
Montaj kılavuzu

 

VAM150FA
VAM250FA
VAM350FA
VAM500FA
VAM650FA
VAM800FA
VAM1000FA
VAM1500FA
VAM2000FA

 

Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı

havalandırma])
(Tavana monteli kanal tipi)



 

1

 

1

H H

K L

J

F41
626

3

15
0-

25
0

60
0

15
3

90

26
3

20
20

15
3

GC

ED

B
A ‡

34 19 2 5

7

8

612

11

10

2

4

14

15

16

13

130 254 988 254 130

14
.5

62
1

40
3.

5

40
3.

5
35

0
33

0

62
1

14
.5

A

C

B

325

95

11
40

31
5

25
2

56
8

22
2

19
9

42
1

89
8

20
20

20
0-

30
0

65
0

912

38
0

38
0

‡

34 19 2 5

7

8

612

11

10

2

4 14

13

15

16

A B C D E F G H J K L

VAM150F
269 149 104 509 288 560 718

145
760

97

200
VAM250F

132 146
VAM350F

285 164 112 800 416 850 758 812
VAM500F 84 197

VAM650F

348
204

140
852 421 902

912

137

988

196 250

VAM800F
89 246 263

VAM1000F 203 1140 568 1190

VAM1500F 710 421 898 – – – – – – – –

VAM2000F 710 568 1168 – – – – – – – –

A B

 

2

 

2

VAM500F

28
0

415

758

85
0

15
0-

25
0

60
0-

41
5

280

11
2

2 318

11

9

1

18

10

10

17

4
ø200

2

11
9

14

15

1

16

13

5

19



                                                                                                                    
İçindekiler Sayfa

Güvenlik koşulları ..............................................................................1

Boyutlar .............................................................................................1

Montaj................................................................................................1

Sistem................................................................................................4

Elektrik kabloları ................................................................................6

Test çalıştırması...............................................................................17

Kablo bağlantı şeması .....................................................................18

İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

Güvenlik koşulları

Klima ekipmanlarını kurmadan önce lütfen bu "Güvenlik koşulları"
bahsini dikkatle okuyun ve montajın doğru yapılmasını temin edin.
Montaj tamamlandıktan sonra, işletmeye alma sırasında ünitenin
düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Lütfen müşteriye ünitenin
nasıl kullanılacağı ve bakım yapılacağı hakkında bilgi verin.

Bu montaj kılavuzu ile birlikte kullanım kılavuzunu ilerde başvurmak
üzere saklaması gerektiğini de müşterilere bildirin.

Bu klima "genel halkın kullanımına açık olmayan aletler" koşuluna
tabidir.

Uyarı ve ikaz sembollerinin anlamı

Boyutlar

(Bkz. şekil 1 (A = Modeller 150F~1000F, B = Modeller
1500F~2000F))

Montaj

Montaj konumu

� Montaj örneği, VAM500F (Bkz. şekil 2), VAM800F (VAM1000F)
(Bkz. şekil 3), VAM2000F (Bkz. şekil 4)

VAM150F VAM500F VAM1000F
VAM250F VAM650F VAM1500F
VAM350F VAM800F VAM2000F

Toplam Isı Eşanjörü 
HRV (Heat Reclaim Ventilation 

[Isı geri kazanımlı havalandırma])
Montaj kılavuzu

HRV – (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı
havalandırma])

Uzun süre tam kapasiteli olarak bulundurmak için, lütfen bu
kılavuzu dikkatle okuyun ve üniteyi doğru bir şekilde kurun.

Ünitenin montajından önce, lütfen gerekli olan bazı
parçaları temin edin, örneğin yuvarlak davlumbazlar, hava
emme/boşaltma ızgaraları vs.

UYARI

HRV'yi ya da bir hava emme/boşaltma ızgarasını
aşağıdaki yerlere kurmayın.

UYARI

� Zararlı gaz veya asit, alkali organik çözücü ve boya
gibi maddelerin korozif bileşenlerini içeren gaz üre-
tilen makine fabrikası veya kimyasal tesis gibi yerler.
Yanıcı gaz sızıntısı ihtimali olan yerler.
Bu tür gaz yangına neden olabilir.

� Yüksek sıcaklığa veya doğrudan aleve maruz kalan
yerler.
HRV ünitesinin ve hava emme/boşaltma ızgarasının
yakınındaki sıcaklığın 40°C'yi aştığı bir yerden
sakının. 
Ünite yüksek sıcaklıkta kullanılırsa, hava filtresinde ve
ısı değişim elemanında deformasyon ya da motorda
yanık meydana gelebilir.

� Neme maruz kalan banyo gibi yerler.
Elektrik kaçağına veya elektrik çarpmasına ve başka
türlü arızaya yol açılabilir.

� Çok fazla karbon siyahına maruz kalan yerler.
Karbon siyahı hava filtresine ve ısı değişim elemanına
yapışarak kullanılamaz hale getirir.

� Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde
kullanıma yönelik değildir.

1 Isı değişim elemanları, hava filtreleri ve fanlar için bakım alanı

2 Bakım kapağı

3 Muayene deliği � 450 mm

4 Anahtar kutusu

5 4x 14x40 mm Tavan kancası (Oval delik)

6 Boşaltma havası fanı

7 OA (Dış hava) Dışarıdan gelen taze hava

8 EA (Boşaltma havası) Dışarıya giden boşaltma havası

9 Besleme havası fanı

10 SA (Besleme havası) Odaya verilen besleme havası

11 RA (Dönüş havası) Odadan gelen dönüş havası

12 Damper plakası

13 Isı değişim elemanları

14 Hava filtreleri

15 Uygun kanal

16 Nominal çap

İKAZ

1. Üniteyi, ağırlığını çekebilecek kadar güçlü bir yere
monte edin.
Yetersiz yalıtım tehlikelidir. Titreşimlere ve yaygın işletim
gürültüsüne de neden olur.

2. Servis alanını ve muayene deliklerini temin edin.
(Hava filtrelerini, ısı değişim elemanlarını ve fanları
muayene etmek için muayene delikleri temin
edilmelidir.)

3. Üniteyi bir tavana veya duvara direkt olarak monte
etmeyin.
(Ünite tavanla veya duvarla temas halinde olursa
titreşime neden olabilir.)

1 Hava emme/boşaltma ızgarası (opsiyonel)

2 Muayene deliği � 450 mm (sahadan temin edilir)

3 Isı değişim elemanları, hava filtreleri ve fanlar için bakım alanı

4 Kanal (sahadan temin edilir)

5 Kanal (Ø200) (sahadan temin edilir) veya (*) Esnek kanal (opsiyonel)

6 Branşman kanalı (sahadan temin edilir) (yalnız VAM800~2000F için)

7 (*) Esnek kanal (opsiyonel)

8 (*) Susturucu (opsiyonel)

9 EA (Dışarıya giden boşaltma havası) 

10 Isı yalıtımı (sahadan temin edilir)

11 OA (Dış hava) Dışarıdan gelen taze hava

12 Titreşimi almak için metal askı desteği (sahadan temin edilir)

13 Askı cıvatası (sahadan temin edilir)

14 Dışarıya aşağı doğru eğim ≥1/50

15 SA (Odaya verilen besleme havası)

16 RA (Odadan gelen dönüş havası)

17 Yuvarlak davlumbaz (sahadan temin edilir)

18 Askı cıvatası konumu

19 İlave dış damper (sahadan temin edilir)
VAM150~2000F
Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma])
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Montaj yöntemi

� VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F

� VAM650F, VAM800F, VAM1000F, VAM1500F, VAM2000F

� Kanal bağlama flanşlarının montajı
Verilen kanal bağlama flanşlarını vidaları (aksesuar) kullanarak
takın.

� VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

� VAM1500F, VAM2000F

HRV montajı

� Ankraj cıvatalarını (M10 ila 12) önceden yerleştirin.
Metal askı desteğini ankraj cıvatasının üzerine geçirin ve ankraj
cıvatasını pul ve somunla tespit edin.
(Montajdan önce, fan gövdesi içinde kalan vinil ve kağıt gibi
yabancı cisimleri kontrol edin.)

� Metal askı desteği standart ünitenin üst kısmına takılır.
Ankraj cıvatası uzunsa, ünitenin alt kısmına takın.
(Hava kaçağını önlemek için sökülen bağlantı vidasını üst kısma
vidaladığınızdan emin olun.)
Kanal ikaz plakasını iç tarafta (SA·RA) ve dış tarafta (EA·OA)
uygun şekilde takın.

 İKAZLAR
kanalların montajıyla ilgili

� (*) ile işaretli parçalar üfleme sesinin azaltılmasında
etkilidir.

� Ünite sessiz bir yerde kullanılırken sese karşı,
ünitenin iç tarafındaki "SA" (odaya verilen besleme
havası) hava boşaltma çıkış kısmında opsiyonel
susturucu kutusu ve esnek kanal kullanın.

� Yalıtım malzemelerini seçerken gereken hava akış
debisini ve montaja özgü gürültü düzeyini göz önünde
bulundurun.

� Tavan içine dış hava infiltrasyonu olduğu ve tavan
içindeki sıcaklık ve nemin yükseldiği durumlarda,
ünitenin metal kısımlarını yalıtın.

1 Vida (aksesuar)

2 Kanal bağlama flanşı (aksesuar)

verilen vidalar verilen vidalar

VAM150 16 VAM650 24

VAM250 16 VAM800 24

VAM350 16 VAM1000 24

VAM500 16 VAM1500 24

VAM2000 24

1 2

1

2 2

1 Tavan kancası

2 Somun

3 Pul

4 Çift somun

NOT Montaj çalışmasına mani oluyorsa iki adet taşıma için
sabitleme metalini sökün. (Hava kaçağını önlemek için
sökülen bağlantı vidasını gövde tarafına vidaladığınız-
dan emin olun.)

1

2

3

4

1

2

3

4
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Kanal bağlantısı

Kanalları aşağıdaki gibi bağlamayın

1 Esnek kanallar için en düşük büküm yarıçapı aşağıdaki gibidir:

300 mm kanal: 200 mm çap
375 mm kanal: 250 mm çap

2 Hava kaçağını önlemek amacıyla, kanal bağlama flanşı ile kanal
bağlandıktan sonra kesit üzerine alüminyum bant sarın.

3 İç hava giriş açıklığını mümkün olduğu kadar boşaltma emiş
açıklığından uzağa yerleştirin.

4 Kullanılan üniteye uygun kanalı kullanın (Ana boyut çizimine
bakın.)

5 İki adet dış kanalı yağmur suyunun girişini önlemek için aşağı
eğimle (1/50 veya daha fazla eğim) monte edin. Aynı zamanda
çiy oluşumunu önlemek için her iki kanala da yalıtım uygulayın.
(Malzeme: 25 mm kalınlıkta cam yünü)

6 Tavan içindeki sıcaklık ve nem seviyesi daima yüksekse, tavan
içine bir havalandırma cihazı bağlayın.

7 Metal kanalın metal kafes ve tel kafes veya ahşap yapılı duvarın
metal kaplaması arasından geçirilmesi durumunda, kanal ile
duvarı elektriksel olarak yalıtın.

� VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

� VAM1500F, VAM2000F

� SA (besleme havası) ve RA (dönüş havası) tarafları için
Ø250 mm yuvarlak kanalların kullanılması

1. SA (besleme havası) tarafındaki 12 vidayı gevşetin ve bağlantı
odasını sökün. Üniteden hava kaçağı olmaması için bu vidaları
geri sıktığınızdan emin olun.

2. Kanal bağlama flanşlarını (Opsiyonel) beraberlerinde gelen
12 adet vidalarıyla tespit edin.

� Susturucular ve diğer opsiyonlar.
Bu model yüksek bir hava akış debisine sahiptir.
Üfleme sesini azaltmak için bazı opsiyonel ataşmanlar mevcuttur:
susturucu, esnek kanal, ince hava giriş/çıkış ızgarası, vs.

1. SA (besleme havası) tarafının bağlantı odasını sökün ve üst ve
alt susturucuları takın.

2. Şimdi kanal bağlama flanşlarını (opsiyonel) tespit edin ve
Ø250 mm esnek kanalları bağlayın.

Aşırı büküm
Kanalı 90 dereceden fazla 

bükmeyin°
Çoklu büküm

Bağlanacak kanalın çapını düşürmek.
Kanal çapını yarıya düşürmeyin.

HRV

1

2
3

1

4

4 2

1

5

HRV

1 Alüminyum bant (sahadan temin edilir)

2 Yalıtım malzemesi (sahadan temin edilir)

3 Kanal bağlama flanşı (opsiyonel)

4 1/50 üzerinde eğim

5 Kanal bağlama flanşı (opsiyonel)

6 SA (Besleme havası)

7 RA (Dönüş havası)

8 Bağlantı odası

9 Susturucu (opsiyonel)

3

6

8

7

7

8

9

6

3
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Sistem

Bağımsız sistem

Klima bağlantılı işletim sistemi

Sistem Standart yöntem

Elektrik kablo 
bağlantılarıyla ilgili 

konular

Bağımsız sistem

• HRV uzaktan kumandası ile 16 adede
kadar üniteye kumanda edilebilir. (Ana/
bağımlı geçişiyle iki uzaktan kumandalı
bir sistem oluşturulabilir.)

• Tüm HRV işlemleri kullanılabilir ve
gösterilebilir.

• Adaptör PCB kullanılarak işlem monitörü
çıkışı ve nemlendirici işlemi yapılabilir.

• Uzaktan kumanda kablosunun yerel
olarak satın alınması gerekir.
(Maksimum kablo uzunluğu: 500 m)

"HRV Uzaktan 
kumandasına 

bağlantı yaparken" 
sayfa 13

VRV sistemler ve 
Sky-air serisi ile 
kombine işletim 

sistemi

1-grup bağlantılı 
işletim sistemi

• Birlikte toplam 16 adede kadar klima ve
HRV'ye kumanda edilebilir.

• Klimalar kullanılmıyorken HRV havalan-
dırma modu bağımsız olarak
çalıştırılabilir.

• Klimaların uzaktan kumandasının yerel
ayarı kullanılarak ön soğutma/ön ısıtma
koşulu açık/kapalı, havalandırma debisi,
havalandırma modu, vs. gibi çeşitli
ayarlar

"Standart 1-grup 
bağlantılı-kontrol 
sistemi" sayfa 13

Çoklu grup 
(2 veya daha 

fazla) bağlantılı 
işletim sistemi

• Montaj açısından tüm VRV üniteler tek
hatta bağlandığından tüm VRV üniteler
işletim öznesidir.

• Tüm VRV ünitelerin çalıştırılmasında
sorun varsa bu sistemi kullanmayın.

"İki gruptan çok 
grupla bağlantılı 
kontrol" sayfa 14

HRV HRV

1

2

1 HRV uzaktan 
kumandası

2 2-telli kablo 
(yerel imalat)

VRV HRV

1 2

1 Klima uzaktan 
kumandası
(HRV uzaktan 
kumandası)

2 Klima uzaktan 
kumandası

VRV VRV

VRV VRV

HRV HRV

1 2

5 5

5 5

3 4

6

1 Grup 1 4 Grup 4

2 Grup 2 5 HRV uzaktan 
kumandası

3 Grup 3 6 Uzaktan kontrol 
adaptörü

NOT � Adaptör PCB: KPR50-2 ; Uzaktan kontrol adaptörü: KRP2A61: Adaptör PCB için montaj kutusu: KRP50-2A90

� Direkt kanal bağlantısı ile iki veya daha fazla grubun çalıştırılması mümkün değildir.

� VAM tiplerinde, gösterilen direkt kanal bağlantısı aynı zamanda 1 gruplu işletim sistemleri için de seçilebilir.

Sistem Standart yöntem

Elektrik kablo 
bağlantılarıyla ilgili 

konular

Direkt kanal bağlantı sistemi

• HRV yalnız klima fanı açık olduğu zaman
çalışacaktır.

• Klima kullanılmadığında, HRV sirküla-
syon veya havalandırma modlarında
çalıştırılabilir.

• Diğer spesifikasyonlar standart sistemle
aynıdır.

"1-grup işletim 
sistemi için direkt 

kanal bağlantı 
sistemi" sayfa 14

VRV HRV

1 2 3

1 Klima uzaktan 
kumandası
(HRV uzaktan 
kumandası)

2 Klima uzaktan 
kumandası

3 Kanal
Montaj kılavuzu
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Merkezi kontrol sistemi (VRV sistemi)

Sistem Standart yöntem

Elektrik kablo 
bağlantılarıyla ilgili 

konular

Merkezi 
kontrol sistemi

"Hepsi"/ferdi 
kontrol sistemi

• Açma/kapama kontrol birimi,
Adaptör PCB'nin uzaktan
kumanda veya program
zamanlayıcı için kullanımı tüm
sistemin merkezi denetimini
sağlar.
(en fazla 64 grup)

• Açma/kapama kontrol birimi,
ferdi üniteleri açabilir ya da
kapatabilir.

• Program zamanlayıcı ve açma/
kapama kontrol birimi birlikte
kullanılabilir. Ancak, uzaktan
kumanda adaptör PCB'si
başka bir merkezi denetim
cihazıyla kullanılamaz.

""Hepsi"/"Ferdi" 
kontrol" sayfa 15

Bölge kontrol 
sistemi

• Merkezi kontrol biriminin
kullanılması, merkezi kontrol
hattı aracılığıyla bölge
kontrolünü sağlar.
(en fazla 64 bölge)

• Merkezi kontrol birimi "Filtre"
göstergesini ve anormallik
uyarılarını görüntüler ve
sıfırlamayı sağlar.

• Merkezi kontrol birimi her bir
bölge için bağımsız olarak
havalandırma işletimine izin
verir.

"Bölge kontrol 
sistemi" sayfa 16

HRV

HRV

VRV VRV

VRV VRV

1 1

1 1

2

1 Klima uzaktan 
kumandası

2 Uzaktan kumanda 
adaptör PCB'si, 
Program 
zamanlayıcı, 
Açma/Kapama 
kontrol birimi

VRV VRV

HRV HRV HRV

HRV

2

1

4

3 3

1 Bölge 1 3 Klima uzaktan 
kumandası

2 Bölge 2 4 Merkezi kontrol 
birimi

NOT Uzak kontak için kablo bağlantı adaptörü: KRP50-2, uzaktan kumanda için Adaptör PCB: KRP2A61, program zamanlayıcı.
DST30B61, açma/kapama kontrol birimi. DCS301B61, kontrol birimi: DCS302B61, BRC1C517
VAM150~2000F
Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma])
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Elektrik kabloları

Kablo bağlantılarının yapılması

� Kabloları her bir sistemin şemasına göre bağlayın.

� Bütün kablo bağlantıları yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.

� Sahadan temin edilen bütün parçalar ve malzemeler ile elektrik
işleri yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır.

� Sadece bakır kablo kullanın

Kablo bağlantılarının yapılması

� Tüm sistemin enerji girişini kapatmaya yeterli bir devre kesici
takılmalıdır.

� Aynı sistem üzerindeki ünitelere güç beslemek için tek bir
anahtar kullanılabilir. Ancak, branşman anahtarları ve branşman
devre kesicileri dikkatle seçilmelidir.

� Her bir ünitenin güç besleme kablosuna çizimde gösterildiği gibi
bir anahtar ve sigorta takın.

� Elektrik topraklama (toprak) bağlantısı sağladığınızdan emin
olun.

Tamamlanmış sistem örneği

Komponent elektrik spesifikasyonları

Sahada temin edilen sigorta ve kablo özellikleri

Önlemler

1 Aynı güç besleme terminaline farklı ebatta kablolar bağlamayın.
Bağlantıdaki gevşeklik aşırı ısınmaya neden olabilir.

Güç besleme kablo bağlantısında birden fazla kablo bağlarken,
2 mm2 (Ø1,6) ölçüsünde tel kullanın.

2 İç üniteler arasında kesişen kabloların toplam akım değerini
12 A altında tutun.

2 mm2 (Ø1,6) ölçüsünden büyük iki güç kablosu kullanıldığında,
hattı ünitenin terminal kartı dışında elektrik ekipman standart-
larına uygun olarak kollara ayırın.
Güç besleme kablosundakine eşit veya ondan büyük izolasyon
derecesi elde edilecek şekilde branşman izole edilmelidir.

3 Aynı topraklama terminaline farklı ebatta kablolar bağlamayın.
Bağlantıdaki gevşeklik korumayı zayıflatabilir.

4 Paraziti önlemek için güç besleme kablolarını diğer kablolardan
uzak tutun.

5 Uzaktan kumanda kabloları için "Uzaktan kumanda montaj
kılavuzu"na bakın.

Terminal aygıtlarında çalışma yapmadan önce, tüm güç
besleme devreleri kapatılmalıdır.

Güç besleme kablosu

İletim kabloları

Anahtar

Sigorta

1 Dış ünite

2 İç ünite

3 Güç beslemesi

4 Ana şalter

5 Uzaktan kumanda

VRV

VRV

VRV
HRV

HRV

1

2

2

3

4

5

5

VAM 150F 250F 350F 500F 650F 800F 1000F 1500F 2000F

Üniteler

Tip JVE, 5VE JVE, 5VE, 7VE

50 Hz Güç besleme Maks. 264 V/Min. 198 V

60 Hz Güç besleme Maks. 242 V/Min. 198 V

Güç 
besleme (*)

(*) MCA: Min. Devre Amperi 
MFA: Maks. Sigorta Amperi 
KW: Motor Nominal Çıkışı 
FLA: Tam Yük Amperi

MCA  (A) 0,9 0,9 1,35 1,35 2,3 3,4 3,4 6,75 6,75

MFA (A) 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Fan 
motoru (*)

KW (kW) 0,03x2 0,03x2 0,09x2 0,09x2 0,14x2 0,23x2 0,23x2 0,23x4 0,23x4

FLA (A) 0,4x2 0,4x2 0,6x2 0,6x2 1,0x2 1,5x2 1,5x2 1,5x2 1,5x2

NOT Ayrıntılar için ELEKTRİK VERİLERİ'ne bakın.

VAM 150F 250F 350F 500F 650F 800F 1000F 1500F 2000F

Tip JVE, 5VE JVE, 5VE, 7VE

Güç besleme 
kablosu

Sahadan temin 
edilen 
sigortalar

16 A

Kablo H05VV-U3G

Ebat Kablo boyutu yerel düzenlemelere uygun olmalıdır

İletim 
kabloları

Kablo Blendajlı kablo (2 tel)

Ebat 0,75-1,25 mm2

Aynı ölçüdeki teller Farklı ölçülerdeki teller
Montaj kılavuzu
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VRV'den görünen görünüş Kablo bağlantı örneği 

� Uzaktan kumanda kabloları dışındaki tüm iletim kabloları kutup-
ludur ve terminaldeki sembolle uyuşmalıdır.

� İletim tesisatında blendajlı kablo kullanın. Blendajlı kablonun
blendajını " " üzerine topraklama vidasından C-kenarı kıvrık
rondela ile topraklayın.

� İletim kabloları için kılıflı kablo malzemesi kullanılabilir, ancak
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) (Avrupa Direktifi) için uygun
değillerdir.
Kılıflı kablo kullanılırken, elektromanyetik Uyumluluk Elektrik
Gereçleri Düzenleyici Tüzüğünde öngörülen Japon standart-
larına uymalıdır.
Kılıflı kablo kullanıldığı zaman iletim kablolarının topraklanması
gerekmez.

Anahtar kutusunun açılması

1 2

5

3

46

7

8

A

B

C

1 İletim kabloları için terminal kartı

2 Güç beslemesi için bağlantı panosu

3 Topraklama terminali

4 Güç besleme kablosu

5 Kelepçe malzemesi (takılı)

6 Uzaktan kumanda kablosu

7 Ünite kabloları

8 Sahadan temin edilen kablo/Toprak terminali (takılı)
Blendajlı kablonun blendaj kısmını topraklayın.

A Topraklama vidası (takılı)

B C-kenarı kıvrık rondela (takılı)

C Blendaj kısmı

İKAZ

Kapağı açmadan önce, ana ünitelerin ve onlara bağlı diğer
cihazların güç anahtarlarını kapattığınızdan emin olun.

� Kapağı tutturan vidayı sökün ve anahtar kutusunu
açın.

� Sonraki şekillerde gösterildiği gibi güç kablosu kontrol
tellerini emniyete alın.

VRV
HRV

P1

P1

P1

P2 P2

P2

L N
1 2
Out

VRV HRV

L N

L N 1 12 2 P1 P2 F1 F1 T1 T1 P2 P1 F1 F2 J2 JC L NJ1

1
2

5

3

44

6

7

6

1 Dış ünite/BS ünitesi

2 Anahtar kutusu

3 İç ünite

4 Güç besleme 220-240 V~50 Hz

5 Uzaktan kumanda (VRV)

6 İletim kabloları

7 Uzaktan kumanda (HRV)
VAM150~2000F
Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma])
4PW13545-4D
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� VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

� VAM1500F, VAM2000F

İlave olarak sahadan temin edilen harici damper ihtimali için 
gerekli elektrik bağlantıları

HRV kapatılırsa harici damper dış havanın girişine mani olur. (Bkz.
şekiller 2, 3 ve 4, parça 19).

1. HRV'nin ana ünite PCB'si HRV'yi işletir ve harici dampere güç
besler.

Kaynak voltaj beslemesi HRV çalışmaya başladığında harekete
geçer.
Kaynak voltaj beslemesi HRV kapatıldığında durdurulur.

2. Gerekli elektrik bağlantıları
Aksesuar kablo demetinin bir ucunu PCB üzerindeki X15A
konektörüne ve diğer ucunu da harici dampere giden kablo
demetine yalıtımlı eklere sahip-boru tipi sıkmalı konektör

(0,75 mm2) vasıtasıyla bağlayın.
Kablonun zorlanmadan serbest bırakıldığından emin olun. 

3. Gerekli ayarlar
X15A konektörünün varsayılan ayarı: İşletimde değil
Sisteme harici damper fonksiyonunu katmak için uzaktan kumanda
vasıtasıyla bu varsayılan ayarı aşağıdaki gibi değiştirin.

• Mod No.: 18 (Grup kontrolü) veya 28 (Ferdi kontrol)

• Ayar anahtarı No.: 3

• Ayar konumu No.: 03

Opsiyonel adaptör devre kartının (KRP2A61, KRP50-2) 
takılması

Opsiyonel adaptör devre kartını takarken, tespit kutusunun
(KRP50-2A90) hazırlanması gereklidir.

1 "Anahtar kutusunun açılması" sayfa 7" bölümünde açıklanan
prosedürü izleyerek elektrik bölmesinin kapağını açın.

2 Tespit vidasını sökün ve adaptör devre kartını takın.

3 Kablolar bağlandıktan sonra, elektrik bölmesinin kapağını tespit
edin.

� VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

1

2

9

7

6

4

1

4

5

PCB

12

13

12

11

12

10

10

1

7

13

9

2

10

12

6

5

8

4

3

4

11

12

10

1 Elektrik komponenti bağlama zemini

2 Baskı devre kartı

3 Elektrik bölmesi kapağı

4 Tespit vidası

5 Topraklama terminali

6 Bağlantı panosu

7 İletim kabloları terminal kartı

8 Kızak

9 X15A konektörü

10 İlave harici damper (verilen aksesuar) bağlantısı için kablo 
demeti

11 Yalıtımlı ekler-boru tipi sıkmalı konektör (0,75 mm2) 
(sahadan temin edilir)

12
Harici dampere çift veya takviyeli yalıtımlı esnek kablo 
(0,75 mm2) (sahadan temin edilir)

13 Plastik kelepçe (sahadan temin edilir)

Besleme gerilimi Bağlı yük kapasitesi

220 V

ğ0,5 A230 V

240 V

KRP50-2A90 Komponentler

Sabitleme vidası 3 adet

Kelepçe 2 adet

2

1

PCB

X15A
3

1 HRV ana ünite

2 Harici damper

3 Harici dampere toprak, sınıf II yapım 
(EN60335-2-40) değilse
Montaj kılavuzu
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Montaj

Opsiyonel ısıtıcı kontrol kitinin (BRP4A50) montajı

HRV üniteleri –10°C dış hava sıcaklığında veya altında çalıştırırken,
dış havaya ön ısıtma yapmak için sahadan temin edilen ön ısıtıcı
kullanın.

Ön ısıtıcı kullanıldığında BRP4A50 kitinin AÇMA/KAPAMA geciktirme
kontrolü olması gerekir (ilk ayar gereklidir).

Isıtıcı kontrol kitini HRV ünitesinin anahtar kutusunun dışına aşağıda
gösterildiği gibi takın.

BRP4A50 opsiyonel kitinin montajıyla ilgili ayrıntılı bilgi için opsiyonel
kit ile verilen montaj kılavuzuna bakın.

Güç kablosu bağlantısı, kontrol kablosu terminalleri ve elek-
tronik kontrol ünitesi (baskı devre kartı) üzerindeki anahtarlar

� Güç kablosunu L ve N terminallerine bağlayın.

� Güç kablosunu, güç kablosu kelepçesiyle "Anahtar kutusunun
açılması" sayfa 7'de gösterildiği gibi tespit edin

� Elektrik topraklama (toprak) bağlantısı sağladığınızdan emin
olun.

� VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

İKAZ

� Elektrikli ısıtıcı, emniyet cihazları ve montaj konumu
için her bir ülkenin standartlarına veya düzenleme-
lerine uyun.

� Elektrikli ısıtıcı için yanmaz bir kanal kullanın. Emniyet
için ısıtıcı ile HRV ünitesi arasında ≥2 m mesafe
bıraktığınızdan emin olun.

� HRV üniteler ve elektrikli ısıtıcılar için farklı güç
beslemesi ve farklı devre kesici kullanın.

� Uzaktan kumanda üzerinde ilk ayarı belirlemek için,
bkz. 19(29)-8-03 veya 19(29)-8-04, bölüm "Ayarların
Listesi" sayfa 11.

1

5

4

3

2

3

A

B

1 Tespit panosu

2 PCB desteği (Adaptör PCB'ye takılı)

3 Sabitleme vidası

4 Kapak

5 Anahtar kutusu

Uygulanabilir adaptör adı Kit adı

A Nemlendirici için adaptör PCB KRP50-2

B Adaptör PCB Uzaktan kumandası KRP2A1

1 Anahtar kutusu

2 Isıtıcı kontrol kiti

3 Sabitleme vidası

4 Kapak

43 1

23

X3AX2AX1A

X7A

F
uL

10
A

X
13

A

X
8A

X1
2A

X5
A

X9
A

KR
P

50
-2

S
S

1

X1
1A

X1
0A

L N

L N

H
M
L

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JC

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JCS
S

1

H
M
L

161514177

654

1

3 2

12

11

10

9

8

13
VAM150~2000F
Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma])
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� VAM1500F, VAM2000F
Yerel ayar

HRV ünite ayarlarlarını yapmak için VRV-sistem klima uzaktan
kumandasının kullanılması

İlk ayar

1 Mod no. 17, 18 ve 19: HRV ünitelerin grup kontrolü

2 Mod no. 27, 28 ve 29: Ferdi kontrol

İşletim prosedürü

Aşağıda işletim prosedürü ve ayarlar açıklanmıştır.

1 Yerel ayar moduna girmek için ünite normal moddayken
KONTROL/DENEME düğmesine dört saniyeden fazla süreyle
basın.

2 İstenilen "mod numarasını seçmek için SICAKLIK AYAR
düğmesini kullanın." (Kod ekranı yanıp söner.)

3 Grup kontrolü altındaki ferdi ünitelerin ayarlarını yapmak için
(mod No. 27, 28 veya 29 seçildiğinde), ayarları yapılacak "ünite
No." seçimi için ZAMANLAYICI AYARI AÇIK/KAPALI düğmesine
basın. (Ayarlar grubun tamamı için yapıldığında bu işlem gerekli
değildir.)

4 ZAMANLAYICI düğmesinin üst kısmına basarak "ayar anahtar
No." seçimini yapın.

5 ZAMANLAYICI düğmesinin alt kısmına basarak "ayar konum
No." seçimini yapın.

6 Ayarlara girmek için PROGRAM/İPTAL düğmesine bir kez
basın. (Kod ekranı yanıp sönmeyi bırakır ve yanar.)

7 Normal moda dönmek için KONTROL/DENEME düğmesine
basın.

X3A X4AX2AX1A

X7A

F
uL

10
A

X
13

A

X
8A

X1
2A

X5
A

X6
A

X9
A

KR
P

50
-2

S
S

1

X1
1A

X1
0A

L N

L N

H
M
L

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JC

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JC

S
S

1

H
M
L

161514177

6 654

1

3 2

12

11

10
10

9

8

13

1 Trafo 10 Damper

2 Sekonder 11 İç hava termistörü

3 Primer 12 Dış hava termistörü

4 Besleme havası fanı 13 Hava akışı

5 Boşaltma havası fanı 14 Uzaktan kumanda

6 Damper 15 Merkezi kontrol

7 Güç beslemesi 16 Voltajsız harici giriş

8 Terminaller 17 Fabrika ayarı
Elektrik topraklama 
(toprak) bağlantısı 
sağladığınızdan emin olun.

9 KRP50-2 veya BRP4A50 
için

TEST

C
hr

hr
TEST

NOT
AVAILABLE

L  H     
Montaj kılavuzu
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Örnek

Grup ayarı modunda havalandırma hava debisini düşük olarak
ayarlarken, mod No., "19" ayar anahtarı No., "0" ve ayar konumu No.,
"01" girin.

Ayarların Listesi

Mod No.
Ayar 

anahtarı No. Ayar Açıklaması

Ayar konumu No.(İkaz *1.)

Grup ayarları Ferdi ayarlar 01 02 03 04 05 06

17 27

0
Filtre temizleme zaman ayarı Yaklaşık 

2500 saat
Yaklaşık 

1250 saat
Hesaplanma

z
– – –

2
Ön soğutma/ön ısıtma açma/kapama 
ayarı

Kapalı Açık – – – –

3 Ön soğutma/ön ısıtma zaman ayarı 30 dak 45 dak 60 dak – – –

4 Fan hızı başlangıç ayarı Normal Ultra yüksek – – – –

5

VRV sistemiyle direkt kanal bağlantısı 
için Evet/Hayır ayarı

Kanalsız 
(Hava debisi 

ayarı)

Kanallı (fan 
kapalı)

– – – –

Soğuk alanlar için ayar (Isıtıcı termiği 
KAPALI için fan işletimi seçimi) – –

Kanalsız Kanallı

Fan kapalı Fan L Fan kapalı Fan L

7 Merkezi/ferdi ayar Merkezi Ferdi – – – –

8
Merkezi bölge kilitleme ayarı

Hayır Evet
İşletimde 
öncelik

– – –

9 Ön ısıtma zamanı uzatma ayarı 0 dak 30 dak 60 dak 90 dak – –

18 28

0
Harici sinyal JC/J2

Son komut
Harici girişte 

öncelik
– – – –

1 Direkt güç AÇMA için ayar Kapalı Açık – – – –

2 Otomatik yeniden başlatma ayarı Kapalı Açık – – – –

3 Harici damper için ayar – – Açık – – –

4
Havalandırma modunun gösterilmesi/
gösterilmemesi

Gösterim var Gösterim yok – – – –

7
Hava besleme/boşaltma ayarını 
yenileme

Gösterim yok Gösterim yok Gösterim var Gösterim var – –

Besleme Boşaltma Besleme Boşaltma – –

8
Harici giriş terminali seçimi 
(J1 ve JC arasından)

Yenile Genel alarm Genel arıza
Zorunlu 
kapama

Fan zorunlu 
kapalı

Hava debisi 
artışı

9
KRP50-2 çıkışı anahtarlama seçimi 
(1 ve 3 arasından)

Fan açık/
kapalı

Anormal – – – –

19 29

0 Havalandırma debi ayarı Düşük Düşük Düşük Düşük Yüksek Yüksek

2 Havalandırma mod ayarı Otomatik Değiştirme Baypas – – –

3 "Yenile" açık/kapalı ayarı Kapalı Açık – – – –

8
Elektrikli ısıtıcı ayarı

Gecikme yok Gecikme yok
Açma, 

kapama 
gecikmesi

Açma, 
kapama 

gecikmesi
– –

İKAZ

1. Ayar konumları fabrika ayarında "01" olarak
belirlenmiştir.
Yalnız havalandırma hava debisi, HRV ünitesinde
"06" (orta) olarak ayarlanmıştır. Daha düşük veya
yüksek ayar istendiğinde, montajdan sonra ayarı
değiştirin.

2. Merkezi kontrol birimi için grup numarası ayarı
Mod No. 00: Grup kontrol birimi
Mod No. 30: Ferdi kontrol birimi
Ayar prosedürü ile ilgili olarak açma/kapama kontrol
biriminin veya merkezi kontrol biriminin kullanım
kılavuzundaki "Merkezi kontrol birimi için grup
numarası ayarı" bölümüne bakın.
VAM150~2000F
Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma])
4PW13545-4D
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Sadece HRV ünitelerin Klima işletimi için uzaktan kumanda 
ile işletim. (BRC301B61)

Bağımsız olmayan sistemler için, işletimi çalıştırma/durdurma ve
zamanlayıcı işletimi mümkün olmayabilir.

Böyle durumlarda klimanın uzaktan kumandasını veya Merkezi
kontrol birimini kullanın.

 BRC301B61: VRV uzaktan kumandası

 BRC1C51, 61, 517: VRV uzaktan kumandası

1. Çalışma lambası
Bu pilot lamba (kırmızı) ünite Çalışır durumda olduğunda yanar.

2. Çalıştırma/Durdurma butonu
Bir kez basıldığında ünite çalışmaya başlar.
İki kez basıldığında ünite durur.

3. Hava debisi geçiş butonu

Hava debisi " " [Düşük] moda veya " " [Yüksek] moda, 

" YENİLEME" [DüşükYENİLEME] moduna, 

" YENİLEME" [Yüksek YENİLEME] moduna değiştirilebilir.

"YENİLEME" işletimi için
Bu gösterim görünmediği zaman: Odaya beslenen dış hava
hacmi ile dışarı boşaltılan oda havasının hacmi eşittir.

"YENİLEME" işletimi için,
• "Hava beslemesini yenile" olarak ayarlan-

mışsa: Odaya beslenen dış hava hacmi dışarı
boşaltılan oda havasının hacminden büyüktür.
(Bu işletim mutfaklar ve tuvaletlerden gelen
koku ve nemin odalara akmasını önler.)

• "Hava boşaltmasını yenile" olarak ayarlan-
mışsa: Dışarı boşaltılan oda havasının hacmi
odaya beslenen dış hava hacminden büyüktür.
(Bu işletim hastane kokusunun ve yüzer
bakterilerin koridorlara doğru dışarı akmasını
önler.)

4. Havalandırma modu geçiş butonu

" " (Otomatik) mod
Ünitenin sıcaklık sensörü ünitenin havalandırma-
sını [Baypas] modunda ve [Isı Değişim] modunda
otomatik olarak değiştirir.

" " (Isı Değişim) modu
Bu modda, hava ısı değişim elemanlarının
üzerinden geçerek [Toplam Isı Değişimi]
havalandırmasını gerçekleştirir.

" " (Baypas) modu
Bu modda, hava ısı değişim elemanlarının
üzerinden geçmez ancak onları aşarak [Baypas]
havalandırmasını gerçekleştirir.

5. İşletim kontrol yönteminin gösterimi:  
HRV'lerin işletimi klimalarla bağlantılı olduğunda, bu gösterim
görünebilir.
Gösterim görünür durumda iken, HRV'ler için AÇMA/KAPAMA
HRV uzaktan kumandası ile çalıştırılamaz.

6. İşletim beklemede gösterimi:
Ön soğutma/ön ısıtma işletimini gösterir. Bu ünite durmuştur ve
ön soğutma/ön ısıtma işletimi bittikten sonra çalışmaya
başlayacaktır.
Ön soğutma/ön ısıtma işletimi, mesai saatlerinden önce olduğu
gibi bağlantılı klimaların işletim başlangıcı sırasında HRV'lerin
işletiminin geciktirilmesi anlamını taşır.
Bu süre zarfında oda sıcaklığını ayar noktasına kısa sürede
getirmek için soğutma veya ısıtma yükü azaltılır.

7. Merkezi kontrol gösterimi:
Klima uzaktan kumandalarından biri veya merkezi kontrol
cihazları HRV'lere bağlandığında bu gösterim görünebilir.
Bu gösterim ekranda gösterildiği sırada, AÇMA/KAPAMA ve
zamanlayıcı işletimi HRV uzaktan kumandalarıyla
yapılamayabilir.

8. Hava filtresi temizleme gösterimi

" " gösterimi ekranda belirdiğinde filtreyi temizleyin.

9. Filtre işareti sıfırlama butonu

10. Muayene butonu
Bu buton yalnız servis için kullanılmalıdır. Normalde
kullanılmamalıdır.

Zamanlayıcı ile işletim

11. " " düğmesine basın ve " " ya da " " seçimini

yapın.
Düğmeye her basışta gösterim aşağıda gösterildiği gibi değişir.

(              )

BRC301B61

A

HRV

TEST

FRESH  UP

hr

hr

6

8

4

3

9

5 7 1 2

11

13

10

12

TEST

C
hr

hr
TEST

NOT
AVAILABLE

L  H     

6 1 2

7

5
8

9

4

11

10 13 12 14

3

FRESH  UP

FRESH  UP

A

( (

A

( (

“        ”“         ”

"Gösterim yok"
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12. " " düğmesine basın ve saati ayarlayın.

" " üzerine her basışta saat bir saat ilerler.

" " üzerine her basışta saat bir saat geriler.

13. " " düğmesine basın.

Bu durumda koşul sona erer.

" " veya " " yanıp sönme durumundan yanma
durumuna geçer.
Koşul sona erdirildikten sonra kalan süre ekranda gösterilir.

Zamanlayıcı işletimini iptal etmek için " " düğmesine bir

kez daha basın.
Gösterim kaybolur.

14. HRV ünitesinin bağımsız işletimini kullanırken bu düğmelere
basarsanız, "KULLANILAMIYOR" mesajı ekranda birkaç saniye
görünür. 

Bağımsız sistem

HRV Uzaktan kumandasına bağlantı yaparken

Uzaktan kumanda edilen havalandırma havasının debisini "Yüksek"
ayardan "Ultra Yüksek" ayara yükseltmek için klima uzaktan
kumandasını HRV'ye bağlayın ve ayarları sahada yapın.

("Yerel ayar" sayfa 10 başlığı altındaki "İlk ayar" konusuna bakın.)

Baskı devre kartı üzerindeki anahtarları fabrika ayarına getirin.

"VRV-SİSTEM" ile birlikte kablolar ve bağlantılar

Standart 1-grup bağlantılı-kontrol sistemi

� Klimanın uzaktan kumandası 16 adede kadar klima iç ünitesi ve
HRV ünitesine kumanda etmek için kullanılabilir.

� HRV ünitelerin fonksiyonları için ilk ayarlar yapılabilir (ön
soğutma/ön ısıtma, havalandırma debisi, havalandırma modu ve
"Yenileme").
HRV ünitelerin ilk ayarlarını yapmak için klimanın uzaktan
kumandasını kullanın.
"Yerel ayar" sayfa 10" Başlığı altındaki "İlk ayar" konusuna
bakın.

Ön soğutma/ön ısıtma fonksiyonu

Ön soğutma/ön ısıtma fonksiyonu ayarlandığında, VRV-sistemi klima
soğutma veya ısıtma işletimine başladıktan sonra HRV ünitesi ön
ayarlı sürede (30, 45 veya 60 dakika) devreye girer. Fonksiyon
fabrikada KAPALI olarak ayarlanmıştır. O nedenle, bu fonksiyonu
kullanmak için klimanın uzaktan kumandası kullanılarak ilk ayar
yapılmalıdır.

İşletim durdurulduktan sonra klima iki saat içinde yeniden
başlatılırsa, bu fonksiyon çalışmaz.

Örnek 1:

Ön soğutma/ön ısıtma fonksiyonunu açık konuma getirmek ve klima
çalıştırıldıktan 60 dakika sonra HRV ünitesini çalıştırmak için.

• Grup kontrolü için Mod No. "17" veya ferdi kontrol için "27", ayar
anahtarı No. "2" ve ayar konumu No. "02" olarak ayarlanır

• Grup kontrolü için Mod No. "17" veya ferdi kontrol için "27", ayar
anahtarı No. "3" ve ayar konumu No. "03" olarak ayarlanır

Örnek 2:

Havalandırma hava akışını ultra yüksek ayara getirmek için. (Üniteler
fabrikada yüksek hava akışına ayarlanmıştır)

• Grup kontrolü için Mod No. "17" veya ferdi kontrol için "27", ayar
anahtarı No. "4" ve ayar konumu No. "02" olarak ayarlanır

Örnek 3:

Havalandırma hava akışını düşük ayara getirmek için.
• Grup kontrolü için mod No. "19" veya ferdi kontrol için "29", ayar

anahtarı No. "0" ve ayar konumu No. "01" olarak ayarlanır

Fabrika ayarı

hava debisi

Fabrika ayarı

hava debisi

P1 P2 P1 P2

P1 P2P1 P2

HRV HRV

1 2

5

3 4

6

1 Ana ünite 4 Anahtar konumu: Ana

2 Bağımlı ünite 5 HRV uzaktan kumandası

3 Anahtar konumu: Bağımlı 6 Maksimum bağlantı hattı 
uzunluğu: 500 m

H M L

SS1

H M L

SS1

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV HRV

1 2

3

1 Klima uzaktan kumandası 3 Bağlantı hattı en fazla 500 m'ye 
kadar uzatılabilir

2 HRV uzaktan kumandası
VAM150~2000F
Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma])
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� HRV uzaktan kumandasının bağlanması

HRV uzaktan kumandası işletimi başlatma/durdurma veya zaman-
lama işletimi için kullanılamaz. (Merkezi kontrol gösterimi yanacaktır.)

Ön soğutma/ön ısıtma fonksiyon ayarlarını belirlemek için, uzaktan
kumanda hava debisini orta (M) dereceden yüksek (H), vs. dereceye
değiştirin, ilk ayarları HRV uzaktan kumandasından gerçekleştirin.

İki uzaktan kumandalı bir sistem olacağı için ana/bağımlı ayarını
aşağıda gösterildiği gibi yapın. 

Uzaktan kumanda kullanım kılavuzundaki "İlk ayarların yapılması"
konusuna bakın.

Örnek 4:

Ön soğutma/ön ısıtma koşul fonksiyonunu açık olarak ayarlamak ve
klima çalıştırıldıktan 60 dakika sonra HRV'yi çalışmaya başlatmak
için HRV uzaktan kumandasını kullanarak örnek 1'de gösterilen aynı
numaraları ayarlayın.

Örnek 5:

Uzaktan kumanda hava vantilasyon oranı ayarını Orta dereceden
Yüksek dereceye artırmak için HRV uzaktan kumandasını kullanarak
örnek 2'de gösterilen aynı numaraları ayarlayın.

HRV ünite PCB'sinin anahtarlarını varsayılan fabrika ayarlarına
getirin.

� VRV-sistemleri için ısıtma/soğutma seçim haklarının belirlen-
mesi, HRV uzaktan kumandası kullanılarak gerçekleştirilir.
Isıtma/soğutma seçimi hakları HRV uzaktan kumandasının
havalandırma modu düğmesi kullanılarak devreye sokulabilir
veya devreden çıkarılabilir.
Bu işlem klima uzaktan kumandasıyla gerçekleştirilemez.

1-grup işletim sistemi için direkt kanal bağlantı sistemi

Hat bağlantıları ve HRV ünite PCB'si üzerindeki anahtarların ayarları
"1-grup sistemi için standart sistem" ile aynı olmalıdır.

HRV ünite PCB'sinin anahtarlarını varsayılan fabrika ayarlarına
getirin.

1 İlk ayarları Direkt kanal bağlantısına ayarladığınızdan emin olun:
Devrede.

� HRV uzaktan kumandası henüz bağlı değilse, ilk ayarlar
klima uzaktan kumandası kullanılarak yapılabilir. "Yerel ayar"
sayfa 10 konusunda yer alan prosedüre göre mod numara-
sını "17", ayar anahtarı numarasını "5" ve ayar konumu
numarasını "02" olarak ayarlayın.

� Uzaktan kumanda HRV için olduğunda, ilk ayarlar HRV
uzaktan kumandası kullanılarak yapılmalıdır. Klima uzaktan
kumandasını kullanırken uzaktan kumandanın kullanım
kılavuzundaki "İlk ayarların yapılması" prosedürüne göre
yukarıda tanımlanan aynı numaraları ayarlayın.

2 Diğer HRV fonksiyonlarının ayarları "1-gruplu sistem için
standart sistem" kısmındaki aynı yöntem kullanılarak
yapılmalıdır.

İki gruptan çok grupla bağlantılı kontrol

� Bir HRV ünitesinin elektrik
komponenti bağlama
zemini üzerine opsiyonel
KRP2A61 Adaptör
PCB'sini bağlayın.

� F1 ve F2 terminallerine en
fazla 64 adet klima ve HRV
ünitesi bağlanabilir.

� İlk ayarları yapmak için
klimanın uzaktan kuman-
dasını kullanın.

Uzaktan kumanda Ana/bağımlı ayarı

Klima uzaktan kumandası Bağımlı

HRV uzaktan kumandası Ana

Uzaktan 
kumanda 

kullanarak hava 
vantilasyon 

oranının ayarı
Varsayılan fabrika 

ayarları
Örnek 5'te olduğu gibi 

ayarlandığında

Düşük Düşük (L) hava debisi Düşük (L) hava debisi

Yüksek Orta (M) hava debisi Yüksek (H) hava debisi

Varsayılan fabrika ayarları

hava debisi

Isıtma/soğutma seçimi hakları İşletim geçişi kontrol ekranı

Devrede Yanmıyor

Devre dışı Yanıyor

Ayarlı değil Yanıp sönüyor

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV

1 2

5

3

4

1 Klima uzaktan kumandası 4 Orta (M) hava debisi

2 HRV uzaktan kumandası 5 HRV uzaktan kumandası bağlı 
olduğunda, HRV ünite PCB'si 
üzerindeki anahtarları varsayılan 
fabrika ayarlarına getirin.

3 Maksimum bağlantı hattı 
uzunluğu: 500 m

H M L

SS1

1 Klima uzaktan 
kumandası

2 Bağlantı hattı en fazla 
1000 m'ye kadar 
uzatılabilir

3 Opsiyonel uzaktan 
kontrol adaptörü 
KRP2A61

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV

1 2

3

4

1 Klima uzaktan kumandası 3 Maksimum bağlantı hattı 
uzunluğu: 500 m

2 HRV uzaktan kumandası 4 Orta (M) hava debisi

VRV
VRV

HRV  1

HRV  2

X11A

F1 F2 P1
P2

P1 P2

F1 F2

F1 F2

1

2

3
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Prosedür

1 Ana güç girişini kapatın.

2 Klima uzaktan kumandasını bağlayın.

3 Ana güç girişini açın.

4 Uzaktan kumanda ayarlarını sahada yapın; Kolektif bölge kilidini
AÇIK olarak ayarlayın. Mod numarası "17", ayar anahtarı
numarası "8" ve ayar konumu numarası "02".

5 Ana güç girişini kapatın.

6 Uzaktan kumandanın bağlantısını ayırın.

Şimdi saha ayarları tamamlanmıştır.

Uzaktan kumanda edilen havalandırma havasının debisini "Yüksek"
ayardan "Ultra Yüksek" ayara yükseltmek için klima uzaktan kuman-
dasını HRV'ye bağlayın ve ayarları sahada yapın. ("Yerel ayar"
sayfa 10 başlığı altındaki "İlk ayar" konusuna bakın.)

Merkezi kontrol sistemi

"Hepsi" kontrolü

Uzaktan kumanda için Adaptör PCB (KRP2A61,62,63) veya program
zamanlayıcı (DST301B61) kullanıldığında

� F1 ve F2 terminallerine en fazla 64 adet klima ve HRV ünitesi
bağlanabilir.

� Bu sistem merkezi kontrol için grup numarası ayarı gerektirmez.
(otomatik adres sistemi)

� Uzaktan kumanda için Adaptör PCB'si ve program zamanlayıcı
birlikte kullanılamaz.

� Uzaktan kumanda için Adaptör PCB'si, HRV ünitesinin veya
klimanın elektrik komponent bağlama zeminine takılabilir. (HRV
ünitesi için yalnız KRP2A61 kullanılabilir)

� Uzaktan kumanda edilen havalandırma havasının debisini
"Yüksek" ayardan "Ultra Yüksek" ayara yükseltmek için klima
uzaktan kumandasını HRV'ye bağlayın ve ayarları sahada
yapın.
("Yerel ayar" sayfa 10 başlığı altındaki "İlk ayar" konusuna
bakın.)

"Hepsi"/"Ferdi" kontrol

Açma/kapama kkontrol birimi (DCS301B61) kullanıldığında

� F1 ve F2 terminallerine en fazla 64 adet klima ve HRV ünitesi
bağlanabilir.

� Bu sistem dört adet açma/kapama kontrol biriminin takılmasına
izin verir.

� Her bir HRV ünitesine ve klimaya bir merkezi kontrol grup
numarası atanması gerekir.
Grup numarasının ayarlanmasıyla ilgili olarak, açma/kapama
kontrol biriminin kullanım kılavuzundaki "merkezi kontrol grup
numarası ayarı" hakkındaki bölüme bakın.

� İlk ayarları yapmak için klimanın uzaktan kumandasını kullanın.

Örnek:

HRV 1'e merkezi grup No. 2-05'i ayarlamak için aşağıdaki prosedürü
izleyin.

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV  1 1

2

1 Klima uzaktan kumandası 2 HRV uzaktan kumandası

HRV  1

X11A

HRV 2

VRV 1

F1 F2

D1 D2

F1 F2

F1 F2

F1 F2 P1
P2 P1 P2

P1
P2

P1 P2

1

2

7

5

3

4

6

1 Klima uzaktan kumandası 5 Uzaktan kumanda için adaptör 
PCB (KRP2A61)

2 HRV uzaktan kumandası 6 Uzaktan kontrol adaptörü

3 Bağlantı hattı en fazla 1000 m'ye 
kadar uzatılabilir

7 Açma/Kapama sinyali

4 Program zamanlayıcı 
(DST301B61)

1 2 3 4

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

P1

P2

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV 1

HRV 2

VRV  1

1

2

5

3

4

1 Klima uzaktan kumandası 4 Program zamanlayıcı 

2 HRV uzaktan kumandası 5 Açma/Kapama kontrol birimi

3 Bağlantı hattı en fazla 1000 m'ye 
kadar uzatılabilir
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Prosedür

1 HRV-1 ve Açma/kapama kontrol biriminin ana şalterini kapatın.

2 Klimanın uzaktan kumandasını bağlayın.

3 HRV-1 ve Açma/kapama kontrol biriminin ana şalterini açın.

4 Uzaktan kumanda üzerindeki yerel ayarı kullanarak merkezi
kontrol grup numarasını ayarlayın.

Mod No.: "00"
Merkezi kontrol grup No.: "2-05"

5 HRV ve Açma/kapama kontrol biriminin ana şalterini kapatın.

6 Uzaktan kumandanın bağlantısını ayırın.

Şimdi ayar tamamlanmıştır.

Vantilasyon hava akış ayarı için ""Hepsi" kontrolü" sayfa 15
bölümünde açıklanan prosedürü izleyin.

Bölge kontrol sistemi

� F1 ve F2 terminallerine en fazla 64 adet klima ve HRV ünitesi
bağlanabilir.

� Merkezi kontrol biriminden gelen bölge işletim komutuna göre
HRV üniteleri açılacak ve kapanacaktır.

Bölge 2

HRV üniteler, "İki gruptan çok grupla bağlantılı kontrol" sayfa 14
bölümünde açıklandığı gibi bölge bağlantılı modda çalışır. İlk ayar
için o bölümde açıklanan prosedürü izleyin.

� Her bir HRV ünitesine ve klimaya bir merkezi kontrol grup
numarası atanması gerekir.
Grup numarasının ayarlanmasıyla ilgili olarak, merkezi kontrol
biriminin kullanım kılavuzundaki "merkezi kontrol grup numarası
ayarı" hakkındaki bölüme bakın. Ayar prosedürü için ""Hepsi"/
"Ferdi" kontrol" sayfa 15 bölümüne bakın.

� Vantilasyon hava akış ayarı için ""Hepsi" kontrolü" sayfa 15
bölümünde açıklanan prosedürü izleyin.

� Merkezi kontrol biriminden gelen bölge ayarı için merkezi kontrol
biriminin kullanım kılavuzuna bakın.

� Merkezi kontrol birimi bölgedeki ferdi ünitelerin havalandırma
işletiminde kontrol edilmesi kullanılabilir.

Uzaktan kumanda

İşletimin izlenmesi

HRV'nin işletimi uzaktan kumanda için adaptör PCB'si KRP50-2
(opsiyonel) bağlanarak dışarıdan izlenebilir.

Uzaktan kumanda için adaptör PCB'si KRP50-2 (opsiyonel) üzerine
irtibat bloğu bağlamayı unutmayın.

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV  1 1

2

1 Klima uzaktan kumandası 2 HRV uzaktan kumandası

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

P1 P2

P1

P2

P1 P2

P1

P2

HRV 1

HRV 2

HRV 3

VRV 

1

2

5

3

4

3

1 Bölge 1 4 Bağlantı hattı en fazla 1000 m'ye 
kadar uzatılabilir

2 Bölge 2 5 Merkezi kontrol birimi 
(DCS302B61

3 HRV uzaktan kumandası

L L · N

X10A
X9A

KRP50-2

1

2

3

1

2

5

3

4

6

1 Çalışma lambası 4 2P konektörü

2 Güç kaynağı 5 3P konektörü

3 Güç kaynağı 6 Baskı devre kartı

Uzak kontak için kablo bağlantı adaptörü KRP50-2 (opsiyonel)
(HRV'nin anahtar kutusu içine yerleştirilecek)
Montaj kılavuzu

16
VAM150~2000F

Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma])

4PW13545-4D



Yenileme işletimi

Amaçlar

Yerel havalandırma fanı ile Birleşik olduğunda (tuvalet ve mutfaktaki
gibi), HRV'nin hava debisi ya fan işletimi yada boşaltma işletimi
tarafından dengelenir.

Ancak, JC ile J1 arasında voltajlı ve düşük akımlı (16 V, 10 mA) bir
devre oluşturulmuştur, o nedenle alçak yük kontak noktasına sahip
bir röle kullanılmalıdır.

Fonksiyonlar

Ünite, kokunun geri akışını önlemek için aşırı yüklenmiş işletim
gerçekleştirir.

Gerekli parçalar

Boşaltma havalandırma fanı için çalıştırma kontağı (Sahadan temin
edilir)

Kontrol kablo bağlantısına örnek

Sistem tanımlaması

Test çalıştırması

Sistemin montajını tamamladıktan sonra, kablo bağlantılarında veya
HRV ünitelerinin baskı devre kartlarındaki anahtar ayarında hiçbir
hata yapılmadığından emin olmak için tekrar kontrol edin.

Sonra, HRV ünitelerine enerji verin. Bir deneme işletimi yürütmek için
her bir ünitenin uzaktan kumandasının (klima, merkezi kontrol birimi,
vs. uzaktan kumandası) kılavuzuna bakın.

Notlar

Uzaktan kumanda ile klima için yerel 
ayar (Bkz. "Yerel ayar" sayfa 10) "J1", "JC" 

normalde açık

"J1", "JC" 
normalde 

kapalı

Yenileme "KAPALI" (Fabrika ayarı) Normal Yenile

Yenileme "AÇIK" Yenile Yenile

1

2
3

J1

JC

HRV

1 Bağlantı hattı en fazla 50 m'ye 
kadar uzatılabilir

3 Baskı devre kartı

2 (Sahadan temin edilir)

1 2
HRV

1 Lokal havalandırma fanı 2 Güç beslemesi
VAM150~2000F
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Kablo bağlantı şeması VAM150, 250, 350, 500, 650, 800, 1000F

Güç beslemesi
Tek faz
220-240/220 V
50/60 Hz

Harici çıkış terminalleri

Kablo bağlantıları için adaptör
(opsiyonel aksesuarlar) (KRP50-2)

Dışarıdan gelen giriş 
için terminaller

Merkezi kontrol birimi 
için terminaller

Uzaktan kumanda
(Opsiyonel aksesuarlar)

L-RED N-BLU

A1P Baskı devre kartı

C1R-C2R Kapasitör (M1F•M2F)

F1U Sigorta (250 V, 10 A)

K1R-K3R Manyetik röle (M1F)

K4R-K6R Manyetik röle (M2F)

K7R Manyetik röle (M1D)

M1D Motor (Damper motoru)

M1F Motor (Hava besleme Fan motoru)

M2F Motor (Boşaltma Fan motoru)

Q1L-Q2L Thermik anahtar (M1F-M2F yerleşik)

R1T Termistör (İç hava)

R2T Termistör (Dış hava)

S1W Sınır anahtarı

T1R Trafo (Giriş 220-240 V/22 V)

X1M Terminal (Güç besleme)

X2M Terminal (Kontrol)

Opsiyonel Aksesuarlar

Kablo bağlantısı için adaptör (KRP50-2)

Ry1 Manyetik röle (Açma/Kapama)

Ry2 Manyetik röle (Nemlendirici işletimi)

X9A•10 A Konektör (KRP50-2)

Uzaktan kumanda

SS1 Seçici anahtar (Ana/Alt)

Opsiyonel Konektör

X11A Konektör (Adaptör güç besleme)

NOT Terminaller

Kablo kelepçesi

Konektörler

Saha kablo bağlantıları

Koruyucu topraklama

Semboller aşağıda gösterilmiştir:
BLK: Siyah
RED: Kırmızı
BLU: Mavi
WHT: Beyaz
YLW: Sarı
ORN: Turuncu
GRN Yeşil

,
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Kablo şeması VAM1500, 2000F

Güç beslemesi
Tek faz
220-240/220 V
50/60 Hz

Harici çıkış terminalleri
Kablo bağlantıları için adaptör
(opsiyonel aksesuarlar) (KRP50-2)

Dışarıdan gelen giriş 
için terminaller

Uzaktan kumanda
(Opsiyonel aksesuarlar)

Merkezi kontrol birimi 
için terminaller

Anahtar kutusu

L-RED N-BLU

A1P Baskı devre kartı (Kontrol)

A2P Baskı devre kartı (Arayüz)

C1R-C4R Kapasitör (M1F•M4F)

F1U-F2U Sigorta (250 V, 10 A)

K1R-K3R Manyetik röle (M1F)

K4R-K6R Manyetik röle (M2F)

K7R Manyetik röle (M1D)

K8R Manyetik röle (M2D)

M1D-M2D Motor (Damper motoru)

M1F-M3F Motor (Hava besleme Fan motoru)

M2F-M4F Motor (Boşaltma Fan motoru)

Q1L-Q4L Thermik anahtar (MF1-M4F yerleşik)

RY1-RY3 Manyetik röle (M3F)

RY4-RY6 Manyetik röle (M4F)

R1T Termistör (İç hava)

R2T Termistör (Dış hava)

S1W-S2W Sınır anahtarı

T1R Trafo (Giriş 220-240 V/22 V)

X1M Terminal (Güç besleme)

X2M Terminal (Kontrol)

Opsiyonel Aksesuarlar

Kablo bağlantısı için adaptör (KRP50-2)

Ry1 Manyetik röle (Açma/Kapama)

Ry2 Manyetik röle (Nemlendirici işletimi)

Uzaktan kumanda

SS1 Seçici anahtar (Ana/Alt)

Opsiyonel Konektör

X9A Konektör (KRP50-2 için)

X10 A Konektör (KRP50-2 için)

X11A Konektör 

NOT Terminaller

Kablo kelepçesi

Konektörler

Saha kablo bağlantıları

Koruyucu topraklama

Semboller aşağıda gösterilmiştir:
BLK: Siyah
RED: Kırmızı
BLU: Mavi
WHT: Beyaz
YLW: Sarı
ORN: Turuncu
GRN Yeşil

,

VAM150~2000F
Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma])
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NOTES NOTES 
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