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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

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

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

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <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>.

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 1st of July 2010
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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.

KEMA (NB0344)
<C>

DAIKIN.TCF.012H4/04-2010

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 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<B>

<A>

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.
21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <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.

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.

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 2004/108/EC *

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK -BEYANI

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 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

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:

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
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 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <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 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
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 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

* = , , -, 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

EUWA*5KBZW1***, EUWA*8KBZW1***, EUWA*10KBZW1***, EUWA*12KBZW1***, EUWA*16KBZW1***, EUWA*20KBZW1***, EUWA*24KBZW1***,

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

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

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

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado 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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Montaj ve
kullanım kılavuzu

Bu Daikin klimayı aldığınız için teşekkür ederiz.
ÜNİTEYİ ÇALIŞTIRTMADAN ÖNCE BU KILAVUZU
DİKKATLİCE OKUYUN. BİR KENARA ATMAYIN. İLERİDE
BAŞVURMAK ÜZERE ARŞİVİNİZDE SAKLAYIN.
EKİPMANIN VEYA AKSESUARLARIN HATALI MONTAJI
VEYA BAĞLANMASI ELEKTRİK ÇARPMASINA, KISA
DEVREYE, SIZMAYA, YANGINA VEYA EKİPMANIN
BAŞKA ŞEKİLDE HASAR GÖRMESİNE NEDEN
OLABİLİR. SADECE EKİPMANLA KULLANILMAK ÜZERE
ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, DAIKIN TARAFINDAN
ÜRETİLEN AKSESUARLARI KULLANIN VE BUNLARIN
MONTAJINI BİR YETKİLİYE YAPTIRIN.
MONTAJ PROSEDÜRLERİ VEYA KULLANIM HAKKINDA
TEREDDÜTLERİNİZ VARSA, BİLGİ VE TAVSİYE İÇİN,
DAİMA DAIKIN SATICINIZLA İRTİBAT KURUN.
Parametreleri değiştirmeden önce "Kullanım" sayfa 10
bölümünü okuyun.
İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kimse tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlanmadıkça çocuklar dahil
düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya
deneyimden ve bilgiden yoksun kişilerin kullanımına yönelik değildir.
Cihazla oynamadıklarının garantiye alınması için çocuklar gözetim
altında bulundurulmalıdır.
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Giriş
Bu kullanım kılavuzu, Daikin EUWA(*)-KBZ serisi paket hava
soğutmalı soğutma gruplarını kapsar. Bu üniteler bina dışına montaj
için tasarlanmıştır ve soğutma uygulamaları için kullanılır. Üniteler
5 ila 24 Hp arasında değişen kapasitelerde 7 standart büyüklükte
mevcuttur. Tüm boyutlarda ekipman seviyesi değişik 3 versiyon
mevcuttur.
EUWA(*) üniteleri, iklimlendirme amacına yönelik olarak Daikin fan
koil üniteler veya klima santralleri ile birlikte kullanılabilir. Bunlar aynı
zamanda, proses soğutmasında su tedariki için de kullanılabilir.
Bu kılavuz, tüm EUWA(*) ünitelerin ambalajdan çıkarma, montaj ve
bağlantı işlemleri ile ünitenin yeterli işletim ve bakım talimatlarını
açıklar ve sorunların çıkması halinde destek sağlar.
(*) = N, P, B

Opsiyonlar ve özellikler
Spesifikasyonlar, opsiyonlar ve
mühendislik verileri kitabına bakın.

özelliklerin

tam

listesi

için

Opsiyonlar
■

–10°C veya –5°C'ye kadar soğutulmuş su sıcaklığı için glikol
uygulaması.

■

BMS-bağlantısı
EKAC10C)(1)

■

Uzaktan kullanıcı arabirimi (opsiyonel kit EKRUMCA). (İlaveten
kit adres kartı EKAC10C'nin takılması gerekir.)(1)

MODBUS

(opsiyonel

kit

adres

kartı

Özellikler
■

Gerilimsiz kontaklar
- genel çalıştırma
- alarm
- işletim kompresörü 1
- işletim kompresörü 2

■

Değişebilir uzak girişler
Aşağıdaki fonksiyonlar toplam 2 dijital girişe atanabilir.
- uzaktan başlat/durdur
- ikili ayar noktası

(1) Uzaktan kullanıcı kumandası EKRUMCA ile bir arada EKAC10C
kullanıldığı zaman BMS-bağlantılı MODBUS kullanmak mümkün değildir.
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Teknik özellikler
Tek devreli üniteler
Ünite (Hp)
Versiyon

5
P

N

Boyutlar YxGxD
Ağırlık
• makine ağırlığı
• işletme ağırlığı
Bağlantılar
• su girişi
• su çıkışı
İçinde bulunan su
hacmi
Genleşme kabı
• Hacim
• Ön basınç
Emniyet valfı su devresi

(kg)

N

1230x1290x734

(mm)

(kg)

B

150
152

168
171

MBSP

B

180
239

215
218

229
232

10
P

N

1230x1290x734

1-1/4”
1-1/4”

MBSP

8
P

B

1450x1290x734
241
300

245
248

B

1450x1290x734

259
262

1-1/4”
1-1/4”

12
P

N

271
330

248
251

262
265

1-1/4”
1-1/4”

274
335

1-1/4”
1-1/4”

(l)

2

3

59

3

3

59

3

3

59

3

4

60

(l)

—
—
—

12
1,5
1x3,0

12
1,5
1x3,0

—
—
—

12
1,5
1x3,0

12
1,5
1x3,0

—
—
—

12
1,5
1x3,0

12
1,5
1x3,0

—
—
—

12
1,5
1x3,0

12
1,5
1x3,0

N

16
P

B

N

20
P

B

N

24
P

B

(bar)
(bar)

Çift devreli üniteler
Ünite (Hp)
Versiyon

Boyutlar YxGxD
Ağırlık
• makine ağırlığı
• işletme ağırlığı
Bağlantılar
• su girişi
• su çıkışı
İçinde bulunan su
hacmi
Genleşme kabı
• Hacim
• Ön basınç
Emniyet valfı su devresi

1321x2580x734

(mm)

(kg)
(kg)

430
436

448
457

1541x2580x734
440
525

490
496

2”
2”

MBSP
MBSP

508
518

1541x2580x734
520
586

496
503

2”
2”

514
524

526
592

2”
2”

(l)

6

9

65

6

10

66

7

10

66

(l)

—
—
—

12
1,5
1x3,0

12
1,5
1x3,0

—
—
—

12
1,5
1x3,0

12
1,5
1x3,0

—
—
—

12
1,5
1x3,0

12
1,5
1x3,0

(bar)
(bar)

Çalışma sahası

Ana elemanlar (Bkz. şekil 1)
Gösterilen ünite = EUWAB12KBZW1.
1

Kondenser

Kondenserin işlevi, soğutucunun fiziksel halini gazdan sıvıya
değiştirmektir. Gaz tarafından evaporatörde kazanılan ısı,
kondenser aracılığıyla ortam havasına atılır ve buhar sıvıya
yoğunlaşır.
2

Kompresör

Kompresör bir pompa gibi davranarak soğutucuyu soğutma
devresinde dolaştırır. Evaporatörden gelen soğutucu buharını,
kondenserde kolaylıkla sıvılaştırılabileceği basınca sıkıştırır.
3

Soğutucu filtresi

Kondenserin gerisine takılan filtre, kondenser borularının tıkanmasını önlemek için soğutucudan ufak parçacıkları temizler.
4

A

Dış sıcaklık

a

Standart (su)

b

Opsiyon (glikol)

°C DB

°C kuru termometre

LEWT

Evaporatör çıkış suyu sıcaklığı
Düşük çalışma sahası

Genleşme valfı

Kondenserden gelen sıvı soğutucu bir genleşme valfından
geçerek evaporatöre girer. Genleşme valfı, sıvı soğutucuyu
evaporatörde kolayca buharlaştırılabileceği bir basınca getirir.
5

Evaporatör

Evaporatörün ana işlevi içinden akan suyun ısısını almaktır. Bu,
kondenserden gelen sıvı soğutucuyu gaz soğutucuya
döndürerek yapılır.
6

Su devresini donmaya karşı koruyun.

Basınç portu soğutucu devresi

Bu portlar borulardaki soğutucu basıncının ölçülmesini mümkün
kılar.

Üniteler –5°C altında çalıştığı ve oldukça rüzgarlı bir
bölgede kurulduğu zaman bir rüzgar siperi gereklidir.

7

Şarj vanası

Devreye soğutucu şarj edilmesine imkan tanır.
8

Su giriş/çıkış bağlantısı

Su giriş ve çıkış bağlantısı, klima santralının veya endüstriyel
donanımın su devresine ünitenin kolaylıkla bağlanmasını sağlar.
9

Pompa (yalnız EUWAP, EUWAB)

Pompa devresindeki suyu dolaştırır.
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10

Basınç düzenleme valfı

25

Basınç ayar valfı sistemdeki su debisini regüle etmek için

kullanılır.
11

Genleşme kabı (yalnız EUWAP, EUWAB)

Su devresinde bulunan su yükselen sıcaklıklarda genleşir.
Genleşme kabı, değişen su hacmine boş hacim sağlayarak
değişen su sıcaklıklarıyla meydana gelen basınç değişikliklerini
dengeler.
12

13

26

27

28

Su sıcaklığı normale döndüğünde, koruma otomatik olarak
sıfırlanır, fakat kontrol biriminin manüel olarak sıfırlanması
gerekir.

Doldurma vanası (yalnız EUWAP, EUWAB)

Hava alma vanası

29

Hava alma vanası aracılığıyla su soğutma grubu sisteminde
kalan hava otomatik olarak alınacaktır.
16

Pompa basıncını ve evaporatör basınç düşmesini ölçmek için bir
cihaz bağlamak üzere U 7/16 havşalı basınç portları temin
edilmiştir. Su akışı bu basınçlardan çıkarılabilir (bkz. "Şekiller
basınç karakteristikleri" sayfa 10).
Su filtresi

Pompanın hasar görmesi veya evaporatörün tıkanmasını
önlemek amacıyla pompanın önününe bağlanan filtre sudaki
kirliliği temizler. Su filtresi düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
18

Küresel vana

Su devresini boşaltmak zorunda kalmadan filtre temizliğini
sağlamak için su filtresinin önüne ve arkasına bir küresel vana
takılır.
19

Ünite (Hp)

Güç devresi
• Faz
• Frekans
• Gerilim
• Gerilim toleransı
• Önerilen sigortalar

1

2

3

5

(A)
(A)

20
20

25
25

24

3N~
50
400
±10
25 32 40
32 40 50

50
50

63
63

yalnız 16~24 Hp üniteler için)

Güç kaynağı giriş yeri (L1, L2, L3, N, PE)

Ana şalter (S12M)

Pompa için anahtar (S21P)

Dijital kontrol birimi (A1P)

I/O PCB (A2P) (giriş/çıkış)

I/O PCB (A2P) tüm dahili kablolar ve saha kablolarını bağlamak
için kullanılır. Bazı kontrol ve emniyet fonksiyonlarını da kapsar.

Emniyet cihazları (Bkz. şekil 1)

24

EUWAN
EUWAP+B

20

Ünitenin işlevselliğini kontrol eder.

Yüksek basınç tarafındaki kompresörde ölçüm.

Harekete geçtiğinde otomatik olarak sıfırlanır, fakat kontrol
birimin manuel olarak sıfırlanması gerekir.

(V)
(%)

16

Pompa bu anahtar vasıtasıyla otomatik (kumanda tarafından
yönetilir) veya manuel (servis amacıyla) arasında geçiş
yaptırılabilir.

Yüksek basınç göstergesi (opsiyonel)

Yüksek basınç anahtarı ünitenin tahliye borusuna takılır ve
kondenser basıncını (kompresör çıkışındaki basınç) ölçer.
Basınç çok yüksek olduğunda, basınç anahtarı harekete geçirilir.
Ünite durur.

(Hz)

12

Üniteye gelen güç bağlantısı bu anahtar vasıtasıyla kesilebilir.

Düşük basınç göstergesi (opsiyonel)

Yüksek basınç anahtarı

10

Yerel besleme panelinden gelen güç kabloları önceden
tasarlanmış bu girişten üniteye sokulabilir.

4

23

8

Ünite ile verilen kablo bağlantı şemasına bakın.

Düşük basınç tarafındaki kompresörde ölçüm.
22

5

Ana elemanlar (Bkz. şekil 2) (

Giriş suyu sıcaklığını için sensör

Ölçülen giriş suyu sıcaklığı kontrol birimi tarafından çıkış suyu
sıcaklığının ayarlanmasında kullanılır.
21

Elektrik özellikleri

Manometre

Manometre yüklenecek mevcut su basıncının okunmasını
sağlar.
20

Donma koruma (opsiyonel)

Isıtıcılar su soğutma grubu sistemini donmaya karşı korur.

Basınç portları su devresi

Su devresindeki tıkanıklık veya pompa arızası 3 adet basınç
portu vasıtasıyla algılanabilir.

17

Çıkış suyu sıcaklığını için sensör

Çıkış suyu sıcaklık sensörü evaporatör çıkışındaki suyun
sıcaklığını ölçer. Soğutulmuş suyun sıcaklığı çok düşük
olduğunda işletim sırasında suyun donmasını önlemek için
emniyet cihazı üniteyi kapatır.

Drenaj vanası

Su devresi bu doldurma vanası üzerinden doldurulabilir.
15

Emniyet vanası (yalnız EUWAP, EUWAB)

Emniyet valfı su basıncının 3 bar'ı aşmasını önler. Tankı
patlamaya karşı korur. Bu emniyetin etkinleştirilmesinin ünitenin
çalışması üzerinde bir etkisi yoktur.

Drenaj vanası bakım sırasında veya kapatılma durumunda su
soğutma grubu sisteminin tam drenajını sağlar.
14

Akış anahtarı

Akış anahtarı su devresindeki akışı ölçer. Gerekli minimum
akışa erişilememesi durumunda ünite kapatılacaktır.

Tampon depo (yalnız EUWAB)

Tampon depo su devresinde bulunan suyun sıcaklığındaki
değişimi azaltır. Bu işlem kompresörün sıklıkla başlatılması ve
durdurmasını önler.

Tahliye termal koruyucu (genel emniyet cihazı)

Tahliye termal koruyucu kompresörden ayrılan soğutucunun
sıcaklığı çok yükseldiğinde harekete geçer. Ünite durur.

6

Yumuşak yol verici (A5P) (yalnız 5~12 Hp için olası opsiyon)

Yumuşak yol verici kompresörün yol verme akımını azaltır.

Emniyet cihazları (Bkz. şekil 2) (

yalnız 16~24 Hp üniteler

için)
5

I/O PCB (A2P) (giriş/çıkış)

Alçak basınç anahtarı

I/O PCB (A2P) bir ters faz koruyucu ihtiva eder.

Alçak basınç anahtarı ünitenin emme borusuna takılır ve
evaporatör basıncını (kompresör girişindeki basınç) ölçer.
Basınç çok düşük olduğunda, basınç anahtarı harekete geçirilir.
Ünite durur.

Ters faz koruyucu, güç beslemesinin 3 fazının doğru bağlanıp
bağlanmadığını algılar. Bir faz bağlı değil veya 2 faz ters ise
ünite çalışmaya başlayamaz.
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Fan motoru termal koruyucu (Q11F, Q12F, Q21F, Q22F)

Fan motorlarında bir termal koruyucu vardır. Koruyucu sıcaklık
fazla yükseldiğinde devreye girer. Sıcaklık normale geri
döndüğünde, koruyucu otomatik olarak sıfırlanır.
8

Kompresörler için aşırı akım rölesi (K4S, K5S)

Aşırı akım rölesi aşırı yük, faz arızası veya çok düşük gerilim
durumunda kompresör motorunu korur. Röle ayarı fabrikada
tespit edilmiştir ve üzerinde ayar yapılamaz. Devreye girdiğinde
aşırı akım rölesi anahtar kutusundan sıfırlanmalıdır ve kontrol
biriminin manüel olarak sıfırlanması gerekir.
9

Pompa için aşırı akım rölesi (K6S)

Aşırı akım rölesi aşırı yük, faz arızası veya çok düşük gerilim
durumunda pompa motorunu korur. Röle ayarı fabrikada tespit
edilmiştir ve üzerinde ayar yapılamaz. Devreye girdiğinde aşırı
akım rölesi anahtar kutusundan sıfırlanmalıdır ve kontrol
biriminin manüel olarak sıfırlanması gerekir.
10

Kontrol devresi için sigorta (F1U)

Kontrol devresi için sigorta bir kısa devre durumunda kontrol
devresinin kablolarını ve kontrol birimi komponentlerini korur.
11

Q21F,Q22F ............ Termal koruyucu fan devre 2
R3T........................ Evaporatör giriş suyu sıcaklık sensörü
R4T........................ Evaporatör çıkış suyu sıcaklık sensörü
R6T........................ Ortam sıcaklığı sensörü
R7T,R8T ................ Devre 1, devre 2 için serpantin sıcaklık sensörü
S1HP,S2HP ........... Yüksek basınç anahtarı devre 1, devre 2
S4LP,S5LP ............ Düşük basınç anahtarı devre 1, devre 2
S7S............... * ...... Uzaktan ısıtma/soğutma seçimi veya ikili ayar
noktası için anahtar
S9S............... * ...... Uzaktan başlatma/durdurma veya ikili ayar
noktası için anahtar
S10L ...................... Akış anahtarı
S12M ..................... Ana kesici şalter
S21P...................... Pompa için anahtar: manuel/oto
TR1........................ Kontrol birimi PCB'si için 230 V ➞ 24 V trafo
TR2........................ I/O PCB (A2P) beslemesi için 230 V ➞ 24 V trafo
X1~82A/B/M .......... Konektörler
Y1R,Y2R................ Ters çevirme valfı devre 1, devre 2
Standart üniteye dahil değildir

Kontrol devresi için sigorta (F4)

Opsiyon olarak mevcut
değildir

Opsiyon olarak mevcuttur

Zorunlu

#

##

Zorunlu değil

*

**

Kontrol devresi için sigorta bir kısa devre durumunda kontrol
devresi kablolarını ve donma koruma ısıtıcılarını korur.
12

Dijital kontrol birimi için sigorta (F3U)

Sigorta kısa devre durumunda dijital kontrol birimi kablolarını ve
dijital kontrol birimini korur.

( ) Tümleşik pompası bulunmayan ünite için
uygulanabilir

İç kablo bağlantıları - Parça listesi
Ünite ile verilen iç kablo bağlantıları şemasına bakın. Kullanılan
kısaltmalar aşağıda listelenmiştir.
A1P ........................PCB: kontrol birimi PCB'si
A2P ........................PCB: I/O PCB (giriş/çıkış)
A3P ............. ** .......PCB: BMS için adres kartı
A5P ............. ** .......Devre için yumuşak yol verici 1
A7P ............. ** .......PCB: uzak kullanıcı arabirimi
A71P ......................PCB: güç besleme kartı
A72P ......................PCB: uzak kullanıcı arabirimi
C1,C2,C3,C4..........Fan motorları için kapasitörler
E1H,E2H ................Karter ısıtıcı devre 1, devre 2
E3H,E4H ..... ** .......Evaporatör ısıtma bandı
E5H ...............* .......Saha ısıtıcısı
E6H ............. ** .......Tampon tank ısıtıcısı
F1,F2,F3....... # .......Ünitenin ana sigortaları
F4 ...........................I/O PCB ve evaporatör ısıtma bandı için sigorta
F5 ............... ## .......Ani akım koruma sigortası (BMS için opsiyonel)
F6 ...............(#) .......Pompa motoru için sigorta
F7,F8......................Pompa motoru için sigorta devre 1, devre 2
F1U ........................I/O PCB sigortası
F3U ........................Sigorta kontrol birimi PCB'si
H3P ...............* .......Gösterge lambası alarmı
H4P ...............* .......Gösterge lambası işletim kompresörü 1
H5P ...............* .......Gösterge lambası işletim kompresörü 2
H6P ...............* .......Gösterge lambası genel işletim
K1M,K2M ...............Kompresör kontaktörü devre 1, devre 2
K4S,K5S.................Aşırı akım rölesi devre 1, devre 2
K6S ............ (*) .......Aşırı akım rölesi pompa
K1P ............ (*) .......Pompa kontaktörü
M1C,M2C ...............Kompresör motoru devre 1, devre 2
M11F,M12F.............Fan motorları devre 1
M21F,M22F ............Fan motorları devre 2
M1P........................Pompa motoru (yalnız P ve B modelleri)
PE ..........................Ana toprak terminali
Q1D,Q2D ...............Tahliye termal koruyucu devre 1, devre 2
Q11F,Q12F .............Termal koruyucu fan devre 1
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Ünitenin montajı
Yer seçimi
Ünite aşağıdaki gerekleri karşılayan bir yere monte edilmelidir:
1

Kaide, ünite çalışırken titreşimlere veya gürültüye neden
olamayacak şekilde olmalıdır.

2

Ünitenin etrafındaki boşluk servis için yeterli olmalı bunun
yanısıra hava girişi ve hava çıkışı için asgari boşluk sağlanmalı.
Yan yana birkaç ünite kuruluyorsa, bunların arasındaki minimum
servis alanı dikkate alınmalıdır.

3

Yanıcı gaz kaçağından dolayı yangın tehlikesi olmamalıdır.

4

Alt yapıya su drenajları ilave ederek suyun alana zarar
vermemesini temin edin ve yapıda su tutulmasını önleyin.

5

Ünitenin yerini, tahliye havasının veya ünite tarafından üretilen
sesin hiç kimseyi rahatsız etmeyeceği şekilde seçin.

6

Ünitenin hava giriş ve çıkışlarının hakim rüzgar yönüne doğru
konumlandırılmadığından emin olun. Cepheden esen rüzgar
ünitenin çalışma düzenini bozacaktır. Gerekirse, rüzgarı
engellemek için bir rüzgar siperi kullanın.

7

Çok kar yağışı alan bölgelerde, karın ünitenin çalışmasını
etkilemeyeceği bir montaj yeri seçin.

Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik
değildir.

EUWA(*)5~24KBZW1

Paket tipi hava soğutmalı su soğutma grupları
4PW61653-1 – 2014.02

Açıklama Boyutlar

Su devresinin kontrol edilmesi

Ünitenin ölçüleri için üniteyle birlikte verilen genel görünüm şemasına
bakın.

Ünitelerde, su devresine bağlantı için bir su girişi ile su çıkışı vardır.
Bu devre lisanslı bir teknisyen tarafından yapılmalı ve ilgili tüm
Avrupa ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Hava girişi B1/B2 için boşluk

Ünitenin montaj işlemine geçmeden önce aşağıdaki noktalara dikkat
edilmelidir:

Hava çıkışı için boşluk ≥3 m
Servis alanı

Yalnız EUWAN versiyonu için

Ünitenin muayenesi ve taşınması
Üniteler tahta sandık içine ambalajlanmış ve ahşap palet üzerine
bağlanmıştır.

■

Suyu doğrudan su ısı eşanjörüne boşaltacak şekilde bir sirkülasyon
pompası temin edilmelidir.

■

Su basıncının, izin verilen en yüksek çalışma basıncını (10 bar)
geçmediğinden emin olmak için su devresinde yeterli korumalar
sağlayın.

Teslimatta ünite kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar derhal taşımacı
hasar acentesine bildirilmelidir.
Üniteyi taşırken aşağıdakileri dikkate alın:
1

Tüm versiyonlar için

Kolay kırılır, üniteyi dikkatli taşıyın.

■

Kompresör hasarına meydan vermemek için üniteyi dik tutun.
2

Üniteyi ünite üzerindeki talimat etiketine uygun olarak tercihen bir
kren ve 2 kuşak ile kaldırın.

3

Üniteyi kren ile kaldırırken, kuşakların vereceği zararı önlemek için
daima koruyucular kullanın ve ünitenin ağırlık merkezinin konumuna
dikkat edin.

4

Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün
olduğunca nihai montaj konumuna kadar orijinal ambalajında getirin.

Ünitenin
ambalajının
yerleştirilmesi

açılması

ve

2 küresel vana ve 1 filtre içeren bir kit ünite ile birlikte teslim edilir.
Kitin ünite içinde bulunduğu yer için ünitenin genel görünüm
şemasına ve ön plaka üzerindeki yapışkan etikete bakın. Bu kiti
ünitenin su girişine takın. Bkz. şekil 3.
Filtre kitinin takılmaması ünitede ciddi hasara yol
açabilir.

■

Bakım sırasında veya sistemin kapatılması durumunda, devrede
tam drenaj sağlanması için sistemin tüm alçak noktalarında drenaj
tapaları kullanılmalıdır. Soğutma grubu su sisteminden suyun
boşaltılması için bir drenaj tapası vardır.

■

Sistemin tüm yüksek noktalarında hava alma çıkışları bulunmalıdır.
Hava alma çıkışları servis için kolaylıkla erişilebilen noktalara
yerleştirilmelidir. Soğutma grubu su sistemi üzerinde otomatik bir
hava alma vanası vardır.

■

Saha boru tesisatı içine monte edilen elemanların, emniyet valfı
açma basıncı + pompanın statik basınç toplamına dayanabildiğine
dikkat edin.

1

Tahta sandığı üniteden çıkarın.

2

Üniteyi palete tutturan vidaları sökün.

3

Ünite uzunlamasına sağlam bir alt yapı (çelik profilden çerçeve
veya beton) üzerine kurulmalıdır.

■ EUWAP ve EUWAB için: 6 bar.

4

Dört adet M12 tespit cıvatası kullanarak üniteyi bağlayın.

■ EUWAN için: seçilen pompa ve emniyet valfına bağlıdır.

5

Ünitenin her iki yönde teraziye alındığından emin olun.
1

Ünitenin etrafından atık suyu boşaltmak için kaide
etrafında bir su drenaj kanalı hazırlayın.

2

Ünite bir çatıya monte edilecekse, ilkönce çatının
mukavemetini ve drenaj imkanlarını gözden geçirin.

3

Ünite bir çerçeve üzerine monte edilecekse, ünitenin
altından gelen suyun sızmasını önlemek için
ünitenin altına 150 mm mesafede su geçirmez bir
levha takın.

4

6

Bina içi montaj durumunda, drenaj bağlantısına
(Ø16) bir drenaj hortumu bağlamayı ihmal etmeyin.

Ünite –5°C ortam sıcaklığı altında çalışıyorsa, ünite rüzgarsız bir
yere monte edilmelidir. Bu mümkün olmazsa, bir rüzgar siperi
monte edilmelidir.

Su devresinin bağlanması
Su bağlantıları, su giriş ve çıkışlarına uyularak ünite ile birlikte verilen
genel görünüm şemasına göre yapılmalıdır.
Boru bağlantılarını yaparken aşırı kuvvet uygulayarak ünite
borularını deforme etmemeye dikkat edin. Borulardaki
deformasyon ünitenin arıza yapmasına yol açabilir.
Su devresine hava, nem veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bu
nedenle, su devresini bağlarken aşağıdakileri daima dikkat edin:
1

Yalnız temiz borular kullanın.

2

Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.

3

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

4

Bağlantıların sızdırmazlığı için güvenilir bir diş sızdırmazlık
malzemesi kullanın. Sızdırmazlık sistem basınç ve sıcaklıklarına
dayanabilmelidir, aynı zamanda suyun içinde kullanılan glikola da
dirençli olmalıdır.

5

Pirinç yumuşak bir malzeme olduğundan su devresi bağlantılarını
yaparken uygun aletler kullanın. Uygun olmayan aletler borularda
hasara neden olacaktır. Bkz. şekil 3.

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu sera gazları
içerir. Gazları atmosfere boşaltmayın.
Soğutucu tipi:

R407C

GWP(1) değeri:

1652,5

(1)

GWP = küresel ısınma potansiyeli

1

Soğutma grubunun borularını tespit etmek için

2

Küresel vanayı bağlamak için

Soğutucu miktarı ünitenin isim plakasında belirtilmiştir.
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Su şarjı, akışı ve kalitesi

Su kalitesi belirtimleri

Tüm versiyonlar için
Ünitenin doğru çalışmasını garantilemek için, sistemde minimum su
hacmi gereklidir ve evaporatörden geçen su akışı tabloda belirtildiği
gibi çalışma sahası içinde olmalıdır.
Ünite (Hp)

Minimum su
hacmi (l)(a)

Minimum su debisi
(l/dak)

Maksimum su debisi
(l/dak)

5
8
10
12
16
20
24

162/a
255/a
324/a
378/a
264/a
333/a
396/a

25
35
40
51
65
75
83

65
102
129
152
212
267
317

(a) a = soğutma sıcaklık farkı (bkz. "Soğutma sıcaklık farkının tanımlanması"
sayfa 15).

Yalnız EUWAP, EUWAB versiyonları için
Basınç göstergelerinin su devresine bağlanması (sahadan
temin edilir)

Su hacminin fonksiyonu olarak izin verilen maksimum montaj
yüksekliği
Aşağıdaki sınırlamalara uyduğunuzdan emin olun:
EUWA sistemin en yüksek noktasına kurulursa, bu durumda dikkate
alınması gereken yükseklik farkı yoktur.
EUWA en yüksek nokta dışındaki bir yükseklik seviyesine
kurulduğunda, izin verilen maksimum yükseklik farkını su hacminin
fonksiyonu olarak okumak için şekil 7 bahsine bakın.
örn.: Su hacmi=180 l ise, izin verilen maksimum kurulum yükseklik
farkı 9 m’dir.

besleme suyu

kriter dışına
çıkıldığında
olabilecekler

Kontrol edilecek öğeler

pH

25°C'de

6,8~8,0

6,8~8,0

korozyon + kefe

Elektriksel
iletkenlik

[mS/m]
25°C'de

<40

<30

korozyon + kefe

Klorür iyonu

[mg Cl–/l]

<50

<50

korozyon

Sülfat iyonu

[mg SO42–/l]

<50

<50

korozyon

M-alkalinitesi
(pH 4.8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

tortu

Toplam sertlik

[mg CaCO3/l]

<70

<70

tortu

Kalsiyum sertliği

[mg CaCO3/l]

<50

<50

tortu

[mg SiO2/l]

<30

<30

tortu

Silis iyonu

Başvurulacak öğeler

Demir

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

korozyon + kefe

Bakır

[mg Cu/l]

<1,0

<0,1

korozyon

[mg S /l]

algılanamaz
düzeyde

algılanamaz
düzeyde

korozyon

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

korozyon

[mg Cl/l]

<0,3

<0,3

korozyon

[mg CO2/l]

<4,0

<4,0

korozyon

—

—

korozyon + kefe

2–

Sülfür iyonu
Amonyum iyonu
Kalan klorür

Su akışının regüle edilmesi için pompa üzerindeki statik yüksekliğin
bilinmesi istenir (bkz. "Pompa başlatma" sayfa 10). Bu nedenle
basınç portlarına basınç göstergeleri veya bir fark basınç
manometresi takmanız gerekir.

sirkülasyon
suyu

Serbest karbür
Kararlılık indeksi

Soğutma grupları yalnız kapalı bir su sisteminde
kullanılmalıdır. Açık bir su devresinde uygulama yapılması
su borularında aşırı korozyona yol açabilir.
Belirli bir dönem sırasında su sistemi boşaltılırsa, pompa
haznesini minerali giderilmiş su ile yıkayın. Bunun amacı,
pompa kanatçığının kuruyan yabancı maddelerle bloke
edilmesini önlemektir.
Bunu yapmak için pompanın drenaj tapasını kullanın.
Atılan su tamamen temiz oluncaya kadar pompayı birkaç
kez doldurup boşaltın. Korozyon ve kirin su sistemine
girmesini önlemek için bağlantıları kapalı tutun.
1

2

Genleşme kabı ön yükleme basıncının ayarlanması
Genleşme kabı üzerindeki ön basınç (Pg), sistemi su veya su/glikol
çözeltisi ile doldurmadan önce izin verilen maksimum kurulum
yükseklik farkının (H) fonksiyonu olarak ayarlanmalıdır.

3
4

1

Çıkan su

2

Kanatçık

3

Giren su

4

Drenaj tapası

Bu işlem için kuru basınçlı hava veya azot kullanın.
Ayarlanacak ön basınç (Pg) aşağıdaki gibi hesaplanır:
Pg= (H/10+0,3) bar

Glikol kullanımına izin verilir, ancak miktarı hacmin %40’ını
aşmamalıdır. Daha yüksek miktardaki glikol, bazı suyla
ilgili elemanlara zarar verebilir.

H= Devrenin EUWA ünitesi üstündeki maksimum montaj yüksekliği (m)

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Su doldurulması

Saha kablo bağlantıları

Tüm versiyonlar için
1

Su girişini drenaj ve doldurma vanasına bağlayın

2

Basınç ayar valfını (yalnız EUWAP ve EUWAB için) ve kesme
vanalarını açın

3

Sistemi doldururken ünite üzerindeki hava alma vanalarını ve
devredeki en yüksek yerlere takılmış olan tahliye vanalarını
kullanarak tüm havayı atın

Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri ehliyetli
bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve ilgili Avrupa ve ulusal
yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Sahada yapılan kablo işlemleri üniteyle birlikte verilen
kablo şemalarına ve aşağıda verilen talimatlara uygun
olarak yapılmalıdır.
Özel olarak ayrılmış güç devresi kullandığınızdan emin
olun. Hiçbir zaman başka bir cihazla paylaşılan güç
beslemesi kullanmayın.

Yalnız EUWAP, EUWAB versiyonları için
Sistem gereken basınca gelene kadar su
doldurulmalıdır (Pr). Basınç manometre üzerinden okunabilir.
Gereken su basınç değeri (Pr), sistemdeki toplam su hacmi ile
genleşme kabındaki basınca (önceki bölüme bakın) bağlıdır.
Bkz. şekil 7 – Su hacmi ile ön basıncın fonksiyonu olarak gereken su
basıncı:
A

Su hacmi (l)

B

Montaj yükseklik farkı (m)

C

Ön basınç

D

Fabrika ayarı (1,5 bar)

1.

Tüm sistemdeki toplam su hacmini hesaplayın.

2.

şekil 7 içinde ön basınç (Pg) ayarı yatay çizgisinin sistem su hacmi
dikey çizgisini kestiği noktayı kontrol edin.

3.

Kesişme noktasındaki gereken su basıncını (Pr) şekildeki çizgilerden
okuyun.

Örnek 1

Parça tablosu
Ünite ile verilen kablo bağlantı şemasına bakın.
Montaj sırasında aşağıdaki parçalar bağlanacaktır:
N ............................ Nötr
P............................. Ana toprak terminali
F1,F2,F3 ................ Ana sigortalar (sahadan temin edilir, zorunlu)
H3P ........................ Gösterge lambası alarmı (sahadan temin edilir,
zorunlu)
H5P,H6P ................ Gösterge lambası kompresör devre 1, devre 2
(sahadan temin edilir, zorunlu değil)
S7S ........................ Uzaktan ısıtma/soğutma seçimi veya ikili ayar
noktası seçimi için anahtar (sahadan temin edilir,
zorunlu değil)
S9S ........................ Uzaktan başlatma/durdurma seçimi veya ikili
ayar noktası seçimi için anahtar (sahadan temin
edilir, zorunlu değil)
E5H ........................ Saha ısıtıcısı (sahadan temin edilir, zorunlu)
X2M (E5H) ............. Saha ısıtıcı bağlantısı için terminal (opsiyonel)
--- ........................... Saha kabloları

Toplam sistem su hacmi=130 l
EUWA ünitesi üstünde devrenin en yüksek noktası=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,0 bar
NOT

Bu örnekte 1,5 bar değerindeki ön basınç fabrika
ayarının korunmasına izin verilir. Bu durumda
başlangıçtaki su basıncı ±2,2 bar olmalıdır

Güç devresi ve kablo gereksinimleri
Ünitenin bağlanması için bir güç devresi temin edilmelidir. Bu devre
gerekli emniyet cihazları ile korunmalıdır, örn. her bir fazda yavaş
atan sigorta ve toprak kaçağı detektörü. Maksimum kablo kesiti
(mm2) için tabloya bakın.
Tanım

Açıklamalar

Güç hatları

L1, L2, L3, N

5~24 Hp

10

Ana toprak
kablosu

PE

10

Örnek 2
NOT

Toplam sistem su hacmi=190 l

Güç kablosunu ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere
uygun olarak seçin.

EUWA ünitesi üstünde devrenin en yüksek noktası=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar

Herhangi bir bağlantı yapmadan önce ana kesici şalteri
kapatın.

Pr=±1,7 bar
NOT

Bu örnekte 1,5 bar değerindeki ön basınç fabrika
ayarının korunmasına izin verilmez.

Boruların yalıtımı
Yoğuşmanın ve soğutma kapasitesinin düşmesinin önlenmesi için
komple su devresi, tüm borular dahil yalıtılmalıdır.
NOT

Soğuk hava aylarında su borularının donmasının
önlenmesi amacıyla, üzerine bir ısıtıcının (bant)
bağlanabilmesi için anahtar kutusunda bir terminal
öngörülmüştür. Ünite ile verilen kablo bağlantı
şemasına bakın.

EUWA(*)5~24KBZW1

Paket tipi hava soğutmalı su soğutma grupları
4PW61653-1 – 2014.02

Donma korumasına sahip üniteler için:
Ana kesici şalter kapatıldığında ısıtıcıların otomatik olarak
kapatıldığını unutmayın. Bu nedenle ana şalter soğuk hava
aylarında açık yapılmalıdır.

Güç beslemesinin bağlanması
1

2

Uygun kablo kullanarak güç devresini ana şalterin N, L1, L2 ve
L3 terminallerine kablo bağlantı şemasında gösterildiği gibi
bağlayın.
Toprak iletkenini (sarı/yeşil), PE topraklama terminaline
bağlayın.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Kamuya açık elektrik güç besleme kalitesiyle ilgili dikkat
edilecek husus
■

Sistem empedansı Zsys kullanıcının beslemesi ile kamuya açık
sistem arasındaki interfaz noktasında Zmax değerinden küçük veya
ona eşit olmak şartıyla bu ekipman EN/IEC 61000-3-11(1) ile
uyumludur. Ekipmanın sadece sistem empedans Zsys değerinin
Zmaxdeğerinden küçük veya ona eşit bir beslemeye bağlanması,
gerekirse dağıtım ağı işletmeni ile istişare ederek ekipman
montajcısı veya kullanıcısının sorumluluğudur.
Zmax (Ω)

■

EUWAN+P+B5

0,26

EUWAN+P+B8

0,22

EUWAN+P+B10

0,22

EUWAN+P+B12

0,21

EUWAN+P+B16

0,21

EUWAN+P+B20

0,21

EUWAN+P+B24

0,20

8

Yağ kaçağı
Kompresörü yağ kaçağı için kontrol edin. Yağ kaçağı varsa yerel
Daikin satıcınızı arayın.

9

Hava girişi/çıkışı
Ünitenin hava giriş ve çıkışının kağıt, mukavva veya başka bir
madde ile engellenmediğini kontrol edin.

10

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

11

Küresel vana ve filtre kiti
Küresel vana ve filtre kitinin doğru takıldığından emin olun.

12

Basınç düzenleme valfı ve kesme vanası
Basınç ayar valfı (yalnız EUWAP ve EUWAB için) ve kesme
vanalarının tamamen açın olduğundan emin olun.
Vanalar kapalı olarak sistemin çalıştırılması pompaya
zarar verecektir.

Yalnız EUWAN+P+B8~24 için: EN/IEC 61000-3-12 ile uyumlu
ekipman(2)

Su temini
Su borularını doldurun, ünite tarafından gereken minimum su
hacmini dikkate alın. "Su şarjı, akışı ve kalitesi" sayfa 7 bölümüne
bakın.

Ünitenin çalıştırılması

Suyun "Su kalitesi belirtimleri" sayfa 7 bölümünde belirtilen kalitede
olduğundan emin olun.

İşletim öncesinde

Sistemin yüksek noktalarından havayı alın (soğutma grubu içinde
otomatik hava tahliyesi) ve sirkülasyon pompası ile akış anahtarının
çalışmasını kontrol edin.

İlk çalıştırmadan önceki kontroller
Ünitenin ana şalterinin kapalı olduğundan emin olun.

Güç besleme bağlantısı ve karter ısıtıcı
Ünitenin montajından sonra,
aşağıdakileri kontrol edin:
1

2

3

devre

kesiciyi

açmadan

önce

Saha kablo bağlantıları
Lokal güç besleme paneli ile ünite arasındaki saha kablo
bağlantılarının "Saha kablo bağlantıları" sayfa 8 bölümünde
açıklanan talimatlara, kablo bağlantıları şemasına ve Avrupa ve
ulusal düzenlemelere göre tatbik edildiğinden emin olun.

Karter ısıtıcıyı açmak için aşağıda verilenleri yerine getirin:
1

Ünitenin ana şalterini açın. Ünitenin “KAPALI” konumda
olduğundan emin olun.

Sigortalar ya da koruma cihazları

2

Karter ısıtıcı otomatik olarak açılır.

Sigortaların veya yerel olarak montajı yapılan koruma
cihazlarının "Elektrik özellikleri" sayfa 4 bölümünde belirtilen
büyüklük ve tipte olduğunu kontrol edin. Bir sigorta ya da
koruma cihazının baypas edilmediğinden emin olun.

3

Bir voltmetre aracılığıyla besleme terminalleri L1, L2, L3, (N)
üzerindeki besleme gerilimini kontrol edin. Gerilim, ünite tanıtma
etiketi üzerinde belirtilen gerilime uymalıdır.

İç kablo bağlantıları
Anahtar kutusunu, gevşek bağlantılar veya zarar görmüş elektrik
komponentleri açısından gözle kontrol edin.

5

Sabitleme
Üniteyi çalışmaya başlatırken anormal gürültü ve titreşimlerin
olmaması için ünitenin gereği gibi sabitlendiğini kontrol edin.

6

Voltmetrenin okuduğu değerler teknik verilerde belirtilen aralık
içinde değilse, saha kablo bağlantılarını kontrol edin ve
gerekirse besleme kablolarını değiştirin.

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

4

Kompresörün zarar görmesini önlemek için, uzun bir süre
durduktan sonra kompresörü çalıştırmadan en az altı saat
önce karter ısıtıcının açılması gerekir.

4

I/O PCB (A2P) üzerindeki servis led'lleri H1P ve H2P'yi kontrol
edin.
H1P led'i sönük ve H2P yanıyor ise, bu durumda faz sırası
doğru değildir. Ana şalteri kapatın ve güç besleme kablosunun
kablolarını doğru faz sırasında bağlaması için ehliyetli bir
elektrikçi çağırın.

Altı saat sonra ünite çalışmaya hazırdır.

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

7

Soğutucu kaçağı
Ünitenin içini soğutucu kaçağı açısından kontrol edin. Soğutucu
kaçağı varsa, yerel Daikin satıcınızı arayın.

(1) ≤75 A anma akımına sahip ekipman için kamuya açık düşük akımlı
besleme sistemlerindeki voltaj değişiklikleri, voltaj dalgalanmaları ve
oynamaları için sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
(2) Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş akımı ile kamuya açık düşük akımlı
sistemlere bağlanan ekipman tarafından üretilen harmonik akımlar için
sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Pompa başlatma (yalnız EUWAP ve EUWAB için)
1

Pompa anahtarını manuel konuma çevirin. Pompa şimdi
çalışmalıdır.

2

Basınç ayar valfını çevirerek istenen akışı ayarlayın.
NOT

■

İstenen akış soğutma grubunun kapasitesine ve su
giriş ve çıkışı arasındaki sıcaklık farkına (ıt) bağlıdır.

■

Manometreler takılı ise, pompa üzerindeki basınç
farkından basınç çıkarılabilir.
Pompa ve direnç karakteristikleri için "Şekiller
basınç karakteristikleri" sayfa 10 paragrafına
bakın.

3

Anahtarı otomatik konuma getirin. Pompa duracaktır.

4

Soğutma grubunu açık konuma getirin. Pompa soğutma grubu
tarafından başlatılacaktır.

Kullanım
Ünitelerde kolay bir şekilde ayarlama, kullanım ve bakım yapılmasını
sağlayan bir dijital kontrol birimi bulunmaktadır.
Kılavuzun bu kısmı görev odaklı, modüler bir yapıya sahiptir. Kontrol
biriminin kendisinin kısa bir tanımını veren birinci bölüm hariç, her
bölüm veya alt bölüm üniteyle gerçekleştirebileceğiniz belirli bir
görevle ilgilidir.

Dijital kontrol birimi
Kullanıcı arabirimi
Dijital kontrol birimi nümerik bir ekran, dört adet basabileceğiniz
tanımlanmış tuş ve ekstra kullanıcı bilgilerini sağlayan LED’lerden
ibarettir.

Ünitenin açık konuma getirme ve çalıştırma talimatları "Üniteler
ile çalışma" sayfa 11 bölümünde bulunabilir.
Soğutma grubunun ıt değerinin beklenenler dahilinde olup
olmadığını kontrol edin. Gerekirse, basınç ayar valfını kullanarak
akışı ayarlayın.

5

Şekiller basınç karakteristikleri
- Pompa karakteristikleri (Bkz. şekil 4)
1

pompa 5, 8 Hp

4

pompa 5, 8, 10 Hp (opsiyonel)

2

pompa 10, 12 Hp

5

3

pompa 16, 20, 24 Hp

pompa 12, 16, 20, 24 Hp
(opsiyonel)

-

Harici statik basınç (Bkz. şekil 5)

1

EUWAP5, EUWAB5

5

EUWAP16, EUWAB16

2

EUWAP8, EUWAB8

6

EUWAP20, EUWAB20

3

EUWAP10, EUWAB10

7

EUWAP24, EUWAB24

4

EUWAP12, EUWAB12

1

Şekil - Dijital kontrol birimi

Basınç düşme eğrileri evaporatörler (Bkz. şekil 6)
EUWA(*)5

5

2

EUWA(*)8

6

EUWA(*)20

3

EUWA(*)10

7

EUWA(*)24

4

EUWA(*)12

EUWA(*)5~24KBZW1
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Şekil - Uzaktan kullanıcı arabirimi (opsiyonel kit)

EUWA(*)16
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Kontrol birimi üzerinde sağlanan tuşlar:
Kullanıcı bu taşlardan birine veya bir kombinasyonunun üzerine
bastığı zaman yerine getirilen fonksiyon o andaki kontrol biriminin ve
ünitenin statüsüne bağlıdır.
Tuşlar dijital
kontrol birimi

Tuşlar uzak
arabirim

Ana ekran

Sensör okuma menüsü

Parametre seçim menüsü

Parametre ayar menüsü

Bir kez basın:
Geri dön

Bir kez basın:
Geri dön

Bir kez basın:
İptal et ve geri dön

—

Bir kez basın:
Parametre grubunu veya
parametreyi seçin

Bir kez basın:
Onayla ve geri dön

—

A

T

B

U

5 saniye basın:
DOĞRUDAN parametrelere
erişebilmek için

S

5 saniye basın:
A + B VEYA
Bir kez basın:
S
KULLANICI parametrelerine
erişebilmek için (KULLANICI
parolasını girdikten sonra)

C

5 saniye basın:
Bu üniteler üzerinde hiçbir
etkisi yoktur.
Bir kez basın: Okuma menü
sensörüne doğrudan erişim
(b01/b02/b03)

Bir kez basın:
Önceki sensör parametresini
seç

Bir kez basın:
Önceki parametre grubunu
veya parametreyi seç

Bir kez basın:
Değeri artır

D

D

5 saniye basın:
Soğutma modunda üniteyi
aç/kapat
Bir kez basın: Okuma menü
sensörüne doğrudan erişim
(b01/b02/b03)

Bir kez basın:
Sonraki sensör
parametresini seç

Bir kez basın:
Sonraki parametre grubunu
veya parametreyi seç

Bir kez basın:
Değeri azalt

C + D

R

A + B

C

—

5 saniye basın:
Alarm olması durumunda
manuel alarm sıfırlama

Kontrol birimi ve uzak arabirim üzerinde sağlanan LED'ler:

—

Doğrudan ve kullanıcı parametreleri

Ana ekran esnasındaki fonksiyon (menü içinde değil)
Led'ler dijital kontrol
birimi

Uzak arabirim

Ana ekran

P

Led (yeşil)

Z

F

Led (kehribar)

F

Etkin değil.

G

Led (kehribar)

G

Soğutma modunun etkin
olduğunu gösterir.

H

Led (kırmızı)

Y

Alarmın etkin olduğunu
gösterir.

L

Led (kehribar)

L

Pompanın statüsünü gösterir

M

Led (kehribar)

M

LED, en az bir kompresörün
etkin olduğunu gösterir.

&

LED yanıyor, kompresör 1'in
etkin olduğunu gösterir.
LED yanıp sönüyor,
kompresör 1'in başlatma
talebini gösterir.

é

LED yanıyor, kompresör 2'in
etkin olduğunu gösterir.
LED yanıp sönüyor,
kompresör 2'in başlatma
talebini gösterir.

&

é

Led (kehribar)

Led (kehribar)

Giriş suyu sıcaklığı.

Bir parametre grubu veya parametre seçildiğinde, parametre
grubuna veya parametreye ilişkin farklı LED'ler görüntülenir.

Dijital kontrol birimi doğrudan ve kullanıcı parametreleri sağlar.
Doğrudan parametreler ünitenin günlük kullanımı için önemlidir, örn.
sıcaklık ayar noktasını ayarlamak veya gerçek işletim bilgilerini
sorgulamak için. Buna karşılık kullanıcı parametreleri zaman
gecikmesi gibi gelişmiş özellikleri sağlar.
Her bir parametre bir kod ve bir değer ile tanımlanır. Örneğin: yerel
veya uzak açma/kapatma kontrolünü seçmek için kullanılan
parametrenin kodu h07 ve değeri 1 veya 0'dır.
Parametrelere genel bir bakış için bkz. "Doğrudan ve kullanıcı
parametrelerinin genel özeti" sayfa 14.

Üniteler ile çalışma
Bu bölüm, ünitelerin günlük kullanımı ile ilgilidir. Burada rutin
görevlerin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz, örneğin:
■

"Ünitenin açılması" sayfa 12 ve "Ünitenin kapatılması" sayfa 12,

■

"Soğutma sıcaklığı ayar noktasının düzenlenmesi" sayfa 12,

■

"Gerçek işletim bilgilerine başvurulması" sayfa 13,

■

"Alarmların sıfırlanması" sayfa 13,

■

"Uyarıların sıfırlanması" sayfa 13.

Örnek: Bir parametre grubuna erişirken veya parametrelere
doğrudan erişirken LED'ler F ve G görüntülenir.
NOT

Sıcaklık okuma toleransı: ±1°C.
Nümerik ekranın okunabilirliği direkt güneş ışığında
azalabilir.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Ünitenin açılması

Ünitenin kapatılması

Üniteyi soğutma modunda açmak için aşağıdakileri yapın:

Üniteyi kapatmak ve soğutma modu etkin için aşağıdakileri yapın:

1

D tuşuna yaklaşık 5 saniye basın, G LED'i görüntülenecektir.

1

Bundan sonra başlangıç işlemleri çevrimi başlatılır, programlanan
termostat fonksiyonuna bağlı olarak L LED'i, M LED'i, & LED'i ve
é LED'i yanar.
& LED'i veya é LED'inin yanıp sönmesi halinde, bu durum
kompresör 1 veya 2 başlatma talebi olduğunu gösterir. Kompresör
zamanlayıcının sıfıra ulaşmasından sonra başlatılcaktır.
Uzaktan açma/kapama kontrolü etkin ise, bkz. "Lokal
veya uzaktan açma/kapama kontrolünün seçilmesi"
sayfa 16.

NOT

2

NOT

Uzaktan açma/kapama kontrolü etkin ise, bkz. "Lokal
veya uzaktan açma/kapama kontrolünün seçilmesi"
sayfa 16.

Doğrudan parametrelerin sorgulanması ve değiştirilmesi
Menü yapısının genel bir görünümü için bkz. "Menü tanıtımı"
sayfa 21.
1

Ünite ilk kez başlatıldığında veya ünite uzunca bir zaman
süresince işletim dışı kaldığında, aşağıdaki kontrol listesini
gözden geçirmeniz önerilir.

Ana ekrandaki B üzerine 5 saniye basın.
-/- parametre grubu görüntülenir.

2

Gereken parametre grubunu seçmek için C veya D
tuşuna basın.

Anormal gürültü ve titreşimler

3

Seçilen parametre grubuna girmek için B tuşuna basın.

4

Gereken parametreyi seçmek için C veya D tuşuna
basın.

5

Seçilen parametreyi sorgulamak için B tuşuna basın.

6

Seçilen parametrenin ayarını yükseltmek, düşürmek için
sırasıyla C veya D tuşuna basın. (Yalnız okuma/yazma
parametreleri için geçerlidir.)

7

Değiştirilen ayarı onaylamak için B tuşuna basın.
VEYA
Değiştirilen ayarı iptal etmek için A tuşuna basın.

8

Parametre grubuna dönmek için A tuşuna basın.

9

Ana ekrana dönmek için A tuşuna 2 kez basın.

Ünitenin hiç bir anormal ses veya titreşim çıkarmadığına emin
olun: tespit noktalarını ve boruları kontrol edin. Kompresör
anormal sesler çıkarıyorsa, bu durum aşırı soğutucu şarjı
yapılmasından da kaynaklanabilir.
Çalışma basıncı
Ünitenin düzgün çalışmasının temini ve nominal çıkışın elde
edilmesinin garantisi için soğutucu devresinin yüksek ve alçak
basıncının kontrol edilmesi önemlidir.
Ölçülen basınçlar suyun ve dış havanın sıcaklıklarına
(ölçüm anındaki) bağlı olarak bir maksimum ve minimum
değer arasında değişir.
Soğutma
modu

Minimum

(

Alçak basınç
Yüksek
basınç
LW

3

D tuşuna yaklaşık 5 saniye basın, G LED'i sönecektir.

–5°C)

Nominal

(

35°C)

Maksimum

(

38°C)

(LW 4°C)

(LW 7°C)

(LW 20°C)

3 bar

4 bar

6,5 bar

7 bar

21 bar

24 bar

dış sıcaklık
çıkış suyu sıcaklığı

Eğer ünite birkaç dakika sonra başlatılmazsa, doğrudan
parametrelerin listesinde bulunan işletim bilgilerini sorgulayın.
Aynı zamanda "Sorun giderme" sayfa 18 bölümüne bakın.
NOT

Uzak açma/kapama kontrolü olması halinde (h07=1),
uzak anahtara seri olarak ünitenin yakınında bir
açma/kapama anahtarının takılması önerilir. Bu
durumda ünite herhangi birinden kapatılabilir.

Prosedür sırasında 30 saniye hiçbir tuşa basılmazsa, görüntülenen
parametre kodu veya değeri yanıp sönmeye başlayacaktır. Hiçbir
tuşa basmadan geçen 30 saniyeden sonra, kontrol birimi değiştirilen
hiçbir parametreyi kaydetmeden ana ekrana otomatik olarak geri
döner.

"Sensör okuma menüsü" parametrelerinin sorgulanması
Menü yapısının genel bir görünümü için bkz. "Menü tanıtımı"
sayfa 21.
b01/b02/b03
parçasıdır.
1

parametreleri

"sensör

okuma

menüsü"nün

Ana ekranda C veya D tuşuna basın.
b01 parametresi görüntülenir.
Hiçbir butona basılmaması halinde, başka bir parametre (b02
veya b03) seçmek için tekrar C veya D'ye basılana
kadar b01 sensörünün değeri görüntülenir.

2

Ana ekrana dönmek için A tuşuna basın.

Prosedür sırasında 30 saniye hiçbir tuşa basılmazsa, görüntülenen
parametre kodu veya değeri yanıp sönmeye başlayacaktır. Hiçbir
tuşa basmadan geçen diğer bir 30 saniyeden sonra, kontrol birimi
ana ekrana otomatik olarak geri döner.

Soğutma sıcaklığı ayar noktasının düzenlenmesi
1

r1 soğutma ayar noktası parametresini değiştirin.

Bu bir doğrudan parametredir, bkz. "Doğrudan parametrelerin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 12.
NOT

EUWA(*)5~24KBZW1
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İkili ayar noktası etkin kılındığında (bkz. "İkili ayar
noktası kontrolünün seçilmesi" sayfa 16).
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Gerçek işletim bilgilerine başvurulması

■fl + hp1: büyük ihtimalle bir RPP hatası olduğunu veya F4
sigortasının yandığını gösterir.

Doğrudan parametrelerin listesinde sorgulanabilecek gerçek işletim
bilgileri şunlardan ibarettir:

■ lp1:

düşük basınç anahtarının etkinleştiğini gösterir.

■ ter:

bir uzak arabirim iletişim hatası olduğunu gösterir.

■

b01: Evaporatör giriş suyu sıcaklığı,

■

b02: Evaporatör çıkış suyu sıcaklığı,

■

b03: Kullanılmıyor,

■

c10: Kompresör 1'in toplam çalışma saati,

■: ünitenin dijital kontrol birimi ile uzak kullanıcı arabirimi
arasında iletişim bozukluğu. Parametre kodu h23'ün
doğru seçildiğini onaylayın. Bu, varsayılan ayar 0
olmalıdır ve uzak kullanıcı arabirimi EKRUMCA'nın
montaj kılavuzuna göre doğru montajı onaylayın.

■

c11: Kompresör 2'nin toplam çalışma saati,

■

c15: Pompanın toplam çalışma saati.
NOT

■

■

b01, b02 ve b03 parametreleri "sensör okuma
menüsü" vasıtasıyla da sorgulanabilir. Bkz.
""Sensör okuma menüsü" parametrelerinin
sorgulanması" sayfa 12.
c10, c11 ve c15 parametrelerinin zamanlayıcılarını sıfırlamak için bkz. "Uyarıların sıfırlanması"
sayfa 13.

NOT

Alarm kodları fl ve h1 dönüşümlü olarak yanıp
sönüyorsa, alarm nedeni büyük ihtimalle ters faz
koruyucu veya yanık olan evaporatör ısıtma bandı
sigortasıdır (F4).

Bir alarmı sıfırlamak için aşağıdakileri yapın:
1

Kapanışın nedenini bulun ve düzeltin.
"Sorun giderme" sayfa 18 bölümüne bakın.

2

Bunlar doğrudan parametrelerdir, bkz. "Doğrudan parametrelerin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 12.

Alarm kodları a1, fl, hp1 veya lp1 ekranda görünüyorsa,
E kombinasyon tuşları C ve D'ye aynı anda yaklaşık
5 saniye basmak suretiyle alarmı manuel olarak sıfırlayın.
Diğer tüm durumlarda, alarm otomatik olarak sıfırlanır.
Alarm sıfırlandıktan sonra, hata kodu ve H LED'i artık ekranda
görünmez. Kontrol birimi giriş suyu sıcaklığını göstererek normal
işletimine devam eder.

Alarmların sıfırlanması
Bir alarm algılandığında, aşağıdakiler olur:
■

alarm led’i enerjilenir,

■

H LED'i görüntülenir

Uyarıların sıfırlanması

■

ekran sırasıyla alarm kodu ve giriş suyu sıcaklığını göstererek
yanıp sönmeye başlar.

Aşağıdaki alarm kodları ekranda görünebilir:

Normal işletim sırasında, kontrol biriminin ekranı dönüşümlü olarak
giriş suyu sıcaklığı ve aşağıdaki uyarı kodunu göstererek yanıp
sönmeye başlayabilir.

■ a1:

bir antifriz alarmını gösterir.

■ hc1:

■

e1:

evaporatör giriş suyu sıcaklığını ölçmek için kullanılan
NTC probunun arızalı olduğunu gösterir.

■

e2:

evaporatör çıkış suyu sıcaklığını ölçmek için kullanılan
NTC probunun arızalı olduğunu gösterir.

kompresör 1'in
bakım
gerektirdiğini
gösterir:
kompresör 1'in toplam çalışma saati (doğrudan parametre
c10) bakım uyarısı için zamanlayıcı eşiğini (kullanıcı
parametresi c14) aşmış.

■ hc2:

■

e3:

evaporatör ısıtma bandı sigortasının (F4) yanık olduğunu
veya ters faz hatası olduğunu veya I/O PCB (A2P) ile ilgili
bir sorun olduğunu gösterir.

kompresör 2'in
bakım
gerektirdiğini
gösterir:
kompresör 2'in toplam çalışma saati (doğrudan parametre
c11) bakım uyarısı için zamanlayıcı eşiğini (kullanıcı
parametresi c14) aşmış.

Bakım uyarısını hc1 veya hc2'yi sıfırlamak için aşağıdakileri yapın:
Ünitede donma koruması bulunması halinde, uzak
gösterge lamba alarmının (H3P) takılması önemle
tavsiye olunur (ünite ile verilen kablo bağlantı
şemasına bakın). Bu yapılarak, evaporatör ısıtma
bandı sigortasının (F4) aksaklığı daha erken
algılanacak ve soğuk hava esnasında devrenin
donması önlenecektir.
■ ehs:

besleme voltajının aşırı yüksek olduğunu gösterir. Bu
durumda ehliyetli bir elektrikçiye başvurun.

■ el1:

bir güç besleme hatası olduğunu gösterir (örneğin:
parazit). Bu durumda ehliyetli bir elektrikçiye başvurun.

■ el2:

bir güç besleme hatası olduğunu gösterir (örneğin:
parazit). Bu durumda ehliyetli bir elektrikçiye başvurun.

■ els:

besleme voltajının aşırı düşük olduğunu gösterir. Bu
durumda ehliyetli bir elektrikçiye başvurun.

■ epb:

ünite içinde bulunan kontrol birimi PCB'si üzerindeki
EEPROM arızasını gösterir.

■ epr:

ünite içinde bulunan kontrol birimi PCB'si üzerindeki
EEPROM arızasını gösterir.

■

fl:

pompa başlatıldıktan sonra 15 saniye boyunca veya
kompresör aktifken 5 saniye boyunca yeterli su debisi
olmadığını veya pompanın aşırı akım korumasının
devreye sokulduğunu gösterir.

■ hp1:

bir yüksek basınç anahtarının, tahliye termal koruyucunun
veya kompresör motorunun aşırı akım korumasının
etkinleştiğini veya ortam sıcaklığını ölçmekte kullanılan
NTC probunun arızalı olduğunu gösterir.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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1

Kompresör 1'in c10 çalışma saatini veya kompresör 2'nin c11
çalışma saatini sorgulayın.
Bunlar
doğrudan
parametrelerdir,
bkz.
"Doğrudan
parametrelerin sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 12.

2

c10 veya c11 parametresi görüntülendiğinde, C ve D
tuşuna aynı anda 5 saniye basın. Zamanlayıcının değeri 0 olur
ve uyarı sıfırlanır.
NOT

Zamanlayıcıları sıfırladıktan sonra gereken bakım
eylemlerini yerine getirmeyi unutmayın.
Zamanlayıcı c10 ve c11'i sıfırlamanın yanısıra,
zamanlayıcı c15'i (pompanın çalışma saatini) de aynı
şekilde sıfırlamak mümkündür.
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Dijital kontrol biriminin gelişmiş özellikleri
Bu bölüm, kontrol birimi tarafından sağlanan doğrudan
parametrelerin ve kullanıcı parametrelerinin genel bir özetini
vermektedir. Takip eden bölümde, bu parametreleri kullanarak üniteyi
nasıl ayarlayıp yapılandıracağınızı öğreneceksiniz.

Doğrudan ve kullanıcı parametrelerinin genel özeti
Doğrudan parametrelerin listesine B tuşuna yaklaşık 5 saniye
basarak erişilebilir. Aynı zamanda bkz. "Doğrudan parametrelerin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 12.
Parametre
grubu

Parametre
kodu

-/-a-

/23

Tanım

Ölçüm birimi 0=°C 1=°F

Min

Maks

0

0

1

Üniteler

Okuma/
Yazma

Kullanıcı/
Doğrudan

Modbus
Adresi

Parametre
tipi(a)

O/Y

K

5

D

Kullanıcı veya doğrudan parametre erişimi yok

-b-

-c-

b01

Evaporatör giriş suyu sıcaklığı

0,1°C

O

D

102

A

b02

Evaporatör çıkış suyu sıcaklığı

0,1°C

O

D

103

A

b03

Kullanılmıyor

0,1°C

O

D

104

A

c07

Pompa başlatma ile kompresör
başlatma arasındaki zaman gecikmesi

15

0

999

1 san

O/Y

K

238

I

c08

Ünite kapanışı ile pompa kapanışı
arasındaki zaman eşiği

0

0

150

1 dak

O/Y

K

239

I

c10

Kompresör 1'in toplam çalışma saati

x100 saat

O

D

122

A

c11

Kompresör 2'nin toplam çalışma saati

x100 saat

O

D

123

A

c14

Bakım uyarısı için bakım eşiği
(c10 ve c11)

x100 saat

O/Y

K

241

I

c15

Pompa için toplam çalışma saati

x100 saat

O

D

126

A

-d-

Kullanıcı veya doğrudan parametre erişimi yok

-f-

Kullanıcı veya doğrudan parametre erişimi yok

-h-

-r-

0

0

100

h07

Uzaktan açma/kapama etkinleştirmesi
için
0=etkin değil
1=etkin
(yalnız p34=23 olması halinde)

0

0

1

O/Y

K

15

D

h09

Kontrol birimi klavyesini kilitlemek için
0=kilitli
1=kilitsiz

1

0

1

O/Y

K

16

D

h10

BMS bağlantısı için seri adres

1

1

200

O/Y

K

256

I

h23

Adres ve bağlantı seçimi için
0=uzak kullanıcı arabirimi bağlantısı
1=MODBUS bağlantısı

0

0

1

O/Y

K

11

D

p09

Değişebilir dijital giriş seçimi S7S
0=fonksiyon yok
13=uzak ikili ayar noktası
BAŞKA DEĞERLER SEÇMEYİN

9

0

27

O/Y

K

277

I

p34

Değişebilir dijital giriş seçimi S9S
0=fonksiyon yok
13=uzak ikili ayar noktası
23=uzaktan açma/kapama (yalnız
h07 ile kombinasyon halinde etkin)
BAŞKA DEĞERLER SEÇMEYİN

23

0

27

O/Y

K

329

I

r01

Soğutma ayar noktası

12,0

7,0(b)

25,0

0,1°C

O/Y

D

41

A

r02

Soğutma farkı

3,0

0,3

19,9

0,1°C

O/Y

D

42

A

r21

Soğutma ayar noktası 2(c)

12,0

7,0(b)

25,0

0,1°C

O/Y

D

55

A

O

D

208

I

-p-

-t-

Varsayılan
değer

Kullanıcı veya doğrudan parametre erişimi yok

f-r

h99

Yazılım sürüm versiyonu

(a) D=dijital, A=analog, I=tamsayı.
(b) –2,0 ve –7,0 yalnız glikol uygulamalı ünitelere uygulanabilir.
(c) İkili ayar noktasının p09 veya p34'te etkinleştirilmesi ve ikili ayar noktası dijital girişinin kapalı olması halinde kullanılır.
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Kullanıcı parametrelerinin sorgulanması ve değiştirilmesi
NOT

Kullanıcı parametreleri sorgulanırken
parametreler de görüntülenir.

doğrudan

Menü yapısının genel bir görünümü için bkz. "Menü tanıtımı"
sayfa 21.
1

2

Dijital kontrol birimi olması halinde, A ve B tuşlarına
O görüntülenene kadar yaklaşık 5 saniye basın.
Uzak kullanıcı arabirimi olması halinde, S üzerine bir kez
basın.

Soğutma sıcaklık farkının tanımlanması
r02 soğutma fark parametresini değiştirin.
Bu bir doğrudan parametredir, bkz. "Doğrudan parametrelerin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 12.
1 kompresör için
kompresör
AÇIK
KAPALI

C ve D tuşlarını kullanarak doğru şifreyi girin. Şifre değeri
22'dir.

3

Şifreyi onaylamak ve menüye girmek için B tuşuna basın,
s-p görüntülenir.

4

Parmetre ayarlarını sorgulamak için B tuşuna basın (=s-p).
(l-p parametre seviyesinin sorgulanması anlamını taşır, ancak
bu fonksiyon kullanılmaz).
-/- parametre grubu görüntülenir.

°C
12

15
r02

evaporatörün giriş
suyu sıcaklığı

r01/
r21
2 kompresör için
kompresör
AÇIK

5

Gereken parametre grubunu seçmek için C veya D
tuşuna basın.

6

Seçilen parametre grubuna girmek için B tuşuna basın.

7

Gereken parametreyi seçmek için C veya D tuşuna
basın.

8

Seçilen parametreyi sorgulamak için B tuşuna basın.

9

Ayarı artırmak veya azaltmak için sırasıyla C veya D
tuşuna basın. (Yalnız okuma/yazma parametreleri için
geçerlidir.)

10

Değiştirilen ayarı onaylamak için B tuşuna basın.
VEYA
Değiştirilen ayarı iptal etmek için A tuşuna basın.

11

Parametre grubuna dönmek için A tuşuna basın.

12

Ana ekrana dönmek için A tuşuna 2 kez basın.

Prosedür sırasında 30 saniye hiçbir tuşa basılmazsa, görüntülenen
parametre kodu veya değeri yanıp sönmeye başlayacaktır. Hiçbir
tuşa basmadan geçen 30 saniyeden sonra, kontrol birimi değiştirilen
hiçbir parametreyi kaydetmeden ana ekrana otomatik olarak geri
döner.

KAPALI
AÇIK

°C

KAPALI

12

13.5
r02

15

evaporatörün giriş
suyu sıcaklığı

r01/
r21
Kullanıcı parametreleri ile gerçekleştirilen görevler

Ölçüm biriminin tanımlanması
Kullanıcı parametresi /23 (ölçüm birimi) ayarına bağlı olarak, tüm
sıcaklık değerleri °C (=0) cinsinden veya °F (=1) cinsinden
görüntülenir.
Bu bir kullanıcı parametresidir, bkz. "Kullanıcı parametrelerinin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 15.

Pompa başlatma ile kompresör başlatma arasındaki zaman
gecikmesinin belirlenmesi
Kullanıcı parametresi c07 pompa başlatma ile kompresör başlatma
arasındaki zaman gecikmesinin belirlenmesini sağlar.
Bu bir kullanıcı parametresidir, bkz. "Kullanıcı parametrelerinin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 15.

Ünite ile pompa kapanışı arasındaki zaman gecikmesinin
belirlenmesi
Kullanıcı parametresi c08 ünite kapanışı ile pompa kapanışı
arasındaki zaman gecikmesinin, daha açık bir şekilde ünite
kapatıldıktan sonra pompanın yine de etkin olacağı zaman sürenin
belirlenmesini sağlar.
Bu bir kullanıcı parametresidir, bkz. "Kullanıcı parametrelerinin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 15.

Bakım uyarısı için zamanlayıcı eşiğinin belirlenmesi
Kullanıcı parametresi c14 kendisinden sonra kontrol biriminin bir
bakım uyarısı veya talebi oluşturacağı bir zamanlayıcı eşiğinin
(kompresörün çalışma saati) belirlenmesini sağlar.
Bu bir kullanıcı parametresidir, bkz. "Kullanıcı parametrelerinin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 15.

Montaj ve kullanım kılavuzu

15

EUWA(*)5~24KBZW1

Paket tipi hava soğutmalı su soğutma grupları
4PW61653-1 – 2014.02

Lokal veya uzaktan açma/kapama kontrolünün seçilmesi

Kontrol birimi klavyesinin kilitlenmesi

Uzaktan açma/kapama anahtarı (müşteri tarafından takılır) ile birlikte
kullanıcı parametresi h07 kullanıcının kontrol birimi üzerindeki D
veya C tuşunu kullanmadan üniteyi açmasını sağlar.

Kullanıcı parametresi h09 ayarı 0 olarak yapıldığında, aşağıdaki
gelişmiş özellikler artık kontrol birimi aracılığıyla yapılamaz:

■

■

Kullanıcı parametresi h07 ayarı 0 (=etkin değil) olarak
yapıldığında, ünite sadece kontrol birimi üzerindeki D ve
C tuşu ile yapılabilir.
Kullanıcı parametresi h07 ayarı 1 (=etkin) olarak yapıldığında,
ünite aşağıdaki gibi açılıp kapatılabilir:
■ Uzaktan açma/kapama anahtarı açıldığında, ünite kapatılır
ve kontrol birimi üzerindeki D veya C tuşuna basarak
(5 san) üniteyi açmak/kapatmak mümkün olmaz.
■ Uzaktan açma/kapama anahtarı kapatıldığında, ünite açılır
ve kontrol birimi üzerindeki D veya C tuşuna basarak
(5 san) üniteyi açmak/kapatmak mümkün olur.

Bu bir kullanıcı parametresidir, bkz. "Kullanıcı parametrelerinin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 15.
NOT

■

Bu sadece p34 (değişebilir dijital giriş seçimi
S9S) 23 değerine (varsayılan değer) sahip olması
durumundadır.

■

Bu fonksiyon için ikili ayar noktası fonksiyonunun
seçilmesi
(p34=13)
durumunda
uzaktan
açma/kapama kontrolü etkin değildir.

İkili ayar noktası kontrolünün seçilmesi

■

doğrudan
ve
kullanıcı
parametrelerinin
değiştirilmesi
(parametreler görüntülenebilir fakat değiştirilemez),

■

zamanlayıcıların sıfırlanması.

■

soğutma veya ısıtmada üniteyi açma/kapama

Kullanıcı parametresi h09 ayarı 1 olarak yapıldığında, yukarıda
açıklanan gelişmiş özellikler kontrol birimi aracılığıyla yerine
getirilebilir.
Kullanıcı parametresi h09 değerini 1'den 0'a değiştirmek için
standart kullanıcı parametresi değiştirme prosedürü standart şifre
"22" ile kullanılabilir. Bkz. "Kullanıcı parametrelerinin sorgulanması
ve değiştirilmesi" sayfa 15.
Kullanıcı parametresi h09 değerini 0'dan 1'e değiştirmek için
kullanıcı parametresi değiştirme prosedürü atanmış şifre "11" ile
kullanılabilir. Bkz. "Kullanıcı parametrelerinin sorgulanması ve
değiştirilmesi" sayfa 15.

BMS bağlantı modbus
Opsiyonel kit adres kartı EKAC10C takılarak, Bina Yönetim Sistemi
ya da denetleyici sistem üzerinden Modbus protokolü aracılığıyla
soğutma grubu ile iletişim kurulabilir.

Kullanıcı parametreleri p09 (değişebilir dijital seçim S7S) ve p34
(değişebilir dijital seçim S9S) ikili ayar noktası kontrolünü S7S veya
S9S'ye atamak için kullanılabilir.

Modbus genel tanımı

2 farklı değiştirme dijital girişi (S7S ve S9S) için 2 farklı kontrol
mevcuttur:

İletişim ağının değişik kısımları

■

p09: değişebilir dijital giriş seçimi S7S

Adres kartı Modbus protokolünü kullanarak iletişim kurar.

■

■ Bina Yönetim Sistemi (BMS) veya denetleyici sistem.

■ 0=fonksiyon yok
■ 13=uzak ikili ayar noktası
■

p34: değişebilir dijital giriş seçimi S9S

■ Soğutma grubu veya birden fazla soğutma grupları.
■

BMS veya başka bir denetleyici sistem, soğutma gruplarıyla
adres kartı üzerinden iletişim kurabilir.
İletişimin idaresi, denetleyici BMS'nin ana birim, adres kartlarının da bağımlı birimler olduğu kuyruklamadaki ana-bağımlı
yapısına uygun olarak gerçekleşir.

■

Modbus ağı içinde bir adres atanması yoluyla soğutma grubu
denetleyici tarafından belirlenebilir. Soğutma grubunun adresi
BMS ayarlarının yapılandırılması sırasında programlanabilir.

■

Adres kartı takılmış olan her soğutma grubunun değişkenler
veritabanı, Modbus içindeki denetleyici sistem sunucusunun
değişkenlere uygun bir anlam ataması için referans noktasıdır.
Değişkenler denetleyici sistem tarafından okunabilir ve/veya
yazılabilir. Değişkenlerin salt okunur ya da okunur/yazılır olması,
bağlanan soğutma grubuna ve/veya kullanılmakta olan
uygulama programına bağlıdır.
- Eğer denetleyici sistem salt okunur durumlu bir değişkene
değer atarsa, bu komut hiç yerine getirilmeyecektir.
- Denetleyici sistem tarafından çağrılan adres kartlı bir
soğutma grubunda bulunmayan değişkenler, adres kartından
denetleyici sisteme sıfır değerinde gönderilir. Denetleyici
sistemin bunların üstesinden layıkıyla gelmesi gerekecektir.
- Denetleyici sistemin bir parametreye erim dışında değer
yazma girişiminde bulunması halinde yazma işlemi yok
sayılacaktır.

■ 0=fonksiyon yok
■ 13=uzak ikili ayar noktası
■ 23=uzaktan açma/kapama
İkili ayar noktası anahtarı açık olduğunda, birinci ayar noktası
etkinleşir (r01 soğutma ayar noktası).
İkili ayar noktası anahtarı kapalı olduğunda, ikinci ayar noktası
etkinleşir (r21 soğutma ayar noktası 2).
Bu bir kullanıcı parametresidir, bkz. "Kullanıcı parametrelerinin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 15.
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İletişim ağının iki önemli kısmı vardır:
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Modbus protokolü hakkında genel bilgi

Modbus protokolünün veri gösterimi

Adres kartında uygulanan Modicon Modbus protokolü aşağıdaki
dokümanın içeriğine uygundur:

■

■ "0" KAPALI için

Modicon Modbus Protokolü
Referans Kılavuzu
Haziran 1996, PI-MBUS-300 Rev. J

■ "1" AÇIK için.
Tüm dijital değişkenler ardışık yazmaç bitlerine atanmıştır,
bunlardan her biri şunlara sahiptir:

Uygulanan Modbus protokolü karakter iletim zamanlarına dayalı RTU
(Uzak Terminal Ünitesi) tipindedir. Konfigürasyon RS-485’in çoklu
bırakma (multi-drop) özelliğini kullanır. Modbus paketi içinde
gönderilen adres, soğutma grubunu adresler.

Modbus protokolü için uygulanmış RS485 iletişim ayarları

■ daha az anlamlı bite atanan alt adres değişkeni
■ en anlamlı bite atanan üst adres değişkeni.
■

RS485 iletişim ayarları aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:
■

Baud-hızı: 9600

■

Durma biti: 2

■

Parite: yok

Analog ve tamsayı veri
Bir analog ve tamsayı değer, ikili gösterimde 16-bitlik bir
SÖZCÜK yazmacı ile temsil edilir. Her bir yazmaç için, birinci
bayt yüksek değerli bitleri ve ikinci bayt düşük değerli bitleri
içerir.
■ Analog değişkenler ondalık olarak gösterilir:
örneğin, 10.0 değeri 0064h=100d olarak iletilir
örneğin, –10,0 değeri FF9Ch=–100d olarak iletilir

Modbus protokolü için yürütülen komutlar

■ Tamsayı değişkenler etkin değer kullanılarak iletilir:
örneğin, 100 değeri 0064h=100d olarak iletilir

Program içerisinde yürütülen komutlar listelendiği gibidir:
Modbus komutu

Dijital
Tüm dijital veriler tek bir bitle kodlanır:

Anlamı

Notlar

Adres kartı bir yazmacın 16-bit olarak dikkate alındığı yazmaçlar
üzerinde işlem yapar.

01

bobin
durumunu oku

Dijital değişkenleri
oku

bir grup mantık bobinlerinin
veya ayrı girişin yürürlükteki
durumunu (AÇIK/KAPALI)
elde eder

BMS veya denetleyici sistemin bir parametreye erim dışında değer
yazma girişiminde bulunması halinde yazma işlemi yok sayılacaktır.

02

giriş durumunu
oku

Dijital değişkenleri
oku

bir grup mantık bobinlerinin
veya ayrı girişin yürürlükteki
durumunu (AÇIK/KAPALI)
elde eder

Gerçekleştirilen hata kodu

03

saklama
yazmaçlarını
oku

Analog değişkenleri
oku

bir veya daha fazla saklama
yazmacında bulunan
yürürlükteki ikili değeri elde
eder

04

giriş yazmaçlarını oku

Analog değişkenleri
oku

bir veya daha fazla saklama
yazmacında bulunan
yürürlükteki ikili değeri elde
eder

05

tek bobini etkile

Tekli dijital
değişkenleri yaz

Tek bobini AÇIK veya
KAPALI duruma zorlar

06

tek yazmacı
önceden belirle

Tekli analog
değişkenleri yaz

bir saklama yazmacına belirli
bir ikili değeri yerleştirir

15

birden fazla
bobini etkile

Dijital değişkenler
dizisi yaz

bir dizi ardışık mantık
bobinlerini AÇIK veya
KAPALI duruma
tanımlanmaya zorlar

Ünitenin seri adresinin belirlenmesi

birden fazla
yazmacı
önceden belirle

Analog değişkenler
dizisi yaz

bir dizi ardışık saklama
yazmacına belirli ikili
değerleri yerleştirir

Denetleyici sistem ile iletişim kurmak üzere gerekli olan her bir
ünitenin benzersiz seri adresini belirlemek için parametre h10'u
ayarlayın.

16

Not:
■

Adres kartı takılmış soğutma gruplarının çeşitliliğinden dolayı
giriş değişkenleri (salt okunur durumlu) ile çıkış değişkenleri
(okunur/yazılır durumlu) arasında bir ayrım yapılmaz, bu şekilde
veritabanının bilgisi ve yönetimi denetleyici sistem üzerinde
bulunan kısma bağlıdır.

■

Sistemin genel özelliğinden dolayı, adres kartı çeşitli Modbus
komutlarına aynı şekilde yanıt verir.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Kod

1

Modbus yorumu

Koşul

Geçersiz işlev

Mesaj desteklenmiyor veya gereken
değişken sayısı izin verilen sınırdan
daha büyük (uzunluk ≤20)

BMS ayarının tanımlanması
Modbus protokolünün etkinleştirilmesi
Modbus protokolü h23 parametresi 1'e ayarlanarak etkinleşir.
Bu bir kullanıcı parametresidir, bkz. "Kullanıcı parametrelerinin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 15.

Bu bir kullanıcı parametresidir, bkz. "Kullanıcı parametrelerinin
sorgulanması ve değiştirilmesi" sayfa 15.
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Sorun giderme

Değişkenler veritabanı
BMS veya denetleyici sistem ve soğutma grubu, aynı zamanda adres
numaraları olarak adlandırılan sabit bir değişken takımı aracılığıyla
iletişim kurar. Bundan sonra, BMS veya denetleyici sistemin soğutma
grubu adres kartından okuyabileceği veya bu karta yazabileceği
dijital, tamsayı ve analog değişkenler hakkında ihtiyacınız olan
bilgileri bulacaksınız.
Tüm doğrudan ve kullanıcı parametrelerinin adresleri için bkz.
"Doğrudan ve kullanıcı parametrelerinin genel özeti" sayfa 14.

Sorun giderme işlem sırasına başlamadan önce, ünitede baştan
sona gözle muayene gerçekleştirin ve gevşek bağlantılar veya
kusurlu kablo bağlantıları gibi belirgin kusurları arayın.
Yerel Daikin satıcınıza başvurmadan önce, bu bölümü dikkatle
okuyun, size zamandan ve paradan tasarruf sağlayacaktır.
Ünitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken,
ünitenin ana şalterinin kapalı olduğundan daima emin olun.

Doğrudan veya kullanıcı parametreleri olmayan tüm
değişkenlerin genel özeti

Tanım

Bu bölüm, ünitede meydana gelebilecek belirli sorunların teşhis
edilmesi ve düzeltilmesi ile ilgili faydalı bilgiler verir.

Modbus
adresi

Parametre
tipi(a)

Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, onu eski durumuna getirmeden önce üniteyi durdurun ve emniyet cihazının neden harekete
geçtiğini anlayın. Hiçbir durumda, emniyet cihazları köprülenemez
veya fabrika ayarı dışındaki bir değere değiştirilemez. Sorunun
kaynağı tespit edilemiyorsa, yerel Daikin satıcınızla görüşün.

Devre alarmı

1=A1, HP1 veya LP1
alarm kodları etkin
0=hiç bir alarm kodu
etkin değil

Salt
okunur

41

D

Genel alarm

1=FL alarm kodu
0=hiç bir alarm kodu
etkin değil

Salt
okunur

45

D

NTC Prob alarmı

1=E1, E2 veya E3
alarm kodları
0=hiç bir alarm kodu
etkin değil

Salt
okunur

Akış anahtarı
alarmının girişi

1=kapalı
0=açık

Salt
okunur

53

D

Değişebilir dijital
S7S girişinin girdisi

1=kapalı
0=açık

Salt
okunur

54

D

Yüksek basınç
veya tahliye
koruma veya aşırı
akım alarmının
girişi

1=kapalı
0=açık

Salt
okunur

55

D

Alçak basınç
anahtarı alarmının
girişi

1=kapalı
0=açık

Salt
okunur

56

D

Değişebilir dijital
S9S girişinin girdisi

1=kapalı
0=açık

Salt
okunur

57

D

Olası nedenler
Uzak AÇMA/KAPAMA girişi etkin ve
uzak anahtar kapalıdır.

Uzak anahtarı açın veya uzak
AÇMA/KAPAMA girişinin etkinliğini
kaldırın.

Belirti 1: Ünite çalışmaya başlamıyor, ancak L LED’i yanıyor
Olası nedenler
46

Düzeltme faaliyeti

Sıcaklık ayarı doğru değildir.

Kontrol birimi ayar noktasını kontrol
edin.

Güç besleme arızası.

Besleme panosundaki gerilimi
kontrol edin.

Yanık sigorta veya kesilmiş koruma
cihazı.

Sigortaları ve koruma cihazlarını
inceleyin. Aynı büyüklük ve tipteki
sigortalarla değiştirin (bkz. "Elektrik
özellikleri" sayfa 4).

Gevşek bağlantılar.

Saha kablolarının ve ünite içi
kabloların bağlantılarını inceleyin.
Tüm gevşek bağlantıları sıkın.

Kısa devre veya kopuk teller.

Bir test aleti kullanarak devreleri test
edin ve gerekirse onarın.

D

Belirti 2: Ünite çalışmaya başlamıyor, ancak L LED’i yanıp sönüyor
Düzeltme faaliyeti

Kompresörü 1
çıkışı

1=açık
0=kapalı

Salt
okunur

59

D

Kompresörü 2
çıkışı

1=açık
0=kapalı

Salt
okunur

60

D

Geri çevirim önleme zamanlayıcı
halen çalışmaktadır.

Devre ancak yaklaşık 4 dakika sonra
çalışmaya başlayabilir.

Pompa çıkışı

1=açık
0=kapalı

Salt
okunur

61

D

Koruma zamanlayıcı halen
çalışmaktadır.

Devre ancak yaklaşık 1 dakika sonra
çalışmaya başlayabilir.

Ters çevirme
valfının çıkışı

1=açık
0=kapalı

Salt
okunur

62

D

Alarmın çıkışı

1=açık
0=kapalı

Salt
okunur

63

D

Açık veya kapalı

1=açık
0=kapalı

Okuma/
Yazma

(a) D=dijital.
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64

D

Belirti 3: Ünite çalışmaya başlamıyor ve L LED’i yanmıyor
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Aşağıdaki emniyet cihazlarından biri
harekete geçirilmiştir:
• Ters faz koruyucusu
• Aşırı akım rölesi (K*S)
• Tahliye termal koruyucusu (Q*D)
• Buharlaşma sıcaklığı
• Termostat (S*T)
• Akış anahtarı (S10L)
• Yüksek basınç anahtarı (S*HP)

Kontrol birimi üzerinde yoklayın ve
bkz. belirti 4 "Aşağıdaki emniyet
cihazlarından biri harekete
geçirilmiştir" sayfa 19. "Alarmların
sıfırlanması" sayfa 13 bölümünde
dijital kontrol biriminin açıklamasına
bakın.

Ünite antifriz alarmındadır.

Kontrol birimi üzerinde yoklayın ve
bkz. belirti 4 "Aşağıdaki emniyet
cihazlarından biri harekete
geçirilmiştir" sayfa 19. "Alarmların
sıfırlanması" sayfa 13 bölümünde
dijital kontrol biriminin açıklamasına
bakın.

Uzak AÇMA/KAPAMA girişi etkin ve
uzak anahtar kapalıdır.

Uzak anahtarı açın veya uzak
AÇMA/KAPAMA girişinin etkinliğini
kaldırın.

Klavye kilitlidir. Kullanıcı parametresi
h09 ayarı 0 yapılmıştır.

Kontrol birimi klavyesinin kilidini
açın.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Belirti 4: Aşağıdaki emniyet cihazlarından biri harekete geçirilmiştir
Belirti 4.7: Akış anahtarı etkinleştirilmiş
Belirti 4.1: Kompresörün aşırı akım rölesi

Olası nedenler

Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Fazlardan birinin arızası.

Besleme panosundaki sigortaları
kontrol edin veya besleme gerilimini
ölçün.

Gerilim çok düşük.

Besleme gerilimini ölçün.

Motorda aşırı yük.

Sıfırlayın. Arıza devam ederse, yerel
Daikin satıcınızı arayın.
SIFIRLA

Anahtar kutusu içindeki aşırı akım
rölesi üzerinde bulunan kırmızı
butona basın. Kontrol biriminin halen
sıfırlanması gerekiyor.

Belirti 4.2: Alçak basınç anahtarı

Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Su akışı çok düşük.

Su pompasını kontrol edin.
SIFIRLA

Nedeni bulduktan sonra, akış
anahtarı otomatik olarak sıfırlanır,
ancak kontrol biriminin yine de
sıfırlanması gerekir.

Belirti 5: Ünite çalıştıktan hemen sonra duruyor
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Emniyet cihazlarından biri harekete
geçirilmiş.

Emniyet cihazlarını kontrol edin (bkz.
"Aşağıdaki emniyet cihazlarından
biri harekete geçirilmiştir" sayfa 19).

Gerilim çok düşük.

Besleme panosundaki ve gerekirse
ünitenin elektrik kabinindeki gerilimi
kontrol edin (besleme kablolarından
dolayı gerilim düşüşü çok yüksek).

Düzeltme faaliyeti

Su ısı eşanjörüne gelen su akışı çok
düşük.

Su akışını artırın.

Soğutucu eksikliği.

Kaçakları kontrol edin ve gerekirse
yeniden soğutucu doldurun.

Ünite işletme sahası dışında
çalışıyor.

Ünitenin çalışma koşullarını kontrol
edin.

Su ısı eşanjörüne gelen giriş
sıcaklığı çok düşük.

Giriş suyu sıcaklığını artırın.

Kontrol birimi üzerindeki sıcaklık
ayarı çok düşük.

Sıcaklık ayarını kontrol edin ve
ayarlayın.

Akış anahtarı çalışmıyor veya su
akışı yok.

Akış anahtarını ve su pompasını
kontrol edin.

Su devresindeki ısı üretimi çok
yüksek.

Ünitenin soğutma kapasitesi çok
düşük. Yerel Daikin satıcınızı arayın.

Basınç yükselmesinden sonra,
düşük basınç anahtarı otomatik
olarak sıfırlanır, ancak kontrol
biriminin yine de sıfırlanması gerekir.

Su debisi çok yüksek.

Su debisini yeniden hesaplayın.

SIFIRLA

Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Kondenser fanı gerektiği gibi
çalışmıyor.

Fanların serbestçe döndüğünü
kontrol edin. Gerekirse temizleyin.

Kirli veya kısmen tıkanmış
kondenser.

Engelleri kaldırın sonra fırça ve hava
üfleyici ile kondenser serpantinini
temizleyin.

SIFIRLA

Kondenser girişinde ölçülen hava
sıcaklığı 43°C’yi geçemez.
Basınç düşmesinden sonra, yüksek
basınç anahtarı otomatik olarak
sıfırlanır, ancak kontrol biriminin yine
de sıfırlanması gerekir.

Belirti 4.4: Fan termal koruması etkinleştirilmiş

Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Mekanik arıza (fan bloke olmuş).

Fanın serbestçe döndüğünü kontrol
edin.

Ünite içindeki hava akışı çok düşük
veya dış sıcaklık çok yüksek.

Hava ısı eşanjörünü gereği gibi
temizleyin.

SIFIRLA

Düzeltme faaliyeti

Belirti 7: Ünitenin aşırı ses ve titreşim oluşturması
Düzeltme faaliyeti

Ünite doğru olarak sabitlenmemiş.

Üniteyi montaj kılavuzunda tarif
edildiği şekilde sabitleyin.

Belirti 8: Su debisi çok düşük
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Kesme vanası tam açık değildir.

Kesme vanasını tam açın.

Sistemde hava vardır.

Havayı alın.

Filtre temiz değil.

Filtreyi temizleyin.

Devrede bir tıkanıklık var.

Tıkanıklığı giderin.

Basınç ayar valfı yeterince açık
değildir.

Daha fazla açın.

Seçilen pompa yeterli kapasiteye
sahip değildir.

Pompada ıp kontrolü yapın.
Daha güçlü pompa takın.

Belirti 9: Pompa ses yapıyor (kavitasyon)
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Sıcaklık azalmasından sonra, termal
koruyucu otomatik olarak sıfırlanır.

Kesme vanası tam açık değildir.
Sistemde hava vardır.

Havayı alın.

Koruyucu sık sık devreye giriyorsa,
motoru değiştirin veya yerel Daikin
satıcınızı arayın.

Filtre temiz değil.

Filtreyi temizleyin.

Ön basınç ve gereken su basıncı
montaj talimatlarına uygun değil
veya genleşme kabı bozuk.

"Genleşme kabı ön yükleme
basıncının ayarlanması" sayfa 7
ve "Su doldurulması" sayfa 8
bölümünde açıklandığı gibi yeniden
hesaplayın.

Belirti 4.5: Ters faz koruyucu etkinleştirilmiş

Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Güç beslemesinin iki fazı, yanlış faz
konumunda bağlanmış.

Güç beslemesinin iki fazını ters
çevirin (lisanslı elektrikçi tarafından).

Bir faz düzgün bir şekilde
bağlanmamış.

Tüm fazların bağlantılarını kontrol
edin.
SIFIRLA

Olası nedenler

Olası nedenler

Belirti 4.3: Yüksek basınç anahtarı

Kondenserin giriş hava sıcaklığı çok
yüksek.

Belirti 6: Ünite sürekli çalışır ve su sıcaklığı yüksek kalır, kontrol birimi
üzerinde ayarlanan sıcaklıktan nispeten düşüktür

Tam olarak açın.

İki fazı ters çevirdikten veya güç
besleme kablolarını gereği gibi
bağladıktan sonra, koruyucu
otomatik olarak sıfırlanır, ancak
devre kontrol biriminin yine de
sıfırlanması gerekir.

Belirti 4.6: Tahliye termal koruması etkinleştirilmiş

Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Ünite işletme sahası dışında
çalışıyor.
SIFIRLA

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Ünitenin çalışma koşullarını kontrol
edin.
Sıcaklık azalmasından sonra, termal
koruyucu otomatik olarak sıfırlanır,
ancak kontrol biriminin yine de
sıfırlanması gerekir.
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Bakım

7

■ Motor soğutma çıkıntılarını temizleyin.

Ürünlerimizin kullanim ömrü on (10) yildir.
Ünitenin optimal kullanılabilirliğinin sağlanması için, ünite ve saha
kablo tesisatı üzerinde düzenli aralıklarla bir takım kontrol ve
incelemelerin gerçekleştirilmesi gereklidir.
Ünite iklimlendirme uygulaması için kullanılıyorsa, açıklanan
kontroller yılda en az bir kez gerçekleştirilmelidir. Ünitenin başka
uygulamalar için kullanılması durumunda, kontroller her 4 ayda bir
gerçekleştirilmelidir.
Herhangi bir bakım veya onarım faaliyetini gerçekleştirmeden önce, her zaman besleme panelindeki devre kesiciyi
kapatın, sigortaları çıkarın veya ünitenin koruma cihazlarını
açın.
Üniteyi hiçbir zaman basınç altındaki suyla temizlemeyin.

Fan motoru
■ Anormal gürültüler olup olmadığını kontrol edin. Fan veya
motor bozulmuşsa, yerel Daikin satıcınızı arayın.

8

Su temini
■ Su bağlantısının hala iyi tespit edilmiş olduğunu kontrol edin.
■ Su kalitesini kontrol edin (su kalitesi belirtimleri için ünitenin
montaj kılavuzuna bakın).

9

Akış anahtarı
Akış anahtarının kanadı üzerinde hiçbir pislik birikmesi
olmadığından emin olun

10

Su filtresi
Su filtresini temizleyin.

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler

Bertaraf gereksinimleri

Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu sera gazları
içerir.

Ünitenin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili
işlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Soğutucu tipi:

R407C

GWP(1) değeri:

1652,5

(1)

GWP = küresel ısınma potansiyeli

Avrupa mevzuatı ve yerel mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla
soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi
için lütfen yerel satıcınızla temas kurun.

Bakım faaliyetleri
Kablo bağlantıları ve güç beslemesi lisanslı bir elektrikçi
tarafından kontrol edilmelidir.
1

Hava ısı eşanjörü
Bir fırça ve üfleyici ile serpantin kanatçıklarındaki toz ve diğer
kirleticileri temizleyin. Ünitenin iç tarafından üfleme yaptırın.
Kanatçıkları bükmemeye veya zarar vermemeye dikkat edin.

2

Saha kablo bağlantıları ve güç beslemesi
■ Yerel besleme panosundaki güç besleme gerilimini kontrol
edin. Gerilim, ünite tanıtma etiketi üzerinde işaretlenen
gerilime uymalıdır.
■ Bağlantıları kontrol edin ve gereği gibi tespit edildiklerinden
emin olun.
■ Yerel besleme panosundaki devre kesici ile toprak kaçağı
detektörünün gereği gibi çalıştığını kontrol edin.

3

Ünitenin iç kablo bağlantıları
Anahtar kutusunu, gevşek bağlantılar açısından gözle kontrol
edin (terminaller ve komponentler). Elektrik komponentlerin
hasarlı veya gevşek olmadığından emin olun.

4

Toprak bağlantısı
Toprak kablolarının gereği gibi bağlanmış olarak kaldığından ve
toprak terminallerinin sıkıldığından emin olun.

5

Soğutucu devresi
■ Ünite içinde kaçak kontrolü yapın. Kaçak bulunması halinde,
yerel Daikin satıcınızı arayın.
■ Ünitenin çalışma basıncını kontrol edin. Bkz. paragraf
"Ünitenin açılması" sayfa 12.

6

Kompresör
■ Yağ kaçaklarını kontrol edin. Yağ kaçağı varsa yerel Daikin
satıcınızı arayın.
■ Anormal gürültü ve titreşimleri kontrol edin. Kompresör hasar
görmüşse, yerel Daikin satıcınızı arayın.
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Menü tanıtımı

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

B

B

A
C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

Sensör okuma menüsü
(b01/b02/b03)

C

C
D

B=
D onayla
A= iptal et

2"

C

D
2"

C

D
2"

Parametreyi seç ve oku

C/
D

A

5"

B
B

B
5"
A+B
/
S

A
C

D

A

Ana ekran

Şifreyi girin

Parametre
ayar
değerlerini
s-p veya
seviyelerini
seç
l-p(a)

Parametre
grubunu seç

Parametreyi
seç

Parametreyi
oku ve
değiştir

(a) l-p fonksiyon kullanılmaz.
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