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05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

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

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

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

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

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

Jiro Tomita
Director Quality Assurance
Ostend, 1st of February 2009

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

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

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 98/37/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

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

KEMA (NB0344)
2082543.0551-QUA/EMC

<C>

DAIKIN.TCF.025C14/11-2008

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<B>

<A>

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

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

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

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

EDLQ011AA6V3, EDLQ011AA6W1, EDLQ014AA6V3, EDLQ014AA6W1, EDLQ016AA6V3, EDLQ016AA6W1, EDHQ011AA6V3, EDHQ011AA6W1, EDHQ014AA6V3, EDHQ014AA6W1, EDHQ016AA6V3, EDHQ016AA6W1,
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17 m deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

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

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

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

01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l’équipement visé par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
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OLABİLİR. SADECE EKİPMANLA KULLANILMAK İÇİN
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Giriş
Genel bilgiler
Bu AD dış monoblok üniteyi satın aldığınız için
teşekkür ederiz.
Bu üniteler hem ısıtma hem de soğutma uygulamaları için kullanılır.
Bu üniteler Daikin fan koil üniteleri, zeminden ısıtma uygulamaları,
düşük sıcaklık radyatörleri, kullanım suyu ısıtma uygulamaları ve
kullanım sıcak suyu uygulamaları için güneş enerji sistemi
adaptasyon kiti ile birlikte kullanılabilir.
Isıtma/soğutma üniteleri ve yalnız ısıtma üniteleri
AD dış monoblok ünite yelpazesi iki ana
versiyondan oluşur: ısıtma/soğutma (EB) versiyonu ve yalnız ısıtma
(ED) versiyonu.
Her iki versiyon da soğuk dış hava sıcaklıklarında ilave ısıtma
kapasitesi için entegre bir yardımcı ısıtıcı ile birlikte verilir. Yardımcı
ısıtıcı aynı zamanda, ünitenin arıza yapması durumunda yedek
görevi ve kış aylarında dışarıdaki su borularını donmaya karşı
koruma görevini görür. Yardımcı ısıtıcının fabrika ayarı 6 kW'dır,
ancak montaja bağlı olarak montajcı yardımcı ısıtıcı kapasitesini
3 kW/2 kW ile sınırlandırabilir. Yardımcı ısıtıcı kapasite kararı denge
sıcaklığına dayalı bir moddur, aşağıdaki grafiğe bakın.
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1

Isı pompası kapasitesi

2

Gerekli ısıtma kapasitesi (sahaya bağlı)

3

Yardımcı ısıtıcının sağladığı ilave ısıtma kapasitesi

4

Denge sıcaklığı (kullanıcı arabirimi üzerinden ayarlanabilir, bkz.
"Saha ayarları" sayfa 21)

TA

Çevre (dış) sıcaklığı

PH

Isıtma kapasitesi

E(D/B)(H/L)Q011~016AA6V3+W1
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4PW51121-1C

Güvenlik koşulları

Opsiyonlar
■

Kullanım sıcak su deposu EKHW*
Entegre 3 kW elektrikli buster ısıtıcısı olan isteğe bağlı bir
EKHW* kullanım sıcak su deposu üniteye bağlanabilir. Kullanım
sıcak su deposunun üç ebadı vardır: 150, 200 ve 300 litre.

■

Drenaj kiti EKDK04

■

Alt plaka ısıtma kiti EKBPHT16Y

■

Oda termostat kitleri EKRTW, EKRTR ve EKRTETS

■

Kullanım sıcak su deposu EKSOLHW için güneş enerjisi kiti

■

Uzaktan alarm kiti EKRP1H

Burada sıralanan önlemler, aşağıdaki iki türe ayrılır. Her ikisi de çok
önemli konuları kapsar, bu nedenle mutlaka dikkatle takip edilmelidir.
UYARI
Uyarıya riayet edilmezse, ciddi kayıplara yol açabilir.

İKAZ
İkaza riayet edilmezse, yaralanmaya veya ekipman hasarına yol
açabilir.

Uyarı

Bu opsiyonel kitlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen kitlerin
kendilerine özgü montaj kılavuzlarına bakın.

■

Ünitelerin sıcaklık alarm ayarlamalı uygulamalarda kullanılması
için, alarm sıcaklığının aşılması durumunda sinyal için 10
dakikalık bir gecikmenin öngörülmesi tavsiye edilir. Normal
işletim sırasında, "ünitenin buzunu çözmek" için veya
"termostat-durdurma" işletimindeyken ünite birkaç dakika
durabilir.

■

Satıcınızdan
veya
yetkili
personelden,
montaj
işini
gerçekleştirmesini isteyin. Üniteyi kendi başınıza monte etmeyin.

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlantı
Bu ekipman indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı dağıtım sistemlerine
bağlanabilir. Ünite üzerindeki denetimin tam olarak sürdürülmesi
sadece güç beslemesinin kesintiye uğramayan türde indirimli elektrik
tarifesi güç kaynağı olması halinde mümkündür. Daha fazla ayrıntı
için bkz. "İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlantı" sayfa 17.

Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
■

Bu kılavuzun kapsamı
Bu montaj kılavuzu, tüm EDH, EDL, EBH ve EBL dış ünite
modellerinin ambalajlarının açılmasını, montaj ve bağlantılarının
yapılmasını tarif eder.

Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına
yol açabilir.
■

H

Q

011

AA

6

V3

Güç beslemesi:
V3 = 1~, 230 V, 50 Hz
W1 = 3N~, 400 V, 50 Hz

■

Üniteyi, ağırlığını çekebilecek bir alt yapı üzerine monte edin.

■

Yetersiz mukavemet ekipmanın düşmesine neden olarak
yaralanmalara yol açabilir.

■

Belirlenen montaj işlemini gerçekleştirirken güçlü rüzgarları,
tayfunları veya depremleri dikkate alın.

Yardımcı ısıtıcı kapasitesi (kW)

Yanlış montaj işlemi ekipmanın düşmesi yüzünden kazalara
neden olabilir.

Model değişiklikleri
Isıtma kapasitesinin gösterimi (kW)(a)

■

Soğutucu R410A
H = Düşük su sıcaklığı - ortam bölgesi 3
L = Düşük su sıcaklığı - ortam bölgesi 2

(a) Tam değerler için, bkz. "Teknik özellikler" sayfa 33.

■

Aksesuarlar
Ünite ile verilen aksesuarlar
2

3
1x

4
2x

1x

Montaj kılavuzu

2

Kullanım kılavuzu

3

Kablo bağlantı şema etiketi (ünite dış kapakları 1 ve 2 içinde)

4

Kullanıcı arabirim kiti
(dijital uzaktan kumanda, 4 tespit vidası ve 2 fiş)
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Güç kaynağı kablo bağlantısını yaparken, kabloları ön taraf
panelinin emniyetli bir şekilde tespit edileceği tarzda düzenleyin.
Ön taraftaki panel yerinde olmazsa, terminallerin aşırı
ısınmasına, elektrik çarpmalarına veya bir yangına yol açılabilir.

1

4PW51121-1C

Belirlenen kabloların kullanılmasını ve terminal bağlantıları veya
kablolar üzerinde dış kuvvetlerin etki göstermemesini temin
ederek tüm kablo bağlantılarının güvenli olduğundan emin olun.
Kusurlu bağlantı veya sabitleme yangına sebep olabilir.

■

1x

Bütün elektrik işinin ayrı bir devre kullanarak yetkili personel
tarafından yerel yasa ve düzenlemelerle bu montaj kılavuzuna
uygun olarak gerçekleştirildiğinden emin olun.
Güç besleme devre kapasitesinin yetersiz olması veya uygun
olmayan elektrik tesisatı, elektrik çarpmalarına veya yangına yol
açabilir.

ED = Monoblok dış yalnız ısıtma
EB = Monoblok dış ısı pompası

1

Montaj işi için sadece belirlenmiş aksesuar ve parçaları
kullandığınızdan emin olun.
Belirlenmiş parçaların kullanılmaması su sızıntısına, elektrik
çarpmasına, yangına veya ünitenin düşmesine neden olabilir.

Model tanımlaması
ED

Montaj işlemini bu montaj kılavuzuna göre gerçekleştirin.

■

Montaj işlemi tamamlandıktan sonra, soğutucu gaz kaçağı
olmadığını garantilemek için kontrol edin.

■

Elektrik terminal parçalarına dokunmadan önce güç anahtarını
kapatın.

■

Canlı parçalara kolaylıkla kazaen dokunulabilir.
Montaj veya servis sırasında servis paneli söküldüğünde üniteyi
hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın.

■

Kazaen sızan soğutucuya hiçbir zaman dokunmayın. Bu, soğuk
ısırmasının yol açtığı ciddi yaralara sebep olabilir.

Montaj kılavuzu

2

Montaj öncesinde

İkaz
■

Üniteyi topraklayın.
Topraklama direnci ulusal düzenlemelere uygun olmalıdır
Toprak kablosunu gaz veya su borularına, paratoner
iletkenine veya telefon toprak teline bağlamayın.
Kusurlu
olabilir.

topraklama,

elektrik

çarpmasına

neden

■ Gaz borusu.
Gaz kaçağı halinde ateşleme veya patlama olabilir.
■ Su borusu.
Sert vinil borular etkin topraklama sağlamaz.
■ Paratoner iletkeni veya telefon toprak teli.
Kıvılcım düştüğünde elektrik potansiyeli anormal derecede
yükselebilir.
■

Kesinlikle bir toprak kaçağı devre kesicisi takın.
Toprak kaçağı devre kesicisi takılmaması elektrik çarpmalarına
ve yangına neden olabilir.

■

Montaj
■

Plakaları takarken/çıkarırken hataları önlemek için dış (ön)
plakaların model adı ve seri numarasını doğruladığınızdan emin
olun.

■

Servis panellerini kapatırken, sıkma torkunun 4,1 N•m'yi
aşmamasına dikkat edin.

Model
EDL ve EBL üniteler, yüksek nem koşulları ile birlikte ortam
sıcaklığının düşük olabileceği bölgelerde yeterli çalışmayı
garantilemek için özel donanımlara (yalıtım, ısıtma levhası,...)
sahiptir. Bu tür koşullarda EDH ve EBH modelleri, hava soğutmalı
serpantin üzerinde şiddetli buz birikimi ile sorunlar yaşayabilir. Bu tür
koşulların beklendiği durumlarda bunların yerine EDL veya EBL
monte edilmelidir. Bu modeller buzlanmanın önüne geçmek için karşı
önlemlere (yalıtım, ısıtma levhası,...) sahiptir.
■

Görüntü paraziti veya gürültüyü önlemek için güç kablosunu
televizyon veya radyolardan en az 1 metre uzaktan geçirin.

Olası seçenekler
Isıtma levhası

(Radyo dalgalarına bağlı olarak, 1 metre gürültüyü yok etmek
için yeterli bir mesafe olmayabilir.)
■

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

■

Üniteyi aşağıdaki gibi yerlere kurmayın:
■ Mineral yağ buğusu, yağ spreyi ya da buharı bulunan yerler.
Plastik parçalar bozulabilir ve düşmelerine veya su
sızıntısına neden olabilir.
■ Örneğin sülfürik asit gazı gibi, aşındırıcı gazın üretildiği
yerler.
Bakır boruların veya lehimli parçaların korozyonu,
soğutucunun sızmasına neden olabilir.

Standart

Kullanımı yasaktır

EDHQ, EBHQ

Opsiyonel kit(a)

Opsiyonel kit(a)

(a) Her iki seçeneğin birden kullanımı yasaklanmıştır.

Taşıma
Nispeten büyük boyutlara ve ağırlığa
sahip olması nedeniyle ünitenin
taşınması sadece sapanlarla birlikte
kaldırma
araçları
vasıtasıyla
yapılmalıdır. Bu sapanlar taban
kaidesi üzerindeki bu amaç için özel
olarak öngörülen halkalara takılabilir.

■ Elektromanyetik dalgalar yayan sistemlerin bulunduğu yerler.
Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemini karıştırabilir ve
ekipmanın arızalı çalışmasına neden olur.
■ Yanıcı gaz sızıntısının olabileceği yerler, havada karbon lifi
veya yanıcı toz süspansiyonlarının bulunduğu yerler veya
örneğin tiner ya da benzin gibi uçucu yanıcı maddelerin işlem
gördüğü yerler.
Bu tür gazlar bir yangına neden olabilir.

■

Yaralanmaktan
kaçınmak
için
ünitenin hava girişine
veya
alüminyum
kanatlarına
dokunmayın.

■

Hasar vermemek için
fan
ızgaralarındaki
tutamakları
kullanmayın.

■ Okyanus yakınındaki gibi havanın yüksek seviyede tuz
içerdiği yerler.
■ Fabrikalardaki gibi voltaj dalgalanmalarının yüksek olduğu
yerler.
■ Araçlarda veya gemilerde.

Drenaj soketi

EDLQ, EBLQ

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli
bilgiler

■ Asitli veya alkalik buhar bulunan yerler.
Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu sera gazları
içerir. Gazları atmosfere boşaltmayın.
Soğutucu tipi:

R410A

GWP(1) değeri:

1975

(1)

GWP = küresel ısınma potansiyeli

Soğutucu miktarı ünitenin isim plakasında belirtilmiştir

Montaj kılavuzu

3

E(D/B)(H/L)Q011~016AA6V3+W1

Hava su tipi ısı pompa sistemi ünitesi
4PW51121-1C

Montaj sahasının seçilmesi

1

2

■

Dış ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak
olarak kullanılmasını önlemek için yeterli önlemleri
aldığınızdan emin olun.

■

Küçük hayvanlar elektrik parçalarına temas ettiğinde
arıza, duman veya yangına neden olabilir. Lütfen
müşteriye ünitenin etrafındaki alanı temiz tutması
gerektiğini bildirin.

Aşağıdaki koşulların sağlandığı ve müşterinizin onayladığı bir
montaj yeri seçin.
- İyi havalandırılan yerler.
- Ünitenin bitişik komşuları rahatsız etmeyeceği yerler.
- Ünitenin ağırlığını ve titreşimini çekebilecek ve ünitenin düz
bir şekilde monte edilebileceği güvenli yerler.
- Yanıcı gaz veya ürün sızıntı ihtimali olmayan yerler.
- Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma
yönelik değildir.
- Servis alanının tam olarak karşılanabileceği yerler.
- Ünitenin boru ve kablo uzunluklarının izin verilebilir sınırlar
dahilinde kalacağı yerler.
- Üniteden dışarıya sızan suyun zarar veremeyeceği yerler
(örn. tıkalı bir drenaj borusu olması halinde).
- Yağmurdan mümkün olabildiğince korunmuş yerler.

4

Ünitenin su drenajı kolaylıkla yapılamıyorsa, lütfen üniteyi beton
blok, vs. (alt yapının yüksekliği maksimum 150 mm olmalıdır) alt
yapı üzerine kurun.

5

Ünite bir çerçeve üzerine kurulduğunda, alçak yönden su
basmasına mani olmak için ünitenin altından 150 mm mesafe
içerisinde lütfen su geçirmez bir plaka monte edin.

6

Üniteyi sıkça kara maruz kalan bir yere kurarken, kaidenin
mümkün olduğu kadar yükseltilmesine özellikle dikkat edin.

7

Ünite
bir
yapı
iskeleti
üzerine
kurulduğunda,
drenaj
suyunun
damlamasını önlemek için su geçirmeyen
bir plaka monte edin (sahadan temin edilir)
(ünitenin altında 150 mm içinde) veya bir
drenaj kiti (bkz. kombinasyon tablosu,
"Olası seçenekler" sayfa 3) kullanın.
(Şekle bakın).

Soğuk iklimlerde yer seçimi
Bkz. "Model" sayfa 3.
İKAZ
Ünite düşük dış hava sıcaklığında çalıştırılırken aşağıda
verilen talimatlar mutlaka izlenmelidir.

Üniteyi kuvvetli rüzgara maruz bir yere kurarken aşağıdakilere
özellikle dikkat edin.

■

Rüzgara maruz kalmanın önlenmesi için, üniteyi emme tarafı
duvara bakacak şekilde monte edin.

Ünitenin hava çıkışına karşı esen 5 m/sn veya daha fazla
hızdaki kuvvetli rüzgarlar kısa devreye (tahliye havasının
emilmesi) neden olur ve bunun sonucunda aşağıdakiler olabilir:
- İşletim kapasitesinin azalması.
- Isıtma işletiminde sık buzlanma çabuklaşması.
- Yüksek basıncın artmasından dolayı işletimde aksama.
- Kuvvetli bir rüzgar üniteye karşı cepheden sürekli olarak
estiğinde, fan dağılıncaya kadar çok hızlı dönmeye
başlayabilir.

■

Üniteyi, emiş tarafı doğrudan rüzgara maruz kalabilecek bir yere
kesinlikle monte etmeyin.

■

Rüzgara maruz kalmayı önlemek için, ünitenin hava çıkış
tarafına bir deflektör plakası yerleştirin.

■

Çok kar yağışı alan bölgelerde, karın üniteyi etkilemeyeceği bir
montaj yer seçilmesi çok önemlidir. Kar yağışının yandan
gelmesi olası ise, ısı eşanjör serpantininin kar yağışından
etkilenmemesini sağlayın (gerekirse yan tarafta bir korugan
düzenleyin).

Bu ünitenin rüzgar yönünün tahmin edilebileceği bir yere montajı
için şekillere bakın.
■

Hava çıkış tarafını binanın duvarına, tahta perdeye veya sipere
doğru çevirin.

1

Geniş bir saçak inşa edin.

2

Bir kaide inşa edin.
Kara gömülmemesi için üniteyi
yerden yeterince yüksekte kurun.

Montaj önlemleri

Montajı yapmak için yeterince yer bulunduğundan emin olun

■

■

Kurulumdan sonra ünitenin işletim titreşimine veya gürültüsüne
neden olmaması için montaj zemininin mukavemetini ve
düzlüğünü kontrol edin.

■

Şekildeki alt yapı çizimine uygun olarak, kaide cıvataları
vasıtasıyla üniteyi sıkıca tespit edin. (Hepsi de piyasada
bulunabilen dört takım M12 kaide cıvatası, somunu ve pulu
hazırlayın.)

■

Kaide yüzeyi üzerinde 20 mm uzunluk kalana kadar kaide
cıvatalarının sıkılması en iyisidir.

Çıkış tarafını rüzgar yönüne dik olarak yerleştirin.

Kuvvetli rüzgar

A

C
345
380

C

Üflenen hava

20

B
Kuvvetli rüzgar
240

3

Ünitenin etrafından atık suyu boşaltmak için kaide etrafında bir
su drenaj kanalı hazırlayın.
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955
1435

A

Tahliye tarafı

B

Alttan görünüş (mm)

C

Drenaj deliği

240

Montaj kılavuzu
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(B) İstiflenmiş montaj yapılması halinde

Drenaj işlemi

1.

Çıkış tarafının önünde engellerin olması halinde.

Drenaj işlemine izin verilip verilmediğini "Olası seçenekler" sayfa 3
konusu altındaki kombinasyon tablosundan kontrol edin. Üniteniz
üzerinde drenaj işlemine izin verilmesi ve montaj mahallinin drenaj
işlemini gerektirmesi halinde, aşağıdaki yönergeleri izleyin.
Suyun akıtılması için drenaj kitleri opsiyonel olarak temin
edilebilir.

■

Üniteden drenaj işlemi sorun yaratırsa (örneğin, drenaj suyu
insanların üzerine sıçrarsa), drenaj tesisatını bir drenaj soketi
(opsiyonel) kullanarak sağlayın.

■

Drenajın düzgün çalışmasına dikkat edin.

≥1000

Ünitenin drenaj delikleri
montaj tablası veya zemin
yüzeyi ile kapanıyorsa,
ünitenin
altında
100 mm'den fazla bir boş
alan
oluşturmak
için
üniteyi yükseltin.

2.

Hava girişinin önünde engellerin olması halinde.

A
≥100

NOT

A
≥100

■

Devrilmenin önlenmesi için montaj yöntemi

≥300

Ünitenin devrilmesini engellemek gerekirse, şekilde gösterildiği gibi
monte edin.

Bir üniteden fazla istiflemeyin.

■

4 adet telin hepsini de şekilde gösterildiği gibi hazırlayın

■

A ve B ile gösterilen 4 konumda üst plakanın vidalarını çözün

Üst ünitenin drenaj borusunu döşemek için ölçü olarak yaklaşık
100 mm gereklidir. Çıkıştan gelen havanın baypas yapmaması için A
kısmını sızdırmaz hale getirin.

■

vidaları ilmiklerden geçirin ve yerlerine sıkıca vidalayın

(C) Çok sıralı montaj yapılması halinde (çatı üstü kullanımı, vs. için)
1.

Her sırada bir ünite monte edilmesi halinde.

B

A
C

≥100
≥2000
≥200
≥1000

2.
A

Ünitenin ön tarafındaki 2 sabitleme deliğinin konumu

B

Ünitenin arka tarafındaki 2 sabitleme deliğinin konumu

C

Teller: sahadan temin edilir

Her sırada yanlamasına bağlantılı birden fazla (2 ünite veya
daha çok) ünite monte edilmesi halinde.

Montaj servis açıklığı
L
A

Şekillerde kullanılan sayısal değerler mm olarak ölçüleri gösterir.
(Bkz. "Montaj önlemleri" sayfa 4)
≥3000

Önlem
(A) İstiflenmemiş montaj yapılması halinde (Bkz. şekil 1)
Emme tarafı engeli

✓

Tahliye tarafı engeli

1

Sol taraf engeli
Sağ taraf engeli
Üst taraf engeli

NOT

Montaj kılavuzu

5

2

H

≥600
≥1500

Engel mevcut
Bu durumlarda, tahliye
edilen havanın baypas
edilmesini önlemek için
montaj çerçevesinin
altını kapatın.
Bu durumlarda, yalnız
2 ünite kurulabilir.

H, A ve L ölçüleri arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
L

L≤H
H<L

A

0<L≤1/2H

250

1/2H<L

300

Montaja müsaade edilmez

Bu duruma izin verilmez

Şekil 1'deki minimum mesafe B1, ünitenin düzgün
çalışması için gerekli olan açıklığı ifade eder.
Bununla birlikte servis için gerekli olan açıklık
300 mm'dir.
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Tipik uygulama örnekleri

Uygulama 2

AD sistemi başka bir ısı kaynağı (örn.
gazlı boyler) ile seri olarak kullanıldığında, ısı eşanjörüne
gelen dönüş suyu sıcaklığı 55°C'yi geçmemelidir. Bu
kurala uyulmaması sonucunda doğabilecek hasarlardan
Daikin sorumlu olmayacaktır.

Üniteye bağlı oda termostatı olmayan yalnız hacim ısıtma
uygulaması. Odaların sıcaklığı her bir su devresinde bulunan bir
vana vasıtasıyla kontrol edilir. Kullanım sıcak suyu, üniteye bağlı olan
kullanım sıcak suyu deposu üzerinden sağlanır.

Aşağıda verilen uygulama örnekleri sadece açıklama amacına
yönelik olarak verilmiştir.

I
1

Uygulama 1

2

3

4

5

6
T1

Üniteye bağlı bir oda termostatı ile yalnız hacim ısıtma uygulaması.

7
T2

T3

M
M1

M2

M3

I
T
1

2

3

8

5

4

9 FHL1

FHL2
FHL3

10

FHL1
FHL2
FHL3
1

Birim

2

Isı eşanjörü

3

Pompa

4

Kesme vanası

5

Kolektör (sahadan
temin edilir)

FHL1..3

T

I

Zeminden ısıtma devresi
(sahadan temin edilir)
Oda termostatı
(sahadan temin edilir)
Kullanıcı arabirimi

Ünite işletimi ve hacim ısıtma
Üniteye bir oda termostatı (T) bağlı olduğunda ve oda termostatından
ısıtma talebi geldiğinde, kullanıcı arabiriminde ayarlanan hedef çıkış
suyu sıcaklığına erişmek için ünite çalışmaya başlar.
Oda sıcaklığı termostat ayar noktasının üstüne çıktığında, ünite
çalışmayı durdurur.
Termostat kablolarını doğru terminallere bağladığınızdan
(bkz. "Termostat kablosunun bağlanması" sayfa 16) ve DIP
anahtar geçiş anahtarlarını doğru ayarladığınızdan (bkz.
"Oda termostatı montaj konfigürasyonu" sayfa 19) emin
olun.

1

Birim

9

Isı eşanjör serpantini

2

Isı eşanjörü

10

Kullanım sıcak suyu deposu

3

Pompa

4

Kesme vanası

5

Kolektör (sahadan
temin edilir)

T1..3

Ayrı oda termostatı
(sahadan temin edilir)

6

Motorlu 3 yollu vana

M1..3

7

Baypas vanası
(sahadan temin edilir)

FLH1 devresini kontrol
etmek için ayrı motorlu
vana (sahadan temin edilir)

8

Buster ısıtıcı

FHL1..3

I

Zeminden ısıtma devresi
(sahadan temin edilir)

Kullanıcı arabirimi

Pompa işletimi
Üniteye (1) termostat bağlı değilken pompa (3), ünite devrede olduğu
sürece ya da istenen su sıcaklığına erişilene kadar çalışmak üzere
düzenlenebilir.
NOT

Pompa konfigürasyon ayrıntıları, "Pompa işletim
konfigürasyonu" sayfa 19 konusunda bulunabilir.

Hacim ısıtma
Ünite(1), kullanıcı arabirimi üzerinde ayarlanan hedef çıkış suyu
sıcaklığına erişmek için çalışacaktır.
Her bir hacim ısıtma çevrimindeki (FHL1..3) sirkülasyon
uzaktan kumandalı vanalarla (M1..3) kontrol edildiğinde,
akış anahtarlı güvenlik aygıtının devreye girmesini
önlemek için bir baypas vanasının (7) olması önemlidir.
Baypas vanası, "Su boruları" sayfa 10 konusunda belirtilen
minimum su akışının her zaman garanti edileceği şekilde
seçilmelidir.
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Kullanım suyu ısıtma

Pompa işletimi ve hacim ısıtma ve soğutma

Kullanım sıcak suyu ısıtma modu etkin olduğu zaman (kullanıcı
tarafından manüel olarak veya bir program zamanlayıcıyı
aracılığıyla), hedef kullanım sıcak suyu sıcaklığına ısı eşanjör
serpantini ile elektrikli buster ısıtıcının kombinasyonu ile erişilecektir.

Mevsime bağlı olarak, müşteri oda termostatında(T) soğutma veya
ısıtma seçecektir. Bu seçim kullanıcı arabirimi işlemiyle yapılamaz.

Kullanım sıcak suyunun sıcaklığı kullanıcının düzenlediği ayar
noktasının altına düştüğünde, kullanım sıcak suyu 3 yollu vana
çalıştırılarak ısı pompası vasıtasıyla ısıtılacaktır. Kullanım sıcak suyu
ihtiyacının büyük veya sıcaklık ayarının yüksek olması halinde,
buster ısıtıcı (8) destek verebilir.

Oda termostatından (T) hacim soğutma/ısıtma talebi geldiğinde,
pompa çalışmaya başlayacak ve ünite (1) "soğutma moduna"/"ısıtma
moduna" geçiş yapacaktır. Ünite (1), çıkışı hedeflenen soğuk/sıcak
su sıcaklığına erişmek için çalışmaya başlayacaktır.
Soğutma modunda, motorlu 2 yollu vana (11) soğuk suyun zeminden
ısıtma devrelerinden (FHL) geçişini kesmek için kapanacaktır.

2 damarlı ya da 3 damarlı kabloya sahip bir 3 yollu vana (6)
bağlanması mümkündür. 3 yollu vananın doğru takılması
temin edilmelidir. Daha fazla ayrıntı için, bkz. "3 yollu
vananın kablo bağlantıları" sayfa 17.

Termostat kablolarını doğru terminallere bağladığınızdan
(bkz. "Termostat kablosunun bağlanması" sayfa 16) ve DIP
anahtar geçiş anahtarlarını doğru ayarladığınızdan (bkz.
"Oda termostatı montaj konfigürasyonu" sayfa 19) emin
olun.

Ünite, düşük dış sıcaklıklarda kullanım suyunun
sadece buster ısıtıcı tarafından ısıtılabileceği şekilde
ayarlanabilir. Bunun yapılması, ısı pompasını tam
kapasitesinin hacim ısıtma için kullanılmasını sağlar.

2 yollu vana (11) kablo bağlantıları, NC (normalde kapalı)
ve NO (normalde açık) vana için farklıdır! Kablo bağlantı
şemasındaki ayrıntılara uygun olarak doğru terminal
numaralarına bağladığınızdan emin olun.

NOT

Düşük dış sıcaklıklar için kullanım sıcak suyu depo
konfigürasyonu ile ilgili detaylar "Saha ayarları"
sayfa 21 konusunda, saha ayarları [5-02] ile [5-04]
arasında bulunabilir.

Isıtma/soğutma işletiminin AÇMA/KAPAMA ayarı oda termostatı
tarafından yapılır ve kullanıcı arabirimi üzerinden gerçekleştirilemez.
Kullanım suyu ısıtma
Kullanım suyu
açıklanmıştır.

Uygulama 3
Üniteye bağlı soğutma/ısıtma geçişi için elverişli bir oda
termostatı ile hacim soğutma ve ısıtma uygulaması. Isıtma,
zeminden ısıtma devreleri ve fan koil üniteleri vasıtasıyla sağlanır.
Soğutma sadece fan koil üniteleri vasıtasıyla sağlanır.
Kullanım sıcak suyu, üniteye bağlı olan kullanım sıcak suyu deposu
üzerinden sağlanır.
5

ısıtma,

"Uygulama

2"

sayfa 6

konusunda

Uygulama 4
İç üniteye bağlı oda termostatı olmayan, ancak zeminden ısıtmayı
kontrol eden yalnız ısıtma oda termostatı ve fan koil üniteleri kontrol
eden soğutma/ısıtma termostatı bulunan hacim ısıtma ve soğutma
uygulaması. Isıtma, zeminden ısıtma devreleri ve fan koil üniteleri
vasıtasıyla sağlanır. Soğutma sadece fan koil üniteleri vasıtasıyla
sağlanır.
5

7

I
T
1

2

3

I

4

6

11
FCU1
FCU2

M

T4

M

1

2

3

4

FCU1
FCU2

5
M

9

T6

11 12

T

8

T5

FCU3

FCU3

M

FHL1
FHL2
FHL3
FHL1
FHL2

10

1

Birim

10

Kullanım sıcak suyu deposu

2

Isı eşanjörü

11

3

Pompa

Motorlu 2 yollu vana
(sahadan temin edilir)

4

Kesme vanası

FCU1..3

5

Kolektör (sahadan
temin edilir)

Fan koil ünitesi (sahadan
temin edilir)

FHL1..3

Zeminden ısıtma devresi
(sahadan temin edilir)

T

Soğutma/ısıtma anahtarlı
oda termostatı (sahadan
temin edilir)

I

Kullanıcı arabirimi

6

Motorlu 3 yollu vana

8

Buster ısıtıcı

9

Isı eşanjör serpantini

FHL3
1

Birim

2

Isı eşanjörü

3

Pompa

4

Kesme vanası

5

Kolektör (sahadan
temin edilir)

7

Baypas vanası
(sahadan temin edilir)

11

Soğutma işletimi
sırasında zeminden
ısıtma devrelerini
kapatan 2 yollu motorlu
vana (sahadan temin
edilir)

12

Oda termostatını
harekete geçirmek için
motorlu 2 yollu vana
(sahadan temin edilir)

FCU1..3

Termostatlı fan koil
ünitesi (sahadan temin
edilir)

FHL1..3

Zeminden ısıtma devresi
(sahadan temin edilir)

T

T4..6

I

Montaj kılavuzu
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Yalnız ısıtma oda
termostatı (sahadan
temin edilir)
Fan koil ile
ısıtılan/soğutulan oda için
ayrı oda termostatı
(sahadan temin edilir)
Kullanıcı arabirimi
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Pompa işletimi

Ana elemanlar

Üniteye (1) termostat bağlı değilken pompa (3), ünite devrede olduğu
sürece ya da istenen su sıcaklığına erişilene kadar çalışmak üzere
düzenlenebilir.
Pompa konfigürasyon ayrıntıları, "Pompa işletim
konfigürasyonu" sayfa 19 konusunda bulunabilir.

NOT

Hidrolik bölümü (kapı 3)
1
19

Hacim ısıtma ve soğutma

16

Mevsime bağlı olarak, müşteri kullanıcı arabirimi üzerinden soğutma
veya ısıtma seçecektir.

18
17

Ünite (1), çıkışı hedeflenen su sıcaklığına erişmek için soğutma
modunda veya ısıtma modunda çalışacaktır.

13

2

Ünite ısıtma modundayken 2 yollu vana (11) açıktır. Sıcak su hem fan
koil ünitelerine hem de zeminden ısıtma devrelerine verilir.
Ünite soğutma modunda olduğunda, soğuk suyun zeminden ısıtma
devrelerinden (FHL) geçişini kesmek için motorlu 2 yollu vana (11)
kapatılır.

2
15

3
5

Uzaktan kumandalı vanalarla birkaç devre kapatılırken,
akış anahtarlı güvenlik aygıtının devreye girmesini
önlemek için bir baypas vanasının (7) takılması gerekebilir.
Aynı zamanda bkz. "Uygulama 2" sayfa 6.
2 yollu vana (11) kablo bağlantıları, NC (normalde kapalı)
ve NO (normalde açık) vana için farklıdır! Kablo bağlantı
şemasındaki ayrıntılara uygun olarak doğru terminal
numaralarına bağladığınızdan emin olun.
Isıtma/soğutma işletiminin AÇMA/KAPAMA ayarı kullanıcı arabirimi
vasıtasıyla yapılır.

Üniteye genel bakış

8

4

10
3
9
8

7

14
12
3
11
3
6

Ünitenin açılması

1 2
3
Kapı 1

kompresör bölümüne ve elektrik aksamına erişim sağlar

Kapı 2

hidrolik bölümün elektrik aksamına erişim sağlar

Kapı 3

hidrolik bölümüne erişim sağlar

Kapılar 1 ve 2 çıkarılmadan önce tüm güç kaynaklarını
kesin — örn. ünite güç kaynağı ve yardımcı ısıtıcı ile
kullanım sıcak suyu deposu güç kaynağı (uygulanabilir
olduğunda).

1.

Hava alma vanası
Hava alma vanası aracılığıyla su devresinde kalan hava
otomatik olarak alınacaktır.

2.

Yardımcı ısıtıcı
Yardımcı ısıtıcı, düşük dış hava sıcaklıklarından dolayı ünitenin
ısıtma kapasitesi yetersiz kaldığında su devresine ilave ısıtma
kapasitesi sağlayacak olan elektrikli bir ısıtma elemanından
ibarettir, aynı zamanda soğuk dönemlerde dış su borularını da
donmaya karşı korur.

3.

Sıcaklık sensörleri
Dört adet sıcaklık sensörü, su devresinin farklı noktalarında su
ve soğutucu sıcaklığını belirler.

4.

Isı eşanjörü

5.

Genleşme kabı (10 l)

6.

Soğutucu sıvı bağlantısı

7.

Soğutucu gaz bağlantısı

8.

Kesme vanaları
Su giriş bağlantısı ile su çıkış bağlantısı üzerinde bulunan
kesme vanaları, ünite su devresi tarafının mesken içi su devresi
tarafından izole edilmesini sağlar. Bu sayede ünitenin
boşaltılması ve filtre değişimi yapılır.

9.

Su giriş bağlantısı

Ünitenin içindeki parçalar sıcak olabilir.

10. Su çıkış bağlantısı
11. Drenaj ve doldurma vanası
12. Su filtresi
Su filtresi, pompanın zarar görmesini veya evaporatörün
tıkanmasını önlemek için sudaki kiri temizler. Su filtresi düzenli
aralıklarla temizlenmelidir. Bkz. "Bakım" sayfa 29.
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13. Manometre
Manometre su devresindeki su basıncının okunmasına imkan
tanır.

Anahtar kutusu ana elemanları (kapı 2)

A

14. Akış anahtarı
Akış anahtarı su devresindeki akışı kontrol eder ve ısı
eşanjörünü dona karşı ve pompayı hasara karşı korur.

B
D

A

15. Pompa
Pompa su devresindeki suyu dolaştırır.

8

S1T

9

17. Yardımcı ısıtıcı termal koruyucu
Yardımcı ısıtıcı bir termal koruyucuya sahiptir. Termal koruyucu
sıcaklık fazla yükseldiğinde devreye girer.

C

X4M

16. Yardımcı ısıtıcı kazanı
Yardımcı ısıtıcı suyu yardımcı ısıtıcı kazanında ısıtır.

C

E5H
X3M

9
8

18. Yardımcı ısıtıcı termal sigortası
Yardımcı ısıtıcı bir termal sigortaya sahiptir. Sıcaklık fazla
yükseldiğinde (yardımcı ısıtıcı termal koruyucu sıcaklığından
daha yüksek) termal sigorta yanar.
19. Basınç boşaltma valfı
Basınç boşaltma valfı, 3 bar basınçta açılıp bir miktar suyu
boşaltarak su devresindeki aşırı su basıncını önler.

1
18

14
10

B

15
3

1

2

3 4

5

6

1

K5M

TR1

on
off

SS1

K1M

5
4

7

FU1

16

SS2

Hidrolik bölümünün fonksiyonel şeması (kapı 3)

FU2

F1B

on

12
11

X13A
SS2

17

F2B
A4P
A11P

8
13

2

X9A

D
8
R11T
t>

8

R12T
t>

24

6
6

X10M
X5M

7
19

X2M

20

22

H2O

23
R14T
t>

R13T
t>

8

9

10
8

11

Genleşme kabı

2

Manometre

9

Akış anahtarı

3

Hava alma vanası

10

Drenaj/doldurma vanası

4

Basınç boşaltma valfı

11

Filtre

5

Yardımcı ısıtıcıyla
beraber yardımcı ısıtıcı
kazanı

12

Drenaj vanalı kesme vanası
su girişi

6

Pompa

7

Kesme vanası su çıkışı

R11T
R12T
R13T
R14T

1.

Yardımcı ısıtıcı kontaktörleri K1M ve K5M

2.

Ana PCB
Ana PCB (Baskı Devre Kartı) ünitenin işleyişini kontrol eder.

3.

Buster ısıtıcı kontaktörü K3M (sadece kullanım sıcak suyu
deposu olan montajlar için)

4.

Buster ısıtıcı devre kesici F2B (sadece kullanım sıcak suyu
deposu olan montajlar için)
Devre kesici, kullanım sıcak suyu deposundaki buster ısıtıcıyı
aşırı yük veya kısa devreye karşı korur.

5.

Yardımcı ısıtıcı devre kesici F1B
Devre kesici, yardımcı ısıtıcı elektrik devresini aşırı yük veya
kısa devreye karşı korur.

6.

Terminal blokları
Terminal blokları saha kablolarının kolaylıkla bağlanmasını
sağlar.

7.

Yardımcı ısıtıcı kapasite sınırlaması için terminal bloğu.

8.

Kablo bağı tespitleri
Kablo bağı tespitleri, gerginliğin alınmasını temin etmek için
saha kablolarının kablo bağları ile anahtar kutusuna
sabitlenmesine imkan tanır.

9.

Terminal blokları X3M, X4M (sadece kullanım sıcak suyu
deposu olan montajlar için)

12

1

Isı eşanjörü

21

Sıcaklık sensörleri

10. PCB sigortası FU1
11. DIP anahtarı SS2
DIP anahtarı SS2'de bazı kurulum parametrelerini düzenlemek
için 4 adet geçiş anahtarı mevcuttur. Bkz. "DIP anahtar
ayarlarına genel bakış" sayfa 19.
12. X13A soketi
X13A soketi K3M konektörünü alır (sadece kullanım sıcak suyu
deposu olan montajlar için).
Montaj kılavuzu
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13. X9A soketi
X9A soketi termistör konektörünü alır (sadece kullanım sıcak
suyu deposu olan montajlar için).
14. Pompa sigortası FU2 (hat içi sigorta)

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

15. Pompa rölesi K4M
Ünite yalnız kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır. Açık bir
su devresinde uygulama yapılması su borularında aşırı
korozyona yol açabilir.

16. Trafo TR1
17. A4P Güneş enerjisi/uzaktan alarm giriş/çıkış PCB'si (sadece
güneş enerji sistemi adaptasyon kiti veya uzaktan alarm kiti olan
montajlar için).
18. Güneş enerjisi pompası için K7M rölesi (opsiyonel)
Bu röle ve X2M üzerindeki çıkışı, A4P üzerindeki güneş enerji
girişi etkin hale geldiğinde etkinleştirilebilir.

Ünitenin montaj işlemine geçmeden önce aşağıdaki noktalara dikkat
edilmelidir:
■

Maksimum su basıncı 3 bar'dır.

■

Bakım sırasında devrede tam drenaj sağlanması için sistemin
tüm alçak noktalarında drenaj tapaları kullanılmalıdır.

19. Buster ısıtıcı güç besleme kablosunu geçirmek için kablo borusu
deliği.
20. Buster ısıtıcı güç besleme kablosunu ve termal koruma
kablosunu geçirmek için kablo borusu deliği.

Ünitenin su sisteminden suyun boşaltılması için ünite içinde bir
drenaj vanası vardır.
■

Sistemin tüm yüksek noktalarında hava alma çıkışları
bulunmalıdır. Hava alma çıkışları servis için kolaylıkla
erişilebilen noktalara yerleştirilmelidir. Ünite içinde otomatik bir
hava alma vanası vardır. Su devresindeki havanın otomatik
olarak tahliye edilebilmesi için bu hava alma vanasının çok
sıkılmış olmadığını kontrol edin.

■

Saha boru sistemine takılan elemanların suyun basıncına
dayanabilmesine dikkat edin.

21. Oda termostatı kablosunu ve 2-yollu vana ile 3 yollu vana
control kablolarını geçirmek için kablo borusu deliği.
22. Termistör kablosunu ve kullanıcı arabirim kablosunu (ve indirimli
elektrik tarife kablosunu) geçirmek için kablo borusu deliği.
23. Yedek ısıtıcı güç besleme kablosunu geçirmek için kablo borusu
deliği.
24. İsteğe bağlı giriş/çıkış PCB bağlantı kablolarını geçirmek için
kablo borusu deliği.
Elektrik kablo bağlantıları şeması anahtar kutusu
kapağının iç tarafında bulunabilir.

NOT

Su boruları
Bütün boru uzunlukları ve mesafeler dikkate alınmış olmalıdır.
Gereklilik

Değer

3 yollu vana ile ünite arasında izin verilen maksimum
uzaklık (sadece kullanım sıcak suyu deposu olan montajlar
için).

3m

Kullanım sıcak suyu deposu ile ünite arasında izin verilen
maksimum uzaklık (sadece kullanım sıcak suyu deposu
olan montajlar için). Kullanım sıcak suyu deposu ile verilen
termistör kablosu 12 m uzunluktadır.

10 m

Su hacminin ve genleşme tankı ön basıncının kontrol
edilmesi
Ünitede fabrika çıkış ön basıncı 1 bar olan 10 litrelik bir genleşme
kabı vardır.
Ünitenin gereği gibi çalışmasını garantilemek için genleşme kabı ön
basıncının ayarlanması gerekebilir ve minimum ve maksimum su
hacmi kontrol edilmelidir.
1

Ünitenin dahili su hacmi dışında tesisattaki toplam su hacminin
minimum 20 l olduğunu kontrol edin. Ünitenin dahili su hacmini
öğrenmek için bkz. "Teknik özellikler" sayfa 33.
Çoğu uygulamada bu minimum su hacmi yeterli bir sonuç
verecektir.
Ancak kritik proseslerde ya da yüksek ısı yüküne sahip
odalarda daha fazla su hacmi gerekebilir.

Kurulumda kullanım sıcak suyu deposu (opsiyonel)
varsa, kullanım sıcak suyu depo montaj kılavuzuna
bakın.

NOT

Her bir hacim ısıtma devresindeki sirkülasyon uzaktan
kumandalı vanalarla kontrol edildiğinde, bu minimum su
hacminin tüm vanalar kapalı olsa bile sürdürülmesi
önemlidir.

Güç beslemesinde bir kesilme ya da pompanın
çalışmasında bir arıza durumunda sistem boşaltılmalıdır
(aşağıdaki şekilde önerildiği gibi).

Örnek

1

2

3

4

I

5

T1

T2

M1

A
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M3

<A

Sistem içerisindeki suyun durağan olması durumunda,
donma meydana gelmesi ve bu sırada sistemin zarar
görmesi ihtimali çok yüksektir.
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M2

6
T3

FHL1
FHL2
FHL3
1

Birim

2

Isı eşanjörü

3

Pompa

4

Kesme vanası

5

Kolektör (sahadan temin
edilir)

6

Baypas vanası
(sahadan temin edilir)

FHL1..3 Zeminden ısıtma devresi
(sahadan temin edilir)
T1..3

Ayrı oda termostatı
(sahadan temin edilir)

M1..3

FLH1 devresini kontrol
etmek için ayrı motorlu
vana (sahadan temin
edilir)

I

Kullanıcı arabirimi
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2

Aşağıdaki tabloyu kullanarak genleşme kabı ön basıncının ayar
gerektirip gerektirmediğini belirleyin.

3

Aşağıdaki tabloyu ve bilgileri kullanarak tesisattaki toplam su
hacminin izin verilen maksimum su hacminden az olup
olmadığını belirleyin.

Montaj
yükseklik
farkı(a)

≤280 l

>280 l

Ön basınç ayarı gerekli
değildir.

• ön basınç düşürülmelidir, "Genleşme
kabı ön yükleme basıncının
hesaplanması" ile verilen şekilde
hesaplayın.
• su hacminin izin verilen maksimum
su hacminden az olup olmadığını
kontrol edin (aşağıdaki grafiği
kullanın)

Gerekli işlemler:

>7 m

Ünite su devresindeki en yüksek noktaya
devresindeki toplam su hacmi 350 litredir.

• ön basınç yükseltilmelidir,
"Genleşme kabı ön yükleme
basıncının hesaplanması" ile verilen
şekilde hesaplayın.
• su hacminin izin verilen maksimum
su hacminden az olup olmadığını
kontrol edin (aşağıdaki grafiği
kullanın)

Ünitenin genleşme kabı tesisat
için çok küçük.

kurulmuştur.

Su

Sonuç:
■

350 l büyüktür 280 l olduğuna göre, ön basınç düşürülmelidir
(yukarıdaki tabloya bakın).

■

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

■

Buna karşılık gelen maksimum su hacmi grafikten okunabilir:
yaklaşık 410 l.

■

Toplam su hacmi (350 l) maksimum su hacminden (410 l) düşük
olduğu için, genleşme kabı montaj için yeterlidir.

Su hacmi

Gerekli işlemler:

≤7 m

Örnek 2

Genleşme kabı ön yükleme basıncının ayarlanması
Genleşme kabının fabrika ayar ön basıncının (1 bar) değiştirilmesi
gerektiğinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulmalıdır:
■

Genleşme kabı ön basıncını ayarlamak için yalnız kuru azot
kullanın.

■

Genleşme kabı ön basıncının hatalı ayarlanması sistemin
arızalanmasına yol açacaktır. Bu nedenle ön basınç yalnız
ehliyetli bir tesisatçı tarafından ayarlanmalıdır.

(a) Montaj yükseklik farkı: su devresinin en yüksek noktası ile ünite arasındaki
yükseklik farkı (m). Ünite tesisatın en yüksek noktasına yerleştirilmişse montaj
yüksekliği 0 m kabul edilir.

Genleşme kabı ön yükleme basıncının hesaplanması

Su devresinin bağlanması

Ayarlanacak ön basınç (Pg) maksimum montaj yükseklik farkına (H)
bağlıdır ve aşağıda verilen şekilde hesaplanır:

Su bağlantıları, su giriş ve çıkışlarına uyularak ünite ile birlikte verilen
genel görünüm şemasına göre yapılmalıdır.

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

Boru bağlantılarını yaparken aşırı kuvvet uygulayarak ünite
borularını deforme etmemeye dikkat edin. Borulardaki
deformasyon ünitenin arıza yapmasına yol açabilir.

İzin verilen maksimum su hacminin kontrol edilmesi
Devrenin tümünde izin verilen maksimum su hacminin belirlenmesi
için aşağıdakileri yapın:
1

Aşağıdaki grafiği kullanarak hesaplanan ön basınca (Pg) karşılık
gelen maksimum su hacmini belirleyin.

2

Su devresinin tamamındaki toplam su hacminin bu değerden az
olduğunu kontrol edin:

Eğer böyle değilse, ünite içindeki genleşme kabı montaj için çok
küçüktür.

Su devresine hava, nem veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bu
nedenle, su devresini bağlarken aşağıdakileri daima dikkat edin:
■

Yalnız temiz borular kullanın.

■

Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.

■

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

■

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.

■

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

2.5

pre-pressure [bar]

2

1.5

1

0.5
0.3
0 20 50

100

150

200
250
300
350
maximum water volume [l]

400

■

Ünite yalnız kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır.
Açık bir su devresinde uygulama yapılması su
borularında aşırı korozyona yol açabilir.

■

Su devresinde Zn ile kaplanmış parçalar kullanmayın.
Ünitenin dahili su devrelerinde bakır borular
kullanıldığından bu parçalarda aşırı korozyon
oluşabilir.

450

= ön basınç
= maksimum su hacmi

Örnek 1
Ünite su devresindeki en yüksek noktanın 5 m altına kurulmuştur. Su
devresindeki toplam su hacmi 100 litredir.

NOT

■

Su devresinde 3 yollu bir vana kullanıldığında.
Kullanım sıcak suyu ile zeminden ısıtma devresi
arasında tam ayırmayı garantilemek için tercihen
küresel tip 3 yollu vana seçin.

Bu örnekte, hiçbir işlem ya da ayarlama gerekli değildir.
■

Su devresinde 3 yollu bir vana ya da 2 yollu bir
vana kullanıldığında.
Vananın maksimum konum değiştirme süresinin
60 saniyeden az olması önerilir.

Montaj kılavuzu
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Su devresinin dondan korunması

Su doldurulması

Don üniteye zarar verebilir. Bu nedenle, soğuk iklimlerde suya glikol
eklenerek su devresi korunabilir. Ancak bu ünitede zaten donma
koruması fonksiyonu mevcuttur. Bkz. paragraf "[4-04] Donma koruma
fonksiyonu" sayfa 23.
Beklenen en düşük dış sıcaklığa bağlı olarak, su sisteminin aşağıdaki
tabloda verilen glikol ağırlık konsantrasyonu ile doldurulmasını
sağlayın.
Minimum dış sıcaklık

Etilen glikol(a)

Propilen glikol

–5°C

10%

15%

–10°C

25%

25%

–15°C

35%

35%

–20°C

45%

45%

1

Su girişini bir tahliye ve doldurma vanasına bağlayın (bkz. "Ana
elemanlar" sayfa 8).

2

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

3

Manometre yaklaşık 2,0 bar basınç gösterene kadar suyla
doldurun. Hava alma vanalarını kullanarak devredeki havayı
mümkün mertebe çıkarın. Su devresinde kalan hava yardımcı
ısıtıcının arızalı çalışmasına yol açabilir.

4

Basınç boşaltma valfını açarak yardımcı ısıtıcı kazanın suyla
dolu olduğunu kontrol edin. Vanadan su çıkmalıdır.
NOT

■

Doldurma sırasında sistemdeki tüm havanın
çıkarılması mümkün olmayabilir. Kalan hava,
sistemin ilk çalışma saatleri esnasında otomatik
hava alma vanalarından çıkarılacaktır. Daha
sonra su ilave edilmesi gerekebilir.

■

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

UYARI
(a)

Kullanım sıcak su deposu bulunan tesisatlarda etilen
glikol kullanımına izin verilmez.

Glikol bulunmasından ötürü sistemdeki korozyon
Serbest glikol oksijenin etkisi altında asidik hale gelecektir.
Bu süreç bakırın bulunduğu ortamda ve yüksek
sıcaklıklarda hızlandırılır. Asidik serbest glikol metal
yüzeyleri aşındırarak sistemde ciddi hasara yol açan
galvanik korozyon hücreleri oluşturur.

Bununla birlikte, devreye hava girmesinin
önlenmesi için su basıncı her zaman 0,3 bar
üzerinde kalmalıdır.
■

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

■

Su kalitesi
olmalıdır.

O nedenle aşağıdakilerin yapılması son derece önemlidir:
■

su arıtmanın kalifiye bir su uzmanı tarafından doğru
olarak yerine getirilmesi;

■

glikollerin oksidasyonuyla oluşan asitleri etkisiz hale
getirmek amacıyla korozyon inhibitörlerine sahip bir
glikol seçilmesi;

■

kullanım sıcak su deposuna sahip bir tesisat
durumunda sadece propilen glikol kullanımına izin
verilmesi. Diğer tesisatlarda da etilen glikol
kullanımına izin verilir;

■

korozyon inhibitörlerinin ömrü sınırlı olduğu ve sistemi
kirletebilecek veya tıkayabilecek silikatlar içerdiğinden
otomotiv glikolü kullanılmaması;

■

glikolün korozyon inhibitörü içindeki bazı bileşenlerin
çökelmesine yol açabileceğinden dolayı glikollü
sistemlerde galvanizli boru kullanılmaması;

■

glikolün sistemde kullanılan malzemelerle uyumlu
olmasının garantiye alınması zorunluluğu.

NOT

EN

direktifi

98/83 EC'ye

uygun

Boruların yalıtımı
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. Dışarıdaki su borularında
donmanın önlenmesi için yalıtım malzemelerinin kalınlığı en az
13 mm ve λ = 0,036 W/mK olmalıdır.
Sıcaklık 30°C'den ve bağıl nem %80'den yüksekse, bu durumda
yalıtım üzerindeki yoğuşmanın önüne geçilmesi için yalıtım
malzemesinin kalınlığı en az 20 mm olmalıdır.

Glikolün nem çekici özelliğine dikkat edilmelidir:
çevresindeki nemi soğurur:
Glikol
kabının
kapağı
açık
bırakılırsa
su
konsantrasyonu
artar.
Bu
durumda
glikol
konsantrasyonu sanılandan daha azdır. Bundan dolayı
sonuçta donma meydana gelebilir.
Glikolün havaya asgari düzeyde maruz kalması için
önleyici tedbirler alınmalıdır.

Aynı zamanda bkz. "İlk çalıştırmadan önceki kontroller" sayfa 20.
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Saha kablo bağlantıları

Aşağıdaki resim, tesisatın çeşitli kısımları arasında gerekli olan saha
kablo bağlantılarının genel bir özetini vermektedir. Aynı zamanda
bkz. "Tipik uygulama örnekleri" sayfa 6.

UYARI
■

Döşenen kablo tesisatında ilgili yerel ve ulusal
mevzuata uygun olarak tüm kutuplarda kontak
ayırmasına sahip bir ana şalter veya ayırma için
başka bir yöntem kapsanmalıdır.

■

Bağlantı yapmadan önce güç girişini kesin.

■

Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri
ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve ilgili
Avrupa ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

■

■

■

■

Genel bakış

B

C
3

Elektrik kablo tesisatında dikkat edilecekler
Yüksek gerilim
Elektrik çarpmasının önüne geçmek için, elektrik
parçalarına servis yapılmasının 1 dakika veya daha fazla
öncesinde güç girişini kestiğinizden emin olun. 1 dakika
geçtikten sonra bile, ana devre kapasitörlerinin veya
elektrik parçalarının terminallerindeki gerilimi daima ölçün
ve dokunmadan önce bu gerilimlerin 50 V DC veya daha
az olduğundan emin olun.
■

Yalnız bakır kablolar kullanın.

■

W1 için
Güç besleme kablolarını normal fazda bağladığınızdan emin
olun. Ters fazda bağlanırsa, uzaktan kumanda "U1" gösterir ve
ekipman çalışamaz. Fazı düzeltmek için, üç adet güç besleme
kablosundan (L1, L2, L3) herhangi ikisini değiştirin.

T

E

5
F

6
M

G
H

1

2

Kesinlikle bir toprak bağlantısı tesis edin. Üniteyi bir
tesisat borusu, gerilim darbesi sönümleyici veya
telefon toprak kablosuna topraklamayın. Kusurlu
topraklama, elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kesinlikle bir toprak kaçağı koruyucusu takın (30 mA).
Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına neden
olabilir.

D

M

Sahada yapılan kablo işlemleri üniteyle birlikte verilen
kablo şemalarına ve aşağıda verilen talimatlara uygun
olarak yapılmalıdır.
Mutlaka özel olarak ayrılmış bir güç beslemesi
kullanın. Hiçbir zaman başka bir cihazla paylaşılan
güç beslemesi kullanmayın.

I
4

I

7

A 10 9

8

A

Ünite, yardımcı ısıtıcı ve
buster ısıtıcı için tek güç
beslemesi

F

Kullanım sıcak suyu deposu
için 3 yollu vana (sahadan
temin edilir, isteğe bağlıdır)

B

Birim

G

C

Yardımcı ısıtıcı

Soğutma modu için 2 yollu
vana (sahadan temin edilir,
isteğe bağlıdır)

D

Kullanıcı arabirimi

H

E

Oda termostatı
(sahadan temin edilir,
isteğe bağlıdır)

Kullanım sıcak suyu deposu
(opsiyonel)

I

Buster ısıtıcı (opsiyonel)

Gerekli
iletken
sayısı

Maksimum
çalışma
akımı

Tanım

AC/
DC

1

Ünite için güç besleme kablosu

AC

2+GND (V3)
4+GND (W1)

(a)

2

Yardımcı ısıtıcı için güç
besleme kablosu

AC

2+GND (V3)
3+GND (W1)

(b)

3

Oda termostatı kablosu

AC

3 veya 4

100 mA(c)

4

Kullanıcı arabirimi kablosu

DC

2

100 mA(c)

5

3-yollu vana kontrol kablosu

AC

2+GND

100 mA(c)

Öğe

6

2-yollu vana kontrol kablosu

AC

2+GND

100 mA(c)

■

Hiçbir zaman kabloları tomar halinde ünite içine sıkıştırmayın.

7

AC

4+GND

(b)

■

Kabloları, borularla temas etmeyecek şekilde tespit edin
(özellikle yüksek basınç tarafında).

Buster ısıtıcı güç besleme ve
termal koruma kablosu

8

Termistör kablosu

DC

2

(d)

■

Elektrik kablolarını, şekil 2'de gösterildiği gibi özellikle yüksek
basınç tarafında borularla temas etmeyecek şekilde kablo
bağları ile sabitleyin.

9

Buster ısıtıcı güç besleme
kablosu

AC

2+GND

13 A

10

İndirimli elektrik tarifesi güç
kaynağı kablosu (gerilimsiz
kontak)

DC

2

100 mA(c)

■

Terminal konektörlerine dış baskı uygulanmadığından emin
olun.

■

Toprak kaçağı devre kesiciyi takarken, toprak kaçağı devre
kesicinin gereksiz açılmasına engel olmak için inverter ile
uyumlu (yüksek frekans elektrik gürültüsüne dirençli)
olduğundan emin olun.
NOT

■

Toprak kaçağı devre kesici, 30 mA (<0,1 s)
değerinde yüksek hız tipi bir kesici olmalıdır.

Bu ünitede bir inverter bulunduğundan, faz ilerletme kapasitörü
takılması güç faktörü iyileştirme etkisini bozmakla kalmaz aynı
zamanda yüksek frekanslı dalgalardan dolayı kapasitörün
anormal ısınması kazasına da yol açabilir. Bu nedenle, hiçbir
zaman faz ilerletme kapasitörü takmayın.

Montaj kılavuzu
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(a) Dış ünite üzerindeki isim plakasına bakın
(b) "Yardımcı ısıtıcı güç beslemesinin bağlanması" sayfa 16 konusundaki tabloya
bakın.
(c) Minimum kablo kesiti 0,75 mm2
(d) Termistör ve bağlantı kablosu (12 m) kullanım sıcak suyu deposu ile verilir.
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İç kablo tesisatı – Parça listesi
Üniteyle birlikte verilen iç kablo tesisat şemasına bakın (anahtar
kutusu kapağının iç tarafında). Kullanılan kısaltmalar aşağıda
listelenmiştir.
Kapı 1 kompresör bölümü ve elektrik aksamı
Yalnız V3 modelleri
A1P.................. Ana PCB
A2P.................. İnverter PCB
A3P.................. Gürültü filtre PCB'si
A4P.................. PCB
BS1~BS4 ......... Butonlu anahtar
C1~C4 ............. Kapasitör
DS1.................. Dip anahtarı
E1H.................. Alt plaka ısıtıcı
E1HC ............... Karter ısıtıcı
F1U,F3U,F4U .. Sigorta (T 6,3 A/250 V)
F6U.................. Sigorta (T 5,0 A/250 V)
F7U,F8U .......... Sigorta (F 1,0 A/250 V)
H1P~H7P ........ Turuncu LED servis monitörü (A2P)
H2P: hazırlık, test = hızlı yanıp söner
H2P: arıza tespiti = yanar
HAP (A1P) ....... Yeşil LED servis monitörü
K1R.................. Manyetik röle (Y1S)
K4R.................. Manyetik röle (E1HC)
K10R,K11R ...... Manyetik röle
L1R .................. Reaktör
M1C ................. Motor (kompresör)
M1F ................. Motor (üst fan)
M2F ................. Motor (alt fan)
PS.................... Anahtarlamalı güç besleme
Q1DI ................ Toprak kaçak koruyucu (300 mA)
R1,R2 .............. Direnç
R1T.................. Termistör (hava)
R2T.................. Termistör (tahliye)
R3T.................. Termistör (emme)
R4T.................. Termistör (ısı eşanjörü)
R5T.................. Termistör (ısı eşanjörü orta)
R6T.................. Termistör (sıvı)
R10T................ Termistör (kanatçık)
RC ................... Sinyal alıcı devresi
S1NPH............. Basınç sensörü
S1PH ............... Yüksek basınç anahtarı
TC.................... Sinyal iletim devresi
V1R.................. Güç modülü
V2R,V3R.......... Diyot modülü
V1T .................. IGBT
X1M ................. Güç besleme irtibat bloğu
X1Y.................. Opsiyonel konektör
Y1E.................. Elektronik genleşme valfı
Y1S.................. Solenoit valf (4 yollu valf)
Z1C~Z3C ......... Gürültü filtresi (ferrit nüve)
Z1F~Z4F.......... Gürültü filtresi
Yalnız W1 modelleri
A1P.................. Ana PCB
A2P.................. İnverter PCB
A3P.................. Gürültü filtre PCB'si
BS1~BS4 ......... Butonlu anahtar
C1~C4 ............. Kapasitör
DS1.................. Dip anahtarı
E1H.................. Alt plaka ısıtıcı
E1HC ............... Karter ısıtıcı
F1U,F2U .......... Sigorta (T 31,5 A/500 V)
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F3U~F6U .........Sigorta (T 6,3 A/500 V)
F7U ..................Sigorta (T 5,0 A/250 V)
F8U,F9U ..........Sigorta (F 1,0 A/250 V)
H1P~H7P.........Turuncu LED servis monitörü (A1P)
HAP (A1P) .......Yeşil LED servis monitörü
HAP (A2P) .......Yeşil LED servis monitörü
K1M,K2M .........Manyetik kontaktör
K1R (A1P)........Manyetik röle (Y1S)
K1R (A2P)........Manyetik röle
K2R (A1P)........Manyetik röle (Y2S)
K3R (A1P)........Manyetik röle (E1HC)
L1R~L3R..........Reaktör
L4R ..................Fan motoru reaktörü
M1C .................Motor (kompresör)
M1F..................Motor (üst fan)
M2F..................Motor (alt fan)
PS ....................Anahtarlamalı güç besleme
Q1DI.................Toprak kaçak koruyucu
R1~R4..............Direnç
R1T ..................Termistör (hava)
R2T ..................Termistör (tahliye)
R3T ..................Termistör (emme)
R4T ..................Termistör (ısı eşanjörü)
R5T ..................Termistör (ısı eşanjörü orta)
R6T ..................Termistör (sıvı)
R7T ..................Termistör (kanatçık)
S1NPH .............Basınç sensörü
S1PH................Yüksek basınç anahtarı
V1R, V2R .........Güç modülü
V3R ..................Diyot modülü
X1M..................Irtibat bloğu
X6A,X77A,X1Y ...Opsiyonel konektörler
Y1E ..................Elektronik genleşme valfı
Y1S ..................Solenoit valf (4 yollu valf)
Y3S ..................Solenoit valf
Z1C~Z9C .........Gürültü filtresi (ferrit nüve)
Z1F~Z4F ..........Gürültü filtresi
Kapı 2 hidrolik bölümünün elektrik aksamı
A11P ................Ana PCB
A12P ................Kullanıcı arabirim PCB'si (uzaktan kumanda)
A3P ..................Termostat (EKRTW) (PC=Güç Devresi)
A4P ..................Güneş enerji/uzaktan alarm PCB'si (EKRP1H)
A4P ..................Alıcı PCB'si (EKRTR)
E11H,E12H ......Yardımcı ısıtıcı elemanı 1, 2 (6 kW)
E13H ................Yardımcı ısıtıcı elemanı 3 (6 kW) (yalnız W1
modelleri için)
E4H ..................Buster ısıtıcı (3 kW)
E5H ..................Anahtar kutusu ısıtıcısı
E6H ..................Genleşme kabı ısıtıcısı
E7H ..................Plakalı ısı eşanjör ısıtıcı
F1B ..................Sigorta yardımcı ısıtıcı
F1T...................Termik sigorta yardımcı ısıtıcı
F2B ..................Sigorta buster ısıtıcı
F10U~F13U .....Sigorta 1,0 A F 250 V
FU1 ..................Sigorta 3,15 A T 250 V, PCB için
FU2 ..................Sigorta 5 A T 250 V
FuR,FuS...........Sigorta 5 A 250 V, for güneş enerji/uzaktan alarm
PCB'si için
K1M..................Kontaktör yardımcı ısıtıcı kademe
K3M..................Kontaktör buster ısıtıcı
K4M..................Pompa rölesi
K5M..................Yardımcı ısıtıcı için tüm kutupları ayıran kontaktör
K7M..................Güneş enerjisi pompası için röle
Montaj kılavuzu
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M1P................. Pompa
M2S................. Soğutma modu için 2 yollu vana
M3S................. 3 yollu vana: zeminden ısıtma/kullanım sıcak suyu
PHC1............... Optokuplör giriş devresi
Q1DI................ Toprak kaçak koruyucu
Q1L ................. Termik koruyucu yardımcı ısıtıcı
Q2L ................. Termik koruyucu 1/2 buster ısıtıcı
Q3L ................. Termik koruyucu 1/2 buster ısıtıcı (yalnız W1
modelleri için)
R1H ................. Nem sensörü (EKRTR)
R1T ................. Ortam sensörü (EKRTW/EKRTR)
R2T ................. Zeminden ısıtma veya ortam sıcaklığı için harici
sensör (EKRTETS)
R11T................ Çıkış suyu ısı eşanjör termistörü
R12T ............... Çıkış suyu yardımcı ısıtıcı termistörü
R13T ............... Soğutucu sıvı tarafı termistörü
R14T ............... Giriş suyu termistörü
R5T ................. Kullanım sıcak su termistörü (EKHW*)
S1L.................. Akış anahtarı
S1S ................. Güneş enerjisi pompa istasyon rölesi
S1T.................. Termostat anahtar kutusu ısıtıcısı
S2S ................. İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağının kontağı
S2T.................. Termostat genleşme kabı ısıtıcısı
S3T.................. Termostat plakalı ısı eşanjör
SS1 ................. DIP anahtarı
TR1 ................. Trafo 24 V, PCB için
V1S,V2S.......... Şerare önleyici 1, 2
X1M-X10M ...... Terminal blokları
X2Y ................. Konektör

Güç kaynağının kablo bağlantısında alınacak önlemler

■

Güç besleme hattına bir toprak kaçağı devre kesici ile sigorta
bağlayın.

Saha kablo tesisatı esasları

■

Kablo tesisatında, belirtilen kabloların kullanıldığından emin
olun, eksiksiz bağlantılar uygulayın ve terminallere dış
kuvvetlerin etki etmemesi için kabloları sabitleyin.

■

Ünite üzerindeki saha kablo tesisat işlemlerinin çoğu anahtar
kutusu içindeki terminal bloğu üzerinden yapılacaktır. Terminal
bloğuna erişim için anahtar kutusu servis panelini çıkartın
(kapı 2).

■

Anahtar kutusunun alt kısmında kablo bağı tespitleri
bulunmaktadır. Kablo bağları kullanarak tüm kabloları tespit
edin.

■

Güç besleme terminal bloğuna bağlantı için yuvarlak sıkıştırma
stilinde terminal kullanın. Elde olmayan nedenlerle
kullanılamaması halinde mutlaka aşağıdaki yönergeye uyun.
1

Kablo pabucu

2

Kesilip çıkarılmış kesit

3

Kenarı kıvrık rondela

1
23
Aynı güç besleme terminaline farklı ebatta kablolar
bağlamayın. (Bağlantıdaki gevşeklik aşırı ısınmaya neden
olabilir.)
Aynı boyuttaki kabloları bağlarken, aşağıdaki şekle göre
takın.

-

-

■

Terminal vidalarını sıkmak için uygun tornavidayı kullanın.
Küçük tornavidalar vida başına zarar verebilir ve uygun sıkmaya
engel olur.

■

Terminal vidalarının aşırı sıkılması vidalara zarar verebilir.

■

Terminal vidalarının sıkma torkları için aşağıdaki tabloya bakın.
Sıkma torku (N•m)

M4 (X1M)
M5 (X1M)
M5 (TOPRAK)

1,2~1,8
2,0~3,0
3,0~4,0

Standart kablo elemanlarının spesifikasyonları
Kapı 1: kompresör bölümü ve elektrik aksamı: X1M

■

Yardımcı ısıtıcı özel olarak ayrılmış bir güç devresi gerektirir.

■

Kullanım sıcak suyu deposuna (opsiyonel) sahip olan
kurulumlarda, buster ısıtıcı için özel olarak ayrılmış bir güç
devresi gereklidir.

1

Kullanım sıcak suyu deposu montaj kılavuzuna bakın.

2

V3

W1

1~ 50 Hz
230 V

3N~ 50 Hz
400 V
L1 L2 L3

1

Toprak kaçağı devre
kesici

2

Sigorta

Kabloları aşağıda gösterilen sırayla tespit edin.
■

■

■

Kablo döşeme işini yaparken elektrik kablolarını ön kapak
yükselmeyecek şekilde döşeyin ve ön kapağı sıkıca takın
(bkz. şekil 2).
Elektrik tesisatı işlemleri için elektrik kablo şemasını izleyin
(elektrik kablo bağlantı şemaları kapı 1 ve 2'nin arka tarafında
yer alır).
Kapak düzgün bir şekilde oturacak şekilde kablolara biçim verin
ve kapağı sıkıca sabitleyin.

L1 L2 L3

X1M

X1M

Minimum devre amperleri (MCA)(a)
Önerilen saha sigortası

V3

W1

28,2

13,5

32 A

20 A

Kablo tipi(b)

H05VV-U3G

H05VV-U5G

Ebat

Kablo ebadı uygulanabilir yerel ve
ulusal yaslara uygun olmalıdır

Üniteler arasındaki kablo tesisatının
kablo tipi

H05VV-U4G2.5

(a) Belirtilen değerler maksimum değerlerdir (tam değerler için iç ünite ile birleşik
elektrik verilerine bakın).
(b) Sadece korunmuş borularda, korunmuş borular kullanılmadığında
H07RN-F kullanın.

NOT
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Toprak kaçağı devre kesici, 30 mA (<0,1 s) değerinde
yüksek hız tipi bir kesici olmalıdır.
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V3 modeli için: EN/IEC 61000-3-12 ile uyumlu ekipman (Her bir fazda
>16 A ve ≤75 A giriş akımı ile kamuya açık düşük-akımlı sistemlere
bağlanan ekipman tarafından üretilen harmonik akımlar için sınırları
tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.)

Prosedür
1

Uygun kablo kullanarak, kablo bağlantı şeması ile şekil 2'de
gösterildiği gibi güç devresini ana devre kesiciye bağlayın.

Kablo bağlantıları şeması, ünitenin ön panelinin iç tarafında
bulunabilir.

2

Toprak iletkenini (sarı/yeşil)
topraklama vidasına bağlayın.

3

Yardımcı ısıtıcı güç beslemesinin bağlanması

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu kablo bağları ile
kablo bağı tespitlerine sabitleyin. (Konumlar şekil 2'de
ile
işaretlenmiştir.)

Güç devresi ve kablo gereksinimleri

Not: yalnız ilgili saha kabloları gösterilmiştir.

■

Yardımcı ısıtıcı için özel olarak ayrılmış bir güç
devresi kullandığınızdan emin olun. Hiçbir zaman
başka bir cihazla paylaşılan güç devresi kullanmayın.

■

Ünite, yardımcı ısıtıcı ve buster ısıtıcı (kullanım sıcak
suyu deposu) için özel olarak ayrılmış aynı ve tek güç
beslemesi kullanın.

4

Kapı 2: hidrolik bölümünün elektrik aksamı: X10M

1~ 50 Hz
230 V

3N~ 50 Hz
400 V
L1 L2 L3

1

Toprak kaçağı devre
kesici

2

Sigorta

üzerindeki

Yardımcı ısıtıcı kapasitesinin varsayılan değerden (6 kW) daha
düşük ayarlanması gerekirse, kablolar aşağıdaki şekle göre
bağlanarak bu gerçekleştirilebilir. Bu durumda yardımcı ısıtıcı
kapasitesi V3 modelleri için 3 kW ve W1 modelleri için 2 kW olur.

X5M
1
2
3
4

Güç kablosunu ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak
seçin. Yardımcı ısıtıcının maksimum çalışma akımı için aşağıdaki
tabloya bakın.

W1

terminali

V3

Bu güç devresi yerel ve ulusal düzenlemelere göre gerekli olan
güvenlik cihazlarıyla korunmalıdır.

V3

X1M

X5M
1
2
3
4

1 E12H
ON
2
3 E12H
4 OFF

1 E12H
ON
2
3 E12H
OFF

X5M

X5M

4

W1
BLK
BRN

BLK
BRN

1
2

X5M
1
2
3
4
5
6
X5M
1
2
3
4
5
6

BRN
BLK
GRY

1 E11H
E12H
2 E13H
3
4 E11H
E12H
5 E13H
6

X5M

1 E11H
E12H
2 E13H
3
4 E11H
E12H
5 E13H
6

X5M

BRN
BLK
GRY

Termostat kablosunun bağlanması
Termostat kablosunun bağlantı şekli uygulamaya göre değişir.

L1 L2 L3

X10M

Oda termostatı ile bir arada pompa işletimi üzerine daha fazla bilgi ve
konfigürasyon seçenekleri için ayrıca bkz. "Tipik uygulama örnekleri"
sayfa 6 ve "Oda termostatı montaj konfigürasyonu" sayfa 19.

X10M
(1)
(2)

Yardımcı ısıtıcı
kapasitesi

Yardımcı ısıtıcı
nominal gerilimi

Maksimum
çalışma akımı

Zmax (Ω)

V3(a) (b)

6 kW

1x 230 V

26 A

0,29

W1

6 kW

3x 400 V

8,6 A

—

■

Güç beslemesi: 230 V AC veya pille çalışan
Kontak gerilimi: 230 V.

Model

Termostat gereksinimleri

V3

3 kW

1x 230 V

13 A

—

■

W1

2 kW

3x 400 V

5,0 A

—

Prosedür

(c)

(a) EN/IEC 61000-3-12(1) ile uyumlu ekipman
(b) Sistem empedansı Zsys kullanıcının beslemesi ile kamuya açık sistem arasındaki
interfaz noktasında Zmax'dan küçük veya ona eşit olmak şartıyla bu ekipman
EN/IEC 61000-3-11(2) ile uyumludur. Ekipmanın sadece sistem empedans Zsys
değerinin Zmax'dan küçük veya ona eşit bir beslemeye bağlanması, gerekirse
dağıtım ağı işletmeni ile istişare ederek ekipman montajcısı veya kullanıcısının
sorumluluğudur.
(c) Yardımcı ısıtıcının düşük kapasiteye nasıl ayarlanacağı hakkındaki prosedüre
bakın.

NOT

1

Termostat kablosunu, kablo şemasında gösterildiği gibi uygun
terminallere bağlayın.
Yalnız ısıtma termostatı

Isıtma/soğutma termostatı

X2M
H C L N
1 2 3 4

Toprak kaçağı devre kesici, 30 mA (<0,1 s) değerinde
yüksek hız tipi bir kesici olmalıdır.

X2M
H C L N
1 2 3 4

H C
th

th

2

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu kablo bağları ile
kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

3

PCB üzerindeki SS2-3 DIP anahtarını AÇIK konuma getirin.
Daha fazla bilgi için bkz. "Oda termostatı montaj
konfigürasyonu" sayfa 19.

(1) Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş akımı ile kamuya açık düşük akımlı
sistemlere bağlanan ekipman tarafından üretilen harmonik akımlar için
sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
(2) ≤75 A anma akımına sahip ekipman için kamuya açık düşük akımlı
besleme sistemlerindeki voltaj değişiklikleri, voltaj dalgalanmaları ve
oynamaları için sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
E(D/B)(H/L)Q011~016AA6V3+W1
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Vana kontrol kablolarının bağlanması

Ünite zorunlu kapama moduna geçme giriş sinyalini alacak şekilde
tasarlanmıştır. O anda dış ünite kompresörü çalışmaz.

Vana gereksinimleri
■

Güç beslemesi: 230 V AC

Uyarılar

■

Maksimum çalışma akımı: 100 mA

aşağıda tip 1olarak gösterilene benzer bir indirimli
elektrik tarifesi için

2 yollu vananın kablo bağlantıları
1

Normalde kapalı (NC) 2 yollu
vana
X2M 5 6 7

Eğer ısıtıcılara indirimli elektrik tarifesi güç kaynağının
kapalı olduğu anlarda kumanda edilmesi gerekirse, o
zaman bu ısıtıcılar ayrı bir güç kaynağına
bağlanacaktır.

Normalde açık (NO) 2 yollu
vana

■

X2M 5 6 7

M

M
NC

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu (kabloları) kablo
bağları ile kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

Uygun kablo kullanarak, kablo bağlantı şemasında gösterildiği
gibi vana kontrol kablosunu uygun terminallere bağlayın.
İki tip 3 yollu vana bağlanabilir. Her bir tip için kablo
bağlantısı farklıdır:
■

■

İndirimli elektrik tarifesinin devrede ve güç
beslemesinin kesintisiz olduğu dönemde, hazırda
bekleme güç tüketimi yapılabilir (PCB, kontrol birimi,
pompa, ...).

aşağıda tip 2 veya 3 olarak gösterilene benzer bir
indirimli elektrik tarifesi için

NO

Suyun donmaya karşı koruması güç alamayacağı için bu
uygulamada güç beslemesini tamamıyla kapatan indirimli
elektrik tarifesi güç kaynaklarına izin verilmez.

3 yollu vananın kablo bağlantıları
1

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağının güç
beslemesinin kesintiye uğramadığı türden olması
durumunda ısıtıcıların kontrolü hala mümkündür.
İndirimli elektrik tarifesinin devrede olduğu anlarda
ısıtıcıların kontrol edilmesinde farklı olanaklar için bkz.
"[D] İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı" sayfa 26.

Kablo bağlantıları, NC (normalde kapalı) ve NO
(normalde açık) vana için farklıdır. Kablo bağlantı
şemasındaki ayrıntılara ve aşağıdaki resimlere
uygun olarak doğru terminal numaralarına
bağladığınızdan emin olun.

NOT

2

■

Uygun kablo kullanarak, kablo bağlantı şemasında gösterildiği
gibi vana kontrol kablosunu X2M terminaline bağlayın.

Olası indirimli elektrik tarife tipleri
Olası bağlantılar ve ekipmanı bu tür güç kaynağına bağlama
gereklilikleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
[D-01]=1

3 yollu vana eylemsiz (aktif hale getirilmemiş)
olduğunda hacim ısıtma devresi seçilecek
şekilde takılmalıdır.

1

"SPST 3 telli" tip, 3 yollu vana

2

3 yollu vana, terminal bağlantı noktaları 9 ve 10
elektrikli olduğunda kullanım sıcak suyu ısıtma
devresi seçilecek şekilde takılmalıdır.
"Yay dönüşlü 2 telli" vana

"SPST 3 telli" vana

X2M 8 9 10

X2M 8 9 10

1

L N

1
S2S

1

4

2

M

M

1

1
S2S

Dünyanın her yerinde elektrik şirketleri rekabetçi fiyatlarla güvenilir
elektrik sunumu yapmak için uğraşmaktadır ve çoğu zaman
müşterilerini indirimli tarife ile faturalandırma yetkisine sahiptir. Örn.
kullanım zamanına bağlı tarifeler, mevsimlik tarifeler, Almanya ve
Avusturya'da Wärmepumpentarif, ... .
Bu ekipman bu tür indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı dağıtım
sistemlerine bağlanabilir.

■
■

2

L N

S2S

4

3

L N

S2S

2

3

3

4
17 18

X2M

A1P
X40A

*DHQ/*DLQ/*BHQ/*BLQ

kaynağına
1

İndirimli elektrik tarifesi besleme kutusu

ekipmana gelen güç beslemesini belirli zaman dilimlerinde
kesintiye uğratmak;

2

Elektrik şirketinin sinyalini kontrol eden alıcı

3

Dış üniteye giden güç beslemesi

belirli zaman dilimlerinde ekipmanın sadece sınırlı miktarda
elektrik kullanmasını talep etmek.

4

Gerilimsiz kontak

Montaj kılavuzu
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güç

1

3

Eğer varsa, ekipmanı indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı dağıtım
sistemlerinden birine bağlamanın uygun olup olmayacağını
öğrenmek için bu ekipmanın montajının yapılacağı sahadaki
sağlayıcı görevini gören elektrik şirketiyle görüşün.
Ekipman bu tür indirimli elektrik tarifesi
bağlandığında, elektrik şirketi şunları yapabilir:

4

3

L N

S2S

2

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlantı

S2S

2

4

3

L N

3

L N

3

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu (kabloları) kablo
bağları ile kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

1

2

3

2

2

[D-01]=2

"Yay dönüşlü 2 telli" tip, 3 yollu vana

0

İzin verilir

X

İzin verilmez
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Dış ünite indirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlandığında,
elektrik şirketinin indirimli elektrik tarifesini kontrol eden gerilimsiz
kontak X2M'nin 17 ve 18 bağlantılarına bağlanmalıdır (yukarıdaki
şekilde gösterildiği gibi).
Elektrik şirketi tarafından indirimli elektrik tarife sinyali gönderildiği
anda parametre [D-01]=1 olduğunda, bu kontak açılacak ve ünite
zorunlu kapama moduna girecektir(1).
Elektrik şirketi tarafından indirimli elektrik tarife sinyali gönderildiği
anda parametre [D-01]=2 olduğunda, bu kontak kapanacak ve ünite
zorunlu kapama moduna girecektir(2).

Montaj

tip 1
İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı güç beslemesinde kesinti
olmayan tiptedir.

2

Bir kit içinde verilen dijital kumanda bina içinde monte
edilmelidir.
1

Dijital denetleyicinin arka kısmındaki
yarıklara (1) yarıklı bir tornavida takın ve
dijital denetleyicinin ön kısmını çıkarın.
1

tip 2 ve 3
İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı süre dolduğunda veya hemen
güç beslemesinde kesinti oluşacak tiptedir.

Bağlantı vidalarını aşırı sıkarak dijital denetleyicinin alt
kısmının biçimini bozmamaya dikkat edin.

NOT

3

Ünite kablolarını bağlayın.
6
1

Ekipman indirimli elektrik tarifesi güç kaynağına
bağlandığında, indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı
kesintisiz güç besleme tipinde olması halinde
(yukarıda tip 1 olarak gösterildiği şekilde) saha
ayarları [D-01] ile [D-01] ve [D-00]'ın her ikisi de
değiştirilir. Bkz. "Saha ayarları" bölümündeki
"[D] İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı" sayfa 26.

2

P2 P1

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağının, güç
beslemesinin kesintiye uğramadığı türden olması
durumunda ünite kapanmaya zorlanacaktır. Güneş
enerji pompasının kontrol edilmesi hala mümkündür.

NOT

1

P2 P1

3

4

Dijital kumandanın montajı
Ünitenin kullanımı kolay bir şekilde ayarlanması, kullanılması ve
bakımının yapılmasını sağlayan dijital bir denetleyici ünite ile temin
edilmiştir. Denetleyiciyi çalıştırmadan önce bu montaj prosedürünü
izleyin.

Kabloların teknik özellikleri
Kablo özellikleri

Tip

2 tel
0,75-1,25 mm2

Maksimum uzunluk

500 m

NOT

5

1

Birim

2

Dijital kumandanın arka kısmı

3

Dijital kumandanın ön kısmı

4

Arkadan kablo bağlantısı

5

Üstten kablo bağlantısı

6

Kablo geçişi için parçayı yan keski, vs. ile kesin.

Dijital denetleyicinin ön kısmının üstündeki terminalleri ve ünite
içindeki terminalleri (P1 ila 16, P2 ila 16a) bağlayın.

Değer

Kesit

16
16a

■

Suyun donmaya karşı koruması güç alamayacağı için
yukarıda tip 2 ve 3 olarak gösterilenlere benzeyen güç
beslemesini tamamıyla kapatan indirimli elektrik
tarifesi güç kaynaklarına bu uygulamada izin
verilmez.

Dijital denetleyiciyi düz bir zemine bağlayın.

16
16a

■

Dijital denetleyicinin ön kısmını çıkarın.

NOT

Bağlantı kabloları kapsanmamıştır.

4

■

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

■

Dijital denetleyici kasasının
içinden geçmesi gereken
bölümlerde kablo zırhını
soyun ( l ).

Dijital kumandanın üst kısmını yerine takın.
Takarken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin.
İlk önce
başlayın.

alttaki

klipslerden

takmaya

1

(1) Sinyal tekrar yayınlandığında, gerilimsiz kontak kapanacak ve ünite
işletimi yeniden başlayacaktır. Bu nedenle otomatik yeniden başlatma
fonksiyonunun etkin halde bırakılması önemlidir. Bkz. "[3] Otomatik
yeniden başlatma" sayfa 23.
(2) Sinyal tekrar yayınlandığında, gerilimsiz kontak açılacak ve ünite işletimi
yeniden başlayacaktır. Bu nedenle otomatik yeniden başlatma
fonksiyonunun etkin halde bırakılması önemlidir. Bkz. "[3] Otomatik
yeniden başlatma" sayfa 23.
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İlk çalıştırma ve konfigürasyon
Ünite, montaj ortamına (dış hava durumu, takılı olan opsiyonlar, vs.)
ve kullanıcı becerisine uyum için montajcı tarafından
yapılandırılmalıdır.
Bu bölümde yer alan bütün bilgilerin montajcı tarafından
sırasıyla okunması ve sistemin uygulanabilir şekilde
düzenlenmesi önemlidir.

Aşağıdaki tablo, anahtar kutusu içindeki terminal bloğunun gerekli
konfigürasyonu ile termostat kablo bağlantılarını özetler. Pompa
işletimi üçüncü sütunda verilmiştir. Son üç sütun, izleyen işlevselliğin
kullanıcı arayüzü (UI) ile mi yoksa termostat (T) tarafından mı yerine
getirildiğini gösterir:
• hacim ısıtma veya soğutma açma/kapama (y)
• ısıtma/soğutma geçişi (=)
• ısıtma ve soğutma program zamanlayıcıları (pr)

UI

UI

UI

hacim ısıtma
veya soğutma
açık olduğunda
açık (y)

UI

UI

UI

oda termostatı
tarafından
ısıtma talebi
olduğunda açık

T

—

—

oda termostatı
tarafından
ısıtma talebi
veya soğutma
talebi
olduğunda açık

T

T

—

X2M
H C L N
1 2 3 4

• SS2-3 = AÇIK
• kablo
bağlantıları:

X2M

OFF ON

çıkış su
sıcaklığı ile
belirlenir (a)

Termostat yok

Anahtar kutusu servis panelini açmadan ve DIP anahtar
ayarlarında değişiklik yapmadan önce güç kaynağını
kesin.

H C L N
1 2 3 4

3 4

Yalnız ısıtma
termostatı
Tanım

ON

OFF

1

Montajcı için ilgili değil

—

(Varsayılan)

2

Kullanım sıcak suyu depo
montajı
(bkz. "Kullanım sıcak suyu
deposu kurulum
konfigürasyonu" sayfa 20)

Kurulu

Kurulu değil
(Varsayılan)

3

Oda termostatı bağlantısı
(bkz. "Oda termostatı
montaj konfigürasyonu"
sayfa 19)

Oda termostatı
bağlı

Oda termostatı
bağlı değil
(Varsayılan)

Bu ayar(a) aynı anda daha
çok hacim ısıtma/soğutma
ve kullanım suyu ısıtma
talebi olduğunda işletim
moduna karar verir.

Isıtma/soğutma
önceliği

4

pr

Pompa işletimi

• SS2-3 =
KAPALI
• kablo
bağlantıları:
(yok)

SS2 DIP anahtarı, anahtar kutusunun PCB'si üzerinde yer alır (bkz.
"Anahtar kutusu ana elemanları (kapı 2)" sayfa 9) ve kullanım sıcak
suyu depo montajı, oda termostatı bağlantısı ve pompa çalışmasının
konfigürasyonuna imkan tanır.

DIP
anahtarı
SS2

=

Konfigürasyon

DIP anahtar ayarlarına genel bakış

1 2

y

Termostat

Öncelik yok
(Varsayılan)

• SS2-3 = AÇIK
• kablo
bağlantıları:

X2M
H C L N
1 2 3 4

th

Isıtma/soğutma
anahtarı ile
termostat

• SS2-3 = AÇIK
• kablo
bağlantıları:

X2M
H C L N
1 2 3 4

(a) sadece DIP anahtar 2 = AÇIK olması durumunda geçerlidir
H C

Oda termostatı montaj konfigürasyonu
Üniteye oda termostatı bağlı olmadığında,
geçiş anahtarı SS2-3 KAPALI olarak
ayarlanmalıdır.

■

Üniteye oda termostatı bağlı olduğunda,
geçiş
anahtarı
SS2-3
AÇIK
olarak
ayarlanmalıdır.

■

OFF ON OFF ON

■

th

1 2

3 4

C=

1 2

3 4

Pompanın art arda açılıp kapanarak (takırdama) kullanım
ömrünün etkilenmesini önlemek için, oda termostatı üzerinde
tepki gecikmesi yaklaşık olarak ayarlanmalıdır.

NOT

■

■

Montaj kılavuzu

19

Termostat kontağı
Soğutma kontağı
H = Isıtma kontağı
L, N = 230 V AC
th =

Üniteye bir oda termostatı bağlı olduğunda, ısıtma
ve soğutma program zamanlayıcıları kesinlikle
kullanılamaz. Diğer program zamanlayıcıları
etkilenmezler. Program zamanlayıcıları üzerine
daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.
Üniteye bir oda termostatı bağlı olduğunda ve
= butonuna veya y butonuna basıldığında,
oda termostatının önceliği olduğunu ve
açma/kapama çalıştırması ile geçiş çalıştırmasını
kontrol edeceğini göstermek için merkezi kontrol
göstergesi e yanıp sönecektir.

(a) Hacim ısıtma/soğutma kapatıldığında veya su sıcaklığı kullanıcı arabirimi
üzerinde ayarlanan sıcaklığa eriştiğinde Pompa duracaktır. Hacim
ısıtma/soğutma açık olduğunda, su sıcaklığını kontrol etmek için pompa her 5
dakikada bir 3 dakika çalışacaktır.

Pompa işletim konfigürasyonu
NOT

Pompa hızını ayarlamak için, bkz. "Pompa hızının
ayarlanması" sayfa 20.

Oda termostatı yokken
Üniteye termostat bağlanmadığı zaman pompa çalışmasını çıkış
suyu sıcaklığı belirleyecektir.
Oda termostatı bağlı değilken pompayı sürekli çalıştırmak için şunları
yapın:
- SS2-3 geçiş anahtarını AÇIK konuma getirin,
- anahtar kutusu içindeki terminal bloğu üzerinde bulunan 1-24 numaralı terminalleri kısa devre yapın.
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Oda termostatı varken

7

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

Üniteye bir termostat bağlı olduğunda, termostat tarafından ısıtma
veya soğutma talebi olduğu zaman pompa sürekli çalışacaktır.
8

Kullanım
sıcak
suyu
deposu
takılmadığında, SS2-2 geçiş anahtarı
KAPALI (varsayılan) olarak ayarlanmalıdır.

OFF ON

■

Kullanım sıcak suyu deposu takıldığında,
SS2-2
geçiş
anahtarı
AÇIK
olarak
ayarlanmalıdır.

OFF ON

1 2

3 4

9

10
1 2

3 4

15°C ile 25°C arasındaki ısıtma sadece yardımcı ısıtıcı
tarafından yapılır.

Yardımcı ısıtıcı kazanı suyla tam doldurulmadan sistemin
çalıştırılması yardımcı ısıtıcıya zarar verecektir!
12

İlk çalıştırmadan önceki kontroller

Kesme vanalarının tam açık olduğundan emin olun.
Vanalar kapalı olarak sistemin çalıştırılması pompaya
zarar verecektir!

Üniteye enerji verilmesi

Pompa hızının ayarlanması

Bağlantı yapmadan önce güç girişini kesin.
devre

kesiciyi

Pompa hızı pompa üzerinden seçilebilir (bkz. "Ana elemanlar"
sayfa 8).
açmadan

önce

Saha kablo bağlantıları
Yerel besleme panosu ile ünite ve vanalar (uygulanabilir
olduğunda) arasındaki, ünite ile oda termostatı (uygulanabilir
olduğunda) arasındaki ve ünite ile kullanım sıcak su deposu
arasındaki saha kablo bağlantılarının "Saha kablo bağlantıları"
sayfa 13 bölümünde açıklanan talimatlara, kablo bağlantı
şemalarına ve Avrupa düzenlemeleri ile ulusal düzenlemelere
uygun olarak yapıldığından emin olun.

Ön tanım ayarı yüksek hızdır (I). Sistemdeki su akışı çok yüksekse
(örn. tesisatta akan suyun gürültüsü) hız düşük hıza ayarlanabilir (II).
NOT

7

Anahtar kutusundaki buster ısıtıcı devre kesici F2B'yi açmayı
unutmayın (yalnız isteğe bağlı kullanım sıcak su deposu takılı
olan üniteler için geçerlidir).

6
5

ESP [mH2O]

Buster ısıtıcı devre kesici F2B

Pompa üzerindeki hız skalasında 3 adet hız ayarı
vardır. Ancak, sadece 2 hız vardır: düşük hız ve
yüksek hız. Hız kadranında gösterilen orta hız ayarı
düşük hıza eşittir.

Kullanılabilir dış statik basınç (ESP, mH2O olarak ifade edilen) su
akışının (l/min) fonksiyonu olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sigortalar ya da koruma cihazları
Sigortaların veya yerel olarak montajı yapılan koruma
cihazlarının "Teknik özellikler" sayfa 33 bölümünde belirtilen
büyüklük ve tipte olduğunu kontrol edin. Bir sigorta ya da
koruma cihazının atlanmadığından emin olun.

3

Kesme vanaları

Ünitenin güç girişi açıldığında, başlangıç durumuna gelirken kullanıcı
arabirimi üzerinde "88" görüntülenir, bu 30 dakikaya kadar sürebilir.
Bu işlem sırasında kullanıcı arabirimi çalıştırılamaz.

Çalıştırma öncesi kontroller

2

Basınç boşaltma valfı
Basınç boşaltma valfını çalıştırarak yardımcı ısıtıcı kazanının
suyla tam dolu olup olmadığını kontrol edin. Buradan hava
yerine su tahliye edilmelidir.

Bunu yapmak için, saha ayarı [9-01] (ısıtma ayar noktası alt sınırı)
üzerinde ayarlama yaparak en düşük çıkış suyu ayar sıcaklığı 15°C
ile 25°C arasındaki bir değere azaltılabilir. Bkz. "Saha ayarları"
sayfa 21.

1

Hava alma vanası
Hava tahliye vanasının açık (en az 2 tur) olduğundan emin olun.

11

İlk çalıştırma sırasında ve su sıcaklığı düşük olduğunda, suyun yavaş
yavaş ısıtılması önemlidir. Bunun yapılmaması, ani sıcaklık
değişiminden dolayı beton zeminlerin çatlamasına yol açabilir. Daha
fazla ayrıntı için inşaat müteahhidi ile görüşün.

Ünitenin montajından sonra,
aşağıdakileri kontrol edin:

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

Düşük dış hava sıcaklıklarında ilk çalıştırma

NOT

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

Kullanım sıcak suyu deposu kurulum konfigürasyonu

■

Zarar görmüş donatım

4

II

I

3
2
1

4

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

5

0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
[l/min]

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

6

Sabitleme
Üniteyi çalışmaya başlatırken anormal gürültü ve titreşimlerin
olmaması için ünitenin gereği gibi sabitlendiğini kontrol edin.
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İlk montaj esnasında hata teşhisi
■

Uzaktan kumandada hiçbir şey görüntülenmemesi halinde
(geçerli ayar sıcaklığı görüntülenmiyor), olası arıza kodlarını
teşhis edebilmenizden önce aşağıdaki anormallikleri kontrol
edin.

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

■ Bağlantı kopukluğu veya kablo bağlantı hatası (güç kaynağı
ile ünite arasında ve ünite ile uzaktan kumanda arasında).
■ PCB üzerindeki sigorta atmış olabilir.
■

3

Uzaktan kumandada "E3", "E4" veya "L8" hata kodu olarak
görüntülendiğinde, ya stop vanalarının kapalı olması yada hava
girişinin veya çıkışının engellenmiş olması olasılığı vardır.

■

Uzaktan kumandada hata kodu "U2" görüntüleniyorsa, voltaj
dengesizliğini kontrol edin.

■

Uzaktan kumandada hata kodu "L4" görüntüleniyorsa, hava
girişinin veya çıkışının engellenmiş olması olasılığı vardır.

■

Bu ürünün ters faz koruma detektörü, sadece gücün yeniden
verilmesinden sonra başlangıç işlemleri sırasında çalışır.

1
2

Ters faz koruma detektörü, ürün başlatıldığında bir anormallik
olması durumunda ürünü durdurmak üzere tasarlanmıştır.
■ Ters faz koruma devresi üniteyi durmaya zorladığında, tüm
fazların olup olmadığını kontrol edin. Eğer durum böyleyse,
üniteye gelen güç girişini kesin ve üç fazdan ikisini yer
değiştirin. Gücü tekrar açın ve üniteyi çalıştırın.

1

SAHA AYAR MODUNA girmek için z butonuna en az 5 saniye
süreyle basın.
$ simgesi (3) görüntülenecektir. Ayarlanan değer sağ
tarafta görüntülenirken - (1), seçilen geçerli saha ayar kodu
gösterilir ; (2).

2

bgi butonuna basarak uygun olan saha ayarı birinci
kodunu seçin.

3

bgj butonuna basarak uygun olan saha ayarı ikinci
kodunu seçin.

W1 üniteler bulunması halinde eksik bir faz için, ünitenin
uzaktan kumandasında "E7" veya "U2" görüntülenecektir.

4

Bu olayların herhangi biri ile işletim imkansız olacaktır. Bu
gerçekleşirse, gücü kapatın, kablo tesisatını tekrar kontrol edin
ve üç elektrik telinden ikisinin konumunu değiştirin.

Seçilen saha ayarının ayar değerini değiştirmek için pfi
butonuna ve pfj butonuna basın.

5

pr butonuna basarak yeni değeri kaydedin.

6

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

7

Tamamlandığında, SAHA AYAR MODUNDAN çıkmak için z
butonuna basın.

■ Ters faz tespiti, ürün çalışırken gerçekleşmez.
■ Anlık bir enerji kesintisinden sonra fazın ters çevrilme ihtimali
varsa ve ürün çalışırken elektrik kesilip geri geliyorsa,
sahada bir ters faz koruma devresi bağlayın. Jeneratörler
kullanıldığında bu durum ihtimal dışı değildir. Ters fazda
ürünün çalıştırılması kompresörü ve diğer parçaları bozabilir.
■

Saha ayarları
Ünite, montaj ortamına (dış hava durumu, takılı olan opsiyonlar, vs.)
ve kullanıcı ihtiyacına uyum için montajcı tarafından yapılandırılmalıdır. Bunun için, saha ayarları olarak adlandırılan bir takım ayarlar
kullanılabilir. Bu saha ayarlarına kullanıcı arabirimi yoluyla erişebilir
ve programlanabilir.
Her saha ayarına, kullanıcı arabirimi ekranında gösterilen 3
basamaklı bir numara veya kod atanmıştır, örneğin [5-03]. İlk hane
[5] 'birinci kodu' ya da saha ayar grubunu gösterir. İkinci ve üçüncü
haneler [03] 'ikinci kodu' gösterir.
Tüm saha ayarlarının bir listesi ve ön tanım değerleri "Saha ayarları
tablosu" sayfa 27 altında verilmiştir. Yine bu listede, ön tanım
değerinden farklı olarak değiştirilen saha ayarının tarihini ve değerini
kaydetmek için 2 sütun verilmiştir.

NOT

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

NOT

■

Sevkiyat öncesinde, ayar değerleri "Saha ayarları
tablosu" sayfa 27 altında gösterilen şekilde
ayarlanmıştır.

■

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

Herbir saha ayarının ayrıntılı bir açıklaması "Ayrıntılı açıklama"
sayfa 22 altında verilmiştir.

Montaj kılavuzu
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Ayrıntılı açıklama
[0] Kullanıcı izin seviyesi
Gerekirse, bazı
engellenebilir.

kullanıcı

arabirimi

butonlarının

kullanımı

Üç adet izin seviyesi tanımlanmıştır (aşağıdaki tabloya bakın).
Seviye 1 ile seviye 2/3 arasındaki geçiş, pfi ile pfj
butonlarına birlikte basıp hemen peşinden aynı anda s ile ba
butonlarına birlikte basarak ve 4 butonun hepsini en az 5 saniye
basılı tutarak (normal modda) yapılır. Kullanıcı arabiriminde hiçbir
belirti verilmediğine dikkat edin. Seviye 2/3 seçildiğinde, gerçek izin
seviyesi — ya seviye 2 yada seviye 3 — saha ayarı [0-00] ile
belirlenir.

■ [1-03] Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_Ti): dış
hava sıcaklığı, yüksek ortam sıcaklığına (Hi_A) eşit veya
onun üstünde olduğunda hedef çıkış suyu sıcaklığı.
Daha sıcak dış hava sıcaklıklarında (yani, Hi_A) daha düşük
sıcaklıktaki su yeterli olacağından, Hi_Ti değerinin Lo_Ti
değerinden daha düşük olması gerektiğini unutmayın.
Tt

Lo_Ti
+ 05
00

Hi_Ti

Buton

1

2

3

s

çalıştırılabilir

—

—

Hava durumuna bağlı
ayar noktası butonu

ba

çalıştırılabilir

—

—

Program zamanlayıcı
etkin/etkin değil butonu

pr

çalıştırılabilir

çalıştırılabilir

—

Programlama butonu

<

çalıştırılabilir

—

—

Zaman ayar butonları

pf
i
pf
j

çalıştırılabilir

—

—

z

çalıştırılabilir

—

—

Sessiz mod butonu

Kontrol/test işletimi
butonu

Shift value

– 05

İzin seviyesi

Lo_A
Tt

Hedef su sıcaklığı

TA

Çevre (dış) sıcaklığı

Hi_A

TA

= Geçiş değeri

[2] Dezenfekte etme fonksiyonu
Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için geçerlidir.
Dezenfekte etme fonksiyonu, belirli aralıklarla kullanım sıcak su
deposunu belli bir sıcaklığa ısıtarak mikroplarını temizler.
Dezenfekte etme fonksiyonu saha ayarları, montajcı
tarafından ulusal ve yerel düzenlemelere göre
düzenlenmelidir.

[1] Hava durumuna bağlı ayar noktası (yalnız ısıtma işletimi)
Hava durumuna bağlı ayar noktası saha ayarları, ünitenin hava
durumuna bağlı işletimi için parametreleri belirler. Hava durumuna
bağlı işletim etkin olduğunda, su sıcaklığı dış hava sıcaklığına bağlı
olarak otomatikman belirlenir: daha soğuk dış hava sıcaklıkları, daha
sıcak su sıcaklığı ile sonuçlanacaktır ya da tersi. Hava durumuna
bağlı işletim sırasında, kullanıcı hedef su sıcaklığını maksimum 5°C
yukarıya veya aşağıya değiştirme imkanına sahiptir. Hava durumuna
bağlı işletim üzerine daha fazla ayrıntı için kullanım kılavuzuna bakın.
■ [1-00] Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A): düşük dış hava
sıcaklığı.

■ [2-00] Çalışma aralığı: kullanım sıcak suyunun ısıtılması
gereken haftanın günü (günleri).
■ [2-01] Durum: dezenfekte etme fonksiyonunun açık (1) veya
kapalı (0) olduğunu belirtir.
■ [2-02] Başlama zamanı: kullanım sıcak suyunun ısıtılması
gereken günün saati.
■ [2-03] Ayar noktası: erişilecek yüksek su sıcaklığı.
■ [2-04] Aralık: ayar noktası sıcaklığının
sürdürüleceğini belirten zaman aralığı.

■ [1-01] Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A): yüksek dış hava
sıcaklığı.

ne

kadar

TDHW

■ [1-02] 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 sıcaklıklarında (yani, Lo_A) daha sıcak
su gerektiğinden, Lo_Ti değerinin Hi_Ti değerinden daha
yüksek olması gerektiğini unutmayın.

[2-03]

[2-04]

TH
TU

00.00

01.00

22.00

23.00

24.00

t

[2-02]
TDHW
TU
TH
t
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Kullanım sıcak suyu sıcaklığı
Kullanıcı ayar noktası sıcaklığı (kullanıcı arabiriminden
ayarlanan)
Yüksek ayar noktası sıcaklığı [2-03]
Zaman
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[3] Otomatik yeniden başlatma
Bir enerji kesintisinden sonra enerji verildiğinde, otomatik yeniden
başlatma fonksiyonu enerji kesintisi anındaki kullanıcı arayüz
ayarlarını yeniden uygular.
NOT

Bu nedenle otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun
etkin halde bırakılması önerilir.

Fonksiyon etkin olmadığında, bir enerji kesintisinden sonra üniteye
tekrar
enerji
verildiğinde
program
zamanlayıcısının
etkinleştirilmeyeceği unutulmamalıdır. Program zamanlayıcıyı tekrar
etkinleştirmek için pr butonuna basın.

Hacim ısıtma kapama sıcaklığı
■ [4-02] Hacim ısıtma kapama sıcaklığı: aşırı ısınmayı önlemek
için, üzerindeki değerlerde hacim ısıtmanın kapatılacağı dış
hava sıcaklığı
■ [4-03] Buster ısıtıcı çalışması: opsiyonel buster ısıtıcı
çalışmasının etkinlenmiş (1) ya da kısıtlanmış (0) olduğunu
belirler.
NOT

■ [3-00] Durum: otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun
AÇIK (0) ya da KAPALI (1) olduğunu belirtir.
NOT

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağının, güç
beslemesinin kesintiye uğradığı türden olması
durumunda otomatik yeniden başlama fonksiyonuna
daima izin verilmelidir.

[4] Yardımcı ısıtıcı çalışma ve hacim ısıtma kapanma sıcaklığı
Yardımcı ısıtıcı çalışması
Yardımcı ısıtıcının çalışması tümüyle etkin veya etkisiz kılınabilir, ya
da buster ısıtıcının çalışmasına bağlı olarak etkisiz kılınabilir.
■ [4-00] Durum: yardımcı ısıtıcının çalışmasının etkin (1) ya da
etkisiz (0) kılındığını belirler.
NOT

Yardımcı ısıtıcı işletim durumu saha ayarı
[4-00] devre dışı (0) olarak ayarlandığında bile,
yardımcı ısıtıcı başlatma ve buz çözme
işlemleri sırasında çalışabilir.

■ [4-01] Öncelik: yardımcı ısıtıcı ve buster ısıtıcının aynı anda
çalışıp çalışmayacağını (0), veya buster ısıtıcının yardımcı
ısıtıcı çalışmasına göre öncelikli olup olmadığını (1), veya
yardımcı ısıtıcının buster ısıtıcı çalışmasına göre öncelikli
olup olmadığını (2) belirler.
NOT

Öncelik ayarı AÇIK (1) olarak belirlendiğinde,
kullanım suyu ısıtma ihtiyacı olması halinde
yardımcı
ısıtıcı
hacim
ısıtma
için
kullanılamayacağından düşük dış hava
sıcaklıklarında
sistemin
hacim
ısıtma
performansı azalmış olabilir (hacim ısıtma yine
ısı pompası tarafından karşılanacaktır).
Öncelik ayarı AÇIK (2) olarak belirlendiğinde,
hacim ısıtma ihtiyacı olması halinde buster
ısıtıcı
kullanım
suyu
ısıtması
için
kullanılamayacağından düşük dış hava
sıcaklıklarında sistemin kullanım suyu ısıtma
performansı azalmış olabilir. Ancak kullanım
suyu yine de ısı pompası ile ısıtılabilir.
Öncelik
ayarı
KAPALI (0)
olarak
ayarlandığında, elektrik güç tüketiminin
kaynak sınırlarını aşmadığından emin olun.

Buster ısıtıcı çalışması kısıtlanmış ise, buster
ısıtıcı çalışmasına yalnız dezenfekte etme
fonksiyonu [2] sırasında (bkz. "[2] Dezenfekte
etme fonksiyonu" sayfa 22.) veya güçlü kullanım
suyu
sıcaklığı
başlatıldığında
(kullanma
kılavuzuna bakın) izin verilir.

■ [4-04] Donma koruma fonksiyonu: ev ile ünite arasındaki su
borularının donmasını önler. Düşük ortam sıcaklıkları
durumunda pompayı çalıştıracak ve düşük su sıcaklıkları
durumunda ise ilave olarak yedek ısıtıcıyı da çalıştıracaktır.
Varsayılan donma koruma fonksiyonu yeterince yalıtılmamış
su borularının donmasını dikkate alır.
Esas itibariyle çalışma sıcaklığından bağımsız olarak ortam
sıcaklıklarının donma derecesine yakın düşüşlerinde
pompanın çalıştırılacağı anlamını taşır.
■ Bununla birlikte montajcının, minimum 13 mm kalınlıktaki
x≤0,040 W/mK yalıtım malzemesi ile tüm tesisatın dona
karşı yeterince korunduğunu garantilemesi halinde,
pompanın çalışma süresini azaltacak daha düşük bir
donma koruma seviyesi ayarlanabilir.
■ Su sisteminin glikol içermesi durumunda pompa çalışma
süresini azaltacak düşük seviyeli bir donma koruması
ayarlanabilir.
Daha fazla bilgi için yerel satıcınızla irtibat kurun.
[5] Denge sıcaklığı ve hacim ısıtma öncelik sıcaklığı
Denge sıcaklığı — 'Denge sıcaklığı' saha ayarları, yardımcı
ısıtıcının çalışması için geçerlidir.
Denge sıcaklığı fonksiyonu etkin kılındığına, yardımcı ısıtıcının
çalışması düşük dış hava sıcaklıkları ile kısıtlanır, yani dış hava
sıcaklığı belirlenen denge sıcaklığına eşit veya onun altında olduğu
zaman. Fonksiyon etkisiz kılındığında, tüm dış hava sıcaklıklarında
yardımcı ısıtıcının çalışması mümkündür. Bu fonksiyonun
oluşturulması yedek ısıtıcının çalışma süresini azaltır.
■ [5-00]
Denge
sıcaklığı
durumu:
denge
sıcaklığı
fonksiyonunun etkin (1) ya da etkisiz (0) kılındığını belirler.
■ [5-01] Denge sıcaklığı: altındaki değerlerde yedek ısıtıcının
çalışmasına izin verilen dış hava sıcaklığı.
Hacim ısıtma öncelik sıcaklığı — Yalnız kullanım sıcak su deposu
bulunan kurulumlar için geçerlidir. — 'Hacim ısıtma öncelik sıcaklığı'
saha ayarları, kullanım sıcak su deposunda bulunan 3 yollu vana ile
buster ısıtıcının çalışmasıyla ilgilidir.
Hacim ısıtma öncelik fonksiyonu etkin kılındığında, sadece dış hava
sıcaklığının belirlenen hacim ısıtma öncelik sıcaklığına eşit veya
onun altında olması, yani düşük dış hava sıcaklığı halinde ısı
pompasının tam kapasitesinin hacim ısıtma için kullanılması
garantilenir. Bu durumda kullanım suyu sadece buster ısıtıcı ile
ısıtılacaktır.
■ [5-02] Hacim ısıtma öncelik durumu: hacim ısıtma önceliğinin
etkin (1) ya da etkisiz (0) kılındığını belirler.
■ [5-03] Hacim ısıtma öncelik sıcaklığı: altındaki değerlerde
kullanım suyunun sadece buster ısıtıcı ile ısıtılacağı dış hava
sıcaklığı, yani düşük dış hava sıcaklığı.
NOT
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Buster ısıtıcı çalışması kısıtlanmış ise ([4-03]=0)
ve dış hava sıcaklığı TA parametre [5-03] ayarının
yapıldığı saha ayarından düşükse, bu durumda
kullanım suyu ısıtılmayacaktır.
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■ [5-04] Kullanım suyu sıcaklığı için ayar noktası düzeltmesi:
istenen kullanım suyu sıcaklığı için ayar noktası düzeltmesi,
hacim ısıtma önceliği etkin kılındığında düşük dış hava
sıcaklığında uygulanır. Düzeltilen (daha yüksek) ayar noktası,
deponun altındaki daha soğuk su katmanı (ısı eşanjör
serpantini faaliyette olmadığından) için daha sıcak üst katmanla
telafi uygulayarak depodaki suyun toplam ısı kapasitesinin
yaklaşık olarak değişmeden kalmasını garanti edecektir.
Tset

[5-04]

[7] Kullanım sıcak suyu kademe miktarı
Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için geçerlidir.
Kullanım suyu ısıtılırken kullanım suyu ayar noktası sıcaklığına
(kullanıcının belirlediği) erişildiğinde, buster ısıtıcı ayar noktası
sıcaklığının birkaç derece üzerindeki bir sıcaklığa, yani buster ısıtıcı
KAPALI sıcaklığına kadar kullanım suyunu ısıtmaya devam
edecektir. İlave edilen bu sıcaklık derecesi, kullanım sıcak suyu
kademe miktarı ayarı ile belirlenir. Doğru ayar, buster ısıtıcının
kullanım suyu ayar sıcaklığını korumak üzere art arda devreye girip
çıkmasını (takırdamasını) önler. Not: kullanım suyu sıcaklığı, buster
ısıtıcı KAPALI sıcaklığının 2°C (sabit değer) altına düştüğünde,
buster ısıtıcı tekrar devreye girecektir.
Buster ısıtıcı program zamanlayıcısı (kullanım
kılavuzuna bakın) etkin olduğunda, buster ısıtıcı yalnız
bu program zamanlayıcı izin verirse çalışacaktır.

NOT

TU

TA

[5-03]
Tset

Kullanım sıcak suyu ayar noktası sıcaklığı

TU

Kullanıcı ayar noktası (kullanıcı arabiriminden ayarlanan)

TA

Çevre (dış) sıcaklığı

■ [7-00] Kullanım sıcak suyu kademe miktarı: buster ısıtıcı
kapatılmadan önce, kullanım suyu ayar noktası sıcaklığının
üzerindeki sıcaklık farkı.
TDHW
[7-00]

TBH OFF 73
TBH ON 71
TU 70

Hacim ısıtma önceliği

[6] Kullanım suyu ısıtma için DT (devreye girip çıkma sıcaklıkları
arsındaki fark)
Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için geçerlidir.
'Kullanım suyu ısıtma için DT (delta sıcaklığı)' saha ayarları, ısı
pompası tarafından kullanım suyu ısıtmasını başlatma (yani, ısı
pompası AÇIK sıcaklığı) ve durdurma (yani, ısı pompası KAPALI
sıcaklığı) sıcaklıklarını belirler.
Kullanım suyu sıcaklığı, ısı pompası AÇIK sıcaklığından aşağı
düştüğünde (THP ON), ısı pompası tarafından kullanım suyu ısıtması
başlatılacaktır. Kullanım suyu sıcaklığı, ısı pompası KAPALI
sıcaklığına (THP OFF) veya kullanıcı ayar noktası sıcaklığına (TU) gelir
gelmez, ısı pompası tarafından kullanım suyu ısıtması
durdurulacaktır (3 yollu vana harekete geçirilerek).
Isı pompası KAPALI sıcaklığı ile ısı pompası AÇIK sıcaklığı ve saha
ayarları [6-00] ve [6-01] ile ilişkisi aşağıdaki resimde açıklanmıştır.

60

THP MAX 55
THP OFF 48

[6-01]
[6-00]

THP ON 41
40
30
20
HP

BH

10

TU
[7-00]
[6-01]
[6-00]

= 70°C
= 3°C
= 7°C
= 7°C

HP

0
t
BH

Buster ısıtıcı

HP

Isı pompası. Isı pompasının ısıtma süresi fazla uzarsa,
buster ısıtıcı tarafından yardımcı ısıtma devreye girebilir

■ [6-00] Başlatma: ısı pompası AÇIK sıcaklığını belirleyen
sıcaklık farkı (THP ON). Resme bakın.

TBH OFF

Buster ısıtıcı KAPALI sıcaklığı (TU + [7-00])

TBH ON

Buster ısıtıcı AÇIK sıcaklığı (TBH OFF – 2°C)

■ [6-01] Durdurma: ısı pompası KAPALI sıcaklığını belirleyen
sıcaklık farkı (THP OFF). Resme bakın.

THP MAX

Kullanım sıcak su deposu içinde bulunan sensördeki
maksimum ısı pompası sıcaklığı

THP OFF

Isı pompası KAPALI sıcaklığı (THP MAX – [6-01])

THP ON

Isı pompası AÇIK sıcaklığı (THP OFF – [6-00])

TU < THP MAX

TU > THP MAX
T(°C)
70

TU

TU
= 70°C
[6-01] = 7°C
[6-00] = 7°C

TU
= 45°C
[6-01] = 7°C
[6-00] = 7°C

T(°C)

TDHW

Kullanıcı ayar noktası sıcaklığı (kullanıcı arabiriminden
ayarlanan)

TU
t

55

THP MAX

55

THP MAX

48

THP OFF

41

THP ON

[6-00]

45

TU = THP OFF

38

THP ON

TU

Kullanıcı ayar noktası sıcaklığı (kullanıcı arabiriminden
ayarlanan)
Kullanım sıcak su deposu içinde bulunan sensördeki
maksimum ısı pompası sıcaklığı (55°C)

THP OFF

Isı pompası KAPALI sıcaklığı

THP ON

Isı pompası AÇIK sıcaklığı

THP MAX teorik bir değerdir. Gerçekte ısı pompasıyla
erişilebilecek maksimum depo sıcaklığı 53°C'dir.
Kullanım suyu ısıtma modu sırasında ısı pompasının
performansını artırmak için THP OFF değerinin
48°C'den daha yüksek seçilmemesi önerilir.
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Buster ısıtıcı çalışması kısıtlanmış ise ([4-03]=0),
bu durumda saha ayar parametresi [7-00] ayar
noktasının bir anlamı yoktur.

[6-00]

THP MAX

NOT

Zaman
NOT

[6-01]

Kullanım sıcak suyu sıcaklığı
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[8] Kullanım suyu ısıtma modu zamanlayıcı
Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için geçerlidir.

■ [8-03] Buster ısıtıcı gecikme süresi: ısı pompasının kullanım
suyu ısıtma işletimi başladıktan sonra, buster ısıtıcının
çalışmaya başlama gecikme süresini belirler.

'Kullanım suyu ısıtma modu zamanlayıcı' saha ayarları, minimum ve
maksimum kullanım suyu ısıtma sürelerini ve iki kullanım suyu ısıtma
çevrimi arasındaki minimum süreyi belirler.

1
3

0

■ [8-00] Minimum çalışma süresi: hedeflenen kullanım suyu
sıcaklığına erişilmiş olsa bile, kullanım suyu ısıtmasının etkin
olması gereken minimum zaman aralığını belirler.
■ [8-01] Maksimum çalışma süresi: hedeflenen kullanım suyu
sıcaklığına erişilmiş olmasa bile, kullanım suyu ısıtmasının
etkin olabileceği maksimum zaman aralığını belirler.
Ünite oda termostatı ile çalışmak üzere yapılandırıldığında
(bkz. "Oda termostatı montaj konfigürasyonu" sayfa 19),
maksimum çalışma zamanlayıcı sadece hacim ısıtma veya
hacim soğutma talebi olduğu zaman dikkate alınacaktır. Oda
soğutması veya oda ısıtması için talep olmadığı zaman, 'ısı
pompası KAPALI sıcaklığına' (bkz. saha ayarları [5])
erişilinceye kadar ısı pompası tarafından kullanım suyu
ısıtılması sürdürülecektir. Oda termostatı takılmamışsa,
zamanlayıcı daima dikkate alınır.
■ [8-02] Yeniden çevrimi önleme zamanı: iki kullanım suyu
ısıtma çevrimi arasında gereken minimum süreyi belirler.

1
0
1
0

1

Buster ısıtıcı çalışması (1 = etkin, 0 = etkin değil)

2

Isı pompası kullanım suyu ısıtma işletimi (1 = talep var,
0 = talep yok)

3

Sıcak su talebi (1 = talep var, 0 = talep yok)

t

Zaman

NOT

■

[8-03] değerinin maksimum çalışma süresinden
[8-01] daima küçük olmasına dikkat edin.

■

Buster ısıtıcı gecikme süresine karşı maksimum
çalışma süresini uyarlayarak enerji verimi ile
ısıtma süresi arasında isteğe bağlı bir denge
bulunabilir.

■

Ancak, buster ısıtıcı gecikme süresi çok yüksek
ayarlanırsa, kullanım sıcak suyu modunun talep
edilmesi üzerine kullanım suyunun ayar
sıcaklığına erişmesi uzun bir süre alabilir.

1
0
1
0
[8-00]
[8-01]

[8-02]

t

1

Kullanım suyu ısıtma (1 = etkin, 0 = etkin değil)

2

Sıcak su talebi (1 = talep var, 0 = talep yok)

t

Zaman

NOT

Dış hava sıcaklığı parametre [4-02] ayarının
yapıldığı saha ayarından daha yüksek ise, bu
durumda parametre [8-01] ve [8-02] saha ayarları
dikkate alınmaz.

t

[8-03]

Örnek
Enerji tasarruf ayarları

Çabuk ısıtma ayarları (varsayılan)

[8-01]

20~95 dak

30 dak

[8-03]

20~95 dak

20 dak

[9] Soğutma ve ısıtma ayar noktaları
Bu saha ayarının amacı, kullanıcıyı hatalı (yani, çok sıcak veya çok
soğuk) bir çıkış suyu sıcaklığı seçmekten alıkoymaktır. Bu yüzden,
kullanıcıya sunulan ısıtma sıcaklık ayar noktası sahası ile soğutma
sıcaklık ayar noktası sahası yapılandırılabilir.
■

Zeminden ısıtma uygulamasında, ısıtma işletimindeki
maksimum çıkış suyu sıcaklığının zeminden ısıtma
tesisatı teknik özelliklerine göre sınırlandırılması
önemlidir.

■

Zeminden
soğutma
uygulamasında,
zeminde
yoğuşma olmaması için soğutma işletimindeki
minimum çıkış suyu sıcaklığının (parametre [9-03]
saha ayarının) 16~18°C ile sınırlandırılması önemlidir.

■ [9-00] Isıtma ayar noktası üst sınır: ısıtma işletimi için
maksimum çıkış suyu sıcaklığı.
■ [9-01] Isıtma ayar noktası alt sınır: ısıtma işletimi için
minimum çıkış suyu sıcaklığı.
■ [9-02] Soğutma ayar noktası üst sınır: soğutma işletimi için
maksimum çıkış suyu sıcaklığı.
■ [9-03] Soğutma ayar noktası alt sınır: soğutma işletimi için
minimum çıkış suyu sıcaklığı.
■ [9-04] Hedef aşma ayarı: kompresör durmadan önce su
sıcaklığının ayar sıcaklığı üzerinde ne kadar yükselebileceğini belirler. Bu fonksiyon sadece ısıtma modunda
uygulanabilir.

Montaj kılavuzu

25

E(D/B)(H/L)Q011~016AA6V3+W1

Hava su tipi ısı pompa sistemi ünitesi
4PW51121-1C

[A] Sessiz mod

[E] Ünite bilgisi okuma

Bu saha ayarı istenen sessiz modun seçimine imkan tanır. İki tane
sessiz mod vardır: sessiz mod A ve sessiz mod B.

■

[E-00] Yazılım sürümünün okunması (örnek: 23)

■

[E-01] EEPROM sürümünün okunması (örnek: 23)

Sessiz mod A'da, dış ünitenin tüm koşullar altında sessiz çalışmasına öncelik verilir. Fan ve kompresör hızı (ve bu yüzden performans), normal işletimdeki hızın belirli bir yüzdesiyle sınırlandırılır. Bu
bazı hallerde düşük performansla sonuçlanabilir.

■

[E-02] Ünite model tanımlamasının okunması (örnek: 11)

■

[E-03] Sıvı soğutucu sıcaklığının okunması

■

[E-04] Giriş suyu sıcaklığının okunması

Sessiz mod B'de yüksek performans gerektiğinde sessiz çalışma
geçersiz kılınabilir. Bu bazı hallerde, talep edilen performansı
karşılamak üzere ünitenin daha sessiz çalışmasıyla sonuçlanabilir.
■ [A-00] Sessiz mod tipi: sessiz mod A (0) ya da sessiz mod B
(2) seçili olduğunu belirtir.

NOT

[E-03] ve [E-04] okumaları sürekli biçimde yenilenmez. Sıcaklık okumaları sadece saha ayarı
birinci kodları tekrar döngülendikten sonra
güncellenir.

■ [A-01] Parametre 01: bu ayarı değiştirmeyin. Ön tanım
değerinde ayarlı olarak bırakın.
Bahsedilenler dışındaki diğer değerleri ayarlamayın.
[C] Güneş enerjisi öncelik modu
■

[C-00] EKSOLHW güneş enerji kiti hakkında bilgi için, kitin
montaj kılavuzuna bakın.

■

[C-01] EKRP1H uzak alarm giriş/çıkış PCB'si üzerindeki alarm
çıkışının mantığını belirler.
[C-01]=0 ise, bir alarm oluştuğunda alarm çıkışına güç gelecektir
(varsayılan).
[C-01]=1 ise, bir alarm oluştuğunda alarm çıkışına güç
verilmeyecektir. Saha ayarı, bir alarmın saptanması ile ünite
enerjisindeki bir kesilmenin saptanması arasındaki farkın ayırt
edilmesine imkan tanır.
[C-01]

Alarm

Alarm yok

Üniteye güç
beslemesi yok

0 (varsayılan)

Kapalı çıkış

Açık çıkış

Açık çıkış

1

Açık çıkış

Kapalı çıkış

Açık çıkış

[D] İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı
■

[D-00] Elelktrik şirketinin indirimli elektrik tarife
alındığında hangi ısıtıcıların kapatılacağını belirler.

sinyali

[D-01]=1 veya 2 ve elektrik şirketinin indirimli elektrik tarife
sinyali alınıyorsa, aşağıdaki cihazlar kapatılacaktır:
[D-00]

Kompresör

Yardımcı ısıtıcı

0 (varsayılan)

Zorunlu kapama

Zorunlu kapama

Zorunlu kapama

1

Zorunlu kapama

Zorunlu kapama

İzin verilir

2

Zorunlu kapama

İzin verilir

Zorunlu kapama

3

Zorunlu kapama

İzin verilir

İzin verilir

NOT

■

Buster ısıtıcı

[D-00] ayarlar 1, 2 ve 3 sadece indirimli elektrik
tarifesi güç kaynağı tipinin güç beslemesinin
kesintiye uğramadığı tipte olması halinde
anlamlıdır,

[D-01] Dış ünitenin indirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlı
olup olmadığını belirler.
[D-01]=0 ise, ünite normal bir güç kaynağına bağlıdır (varsayılan
değer).
[D-01]=1 veya 2 ise, ünite indirimli bir elektrik tarifesi güç
kaynağına bağlıdır. Bu durumda kablo bağlantıları "İndirimli
elektrik tarifesi güç kaynağına bağlantı" sayfa 17 kısmında
açıklandığı gibi özel montaj gerektirir.
Elektrik şirketi tarafından indirimli elektrik tarife sinyali
gönderildiği anda parametre [D-01]=1 olduğunda, bu kontak
açılacak ve ünite zorunlu kapama moduna girecektir(1).
Elektrik şirketi tarafından indirimli elektrik tarife sinyali
gönderildiği anda parametre [D-01]=2 olduğunda, bu kontak
kapanacak ve ünite zorunlu kapama moduna girecektir(2).

(1) Sinyal tekrar yayınlandığında, gerilimsiz kontak kapanacak ve ünite
işletimi yeniden başlayacaktır. Bu nedenle otomatik yeniden başlatma
fonksiyonunun etkin halde bırakılması önemlidir. Bkz. "[3] Otomatik
yeniden başlatma" sayfa 23.
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(2) Sinyal tekrar yayınlandığında, gerilimsiz kontak açılacak ve ünite işletimi
yeniden başlayacaktır. Bu nedenle otomatik yeniden başlatma
fonksiyonunun etkin halde bırakılması önemlidir. Bkz. "[3] Otomatik
yeniden başlatma" sayfa 23.
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Saha ayarları tablosu
Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı
Birinci İkinci
kod
kod

0

2

3

5

6

7

Kullanıcı izin seviyesi

Değer

Aralık

Adım

Birim

3

2/3

1

—

Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A)

–10

–20~5

1

°C

01

Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A)

15

10~20

1

°C

02

Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_TI)

40

25~55

1

°C

03

Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_TI)

25

25~55

1

°C

Fri

Mon~Sun,
Hepsi

—

—

Dezenfekte etme fonksiyonu
00

Çalışma aralığı

01

Durum

1
(AÇIK)

0/1

—

—

02

Başlama zamanı

23:00

0:00~23:00

1:00

saat

03

Ayar noktası

70

40~80

5

°C

04

Aralık

10

5~60

5

dak

0
(AÇIK)

0/1

—

—

Otomatik yeniden başlatma
Durum

Yardımcı ısıtıcı çalışma ve hacim ısıtma kapanma sıcaklığı
00

Durum

1
(AÇIK)

0/1/2

—

—

01

Öncelik

0
(KAPALI)

0/1

—

—

02

Hacim ısıtma kapama sıcaklığı

25

14~25

1

°C

03

Buster ısıtıcı çalışması

1

0/1

—

—

04

Donma koruma fonksiyonu

0 (etkin)
Salt
okunur

—

—

—

1
(AÇIK)

0/1

—

—

0

–15~35

1

°C

0
(KAPALI)

0/1

—

—

Denge sıcaklığı ve hacim ısıtma öncelik sıcaklığı
00

Denge sıcaklığı durumu

01

Denge sıcaklığı

02

Hacim ısıtma öncelik durumu

03

Hacim ısıtma öncelik sıcaklıkları

0

–15~20

1

°C

04

Kullanım suyu sıcaklığı için ayar noktası
düzeltmesi

10

0~20

1

°C

Kullanım suyu ısıtma için DT (devreye girip çıkma sıcaklıkları arsındaki fark)
00

Başlatma

5

1~20

1

°C

01

Durdurma

2

2~10

1

°C

0

0~4

1

°C

1

dak

Kullanım sıcak suyu kademe miktarı
Kullanım sıcak suyu kademe miktarı

Kullanım suyu ısıtma modu zamanlayıcı
00

Minimum çalışma süresi

5

0~20

01

Maksimum çalışma süresi

30

5~95

5

dak

02

Yeniden çevrimi önleme zamanı

3

0~10

0,5

saat

03

Buster ısıtıcı gecikme süresi

20

20~95

5

dak
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Tarih

00

00
8

Değer

Hava durumuna bağlı ayar noktası

00
4

Tarih

Kullanıcı izin seviyesi
00

1

Ayar adı

Ön
tanım
değeri
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Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı
Birinci İkinci
kod
kod

9

A

C

D

E

Ayar adı

Tarih

Değer

Tarih

Değer

Ön
tanım
değeri

Aralık

Adım

Birim

Soğutma ve ısıtma ayar noktası aralıkları
00

Isıtma ayar noktası üst sınır

55

37~55

1

°C

01

Isıtma ayar noktası alt sınır

15

15~37

1

°C

02

Soğutma ayar noktası üst sınır

22

18~22

1

°C

03

Soğutma ayar noktası alt sınır

5

5~18

1

°C

04

Hedef aşma ayarı

2

1~4

1

°C

Sessiz mod
00

Sessiz mod tipi

0

0/2

—

—

01

Parametre 01

3

—

—

—

Güneş enerjisi öncelik modu
00

Güneş enerjisi öncelik modu ayarı

0

0/1

1

—

01

EKRP1H uzak alarm giriş/çıkış PCB'sinin çıkış
mantığı

0

0/1

—

—

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı
00

Isıtıcıların kapatılması

01

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına ünite
bağlantısı

02

Uygulanamaz. Varsayılan değeri değiştirmeyin!

0

0/1/2/3

—

—

0
(KAPALI)

0/1/2

—

—

0

—

—

—

Ünite bilgisi okuma
00

Yazılım sürümü

Salt
okunur

—

—

—

01

EEPROM sürümü

Salt
okunur

—

—

—

02

Ünite model tanımlaması

Salt
okunur

—

—

—

03

Sıvı soğutucu sıcaklığı

Salt
okunur

—

—

°C

04

Giriş suyu sıcaklığı

Salt
okunur

—

—

°C
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Test çalıştırması ve son kontrol

Son kontrol

Montajcı montajdan sonra ünitenin doğru çalıştığını onaylamak
zorundadır.

Üniteyi açmadan önce aşağıdaki önerileri okuyun:
■

Eksiksiz montaj ve gerekli ayarların hepsi yerine getirildikten
sonra, ünitenin bütün ön panellerini kapatın ve ünite kapağını
yerine takın.

■

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

Otomatik test çalıştırması
Ünite ilk olarak işletmeye alındığında (y butonuna basarak), sistem
soğutma modunda otomatik olarak bir test çalıştırması
gerçekleştirecektir. Test çalıştırması 3 dakika sürecektir, bu esnada
kullanıcı arabiriminde belirli hiçbir işaret verilmez.
Otomatik test çalıştırması sırasında su sıcaklığının 10°C altına
düşmemesinin sağlanması önemlidir, bu durumda donma koruması
devreye girerek test işletiminin bitmesine mani olur.
Su sıcaklığı 10°C altına düşerse, h simgesinin gösterilmesi için h/c
butonuna basın. Bu, otomatik test çalıştırması sırasında yardımcı
ısıtıcıyı harekete geçirecek ve su sıcaklığını yeterince yükseltecektir.
Otomatik test çalıştırması başarıyla sonuçlandığında sistem otomatik
olarak normal işletimi sürdürecektir.
Yanlış bağlantı veya arıza varsa, kullanıcı arabiriminde bir hata kodu
görüntülenecektir. Hata kodlarını çözmek için, bkz. "Hata kodları"
sayfa 31.

Bakım
Ünitenin optimal kullanılabilirliğinin sağlanması için, ünite ve saha
kablo tesisatı üzerinde düzenli aralıklarla bir takım kontrol ve
incelemelerin gerçekleştirilmesi gereklidir.

Dış ünite gaz toplama işletimine alındığı zaman
otomatik test çalıştırma işareti silinecektir. Bir dahaki
sefere
sistem
çalıştırıldığında
otomatik
test
çalıştırması yeniden yürütülecektir.

NOT

Test çalıştırma işletimi (manüel)
Gerektiğinde soğutma, ısıtma ve kullanım suyu ısıtmasının doğru
çalıştığını kontrol etmek için montajcı her an manüel olarak bir test
çalıştırma işlemi gerçekleştirebilir.

t simgesinin görüntülenmesi için z butonuna 4 kez basın.

2

Ünite modeline bağlı olarak ısıtma işletimi, soğutma işletimi
veya her ikisi de aşağıda verildiği gibi test edilmelidir (hiçbir
eylem gerçekleştirilmediğinde, 10 saniye sonra veya z
butonuna bir kez basarak kullanıcı arabirimi normal moda
dönecektir):

•

3

Isıtma işletimini test etmek için h/c butonuna basın, bu
suretle h simgesi görüntülenir. Test çalıştırma işletimini
başlatmak için y butonuna basın.
Soğutma işletimini test etmek için h/c butonuna basın, bu
suretle c simgesi görüntülenir. Test çalıştırma işletimini
başlatmak için y butonuna basın.
Kullanım suyu ısıtma işletimini test etmek için v butonuna
basın. Test çalıştırma işlemi y butonuna basmadan
başlayacaktır.

30 dakika sonra veya ayar sıcaklığına ulaşıldığında test
çalıştırma işletimi otomatik olarak sona erecektir. Test çalıştırma
işletimi z butonuna bir kez basarak manüel olarak
durdurulabilir. Yanlış bağlantı veya arıza varsa, kullanıcı
arabiriminde bir hata kodu görüntülenecektir. Yoksa, kullanıcı
arabirimi normal işletime dönecektir.

4

1

2

NOT

Son çözülen hata kodunu görüntülemek için, z
butonuna 1 kez basın. Normal moda dönmek için z
butonuna tekrar 4 kez basın.
Üniteden kaynaklanan zorunlu bir işletim sürmekte ise
test çalıştırması yapılamaz. Zorunlu işletim bir test
işletimi sırasında başlatılırsa test işletimi yarıda
kesilecektir.
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■

Herhangi bir bakım veya onarım çalışmasına
başlamadan önce, ünitenin güç beslemesinin de
kesildiğinden emin olun.

Su basıncı

Su filtresi
Su filtresini temizleyin.

3

Su basıncı tahliye valfı
Valf üzerindeki kırmızı düğmeyi saat yönünün tersine döndürerek basınç tahliye valfının doğru çalıştığını kontrol edin:
■ Tıkırdama sesi işitilmiyorsa yerel satıcınızla irtibat kurun.
■ Üniteden dışarıya su akması durumunda, önce su giriş ve
çıkış kesme vanalarının her ikisini de kapatın ve ardından
yerel satıcınızla irtibat kurun.

4

Basınç boşaltma valfı hortumu
Basınç boşaltma valfı hortumunun suyu tahliye etmek üzere
uygun bir şekilde konumlandırıldığını kontrol edin.

5

Yardımcı ısıtıcı kazanı yalıtım kılıfı
Yardımcı ısıtıcı kazanı yalıtım kılıfının yardımcı ısıtıcı kazanı
etrafına sıkıca tespit edilmiş olduğunu kontrol edin.

6

Kullanım sıcak su deposu basınç boşaltma valfı (sahadan temin
edilir)
Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için
geçerlidir.
Kullanım sıcak su deposu üzerindeki basınç boşaltma vanasının
doğru çalıştığını kontrol edin.

Hata kodlarını çözmek için, bkz. "Hata kodları" sayfa 31.
NOT

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

Su basıncının 0,3 bar üzerinde olup olmadığını kontrol edin.
Gerekirse su ilave edin.

1

•

■

Tarif edilen kontroller yetkili bir personel tarafından en az yılda bir
kez gerçekleştirilmelidir.

Prosedür

•

Ünitenin ilk çalıştırma döneminde, gerekli güç girişinin
ünitenin plakasında belirtilenden daha yüksek
olabileceğine dikkat edin. Bu olgu, rahat çalışma ve
kararlı güç tüketimine ulaşmadan önce kompresörün
50 saat süren bir alıştırma dönemine ihtiyaç
duymasından kaynaklanır.

NOT

7

Kullanım sıcak su deposu buster ısıtıcı
Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için
geçerlidir.
Özellikle kireçli suya sahip bölgelerde kullanım ömrünü uzatmak
için buster ısıtıcı üzerindeki kireç birikiminin temizlenmesi
önerilir. Bunu yapmak için kullanım sıcak su deposunu boşaltın,
buster ısıtıcıyı kullanım sıcak su deposundan çıkarın ve içinde
kireç sökücü bir ürün bulunan kovaya (veya benzerine) daldırıp
24 saat bekletin.

E(D/B)(H/L)Q011~016AA6V3+W1

Hava su tipi ısı pompa sistemi ünitesi
4PW51121-1C

8

Ünite anahtar kutusu
■ Anahtar kutusunda baştan sona gözle muayene
gerçekleştirin ve gevşek bağlantılar veya kusurlu kablo
bağlantıları gibi belirgin kusurları arayın.
■ Bir ommetre kullanarak K1M, K3M, K5M (yalnız kullanım
sıcak su deposu bulunan uygulamalar) ve K4M kontaktörlerinin doğru çalıştığını kontrol edin. Bu kontaktörlerin bütün
kontakları açık konumda olmalıdır.

9

Genel belirtiler
Belirti 1: Ünite açılıyor (y LED'i yanıyor) ancak ünite beklendiği gibi
ısıtma veya soğutma yapmıyor
Olası nedenler

Kumanda ayar noktasını kontrol
edin.

Su akışı çok düşük.

• Su devresindeki kesme vanalarının
hepsinin de tamamen açık olduğunu
kontrol edin.
• Su filtresinin temizlik gerektirip
gerektirmediğini kontrol edin.
• Sistemde hava olmadığından emin
olun (havayı alın).
• Manometrede yeterli su basıncı
olduğunu kontrol edin. Su basıncı
>0,3 bar (su soğuk), >>0,3 bar (su
sıcak) olmalıdır.
• Pompa hız ayarının en yüksek hızda
olduğunu kontrol edin.
• Genleşme kabının bozuk
olmadığından emin olun.
• Su devresindeki direncin pompa için
çok yüksek olmadığını kontrol edin
(bkz. "Pompa hızının ayarlanması"
sayfa 20).

Tesisattaki su hacmi çok düşük.

Tesisattaki su hacminin gereken
minimum değerden fazla
olduğundan emin olun (bkz. "Su
hacminin ve genleşme tankı ön
basıncının kontrol edilmesi"
sayfa 10).

Glikol kullanılması halinde
Sistemdeki glikol konsantrasyonu ile pH değerini en az yılda bir
kez belgeleyin.
■ 8,0 altındaki bir pH değeri, inhibitörün önemli bir kısmının
tüketildiğini ve ilave inhibitör eklenmesi gerektiğini gösterir.
■ pH değeri 7,0 altında olduğu zaman glikol oksidasyonu
gerçekleşmiş demektir ve şiddetli hasar oluşmadan önce
sistem boşaltılarak yıkanmalıdır.
Glikol çözeltisinin atık işleminin ilgili yerel ve ulusal mevzuata
uygun olarak yapılması temin edilmelidir.

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

Genel esaslar
Sorun giderme işlem sırasına başlamadan önce, ünitede baştan
sona gözle muayene gerçekleştirin ve gevşek bağlantılar veya
kusurlu kablo bağlantıları gibi belirgin kusurları arayın.

Belirti 2: Ünite açılıyor ancak, kompresör çalışmıyor (hacim ısıtma veya
kullanım suyu ısıtma)
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Ünite çalışma sahasının dışında
başlatılmış (su sıcaklığı çok düşük).

Su sıcaklığının düşük olması
durumunda, sistem yardımcı ısıtıcıyı
kullanarak önce minimum su
sıcaklığına (15°C) erişir.

Yerel satıcınıza başvurmadan önce, bu bölümü dikkatle okuyun, size
zamandan ve paradan tasarruf sağlayacaktır.

• Yardımcı ısıtıcı güç girişinin doğru
olduğunu kontrol edin.
• Yardımcı ısıtıcı termal sigortasının
kapalı olduğunu kontrol edin.
• Yardımcı ısıtıcı termal koruyucunun
devreye girmediğini kontrol edin.
• Yardımcı ısıtıcı kontaktörlerinin
bozuk olmadığını kontrol edin.

Ünitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken,
ünitenin ana şalterinin kapalı olduğundan daima emin olun.
Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, onu eski durumuna
getirmeden önce üniteyi durdurun ve emniyet cihazının neden
harekete geçtiğini anlayın. Hiçbir durumda, emniyet cihazları
köprülenemez veya fabrika ayarı dışındaki bir değere değiştirilemez.
Sorunun kaynağı tespit edilemiyorsa, yerel satıcınızla görüşün.

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı
ayarları ile elektrik bağlantıları
uyuşmuyor.

[D-01]=1 veya 2 ise, kablo
bağlantıları "İndirimli elektrik tarifesi
güç kaynağına bağlantı" sayfa 17
kısmında gösterildiği gibi özel montaj
gerektirir. Başka doğru bağlantılı
konfigürasyonlar da mümkündür,
ancak bu kendine özgü sahadaki
indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı
tipi için özel olmalıdır.

İndirimli elektrik tarife sinyali elektrik
şirketi tarafından gönderilmiş.

Elektriğin geri gelmesini bekleyin.

Basınç boşaltma valfı doğru çalışmıyor ve değiştirilmesi gerekiyorsa,
üniteden su damlamasını önlemek için basınç boşaltma valfına takılı
olan esnek hortumun bağlantısını tekrar yapın!
NOT

Kullanım suyu ısıtması için isteğe bağlı güneş enerji
sistemi adaptasyon kiti ile ilgili sorun yaşandığında, bu
kitin montaj kılavuzundaki sorun giderme kısmına
bakın.

Belirti 3: Pompa ses yapıyor (kavitasyon)
Olası nedenler
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Düzeltme faaliyeti

Sıcaklık ayarı doru değildir.

Düzeltme faaliyeti

Sistemde hava vardır.

Havayı alın.

Pompa girişindeki su basıncı çok
düşük.

• Manometrede yeterli su basıncı
olduğunu kontrol edin. Su basıncı
>0,3 bar (su soğuk), >>0,3 bar (su
sıcak) olmalıdır.
• Manometrenin bozuk olmadığını
kontrol edin.
• Genleşme kabının bozuk olmadığını
kontrol edin.
• Genleşme kabı ön basınç ayarının
doğru olduğunu kontrol edin (bkz.
"Genleşme kabı ön yükleme
basıncının ayarlanması" sayfa 11).
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Belirti 4: Su basıncı tahliye valfı açılıyor
Olası nedenler

Hata kodları
Düzeltme faaliyeti

Genleşme kabı bozulmuştur.

Genleşme kabını değiştirin.

Tesisattaki su hacmi
çok yüksek.

Tesisattaki su hacminin izin verilen
maksimum değerin altında
olduğundan emin olun (bkz. "Su
hacminin ve genleşme tankı ön
basıncının kontrol edilmesi"
sayfa 10).

Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, kullanıcı arabirimi LED'i yanıp
sönecek ve bir hata kodu görüntülenecektir.
Tüm hatalar ve düzeltme faaliyetlerinin bir listesi aşağıdaki tabloda
bulunabilir.
Üniteyi KAPATIP tekrar AÇARAK güvenliği ilk duruma getirin.
Üniteyi KAPATMA talimatı

Belirti 5: Su basınç boşaltma valfı kaçırıyor
Olası nedenler
Su basınç tahliye valfı
çıkışını pislik tıkamış.

Düzeltme faaliyeti
Valf üzerindeki kırmızı düğmeyi saat
yönünün tersine döndürerek basınç
tahliye valfının doğru çalıştığını
kontrol edin:
• Tıkırdama sesi işitilmiyorsa yerel
satıcınızla irtibat kurun.
• Üniteden dışarıya su akması
durumunda, önce su giriş ve çıkış
kesme vanalarının her ikisini de
kapatın ve ardından yerel satıcınızla
irtibat kurun.

n"
Belirti 6: Kullanıcı arabirimi, bazı butonlara basınca "n
gösteriyor
Olası nedenler
Yürürlükteki izin seviyesi basılan
butonun kullanımını engelleyecek
şekilde ayarlanmış.

Kullanıcı arayüz modu
(ısıtma/soğutma =)

Kullanım suyu
ısıtma modu (w)

v
y butonuna butonuna
basın
basın

AÇIK

AÇIK

1 kez

1 kez

AÇIK

KAPALI

1 kez

—

KAPALI

AÇIK

—

1 kez

KAPALI

KAPALI

—

—

Güvenliği ilk duruma getirmek için bu prosedürün başarılı olmaması
halinde, yerel satıcınızla temas kurun.
Hata
kodu

Arıza nedeni

Düzeltme faaliyeti

80

Giriş suyu sıcaklık termistörü
arızası (giriş suyu termistörü
bozulmuş)

Yerel satıcınıza başvurun.

81

Çıkış suyu sıcaklık termistör
hatası (çıkış suyu sıcaklık
termistörü bozulmuş)

Yerel satıcınıza başvurun.

89

Su ısı eşanjöründe donma
arızası (çok düşük su akışından
dolayı)

Bkz. hata kodu 7H.

Su ısı eşanjöründe donma
arızası (soğutucu eksikliğinden
dolayı)

Yerel satıcınıza başvurun.

Akış arızası (su akışı çok düşük
veya hiç su akışı yok, gerekli
olan minimum su akışı
16 l/dak'dır)

• Su devresindeki kesme
vanalarının hepsinin de
tamamen açık olduğunu kontrol
edin.
• Su filtresinin temizlik gerektirip
gerektirmediğini kontrol edin.
• Ünitenin işletme değerleri

Düzeltme faaliyeti
"Kullanıcı izin seviyesi" saha ayarını
[0-00] değiştirin, bkz. "Saha ayarları"
sayfa 21.

Belirti 7: Düşük dış hava sıcaklıklarında hacim ısıtma kapasitesinde
eksiklik
Olası nedenler
Yardımcı ısıtıcı işletimi etkin değil.

Düzeltme faaliyeti
"Yardımcı ısıtıcı işletim durumu"
saha ayarının [4-00] açık olduğunu
kontrol edin, bkz. "Saha ayarları"
sayfa 21.
Yardımcı ısıtıcı termal koruyucunun
devreye girip girmediğini kontrol edin
(sıfırlama butonunun yeri için bkz.
Ana elemanlar, "Yardımcı ısıtıcı
termal koruyucu" sayfa 9).
Buster ısıtıcı ile yardımcı ısıtıcının
aynı anda çalışacak şekilde
düzenlenip düzenlenmediğini kontrol
edin (saha ayarı [4-01], bkz. "Saha
ayarları" sayfa 21)
Yardımcı ısıtıcı termal koruyucu
sigortasının yanıp yanmadığını
kontrol edin (sıfırlama butonunun
yeri için bkz. "Ana elemanlar",
"Yardımcı ısıtıcı termal sigortası"
sayfa 9).

Yardımcı ısıtıcı denge sıcaklığı
doğru düzenlenmemiş.

Daha yüksek dış hava sıcaklığında
yardımcı ısıtıcıyı devreye sokmak
için 'denge sıcaklığı' saha ayarı [501] değerini yükseltin.

Kullanım suyunu ısıtmak için çok
fazla ısı pompa kapasitesi
kullanılıyor (yalnız kullanım sıcak su
deposu bulunan kurulumlar için
geçerlidir).

'Hacim ısıtma öncelik sıcaklığı '
saha ayarlarının uygun bir şekilde
düzenlendiğini kontrol edin:
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7H

içinde çalıştığını kontrol edin
(bkz. "Teknik özellikler"
sayfa 33).
• Aynı zamanda bkz. "Su
doldurulması" sayfa 12.
• Sistemde hava olmadığından
emin olun (havayı alın).
• Manometrede yeterli su basıncı
olduğunu kontrol edin. Su
basıncı >0,3 bar (su soğuk),
>>0,3 bar (su sıcak) olmalıdır.
• Pompa hız ayarının en yüksek
hızda olduğunu kontrol edin.
• Genleşme kabının bozuk
olmadığından emin olun.
• Su devresindeki direncin pompa
için çok yüksek olmadığını
kontrol edin (bkz. "Pompa
hızının ayarlanması" sayfa 20).
• Bu hata buz çözme işletiminde
meydana gelirse (hacim ısıtma
veya kullanım suyu ısıtma
sırasında), yardımcı ısıtıcı güç
besleme kablo bağlantılarının
doğru yapıldığından ve
sigortaların yanmadığından
emin olun.
• Kullanım sıcak su deposunun
EKHWSU versiyonu takılmışsa,
depo anahtar kutusu içindeki
ilave termostat ayarının (≥50°C)
doğru olup olmadığını kontrol
edin.
• Pompa sigortası (FU2) ve PCB
sigortasının (FU1) yanık
olmadığını kontrol edin.

• 'Hacim ısıtma öncelik durumu' saha
ayarının [5-02] etkin kılındığından
emin olun.
• Daha yüksek dış hava sıcaklığında
buster ısıtıcı işletimini etkin kılmak
için 'hacim ısıtma öncelik sıcaklığı'
saha ayarını [5-03] yükseltin.

8H

Ünitenin çıkış suyu sıcaklığı çok
yüksek (>65°C)

• Elektrikli yardımcı ısıtıcı
kontaktörünün kısa devre
yapmadığını kontrol edin.
• Çıkış suyu termistöründen doğru
değer okunduğunu kontrol edin.

A1

Hidrolik PCB'si arızalı

Yerel satıcınıza başvurun.
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Hata
kodu

Arıza nedeni

Düzeltme faaliyeti

Hata
kodu

Arıza nedeni

Çok düşük (soğutma işletimi
sırasında) ya da çok yüksek
(ısıtma işletimi sırasında)
soğutucu sıcaklığı (R13T
tarafından ölçülen)

Yerel satıcınıza başvurun.

LC

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

P1

PCB arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

P4

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

PJ

Kapasite belirleme hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

Buster ısıtıcı termal koruyucu
açık (yalnız kullanım sıcak su
deposu bulunan kurulumlar için
geçerlidir)

Termal koruyucuyu sıfırlayın

U0

Soğutucu arızası (soğutucu
kaçağından dolayı)

Yerel satıcınıza başvurun.

U1

İkincil termal koruyucu açık
(yalnız EKHWSU kullanım sıcak
su deposu takılan üniteler için
geçerlidir)

Termal koruyucuyu sıfırlayın

Güç besleme kabloları, normal
faz yerine ters fazda bağlanır.

Güç besleme kablolarını normal
fazda bağlayın. Fazı düzeltmek
için, üç adet güç besleme
kablosundan (L1, L2, L3)
herhangi ikisini değiştirin.

Yardımcı ısıtıcı termal koruyucu
açık

Sıfırlama butonuna basarak
termal koruyucuyu sıfırlayın
(sıfırlama butonunun yeri için
bkz. "Ana elemanlar" sayfa 8)

U2

Ana devre gerilim arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

U4

İletişim arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

U5

İletişim arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

Termal koruyucunun sıfırlama
butonunu kontrol edin.
Termal koruyucu ve kontrol
biriminin her ikisi de sıfırlanmış
ancak, AA hata kodu devam
ediyorsa, yardımcı ısıtıcı termal
sigortası yanmıştır.

Yerel satıcınıza başvurun.

U7

İletişim arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

UA

İletişim arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

C0

Akış anahtarı arızası (pompa
durdurulmuşken akış anahtarı
kapalı kalır)

Akış anahtarının pislikle
tıkanmamış olduğunu kontrol
edin.

C4

Isı eşanjörü termistör arızası (ısı
eşanjörü sıcaklık termistörü
bozuk)

Yerel satıcınıza başvurun.

E1

Kompresör PCB'si arızalı

Yerel satıcınıza başvurun.

E3

Anormal yüksek basınç

Ünitenin işletme değerleri içinde
çalıştığını kontrol edin (bkz.
"Teknik özellikler" sayfa 33).
Yerel satıcınıza başvurun.

E4

Alçak basınç sensörünün
harekete geçirilmesi

Ünitenin işletme değerleri içinde
çalıştığını kontrol edin (bkz.
"Teknik özellikler" sayfa 33).
Yerel satıcınıza başvurun.

E5

Kompresörde aşırı yük durumu

Ünitenin işletme değerleri içinde
çalıştığını kontrol edin (bkz.
"Teknik özellikler" sayfa 33).
Yerel satıcınıza başvurun.

E7

Fan kilitlenme arızası (fan
kilitlenmiş)

Fanın pislik tarafından
engellenmediğini kontrol edin.
Fan engellenmemiş olduğunda,
yerel satıcınızla irtibat kurun.

E9

Elektronik genleşme valfının
arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

EC

Kullanım suyu sıcaklığı çok
yüksek (>89°C)

• Elektrikli buster ısıtıcı
kontaktörünün kısa devre
yapmadığını kontrol edin.
• Kullanım sıcak suyu
termistöründen doğru değer
okunduğunu kontrol edin.

F3

Çok yüksek çıkış sıcaklığı (örn.
dış serpantin tıkanıklığı
yüzünden)

Dış serpantini temizleyin.
Serpantin temizse, yerel
satıcınızla irtibat kurun.

H3

Arızalı HPS sistemi

Yerel satıcınıza başvurun.

H9

Dış sıcaklık termistörü arızası
(dış sıcaklık termistörü bozuk)

Yerel satıcınıza başvurun.

HC

Kullanım sıcak su deposu
termistör arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J1

Basınç sensörü arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J3

Çıkış borusu termistör arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J5

Emme borusu ünite termistör
arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J6

Fan koil termistörü donma sezim
arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J7

Fan koil termistörü ortalama
sıcaklık arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J8

Sıvı borusu ünite termistör
arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

L4

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

L5

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

L8

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

L9

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

A5

AA
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Teknik özellikler
Genel

ED_011

V3 modelleri (1~)
ED_016 EB_011

ED_014

EB_014

EB_016

ED_011

ED_014

W1 modelleri (3N~)
ED_016 EB_011 EB_014

EB_016

Nominal kapasite
• soğutma
• ısıtma

Boyutlar Yük. x Gen. x Der.
Ağırlık

Teknik Verilere bakın
Teknik Verilere bakın
1418 x 1435 x 382

Teknik Verilere bakın
Teknik Verilere bakın
1418 x 1435 x 382

180 kg
185 kg

180 kg
185 kg

G 5/4" FBSP(a)
hortum nipeli
Ø9,5 mm (3/8 inç)
Ø15,9 mm (5/8 inç)

G 5/4" FBSP(a)
hortum nipeli
Ø9,5 mm (3/8 inç)
Ø15,9 mm (5/8 inç)

10 l
3 bar

10 l
3 bar

su soğutmalı
2

su soğutmalı
2

• makine ağırlığı
• işletme ağırlığı

Bağlantılar
• su giriş/çıkış
• su drenajı
• soğutucu sıvı tarafı
• soğutucu gaz tarafı

Genleşme kabı
• hacim
• maksimum çalışma basıncı (MWP)

Pompa
• tip
• hız sayısı

Ses basıncı seviyesi(b)
• ısıtma
• soğutma

51 dBA
—

51 dBA
—

İçinde bulunan su hacmi
Basınç boşaltma valfı su devresi
İşletme aralığı - su tarafı

52 dBA 51 dBA
—
50 dBA
5,5 l
3 bar

51 dBA
52 dBA

52 dBA
54 dBA

49 dBA
—

51 dBA
—

53 dBA 49 dBA
—
50 dBA
5,5 l
3 bar

51 dBA
52 dBA

53 dBA
54 dBA

+15~+55°C
—

+15~+55°C
+5~+22°C

+15~+55°C
—

+15~+55°C
+5~+22°C

• soğutma

–15~+35°C(c)
—

–15~+35°C(c)
+10~+46°C

–15~+35°C(c)
—

–15~+35°C(c)
+10~+46°C

• ısı pompası ile kullanım sıcak suyu

–15~+35°C(c)

–15~+35°C(c)

–15~+35°C(c)

–15~+35°C(c)

• ısıtma
• soğutma

İşletme aralığı - hava tarafı
• ısıtma

(a) FBSP = Dişi İngiliz Standart Boru
(b) Ünitenin önünde 1 m mesafede (serbest alan koşulu)
(c) EDL ve EBL modelleri –20°C'ye / EDL_W1 ve EBL_W1 modelleri –25°C'ye ulaşabilir, ancak bunda kapasite garantisi yoktur

Elektrik özellikleri
V3 modelleri (1~)

W1 modelleri (3N~)

230 V 50 Hz 1P
—

400 V 50 Hz 3P
5,8 A

Standart ünite (güç beslemesi ünite üzerinden)
• güç besleme
• nominal çalışma akımı

Yardımcı ısıtıcı
• güç besleme
• maksimum çalışma akımı
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Bkz. "Yardımcı ısıtıcı güç beslemesinin bağlanması" sayfa 16
Bkz. "Yardımcı ısıtıcı güç beslemesinin bağlanması" sayfa 16
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