıtasıyla seçin.
Seçilen gün yanıp söner.

5

Seçilen günü onaylamak için

6

Ayrıntılı eylemler programlamak için düğmesini 5 saniye basılı
tutun.
Seçilen günün birinci programlanmış eylemi görünür.

7

Programlamak veya değiştirmek istediğiniz eylem numarasını
seçmek için düğmesini kullanın.

8

Doğru eylem zamanını ayarlamak için
düğmelerini kullanın.

9

İstediğiniz çıkış suyu sıcaklığını ayarlamak için
düğmelerini kullanın.

10

Oda sıcaklığını ayarlamak için
kullanın.

11

Seçim yapmak için
düğmesini kullanın:
: ısıtmayı ve kullanıcı arayüzünü kapalı konuma getirir.
: çıkış suyu sıcaklığı için otomatik sıcaklık hesabının
seçilmesi içindir
Uygun bir öteleme değeri ayarlamak için
ve
düğmelerini kullanın (hava durumuna bağlı ayar noktası
hakkında daha fazla bilgi için bkz. " Program zamanlayıcının
ayarlanması", sayfa 29).

12

Seçilen günün diğer eylemlerini programlamak için 7 ile 11 arası
adımları tekrarlayın.
Tüm eylemler programlandığında, ekranın kaydetmek istediğiniz
en yüksek eylem numarasını gösterdiğinden emin olun.

13

Programlanmış eylemleri kaydetmek için düğmesine 5 saniye
basın.
Eylem numarası 3 görüntülenirken
düğmesine basılırsa
eylemler 1, 2 ve 3 kaydedilir, fakat 4 silinir.
Otomatik olarak adım 6'e dönersiniz.
düğmesine birkaç kez basarak bu prosedürde bulunan
önceki adımlara ve son olarak normal işletime dönersiniz.

14

Otomatik olarak 6. adıma geri dönülür. Bir sonraki günü
programlamak için işlemi tekrarlayın.

5 sec

5 sec
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düğmesine basın.
ve

düğmesine basın.

ve

ve
ve
düğmelerini
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Programlanan eylemlerin sorgulanması

Bir veya daha fazla programlanmış eylemin silinmesi

Alan ısıtma veya alan soğutma eylemlerinin sorgulanması

Bir veya daha fazla programlanmış eylemin silinmesi, programlanmış
eylemlerin kaydedilmesi ile aynı zamanda yapılır.

Alan soğutma veya alan ısıtma sorgulaması aşağıdaki gibi yapılır.
BİLGİ
Bu işlemde önceki adımlara dönülmesi
basılarak yapılır.

düğmesine

1

Programlama/görüntüleme moduna girmek için
basın.

2

Görüntülemek istediğiniz
düğmeleriyle seçin.
Gerçek mod yanıp söner.

çalışma

3

Seçilen modu onaylamak için
Gerçek gün yanıp söner.

4

Sorgulamak istediğiniz günü
vasıtasıyla seçin.
Seçilen gün yanıp söner.

düğmesine

modunu

ve

düğmesine basın.
ve

Bir gün için tüm eylemler programlandığında, ekranın kaydetmek
istediğiniz en yüksek eylem numarasını gösterdiğinden emin olun.
düğmesine 5 saniye basarak, görüntülenen eylemden daha
yüksek eylem numarasına sahip olanlar dışındaki tüm eylemleri
kaydedin.
Örn. eylem numarası 3 görüntülenirken
eylemler 1, 2 ve 3 kaydedilir fakat 4 silinir.

düğmesine basıldığında

Bir modun silinmesi
1

düğmesine basın.
Gerçek mod yanıp söner.

2

Silmek istediğiniz modu seçmek için
kullanın.
Seçilen mod yanıp söner.

3

Seçilen modu silmek için
5 saniye boyunca basın.

düğmeleri

ve

ve

düğmelerini

düğmesine aynı anda

5

Seçilen günü onaylamak için düğmesine basın.
Seçilen günün birinci programlanmış eylemi görünür.

Haftanın bir gününün silinmesi

6

O günün diğer programlanmış eylemlerini değerlendirmek için
ve
düğmelerini kullanın.
Buna okuma modu adı verilir. Boş program eylemleri (örn. 4)
görüntülenmez.
düğmesine birkaç kez basarak bu prosedürde bulunan
önceki adımlara ve son olarak normal işletime dönersiniz.

1

düğmesine basın.
Gerçek mod yanıp söner.

2

Silmek istediğiniz modu seçmek için
kullanın.
Seçilen mod yanıp söner.

3

Seçilen modu onaylamak için
Gerçek gün yanıp söner.

4

Silmek istediğiniz günü
seçin.
Seçilen gün yanıp söner.

ve

düğmeleri vasıtasıyla

5

Seçilen günü silmek için
5 saniye boyunca basın.

ve

düğmesine aynı anda

İpuçları ve faydalı bilgiler
Sonraki günün (günlerin) programlanması
Belirli bir günün programlanmış eylemlerini onayladıktan sonra (yani,
düğmesine 5 saniye bastıktan sonra),
düğmesine bir kez
basın. Bu durumda
ve
düğmelerini kullanarak başka bir
günü seçebilir ve sorgulama veya programlama yapmaya yeniden
başlatabilirsiniz.

ve

düğmelerini

düğmesine basın.

Programlanmış eylemlerin sonraki güne kopyalanması
Alan ısıtma programında belirli bir günün tüm programlanmış eylemlerinin
bir sonraki güne kopyalanması mümkündür (örn. tüm programlanmış
eylemlerin "
" gününden "
" gününe kopyalanması).
Programlanmış eylemleri
aşağıdakileri yapın:

bir

sonraki

güne

kopyalamak

için

1

düğmesine basın.
Gerçek mod yanıp söner.

2

Programlamak istediğiniz modu seçmek için
düğmelerini kullanın.
Seçilen mod yanıp söner.
düğmesine basarak programlamadan çıkabilirsiniz.

3

Seçilen modu onaylamak için
Gerçek gün yanıp söner.

4

Bir sonraki güne kopyalamak istediğiniz günü
düğmeleri vasıtasıyla seçin.
Seçilen gün yanıp söner.
düğmesine basarak 2. adıma dönebilirsiniz.

5

ve
düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca basın.
5 saniye sonra ekran bir sonraki günü gösterecektir (örn. "
"
eğer "
" önce seçilmişse). Bu, günün kopyalanmış olduğunu
gösterir.
düğmesine basarak 2. adıma dönebilirsiniz.
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ve

düğmesine basın.
ve
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11.3.11. Opsiyonel talep PCB'sinin kullanımı

11.4.1. Prosedür

Ünitenin uzaktan kumandası için kullanılmak üzere, üniteye bir
opsiyonel PCB EKRP1AHTA bağlanabilir.

Bir veya daha fazla daha ayarını değiştirmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

İzin verilen 3 giriş mevcuttur
 Uzaktan termo açık – kapalı.
 Uzaktan ünite açık – kapalı.
Bu seçenek kiti hakkında daha ayrıntılı bilgi için, ünitenin kablo
şemasına bakın.
11.3.12. Opsiyonel kullanıcı arayüzünün kullanımı
Ana kullanıcı arayüzünün yanında opsiyonel bir kullanıcı arayüzü
monte edilirse, ana kullanıcı arayüzü (ana) tüm ayarlara erişebilir,
ancak ikinci kullanıcı arayüzü (bağımlı) program ayarlarına ve
parametre ayarlarına erişemez.
Daha ayrıntılı bilgi için, montaj kılavuzuna bakın.

11.4. Saha ayarları
DİKKAT
"8.3. Saha ayarları", sayfa 17 içinde belirtilen varsayılan
değerler fabrika değerleridir. Gerçek başlangıç değerleri
uygulamanıza göre seçilecektir. Bu değerler montörünüz
tarafından onaylanacaktır.
Ünite, montaj ortamına (dış hava durumu, takılı olan opsiyonlar, vs.)
ve
kullanıcı
ihtiyacına
uyum
için
montajcı
tarafından
yapılandırılacaktır. Bununla birlikte, "8.3. Saha ayarları", sayfa 17
içinde belirtilen saha ayarları müşteri tercihlerine göre değiştirilebilir.
Bunun için, saha ayarları olarak adlandırılan bir takım ayarlar
kullanılabilir. Bu saha ayarlarına kullanıcı arayüzü yoluyla erişebilir ve
bunlar programlanabilir.
Her bir saha ayarına 3 basamaklı bir rakam veya kod atanır; örneğin
kullanıcı arayüzü ekranında [1-03] şeklinde görüntülenir. İlk hane [1]
"birinci kodu" ya da saha ayar grubunu gösterir. İkinci ve üçüncü
haneler [03] "ikinci kodu" gösterir.
Tüm saha ayarlarının bir listesi ve ön tanım değerleri "8.3. Saha
ayarları", sayfa 17 altında verilmiştir. Yine bu listede, ön tanım
değerinden farklı olarak değiştirilen saha ayarının tarihini ve değerini
kaydetmek için 2 sütun verilmiştir.

1

SAHA AYAR MODUNA girmek için
düğmesini en az 5 saniye
basılı tutun.
simgesi (3) görüntülenir. Ayarlanan değer sağ tarafta
görüntülenirken
(1), seçilen geçerli saha ayar kodu
gösterilir
(2).

2

düğmesine basarak uygun olan saha ayarı birinci
kodunu seçin.

3

düğmesine basarak uygun olan saha ayarı ikinci
kodunu seçin.

4

Seçilen saha ayarının ayar değerini değiştirmek için
düğmesine ve
düğmesine basın.

5

düğmesine basarak yeni değeri kaydedin.

6

Gerektiği gibi diğer saha ayarlarını değiştirmek için adım 2 ile 4
arasını tekrarlayın.

7

Tamamlandığında, SAHA AYAR MODUNDAN çıkmak için
düğmesine basın.
DİKKAT
Belirli saha ayarlarında yapılan değişiklikler yalnız
düğmesine basıldığında kaydedilir. Yeni bir saha ayar
koduna geçilmesi ya da
düğmesine basılması yapılan
değişiklikleri geçersiz kılacaktır.
BİLGİ


Ünite fabrikadan gönderilmeden önce, ayar değerleri
"8.3. Saha ayarları", sayfa 17'de gösterildiği gibi
ayarlanmıştır.



SAHA AYAR MODUNDAN çıkıldığında ünite kendisini
başlangıç durumuna getirirken kullanıcı arayüzü LCD
ekranında "88" görüntülenebilir.

DİKKAT
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Saha ayarları arasında dolaşırken, "8.3. Saha
ayarları", sayfa 17'de belirtildiği gibi daha fazla sayıda
saha ayarı olduğu dikkatinizi çekebilir. Bu saha
ayarları geçerli değildir ve değiştirilemeyebilir!



Montaja bağlı ayarlar hakkında daha fazla bilgi için,
ünite montaj kılavuzuna bakın. Varsayılan değerler
dışındaki ayarlar için, montörünüze danışın.
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11.5. Kullanım Kılavuzu için saha ayarı listesi
Birinci İkinci
kod
kod

0

1

2

3

4

5

6

8

9

Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı
Ayar adı

Değer

Tarih

Değer

Ön tanım
değeri

Aralık

Adım

Ünite

Uzaktan kumanda kurulumu
00

Montaja bağlı ayar (a)

2

2~3

1

—

01

Montaja bağlı ayar (a)

0

–5~5

0,5

°C

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

03

Durum: alan ısıtma program zamanlayıcı modu
Yöntem 1=1 / Yöntem 2=0.

1 (AÇIK)

0/1

—

—

04

Durum: alan soğutma program zamanlayıcı modu
Yöntem 1=1 / Yöntem 2=0.

1 (AÇIK)

0/1

—

—

—

—

Ayarlar geçerli değildir
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1:00

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

15:00

—

—

—

Otomatik gerileme fonksiyonu
00

Durum: gerileme işlemi.

1 (AÇIK)

0/1

—

—

01

Gerileme işleme başlangıç zamanı.

23:00

0:00~23:00

1:00

saat

02

Gerileme işlemi bitiş zamanı.

5:00

0:00~23:00

1:00

saat

Havaya göre ayar noktası
00

Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A).

–10

–20~5

1

°C

01

Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A).

15

10~20

1

°C

02

Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_Ti).

40

25~80

1

°C

03

Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_Ti).

25

25~80

1

°C

Ayarlar geçerli değildir
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

Fri

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

23:00

—

—

—

—

—

—

Otomatik gerileme ve dezenfeksiyon ayar noktası
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

70

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

10

—

—

—

02

Çıkış suyu gerileme sıcaklığı.

5

0~10

1

°C

03

Oda gerileme sıcaklığı.

18

17~23

1

°C

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

Seçenek kurulumu
01

Montaja bağlı ayar (a)

0
(KAPALI)

0/2

—

—

02

Montaja bağlı ayar (a)

0
(KAPALI)

0/1

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

1 (AÇIK)

0/1

—

—

Seçenek kurulumu
00

Montaja bağlı ayar (a)

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

02

Acil çalıştırma.

0

0/1

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

04

Montaja bağlı ayar (a)

0

0~2

1

—

0

–2~2

0,2

°C

1 (AÇIK)

0/1

1

—

Otomatik sıcaklık telafisi
00

Montaja bağlı ayar (a)

01

Montaja bağlı ayar

(a)

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

03

Montaja bağlı ayar (a)

0

–2~2

0,2

°C

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—
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Birinci İkinci
kod
kod

A

C

d

E

F

Ayar adı

Tarih

Değer

Tarih

Değer

Ön tanım
değeri

Aralık

Adım

Ünite

Seçenek kurulumu
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

5

3~8

1

—

3

1~5

0,5

°C

0

—

—

—

02

b

Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı

Montaja bağlı ayar

(a)

03

Montaja bağlı ayar

(a)

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

Ayarlar geçerli değildir
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

35

—

—

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

45

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

70

—

—

—

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

70

—

—

—

Çıkış suyu sıcaklık sınırları
00

Montaja bağlı ayar (a)

45

37~45

1

°C

01

Montaja bağlı ayar

(a)

25

25~37

1

°C

02

Montaja bağlı ayar (a)

20

18~22

1

°C

03

Montaja bağlı ayar

(a)

10

5~18

1

°C

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

Ayarlar geçerli değildir
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

10

—

—

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

30

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

15

—

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

15

—

—

—

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

40

—

—

—

Servis modu
00

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

04

Montaja bağlı ayar (a)

0

0~25

1

—

5

3~8

1

—

Ayarlar geçerli değildir
00

Montaja bağlı ayar (a)

01

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

02

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

—

—

—

03

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

10

—

—

—

04

Geçerli değil. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

50

—

—

—

(a) Montaja bağlı ayarlar hakkında daha fazla bilgi için, iç ünite Montaj Kılavuzuna bakın. Varsayılan değerler dışındaki ayarlar için, montörünüze danışın.
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12. Bakım

14. Teknik veriler

12.1. Kullanılan soğutucu akışkana ilişkin önemli
bilgiler

14.1. Boru şeması

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere boşaltmayın.

a

i

h

Soğutucu akışkan tipi: R410A
GWP(1) değeri: 2087,5
(1)

g

R1T

k

m

R4T

GWP = küresel ısınma potansiyeli

İlgili mevzuat uyarınca, düzenli aralıklarla soğutucu kaçaklarının
kontrol edilmesi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel
bayinizle irtibat kurun.

R2T

R3T

12.2. Bakım faaliyetleri
Ünitenin optimal kullanılabilirliğinin sağlanması için, ünite ve saha
kablo tesisatı üzerinde düzenli aralıklarla, tercihen yılda bir kez bazı
kontrol ve incelemelerin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu bakım
işlemleri yerel Daikin teknisyeniniz tarafından yerine getirilmelidir
(bkz. montaj kılavuzu).
Kullanıcı tarafından yapılması gerekli olabilecek tek bakım işlemi:


Yumuşak nemli bir bezle kullanıcı arayüzünün temiz tutulması.



Manometrede gösterilen su basıncının 1 bar üzerinde olup
olmadığının kontrol edilmesi.

a b c

d

e f

b i

k

j

k

l

h R1T

UYARI

R4T

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan
vermemek için imalatçı, onun temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafından değiştirilmelidir.

g
R2T

13. Sorun Giderme
Aşağıdaki yönergeler probleminiz çözmede yardımcı olabilir. Sorunu
çözemezseniz, montörünüze başvurun.
Olası nedenler

Düzeltici önlemler

Kullanıcı arayüzü üzerinde hiçbir
görüntü yok (boş ekran)

Tesisatınızın şebeke elektriğinin
bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Arıza kodlarından biri görünüyor

Yerel satıcınıza başvurun.
Arıza kodlarının ayrıntılı bir listesi
için montaj kılavuzuna veya
aşağıdaki tabloya bakın.

Program zamanlayıcı çalışıyor
ancak programlanan eylemler yanlış
zamanda yerine getiriliyor.
(örn. 1 saat geç veya erken)

Saatin ve haftanın gününün doğru
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol
edin, gerekirse düzeltin.

Program zamanlayıcı programlı
ancak çalışmıyor.

simgesi görüntülenmiyorsa,
program zamanlayıcıyı etkinleştirmek
için
düğmesine basın.

Kapasite düşüklüğü

Yerel satıcınıza başvurun.

13.1. Arıza kodu listesi
Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, kullanıcı arayüzü LED'i yanıp
sönecek ve bir arıza kodu görüntülenecektir.
Arızalar ve düzeltme işlemlerinin bir listesi "8.6.2. Arıza kodu listesi",
sayfa 25'te verilmiştir.
düğmesine basarak güvenlik fonksiyonunu sıfırlayın.
Güvenliği ilk duruma getirmek için bu prosedürün başarılı olmaması
halinde, bayiinize danışın.
Sistem test çalıştırması veya normal çalıştırma sırasında
görüntülenebilecek diğer arıza kodları için, dış ünite montaj
kılavuzuna bakın.
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j
k
R3T
k
k
d
c

f
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
R1T
R2T
R3T
R4T

a

a e

l m

Drenaj/doldurma vanalı kesme vanası (sahada temin edilir)
Genleşme kabı
Su filtresi
Emniyet vanası (3 bar)
Manometre
Pompa (MP1)
Plakalı ısı eşanjörü
Akış anahtarı (S1L)
Hava tahliyesi
Genleşme vanası (K1E)
Soğutucu akışkan filtresi
Sıvı soğutucu borusu
Gaz soğutucu borusu
Giriş suyu termistörü
Dönüş suyu termistörü
Sıvı termistörü
Gaz termistörü
Soğutma
Isıtma
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14.2. Kablo şeması
1~50Hz 220-240 VAC
power supply

L N

S1L

Q1DI

-t°

-t°

-t°

-t°

R1T

R2T

R3T

R4T

C1

C2
A3P

X8A:1 2

X14A:1 2

K6R

A1P
V1C
N=1

F1F2 communication:
see outdoor unit for
more details

F1
F2
X2M

A2P

P1
P2
X2M V2C
N=2

P1
P2

User interface

A5P
SS1

X12A:1 2

X18A:1 2

HAP

X16A:1 2 3 4

F1U

X27A:(L) 1
(N) 3

X1A:1
F1U
2
3
4

C3

5

HAP

X35A:1

SS1
NORM.
EMG.

Z1F

6 7 8

2

X10A:1
2

X70A:1
2

X15A:1
2

PS

T1R

X7A:1 2 3 4 5 6 X20A:1 2 3 4 5

X85A:1 2 3 4 5 6

X15A:1
2
NE

X1M
5
6

X7A:1

only for EKRUAHT*

K5R

X1M
3
4

X23A:1
2

Cooling / heating output:
max 0.3A, 230V AC

Operation on/off output:
max 0.3A, 230V AC

Error output:
max 0.3A, 230V AC

3

X16A:1
2

K7R

K3R

A4P

WHT
YLW
ORG
BLU
RED
BRN

K2R

2

P1
P2

Remote user
interface

X1M
11
12

X4A:1
2

WHT

S
M

X17A:1 2 3

BLU
BRN
RED
BLK

S
M

SS1

X1M L N

X30A:1
2
3
4
5
6
7
8

4

K1R

X5A:1 2 3 4

X3A:1 2

X1M 7 8

X1M 9 10

X80A:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M

K1E

1

1~50Hz 220-240 VAC
power supply

M1P

MS
3~

X2M 5 6

X801M 1 2 3 4 5

1

1

L N

X2M 4 5
A6P

Q2DI

S1S S2S

X2M 1 2 3

S3S S4S
only for EKBUH*

X1M H C COM
A7P
X2M N L X1M H C COM

-t°

R1T

PC
only for EKRTW*

A6P
-t°

R1T

%H20 R1H

-t°

R2T
X1M
only for EKRTR*

only for EKRTETS
only for EKRP1AHT*

Kullanılan kısaltmalar şu şekildedir:
A1P........................ Ana PCB (master)
A2P........................ Kullanıcı arayüzü PCB'si
A3P........................ Kontrol PCB'si
A4P.................* ..... Talep PCB'si
A5P.................* ..... Uzak kullanıcı arayüzü PCB'si
A6P.................* ..... Termostat PCB'si
A7P.................* ..... Alıcı PCB'si
C1-C3 .................... Filtre kapasitörü
F1U (A*P) .............. Sigorta (T, 3,15 A, 250 V)
HAP (A*P).............. PCB LED'i
K1E........................ Elektronik genleşme vanası
K*R (A3P) .............. PCB rölesi
M1P ....................... Pompa
PC (A7P) ........* ..... Güç devresi
PS (A1P)................ Güç beslemesi anahtarı
Q*D1.............. # ..... Toprak kaçağı devre kesicisi
R1H (A6P) ......* ..... Nem sensörü
R1T........................ Çıkış suyu termistörü
R1T (A6P).......* ..... Ortam sıcaklığı sensörü
R2T........................ Dönüş suyu termistörü
R2T.................* ..... Harici sensör (zemin veya ortam)
R3T........................ Soğutucu sıvısı termistörü
R4T........................ Soğutucu gazı termistörü
S1L ........................ Akış anahtarı
S1S................ # ..... Termostat girişi 1
S2S................ # ..... Termostat girişi 2
S3S................ # ..... AÇIK komutu girişi
S4S................ # ..... KAPALI komutu girişi
SS1 (A1P).............. Seçim anahtarı (acil durum)
(EMG. = acil durum, NORM. = normal)
SS1 (A2P).............. Seçim anahtarı (ana (M)/alt (S))
HXY080+125A8V1BF

VRV IV Sistemi İç Ünitesi
4P405267-1C – 2021.04

SS1 (A5P)...... * ..... Seçim anahtarı (ana (M)/alt (S))
T1R ........................ Diyot köprüsü
V1C-V2C ............... Ferrit çekirdekli parazit giderici filtre
X*A (A*P) ............... PCB konektörü
X1M ....................... Yüksek gerilimli saha kabloları için klemens
şeridi
X2M ....................... Alçak gerilimli saha kabloları için klemens şeridi
X*M (A*P) ...... * ..... PCB klemens şeridi
Z1F (A1P ............... Parazit giderici filtre
*
Sahada monte edilen seçenek
#
Sahada temin edilir
Renkler
BLK ........................ Siyah
BLU........................ Mavi
BRN ....................... Kahverengi
ORG ...................... Turuncu
RED ....................... Kırmızı
WHT....................... Beyaz
YLW ....................... Sarı
Notlar
only for ***

yalnızca *** için

power supply

güç besleme

Cooling/heating output:

Soğutma/ısıtma çıkışı:

Operation on/off output:

Açma/kapatma çıkışı:

Error output:

Hata çıkışı:

F1F2 communication:
see outdoor unit for more details

F1F2 iletişimi:
daha fazla bilgi için dış üniteye bakın

User interface

Kullanıcı arayüzü

Remote user interface

Uzak kullanıcı arayüzü
Montaj ve kullanım kılavuzu
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14.3. Elektrikli bileşenler kutusu

Isıtma modu

a
20/16

a

7/6
2/1

c

d

-7/-8

b

-20/X
5

c

a
b
c
d

d
e

25

45

b

Dış ortam sıcaklığı Ta (°CKT/YT)
İç ortam sıcaklığı (LWC°C)
Isıtma bölgesi
Normal çalışma sıcaklık aralığı

14.5. ESP eğrisi
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0

a
b
c
d
e

ESP (kPa)

70.0

A1P: ana PCB
A3P: kontrol PCB'si
A4P: opsiyonel talep PCB'si
X2M: klemens şeridi
X1M: klemens şeridi

65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0

14.4. HXY(080/125) çalışma sıcaklık aralığı
Soğutma modu

30.0
25.0
15

a
43/(37)

20

22.5

25

27.5

30

32.5

35

37.5

40

ESP Cihaz Dışı Statik Basınç
Flow Ünitedeki su debisi
4000 rpm'deki Ünite ESP'si (ΔT=5°C)
3800 rpm'deki Ünite ESP'si (ΔT=8°C)
ΔT=5°C ise maksimum ESP (nominal ısıtma)
ΔT=5°C ise maksimum ESP (nominal soğutma)

35/30

d

c

10/8

(5*) 10

17.5

Flow (l/min)

e

a
b
c
d

35.0

20

25

b

Dış ortam sıcaklığı Ta (°CKT/YT)
İç ortam sıcaklığı (LWE°C)
Aşağı çekme alanı
Normal çalışma sıcaklık aralığı

(*) Çalışma koşullarına bağlıdır ve ancak saha ayarı etkinleştirildikten sonra
mümkündür (DX soğutma (soğuk hava etkisi) ve toplam verimlilik
üzerindeki etkisi).

DİKKAT
LWE, <18°C olarak seçilirse; Hydrobox için mutlaka
opsiyonel bir drenaj tavası kullanılmalıdır.
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14.6. Teknik özellikler tablosu

14.7. Elektrik özellikleri tablosu

HXY080A8V1B

Nominal soğutma kapasitesi
• Isıtma(a)
kW
• Soğutma(b)
kW
Gövde
• Renk
• Malzeme
Boyutlar
• Ambalaj
mm
(yükseklik x genişlik x derinlik)
• Ünite
mm
(yükseklik x genişlik x derinlik)
Ünite ağırlığı
• Makinenin net ağırlığı
kg
• Ambalajında makine ağırlığı
kg
Ambalaj malzemeleri
• Malzeme
• Ağırlık
kg
PED
• Ünite kategorisi
Pompa
Tip
Devir sayısı
Nominal ESP ünitesi
• Soğutma(b)
kPa
• Isıtma(a)
kPa
Çekilen güç
W
Su tarafı Isı eşanjörü
Tip
Miktar
Minimum su debisi(d)
l/dak
Nominal su debisi
• Soğutma(a)
l/dak
• Isıtma(e)
l/dak
Yalıtım malzemesi
Genleşme kabı
Hacim
l
Maksimum su basıncı
bar
Ön basınç
bar
Su filtresi
Çap delikleri
mm
Malzeme
• Gövde
• Filtre elemanı
Su devresi
• Boru bağlantılarının çapı(f)
inç
• Emniyet vanası
bar
• Manometre
• Drenaj/doldurma vanası
• Kesme vanaları
• Akış anahtarı
• Hava tahliyesi vanası
Soğutucu akışkan devresi
• Gaz tarafı çapı
mm
• Sıvı tarafı çapı
mm
• Boru uzunluğu kısıtlamaları
Ses seviyesi
• Ses gücü(b)
• Ses basıncı(e)
Çalışma sıcaklık aralığı
• Ortam alan soğutma
• Ortam alan ısıtma
• Su tarafı alan soğutma
• Su tarafı alan ısıtma
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

HXY125A8V1B

9
8

14
12,5

Beyaz
Önceden kaplı saç metal
415 x 650 x 1016
890 x 480 x 344

44
47
Karton / EPS / PP (bantlar)
2,8
Madde 3.3(c)

• İletişim kablosu
(F1F2)
• Kullanıcı
arayüzü (P1P2)

DC motor
Inverter
88
85
110

HXY080A8V1B

Güç beslemesi
• Faz
• Frekans
Hz
• Gerilim
V
Akım
• Çalışma akımı
A
• Zmax
Ω
• Minimum Ssc değeri
kVA
Sigorta
• Önerilen sigorta
A
Gerilim aralığı
• Minimum
V
• Maksimum
V
Kablo bağlantıları
• Güç beslemesi
• Tel sayısı
için
• Tel tipi

72
65
135
Lehimli plaka
1
15

22,9
35,8
25,8
40,1
Elastomerik köpük
10
3
1

• Tel sayısı
• Tel tipi
• Tel sayısı
• Tel tipi

HXY125A8V1B

1
50
220~240
2,5
—
—
6~16
198
264
3G
Tel tipi/boyutu mutlaka ilgili mevzuata
uygun olarak seçilmelidir
2
0,75~1,25 mm2
2
0,75~1,25 mm2

15. Bertaraf gereksinimleri
Ünitenin sökülmesi ve soğutucu akışkanın, yağın veya diğer
parçaların temizlenmesi mutlaka ilgili mevzuata uygun olarak
gerçekleştirilmelidir.
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalışmayın: klima
sisteminin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla
ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak bir montaj görevlisi
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir
işleme tesisinde işlenmelidir. Bu ürünün düzgün bir biçimde imha
edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz
etkilerin önlenmesine katkı sağlamış olacaksınız. Lütfen daha fazla
bilgi için montaj görevlisi veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

1
Bakır ve pirinç
Paslanmaz çelik
G 11/4" (dişi)
3
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
15,9
9,52
Dış ünite montaj kılavuzuna ve teknik
mühendislik verilerine bakın

dBA
dBA
°C
°C
°C
°C

10~43
–20~20
(5)10~20
25~45

KT/YT 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C)
Tamb 35°C – LWE 18°C (DT=5°C)
97/23/EC bölüm 1, madde 3,6 uyarınca PED kapsamından çıkartılmıştır
Akış anahtarı ayarı
Ses basıncı seviyesi üniteden 1 m uzaklıkta ölçülür. Mesafe ve akustik
ortama bağlı göreceli bir değerdir.
Belirtilen değerler küresel vanalar sonrasındaki bağlantı içindir. Ünitedeki
bağlantı G 11/4" dişi bağlantıdır.
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