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Türkçe

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

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

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

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of December 2017
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
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*

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.
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Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

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

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

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

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

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

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

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

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

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

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

01 Note*
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EN60335-2-40,

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

1.1

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

Hedef okuyucu
Yetkili montajcılar + son kullanıcılar
BİLGİ
Bu cihaz uzman veya eğitimli kullanıcılar tarafından
atölyelerde, hafif sanayide ve çiftliklerde ya da uzman
olmayan kimseler tarafından ticari amaçlı olarak kullanım
için tasarlanmıştır.
Doküman seti
Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu
dokümanları içerir:

Montaj ve kullanım kılavuzu
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2 Kutu hakkında
▪ Genel güvenlik önlemleri:

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

▪ Montajdan önce okumanız gereken güvenlik talimatları

Teknik mühendislik verileri

▪ Format: Kağıda basılı (dış ünite kutusundan çıkar)

▪ En son teknik verilerin bir alt kümesine bölgesel Daikin web
sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.

▪ Dış ünite montaj ve kullanım kılavuzu:
▪ Montaj ve kullanım talimatları

▪ En son teknik verilerin tam kümesine Daikin dış ağından (kimlik
denetimi gerekir) ulaşılabilir.

▪ Format: Kağıda basılı (dış ünite kutusundan çıkar)
▪ İç ünite montaj ve kullanım kılavuzu:
▪ Montaj ve kullanım talimatları

İTHALATÇI FİRMA

▪ Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

▪ Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu:

Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 1 Kat: 21-22

▪ Montaj hazırlığı, referans verileri,…

34750 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

▪ Temel ve ileri düzey kullanım için ayrıntılı adım adım talimatlar
ve gerekli bilgiler

Isı pompası ünitesinin montajı için (konum, boru sistemi ve kablo
bağlantıları) RXYQ* montaj ve kullanım kılavuzuna bakın.

▪ Format:
Dijital
dosyaların
bulunduğu
adres
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

BİLGİ
Önce iç ünite kılavuzunu ve ardından da dış ünite
kılavuzunu okuyun.

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

Montör için
2

Kutu hakkında

2.1

İç ünite

2.1.1

İç üniteden aksesuarları çıkarmak için

a

b

1×

c

1×

f

g

1×/2×

d

1×

h

1×

1×

e

8×

i

2×

3

Üniteler ve seçenekler
hakkında

3.1

İç ünite hakkında

Bu montaj kılavuzu ayrı su modülü ile inverter ısı pompası soğutma
grup ünitesine aittir. Ünite bina içine montaj için tasarlanmıştır ve
klima
amacına
yönelik
olarak
VRV
dış
üniteler
(SERHQ020+032BAW1) ile kombine edilebilir veya proses soğutma
uygulamalarında su tedariki için kullanılabilir.
Üniteler, 16,8 ila 63 kW nominal kapasiteler arasında 4 standart
büyüklükte mevcuttur.

2×

Ünite ısıtma modunda –15°C ila 35°C ve soğutma modunda –5°C ila
43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Ana bileşen su ısı eşanjörüdür.

j

k

2×

3×

l

2×

İç ünite, saha soğutucu boruları ile dış üniteye bağlanır ve dış
ünitedeki kompresör soğutucunun ısı eşanjörlerine dolaştırılmasını
sağlar.
▪ Soğutma modunda soğutucu su ısı eşanjöründen alınan ısıyı hava
ısı eşanjörüne aktarır, buradan da ısı havaya bırakılır.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

Genel güvenlik önlemleri
Montaj kılavuzu ve kullanım kılavuzu (panel 3)
Uzaktan kumanda (panel 3)
Sargı bağları (panel 3)
Kesme vanaları (panel 3)
Vida dişi bağlantı (panel 3) (1× SEHVX20+32BAW için, 2×
SEHVX40+64BAW için)
Filtre (panel 3)
Dirsek (panel 3)
Siyah izole koruma halkası (2×)
L biçimli destek (2×)
M5 vidalar (3×)
Aksesuar boruları (Ø12,7→Ø9,52 ve Ø25,4→Ø28,6)

Montaj ve kullanım kılavuzu
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▪ Isıtma modunda soğutucu hava ısı eşanjöründen alınan ısıyı su ısı
eşanjörüne aktarır, buradan da ısı suya bırakılır.
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3.2

▪ Boruların bağlanması – Hava, nem, toz. Devreye hava, nem
veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bunu önlemek için:

Sistem montaj planı

▪ Yalnızca temiz borular kullanın

a

c bd

e

f

▪ Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.

RC

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

h
FC1

FC2

FC3

M1

M2

M3

RT1

f
a
b
c
d
e
f
g
h
FC1…3
RC
RT1…3

4

g

RT2

g

RT3

g

Dış ünite
İç ünite
Plakalı ısı eşanjörü
Pompa
Genleşme kabı
Kesme vanası
Motorlu vana
Bypass vanası
Fan koil ünitesi (sahadan temin edilir)
Uzaktan kumanda
Oda termostatı

Hazırlık

4.1

Montaj yerinin hazırlanması

4.1.1

İç ünitenin montaj yeri gereksinimleri

▪ Bağlantıların yalıtımı için kaliteli bir diş yalıtım malzemesi
kullanın.
Kapasite sınıfı

Gerekli minimum su debisi

20

23 l/dak

32

36 l/dak

40

46 l/dak

64

72 l/dak

▪ Sahada temin edilen bileşenler – Su basıncı ve sıcaklığı. Saha
borularına monte edilen tüm bileşenlerin su basıncına ve su
sıcaklığına dayanabileceğini kontrol edin.
▪ Drenaj – Alçak noktalar. Su devresinin drenajının tam olarak
gerçekleşmesi için, sistemin tüm alçak noktalarında drenaj tapaları
kullanın.
▪ Pirinç harici metal borular. Pirinç dışında metal boru
kullanıldığında, pirinç ve pirinç olmayan malzemeleri birbiriyle
temas etmeyecek şekilde yalıtın. Bu şekilde galvanik korozyon
önlenir.
▪ Kesme vanaları. Ünite ile birlikte iki adet kesme vanası verilmiştir.
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi takın.

Aralık koyma ile ilgili hususları dikkate alın. "Teknik veriler"
bölümüne bakın.
DİKKAT
Cihaz genel halkın kullanımına açık değildir, kolay erişime
karşı korunmuş güvenli bir alana monte edin.
Bu ünite, hem iç hem de dış, ticari ve hafif endüstriyel
ortamda montaj için uygundur.

4.2

Su borularının hazırlanması

4.2.1

Su devresi gereksinimleri

a

b

a

c

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

d

▪ Boruların bağlanması – Mevzuat. Tüm boru bağlantılarını ilgili
mevzuata ve su girişi ve çıkışı ile ilgili “Montaj” bölümünde verilen
talimatlara uygun olarak gerçekleştirin.
▪ Boruların bağlanması – Kuvvet. Boruları bağlarken KESİNLİKLE
aşırı kuvvet uygulamayın. Boruların hasar görmesi de ünitenin
arızalanmasına yol açabilir.
▪ Boruların bağlanması – Gerekli Aletler. Yumuşak bir malzeme
olan pirinçle ilgili işlemlerde yalnızca uygun aletler kullanın. Aksi
takdirde, borular hasar görür.

b

a
b
c
d

Adaptör parçası (SEHVX40+64BAW olması halinde
sadece girişte)
Kesme vanası
Dirsek
Filtre

BİLDİRİM
Dirseği monte etmeden önce, filtreyi üzerine takın.
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4 Hazırlık
BİLDİRİM

Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

Montaj sırasında dirsek kullanılmazsa, filtrenin düzgün bir
şekilde temizlenmesini sağlamak için bir uzatma (1¼" filtre
için 5 cm uzunlukta ve 2" filtre için 6 cm uzunlukta) ile
değiştirin.

Ünitenin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için:
▪ Minimum ve maksimum su hacmini kontrol etmelisiniz.
▪ Genleşme kabı ön basıncını ayarlamanız gerekebilir.
Minimum su hacmi

BİLDİRİM
Filtreyi doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Montajın
başarısız olması veya yanlış montaj yapılması plakalı ısı
eşanjörüne kalıcı hasar verecektir.
▪ Drenaj tapaları. Devrede tam drenaj sağlanması için sistemin tüm
alçak noktalarında drenaj tapaları kullanılmalıdır. Ünite içinde bir
adet drenaj vanası temin edilmiştir.

Model

Minimum toplam su hacmi (l)

20

76

32

110

40

152

64

220
BİLGİ

▪ Havalıklar. Sistemin tüm yüksek noktalarında servis için kolayca
erişilebilecek şekilde havalıklar sağlayın. Ünite içinde otomatik bir
hava alma vanası vardır. Su devresinden havanın otomatik olarak
tahliye edilebilmesi için bu hava tahliye vanasının fazla sıkılmış
OLMADIĞINI kontrol edin. "6.2.9 Uzaktan kumanda üzerinden
saha ayarları" sayfa 16 altındaki [E‑04] saha ayarına bakın.

Ancak kritik proseslerde veya yüksek ısı yüküne sahip
odalarda ilave bir su hacmi gerekebilir.
BİLGİ
Sıcaklık kademe farkı ayarlar [A‑02] ve [F‑00] kullanılarak
değiştirilebilir. Ünite soğutmada çalıştığı sırada bunun
gerekli minimum su hacmi üzerinde etkisi vardır.

UYARI
▪ Sistemin düzgün çalışması için su sistemine bir tanzim
valfı takılması gerekir. Tanzim valfı (sahadan temin
edilir) sistemdeki su debisinin regüle edilmesinde
kullanılacaktır.

Varsayılan olarak ünite, önceki tabloda belirtilen minimum
hacim ile çalışmasını sağlayan 3,5 K değerindeki bir su
sıcaklık farkına sahip olacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak,
sıcaklık dalgalanmalarının önlenmesi gereken proses
soğutma uygulamalarında olduğu gibi daha küçük bir
sıcaklık farkının ayarlanması durumunda daha büyük bir
minimum su hacmi gerekecektir.

▪ Eğriler dışındaki bir akışın seçilmesi ünitede arıza veya
hasara neden olabilir. Aynı zamanda Teknik özelliklere
de bakın.
▪ Güvenlik aygıtı ayarına göre, su borularının maksimum sıcaklığı
50°C'dir.
▪ Her zaman sistem içinde kullanılan suyla ve ünitede kullanılan
malzemelerle uyumlu malzemeler kullanın. (Ünite boru fitingleri
pirinçten yapılmıştır, plakalı ısı eşanjörleri bakır sert lehimle bir
araya getirilmiş paslanmaz çelik 316 plakalarından yapılmıştır ve
opsiyonel pompa gövdesi dökme demirden yapılmıştır.)
▪ Boru çapını gerekli su debisine ve pompanın mevcut cihaz dışı
statik basıncına (ESP) göre seçin. Önerilen su borusu çapı için
aşağıdaki tabloya bakın.
Kapasite sınıfı

Su borusu çapı

20+32

1-1/4"

40+64

2"

Ayar [F‑00] (soğutma modu için) değerleri değiştirilirken
ünitenin düzgün çalışmasını sağlamak için, minimum su
hacmi düzeltilmelidir. Bu hacim ünitede izin verilen aralığı
aşarsa, saha borularına ilave bir genleşme kabı veya
tampon depo takılması gerekir.
Örnek:
[F‑00] ayarı değiştirildiğinde ünite üzerindeki etkisini göstermek için
66 l minimum izin verilen su hacmine sahip bir ünite ele alınacaktır.
Ünite su devresindeki en yüksek noktanın 5 m altına kurulmuştur.
[F‑00] ayarının 5°C'den (varsayılan değer) 0°C'ye değiştirildiğini
varsayalım. Aşağıdaki tablodan 5°C'nin 3,5 K ve 0°C'nin aslında
ayarlanabilecek en düşük değer olan 1 K sıcaklık farkına karşılık
geldiğini görüyoruz.
[F‑00] değeri (°C)

Sıcaklık farkı (K)

0

1

1

1,5

2

2

3

2,5

4

3

5

3,5

6

4

7

4,5

8

5

9

5,5

10

6

11

6,5

Kabın ön basıncı (Pg), montaj yükseklik farkına (H) bağlıdır:

12

7

Pg=0,3+(H/10) (bar)

13

7,5

14

8

15

8,5

BİLDİRİM
Su devresi üzerine ilave bir hava filtresinin takılması
önemle tavsiye edilir. Saha su borularından özellikle
metalik parçaların temizlenmesi için küçük parçacıkları
temizleyebilen manyetik veya siklon filtre kullanılması
önerilir. Küçük parçacıklar ünitede hasar meydana
getirebilir ve ünitenin standart filtresi tarafından
temizlenmez.
▪ Su basıncı. Saha boru sistemine takılan elemanların suyun
basıncına (maksimum 3 bar + pompanın statik basıncı)
dayanabilmesine dikkat edin.

4.2.2

4.2.3

Genleşme kabı ön basıncı hesaplama
formülü

Su hacmini ve genleşme tankı ön
basıncını kontrol etme

İç ünitede fabrikada varsayılan basıncı 1 bar olan 12 litrelik bir
genleşme kabı mevcuttur.
Montaj ve kullanım kılavuzu
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Aşağıdaki grafik eğrisinde gösterilen su hacmi düzeltme faktörü
3,5'tir; bunun anlamı minimum hacim 3,5 kat daha büyük olacak
demektir.
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▪ Genleşme kabı ön basıncının hatalı ayarlanması sistemin
arızalanmasına yol açacaktır.

Minimum su hacmi düzeltme faktörü eğrisi

a

4.0

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

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

a
b

Su hacmi düzeltme faktörü
Sıcaklık farkı (K)

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

a

9

b

64 l düzeltme faktörü ile çarpıldığında, 224 l elde edilir; bu değer 1 K
sıcaklık farkı kullanılırsa kurulumda izin verilen minimum su hacmi
olacaktır.
Şimdi sistemin yükseklik farkı için, sistemdeki hacmin bu ön basınç
(Pg) değerindeki maksimum izin verilen değerden daha düşük
olduğunun kontrol edilmesi çok önemlidir. Eğriye göz atacak olursak,
1 bar ön basınç için izin verilen maksimum hacim 350 l'dir.
Ünitenin dahili hacmi eklendikten sonra sistemdeki toplam hacim
kuşkusuz daha büyük olacaktır. Bu durumda, bir miktar ön basınç
uygulanabilir ya da saha borularına ilave bir genleşme kabı veya
tampon depo takılması gerekir.

a

4.2.5

Schrader vana

Su hacmini kontrol etmek için: Örnekler

Örnek 1
Ünite su devresindeki en yüksek noktanın 5 m altına kurulmuştur. Su
devresindeki toplam su hacmi 250 l'dir.
Hiçbir önlem veya ayar gerekli değildir.

Ön basıncın (Pg) varsayılan değeri 7 m yükseklik farkı içindir.
Sistemin yükseklik farkı 7 m'den az VE sistemdeki hacim bu ön
basınçtaki (Pg) maksimum izin verilen değerden az ise (grafiğe
bakın), bu durumda ön basınç (Pg) ayarlaması GEREKMEZ.

Örnek 2

Maksimum su hacmi

Önlemler:

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

a

3

noktaya

kurulmuştur.

Su

▪ Toplam su hacmi (420 l), varsayılan su hacminin (340 l) üzerinde
olduğundan, ön basınç düşürülmelidir.
▪ Gerekli ön basınç:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar=0,3 bar

2.5

▪ Karşılık gelen maksimum su hacmi yaklaşık 490 l'dir (grafiğe
bakın).

2

A

1.5

▪ 420 l, 490 l'nin altında olduğundan, genleşme kabı tesisat için
yeterlidir.

B

1
0.5
0

Ünite su devresindeki en yüksek
devresindeki toplam su hacmi 420 l'dir.

0

33 50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

4.3

Soğutucu akışkan borularının
hazırlanması

4.3.1

Soğutucu boru gereksinimleri

600

b
a
b
A
B

Ön basınç (bar)
Maksimum su hacmi (l)
Sistem
Varsayılan

BİLDİRİM

Tüm devredeki toplam su hacmi izin verilen maksimum su hacmini
(grafiğe bakın) aşarsa, saha borularına ilave bir genleşme kabı
takılması gerekir.

R410A soğutucu sistemin temiz ve kuru tutulması
bakımından sıkı tedbirler gerektirir. Yabancı maddelerin
(mineral yağlar veya nem dahil) sistemin içine karışması
önlenmelidir.

4.2.4

BİLDİRİM

Genleşme kabı ön basıncının
değiştirilmesi

Borular ve diğer basınç içerikli parçalar soğutucu için
uygun olacaktır. Soğutucu için fosforik asitle oksijeni
giderilmiş dikişsiz bakır kullanın.

BİLDİRİM
Genleşme kabı ön basıncını yalnızca yetkili bir montör
ayarlayabilir.
Genleşme kabının varsayılan ön basıncının (1 bar) değiştirilmesi
gerekiyorsa, şu adımları dikkate alın:
▪ Genleşme kabı ön basıncını ayarlamak için yalnızca kuru azot
kullanın.

SEHVX20~64BAW
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▪ Bütün boru uzunlukları ve mesafeler dikkate alınmış olmalıdır
(bkz. Montajcı referans kılavuzundaki boru uzunluğu hakkında).

4.3.2

Boru ebadını seçmek için

Aşağıdaki tabloları ve referans şekli (yalnız gösterim için) kullanarak
uygun ebadı belirleyin.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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5 Montaj
G1
G

L1

L

İç ünite (su modülü)
1

G2
L2

2

Dış ünite (ısı pompa ünitesi)

▪ Boru bağlantı boyutları

Su modülü

Gaz

Sıvı

Isı pompa ünitesi

Gaz

Sıvı

SEHVX20BAW

25,4

12,7

1× SERHQ020BAW1

22,2

9,52

SEHVX32BAW

25,4

12,7

1× SERHQ032BAW1

28,6

12,7

SEHVX40BAW

25,4

12,7

2× SERHQ020BAW1

22,2

9,52

SEHVX64BAW

25,4

12,7

2× SERHQ032BAW1

28,6

12,7

▪ Saha borusu boyutları

TEHLİKE: YANMA RİSKİ

Model

G/G1

L/L1

G2

L2

SEHVX20BAW

28,6

9,52

—

—

SEHVX32BAW

28,6

12,7

—

—

SEHVX40BAW

28,6

9,52

28,6

9,52

SEHVX64BAW

28,6

12,7

28,6

12,7

Üniteye erişim sağlamak için ön plakalar aşağıdaki gibi açılmalıdır:

1

Su modülü bağlantıları belirtilen boru gereksinimlerinin çapıyla
uyuşmuyorsa, hidro modül bağlantılarında redüktörler/genişleticiler
(sahadan temin edilir) kullanılarak boru çapı gereksinimleri
karşılanmalıdır.

4.3.3

Boru uzunluğu hakkında

2

3

Maksimum boru uzunluğu ve yükseklik farkı
Maksimum izin verilen boru uzunluğu

30 m

İç ve dış ünite arasındaki yükseklik farkı

<10 m

Dış ünite 1 ile dış ünite 2 arasındaki yükseklik farkı
(varsa)

0m

4.4
4.4.1

Elektrik kablolarının hazırlanması
Emniyet cihazı gereksinimleri

Güç kaynağı ilgili mevzuata göre gerekli emniyet cihazları ile
korunmalıdır, örn. ana şalter, her bir fazda yavaş atan sigorta ve
toprak kaçak koruyucu.
Kabloların seçimi ve ölçülendirilmesi ilgili mevzuata göre aşağıdaki
tabloda belirtilen bilgiler esas alınarak yapılmalıdır.
Model

Panel
1

Su modülünün elektrik aksamı

2

Su modülü (yan panel)

3

Su modülü (ön panel)

Ön plakalar açıldıktan sonra, elektrik aksam kutusuna erişilebilir.
Bkz. "5.1.2 İç ünitenin elektrik aksam kutusunu açmak
için" sayfa 8.

5.1.2

Önerilen sigortalar

SEHVX20BAW

6A

SEHVX32BAW

10 A

İç ünitenin elektrik aksam kutusunu
açmak için
BİLDİRİM
Elektronik aksam kutusu kapağını açarken aşırı kuvvet
UYGULAMAYIN. Aşırı kuvvet kapağı deforme ederek
ekipman arızasına yol açacak su girişine neden olabilir.

SEHVX40BAW
SEHVX64BAW
BİLDİRİM
Artık akımla çalışan devre kesiciler kullanıldığında, yüksek
hız tipi 300 mA değerinde artık çalışma akımı
kullanılmalıdır.

5

Montaj

5.1

Ünitelerin açılması

5.1.1

İç üniteyi açmak için

1

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
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5.2

İç ünitenin montajı

5.3

Su borularının bağlanması

5.2.1

Montaj yapısını hazırlamak için

5.3.1

Saha boruları bağlanırken alınması
gereken önlemler.

Titreşim ve gürültüyü önlemek için ünitenin yeterince sağlam bir
zemin üzerine düz olarak kurulduğundan emin olun.

BİLGİ

▪ Ünite duvara monte edilmelidir.

Aynı zamanda aşağıdaki bölümlerde bulunan önlem ve
gereksinimleri de okuyun:

▪ Eğilmesini önlemek için ünite sabitlenmelidir.

▪ Genel güvenlik önlemleri

▪ Tercih edilen montaj uzunlamasına sağlam bir alt yapı (çelik
profilden çerçeve veya beton) üzerinedir.

▪ Hazırlık

▪ Minimum montaj alanı gereksinimlerine uyun.

Su borularını bağlamak için

396

Su bağlantıları, su giriş ve çıkışlarına uyularak ilgili mevzuat ve ünite
ile birlikte verilen genel görünüm şemasına göre yapılmalıdır.
BİLDİRİM
Boruları bağlarken KESİNLİKLE aşırı kuvvet uygulamayın.
Boruların hasar görmesi de ünitenin arızalanmasına yol
açabilir.

500

Su devresine pislik girerse sorunlar çıkabilir. Bu nedenle, su
devresini bağlarken aşağıdakileri daima dikkat edin:
▪ Yalnız temiz borular kullanın.
▪ Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.

200

766.5

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

500
(mm)

▪ Alt kirişlerdeki delikleri kullanarak üniteyi zemine sabitleyin.

▪ Bağlantıların sızdırmazlığı için güvenilir bir diş sızdırmazlık
malzemesi kullanın. Conta sistemin basınçlarına ve sıcaklıklarına
dayanabilmelidir.
▪ Pirinç dışında metal boru kullanıldığında, galvanik korozyona mani
olmak için mutlaka her iki malzemeyi birbirinden yalıtın.
▪ Basınç boşaltma valfı için düzgün bir drenaj sağlandığından emin
olun.
▪ Pirinç yumuşak bir malzeme olduğundan su devresi bağlantılarını
yaparken uygun aletler kullanın. Uygun olmayan aletler borularda
hasara neden olacaktır.

▪ Düşmesini önlemek için üniteyi 2 adet aksesuar L şeklindeki
desteği kullanarak duvara sabitleyin. Destekler su modülünün üst
paneline sabitlenebilir (iki taraftan da 2× M5 vidalar, ancak üst
plakanın sağ tarafına bir vida zaten takılmıştır).

a

▪ Sistemin düzgün çalışması için su sistemine bir tanzim valfı
takılması gerekir. Tanzim valfı (sahadan temin edilir) sistemdeki
su debisinin regüle edilmesinde kullanılacaktır.

5.3.2
b

a
b

Aksesuar torbasından 2 vidayla üst plakanın sol tarafına bir
L-şekilli destek takın
Aksesuar torbasından 1 vida ve üniteye önceden takılı
1 vidayla üst plakanın sağ tarafına diğer L-şekilli desteği
takın

Su devresini doldurmak için

1

Su girişini drenaj ve doldurma vanasına bağlayın.

2

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

3

Basınç göstergesi yaklaşık 2,0 bar basınç gösterene kadar
suyla doldurun. Hava alma vanalarını kullanarak devredeki
havayı mümkün mertebe çıkarın ("6.2.9 Uzaktan kumanda
üzerinden saha ayarları" sayfa 16 altındaki saha ayarı [E‑04]'e
bakın).

BİLDİRİM
Ünitenin sabitleneceği duvar veya kaide malzemesi türü
için uygun vidayı kullanın.
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ucunu kestikten sonra, aksesuar borusu 1'i sıvı bağlantısına,
aksesuar borusu 2'yi gaz bağlantısına sert lehimleyin.
SEHVX32BAW için, hem sıvı hem de gaz soğutucu borularının
ucunu kestikten sonra, saha borusunu doğrudan sıvı bağlantısına
ve aksesuar borusu 2'yi gaz bağlantısına sert lehimleyin.
SEHVX40BAW için, SEHVX20BAW için olan prosedürü iki kez
uygulayın. SEHVX64BAW için, SEHVX32BAW için olan
prosedürü iki kez uygulayın.

BİLDİRİM
▪ Su devresindeki hava arızaya neden olabilir. Doldurma
sırasında, devredeki tüm havanın boşaltılması mümkün
olmayabilir. Kalan hava, sistemin ilk çalışma saatleri
esnasında otomatik hava tahliyesi vanalarından
boşaltılacaktır. Daha sonra su ilave edilmesi
gerekebilir.
▪ Sistemdeki havayı boşaltmak için, "7 Devreye
alma" sayfa 21 bölümünde açıklanan özel işlevi
kullanın.

BİLDİRİM
Sert lehim işleminden sonra, boru desteklerindeki
kelepçeleri kullanarak boruları üniteye sabitleyin.

BİLDİRİM
Manometre üzerinde gösterilen su basıncı, su sıcaklığına
bağlı olarak değişecektir (daha yüksek su sıcaklığında
daha yüksek basınç).

b

a

VRV
C1

Bununla birlikte, devreye hava girmesinin önlenmesi için su
basıncı her zaman 1 bar üzerinde kalmalıdır.
BİLDİRİM

d

C1

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

C2

BİLGİ

c

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

5.3.3

VRV
C2

Su borularının yalıtımını sağlamak için

Soğutma işletimi sırasında yoğuşmanın ve soğutma, ısıtma
kapasitesindeki düşüşün önlenmesinin yanı sıra kış aylarında
dışarıdaki su borularının donmasının önlenmesi için komple su
devresi, tüm borular dahil yalıtılmalıdır. –15°C ortam sıcaklığında
dışarıdaki su borularında donmanın önlenmesi için yalıtım
malzemelerinin kalınlığı λ=0,039 W/mK değerinde en az 13 mm
olmalıdır.

d

g

C2
a
b
c
d
e
f
g

Soğutucu borularının bağlanması

▪ SEHVX20+32BAW için, yan servis plakasındaki montaj deliğini
açın ve olabilecek çapakları örtmesi için izole koruma halkasını
(aksesuar) takın. SEHVX40+64BAW için, yan servis plakasındaki
üst ve alt montaj deliklerinin her ikisini de açın ve olabilecek
çapakları örtmesi için izole koruma halkalarını (aksesuar) takın.

C1

f

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

5.4

g

e

İç ünite
Dış ünite 1
Dış ünite 2 (sadece SEHVX40+64BAW olması halinde)
Soğutucu boruları
Pompa
Anahtar kutusu
Evaporatör

5.5

Soğutucu akışkan doldurma

5.5.1

İlave soğutucu miktarını belirlemek için
BİLGİ
Bir test laboratuvarında son şarj ayarlaması için satıcınıza
başvurun.

Soğutucu tipi: R410A
Küresel ısınma potansiyel (GWP) değeri: 2087,5

a

b

İlave soğutucu
dayanmaktadır.

şarjı

hesaplaması,

sıvı

boru

boyutuna

Formül:
R=(XØ9,52×0,059)+(XØ12,7×0,12)
R
a
b

Montaj deliği
İzole koruma halkası

▪ Önce, ünite içindeki soğutucu sıvı borusunu kelepçeden yaklaşık
7 cm önce ve soğutucu gaz borusunu kelepçeden 4 cm önce
kesin. Boru kesme aletinin boru tesisatına müdahale etmesini
önlemek için bu gereklidir. Borulardaki çapakları temizleyin.

X1, 2

Şarj edilecek ilave soğutucu [kg cinsinden ve 1 ondalık
basamağa yuvarlanmış olarak]
Øa ebatta sıvı borularının toplam uzunluğu [m]

Örnek
SEHVX64BAW + 2× SERHQ032BAW1
R=(L1+L2)Ø12,7×0,12

▪ Saha soğutucu borularını, su modülü üzerindeki boru
bağlantılarına bağlamak için aksesuar borularını kullanın.
SEHVX20BAW için, hem sıvı hem de gaz soğutucu borularının
Montaj ve kullanım kılavuzu
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5.6

Elektrik kablolarının bağlanması

5.6.1

Saha kabloları: Genel bakış

c

a

X1M
▪ Ünite üzerindeki saha kablo tesisat işlemlerinin çoğu elektrik
aksam kutusu içindeki terminal blokları üzerinden yapılacaktır.
Terminal bloklarına erişim için, elektrik aksam kutusu servis
panelini çıkartın. Bkz. "5.1 Ünitelerin açılması" sayfa 8.

K1P K1S

A8P
C2

▪ Elektrik aksam kutusunun kablo girişlerinde kablo bağı tespitleri
bulunmaktadır.

VRV
C2

X2M

A3P
C1

Kablo şeması üniteyle birlikte verilir, anahtar kutusu kapağının iç
kısmında bulunur.

F1F2

X4M F1F2

5.6.2

Güç beslemesini yönlendirmek ve tespit
etmek için

A5P
C2

A1P
C1

X3M F1F2

A4P

b

A6P
F1F2 VRV
C1

LV

f

PS

C2

d
e
a
b
c
d
e
f

LV

f

C1

Anahtar kutusu
Dış ünite 1
Dış ünite 2 (sadece SEHVX40+64BAW olması halinde)
Pompa
Anahtar kutusu
Evaporatör

BİLDİRİM

HV

PS

Güç kaynağı kablosu ve iletişim kablosu dahil değildir.

5.6.4

PS
HV
LV

Güç beslemesi
Yüksek gerilim
Alçak gerilim

Kabloları mümkün olduğunca sağlanan kablo giriş rakorlarından
yönlendirin.

5.6.3

Güç beslemesi ve iletim kablolarını
bağlamak için

Uzaktan kumandayı kurmak için

Kullanışlı şekilde ünitenin ayarlanması, kullanılması ve bakımının
yapılmasını sağlayan bir uzaktan kumanda ünite ile birlikte verilir.
Uzaktan kumandayı çalıştırmadan önce bu montaj prosedürünü
izleyin.
Kablo özellikleri

Değer

Tip

2 tel

Kesit

0,75~1,25 mm2

Maksimum uzunluk

500 m

1

Elektrik aksam kutusunun kapağını açın.

BİLDİRİM

2

Uygun kablo kullanarak, kablo bağlantı şemasında gösterildiği
gibi güç kaynağını ve iletişim kablolarını uygun terminallere
bağlayın.

Bağlantı kabloları dahil DEĞİLDİR.

3

4

Gerginliğin alınmasını sağlamak ve borulara ve keskin
kenarlara değmediğinden emin olmak için kabloları kablo
bağlarıyla kablo bağı tespitlerine sabitleyin. Demet halindeki
kabloları hiçbir zaman sıkıştırmayın.

BİLDİRİM
Aksesuar uzaktan
EDİLMELİDİR.

kumanda

iç

mekana

monte

1

Uzaktan kumandanın arka kısmındaki yarıklara bir düz
tornavida takın ve uzaktan kumandanın ön kısmını çıkarın.

2

Uzaktan kumandayı düz bir zemine bağlayın.

Elektrik aksam kutusunun kapağını kapatın.
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6 Yapılandırma

3

BİLDİRİM

BİLGİ

Montaj vidalarını aşırı sıkarak uzaktan kumandanın alt
kısmının şeklini BOZMAMAYA dikkat edin.

Çoklu ünite kontrolü için uzaktan kumandayı üniteye
yukarıda talimat verildiği şekilde bağlayın. Bu kumanda ile
kontrol edilecek diğer tüm üniteler için önceki ünitenin
P1'ini sonraki ünitenin P1'ine, önceki ünitenin P2'sini
sonraki ünitenin P2'sine, vb. bağlayın.

Uzaktan kumandanın terminallerini ve ünite içindeki terminalleri
(P1 ila P1, P2 ila P2) şekilde gösterildiği gibi bağlayın.

a

P1
P2

a

P1
P2

f

P1 P2

P1 P2

P1 P2

b
P1 P2
P2 P1

P2 P1

Bu 16 PCB ile sınırlıdır, SEHVX20+32BAW, 1 PCB olarak
ve SEHVX40+64BAW 2 PCB olarak sayılır.

c

5.6.5
d

e
a
b
c
d
e
f

Ünite
Uzaktan kumandanın arka kısmı
Uzaktan kumandanın ön kısmı
Arkadan kablo bağlantısı
Üstten kablo bağlantısı
Kabloların içinden geçmesi için yan keski kullanarak
parçayı kertin

Opsiyonel ekipmanların montajı için opsiyonel ekipmanlar ile verilen
montaj kılavuzuna veya bu ünite ile verilen eklere bakın.

6

Bu bölümde yer alan bütün bilgilerin montajcı tarafından
sırasıyla okunması ve sistemin uygulanabilir şekilde
düzenlenmesi önemlidir.

▪ Kablo bağlantılarını yaparken, elektrik gürültüsü (harici
gürültü) alınmasını önlemek için kabloları güç besleme
kablolarından uzağa yerleştirin.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

▪ Uzaktan kumanda kasasının içinden geçmesi gereken
bölümlerde kablo zırhını soyun (L).

4

6.1

Alttaki klipslerden başlayarak uzaktan kumandanın üst kısmını
tekrar takın.

Yapılandırma
BİLGİ

BİLDİRİM

L

Opsiyonel ekipmanları monte etmek için

Genel bakış: Konfigürasyon

Bu bölümde, monte edildikten sonra sistemi yapılandırmak için
yapmanız ve bilmeniz gerekenler açıklanmıştır.
Şunlar hakkında bilgi içerir:
▪ Saha ayarlarının yapılması

1

BİLGİ
Bu bölümde yer alan bütün bilgilerin montajcı tarafından
sırasıyla okunması ve sistemin uygulanabilir şekilde
düzenlenmesi önemlidir.
DİKKAT

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

Takarken kabloları SIKIŞTIRMAYIN.
Eğer standart uzaktan kumandaya ilave olarak opsiyonel bir uzaktan
kumanda (EKRUAHTB) da kurulursa:
5

Her iki uzaktan kumandanın elektrik kablolarını açıklandığı
şekilde bağlayın.

6

SS1 seçici anahtarını kullanarak bir ana ve bir de bağımlı
uzaktan kumanda seçin.

PCB
S
M

SS1

S
M

Saha ayarlarının yapılması

6.2.1

Saha ayarlarının yapılması hakkında

Ayarların yapılması ana ünite aracılığıyla gerçekleştirilir.
Saha ayarları yapmanın yanında, ünitenin
parametrelerinin onaylanması da mümkündür.

Bağımlı
Ana

Sadece ana olarak ayarlanan uzaktan kumanda oda
termostatı olarak kullanılabilir.

Montaj ve kullanım kılavuzu

geçerli

işletim

Basma butonlar ve DIP anahtarlar
Öğe

BİLGİ
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6.2

Basma butonlar

Açıklama
Basma butonlar çalıştırılarak şunlar yapılabilir:
▪ Mod değiştirilir.
▪ Saha ayarları gerçekleştirilir (talep işletimi,
düşük gürültü, vs.).
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Öğe

H1P
H2P~H7P
H8P

Açıklama

DIP anahtarları

▪ DS1 (1): SOĞUTMA/ISITMA seçici
▪ DS1 (2~4): KULLANILMIYOR. FABRİKA
AYARINI DEĞİŞTİRMEYİN.

Modu gösterir
Ayarları ve değerleri ikili kod biçiminde gösterir
Saha ayarları için KULLANILMAZ, ancak başlangıç
işlemleri sırasında kullanılır

Örnek:
[H1P - 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1]

▪ DS2 (1~4): KULLANILMIYOR. FABRİKA
AYARINI DEĞİŞTİRMEYİN.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Açıklama
Varsayılan durum

Aynı zamanda bkz.:
(H1P KAPALI)

▪ "6.2.2 Saha ayar bileşenleri" sayfa 13

Mod 1

▪ "6.2.3 Saha ayar bileşenlerine erişmek için" sayfa 13
(H1P yanıp sönüyor)
Mod 1 ve 2

Mod 2
Açıklama

Mod
Mod 1

(H1P AÇIK)

Mod 1 dış ünitenin geçerli durumunu izlemek
için kullanılabilir. Ayrıca bazı saha ayarı
içerikleri de izlenebilir.

(monitör ayarları)
Mod 2

0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0

Genel olarak, saha ayarları değiştirildikten
sonra özel müdahale olmaksızın normal işletim
sürdürülebilir.
Bazı saha ayarları özel işletim için kullanılır
(örn. 1 seferlik işletim, gaz toplama/vakumlama
ayarı, manuel soğutucu ekleme ayarı, vs.).
Böyle bir durumda, normal işletimin
başlayabilmesi için özel işletimin kesilmesi
gerekir. Aşağıdaki açıklamalarda
gösterilecektir.

(mod 2'de)

(H2P~H7P = ikili 8)

Mod 2 sistemin saha ayarlarını değiştirmek için
kullanılır. Geçerli saha ayar değerinin
sorgulanması ve geçerli saha ayar değerinin
değiştirilmesi mümkündür.

(saha ayarları)

Ayar 8

0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0

Değer 4
(mod 2'de)

(H2P~H7P = ikili 4)

6.2.3

Saha ayar bileşenlerine erişmek için

Saha ayarlarını yapmak için muayene kapağını çıkarın.

a
b

Aynı zamanda bkz.:
a
b

▪ "6.2.4 Mod 1 veya 2‘ye erişmek için" sayfa 13
▪ "6.2.5 Mod 1'i kullanmak için" sayfa 14

Muayene kapağı
Anahtar kutusu kapağı

Canlı parçalara dokunmamak için anahtarları ve basma butonları
izoleli bir çubuk (kapalı bir tükenmez kalem gibi) ile çalıştırın.

▪ "6.2.6 Mod 2'yi kullanmak için" sayfa 14
▪ "6.2.7 Mod 1: Monitör ayarları" sayfa 14
▪ "6.2.8 Mod 2: Saha ayarları" sayfa 15
Sisteminin yapılandırmasına devam etmek için ünitenin PCB'sine
birtakım girişlerin sağlanması gerekir. Bu bölüm PCB üzerindeki
basma butonları/DIP anahtarları çalıştırarak manuel girişin nasıl
yapılabileceğini ve LED'lerden geri beslemenin nasıl okunabileceğini
açıklamaktadır.

İş tamamlandıktan sonra, muayene kapağını elektrik aksam kutusu
kapağındaki yerine taktığınızdan emin olun.
BİLDİRİM
Çalışırken elektrik aksam kutusu üzerindeki servis kapağı
haricinde bütün dış panellerin kapalı olduğundan emin
olun.

BİLGİ
İşlemin ortasında şaşırırsanız, BS1 butonuna basın. O
zaman ayar modu 1’e döner (H1P kapalıdır).

6.2.2

Saha ayar bileşenleri
6.2.4

Saha ayarlarını yapmak için bileşenler şu şekildedir:
MODE
H1P

Gücü açmadan önce, elektrik aksam kutusunun kapağını
sıkıca kapatın.

TEST:
HWL:

IND

H2P

C/H SELECT
L.N.O.P. DEMAND MULTI
MASTER SLAVE

H3P

H4P

H5P

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MODE

SET

RETURN

TEST

RESET

BS1~BS5
H1P~H8P

H6P

H7P

Üniteler AÇIK konuma getirildikten sonra, görüntü birimi varsayılan
durumuna geçer. Buradan mod 1 ve mod 2'ye erişebilirsiniz.

H8P

Basma butonlar
LED'ler
AÇIK ( ) KAPALI ( ) Yanıp sönüyor (

Mod 1 veya 2‘ye erişmek için

Başlangıç işlemleri: varsayılan durum
BİLDİRİM

)

Basma butonlar
Saha ayarlarını yapmak için basma butonları kullanın.

Gücün karter ısıtıcısına gitmesinin sağlanması ve
kompresörün korunması için çalıştırmadan 6 saat önce
gücü açtığınızdan emin olun.
Dış ünitenin güç beslemesini ve harici işletim anahtarını açın.
Başlangıç işlemlerinden sonra ekranın gösterim durumu aşağıdaki
gibi olacaktır (fabrikadan sevk edilirken varsayılan durum).

LED'ler
LED'ler, [Mod-Ayar]=Değer şeklinde tanımlanan saha ayarları
hakkında geri besleme verir.
SEHVX20~64BAW
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Neyi
Çoklu ünite

Nasıl

Mod 2'de seçilen ayarın
değerini değiştirme

Sol ünite (ana)
Sağ ünite (bağımlı)

10~12 dakika sonra varsayılan durum görüntülenmiyorsa, arıza
kodunu kontrol edin. Arıza kodunu duruma göre çözümleyin.

▪ Seçilen ayarın değerine erişim BS3
butonuna 1 kez basılarak yapılır.

Normal mikrobilgisayar çalışmasını belirtmek için HAP LED yanıp
söner.

▪ Şimdi seçilen ayarın gereken değerini
seçmede BS2 kullanılır.

Modlar arasında geçiş

▪ Gereken değer seçildiğinde, değer
değişikliğini BS3 butonuna 1 kez
basarak belirleyebilirsiniz.

Varsayılan durum, mod 1 ve mod 2 arasında geçiş yapmak için BS1
kullanılır.

B

S1

S1

[5

S1

▪ Seçilen
değere
göre
işletimi
başlatmak için BS3 butonuna tekrar
basın.

B

B

S1

a

B

▪ Mod 2 seçildikten sonra (BS1
butonuna 5 saniyeden fazla basın),
istenen ayarı seçebilirsiniz. Bu işlem
BS2 butonuna basılarak yapılır.

s]

b

6.2.7

c
a
b
c
BS1
BS1 [5 s]

Varsayılan durum (H1P KAPALI)
Mod 1 (H1P yanıp sönüyor)
Mod 2 (H1P AÇIK)
BS1 butonuna basın.
BS1 üzerine en az 5 sn basın.

Mod 1: Monitör ayarları

Mod 1'de (ve varsayılan durumda) aşağıdaki bilgiler okunabilir:
Değer / Açıklama
H2P

Geçerli işletim durumunu gösterir.
KAPALI

BİLGİ

Normal işletim durumu.

Ayar işleminin ortasında şaşırırsanız, başlangıç durumuna
dönmek için BS1 butonuna basın.

AÇIK
Anormal işletim durumu.

6.2.5

Mod 1'i kullanmak için

YANIP
SÖNÜYOR

Mod 1, ünitenin durumunu izlemek için kullanılır.
Neyi

Nasıl

Monitör modu 1'e erişim

Çıkmak ve başlangıç
durumuna dönmek için

6.2.6

H6P

Mod 1 seçildikten sonra (BS1 butonuna
bir kez basın), istenen ayarı
seçebilirsiniz. Bu işlem BS2 butonuna
basılarak yapılır.
BS1 butonuna basın.

ayarlarının

Mod 2'de değişiklik ve
ayara erişim

girilmesi

için

ana

ünite

Nasıl
Mod 2 seçildikten sonra (BS1 butonuna
5 saniyeden fazla basın), istenen ayarı
seçebilirsiniz. Bu işlem BS2 butonuna
basılarak yapılır.
Seçilen ayarın değerine erişim BS3
butonuna 1 kez basılarak yapılır.

Çıkmak ve başlangıç
durumuna dönmek için

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Ünite halihazırda düşük gürültü kısıtlamaları
altında çalışmıyor.
AÇIK

Düşük gürültü işletimi, nominal işletim koşullarına nazaran
ünite tarafından oluşturulan gürültüyü azaltır.

Mod 2 dış ünitenin ve sistemin saha ayarlarını yapmada kullanılır.
Neyi

KAPALI

Ünite halihazırda düşük gürültü kısıtlamaları
altında çalışıyor.

Mod 2'yi kullanmak için

Mod 2'de saha
kullanılmalıdır.

Hazırlık veya test hazırılığı safhasında

Düşük gürültü işletiminin durumunu gösterir.

Düşük gürültü işletimi mod 2'de ayarlanabilir. Kompresör
ünitesi ve ısı eşanjör ünitesinin düşük gürültü işletimini
etkinleştirmenin iki yöntemi vardır.
▪ Birinci yöntem saha ayarı ile geceleyin otomatik bir düşük
gürültü işletimi etkinleştirmektir. Ünite seçilen zaman
dilimlerinde
seçilen
düşük
gürültü
seviyesinde
çalışacaktır.
▪ İkinci yöntem harici bir girişe dayalı düşük gürültü işletimi
etkinleştirmektir. Bu işlem için opsiyonel bir aksesuar
gerekir.

BS1 butonuna basın.

SEHVX20~64BAW
Ayrı su modülü ile inverter ısı pompası soğutma grup ünitesi
4P508019-1 – 2017.10

6 Yapılandırma
Değer / Açıklama
H7P

Güç tüketimi sınırlama işletiminin durumunu gösterir.
KAPALI
Ünite halihazırda güç tüketimi sınırlamaları
altında çalışmıyor.
AÇIK
Ünite halihazırda güç tüketimi sınırlaması
altında çalışıyor.
Güç tüketimi sınırlama, nominal işletim koşullarına nazaran
ünite tarafından tüketilen gücü azaltır.
Güç tüketimi sınırlama mod 2'de ayarlanabilir. Kompresör
ünitesinin güç tüketimi sınırlamasını etkinleştirmenin iki
yöntemi vardır.
▪ Birinci yöntem saha ayarı ile bir zorunlu güç tüketim
sınırlamasını etkinleştirmektir. Ünite daima seçilen güç
tüketim sınırlamasında çalışacaktır.
▪ İkinci yöntem harici bir girişe dayalı güç tüketimi
sınırlamasını etkinleştirmektir. Bu işlem için opsiyonel bir
aksesuar gerekir.

6.2.8

Mod 2: Saha ayarları

Sistemi yapılandırmak için saha ayarlarını yapmak üzere BS2 butonuna basın. LED'ler ayar/değer rakamını ikili olarak verir.
Ayar

Değer
Açıklama

(= ikili)

Etkin değil.
Fan yüksek statik basınç ayarı.

(varsayılan)
Etkin.

Dış ünite fanının verdiği statik basıncı artırmak için bu ayar
etkinleştirilmelidir.

Etkin değil
Geceleyin otomatik düşük gürültülü işletimi ve seviyesi.

(varsayılan)
Seviye 1

Bu ayar değiştirilerek, ünitenin otomatik düşük gürültü işletim
fonksiyonu etkinleştirilir ve işletim seviyesi tanımlanır. Seçilen
seviyeye bağlı olarak, gürültü seviyesi düşürülecektir.

Seviye 2
Seviye 3
Seviye 1
Seviye 2

Harici kontrol adaptörü yoluyla düşük gürültü işletim seviyesi.
Üniteye harici bir sinyal gönderildiğinde sistemin düşük gürültü
işletim koşullarında çalışması gerekiyorsa, bu ayar uygulanacak
düşük gürültü seviyesini tanımlar.

Seviye 3<Seviye 2<Seviye
1

Seviye 3<Seviye 2<Seviye
1

(varsayılan)
Seviye 3

Bu ayar yalnız harici kontrol adaptörü (DTA104A62) takılı
olduğunda ve ayar [2‑12] etkinleştirildiğinde etkili olacaktır.
Seviye 1
Harici kontrol adaptörü yoluyla güç tüketimi sınırlama düzeyi
(DTA104A62)

Seviye 2

Seviye 3<Seviye 2<Seviye
1

(varsayılan)

Üniteye harici bir sinyal gönderildiğinde sistemin güç tüketimi
sınırlandırma şartları altında çalışması gerekiyorsa, bu ayar
uygulanacak olan güç tüketimi sınırlandırma düzeyini tanımlar.
Düzey tabloya göredir.

Seviye 3

Etkin değil.
Düşük gürültü fonksiyonu ve/veya güç tüketimi sınırlandırma
etkinleştirmesini harici kontrol adaptörü (DTA104A62) yoluyla
yapın.

(varsayılan)
Etkin.

Üniteye harici bir sinyal gönderildiğinde sistemin düşük gürültü
işletimi veya güç tüketimi sınırlandırma şartları altında çalışması
gerekiyorsa bu ayar değiştirilmelidir. Bu ayar yalnız iç ünitede
harici kontrol adaptörü (DTA104A62) takılı olduğunda etkili
olacaktır.
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Ayar

Değer
Açıklama

(= ikili)

Etkin değil
Soğutucu geri kazanma/vakumlama modu.

(varsayılan)
Etkin

Bu, dış modülün bir saha ayarıdır. SEHVX40+64BAW olması
halinde, ayarı her iki dış modülde de yapın.
Sistemden soğutucuyu dışarı almak üzere açık bir yol elde etmek
veya kalıntı maddeleri temizlemek ya da sistemi vakumlamak için
soğutucu geri alma veya vakumlama işleminin gereği gibi
yapılabilmesi bakımından soğutucu devresinde gerekli vanaları
açacak bir ayarın uygulanması gereklidir.
Soğutucu geri alma/vakumlama modunu durdurmak için BS1
butonuna basın. BS1 butonuna basılmazsa, sistem soğutucu geri
alma/vakumlama modunda kalacaktır.

6.2.9

Uzaktan kumanda üzerinden saha ayarları

Kullanıcı, uzaktan
değiştirebilir.

kumandayı

kullanarak

saha

ayarlarını

Her saha ayarına, uzaktan kumanda ekranında gösterilen 3
basamaklı bir numara veya kod örn. [5-03] atanmıştır. İlk basamak
[5] 'birinci kod' ya da saha ayar grubudur. İkinci ve üçüncü basamak
[03] birlikte 'ikinci kod' olur.

4

Seçilen saha ayarının değerini değiştirmek için
üzerine basın.

ve

5

Yeni değeri kaydetmek için

6

Gerektiği gibi diğer saha ayarlarını değiştirmek için önceki
adımları tekrarlayın.

7

Tamamlandığında, saha ayar modundan çıkmak için
basın.

üzerine basın.

üzerine

BİLGİ
▪ Belirli bir saha ayarında yapılan değişiklikler yalnız
üzerine basıldığında kaydedilir. Yeni bir saha ayar
koduna geçilmesi ya da
üzerine basılması
değişiklikleri geçersiz kılacaktır.

b

a

c

▪ Saha ayarları, ilk kodlarına göre gruplandırılır, örn.
[0-00]; [0-01]; [0-02]; [0-03] saha ayarları, "Grup 0"
olarak tanımlanır. Aynı grup içinde farklı değerler
değiştirildiğinde,
üzerine basılmasıyla bu grup
içinde değiştirilen tüm değerler kaydedilecektir.
BİLGİ
▪ Sevkıyat öncesinde, ayar değerleri "6.2.9 Uzaktan
kumanda üzerinden saha ayarları" sayfa 16 altında
gösterildiği şekilde ayarlanmıştır.
▪ Saha ayar modundan çıkıldığında, ünite kendisini
başlangıç durumuna getirirken uzaktan kumanda LCD
ekranında " " görüntülenebilir.

1

Saha ayar moduna girmek için
basın.
Sonuç:
ve ayar değeri

butonuna en az 5 saniye

(c), geçerli durumda seçili ayar kodu
(a) görüntülenir.

(b)

2

Uygun saha ayarı birinci kodunu seçmek için
basın.

üzerine

3

Uygun saha ayarı ikinci kodunu seçmek için
basın.

üzerine

Ana

[0] Uzaktan kumanda kurulumu
[0‑00] Kullanıcı izin düzeyi
Kullanıcı izin düzeyi, kullanıcı için hangi buton ve fonksiyonların
kullanılabileceğini gösterir. Varsayılan olarak hiçbir seviye
tanımlanmamıştır, o nedenle tüm buton ve fonksiyonlar çalıştırılabilir.
[0‑00]

Açıklama

2

İzin seviyesi 2

3

İzin seviyesi 3

Bağımlı

İzin seviyesi 2

İzin seviyesi 3

İşletim AÇMA/KAPAMA
Çıkış suyu sıcaklığının ayarlanması

—

Oda sıcaklığının ayarlanması
Sessiz mod AÇIK/KAPALI

—

Hava durumuna bağlı ayar noktası işlemi AÇIK/
KAPALI

—

Saatin ayarlanması
Program zamanlayıcının programlanması

—

Program zamanlayıcı işletimi AÇIK/KAPALI

—

Saha ayarları

—

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Ana

Bağımlı

İzin seviyesi 2

İzin seviyesi 3

—

—

Hata kodu gösterimi
Test işletimi

olacaktır. KAPAMA talimatı etkin durumda ise bunun gerileme
fonksiyonuna göre önceliği olacaktır. Herhangi bir anda KAPAMA
talimatı en yüksek önceliğe sahip olacaktır.

ve
üzerine aynı anda
Saha ayarını girdikten sonra,
basmanın hemen ardından
ve
üzerine aynı anda
basarak seçilen izin seviyesi etkinleştirilmelidir. En az 5 saniye
boyunca 4 butonun hepsini basılı tutun. Uzaktan kumandada hiçbir
belirti verilmediğine dikkat edin. İşlemden sonra bloke edilen
butonlar artık kullanılamayacaktır.
Seçilen izin seviyesinin devreden çıkarılması aynı şekilde yapılır.

ON

B

OFF

22°C

21°C

45°C

1

44°C

19°C

[0‑01] Oda sıcaklığı telafi değeri

42°C

Gerekirse ünitenin bazı termistör değerlerini bir düzeltme değeri ile
ayarlamak mümkündür. Bu işlem termistör toleranslarına veya
kapasite yetersizliğine karşı bir önlem olarak kullanılabilir.

19°C
42°C

t
0:30

16:00

Bu işlemden sonra sistemi kontrol etmek için telafi edilmiş sıcaklık (=
ölçülen sıcaklık artı telafi değeri) kullanılır ve sıcaklık okuma
modunda görüntülenir. Çıkış suyu sıcaklığına ait telafi değerleri için
aynı zamanda bu bölümdeki saha ayarı [9]'a bakın.

6:30

9:00

18°C

2

[0-02]

ON

40°C

t

Bu ayar geçerli değildir.
23:00

[0‑03] Durum
Hacim ısıtma için AÇIMA/KAPAMA talimatının
zamanlayıcıda kullanılıp kullanılamayacağını tanımlar.
[0‑03]
0
1 (varsayılan)

üzerine basın

22°C

AÇMA/KAPAMA talimatını esas alan hacim
ısıtma program zamanlayıcı.
Sıcaklık ayar noktasını esas alan hacim ısıtma
program zamanlayıcı.

Program zamanlayıcı hacim ısıtmayı KAPALI
konuma getirdiğinde, denetleyici kapatılacaktır
(çalışma LED'i çalışmayı bırakacaktır).
Hacim ısıtmanın program zamanlayıcısı
duracak (o anda etkin durumda ise) ve bir
sonraki programlanmış AÇMA fonksiyonunda
tekrar başlayacaktır.
"Son" programlanmış komut "önceki"
programlanmış komutu geçersiz kılmıştır ve
"bir sonraki" programlanmış komut
gerçekleşene kadar etkin kalacaktır.
Örnek: gerçek zamanın 17:30 olduğunu ve
eylemlerin 13:00, 16:00 ve 19:00'a
programlandığını varsayalım. "Son"
programlanmış komut (16:00) "önceki"
programlanmış komutu (13:00) geçersiz
kılmıştır ve "bir sonraki" programlanmış komut
(19:00) gerçekleşene kadar etkin kalacaktır.
Bu yüzden, gerçek ayarın bilinmesi için son
programlanan komuta başvurulmalıdır (bu bir
önceki günden kalabilir).
Kontrol cihazı kapanır (çalışma LED'i kapalı),
ancak program zamanlayıcı simgesi açık kalır.

üzerine basın Hacim ısıtma için program zamanlayıcı ve
sessiz mod durdurulur ve tekrar başlamaz.

19°C

3

ON
21°C

45°C

Açıklama

AÇMA/KAPAMA talimatını esas alan hacim ısıtma
İşletim sırasında

ON

B

program

5:00

A
OFF

44°C
18°C

42°C

42°C

40°C
23:00

16:00
1
2
3
A
B
t
T

19°C

t
6:30

9:00

Program zamanlayıcı
Gerileme fonksiyonu
Gerilme fonksiyonu ve program zamanlayıcının her ikisi de
etkin
Gerileme fonksiyonu
AÇMA/KAPAMA talimatı
Süre
Sıcaklık ayar noktası
Oda sıcaklığı
Çıkış suyu sıcaklığı

Sıcaklık ayar noktasını esas alan hacim ısıtma(a)
İşletim sırasında
üzerine basın

Program zamanlayıcı işletimi sırasında çalışma
LED'i sürekli olarak yanar.
Hacim ısıtma program zamanlayıcı durur ve bir
daha başlamaz.
Denetleyici kapalı konuma getirilir (çalışma
LED'i kapalı).

üzerine basın Hacim ısıtma için program zamanlayıcı ve
sessiz mod durdurulur ve tekrar başlamaz.
Program zamanlayıcı simgesi artık
görüntülenmez.
(a)

Çıkış suyu sıcaklığı ve/veya oda sıcaklığı için

▪ İşletim örneği: Sıcaklık ayar noktasını esas alan program
zamanlayıcı
Gerileme fonksiyonu (saha ayarı [2]'ye bakın) etkin kılındığında,
gerileme işletimi program zamanlayıcıda programlanmış eyleme
göre önceliğe sahip olacaktır.

Program zamanlayıcı simgesi artık
görüntülenmez.
▪ İşletim örneği: AÇMA/KAPAMA talimatını esas alan program
zamanlayıcı.
Gerileme fonksiyonu (saha ayarı [2]'ye bakın) etkin kılındığında,
AÇMA talimatı etkin durumda ise gerileme işletimi program
zamanlayıcıda programlanmış eyleme göre önceliğe sahip
SEHVX20~64BAW
Ayrı su modülü ile inverter ısı pompası soğutma grup ünitesi
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6 Yapılandırma
T

T
22°C

1

A 21°C

21°C

45°C
19°C

19°C

44°C 19°C

42°C

42°C

42°C

B 18°C

t
t
T

0:30

16:00

6:30

A
B
t
T

9:00

[2-01]
[2-02]
Normal oda sıcaklığı ayar noktası
Oda gerileme sıcaklığı [5-03]
Süre
Sıcaklık

Çıkış suyu sıcaklık kontrolü için yapılandırılan gerileme

2

T

18°C
40°C

A 45°C

23:00

A

T

t
21°C

45°C
19°C

18°C

42°C

40°C

42°C

42°C

t

37°C
1
2
3
A
t
T

A
B
t
T

19°C 44°C 19°C

[2-01]
[2-02]
Normal çıkış suyu sıcaklık ayar noktası
Çıkış suyu gerileme sıcaklığı [5-02]
Süre
Sıcaklık

Sıcaklık ayar noktaları için bu bölümdeki saha ayarı [5]'e bakın.

23:00 0:30

16:00

B 40°C

5:00

22°C

3

5°C [5-02]

t

37°C

5:00 6:30

[2‑00] Durum

9:00

Program zamanlayıcı
Gerileme fonksiyonu
Gerilme fonksiyonu ve program zamanlayıcının her ikisi de
etkin
Gerileme fonksiyonu
Süre
Sıcaklık ayar noktası
Oda sıcaklığı
Çıkış suyu sıcaklığı

Açıklama

[2‑00]
0

Gerileme fonksiyonu devre dışıdır.

1

Gerileme fonksiyonu etkin kılınmıştır.

[2‑01] Başlama zamanı
Gerilemenin başlatıldığı saat.
[2‑02] Durma zamanı

[0‑04] Durum

Gerilemenin durdurulacağı saat.

Soğutma için AÇIMA/KAPAMA talimatının program zamanlayıcıda
kullanılıp kullanılamayacağını tanımlar.

[3] Hava durumuna bağlı ayar noktası

Bu, hacim ısıtma [0‑03] ile aynıdır, fakat gerileme fonksiyonu
kullanılamaz.
[1] Ayarlar geçerli değildir
[2] Otomatik gerileme fonksiyonu
BİLGİ
Bu fonksiyon YALNIZ ısıtma modunda çalışan ısı pompası
üniteleri için kullanılabilir. Soğutma için mevcut DEĞİLDİR.
Gerileme fonksiyonu oda sıcaklığının düşürülmesine imkan tanır.
Örneğin geceleyin etkinleştirilebilir çünkü sıcaklık gereksinimleri
gece ve gündüz aynı değildir.
BİLGİ
▪ Gerileme fonksiyonu
durumdadır.

varsayılan

ayarlarda

etkin

▪ Gerileme fonksiyonu otomatik hava durumuna bağlı
ayar noktası işletimi ile birleştirilebilir.
▪ Gerileme
fonksiyonu,
otomatik
programlanmış fonksiyondur.

bir

günlük

BİLGİ
Bu fonksiyon YALNIZ ısıtma modunda çalışan ısı pompası
üniteleri için kullanılabilir. Soğutma için mevcut DEĞİLDİR.
Hava durumuna bağlı işletim etkin olduğunda, çıkış suyu sıcaklığı
dış hava sıcaklığına bağlı olarak otomatikman belirlenir: Daha soğuk
dış hava sıcaklıkları, daha yüksek su sıcaklığı ile sonuçlanacaktır ya
da tersi olacaktır. Ünitenin değişken bir ayar noktası vardır. Bu
işletimin etkinleştirilmesi sonucunda güç tüketimi, manüel olarak
tespit edilen çıkış suyu ayar noktasına göre daha düşük olacaktır.
Kullanıcı, havaya göre çalıştırma sırasında hedef su sıcaklığını
maksimum 5°C oranında yükseltebilir veya düşürebilir. Bu
"Öteleme değeri", kumanda tarafından hesaplanan sıcaklık ayar
noktası ile mevcut ayar noktası arasındaki farkı ifade eder. Yani
pozitif bir öteleme değeri, gerçek sıcaklık ayar noktasının
hesaplanan ayar noktasından daha yüksek olacağı anlamına gelir.
Su sıcaklığını hacim ısıtmanın gerçek ihtiyacına göre ayarladığından
dolayı hava durumuna bağlı ayar noktasının kullanılması önerilir.
Uzaktan kumanda oda termostatı veya harici oda termostatı
kullanılırken ünitenin termik AÇMA işletimi ile termik KAPAMA
işletimi arasında çok sayıda geçiş yapmasının önüne geçecektir.

Oda sıcaklık kontrolü için yapılandırılan gerileme

Montaj ve kullanım kılavuzu
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6 Yapılandırma
Tt

[6‑01]
1

Lo_Ti

Harici oda termostat girişi 2 = soğutma işletimi
AÇIK (1)/KAPALI (0).

+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

2

– 05

Lo_A
Tt
TA
Shift value

Hi_A

Açıklama
Harici oda termostat girişi 1 = ısıtma işletimi
AÇIK (1)/KAPALI (0).

Harici oda termostat girişi 1 = işletim AÇIK (1)/
KAPALI (0).
Harici oda termostat girişi 2 = soğutma (1)/
ısıtma (0).

TA

[7] Opsiyon kurulumu

Hedef su sıcaklığı
Ortam (dış) sıcaklığı
Öteleme değeri

[7‑00] Zorunlu pompa işletimi
[7‑00]

[3‑00] Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A)

0

Düşük dış hava sıcaklığı.
[3‑01] Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A)
Yüksek dış hava sıcaklığı.
[3‑02] Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_Ti)
Dış hava sıcaklığı, düşük ortam sıcaklığına (Lo_A) eşit veya onun
altında olduğunda hedef çıkış suyu sıcaklığı.
Daha soğuk dış hava sıcaklıkları için daha sıcak su gerektiği için
Lo_Ti değeri Hi_Ti değerinden yüksek olmalıdır.
[3‑03] Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_Ti)

1 (varsayılan)

Açıklama
Pompa termo kapalı koşullarında aralıklı
örnekleme gerçekleştirir. Bu ayar çoğunlukla
ünite bir oda termostatı ile kontrol edildiğinde
kullanılır.
Pompa termo kapalı koşullarında işletimi
sürdürür.

[8] Opsiyon kurulumu
[8‑00] Uzaktan kumanda sıcaklık kontrolü
[8‑00]

Açıklama

0 (varsayılan)

Ünite çıkış suyu sıcaklık kontrolünde çalışır.

1

Ünite oda sıcaklığı kontrolünde çalışır. Bu
durum uzaktan kumandanın oda termostatı
olarak kullanılması anlamına gelir, o nedenle
oda sıcaklığını kontrol etmek için uzaktan
kumanda oturma odasına yerleştirilebilir.

Dış hava sıcaklığı, yüksek ortam sıcaklığına (Hi_A) eşit veya onun
üstünde olduğunda hedeflenen çıkış suyu sıcaklığı.
Daha sıcak dış hava sıcaklıkları için daha az sıcak su gerektiği için
Hi_Ti değeri Lo_Ti değerinden düşük olmalıdır.
BİLGİ
Yanlışlıkla [3‑03] değeri, [3‑02] değerinden daha yüksek
ayarlanırsa, [3‑03] değeri daima kullanılır.

Not: Ünite oda sıcaklığı kontrolünde çalıştırıldığı zaman (uzaktan
kumanda veya harici oda termostatı opsiyonu ile), oda sıcaklığının
çıkış suyu ayar noktasına göre önceliği olur.

[4] Ayarlar geçerli değildir

[8-01]

[5] Otomatik gerileme

Bu ayar geçerli değildir.

[5-00]

[8-03]

Bu ayar geçerli değildir.

Bu ayar geçerli değildir.

[5-01]

[8‑04] Donma önleme

Bu ayar geçerli değildir.

[5‑03] Oda gerileme sıcaklığı.

Su sirkülasyonu için pompa çalıştırılarak donma önleme
etkinleştirilecek ve çıkış veya dönüş su sıcaklığı 5 dakika boyunca
<5°C olursa, ünite çok düşük sıcaklıkların önlenmesi için ısıtma
modunda çalışmaya başlayacaktır.

[5-04]

Donma önleme yalnız ünite ısıl KAPALI durumdayken etkindir.

Bu ayar geçerli değildir.

Opsiyon, sistemde opsiyonel ısıtma bandı veya glikol bulunmadığı
ve bir uygulamadan ısı kullanılabildiği zaman etkinleştirilebilir.

[5‑02] Çıkış suyu gerileme sıcaklığı

[6] Opsiyon kurulumu

[8‑04]

[6‑01] Harici oda termostat opsiyonu
Opsiyonel bir harici oda termostatı kurulu ise, bu saha ayarı ile
işletimi etkin kılınmalıdır.
Harici oda termostatı ısı pompasına oda sıcaklığına bağlı olarak
sadece AÇMA/KAPAMA sinyali verir. Isı pompasına sürekli geri
besleme bilgisi vermediğinden dolayı uzaktan kumandanın oda
termostat fonksiyonuna yardımcıdır. Sistemin düzgün kontrol
edilmesi ve sık AÇMA/KAPAMA yapılmasının önlenmesi için
otomatik hava durumuna bağlı ayar noktası işletiminin kullanılması
önerilir.
[6‑01]
0 (varsayılan)

Açıklama
Harici oda termostatı takılı değil.
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0 (varsayılan)

Açıklama
Donma önleme yok

1

Donma önleme seviye 1 (dış hava sıcaklığı
<4°C ve çıkış veya dönüş suyu sıcaklığı <7°C)

2

Donma önleme seviye 2 (dış hava sıcaklığı
<4°C)

[9] Otomatik sıcaklık telafisi
Gerekirse ünitenin bazı termistör değerlerini bir düzeltme değeri ile
ayarlamak mümkündür. Bu işlem termistör toleranslarına veya
kapasite yetersizliğine karşı bir önlem olarak kullanılabilir.
Bu işlemden sonra sistemi kontrol etmek için telafi edilmiş sıcaklık (=
ölçülen sıcaklık artı telafi değeri) kullanılır ve sıcaklık okuma
modunda görüntülenir.
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6 Yapılandırma
[9‑00] Isıtma işletimi için çıkış suyu sıcaklığı telafi değeri

[E‑04] Yalnızca pompa işletimi (hava tahliyesi işlevi)

[9‑01] Çıkış suyu termistörü otomatik düzeltme işlevi

Ünitenin montajı ve devreye alınması sırasında, su devresindeki tüm
havanın boşaltılması çok önemlidir.

Bu fonksiyon dış ortam koşullarını hesaba katar ve sistem
mantığında kullanılacak olan ölçülen değeri düzeltir.
Örn. soğutma modu sırasında ortam sıcaklığı yüksek olduğunda,
sistem mantığı ölçümdeki yüksek ortam sıcaklıklarını hesaba katmak
üzere çıkış suyu termistör ölçülen değerini daha düşük bir değere
düzeltecektir.

Bu saha ayarı, üniteyi gerçekte çalıştırmadan üniteden havanın
alınmasını iyileştirmek için pompayı çalıştırır. Pompa 10 dakika
çalışır, 2 dakika durur, vb.
[E‑04]

Açıklama

0 (varsayılan)

[9-02]

Ünitenin normal işletimi

1

108 dakika boyunca otomatik hava
tahliye işlemi

2

48 dakika boyunca otomatik hava tahliye
işlemi

Bu ayar geçerli değildir.
[9‑03] Soğutma işlemi için çıkış suyu sıcaklığı telafi değeri
[9-04]
Bu ayar geçerli değildir.
[A] Opsiyon kurulumu
[A-00]
Bu ayar geçerli değildir.
[A-01]
Bu ayar geçerli değildir.

[F] Seçenek kurulumu
[F‑00] Dönüş suyu sıcaklığı hedefe aşma değeri
Bu ayar, ünite soğutma THERMO AÇIK/KAPALI koşulunda
çalıştırılırken izin verilen hedefi aşma miktarının ayarlanmasını
mümkün kılar.
Ünite TERMO AÇIK moduna sadece dönüş suyu sıcaklığı (RWT),
ayar noktası artı fark sıcaklığının üstüne çıkarsa girecektir:
Termo AÇIK: RWT<Ayar noktası+(([F‑00]/2)+1)

[A‑02] Dönüş suyu sıcaklığı hedefe ulaşmama değeri
Bu ayar, ünite ısıtma THERMO AÇIK/KAPALI koşulunda
çalıştırılırken izin verilen hedefe ulaşmama miktarının ayarlanmasını
mümkün kılar.
Ünite TERMO AÇIK moduna sadece dönüş suyu sıcaklığı (RWT),
ayar noktası eksi fark sıcaklığının altına düşerse girecektir:

[F‑00] ayarı için 0 ila 15 arasında bir değişkenlik aralığı vardır ve
adım 1 derecedir. Varsayılan değer 5'tir, bu da fark sıcaklığı
varsayılan değerinin 3,5 olması anlamına gelir.

6.3

Soğutma ve ısıtma arasında geçiş
yapma

Termo AÇIK: RWT<Ayar noktası–(([A‑02]/2)+1)
[A‑02] ayarı için 0 ila 15 arasında bir değişkenlik aralığı vardır ve
adım 1 derecedir. Varsayılan değer 5'tir, bu da fark sıcaklığı
varsayılan değerinin 3,5 olması anlamına gelir.
[A‑03] Çıkış suyu sıcaklığı üst/alt sınır değeri
Bu ayar, ünitenin çıkış suyu kontrolünde çalıştırılması sırasında izin
verilen üst sınır (ısıtma)/alt sınır (soğutma) değerinin ayarlanmasına
imkan tanır.
[b] Ayarlar geçerli değildir
[C] Çıkış suyu sıcaklık sınırları

Ünitenin soğutma ve ısıtma arasında geçişi 2 farklı yolla yapılabilir.
Bu durum sıcaklığın nasıl kontrol edildiğine bağlı olacaktır, örn. oda
sıcaklığı esas alınarak veya çıkış suyu sıcaklığı esas alınarak.
Ünitenin kontrolü oda sıcaklığını esas alıyorsa (harici oda termostatı
veya uzaktan kumanda oda termostatı), soğutma ve ısıtma
arasındaki geçiş uzaktan kumanda üzerinden soğutma/ısıtma
butonuna basılarak yapılır.
Ünitenin kontrolü çıkış suyu sıcaklığını esas alıyorsa, dış ünite
üzerindeki ABC terminallerinin kullanılmasını öneririz (yalnız ısı
pompası üniteleri). Terminallerin konumu aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.

Bu ayar uzaktan kumandada seçilebilir çıkış suyu sıcaklığını
sınırlandırmak için kullanılır.
[C‑00] Isıtma işletiminde maksimum çıkış suyu ayar noktası

A1P

A1P

[C‑01] Isıtma işletiminde minimum çıkış suyu ayar noktası
[C‑02] Soğutma işletiminde maksimum çıkış suyu ayar noktası

2

1

[C‑03] Soğutma işletiminde minimum çıkış suyu ayar noktası
Bu, saha ayarı [A‑04]'e bağlıdır.

1
2
3

[C-04]

A-B-C

3

A-B-C

Su modülü
Ana ünite (sol ünite)
Bağımlı ünite (sağ ünite ), çoklu sistem olduğunda

Bu ayar geçerli değildir.
[d] Ayarlar geçerli değildir
[E] Servis modu

ON
OFF
1

[E‑00]

2
3
DS1

4

1

2
3
DS2

4

Bu ayar geçerli değildir.

1

Dış ana ünite DS1 PCB'si üzerindeki A1P AÇIK konuma getirilir.

[E‑01]

2

Modülün iletişimini yeniden başlatmak için BS5 butonuna
5 saniye basın.

Bu ayar geçerli değildir.
[E‑02]
Bu ayar geçerli değildir.
[E‑03]
Bu ayar geçerli değildir.
Montaj ve kullanım kılavuzu
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7 Devreye alma
▪ Soğutma: A ve C terminalleri arasındaki voltajsız kontak açık
▪ Isıtma: A ve C terminalleri arasındaki voltajsız kontak kapalı

R1 C1 R3

A

PHC2

1

PHC1

EB0568(A)

X1A

C

Saha kablo bağlantılarının "5.6 Elektrik kablolarının
bağlanması" sayfa 11 bölümünde açıklanan talimatlara,
kablo bağlantı şemalarına ve ilgili mevzuata göre
yapıldığından emin olun.
Güç besleme gerilimi
Yerel besleme panosundaki güç besleme gerilimini kontrol
edin. Gerilim, ünite tanıtma etiketi üzerindeki gerilime
uymalıdır.

R4 C2 R2

B

Saha kablo bağlantıları

Toprak kablo bağlantıları

X1M

Toprak kablolarının gereği gibi bağlandığından ve toprak
terminallerinin sıkıldığından emin olun.
Ana güç devresinin izolasyon testi

BİLGİ
Termostat girişinin çıkış suyu sıcaklığı ayar noktasına göre
önceliği vardır.
Ünite oda sıcaklığı tarafından kontrol ediliyorsa, çıkış suyu
sıcaklığının ayar noktasından daha düşük olma ihtimali
vardır.

7

Devreye alma

Montajdan sonra ve saha ayarları tanımlandığında, montajcı düzgün
işletimi doğrulamak zorundadır. Bu nedenle, aşağıda tarif edilen
prosedürlere uygun olarak bir test çalıştırması gerçekleştirilmelidir.

7.1

Devreye alma sırasında dikkat
edilecekler
DİKKAT
İç üniteler üzerinde
GERÇEKLEŞTİRMEYİN.

çalışırken

test

işletimini

Test işletimini gerçekleştirirken sadece dış ünite DEĞİL
aynı zamanda bağlı iç ünite de çalışacaktır. Test işletimi
gerçekleştirirken bir iç ünite üzerinde çalışılması
tehlikelidir.
BİLDİRİM

500 V değerinde bir megatest cihazı kullanarak, güç
terminalleri ve toprak arasında 500 V DC'lik bir gerilim
uygulayarak 2 MΩ veya daha fazla izolasyon direnci elde
edildiğini kontrol edin. Megatest cihazını HİÇBİR ZAMAN
iletim kabloları için kullanmayın.
Sigortalar, devre kesiciler veya koruma cihazları
Sigortaların, devre kesicilerin veya yerel olarak montajı
yapılan koruma cihazlarının "4.4.1 Emniyet cihazı
gereksinimleri" sayfa 8 bölümünde belirtilen büyüklük ve
tipte olduğunu kontrol edin. Bir sigorta ya da koruma
cihazının atlanmadığından emin olun.
İç kablo bağlantıları
Gevşek bağlantılar veya zarar görmüş elektrik elemanları
açısından elektrik aksam kutusunu ve ünitenin içini gözle
kontrol edin.
Pompa dönüş yönü
Su modülünün 3 fazlı güç girişi doğru şekilde
kablolanmamışsa (X1M), pompa yanlış yönde dönebilir.
Bu olduğunda, hava akışı azaldığından pompa yavaş
yavaş aşırı ısınabilir, fan havalandırması azalabilir ve
motor daha fazla güç tüketebilir. Pompa motorunun fan
kapağı üzerindeki gösterge pompanın dönüş yönünü
gösterir. Üniteyi ilk kez çalıştırmadan önce veya gösterge
konumu değiştiğinde bu göstergenin çalışıp çalışmadığını
kontrol edin. Gösterge beyaz/yansıtıcı alandaysa, güç
kaynağını kapatın ve gelen besleme tellerinden herhangi
ikisini X1M konumuna getirin. Doğru dönüş yönü pompa
motorunun fan kapağı üzerindeki oklarla da gösterilir.

Gücün karter ısıtıcısına gitmesinin sağlanması ve
kompresörün korunması için çalıştırmadan 6 saat önce
gücü açtığınızdan emin olun.

a

Test çalıştırması sırasında, dış ünite ve iç üniteler çalışmaya başlar.
Tüm iç ve dış ünitelerin hazırlıklarının tamamlandığından emin olun
(saha boruları, elektrik kablo tesisatı, hava tahliyesi, ...). Ayrıntılar
için dış ünitenin montaj kılavuzuna da bakın.

7.2

İşletmeye alma öncesi kontrol
listesi

Ünitenin montajından sonra, öncelikli olarak aşağıdakileri kontrol
edin. Aşağıdaki tüm kontroller yapıldıktan sonra ünite kapatılmalıdır,
ANCAK o zaman üniteye enerji verilebilir.
Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzunda açıklanan
tüm montaj ve kullanım talimatlarını okuyun.

a = pompa dönüş yönü göstergesi
Boru ebadı ve boru yalıtımı
Doğru boru ebatlarının monte edildiğinden ve yalıtım
işleminin tam anlamıyla gerçekleştirildiğinden emin olun.
Hava tahliye vanası (en az 2 tam tur) açık olmalıdır.

Montaj

Kesme vanaları

Üniteyi çalışmaya başlatırken anormal gürültü ve
titreşimlerin olmaması için ünitenin gereği gibi monte
edildiğini kontrol edin.

Kesme vanalarının doğru takıldığından ve tam açık
olduğundan emin olun.
Filtre
Filtrenin doğru takıldığından emin olun.
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8 Sorun giderme
Zarar görmüş donatım
Ünitenin içini, zarar görmüş elemanlar veya sıkıştırılmış
borular açısından kontrol edin.
Sert lehim
Saha boruları sert lehim işlemi sırasında boru yalıtımına
zarar vermemeye özen gösterin.
Su kaçağı
Ünitenin içini su kaçağı açısından kontrol edin. Su kaçağı
varsa, kaçağı onarmaya çalışın. Onarım başarısız olursa,
su girişi ve su çıkışı kesme vanalarını kapatın ve yerel
satıcınızı arayın.
Montaj tarihi ve saha ayarı
Montaj tarihinin kaydını, ön üst panelin arkasındaki etiket
üzerinde EN60335‑2‑40’a göre mutlaka tutun ve saha
ayarı içeriğinin kaydını tutun.
Program zamanlayıcı formu
Bu dokümanın en sonundaki formu doldurun. Program
zamanlayıcıyı programlarken bu form, her gün için gerekli
eylemleri belirlemenize yardımcı olabilir.
BİLDİRİM
Vanalar kapalı olarak sistemin çalıştırılması pompaya zarar
verecektir.

8

Sorun giderme

8.1

Hata kodları: Genel bakış
Ana kod

Tüm kontroller yapıldıktan sonra ünite kapatılmalıdır, ancak o zaman
üniteye enerji verilebilir. Ünitenin güç girişi açıldığında, başlangıç
durumuna gelirken uzaktan kumanda üzerinde " " görüntülenir, bu
en fazla 30 saniye kadar sürebilir. Bu işlem sırasında uzaktan
kumanda çalıştırılamaz.

7.3

Son kontrol

Ünitenin elektriğini açmadan önce aşağıdaki önerileri okuyun:
▪ Eksiksiz montaj ve gerekli ayarların hepsi yerine getirildikten
sonra, ünitenin bütün panellerinin kapatıldığından emin olun. Bu
yapılmadığında, kalan açıklıklardan elinizi içeri sokmanız elektrikli
ve sıcak parçalardan dolayı ciddi yaralanmaya neden olabilir.
▪ Elektrik aksam kutusunun servis paneli, bakım amacıyla yalnız
ehliyetli bir elektrikçi tarafından açılabilir.
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
Servis kapağı açık konumdayken, KESİNLİKLE ünitenin
başından ayrılmayın.
BİLGİ
Ünite ilk defa çalıştırıldıktan sonra geçen sürede gerekli
güç, ünite üzerindeki etikette belirtilen değerden yüksek
olabilir. Bu durum kompresörün sorunsuz çalışma ve sabit
güç tüketimine erişmesi için 48 saat boyunca kesintisiz
çalıştırılması gerekmesinden kaynaklanır.

Nedeni

Çözüm

Bellek yazma arızası (EEPROM hatası)

Yerel satıcınıza başvurun.

Su devresi arızası

▪ Su akışının yapılabildiğini kontrol edin (devredeki bütün
vanaları açın).
▪ Ünite içinden zorunlu temiz su akışı yaptırın.

R410A genleşme valfı hatası (K11E/K12E)

▪ Kablo bağlantılarını kontrol edin.
▪ Yerel satıcınıza başvurun.

Su sistemi uyarısı

▪ Filtreyi kontrol edin.
▪ Tüm vanaların açık olduğundan emin olun.
▪ Yerel satıcınıza başvurun.

Kapasite hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

Bozuk ACS iletişimi

Yerel satıcınıza başvurun.

R410A sıvı termistör hatası (R13T/R23T)

▪ Kablo bağlantılarını kontrol edin.
▪ Yerel satıcınıza başvurun.

Dönüş suyu termistör hatası (R12T/R22T)

▪ Kablo bağlantılarını kontrol edin.
▪ Yerel satıcınıza başvurun.

Isıtma çıkış suyu termistör hatası (R11T/R12T)

▪ Kablo bağlantılarını kontrol edin.
▪ Yerel satıcınıza başvurun.

Uzaktan kumanda termostatı termistör hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

Yüksek basınç hatası (SENPH/S1PH)

▪ Devrede hava olmadığını kontrol edin.
▪ Su akışının yapılabildiğini kontrol edin (devredeki bütün
vanaları açın).
▪ Su filtresinin tıkalı olmadığını kontrol edin.
▪ Tüm soğutucu stop vanalarının açık olduğunu kontrol
edin.
▪ Yerel satıcınıza başvurun.

Alçak basınç hatası (SENPL)

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Yerel satıcınıza başvurun.
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Ana kod

Nedeni

Çözüm

R410A emme termistörü hatası (R14T/R24T)

▪ Kablo bağlantılarını kontrol edin.
▪ Yerel satıcınıza başvurun.

Ters güç besleme fazı arızası

Faz sırasını düzeltin.

Yetersiz giriş voltajı

▪ Kablo bağlantılarını kontrol edin.
▪ Yerel satıcınıza başvurun.

İki ana uzaktan kumanda bağlı (iki uzaktan kumanda
kullanıldığında)

Bir uzaktan kumandanın SS1 ayarının ANA diğerinin ise ALT
olarak yapıldığını kontrol edin. Güç beslemesini kapatıp
açın.

Tip bağlantı sorunu

▪ Dış modül ile su modülü arasındaki başlangıç işlemleri
tamamlanana kadar bekleyin (güç AÇIK konuma
getirildikten sonra en az 12 dakika bekleyin).

Adres hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

▪ Yerel satıcınıza başvurun.

9

Teknik veriler

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

9.1

DİKKAT

Servis alanı: İç ünite

Ünitenin etrafındaki boşluk servis için yeterli olmalıdır (aşağıdaki
şekle bakın ve ihtimallerden birini seçin).

Boruyu taktıktan sonra sağ
çıkarılabildiğinden emin olun.

servis

panelinin

hala

BİLGİ
bundan

başka

500

396

Teknik
mühendislik
verilerinde
spesifikasyonlar bulunabilir.

200

766.5

500
(mm)

9.2
A

Boru hattı şeması: İç ünite
m

d+f

j

a

b

R11T

d+e

k

b

R14T

o

l
i

c
h

B

b

R12T

g

b

R13T

p

n

k
l
m
n
o
p
A
B
C
D

Pompa
Emniyet valfı
Çek valf
Elektronik genleşme vanası
Isı eşanjörü
Filtre
Su tarafı
Soğutucu tarafı
Soğutma modunda soğutucu akışı
Isıtma modunda soğutucu akışı

m

C
D
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Hava alma vanası
Sıcaklık sensörleri (R11T, R12T, R13T, R14T)
Genleşme kabı (12 l)
Kesme vanası (sahada montaj)
Su giriş bağlantısı
Su çıkış bağlantısı
Drenaj portu
Su filtresi
Basınç göstergesi
Akış anahtarı
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10 Sistem hakkında
9.3

Kablo bağlantı şeması: İç ünite

İç modül üzerindeki kablo tesisatı etiketine bakın. Kullanılan
kısaltmalar aşağıda listelenmiştir:

F1U (A*P)

Sigorta (250 V, 3.15 A, T)

HAP (A*P)

PCB LED

BİLGİ

K11E

Elektronik genleşme valfı (devre 1)

Dış modül üzerindeki kablo bağlantı şeması yalnızca dış
modül içindir. Su modülü veya opsiyonel elektrik
komponentleri için su modülünün kablo bağlantı şemasına
bakın.

K21E

Elektronik genleşme valfı (devre 2)

K1P

Pompa kontaktörü

K1S

Pompa aşırı akım rölesi

K*R (A3P)

PCB rölesi

M1P

Pompa

Q1T

Genleşme kabı ısıtıcısı için termostat

PS (A*P)

Anahtarlamalı güç besleme

Q1DI

Toprak kaçağı devre kesici (sahadan temin
edilir))

Terminal

R1T

Termistör (hava, kanat)

Koruyucu topraklama (vidası)

R11T

Çıkış suyu termistörü (devre 1))

BLK

Siyah

R12T

Dönüş suyu termistörü (devre 1)

BLU

Mavi

R13T

Soğutucu sıvı termistörü (devre 1)

BRN

Kahverengi

R14T

Soğutucu gaz termistörü (devre 1)

GRN

Yeşil

R21T

Çıkış suyu termistörü (devre 2)

GRY

Gri

R22T

Dönüş suyu termistörü (devre 2)

ORG

Turuncu

R23T

Soğutucu sıvı termistörü (devre 2)

PNK

Pembe

R24T

Soğutucu gaz termistörü (devre 2)

RED

Kırmızı

S1L

Akış anahtarı (devre 1)

WHT

Beyaz

S2L

Akış anahtarı (devre 2)

YLW

Sarı

S1S

Termostat girişi 1 (sahadan temin edilir)

Ana PCB devre 1

S2S

Termostat girişi 2 (sahadan temin edilir)

A2P

Kullanıcı arayüzü PCB'si

S3S

İşletim AÇIK girişi (sahadan temin edilir)

A3P

Kontrol PCB'si devre 1

S4S

İşletim KAPALI girişi (sahadan temin edilir)

Talep PCB'si (opsiyonel)

SS1 (A1P, A5P)

Seçici anahtar (acil durum)

A5P

Ana PCB devre 2

SS1 (A2P)

Seçici anahtar (ana/bağımlı)

A6P

Talep PCB'si (opsiyonel)

SS1 (A7P)

Seçici anahtar (ana/bağımlı) (opsiyonel)

Uzak kullanıcı arayüz PCB'si (opsiyonel)

V1C, V2C

Ferrit nüve gürültü filtresi

A8P

Kontrol PCB'si devre 2

X1M~X4M

Terminal şeridi

C1~C3

Filtre kapasitörü

X801M (A*P)

Baskı devre kartı terminal şeridi

Z1F, Z2F (A*P)

Gürültü filtresi

L1,L2,L3

Canlı

N

Nötr
Saha kabloları
Terminal şeridi
Konektör

A1P

A4P

A7P

Kullanıcı için
10

Sistem hakkında

Kullanıcı arabirimi

BİLDİRİM

DİKKAT

Sisteminizin ilerideki değişiklikleri veya genişletmeleri için:

Kumandanın iç parçalarına ASLA dokunmayın.

İzin verilen kombinasyonlara tam bir genel bakış (ilerideki
sistem genişletmeleri için) teknik mühendislik verilerinde
bulunabilir ve başvurulması gerekir. Daha fazla bilgi ve
profesyonel öneri almak için montajcınıza başvurun.

Ön paneli SÖKMEYİN. İçerideki bazı parçalara
dokunulması tehlikelidir ve cihaz sorunları meydana
gelebilir. Dahili parçaların kontrol ve ayarı için satıcınıza
başvurun.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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12

Çalıştırma

12.2

12.1

Çalışma sahası

Akış şeması hacim soğutma/ısıtmayı başlatmak için gerekli olan
adımları gösterir ve kullanıcının kılavuzun tamamını okumadan
sistemi başlatılmasına imkan tanır.

Dış sıcaklık

Soğutma

Isıtma

–5~43°C DB

–15~35°C DB

Hızlı başlangıç

Daha
fazla
ayrıntılı
çalıştırılması" sayfa 26.

bilgi

için

bkz.

"12.3

Sistemin

Select mode (heating h or cooling c)

Push bi or bj

Display: - starts to blink

Display: "n"



Set desired room temperature
(e.g. 22°C)

The remote controller room
thermostat function is not installed

Push ébi or ébj
You have "room temperature
based" control of your system
(remote controller room
thermostat is installed)

You have "leaving water temperature
based" control of your system
(default)

Set desired leaving water temperature (e.g. 45°C for
heating or 18°C cooling)
If the display is blank, automatic leaving water
temperature is enabled in heating operation

Push y
The 0 LED will light up and the unit will start

For further details and advised settings, see the
chapters about programming, space cooling
operation, and space heating operation.
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12 Çalıştırma
12.3

BİLGİ

Sistemin çalıştırılması

Soğutma için sıcaklık aralığı: 16°C~32°C (oda sıcaklığı)

12.3.1

Saat hakkında

3

BİLGİ
▪ Saatin manüel olarak ayarlanması gerekir. Yaz
saatinden kış saatine ve tersine geçiş yaparken ayarı
düzeltin.
▪ Kumanda izin seviyesi 2 veya 3'e ayarlanmışsa (bkz.
"6.2.9
Uzaktan
kumanda
üzerinden
saha
ayarları" sayfa 16 içindeki saha ayarı [0‑00]) saat ayarı
yapılamaz.
▪ 2 saati geçen bir enerji kesintisi saati ve haftanın
gününü sıfırlayacaktır. Program zamanlayıcı çalışmaya
devam edecektir, ancak bu ayarsız bir saat ile olacaktır.
Saati ve haftanın gününü düzeltin.

Saati ayarlamak için
1

ve
düğmelerini kullanarak, sisteminizin
soğutulması için kullanılmasını istediğiniz çıkış suyu sıcaklığını
seçin. Ayrıntılı bilgi için bkz. "Çıkış suyu sıcaklığı kontrolünü
kullanarak hacim soğutmayı açık/kapalı konuma getirmek
için" sayfa 26.

Çıkış suyu sıcaklığı kontrolünü kullanarak hacim
soğutmayı açık/kapalı konuma getirmek için
Bu modda, su sıcaklığı ayar noktasının gerektirdiği şekilde soğutma
devreye girecektir. Ayar noktası manüel olarak veya program
zamanlayıcı vasıtasıyla ayarlanabilir.
1

üzerine basarak hacim soğutmayı ( ) açık/kapalı konuma
getirin.
Sonuç:
ve ilgili gerçek oda sıcaklığı ayar noktası ekranda
görüntülenir. Çalışma LED'i yanar.

2

butonunu 5 saniye basılı tutun.

ve
ayarlayın.

Sonuç: Saat göstergesi ve haftanın günü göstergesi yanıp
sönmeye başlar.
2

Zamanı 1 dakikalık dilimlerle artırmak/eksiltmek için
veya
butonuna basın. Zamanı 10 dakikalık dilimlerle artırmak/
eksiltmek için butonu basılı tutun.

3

Haftanın önceki veya sonraki gününü görüntülemek için
veya
butonuna basın.

4

Ayarlanan geçerli zamanı ve haftanın gününü onaylamak için
butonuna basın.

5

Bu işlemi kaydetmeden iptal etmek için

BİLGİ
Soğutma için sıcaklık aralığı: 5°C~20°C (çıkış suyu
sıcaklığı).
Program zamanlayıcı fonksiyonunun kurulumu için, bkz. "Hacim
soğutmayı programlamak için" sayfa 29, "Hacim ısıtmayı
programlamak için" sayfa 30, ve "Sessiz modu programlamak
için" sayfa 31.
BİLGİ

butonuna basın.

▪ Harici bir oda termostatı takılı olduğunda termik AÇMA/
KAPAMA oda termostatı tarafından belirlenir. Bu
durumda uzaktan kumanda çıkış suyu kontrol modunda
çalışır ve oda termostatı olarak görev yapmaz.

Sonuç: 5 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, saat ve
haftanın günü önceki ayarlarına geri dönecektir.

12.3.2

kullanımıyla istenen çıkış suyu sıcaklığını

Sistemin çalıştırılması hakkında

▪ Uzaktan kumandanın AÇIK/KAPALI durumu, harici oda
termostatına göre daima önceliklidir!

İşletim sırasında ana güç beslemesi kesilirse, güç geri geldiğinde
işletim otomatik olarak tekrar başlayacaktır.

BİLGİ

12.3.3

Soğutma modunda gerileme işletimi ve hava durumuna
bağlı ayar noktası kullanılamaz.

Hacim soğutma işletimi

Hacim soğutma 2 farklı yolla kontrol edilebilir:
▪ oda sıcaklığını esas alarak

12.3.4

▪ çıkış suyu sıcaklığını esas alarak (varsayılan)

Hacim ısıtma yalnız ısı pompası ünitelerinde kullanılabilir.

Oda sıcaklığı kontrolünü kullanarak hacim
soğutmayı açık/kapalı konuma getirmek için
Bu modda, oda sıcaklığı ayar noktasının gerektirdiği şekilde
soğutma devreye girecektir. Ayar noktası manüel olarak veya
program zamanlayıcı vasıtasıyla ayarlanabilir.
BİLGİ
▪ Oda sıcaklığı kontrolü kullanıldığında oda sıcaklığına
dayalı hacim soğutma işletimi, çıkış suyu kontrolüne
göre daha öncelikli olacaktır.

Hacim ısıtma 2 farklı yolla kontrol edilebilir:
▪ oda sıcaklığını esas alarak
▪ çıkış suyu sıcaklığını esas alarak (varsayılan)

Oda sıcaklığı kontrolünü kullanarak hacim ısıtmayı
açık/kapalı konuma getirmek için
Oda sıcaklığı kontrolü
Bu modda, oda sıcaklığı ayar noktasının gerektirdiği şekilde ısıtma
devreye girecektir. Ayar noktası manüel olarak veya program
zamanlayıcı vasıtasıyla ayarlanabilir.

▪ Ünite oda sıcaklığı tarafından kontrol ediliyorsa, çıkış
suyu sıcaklığının ayar noktasından daha yüksek olma
ihtimali vardır.
1

BİLGİ
▪ Oda sıcaklığı kontrolü kullanıldığında oda sıcaklığına
dayalı hacim ısıtma işletimi, çıkış suyu kontrolüne göre
daha öncelikli olacaktır.

üzerine basarak hacim soğutmayı ( ) açık/kapalı konuma
getirin.

▪ Ünite oda sıcaklığı tarafından kontrol ediliyorsa, çıkış
suyu sıcaklığının ayar noktasından daha yüksek olma
ihtimali vardır.

Sonuç:
ve ilgili gerçek oda sıcaklığı ayar noktası ekranda
görüntülenir. Çalışma LED’i yanar.
2

ve
kullanımıyla istenen oda sıcaklığını ayarlayın.
Program zamanlayıcı fonksiyonunun kurulumu için, bkz.
"12.3.6 Program zamanlayıcı" sayfa 28.

Montaj ve kullanım kılavuzu
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Hacim ısıtma işletimi

1

üzerine basarak hacim ısıtmayı ( ) açık/kapalı konuma
getirin.
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Sonuç:
ve ilgili gerçek oda sıcaklığı ayar noktası ekranda
görüntülenir. Çalışma LED’i yanar.
2

ve
kullanımıyla istenen oda sıcaklığını ayarlayın.
Aşırı ısıtmanın önüne geçmek için, dış ortam sıcaklığı belirli bir
sıcaklığın üzerine çıktığında hacim ısıtma kullanılamaz (bkz.
"12.1 Çalışma sahası" sayfa 25). Program zamanlayıcı
fonksiyonunun kurulumu için, bkz. "12.3.6 Program
zamanlayıcı" sayfa 28.

3

Hava durumuna bağlı ayar noktası işletimini seçmek için
butonuna 1 kez (ya da uzaktan kumanda oda termostatı
fonksiyonu kullanılırken 2 kez) basın.
Sonuç: Ekranda öteleme değeri ile birlikte
olması halinde öteleme değeri gösterilmez.

4

ve

kullanımıyla öteleme değerini ayarlayın.

Sonuç: Hava durumuna bağlı ayar noktası işletimi etkin olduğu
sürece görüntülenir.

BİLGİ

BİLGİ

Isıtma için sıcaklık aralığı: 16°C~32°C (oda sıcaklığı)
3

görüntülenir. 0

Öteleme değeri aralığı: –5°C~+5°C

ve
düğmelerini kullanarak, sisteminizin
ısıtılması için kullanılmasını istediğiniz çıkış suyu sıcaklığını
seçin. Ayrıntılı bilgi için bkz. "Çıkış suyu sıcaklığı kontrolünü
kullanarak hacim ısıtmayı açık/kapalı konuma getirmek
için" sayfa 27.

5

Hava durumuna bağlı ayar noktası işletimini devre dışı
bırakmak için
butonuna basın.

6

ve

kullanımıyla

çıkış

suyu

sıcaklığını

ayarlayın.

Otomatik gerileme fonksiyonu

BİLGİ

Otomatik gerileme fonksiyonu ayarları için, bkz. "6.2.9 Uzaktan
kumanda üzerinden saha ayarları" sayfa 16 altındaki saha ayarı [2].

Bu işletim sırasında, kumanda su sıcaklık ayar noktasını
göstermek yerine, kullanıcı tarafından ayarlanabilen
öteleme değerini gösterir.

BİLGİ
▪ Gerielme işletimi sırasında

Otomatik gerileme fonksiyonu

yanıp söner.

▪ Oda sıcaklığı gerileme fonksiyonu etkin durumdayken,
çıkış suyu gerileme işletimi de gerçekleştirilir (bkz.
"Çıkış suyu sıcaklığı kontrolünü kullanarak hacim
soğutmayı açık/kapalı konuma getirmek için" sayfa 26).
▪ Gerileme değerini çok düşük ayarlamayın, özellikle
daha soğuk dönemlerde (örn. kış aylarında). Çok fazla
sıcaklık farkından dolayı oda sıcaklığına ulaşılamaması
ihtimali vardır (ya da çok daha uzun bir vakit
isteyecektir).

Otomatik gerileme fonksiyonu ayarları için, bkz. "6.2.9 Uzaktan
kumanda üzerinden saha ayarları" sayfa 16 altındaki saha ayarı [2].

12.3.5

İlk çalıştırma işletimi
İlk çalıştırma sırasında, ekrandaki
başlatma işleminde olduğunu gösterir.
Buz çözme işletimi (

Gerileme fonksiyonu oda sıcaklığının düşürülmesine imkan tanır.
Örneğin geceleyin etkinleştirilebilir çünkü sıcaklık gereksinimleri
gece ve gündüz aynı değildir.

Çıkış suyu sıcaklığı kontrolünü kullanarak hacim
ısıtmayı açık/kapalı konuma getirmek için
Bu modda, su sıcaklığı ayar noktasının gerektirdiği şekilde ısıtma
devreye girecektir. Ayar noktası manüel olarak veya program
zamanlayıcı vasıtasıyla ayarlanabilir.
1

üzerine basarak hacim ısıtmayı ( ) açık/kapalı konuma
getirin.
Sonuç:
ve ilgili gerçek oda sıcaklığı ayar noktası ekranda
görüntülenir. Çalışma LED’i yanar.

2

ve
kullanımıyla istenen çıkış suyu sıcaklığını
ayarlayın. Aşırı ısıtmanın önüne geçmek için, dış ortam sıcaklığı
belirli bir sıcaklığın üzerine çıktığında hacim ısıtma kullanılamaz
(bkz. "12.1 Çalışma sahası" sayfa 25).
BİLGİ
Isıtma için sıcaklık aralığı: 25°C~50°C (çıkış suyu sıcaklığı)

Program zamanlayıcı fonksiyonunun
"12.3.6 Program zamanlayıcı" sayfa 28.

kurulumu

için,

▪ Harici bir oda termostatı takılı olduğunda termik AÇMA/
KAPAMA oda termostatı tarafından belirlenir. Bu
durumda uzaktan kumanda çıkış suyu kontrol modunda
çalışır ve oda termostatı olarak görev yapmaz.

)

Bu fonksiyon YALNIZ ısı pompası ünitelerinde kullanılabilir.
Hacim ısıtma işletiminde, düşük dış hava sıcaklığı yüzünden dış ısı
eşanjörünün donması gerçekleşebilir. Bu olasılık gerçekleşirse,
sistem buz çözme işletimine geçer. Çevrimi tersine çevirir ve su
sisteminden ısı alarak dış sistemin donmasını önler. Maksimum 15
dakikalık bir buz çözme işletiminden sonra, sistem hacim ısıtma
işletimine döner. Buz çözme işlemi sırasında hacim ısıtma işletimi
mümkün değildir.
Sessiz mod işletimi (

)

Sessiz mod işletimi, ünitenin çıkardığı sesin azalması için ünitenin
düşük kompresör hızında çalışması anlamına gelir. Bu durum
gereken sıcaklık ayar noktasına ulaşılmasının daha uzun zaman
alması demektir. İçerde belirli bir düzeyde ısıtma gerektiğinde buna
dikkat edin.
3 farklı sessiz mod işletim seviyesi vardır. İstenen sessiz mod bir
saha ayarı aracılığıyla belirlenir.
1

Sessiz mod işletimini etkinleştirmek için

üzerine basın.

Sonuç: Ekranda
belirir. Kumanda izin seviyesi 2 veya 3'e
ayarlanmışsa (bkz. "6.2 Saha ayarlarının yapılması" sayfa 12),
butonu kullanılamaz.
2

Sessiz mod işletimini devre dışı bırakmak için
basın.
Sonuç:

üzerine tekrar

ekrandan kaybolur.

Gerçek sıcaklıklar uzaktan kumanda üzerinde görüntülenebilir.
3

▪ Uzaktan kumandanın AÇIK/KAPALI durumu, harici oda
termostatına göre daima önceliklidir!
Hava durumuna bağlı ayar noktası işletimi

ısı pompasının hala

BİLGİ

bkz.

BİLGİ

Diğer işletim modları

üzerine 5 saniye basın.
Sonuç: Çıkış suyu sıcaklığı görüntülenir (
söner).

4

ve

,

/

ve

yanıp

üzerine basarak görüntüleyin:

Otomatik gerileme fonksiyonu ayarları için, bkz. "6.2.9 Uzaktan
kumanda üzerinden saha ayarları" sayfa 16 altındaki saha ayarı [2].
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▪ Giriş suyu sıcaklığı (
ve / yanıp söner ve
yavaş yanıp söner).
▪ İç sıcaklık ( ve / yanıp söner).
▪ Dış sıcaklık ( ve yanıp söner).
5

yavaş

AÇMA/KAPAMA talimatını esas alan hacim ısıtma
üzerine basın

üzerine tekrar basın. Hiçbir butona
Bu moddan çıkmak için
basılmazsa, uzaktan kumanda 10 saniye sonra görüntüleme
modundan çıkar.

12.3.6

"Son" programlanmış komut "önceki"
programlanmış komutu geçersiz kılmıştır ve
"bir sonraki" programlanmış komut
gerçekleşene kadar etkin kalacaktır.

Program zamanlayıcı

Örnek: gerçek zamanın 17:30 olduğunu ve
eylemlerin 13:00, 16:00 ve 19:00'a
programlandığını varsayalım. "Son"
programlanmış komut (16:00) "önceki"
programlanmış komutu (13:00) geçersiz
kılmıştır ve "bir sonraki" programlanmış komut
(19:00) gerçekleşene kadar etkin kalacaktır.

Program zamanlayıcıyı devreye almak veya devreden çıkarmak için
üzerine basın ( ).
Her gün için dört eylem programlanarak haftada toplam 28 eyleme
ulaşılır.
Program zamanlayıcı 2 farklı yolla programlanabilir:
▪ sıcaklık ayar noktasını (çıkış suyu sıcaklığı ve oda sıcaklığı) esas
alarak

Bu yüzden, gerçek ayarın bilinmesi için son
programlanan komuta başvurulmalıdır (bu bir
önceki günden kalabilir).

▪ AÇMA/KAPAMA talimatını esas alarak.
Programlama yöntemi saha ayarlarında belirlenir. Bkz. "6.2 Saha
ayarlarının yapılması" sayfa 12. Programlamadan önce bu
dokümanın en sonundaki formu doldurun. Bu form, her gün için
gerekli eylemleri belirlemenize yardımcı olabilir.

Kontrol cihazı kapanır (çalışma LED'i kapalı),
ancak program zamanlayıcı simgesi açık kalır.
üzerine basın Hacim ısıtma için program zamanlayıcı ve
sessiz mod durdurulur ve tekrar başlamaz.

BİLGİ
▪ Bir enerji kesintisinden sonra enerji verildiğinde,
otomatik yeniden başlatma fonksiyonu enerji kesintisi
anındaki uzaktan kumanda ayarlarını yeniden uygular
(enerji kesintisi 2 saatten kısa ise). Bu nedenle
otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun etkin halde
bırakılması önerilir.
▪ Programlanan zamanlama zamana bağlı olduğundan,
saatin ve haftanın gününün doğru ayarlanması şarttır.
Bkz. "12.3.1 Saat hakkında" sayfa 26.

Program zamanlayıcı simgesi artık
görüntülenmez.
▪ İşletim örneği: AÇMA/KAPAMA talimatını esas alan program
zamanlayıcı.
Gerileme fonksiyonu (saha ayarı [2]'ye bakın) etkin kılındığında,
AÇMA talimatı etkin durumda ise gerileme işletimi program
zamanlayıcıda programlanmış eyleme göre önceliğe sahip
olacaktır. KAPAMA talimatı etkin durumda ise bunun gerileme
fonksiyonuna göre önceliği olacaktır. Herhangi bir anda KAPAMA
talimatı en yüksek önceliğe sahip olacaktır.

▪ Program zamanlayıcı eylemleri sadece program
zamanlayıcı etkinleştirildiği zaman (ekranda
görünürken) yerine getirilir!
▪ Programlanan eylemler yürütme sürelerine göre değil,
programlama zamanına göre saklanır, örn. eylem no. 1,
diğer programlı eylem numaralarından sonra yerine
getirilse bile ilk programlanan eylemdir.

Hacim ısıtmanın program zamanlayıcısı
duracak (o anda etkin durumda ise) ve bir
sonraki programlanmış AÇMA fonksiyonunda
tekrar başlayacaktır.

ON

B

OFF

22°C

21°C

45°C

1

ON

44°C

19°C
42°C

19°C
42°C

t

▪ Aynı gün için aynı anda 2 veya daha fazla eylem
programlanırsa, yalnız en düşük eylem numarasına
sahip olan eylem yürütülecektir.

0:30

16:00

6:30

9:00

DİKKAT
Ünitelerin program zamanlayıcı modlu uygulamalarda
kullanılması için, program zamanlayıcının aşılması
durumunda sinyal için 10 ila 15 dakikalık bir gecikmenin
öngörülmesi tavsiye edilir. Normal işletim sırasında
"ünitenin buzunu çözmek" için veya "termostat-durdurma"
işletiminde iken ünite birkaç dakika durabilir.

18°C

2

40°C
23:00

ON

B

Hacim ısıtma

22°C

Hacim ısıtma için AÇIMA/KAPAMA talimatının
zamanlayıcıda kullanılıp kullanılamayacağını tanımlar.

program

AÇMA/KAPAMA talimatını esas alan hacim ısıtma
İşletim sırasında

Program zamanlayıcı hacim ısıtmayı KAPALI
konuma getirdiğinde, denetleyici kapatılacaktır
(çalışma LED'i çalışmayı bırakacaktır).

19°C

3

28

ON

44°C
18°C

42°C

23:00

16:00
1
2
3

19°C
42°C

40°C

A
B
t
T
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A
OFF

21°C

45°C

[0‑03] Durum

t
5:00

t
6:30

9:00

Program zamanlayıcı
Gerileme fonksiyonu
Gerilme fonksiyonu ve program zamanlayıcının her ikisi de
etkin
Gerileme fonksiyonu
AÇMA/KAPAMA talimatı
Süre
Sıcaklık ayar noktası
Oda sıcaklığı
Çıkış suyu sıcaklığı
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Sıcaklık ayar noktasını esas alan hacim ısıtma(a)
İşletim sırasında
üzerine basın

Hacim ısıtma program zamanlayıcı durur ve bir
daha başlamaz.
Denetleyici kapalı konuma getirilir (çalışma
LED'i kapalı).

üzerine basın Hacim ısıtma için program zamanlayıcı ve
sessiz mod durdurulur ve tekrar başlamaz.
Program zamanlayıcı simgesi artık
görüntülenmez.
(a)

BİLGİ

Program zamanlayıcı işletimi sırasında çalışma
LED'i sürekli olarak yanar.

Varsayılan olarak sıcaklık ayar noktasını esas alan hacim
soğutma etkin kılınmıştır, o nedenle yalnız sıcaklık
ötelemeleri mümkündür (AÇMA/KAPAMA talimatı olamaz).
Sessiz modu
Bkz. "Sessiz modu programlamak için" sayfa 31.
Programlanmış zamanda modu açar veya kapatır. Her gün için dört
eylem programlanabilir. Bu eylemler günlük olarak tekrarlanır.

Hacim soğutmayı programlamak için

Çıkış suyu sıcaklığı ve/veya oda sıcaklığı için

▪ İşletim örneği: Sıcaklık ayar noktasını esas alan program
zamanlayıcı
Gerileme fonksiyonu (saha ayarı [2]'ye bakın) etkin kılındığında,
gerileme işletimi program zamanlayıcıda programlanmış eyleme
göre önceliğe sahip olacaktır.

T
22°C

21°C

45°C

1

19°C

19°C

44°C 19°C

42°C

42°C

42°C

t
T

0:30

16:00

6:30

5 sec

9:00

2
18°C
40°C

t

37°C
23:00

A

T

5:00

22°C

3

21°C

45°C
19°C

18°C

42°C

40°C

19°C 44°C 19°C
42°C

23:00 0:30
1
2
3
A
t
T

BİLGİ

t

37°C
16:00

5 sec

42°C

5:00 6:30

Programlama işleminde değiştirilen ayarları kaydetmeden
önceki adımlara dönmek için
üzerine basın.

9:00

Program zamanlayıcı
Gerileme fonksiyonu
Gerilme fonksiyonu ve program zamanlayıcının her ikisi de
etkin
Gerileme fonksiyonu
Süre
Sıcaklık ayar noktası
Oda sıcaklığı
Çıkış suyu sıcaklığı

Programlama/görüntüleme moduna girmek için
basın.

2

ve
butonlarını kullanarak programlamak istediğiniz
işletim modunu seçin.
Sonuç: Gerçek mod yanıp söner.

3

BİLGİ
Varsayılan olarak sıcaklık ayar noktasını esas alan hacim
ısıtma etkin kılınmıştır, o nedenle yalnız sıcaklık
ötelemeleri mümkündür (AÇMA/KAPAMA talimatı olamaz).

4
5

üzerine basın.

ve

kullanımıyla eylemlere bakın.

Ayrıntılı eylemleri programlamak için
tutun.

butonunu 5 saniye basılı

Sonuç: Programlanan ilk eylem görünür.

[0‑04] Durum

6

Soğutma için AÇIMA/KAPAMA talimatının program zamanlayıcıda
kullanılıp kullanılamayacağını tanımlar.

7
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Seçilen modu onaylamak için
Sonuç: Saat yanıp söner.

Hacim soğutma

Bu, hacim ısıtma [0‑03] ile aynıdır, fakat gerileme fonksiyonu
kullanılamaz.

üzerine

1

butonunu kullanarak programlamak
istediğiniz eylem numarasını seçin.
ve

değiştirmek

kullanımıyla doğru eylem zamanını ayarlayın.
ve

8

veya

kullanımıyla

çıkış

suyu

sıcaklığını

ayarlayın.
Montaj ve kullanım kılavuzu
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9

ve

kullanımıyla oda sıcaklığını ayarlayın.

BİLGİ

10 Soğutmayı ve uzaktan kumandayı kapalı konuma getirmek için
seçimini
kullanarak yapın.
11 Diğer eylemleri programlamak için bu prosedürü tekrarlayın.
Sonuç: Tüm eylemler programlandığında, ekranın kaydetmek
istediğiniz en yüksek eylem numarasını gösterdiğinden emin
olun.
12 Programlanan eylemleri kaydetmek için
basın.

bir

Hacim ısıtmayı programlamak için

sonraki

üzerine

1

Programlama/görüntüleme moduna girmek için
basın.

2

ve
butonlarını kullanarak programlamak istediğiniz
işletim modunu seçin.

butonuna 5 saniye

Sonuç: Eylem numarası 3 görüntülenirken
üzerine basılırsa
eylemler 1, 2 ve 3 kaydedilir, fakat eylem 4 silinir. Otomatik
olarak adım 6'ya dönersiniz.
butonuna birkaç kez basarak
bu prosedürde bulunan önceki adımlara ve son olarak normal
işletime dönülür.
13 Otomatik olarak adım 6'ya dönülür;
programlamak için işlemi tekrarlayın.

Programlama işleminde değiştirilen ayarları kaydetmeden
önceki adımlara dönmek için
üzerine basın.

Sonuç: Gerçek mod yanıp söner.
3

üzerine basın.

Seçilen modu onaylamak için

Sonuç: Gerçek gün yanıp söner.
4

ve
kullanımıyla bakmak veya programlamak
istediğiniz günü seçin.
Sonuç: Seçilen gün yanıp söner.

günü

üzerine basın.

5

Seçilen günü onaylamak için

6

Ayrıntılı eylemleri programlamak için
tutun.

butonunu 5 saniye basılı

Sonuç: Seçilen günün birinci programlanmış eylemi görünür.
7

butonunu kullanarak programlamak
istediğiniz eylem numarasını seçin.
ve

8

değiştirmek

kullanımıyla doğru eylem zamanını ayarlayın.
ve

9

veya

kullanımıyla

çıkış

suyu

sıcaklığını

ayarlayın.
ve

10

kullanımıyla oda sıcaklığını ayarlayın.

11 Seçmek için

üzerine basın:

: ısıtmayı ve uzaktan kumandayı kapalı konuma
getirmek için.
: çıkış suyu sıcaklığı için otomatik sıcaklık hesaplamayı
▪
seçmek için
▪

12

ve
kullanımıyla uygun öteleme değerini
ayarlayın. Hava durumuna bağlı ayar noktası hakkında daha
fazla bilgi için bkz. "12.3.6 Program zamanlayıcı" sayfa 28.

13 Seçilen günün diğer
prosedürü tekrarlayın.

eylemlerini

programlamak

için

bu

Sonuç: Tüm eylemler programlandığında, ekranın kaydetmek
istediğiniz en yüksek eylem numarasını gösterdiğinden emin
olun.
5 sec

14 Programlanan eylemleri kaydetmek için
basın.

butonuna 5 saniye

Sonuç: Eylem numarası 3 görüntülenirken
üzerine basılırsa
eylemler 1, 2 ve 3 kaydedilir, fakat eylem 4 silinir. Otomatik
olarak adım 6'ya dönersiniz.
butonuna birkaç kez basarak
bu prosedürde bulunan önceki adımlara ve son olarak normal
işletime dönülür.
15 Otomatik olarak adım 6'ya dönülür;
programlamak için işlemi tekrarlayın.

bir

sonraki

günü

5 sec
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Programlanan eylemleri sorgulamak için

Sessiz modu programlamak için

BİLGİ
Sorgulama işleminde önceki adımlara dönmek için
üzerine basın.
1

Programlama/görüntüleme moduna girmek için
basın.

üzerine

2

ve
butonlarını kullanarak sorgulamak istediğiniz
işletim modunu seçin.
Sonuç: Gerçek mod yanıp söner.

3

Seçilen modu onaylamak için

üzerine basın.

Sonuç: Gerçek gün yanıp söner.
4

ve
günü seçin.

butonlarını kullanarak sorgulamak istediğiniz

Sonuç: Seçilen gün yanıp söner.
5

Seçilen günü onaylamak için

üzerine basın.

Sonuç: Seçilen günün birinci programlanmış eylemi görünür.
6

ve
butonlarını kullanarak günün diğer programlı
eylemlerini sorgulayın.
Sonuç: Buna okuma modu adı verilir. Boş program eylemleri
(örn. 4) görüntülenmez.
butonuna birkaç kez basarak bu
prosedürde bulunan önceki adımlara ve son olarak normal
işletime dönülür.

Program zamanlayıcı ipuçları ve faydalı bilgiler

BİLGİ
Programlama işleminde değiştirilen ayarları kaydetmeden
önceki adımlara dönmek için
üzerine basın.
1
2

Programlama/görüntüleme moduna girmek için
basın.

ve
butonlarını kullanarak programlamak istediğiniz
işletim modunu seçin.

4
5

Seçilen modu onaylamak için
ve

üzerine basın.

kullanımıyla eylemlere bakın.

Ayrıntılı eylemleri programlamak için
tutun.

1

üzerine

Sonuç: Gerçek mod yanıp söner.
3

Sonraki günü (günleri) programlamak için

butonunu 5 saniye basılı

Sonuç: Bu durumda
ve
butonlarını kullanarak
başka bir günü seçebilir ve sorgulama veya programlama
yapmayı yeniden başlatabilirsiniz.
Programlanmış eylemleri sonraki güne kopyalamak için
Hacim ısıtma programında belirli bir günün tüm programlanmış
eylemlerinin bir sonraki güne kopyalanması mümkündür (örn. tüm
programlanmış eylemlerin "
" gününden "
" gününe
kopyalanması).
2

7
8
9

butonunu kullanarak programlamak
istediğiniz eylem numarasını seçin.
ve

veya

değiştirmek

3

seçimini yapmak veya kaldırmak için

Seçilen modun diğer
prosedürü tekrarlayın.

4
eylemlerini

programlamak

için

5

butonuna 5 saniye

Sonuç: Eylem numarası 3 görüntülenirken
üzerine basılırsa
eylemler 1, 2 ve 3 kaydedilir, fakat eylem 4 silinir. Otomatik
olarak adım 6'ya dönersiniz.
butonuna birkaç kez basarak
bu prosedürde bulunan önceki adımlara ve son olarak normal
işletime dönülür.
11 Otomatik olarak adım 6'ya dönülür;
programlamak için işlemi tekrarlayın.

bir

sonraki

günü

butonlarını kullanarak programlamak istediğiniz

Seçilen modu onaylamak için

üzerine basarak

üzerine basın.

Sonuç: Gerçek gün yanıp söner.

bu

Sonuç: Tüm eylemler programlandığında, ekranın kaydetmek
istediğiniz en yüksek eylem numarasını gösterdiğinden emin
olun.
10 Programlanan eylemleri kaydetmek için
basın.

ve
modu seçin.

Sonuç: Seçilen mod yanıp söner.
programlamadan çıkabilirsiniz.

kullanımıyla doğru eylem zamanını ayarlayın.

Bir eylem olarak
butonunu kullanın.

düğmesine basın.
Sonuç: Gerçek mod yanıp söner.

Sonuç: Programlanan ilk eylem görünür.
6

Belirli bir günün programlı eylemlerini onayladıktan sonra
üzerine bir kez basın.

ve
kullanımıyla bir sonraki güne kopyalamak
istediğiniz günü seçin.
Sonuç: Seçilen gün yanıp söner. Adım 2'ye dönmek için
üzerine basın.

6

ve

üzerine aynı anda 5 saniye basın.

7

5 saniye sonra ekran bir sonraki günü gösterecektir (örn. "
"
eğer "
" önce seçilmişse). Bu durum günün kopyalanmış
olduğunu gösterir.

8

Adım 2'ye dönmek için

üzerine basın.

Bir veya daha fazla programlanmış eylemi silmek için
Bir veya daha fazla programlanmış eylemin silinmesi,
programlanmış eylemlerin kaydedilmesi ile aynı zamanda yapılır.
Bir gün için tüm eylemler programlandığında, ekranın kaydetmek
istediğiniz en yüksek eylem numarasını gösterdiğinden emin olun.
butonuna 5 saniye basılması, görüntülenen eylemden daha yüksek
eylem numarasına sahip olanlar dışındaki tüm eylemleri kaydeder.
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13 Bakım ve servis
Örnek: Eylem numarası 3 görüntülenirken
eylemler 1, 2 ve 3 kaydedilir, fakat 4 silinir.

üzerine basılırsa

düğmesine basın.
Sonuç: Gerçek mod yanıp söner.

2

ve

Opsiyonel uzaktan kumandanın kullanımı

Asıl uzaktan kumandanın yanında opsiyonel uzaktan kumanda da
kurulu olduğunda, asıl uzaktan kumanda (ana) tüm ayarlara erişebilir
ikinci uzaktan kumanda (bağımlı) ise program ayarlarına ve
parametre ayarlarına erişemez.

Bir modu silmek için
1

12.3.9

butonlarını kullanarak silmek istediğiniz modu

Daha fazla ayrıntı için montaj kılavuzuna bakın.

seçin.
Sonuç: Seçilen mod yanıp söner.
3

Seçilen modu silmek için
5 saniye basın.

ve

butonuna aynı anda

13

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

Haftanın bir gününü silmek için
1

UYARI

düğmesine basın.

Bir sigorta yandığında, sigortayı yanlış amper değerindeki
bir sigorta veya diğer tellerle değiştirmeyin. Tel veya bakır
tel kullanılması ünitenin bozulmasına ya da yangına yol
açabilir.

Sonuç: Gerçek mod yanıp söner.
2

ve

butonlarını kullanarak silmek istediğiniz modu

seçin.

3

Sonuç: Seçilen mod yanıp söner.

DİKKAT

Seçilen modu onaylamak için

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka
cisimler SOKMAYIN. Fan mahfazasını SÖKMEYİN. Fan
yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.

üzerine basın.

Sonuç: Gerçek gün yanıp söner.
4

5

Bakım ve servis

ve

butonlarını kullanarak silmek istediğiniz günü

seçin.

DİKKAT

Sonuç: Seçilen gün yanıp söner.

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında
hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve
yaralanmaya yol açabilir.

Seçilen günü silmek için
5 saniye basın.

ve

butonuna aynı anda

Su basıncı

12.3.7

Opsiyonel talep PCB'sinin kullanımı

Opsiyonel bir PCB EKRP1AHTA üniteye bağlanabilir ve üniteyi
uzaktan kontrol etmek için kullanılabilir.

Su basıncının 1 bar üzerinde olup olmadığını kontrol edin. Düşükse,
su ilave edin.

3 giriş sayesinde şunlar yapılabilir:

13.1

▪ soğutma ve ısıtma arasında uzaktan geçiş yapma
▪ uzaktan termo açık/kapalı

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları KESİNLİKLE atmosfere
deşarj etmeyin.

▪ uzaktan ünite açık/kapalı

Soğutucu tipi: R410A

Bu opsiyon kiti hakkında daha fazla ayrıntı için ünitelerin kablo
bağlantı şemasına bakın.

Küresel ısınma potansiyel (GWP) değeri: 2087,5
UYARI

BİLGİ

Sistemdeki soğutucu güvenlidir ve normal olarak kaçak
yapmaz. Soğutucu odanın içinde kaçak yaparsa, bir ocak,
ısıtıcı ya da fırın alevi ile temasıyla zararlı bir gaz meydana
gelebilir.

Sinyal (voltajsız) en az 50 ms sürmelidir.
Tercih ettiğiniz fonksiyonu ayarlamak için aynı zamanda
"6.2.9 Uzaktan kumanda üzerinden saha ayarları" sayfa 16
bahsindeki saha ayarı [6‑01]'e bakın.

12.3.8

Soğutucu hakkında

Alevli ısıtma cihazlarını kapatın, odayı havalandırın ve
üniteyi aldığınız satıcıyla temas kurun.

Opsiyonel harici kontrol adaptörünün
kullanımı

Servis elemanı, soğutma gazının kaçak yaptığı kısımdaki
onarımı yaptığını teyit edinceye kadar sistemi kullanmayın.

Üniteye opsiyonel bir kontrol adaptörü PCB DTA104A62 bağlanabilir
ve 1 veya daha fazla üniteyi uzaktan kontrol etmek için kullanılabilir.

13.2

Satış sonrası servis ve garanti

Opsiyon kit PCB üzerindeki kontaklar kısa devre edilerek, şunlar
yapılabilir:

13.2.1

Garanti süresi

▪ kapasiteyi yaklaşık %70'e düşürme,
▪ kapasiteyi yaklaşık %40'a düşürme,
▪ zorunlu termo kapalı,
▪ kapasite tasarrufu (fan düşük hız dönüşü, kompresör frekans
kontrolü).
Bu opsiyon kiti hakkında daha fazla ayrıntı için ünite ile verilen ayrı
talimata bakın.

▪ Bu ürün, satıcı tarafından kurulum sırasında doldurulan bir garanti
içermektedir. Tamamlanan kart müşteri tarafından dikkatle kontrol
edilmeli ve saklanmalıdır.
▪ Ürünün garanti süresi içinde onarılması gerektiğinde, satıcınıza
başvurun ve garanti kartınızı hazır bulundurun.

13.2.2

Önerilen bakım ve muayene

Birkaç yıl kullanıldıktan sonra ünitede toz birikeceğinden dolayı,
ünitenin performansında belirli bir düşüş gözlenecektir. Sökülmesi ve
ünitelerin içinin temizlenmesi teknik uzmanlık gerektirdiği ve
ünitelerinizin en iyi bakım durumunun temini için, normal bakım
faaliyetlerine ilaveten bir bakım ve muayene sözleşmesi
Montaj ve kullanım kılavuzu
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14 Sorun giderme
imzalamanızı öneririz. Ünitenizi mümkün olduğunca üzün süre çalışır
durumda korumak üzere satıcı ağımızın zaruri elemanların sürekli bir
stokuna erişimi vardır. Daha fazla bilgi için satıcınızla temas kurun.
Satıcınızdan bir müdahale istediğinizde daima şunları belirtin:
▪ Ünitenin tam model ismi.
▪ İmalat numarası (ünitenin plakası üzerinde belirtilir).

Arıza

Önlem

Kapasite düşüklüğü.

Yerel satıcınıza başvurun.

Uzaktan kumandadaki
sıcaklık değerleri °C
yerine °F cinsinden
görüntüleniyor.

Ekrana °C ve °F arasında geçiş yaptırmak
için
ve
butonlarına aynı anda
5 saniye basın. Varsayılan sıcaklık birimi
°C'dir.

▪ Belirtiler veya arıza ve hatanın ayrıntıları.

Yukarıdaki bütün maddeleri kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz
gideremiyorsanız montajcınızla temas kurun ve belirtileri, ünitenin
tam model ismini (mümkünse imalat numarası ile birlikte) ve kurulma
tarihini (muhtemelen garanti kartı üzerinde yazılıdır) bildirin.

14

14.1

▪ Kurulum tarihi.

Sorun giderme

Aşağıdaki bozukluklardan biri olduğunda
önlemleri alın ve satıcınızla temas kurun.

aşağıda

gösterilen

UYARI
İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey
olursa (yanık kokusu, vs.) gücü kapatın.
Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak
kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Satıcınıza başvurun.
Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından ONARILMALIDIR:
Arıza

Önlem

Sigorta, kesici veya toprak kaçağı
kesicisi gibi bir emniyet cihazı sık sık
devreye girdiğinde veya AÇMA/
KAPAMA anahtarı düzgün
ÇALIŞMADIĞINDA.

Ana güç anahtarını
KAPATIN.

Üniteden su sızıyorsa.

İşletimi durdurun.

İşletim düğmesi iyi ÇALIŞMIYOR.

Güç beslemesini
KAPATIN.

Eğer kullanıcı arabirim ekranı ünite
numarasını gösteriyor, işletim lambası
yanıp sönüyor ve arıza kodu
görünüyorsa.

Montajcınıza haber verin
ve arıza kodunu bildirin.

Arıza
Uzaktan kumanda
ekranı boş.

İç ünite kullanıcı arabirim ekranında bir arıza kodunun görünmesi
durumunda, montajcınızla temas kurun ve arıza kodu, ünite tipi ve
seri numarası (bu bilgileri ünitenin isim plakası üzerinde
bulabilirsiniz) bilgilerini verin.
Referans amacıyla arıza kodlarının bir listesi verilmiştir. Arıza
kodunun seviyesine bağlı olarak AÇIK/KAPALI butonuna basarak
kodu sıfırlayabilirsiniz. Olmuyorsa, tavsiye için montajcınıza danışın.

15

Yer değiştirme

Tüm ünitenin sökülmesi ve yeniden kurulması için satıcınızla temas
kurun. Ünitelerin taşınması teknik uzmanlık gerektirir.

16

Yukarıda
bahsedilen
durumlar
dışında
sistem
doğru
ÇALIŞMIYORSA ve yukarıda bahsedilen hiçbir arıza yoksa,
aşağıdaki prosedürlere göre sistemi inceleyin.

Hata kodları: Genel bakış

Bertaraf

Bu ünite hidroflorokarbon kullanır. Bu üniteyi bertaraf ederken
satıcınızla temas kurun.
BİLDİRİM
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer
parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım,
geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde
İŞLENMELİDİR.

Önlem
▪ Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol
edin. Elektrik gelene kadar bekleyin.
İşletim sırasında elektrik kesilmesi
olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem
otomatik olarak yeniden çalışır.
▪ Sigortaların yanık olmadığını veya
kesicilerin devreye girmediğini kontrol
edin. Gerekirse sigortayı değiştirin veya
kesiciyi sıfırlayın.
▪ İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağının
faal durumda olup olmadığını kontrol
edin.

Uzaktan kumandada
bir arıza kodu
görüntüleniyor.

Yerel satıcınıza başvurun. Hata kodlarının
ayrıntılı bir listesi için bkz. "8.1 Hata kodları:
Genel bakış" sayfa 22.

Program zamanlayıcı Saatin ve haftanın gününün doğru
çalışıyor ancak
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin ve
programlanan eylemler gerekirse düzeltin.
yanlış zamanda yerine
getiriliyor.
Program zamanlayıcı
programlı, ancak
çalışmıyor.

görüntülenmiyorsa, program
zamanlayıcıyı etkinleştirmek için
üzerine basın.
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