Kullanım ve uyarı kitapçığı TR

AUDAX TOP
6 - 8 - 12 - 16 ErP

Sayın Müşterimiz;
Sağlık ve güvenliğinizi uzun süreli olarak temin edecek olan yüksek kaliteli Immergas ürününü tercih ettiğinizden dolayı sizi kutlarız. Bir Immergas müşterisi
olmanız sıfatıyla, ısı pompanızın devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından
yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki sayfalar dikkatle okuyun: cihazın uygun kullanımı hakkında yararlı öneriler yapabilir, bunlara uyulması durumunda Immergas
ürününden memnuniyetiniz sağlanacaktır.
Olası müdahale ihtiyaçları ve olağan bakım için Immergas Yetkili Merkezlerine başvurun: bunlar orijinal aksamlar bulundururlar ve doğrudan üreticiden
aldıkları özel hazırlığa sahiptirler.
Genel uyarılar
Bütün Immergas ürünleri uygun nakliye için uygun bir ambalaj içinde muhafaza edilir.
Ürün, kuru ve dış etkenlere karşı korunan bir yerde depolanmalıdır.
Bu kitapçık ürünün tamamlayıcı ve temel bölümünü oluşturur ve aracın mülkiyet değişimi veya devredilmesi halinde dahi kullanıcıya teslim edilmelidir.
Söz konusu kitapçığın itinayla muhafaza edilmesi ve kullanımın yanı sıra montaj ve bakım hususlarında da önemli bilgiler içermesinden ötürü gerektiğinde
başvurulabilir olması gerekmektedir.
Kullanım kitapçığı Immergas paketinin montajıyla ile ilgili teknik bilgileri içermektedir. Kombilerin kurulumu ile ilgili diğer konular için (örneğin iş güvenliği,
çevre koruma, iş kazalarının önlenmesi), mevzuatlara ve teknik kurallara uyulması gerekmektedir.
Yasalar gereğince, tesisatlar yetkili kişiler tarafından, yasalarca belirlenen boyutsal sınırlamada çerçevesinde tasarlanmalıdır. Montaj ve bakım işlemlerinin,
yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun bir şekilde üretici firma talimatları doğrultusunda tesisat sektöründe yeterli teknik bilgiye haiz ve mesleki beceriye
sahip uzman yetkili personel tarafından yapılması gerekmektedir.
Cihazın ve/veya Immergas üretimi olan parça, aksesuar, kit ve donanımların hatalı montaj veya kurulumu, kişi, hayvan veya nesnelerde önceden tahmin
edilemeyecek sorunlara yol açabilir. Doğru bir kurulum için, ürünle birlikte verilen kullanım talimatlarını dikkatle okuyunuz.
Cihazın bakım işlemlerinin yetkili ve uzman teknik personel tarafından yürütülmesi gerekmekte olup, Immergas Yetkili Teknik Servis Merkezleri bu konuda
kalite ve profesyonelliği hususunda bir teminat teşkil etmektedirler.
Bu cihazın yalnızca tasarlanarak üretilmiş olduğu amaçlara uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun dışındaki her türlü kullanım hatalı kullanıma
girmekte ve tehlike teşkil etmektedir.
Montaj, kullanım veya bakım işlemleri esnasında, yürürlükteki yasal düzenlemelere veya standartlar ile işbu kitapçıkta yer alan bilgilere (ve Üretici tarafından
sunulan bilgi ve talimatlara) riayet edilmemesinden ötürü oluşabilecek hatalardan dolayı Üretici firmanın ne sözleşme kapsamı ne de sözleşme harici herhangi
bir sorumluluğu olmayacağı gibi cihazın garantisinin geçerliliği sona erer.
Isı pompasının montajı konusundaki yasal düzenlemeler hususunda daha detaylı bilgi edinebilmek için aşağıda adresi verilen Immergas sitesine başvurabilirsiniz.
www.immergas.com
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Immergas S.p.A. haber vermeden her türlü teknik ve ticari değişiklik yapma hakkını saklı tutarak baskı ve yazım hatalarına bağlı tüm sorumlulukları reddeder.

t6ZBS Hatalı kullanılması durumunda, ölüm
riskini veya ciddi yaralanmaları belirtir.
t%ŔLLBU Talimatlara uyulmaması duurmunda
kişide, eşyalarda veya hayvanlarda yaralanma
veya hasar riskini gösterir.
Genel bilgiler
İşbu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve gelecekte
kullanabilmek için saklayınız.
t)FSUàSMàPOBSNWFCBLNŔʰMFNŔOEFOÚODF 
personelin güvenliğini sağlamak için potansiyel
riskleri dikkatli şekilde okuyunuz ve uygun
önlemleri alınız.
t:FULŔMŔCŔSGŔSNBOOZBSENPMNBEBOàOŔUFOŔO
onarım, taşıma veya yeniden monte işlemlerini
yapmayınız.
Sorumluluk
Üretici, saşağıdaki sebeplerden kaynaklanan
durumlarda her türlü sorumluluğu reddeder ve
garantiyi geçersiz sayar.
tɗMHŔMŔLMBWV[MBSEBZFSBMBOUBMŔNBUMBSBVZVMNBması dahil, hatalı montaj.
t &MFLUSŔL WFZB CV[EPMBQMBS CBʓMBOUMBSOEB
veya hidrolik bağlantılarda değişiklikler veya
hatalar.

- tasfiye (cihaz ve parçaları yükleme ve nakliye
işlemlerinin yapılacağı yere kadar taşıma) ve
gerektiğinde aynı özelliklere sahip cihaz ve/
veya parçalarla değiştirme.
Profesyonel şekilde yetkili bir termohidrolik
teknisyen sadece Audax Top ErP monte etmeye
izinlidir.
Montaj, yönetmeliklere, yürürlükteki yasalara
ve bölgesel mevzuatlara ve teknik kurallara
uygun şekilde yapılmalıdır. Cihaz monte edilmeden önce eksiksiz olduğu kontrol edilmeli;
aksi takdirde derhal üreticiye başvurulmalıdır.
Paketleme maddeleri (klips, çiviler, plastik torbalar, polisitirol, vs..) tehlike arz ettiklerinden
dolayı çocukların ulaşabilecekleri yerlere bırakılmamalıdırlar. Cihazın yakınında hiç bir yanıcı
madde bulunmamalıdır (kağıt, toz bezi, plastik,
polisitirol, vs..). Arıza, bozukluk veya işleme
kusurlarında, cihazın kapatılması ve yetkili bir
firma çağrılması gerekir (özel teknik hazırlık
ve yedek parça bulunduran Immergas Teknik
Hizmet Servisi gibi). Bu nedenle hiçbir tamirat
teşebbüsü veya müdahalede bulunulmamalıdır.
Yukarıda belirtilenlere riayet edilmemesi kişisel
sorumluluğa ve garantinin geçerliliğini yitirmesine neden olur.
t.POUBKLVSBMMBS
NOT: montaj yetkili bir firma tarafından yapılmalıdır.
Aşağıdaki özelliklere sahip alanlara monte
etmeyiniz:
t .POUBK WF CBLN ŔʰMFNMFSŔ ŔÎŔO FSŔʰŔNŔ [PS
olan alanlar.

t #FMŔSUŔMFOMFSEOF GBSLM ʰFLŔME FàOŔUFOŔO LVMlanımı.

t*TLBZOBLMBSOOZBLOMBSOEB

NOT: yeni cihazın ambalajı için kullanılan tüm
malzemeler ekolojik ve geri dönüştürülebilir.

tÃOŔUFOŔOBʓSMʓOBVZHVOPMNBZBOZà[FZMFSŔMF

Ünitenin kullanımı.
t1FSTPOFMŔOVZHVOLŔʰŔTFMLPSVNBEPOBONMBSO
kullandığını kontrol ediniz.
t 5FÎIŔ[BUMBSO UBʰONBT WF IBSFLFU FUUŔSŔMNFsinden kaynaklanan hasarların olmadığını
doğrulayınız, aksi halde gönderim şirketine
anında şikayet ediniz.
t "NCBMBK NBM[FNFTŔOŔ ZFSFM ZBTBMBSB VZHVO
şekilde tasfiye ediniz.
t:BOUVUNBZFSMFSŔPMBOLBODBMBSUBLBSBLEFʓŔM
özel teçhizatlar kullanarak üniteyi kaldırınız
(kaldırma cihazları, çekiciler, vb.)
t:BSBMBONBMBSBOFEFOPMBCŔMFDFLWFZBàOŔUFZF
zarar verebilecek dış ünite üzerine çıkmayınız
ve cisimler koymayınız.
t ÃOŔUF à[FSŔOF TW LVUVMBS WF EŔHFS DŔTŔNMFSŔ
koymayınız.
Cihaz, fiziksel, duygusal veya zihinsel olarak
kısıtlı kapasitede olan kişiler, veya güvenliklerinden sorumlu bir kişinin aracılığı ile cihazın
kullanımıyla ilgili denetim veya eğitim almadıkça, deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar
dahil) tarafından kullanılmaya yöntelik değildir.
Çovukların cihazla oynamadığından emin olmak
için gözetlenmelidirler.

tÃOŔUFOŔOUŔUSFʰŔNMFSŔOŔBSUUSBCŔMFDFL
t:BODHB[QBUMBNBTSŔTLŔOFNBSV[LBMBO
t:BʓCVIBSOBNBSV[LBMBO
t½[FMPSUBNLPʰVMMBSOEB
Dış ünite
Yer seçimi
t(àSàMUàOàOWFUBIMŔZFFEŔMFOIBWBOOLPNʰVları rahatsız etmediği bir yer seçiniz.
t3à[HBSEBOLPSVOBOCŔSQP[ŔTZPOTFÎŔOŔ[
t 5BWTŔZF FEŔMFO NŔOŔNVN BMBOMBSB VZBO CŔS
alan seçiniz.
t,BQMBSBWFZBLPSŔEPSMBSBHŔSŔʰŔFOHFMMFNFZFO
bir yer seçiniz.
t;FNŔOZà[FZŔàOŔUFOŔOBʓSMʓOLBMESBCŔMFDFL
ve titreşim iletimini en aza indirecek kadar
yeterince sağlam olmalıdır.
NOT: tedarik edilen titreşim önleyicileri kullanarak zemine sabitlenen yerdeki bulonlar ile üniteyi
sabitleyiniz. Eğer ünitw yoğun kar yağışlarının
olduğu alana monte edilirse, üniteyi, karın ulaştığı
normal seviyenin en azından 200 mm üzerinde
üniteyi kaldırmak veya alternatif olarak dış ünite
için askı desteği kullanmak gereklidir.
Elektrik bağlantıları
NOT: alanda yapılan tüm elektrik bağlantıları
kurulumu yapanın sorumluluğundadır.

1.2 KURULUM UYARILARI.
Cihaz ve aksesuarlarının kurulduğu yer, aşağıdaki işlemlerin (güvenli koşullar altında, verimli ve
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t&MFLUSŔL CPʰBMNBMBSO WFZB ZBOHOMBS ÚOMFmek amacıyla, elektrik bağlantılarının kalifiye
personel tarafından yapıldığını kontrol ediniz.
t#FTMFNFFMFLUSŔLTŔTUFNŔOŔOHàWFOMŔLŔÎŔOVMVTBM
yasalara uygun olduğundan emin olunuz.
t:àSàSMàLUFLŔ VMVTBM HàWFOMŔL TUBOEBSUMBSOB
uyunuz.

MONTAJ PERSONELİ

Göstergelerin anlamı.
t5FIMŔLF Hatalı kullanılması durumunda, ölüm
riskini veya ciddi yaralanmaları belirtir.

- bakım işlemleri (programlanmış, periyodik,
olağan, olağandışı bakımlar dahil);

5FIMŔLF
Elektrik boşalmaları kişilerin yaralanmasına veya
ölmesine neden olabilir. Elektrik bağlantıları sadece kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.
Uyarı:
t Cihaz, Makine Direktifine (2006/42/CE), elektromanyetik uyumluluk (2004/108/EC) ve basınç
sistemleri direktiflerine uygundur (EEC/97/23).

t&ULŔMŔCŔSUPQSBLMBNBIBUUOOPMEVʓVOVLPOUSPM
ediniz.
t&MFLUSŔL TŔTUFNŔOŔO HFSŔMŔNŔ WF GSFLBOTOO
sitenilen özelliklere uygun olup olmadığını ve
mevcut yüklenen gücün aynı elektrik hatlarına
bağlanan diğer elektronik eşyaların çalışmasında da yeterli olacağını kotnrol ediniz.
t#FTMFNF IBUUOO EŔSFODŔOŔO àOŔUFOŔO QMBLBsındaki verilerde belirtilen ünitenin elektrik
emilimine uygun olduğundan emin olunuz
(EN 61000-3-12).
tÃOŔUFOŔO ZBLOMBSOB VZHVO TFLTŔZPOFSMFS WF
güvenlik şalterlerinin kurulduğundan emin
olunuz.
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1.1 GÜVENLİK PROSEDÜRÜ.
tDikkat: Güvenlik hakkındaki önemli bilgiler
ürün üzerinde belirtilir ve işbu kılavuzda
yer almaktadır. Üniteyi monte etmeden önce
montajın işbu kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Kılavuzda doğru bir montaj için önemli bilgiler
yer almaktadır.

kolay bir şekilde) yapılması için gerekli (teknik
ve yapısal) özelliklere sahip olmalıdır:
- kurulum (teknik standart ve mevzuatlara
uygun);

t#FTMFNFʰFCFLFTŔCBʓMBOULPQBSNBDŔIB[MBS 
III aşırı gerilim kategorisi koşullarında tam bir
bağlantı kopmasını sağlamalıdır.
Dikkat:
t&FMFLUŔL CŔMFʰFOMFSŔOF [BSBS WFSNFNFL ŔÎŔO
bağlantı kablosunu doğru şekilde bağlayınız.
t#FTMFNFʰFFLFTŔOFCBʓMBOU:UŔQŔEŔS CVZà[EFO
kablonun değişimi her türlü önleyecek şekilde
sadece teknik servis tarafında yapılmalıdır.
t,BCMPʰFCFLFTŔŔÎŔO CFMMŔLBCMPMBSLVMMBOO[
ve ilgili terminallere aynak yaparak bağlayınız.
Uyarı:
t6ZHVOCŔSUPQSBLMBNBPMEVʓVOEBOFNŔOPMVnuz; uygun olmayan bir topraklama elektrik
boşalımlarına neden olabilir.
t4V HB[CPSVMBSOB QBSBUPOFSÎVCVLMBSOBWFZB
telefon kabloları için topraklama kablolarına
topraklama kablolarını bağlamayınız.
5FIMŔLF
Güvenlikleri çıkartarak veya güvenlik şalterlerini
kapatarak ünitede modifiye yapmayınız.
NOT: aşağıda açıklanan olaylardan birinin gerçekleşmesi durumunda teknik yardım servisi ile
iletişime geçiniz.
taşırı ısınmış veya hasarlı besleme kablosu;
tÎBMʰNBTSBTOEBHBSŔQTFTMFS
tLPSVNB DŔIB[MBSOO ÎBMʰNBT TSBTOEB TL
giriş;
tHBSŔQLPLVMBS ZBOLLPLVTVHŔCŔ 
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1.3 BOYUTLAR VE MİNİMUM
ALANLAR.
Boyutlar için Şek. 1-1 ve aşağıda verilen tabelaya

danışınız.
Minimum montaj alanları mm olarak belirtilir
ve Şek. 1-2 (1 ünitenin montajı) ve Şek. 1-3'te

verilmiştir (bir çok ünite montajı)
NOT: ön ve arka taraflardaki engelin yüksekliği
dış ünitenin yüksekliğinden az olmalıdır.

Audax TOP ErP

A

B

C

D

E

F

G

H

L

6 kW tek fazlı

908

821

326

350

87

356

466

40

60

61

8 kW tek fazlı

908

821

326

350

87

356

466

40

60

69

12 kW tek fazlı

908

1363

326

350

174

640

750

44

69

104

16 kW üç fazlı

908

1363

326

350

174

640

750

44

69

116

200

150

150

500
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300

1000

150

150

1000

500

1000

300

300

300

1000

150

200

150

200

1-2

300

300

1000
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1-1

1000

300

1500

2000

200

1-3
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NOT: Audax TOP 6 ErP üniteleri için, minimum
+5°C Dış Hava Sıcaklığı düşününüz.

2) Kolu kullanarak ön paneli aşağı doğru çekiniz.

Isıtmada çalışma (Bakınız Şek. 1-8):
X2 - Dış hava sıcaklığı (°C)
Y2 - Çıkıştaki Su Sıcaklığı (°C)

;FNŔOŔOEFMŔLMFSŔWFZPʓVʰNBUBIMŔZFCPSVTV
Eğer drenaj tahliye borusu ile gerçekleşiyorsa,
drenaj rakorunu bağlayınız (A, Şek. 1-6) ve
piyasada mevcut olan (iç çap: 16 mm) boşaltma
borusunu kullanınız. Çok soğuk veya yoğun
kar yağışına maruz kalan alanlarda kurulum
yapıldığında yoğuşma tahliye borsunun donma
ihtimali vardır, borunun drenaj kapasitesini
kontrol ediniz. Drenaj kapasitesi, yoğuşma toplamadan çalışan zemin delikleri açık olduğunda
artar (yumuşak uçlu bir çekiç yardımı ile dışa
doğru delikleri açınız (B, Şek. 1-6), etc.).

Kablo geçiş açma prosedürü
Kabloların geçişini sağlamak için, elektrik telleri
geçecek şekilde delikli bölümü çıkartınız. Delikli
bölüm kolayca kalıplanabilecek şekilde ünitenin
ÚO QBOFMŔOŔ ÎLBSUNBZO[ ½ODFEFO LFTŔMFO
metal parçaları çıkartmak için, hatta bir keski
kullanarak 3 bağlantı noktasına kalıp basınız,
kılavuz hattını izleyerek, sonrasında çıkartma
penseler ile mümkündür (bakınız Şek. 1-4).
Kablo geçişini açtıktan sonra onları koruyacka
şekilde verilen kablolar için çapakları gideriniz
ve korumayı monte ediniz.

MONTAJ PERSONELİ

Y1 - Çıkıştaki Su Sıcaklığı (°C)

Ön paneli çıkartma yöntemi
1) ½OQBOFM vidalarını çıkartınız (Bakınız Şek.
1-5).

1.4 MONTAJ.
Montajdan önce, anormal gürülti oluşmasını
önlemek için zeminin sağlamlığını ve nasıl yerleştirildiğini kontrol ediniz. İstenilen ebatlara ve
minimum alanlara göre ankraj bulonları kullanarak kaynak yaparak zemini sabitleyiniz (M10
bulon ve ankraj bulonu x 2 çift).
Dış ünite güçlü rüzgara maruz kalan bir yere
monte edilirse, rüzgar önleyici koruma kullanarak fanın çalışmasının normal olduğunu
kontrol ediniz.

KULLANICI

Çalışma limitleri
Soğutmada çalışma (Bakınız Şek. 1-7):
X1 - Dış hava sıcaklığı (°C)

1-5

150

600
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1-4

150
430

37
400

363

B

A
1-6
70

20

65

18

6

16

60
55

14

Y1

50

12

45

10

Y2 35

40

8
6

30

8 - 12 - 16

4

25
20

2

15

0
-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

10
-25

50

X1

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15
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30
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X2

1-7

1-8
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1.5 HİDRONİK MODÜL.
Audax TOP ErP üniteleri, çok az yardımcı parçanın yardımıyla hızlı bir kurulum sağlayan entegre hidromik bir modül ile donatılmıştır. Tüm
korumalar ve gerekli valflar ünitenin içindeki
hidrolik devreye takılmıştır. Hidrolik boruların
tam bağlantısı için Şekil 1-9'a danışınız. Şekil
1-10 farklı konfigürasyonlarda entegre bileşimi
tanımlar.
NOT: sistem türüne göre genişletilebilir vazonun
doğru boyutlandırılması kurulumcunun sorumluluğuna bırakılır.
NOT: güvenlik vanasının tahliyesini delikleri
kullanarak makinenin dışına doğru yönlendirililebilir (bakınız Şek. 1-4).

malzemeler ile gerkelştirilen ve gerekli olan tüm
bileşenleri kullanarak yapılmalıdır. Şekil 1-11
klasik bir hidrolik devre örneği gösterir.

takınmasına neden olabilir. Genişletilebilir
şebekdek bir filtre ile ısı şenjarü girişini korumak gereklidir.

Hidrolik devre aşağıdaki tavsiyelere uygun olarak
yapılmalıdır.
1) Sistemin en önemli bileşenlerini ve ısı eşanjörünü yalıtmayı sağlayan kapatma vanalarını
bulundurmak tavsiye edilir. Bilya vana, diskli
vana veya kelebek vana olabilen bu vanalar
(çinko kaplı değil), tamamen açık olduklarında
mümkün olduğunca minimum kayıp verecek
şekilde boyutlandırılmalıdır.

2) Sistemin montajından sonra ve her onarımdan
sonra, filtrenin durumuna özel dikkat ederek
tim sistemi tamamen temizlemek gereklidir.
3) Pompanın akış hızını ayarlamak için, montaj
aşamasında
4) Suyun 5°C'den az sıcaklıkta soğutulması gerektiğinde, veya eğer cihaz 0°C'den az sıcaklığa
maruz kalan alanlara kurulmuş ise, suyu uygun
miktarda glikol ile karıştırmak gereklidir.

2) Sistem en aşağı noktasında bulunan drenaj
sistemi ile donatılmıştır.

Gripaj önleyici pompa
Audax TOP ErP, üniteleri pompanın motor
aksının gripaj önleyici bir korumayla donatılmıştır. Bu fonksiyonun doğru şekilde çalışması
için, uzun süre kullanılmadan kaldığında sistemi
boşaltmayınız ve besleme gerilimini kesmeyiniz.
Uzun süre kullanılmadan kaldığında eğer pompanın rotoru tutukluk yaparsa eğer, onu serbest
bırakmak için (sadece Audax TOP 12-16 ErP
için) kullanıcı aşağıdaki şekilde işlem yapmalıdır.

3) Sistemin en yüksek noktasında havalandırmaları sağlanmalıdır.
1.6 HİDROLİK BAĞLANTILAR
Hidrolik bağlantılar, su akışını sağlayabilecek

4) Ek pompanı altında veya üstünde basınç
alım kaplinleri ve basınç ölçerler yüklemek
gereklidir.

KULLANICI

5) Tüm borular yalıtılmalıdır ve uygun şekilde
desteklenmelidir (çinko kaplama boru değil).
Aşağıdaki önlemleri almak gereklidir:
1) Suda katı parçaların bulunması eşanjörün
Birimi

6

8
12
Dönen DC İnvertör Teknolojisi
Modülasyon

Kompresör türü
Su Pompa Hızı
Vazo genişleme

Kapasite
½OZàLMFNFCBTOD

Su devre içeriği
Hidrolik kaplinler
Su devresi maksimum çalışma basıncı

l
kPa
l

2

16

3
100

1

1,2

2,5

2,5

1”M
300

kPa
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Hidrolik bağlantılar Audax TOP 6-8 ErP

1
2

Entegre hidrolik devre Audax TOP 6-8 ErP

3

2

Entegre hidrolik devre Audax
TOP 12-16 ErP

7

1

Hidrolik bağlantılar Audax TOP 12-16 ErP

2
4

5

7

1

4
1
2

3
Açıklamalar:

3
Açıklamalar:
1 - Üniteye su girişi
2 - Üniteden su çıkışı
3 - Üniteden su tahliyesi

1-9

1 - Hava alım otomatik valfı
2 - Akış anahtarı
3 - Güvenlik valfı (çıkış 1/2’)
4 - Sıcaklık sondaıs
5 - Sirkülasyon pompası
6 - Gripaj pompa serbest bırakma kapağı
7
- Genişleme vazosu

8

6
5
3

1-10

Bakır

- Koruma kapağını yeniden monte edin.
- Sistemi gerilime getiriniz.
Sistem Temizliği ve Su Özellikleri
Yeni bir montaj veya devrenin boşaltılması durumunda sistemin temizliğini yapmak gereklidir.
Ürünün düzgün şekild eçalışmasını garantilemek için, her temizlik, su değiştirme veya glikol
ekleme işleminde sonra, sıvının temiz, görünen
hiç bir kir olmadığını ve sertliğinin 20°f altında
olduğunu kontrol ediniz.
Antifriz koruma
Eğer cihaz kış boyunca 0°C altında bir ortamda
çalışmıyor vaziyette muhafaza edilirse ve hidrolik
devrede glikol kullanılmazsa, ünitenin tahliyesi
(Şek 1-9, madde 3) ve sistem boşaltma vanası
(Şek 1-11, madde 5) ile tüm sistemi boşaltmak
tavsiye edilir.
Sistem minimum su içeriği
Minimum su içeriğinin bulunması özellikle
ergime devrelerinin doğru yapılmasını kolaylaştırmak için önemlidir (defrost).
Bu anlamda garanti edilecek minimum su
miktarı:
AUDAX TOP 6-8-12-16 ErP → 6 l/kW herhangi
bir sistem için.
NOT: ayrıca nem gidericlerin hattı için en azından 3 l/kW olduğunu kotnrol etmek tavsiye edilir
(nem giderici bağlantısı hidrolik devre).

Litre/metre
0,11 l/m
0,15 l/m
0,20 l/m
0,31 l/m
0,49 l/m
0,80 l/m

“12.7 mm (1/2”)”

3/8” Gaz

0,13 l/m

Çelik

“16.3 mm (5/8”)”
“21.7 mm (7/8”)”
“27.4 mm (11/16”)”

1/2” Gaz
3/4” Gaz
1” Gaz

0,21 l/m
0,37 l/m
0,59 l/m

Birimi
Nominal su debisi
Çalışma basıncı
Doldurma basıncı
En alttaki seviyede
ünite ile seviyesizlik

Std
Max
Min

l/s
kPa
kPa

6
0,28
300
120

Max

m

20

% Glikol
10%
Donma sıcaklığı (*)
-4 °C
Kapasite
0,996
Düzeltme
Güç Emilmiş
0,990
Faktörleri
Is kaybı
1,003
(*) NOT: Sıcaklık değerleeri sadece açıklayıdır.
Kullanılan ürün için velirtilen sıcaklıklara her zaman danışınız.

Audax TOP ErP
8
12
0,33
0,58
300
300
120
120
20

20%
-9 °C
0,991
0,978
1,010

MONTAJ PERSONELİ

- Pompanın arkasındaki aksın koruma kapağını sökünüz.
- Mil yuvasında bir kesime bir tornavida takınız ve rotorun aksını döndürünüz.

Boruların içeriği
Dış çap
14 mm
16 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm

İç çap
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm

16
0,69
300
120

20

20

30%
-15 °C
0,983
0,964
1,020

40%
-23 °C
0,974
1,008
1,033

KULLANICI

- Gerilimi kesiniz
  ½OQBOFMÎLBSUO[

SİSTEMDEKİ SUYUN İÇERİĞİNİN HESABI İÇİN KULLANILACAK TABELA
Kurulan Ünite
I

Boru içeriği (**)

I

Takımlar (fankoiller, panller, radyatörler, vb.) (***)

I

Toplam içerik (****)

I

(*) Teknik veri tabelasına danışınız
(**) Su boruları içerği tabelasına danışınız
(***) Yüklenilen takımların kılavuzuna bakınız
(****) Sistemin su içeriği makinenin her kW gücü

Audax TOP ErP ünitesi için hidrolik devrenin tipil şeması

3

1

2

Açıklamalar:

6

4

9
7

3

için 6 litre daha büyük olmalıdır.
(örn. Audax TOP 12kW, 6x12 = 72 litreden daha
fazla).

8

1
5

1 - Kapatma vanası
2 - Su için hat filtreleri (10 bağlantılar/cm2)
3 - Manometre
4 - Tesisat dolum vanası
5 - Sistem boşaltma valfı (devrenin en düşük noktalarında)
6 - Hava çıkış valfı (devrenin sah yüksek noktalarında)
7 - 3 yollu valf
8 - Kullanım suyunun birikme deposu
9 - İç kullanım
1-11

Dikkat: endüstriyel işlem suyu, havuz suyu
veya kullanım suyu işlemek için ısı pompasını
kullanmayınız.

Tüm bu durumlarda orta bir ısı eşanjörü bulundurunuz.

9
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Ünite içeriği (*)

MONTAJ PERSONELİ

1.7 ELEKTRONİK BAĞLANTILAR
Dikkat: Kurulumcunun sorumluluğundaki
elektrik bağlantıları.

Dikkat: elektrik bağlantılarından önce hidrolik
boruların bağlantıları gerçekleştiriniz. Elektrik
bağlantılarından önce topraklama bağlantısını
gerçekleştiriniz.
Audax TOP ErP

Birimi
6
Güç
Kabul edilebilir gerilim aralığı
Emilen maksimum güç
Emilen maksimum akım
Besleme sigortaları

V - ph - Hz
V
kW
A
A
mm2

Besleme kablosu
Pompa dış sirkülasyon
maksimum akım

8
230 - 1 - 50
207 ÷ 253
2,7
14,5

2
11

12

3,85
20,7

gL Türü
16 - Tür B
H07RN-F 3 x 2.5 mm2

16 - Tür B

A

25 - Tür D

16
400 - 3 - 50
376 ÷ 424
6,5
11,1
16 - Tür B
H07RN-F 5 x 2.5mm2

2

KULLANICI

Uzaktan kumandalı paneli bağlamak için H03VV-F 5x0,75 mm² kablolarını kullanınız.
½O QBOFMŔ ÎLBSUODB  FMFLUSŔL CŔMFʰFOMFSŔ ÚODF
görünürler. Elektrik besleme kabloları önceden
belirlenen deliklere takılmalıdır. Kompresöre
ve sıcak borulacak donunamayacakları şekilde
yerinde alınacak gruplandırma bantlarını kullanarak elektrik kablolarını durdurmak gereklidir.
Çekimde doğru direnci sağlamak için elektrik

ken, kullanım için ilgili kılavuzları referans alınız.
NOT: Temasların kalitesi 25mA @ 12V'den
büyük olmalıdır.
Manyetotermik bir şalter montajı yapmak her
zaman gereklidir.

kablolarını plakadaki kablo tutucular ile sabitleyiniz. (Sadec 12 ve 16 verilen kablo rakorunu
kullanınız). Bakınız Şek. 1-13 besleme kablosu
kablo şebekesi için.
Ünite aşağıda ile kontrol edilip ayarlanabilir:
t6[BLUBOLVNBOEBMQBOFM
tɮBMUFSMFSWFZBUFSNPTUBUMBS UFEBSŔLFEŔMNFNŔʰ 
Elektrik bağlantıları için Şekil 1-12 referans alır-

Kabloyu seçiniz, kablolar H07 RN-F türünde olmalıdır. Kurulum talimatlarına göre, tüm besleme şebekesi cihazları aırı gerilim III
sınıf için öngörülen koşullarda uygun şekilde toplam bağlantıyı sağlamak için kontaktların açılmasıyla (4 mm) donatılmıştır. Riskleri
önlemek için, besleme kablosu sadece yardm servisi teknisyenleri tarafından değiştirilmelidir.

Güç

BAKIM PERSONELİ

Anahtar Bağlantısı ve yardımcı bağlantılar
ISI POMPASI
Turuncu renkli 3
kutuplu terminal

Gri renkli 5 kutuplu terminal

Açıklamalar:
Anahtar bağlantısı
S1 - OFF (açık) / ON (kapalı)
S2 - Soğutma (açık) / Isıtma (kapalı)

N

Yardımcı Bağlantılar
1 - 3 yollu valf
2 - Aalrm veya ergime
3 - Ek su sirkülatörü
4 - Dış ısı kaynağı
5 - Alarm
6 - Maksimum frekans indirgemesi
7 - Kullanım suyu talebi
8 - Dış alarm girişi

N 18 10 11 12 4

1

5 16

4
5

2
3

C W G Y

13 14 15 7

6

3

2

1

8 21 23 24

8

UZAKTAN KUMANDALI PANEL

6

NOT: sistemin kullanıcı bağlantısı durumunda 1 ve 3 terminallerine bağlayınız

S1
7

10

S2

1-12

Açıklamalar:

Audax TOP 6 e 8 ErP

MONTAJ PERSONELİ

A - Pozisyon 4 Led Teşhis İnvetör Kartı (sadece Audax TOP 12 ErP ve Audax TOP 16 ErP için)
B - Kart GMC
C - Kurulum terminal kutusu
D - Kablo tutucu

B

C
D

D

Audax TOP 12 ErP

Audax TOP 16 ErP

B
B
A
A
C
D
C
D

1-13

11
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KULLANICI

C
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1.8 UZAKTAN KUMANDALI PANELİN ANA BOYUTLARI

KULLANICI

1-14
1.9 UZAKTAN KUMANDALI PANEL
MONTAJ İŞLEMLERİ.
1) Uygun girintide bir tornavida ile uzaktan
kumanda gövdesinden sabitleme açıklığını
ayırınız. 1-15). Uzaktan kumandalı paneli ısı
kaynaklarından uzak ve ortamın sıcaklığını
doğru şekilde tespit edebilecek uygun pozisyonlara monte ediniz.

panel gövdesini sabitleyiniz.
5) Teçhizata güç verdikten spnra, uzaktan
kumandalı panel ve cihaz arasındaki iletilim
dengelenecek şekilde ayarlamayı yapmadan
önce yaklaşık 30 saniye bekleyiniz.

2) Tedarik edilen uygun vidaları kullanarak ankastre bir kutu üzerine veya duvarlara, panelin
arka bölümündeki uygun delikler ile uzaktan
kumandalı paneli monte ediniz.

BAKIM PERSONELİ

3) Uzaktan kumandalı paneli şemasında belirtildiği gibi (şek. 3-1 ve 3-2) elektrik terminaline
bağlayınız.
Bağlantı minimum 0,50 mm2 ve maksimum
1,5 mm2 seksiyonlu ve makismum 50 metre
uzunlukta teller kullanarak yapılır.
NOT: doğru bir kurulun için, elektrik sistemleriyle ilgili yürürlükteki standartlara göre
uzaktan kumandali panelin bağlantısı için
ilgili bir hat sağlayınız. Eğer bu mümkün
olmazsa, elektrik kablolarından kaynaklanan
olası rahatsızlıklar uzaktan kumandalı panelin
çalışmasında sorun yaratabilirler.
4) Basıncı girerek destek Uzaktan kumandalı

1-15

12

3 yollu vana
Audax TOP ErP üniteleri, kullanım biriktirme
su haznesinin yöntemini için 3 yollu bir valfo
yönetmeyi sağlarlar. Çalışma mantığı, toplama
deposu tarafında kullanım suyu istendiğinde,
sistemin, sadece depoya sıcak su yönlendirmesi
için 3 yollu bir vanayı kontrol etmesini ve 60°C
'de su tedarik etmek için maksimum kapasitede
işlem yapmasını öngörürü (çalışma limitleri ile
uyumlu olarak).
Çalışma için terminal kutusunun PIN 18, N ve 10
arasında 3 yollu vanayı bağlayınız. 1-12). PIN 18
(Hat) ve N (Nötr) vanaya güç sağlarlarken (1ph ~
230V, 2A max), PIN 10 üzerinde kumanda sinyali
mevcuttur (1ph ~ 230V, 2A max).
Yaylı dönüş vanası kullanıldığında sadece PIN
10 ve N bağlayınız.
Kullanım suyu isteği sinyali, terminal kutusunun
PIN 15 ve 13 arasındkai devreyi kapatan, Dry
Contact türünde (25mA @ 12V'den fazla kontakt
kalitesi) olmalıdır (bakınız Şek. 1-12).
Dikkat: kullanım suyu isteği, hem ısıtma modunda hem de soğutma modunda programlanan
çalışma moduna göre büyük önceliğe sahiptir.

Ergime: Isıtmada çalışma sırasında, dış ortam
koşullarına göre, ünite, olası buz oluşumlarından dış bataryayı temizlemek için buz çözme
devirlerini gerçekleştirebilir. Bu koşullarda,
çıkıştaki suyun istenen sıcaklığını garanti
etmek mümkün değildir, bu genel comfort
azaltabilir (PIN: 4-N)

Ünite Durdur veya Ergime sinyalleri
Terminal kutusu üzerinde bazı özel çalışma koşullarını belirtmek veya dış üniteyi durdurmak

Ek su sirkülatörü (ADD WP).
12 ve N terminalleri ile yardımcı su sirkülatörü
bağlamak mümkündür. Ayarlama aşağıdaki
gibidir:
1) Isı pompasının ana sirkülatörünün çalışmasına göre açık veya kapalı, kullanım girdisinin
etkinleştirilmesi durumunda sistem tarafından
bir istek varsa pompa açıktır;
Dış Isı Kaynağı talebi için sinyal (EHS).
Terminal kutusundaki PIN 4 ve N arasında
(bakınız Şek. 1-12) uzaktan kumandalı panel ile
ayarlanabilir bir çıkış mevcuttur (1ph ~ 230V, 2A
max) (bakınız Parag. 3.2).
Dış hava sıcaklığının değerina bağlı olarak iki
farklı olası strateji vardır:
1) Isı pompasını kapatılması ve yardımcı ısı kaynağının etkinleştirilmesi. Bu fonksiyon, eğer
dış hava sıcaklığı uzaktan kumandalı panel ile
ayarlanan değerin altındaysa etkinleşir (bakınız
Parag. 3.2). Bu alanda ısı pompası, yardımcı
ısıtıcı aşağıdaki mantığa göre etkinleşirken
kapanır:
t0/0''TVZVOTDBLMʓOOBZBSOPLUBTOO
çalışmasında.

Dış alarm girişi.
Terminal butusunun 21. terminalinde (bakınız
Şek. 1-12) üniteyi kapanmaya zorlayan dıştan
bir alarm (temiz kontakt) almak mümkündür.
Kontakt kapatıldığında (pin 21 ve 3 arasında)
tüm sistem kapanır (Ünite kapalıa, su sirkülatörü
kapalı, GMC kartı alarm n°2). Temiz kontakt
açılınca son konfigürasyona göre çalışarak ünite
yeniden başlatılır. Bu sinyal farklı türdeki dış
kontrol sistemleri ve/veya güvenlik cihazlarından
HÚOEFSŔMNŔʰPMBCŔMŔS½SOFʓŔOUFIMŔLFEVSVNVOEB
dış güvenlik cihazından gönderilen bir alarm
sinyali ile kontakt kapatılabilir. Bu modda dış
ünite, kontakt yeniden açılmayana kadar yeniden
başlamayarak kapanır.

2) Isı pompası ile tedarik edilen termik gücün
yetersiz olması durumunda hem ısı pompası
hem de yardımcı ısıtıcı eş zamanlı olarak etkinleşir. Bu fonksiyon, dış hava sıcaklığı uzaktan
kumanda paneli ile ayarlanan değerden az ise
etkinleşir (bakınız Parag. 3.2). Bu alanda ünite
açık kalırken, sadece suyun sıcaklığı uzaktan
kumandalı panel ile ayarlanabilir 10 dakika

BAKIM PERSONELİ

Frekans sınırlandırması.
Üniteyi maksimum düşük bir frekansta çalışmaya
zorlamak için (oluşan gürültüyü azaltmak için),
terminal kutusunun PIN 13 VE 14 arasında temiz bir kontakt türü anahtar (25mA @ 12V'den
fazla kontakların kalitesi) sağlayınız (bakınız Şek.
1-12). Kontakt kapalıyken ünite standart olana
göre maksimum bir frekansta, standart modda
ise tersi şekilde çalışacaktır.
Doğru çalışma için uzaktan kumandali paneldeki
ilgili parametreyi konfigüre etmek gereklidir
(bakınız Parag. 3.2).
Maksimum gürültü azaltımı kompresörün
maksimum çalışma frekansının %75'inde yaklaşık 3dB'dir.

t"MBSNLPNQSFTÚSàOEVSNBTOBOFEFOPMBOCŔS
alarm koşulu gösterilir (PIN: 5-N)

için 5°C'den az ayar noktasının altına inerse
yardımcı ısıtıcı çalışır (bakınız Parag. 3.2).
Yardımcı ısıtıcı suyun ayar noktasına ulaşıldığında kapanır.
NOT: kullanım sıcak suyu isteği etkinleştirildiğinde (pin 13-15arası kontakt kapalı) ısı pompoası yeniden açılır ve yardımcı ıstıcı kapanır.
Dikkat: herhangi bir dış enerji kaynağı monte
edilmesi durumunda, sistemi suyun sıcaklığının
aşırı uç noktalarından korumak için su devresine
bir termik anahtar sağlamak ve monte etmek
gereklidir. Bu güvenlik cihazı yardımcı ısıtıcının
altında yerleştirilmelidir.

PİN TERMİNAL KUTUSU
Audax TOP ErP
Tanımlama
Talep edilen Kullanım Suyu
Kompresör Maksimum Frekans İndirgeme
3 yollu valf

PIN

Sinyal

Girdi (kontakt kalite anahtarı
>25mA@12V)
Girdi (kontakt kalite anahtarı
13 - 14
>25mA@12V)
Çıktı 230Vac (18-N: Besleme,
10 - 18 - N
10: sinyal)
13 - 15

Limitler

Montaj kodu Menü
33AW-CS1B

N.A.

153

N.A.

5-6

1 ph ~ 230V, 2A

N.A.

Dış Isı Kaynağı Talebi

4-N

Alarm

5-N

106 - 148 - 150 - 151
- 152 - 154 - 155
1 ph ~ 230V, 2A
147

Yardımcı Sirkülatör

12 - N

1 ph ~ 230V, 2A

156 - 157

Alarm Girişi

21 - 3

Girdi (kontakt kalite anahtarı
>25mA@12V)

N.A.

N.A.

Açık/Kapalı

6-3

Temiz temas

N.A.

N.A.

Isıtma/Soğutma

7-3

Temiz temas

N.A.

N.A.

1 ph ~ 230V, 2A

13
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için bazı sinyaller mevcuttur.
Mevcut sinyaller şunlardır:

KULLANICI

1.10 YEDEK AKSESUARLARIN
BAĞLANTISI

MONTAJ PERSONELİ

Isıtma / soğutma sistem sirkülatörü Sirkülatör gelişmiş fonksiyonları ayarlamaya yarayan
elektrik bir kumanda ile donatılmıştır. Doğru
çalışması için sisteme en uygun çalışma türünü
seçmek ve enerji tasarrufuna odaklı mevcut
aralıkta hız seçmek gereklidir.
Sistem ısıtma / soğutma sirkülatörleri hidrolik
kollektör altında ortam ısıtma ve soğutma isteklerini yönetir.
 4BCŔUIŔESPMŔLZàL ͅ1$  ʰFL GBCSŔLB
ayarı. Sirkülatör, sistem tarafından istenen ısı
isteğini azaltmak için (akım azaltması) basınç
seviyesini (hidrolik yük) sabit tutar. Bu ayarlamalar ile sirkülatör, tüm devrelerin aynı düşüş
için dengelenmesi gerektiği yerde zemindeki
tüm sistemler için uygundur. İlgili güç skalasında saat yönünde selektörü döndürerek
minimumdan maksimuma güç skalasını seçek
mümkündür.

mel sağlık koşulları Minimumdan maksimuma
güç skalasını selektörü ilgili güç skalasında
saat yönünün tersinde döndürerek seçmek
mümkündür.
Ayarlama. Sirkülatörü ayarlamak için selektörü
istenen kavise yerleştirerek çeviriniz.
0UPNBŔL IBWBMBOESNB GPOLTŔZPOV  ʰFL
1-16). Sirkülatör, sirkülatörde hava içeriği hava
vanasıyla dışarı atılacak şekilde minimumdan
maksimuma hızı değiştirerek 10 dakika çalışmasını etkinleştiren bir fonksiyon ile donatılmıştır.
(FSÎFLTàSFEFUFʰIŔT yana bir halka (2 şek. 1-16)
sirkülatörün çalışma durumu hakkında farklı
renklerle bilgi sağlar.
NOT:
* Değişken basınçlı yöntem (PP) radyatörlü
ısıtma sistemlerinde tavsiye edilir.
* Sabit basınçlı yöntem (CP) zeminde ısıtma
sistemleri için tavsiye edilir.
*Tüm hidronik kavisler minimum, orta ve maksimum hız ile basınç modunda belirtilmiştir.

 ,TNŔ IŔESPMŔL ZàL ͅ1 7   ʰFL  
Sistem tarafından istenilen (akım azaltma)
azaltmada basınç seviyesini (basınç yükü) kısmen azaltmaya yarar. Bu fonksiyon sayesinde,
sirkülatörün elektrik tüketimi azaltılmıştır:
pompa ile kullanılan enerji (güç) basınç ve akış
seviyesi ile azalır. Bu ayarlama ile, tek boru veya
iki borulu kurulumlara özellikle uygun olarak,
sirkülatör sistemin çoğunluğunda mükemmel
performanslar garanti eder. Hidrolik yükün
indirgenmesi ile, kondüktörde, vanalarda ve
radyatörlerde su akışının rahatsız edici sesleri
ihtimali engellenir. Termik ve akustik mükem-

BAKIM PERSONELİ

KULLANICI

1.11 SİRKÜLASYON POMPASI (AUDAX
TOP 6-8 ErP VERSİYONU İÇİN).
Sistem, hız reglatörüyla donatılmış sirkülatörler
ile verilir.
Bu ayarlamalar makine çözümlerinin büyük
çoğunluğu için uygundur.

Açıklamalar:
1 - Otomatik havalandırma yöntemi çalışması
2 - Çalışma durumunu belirtmek için ışıklı halka
3 - Kısmi işletme düşüşü
4 - Sabit işletme düşüşü
5 - Çalışma yöntemi selektörü

1-16

Led
Yeşil (açık)

Tanımlama
Normal çalışma

5FʰIŔT

Nedeni

Çözüm

Eğer sirkülatör otomatik havalandırOtomatik havalandırma sirkülatör 10 dikika havalan- Sirkülatörde hava mevcu- ma fonksiyonunu sıklıkla gerektiriişlemde
dırmayı gerçekleştirir
diyeti
yorsa çalışma modunu doğru şekilde
ayarlamak gereklidir.
a) gerilim aralık dışı (160
a) beslemeyi kontrol ediniz
Arıza durumu
Arızalı durum kayboldu÷ 253V)
Kırmızı (açık)
Sirkülatör işler durumda ğunda sirkülatör yeniden
b) sistemdeki suyu ve ortam sıcaklıYeşil (yanıp sönüyor)
b) yüksek sirkülatör sıcakfakat durmuş
çalışmaya başlar
ğını kontrol ediniz
lığı
Bir arıza nedeniyle sirkülaKırmızı (yanıp
eğer problem çözülmezse sirkülatörü
Sirkülatör bloke
tör otomatik olarak başla- sirkülatörü kontrol ediniz
sönüyor)
değiştirin
tılamıyor
a) elektrik bağlantılarını kontrol
ediniz
a) sirkülatör bağlı değil
Yeşil
(hızlı yanıp sönme)

Led (off)

sirkülatör çalışmıyor

elektrik gücü beslenmiyor

b) Led hasarlı
c) elektronik hasarlı

b) sirkülaötrün çalıştığını kotnrol
ediniz
c) sirkülatörü değiştiri

14
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Audax TOP 6 ErP

B

KULLANICI

A

Audax TOP 8 ErP

A
Açıklamalar:
A - Su akış hızı (l/s)
B - Mevcut statik basınç (kPa)
1-17

15
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B
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1.12 SİRKÜLASYON POMPASI (AUDAX
TOP 12-16 ErP VERSİYONU İÇİN).
Pompanın arayüzü 2 kontrol yönteminde 6
basınç sistemi arasından seçim yapmayı sağlar:
tTBCŔUCBTOÎHàÎLBWŔTŔ $1
tLBWŔTPSBOUMCBTOÎ 11

Ayarlama prosedürü
1) Fabrika ayarları
2) 10 saniye boyunca düğmeye basınız
3) Her basışta ayarlar değişiyor
4) Düğmeye basılmazda 10 sn sonra
5) LED “I” veya “II” veya “III” her zaman yanıyor.

Sabit Basınç Kavisi CP3
Pompa ayarlama moduna getirilir - LED yanıp sönmeye başlar.
LED “I”, “II”, “III” aydonlatılmıştır / kontrol kavisi ve yöntem değişir (*)
Ayarlama değişti - pompa çalışma moduna döner
Pompa seçilen kavis ve yöntem ile işlemdedir.

(*) Düğmeye basınca, kontrol yöntemleri devirsel olarak değişirler (CP3 - CP2 - CP1 - PP3
- PP2 - PP1)
PP1 (hızlı yanıp söner) led “I”

KULLANICI

PP2 (hızlı yanıp söner) led “II”
PP3 (hızlı yanıp söner) led “III”
CP1 (yavaş yanıp söner) led “I”
CP2 (yavaş yanıp sönüyor) led “II”
CP3 (yavaş yanıp sönüyor) led “III”
Min akış hızı=1 ; Maks akış hızı=3
NOT:
* Değişken basınçlı yöntem (PP) radyatörlü
ısıtma sistemlerinde tavsiye edilir.
*

Sabit basınçlı yöntem (CP) zeminde ısıtma
sistemleri için tavsiye edilir.

BAKIM PERSONELİ

* Tüm hidronik kavisler minimum, orta ve maksimum hız ile basınç modunda belirtilmiştir.

Audax TOP 12-16 ErP

B

A

Açıklamalar:
A - Su akış hızı (l/s)
B - Mevcut statik basınç (kPa)

1-18
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2.1 TEMİZLİK VE BAKIM.
Dikkat: ısıtma tesisatlarının bakım müdahalelerinin periyodik (bu konuyla ilgili olarak işbu
kılavuz kitapçığın teknik personele yönelik bölümündeki “cihazın senelik bakım ve kontrolü”
başlığına bakın) olarak yapılması gerekmekte
olup, yerel ve bölgesel yasal düzenlemeler uyarınca da belli aralıklarla enerji verim kontrollerinin
yapılması gerekmektedir.
Bu, l’Audax Top ErP, seçkin kılan güvenlik,verim
ve işlev özelliklerinin zaman içinde değişime
uğramadan muhafaza edilmesine olanak sağlar.
Bölgenizdeki yetkili teknisyen ile senelik bakım
ve temizlik kontratı düzenlemenizi tavsiye ederiz.
Audax Top ErP kasasının temizliği için nemli
bezler ve saf sabun kullanın. Pürüzlü veya toz
deterjanlar kullanmayın.

karar verilirse, öncelikle elektrik, su ve yakıt
kaynaklarının kesilmiş olduğundan emin olarak
ilgili işlemleri uzman personele yaptırın.
½NSàCŔUNŔʰàSàOOPSNBMFWTFMBULMBSHŔCŔŔNIB
edilmemelidir ve ortamda terk edilmemelidir,
fakat yetkili bir firma tarafından temizlenmelidir.
İmha etme talimatları için imalatçıya danışın.

KULLANICI

2.2 GENEL UYARILAR.
Cihazın çocuklar ve tecrübesiz kişilerce kullanımını yasaklayınız.
Cihazın bir süreliğine devredışı bırakılmasına
karar verilmesi durumunda aşağıda belirtilen
işlemlerin yapılması gerekir
a) antifriz kullanılmayan durumlarda tesisat
suyunu boşaltın;

MONTAJ PERSONELİ

2

KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

b) elektrik, su ve gaz beslemelerini kesin (eğer
sonuncu var ise).
tDikkat: her türlü elektrikli aletin kullanılması
aşağıdaki temel kurallara uyulmasını gerektirir:
- cihazı el ya da ayaklarınız ıslak veyahut da
nemli vaziyette tutmayınız; ayakkabısız ve
yalınayak da tutmayınız;
- elektrik kablolarını çekiştirmeyiniz;

BAKIM PERSONELİ

- cihazın uzun süreli olarak kullanılmaması
durumunda elektrik kablosunun prizden
çıkartılması gerekir.
2.3

KESİN OLARAK DEVRE DIŞI
BIRAKILMASI.
Audax Top ErP tamamen etkisiz bırakılmasına

17
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2.4 UZAKTAN KUMANDA PANELİ.

12:34

4

Ma 8 Lug 2014

20.6 °C

67%
13°C

Zona 1
Set ambiente 21.0°C

2

Modo

Zona

3

Menu
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KULLANICI

1

Açıklamalar:
1 - Veri onaylama ve hafızaya alma için basınçlı
genel parametre selektörü
2 - Sol bağlamsal düğme
3 - Sağ bağlamsal düğme
4 - Ekran
2.5 SİSTEM KULLANIMI.
Güç verildiğinde cihaz kapatmadaki önceki
duruma gelir, mevcut olanlar arasında istenilen
yöntemi devirsle olarak seçmek için "Mod"
düğmesine basınız.
Mevcut durumdaki çalışma yöntemi solda altta
bulunan ilgili ikon ile belirtilir (Şek. 2-2).

2-1

göre aralarında aşağıdakilerin bulunduğu sisteme
referans edilen çeşirtli bilgiler gösterilir:
Durum
nn
nn

Ayrıca ana ekrandaki sistemin konfigürasyonuna

Tanımlama
Ortam nem değeri (eğer nem
sondası varsa)
Dış sıcaklık değeri (etkinleştirilmiş dış sonda ile)
Ortam ısıtma veya soğutma
isteği işlemde

olan bir parametre gösterilir (konfigürasyona
göre değişir), sistem bir kez verileri elde ettiğinde
("Veri beklemede..." yazısı ile belirtilir) genel
selektörü çevirerek ve oparametrenin değişimini
onaylayarak değiştirmek mümkündür.
Konfögürasyona göre karşılaşılma ihtimali olan
değerler şunlardır:
- Ortam ayarı: alanın ortam sıcaklığını tanımlar.

Comfort sıcaklığında çalışma

- Akış ayarı: alanda sistemin akış sıcaklığını
tanımlar.

Economy sıcaklığında çalışma

- Akış ofseti: dış sondanın çalışma kavisini
değiştirir.

Manüel modunda çalışma
Etkinleştirilmiş dış sonda
Arıza durumu
Ekranın alt bölümünde değiştirmesi mümkün

Durum

Tanımlama

Kullanım suyu

Soğutma

Isıtma

Antifriz

Stand-by(Bekleme)

Devreye sokulmuş

Devreye sokulmuş

Devreye sokulmuş

Etkin

Yaz

Devreye sokulmuş

Devreye sokulmuş

Devreye sokulmuş

Etkin

Soğutma

Devreye sokulmuş

Devreye sokulmuş

Devreye sokulmuş

Devre dışı

Kış

Devreye sokulmuş

Devre dışı

Devreye sokulmuş

Etkin
2-2
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- “Menü” düğmesine basınız (ref. 3 şek. 2-1),
genel selektöre basarak (rif. 1 fig. 2-1) la voce
“Saat ve Programlar” bölümünü, sonra “Saat
aralıkları” seçiniz.
- Menüye girdikten sonra genel selektörü çevirerek belirtilen çeşitli bölümleri ayarlayınız,
değer ayarlanınca genel selektöre basarak
hafızaya alınız, her hafızaya almada sonrası
bölüme geçilir.
- Programlama sona erdiğinde "Onayla" düğmesine basınız.

Genel selektörü döndürünce, ortam sıcaklığı
değişir ve basınca değişim onaylanır, değişim
sembolünün “ ” kaybolması ile ekranda görüntülenir. Bu değişim etkin takvimin içindeki
sonraki saat aralığı değişimine kadara etkin
kalır.
2.7 DIŞ SONDA İLE ÇALIŞMA.
Sistem dış sondaya bağlı olduğunda ilgili sembol
ekranda gösterilir (
). Bu andan itibaren ortamın ısıtılması için sistemin akış sıcaklığı ölçülen
dış sıcaklığa göre dış sonda tarafından yönetilir
(Parag. 3.2 menü “Yardımcı” “Isı ayarlama ısıtma” ). Dış sondanın ofsetini değiştirerek genel
selektörü kullanarak çalışma kavisini değiştirmek
mümkündür (Şek. 3-2).
2.8 SAAT VE PROGRAMLAR
Bu menüde sistemin tarihini ve sattini değiştirmek yanı sıra ayrıca comfort ve economy modunda çalışma için saat bölümlerini ayarlamak
mümkündür.
t 5BSŔI WF TBBU 6[BLUBO LVNBOEBM QBOFMŔO ŔML
elektrik beslemesinde veya gerilimin düşmesi
durumunda tarih ve saat ayarlamak, aşağıdaki
gibi devam etmek gereklidir.
- -“Menü” düğmesine basınız (ref. 3 şek. 2-1),
genel selektöre basarak (rif. 1 fig. 2-1) la voce
“Saat ve Programlar” bölümünü, sonra “Tarih
ve saat” seçiniz.
- Menüye girdikten sonra genel selektörü çevirerek belirtilen çeşitli bölümleri ayarlayınız,
değer ayarlanınca genel selektöre basarak
hafızaya alınız, her hafızaya almada sonrası
bölüme geçilir.
- Programlama sona erdiğinde "Onayla" düğmesine basınız.

0 2

4

6

[3] 17:45 - 23:00
[4] 24:00 - 24:00

Annulla

Conferma

t Alan Programı. Bu menünün içinde saat
aralıkları alana atanırlar (1'den 4'e takvimler).
Takvimi tek bir güne veya bir grup güne atamak mümkündür. (tek gün, Pazartesi - Cuma,
Cumartesi - Pazar, Pazartesi - Cumartesi,
Pazartesi - Pazar).

Rahat bir seçim için alt bölümde seçilen ilgili
takvimin grafik bölümü gösterilir (bakınız şek.
aşağıda).
2-5
IMPOSTA DATA
ORA1
Programma
per E
Zona

Giorno/i:

Lunedì - Domenica

Calendario: 1
0 2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24

Esci

Indietro

A

O

2014

Tatil dönemi boyunca antifriz fonksiyonu

Ora:
Annulla

1

2014

08

2014

2
Atti a acan e:

Annulla

A

O

Si
Con erma

Her gün 4 farklı çalışma programı ile kişiselleştirilebilir.

Apr
MI

08

8 10 12 14 16 18 20 22 24

[1] 06:15 - 08:30
[2] 11:30 - 13:45

MESE

ORA

MESE

02

Calendario: 1

24

Data:

ine:

GIOR O

2-4

GIOR O

2-3

Ini io:

IMPOSTA DATA
E ORA
Programma
Orario
Risc.

tTatil Programı (
). Gerekli olduğu durumda belli bir süre için sistemin çalışmasını durdurmak mümkündür. "Saatler ve programlar"
menüsüne giriniz ve "Tatil programı" bölümünü seçiniz ve önceden ayarlanan takvimlerin
göz önüne alınmayacağı sistemin çalışmasını
durdurmanın iistendiği süreyi ayarlayınız.

IMPOSTA DATA E ORA

2-6
IMPOSTA
DATAacan
E ORA
Programma
e
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t.BOàFM
). Uzaktan kumandalı panel, alanın
ortam sıcaklığını yönetmek için ayarlanmışsa,
gerektiğinde manüel olarak veya belli bir süre
için değeri değiştirmek mümkündür.

Bu 4 takvim ayarlandığında haftanın çeşitli
günlerine ve ihtiyaçlara göre kullanım fonksiyonuna birleştirmek mümkündür.

KULLANICI

t&DPOPNZ
). Economy modunda aşamalar boyunca çalışma modunun yanında ilgili
ikon belirir.

garanti edilir.

modunda çalışacaktır.

TO

6
Con erma

t Saat aralıkları. Uzaktan kumandalı panel
sistemin comfort modunda içindeki 4 çalışma
saat aşaması ile 4 takvim ayarlamaya yarar, bu
4 saat aşaması dışındaki sürede sistem economy

19
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2.6 COMFORT / ECONOMY / MANÜEL
ÇALIŞMA.
Takvimler bir kez değiştirildiğinde, ve ilgili günlere bağlantı yapıldığında sistem, ayarlandığını
gibi "comfort" modundan "economy" moduna
geçerek otomatikte çalışır.
t$PNGPSU
). Comfort modunda aşamalar
boyunca çalışma modunun yanında ilgili ikon
belirir.

MONTAJ PERSONELİ

2.9 AYAR MENÜSÜ.
"Menü"'ye basınca sistemin kullanımını kişileştirmeye yarayan bir değişken listesine erişmek
mümkündür.
"Sağ" veya "sol" düğmeye basarak açılan menüler
arasında gezinme genel selektörüün döndürülmesi ile menü altında görüntülenen menülerde
ilerleyerek gerçekleşir. Belirtilenin seçimi aynı
selektörün basılmasıyla gerçekleşir. Sonradan

Set Point Zona 1
Set Point Zona 2
Set Point Sanitario
Orologio e programmi
In orma ioni
Esci

Indietro

ANA MENÜ
Menü maddesi

Time and Program
Information
Historical alarm code

KULLANICI

2-7

Menu

Genellikle mevcut menüler listelenmiştir

4FU1PJOU;POF

Tanımlama
Alanın kullanımı için çalışma parametrelerini tanımlar
Tarih / saat ve çalışma saat aralıklarını tanımlar
Sistemin çalışma verilerini görüntüler
Son 10 arızanın listesini görüntüler

Service

Menü yetkili bir teknisyene atanan şifre ile kornur

Language

Uzaktan kumandalı panelin çalışma dilini tanımlar
Menù Set Point Zone

Menü maddesi

Tanımlama

Aralık

Varsayılan

Set comfort heat

Comfort aşamasında ısıtma alanında ortam sıcaklığı

15 ÷ 35 °C

20

Set economy heat

Economy aşamasında ısıtma alanında ortam sıcaklığı

5 ÷ 25 °C

17

Alan ortam ısıtma modunda akış sıcaklığı

5 ÷ 85 °C

40

Set flow heat
Offset flow heat

Isıtmadaki alanda ofset sıcaklığı

- 15 ÷ + 15°C

0

Set comfort cool

Comfort aşamasında soğutma alanında ortam sıcaklığı

15 ÷ 35 °C

25

Set economy cool

Economy aşamasında soğutma alanında ortam sıcaklığı

15 ÷ 35 °C

28

5 ÷ 85 C

8

-15 ÷ + 15 °C

0

Aralık

Varsayılan

Set flow cool

BAKIM PERSONELİ

basarak menünün seviyelerinde derinlemesine
ilerlemek ve "Geri" düğmesine basarak önceki
seviyeye dönmek mümkündür, doğrudan manüeden tamamen çıkmak için, normal çalışma
başlangıç penceresine dönerek "Çık" düğmesine
basınız.
Değiştirilen parametreyi onaylamak için genel
selektöre basınız.

Offset flow cool

Alan ortam soğutma modunda akış sıcaklığı
Soğutmadaki alan için ofset sıcaklığı

İsteğe uyarlanmış değer

Menù Time and Program
Menü maddesi
Date and time
Time slots

1SPHSBN;POF

Program Holiday

Tanımlama
Mevcut tarih ve saati ayarlama
Economy ve comfort modlarında çalışma için saat aralıklarını belirtir

Kontrol edilen alanın saat programı

Pzt - Sa
Calendar 1
Cmt - Pzr
Calendar 3

Sistemin sıcak su ısıtma fonksiyonu ve ortam ısıtma ve/veya soğutmayı
devre dışı bıraktığı süreyi tanımlar.
Ayarlanan günler bitince önceki etkin fonksiyonlar sıfırlanırlar.

Devre dışı

Menù Information
Menü maddesi
Flow temperature
External temperature

Tanımlama
Sistem çıkışında anlık sıcaklık
Dış aonra tarafından belirlenen dış sıcaklık

Flow temp. system calc.
Dew point

Akış sıcaklığı

Firmware board version

Isı pompası kartı yazılım revizyonu

Firmware display version

Uzaktan kumandalı panel üzerine kurulan ekranın software revizyonu

H.P. hours of operation

Isı pompasının çalışma saatleri sayısı

Mode of operation H.P.

Isı pompasının çalışma yöntemlerini tanımlar
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İsteğe uyarlanmış değer

Menù Historical alarm code
Alarm reset
Historical alarm code, parag. 2.10
Menù Service
Menü maddesi

Tanımlama

Aralık

Varsayılan

İsteğe uyarlanmış değer

Aralık

Varsayılan

İsteğe uyarlanmış değer

ITA - ENG

ITA

Menü yetkili bir teknisyene atanan şifre ile korunur
Menù Language
Menü maddesi

Tanımlama
Uzaktan kumandalı panelin çalışma dilini tanımlar

KULLANICI

Language

MONTAJ PERSONELİ

Tanımlama

"Çık" düğmesine basınca genel ekrana dönülür
ve arıza bulunması sembol ile
görüntülenir.

"Arıza geçmişi" menüsüne girmek (Şek. 2-9),
listeyi görmek için genel selektörü döndürmek
gereklidir.
"Arıza geçmişi" menüsünde "Arıza resetle" bölümünü seçerek listeyi resetlemek de mümkündür.

BAKIM PERSONELİ

2.10 HATA VE ARIZA HALLERİNİN
BİLDİRİLMESİ.
Sistem ilgili arıza kodu ile dikkat ekranının belirmesiyle olası arızayı bildirir (Şek. 2-8).

Arızasnın geçmişini görüntülemek için sistemde
berlienen son 10 arızasnın sırayla görüntülendiği
2-8
E ORA
AIMPOSTA
OMALIADATA
I CORSO

Anomalia n
Esci

Reset

2-9
IMPOSTA
E ORA
StoricoDATA
Allarmi

Indice storico:

1

Codice allarme:
Anomalia n
alle 1 :0 il

Esci

2 Lug 2014

Indietro
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2.22 GMC KART ALARM KODLARI
GMC kartında kartla ilgili olası hataları belirtmek için bir LED lambası bulunmaktadır. LED
lambası yanıp sönmesi ile, aşağıdaki tabelaya
göre hata kodunu belirlemek mümkündür. Bir
çok hata olması durumunda o sırada çözülmeyecek olan büyük öncelikli hata görüntülenecektir.
Normal çalışma durumunda LED ½ Hz frekanHata
kodu

İşaretlenmiş anormallik

sında yanıp söner.
Hata olması durumunda, Led 4 saniye boyunca
sönük kalır, 1Hz frekansında hatanın koduna
eşit sayıda yanıp söner, sonra yeniden 6 saniye
boyunca sönük kalır. Hata kodunun 2 şifreden
oluşması durumunda birinci ve ikinci şifre
belirtme arasında 2 saniye yanıp sönme durur.

sında 2 yanıp sönme. 2 saniye kapalı. 1Hz frekansında 3 yanıp sönme. 6 saniye kapalı. Kapatmada,
problemin çözülmesinde veya büyük öncelikli bir
arıza durumunda deviri tekrar ediniz.

½SOFLIBUB-&%TBOŔZFLBQBM)[GSFLBO-

Koruma fonksiyonu/not

Sistem durumu / Çözüm
Eğer etkinse, tüm sistemi ve Çıkış/Üretim
kapatın

0

Dış alarm sinyali

2

Soğutma sıcaklığı sensörü (TR)

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

1. Soğutma sıcaklığı sensörü kontrol ediniz
(TR)
2. GMC panosunu kontrol ediniz

3

GMC hava sıcaklık sensörü

Tüm korumalar etkin

1. GMC dış sensörünü kontrol ediniz
2. GMC panosunu kontrol ediniz

4

Uzaktan kumandalı paneli kontrol
iletişim kaybı

Son kumandalar için olduğu gibi aktif sistem

1. GMC panosu ve Uzaktan kumandalı panel
arasındaki kabloları kontrol ediniz
2. GMC panosu ve Uzaktan kumandalı paneli
kontrol ediniz

7

Su sensörü hatası

Koruma yok

1. Hava bulunmasını ve/veya sistem sirkülatörünü kontrol ediniz

8

EEProm Çöktü

Koruma yok

Kontrol panelini kontrol ediniz. Eğer arızalı
ise, değiştiriniz

9

Ünite ayarları

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

Uzaktan kumandalı panel ayarlarını kontrol
ediniz.

10

4 yollu valf arızalı

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

4 yollu vana bobini kontrol ediniz

11

RS485 iletişim kaybı (6 türü sistem
konfigürasyonu)

Son kumandalar için olduğu gibi aktif sistem

1. Kabloları kontrol ediniz
2. GMC panosunu kontrol ediniz

12

İnvetör kartı sinyali veya kompresör
sıcaklık sensörü kaybı

Koruma yok

1. Kabloları kontrol ediniz
2. GMC panosunu kontrol ediniz

13

Su çıkış sıcaklık sensörü

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

1. Çıkış Su Sıcaklığı Sensörü Kontrol ediniz
2. GMC panosunu kontrol ediniz

15

Invertör hava sıcaklık sensörü (TO)

Tüm korumalar etkin

1. Hava İnvertör sensörünü kontrol ediniz
(TO)
2. İnvertör panosunu kontrol ediniz

16

G-Tr İnvertör kısa devre koruması

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

1. Yeniden etkinleştirilmiş olmasına rağmen
invertör anında durur
2. Kablo şebekesi için İnvertör panosunu
kontrol ediniz.

18

Kompresöt rotorunun pozisyon kontrol hatası

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

1. Yeniden etkinleştirilmiş olmasına rağmen
invetör hemen durur - invertör panosunu
kontrol ediniz
2. Üçfazlı gerilimi kontrol ediniz

19

İnvertör akım sensörü hatası

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

1. İnvertör akım sensörü hatasını kontrol
ediniz.
2. İnvertör panosunu kontrol ediniz

20

Isı şanjörü soğutma veya kompresör
emme sensörleri (TE( / (TS)

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

1. Isı eşanjörü sensörü kontrol ediniz (TE,TS)
2. İnvertör panosunu kontrol ediniz

21

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

1. Akış sıcaklığı sensörü kontrol ediniz (TD)
2. İnvertör panosunu kontrol ediniz

22

Fan motor hatası

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

1. Hatalı pozisyon saptaması
2. Çalışan dış fan motoru aşırı yük koruma
devresi
3. Dış fan bloke oldu
4. İnvertör panosunu kontrol ediniz

24

İnvertör kartı diğer hatalar

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

25

Kompresör bloke oldu

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

22

1. Kompresör bozuk - kompresörü değiştiriniz
2. Hatalı komprasör kabloları
3. Üçfazlı gerilimi kontrol ediniz

İşaretlenmiş anormallik

Koruma fonksiyonu/not

Sistem durumu / Çözüm

Akış sıcaklığı hatası

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

1. Gaz kaçakları için soğutma devrini kontrol
ediniz
2. Arıza PMV
3. TD sensörü çalışmasını kontrol ediniz.

27

Kompresör bozuk

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

1. Beslemeyi kontrol edin: CA 220-s40V +/10V
2. Soğutucu devir aşırı yüklü
3. Kontrol ediniz

28

Düşük basınç anahtarı

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

29

Yüksek basınç anahtarı

Kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmıyor

BAKIM PERSONELİ

KULLANICI
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Hata
kodu

23

Frekans

Elektrik yalıtım ölçümü (Besleme devresi/Kompresör)

Yıllık

Periyodik denetleme detayları

Çalışma kontrolü

Yıllık

Uzaktan kumandalı panel ile Isıtma/Soğutma Kontrolü.

Soğutucu kayıpları/ su kayıpları denetimi.

Yıllık

Gözle denetim ve kaıp ölçümü ile kontrol: Hiç bir kayıp
bulunamadı.

SU ısı eşanjörü denetlemesi (Kir veya Tıkanma)

Yıllık

Su kirliliğini kapalı devirde kontrol ediniz, Temizleyiniz.

Giriş /Çıkış su sıcaklık ölçümü

Yıllık

Sıcaklık ölçümü: Çalışma sırasında sıcaklık ölçümü.

Yıllık

Hiç bir kayıp veya anormal gürültü bulunmamalıdır.

Havalandırma otomatik vald denetimi

Yıllık

Su kaybı, hava tahliyesi.

Genişleme vazosu

Yıllık

Basınç yükleme arızaları, su kaybı veya yıpranma gözle
kontrolü

Akış şalteri

Yıllık

Çalışma sırasında işlem kontrolü

Güvenlik valfı

Yıllık

Su kaybı, Görünüş kontrolü, Boşaltma kontrolü.

Besleme ölçümü (Boş akım/nominal işlem)

Yıllık

Elektrik gerilim ölçümü: 230V ±23V

Besleme frekansı

Yıllık

Frekans kontrolü: 50 Hz

Hava ısı eşanjörü denetlemesi (Kir veya Tıkanma)

Yıllık

Gözle denetleme, tıkanmayı temizleyiniz

Fan denetimi (Çizik, hasar)

Yıllık

Fandaki çizikleri veya hasarları veya motordaki garip sesleri
kontrol ediniz.

Devir Parçaları (Kompresör, 4 yollu vana, motor darbe vanası)

Yıllık

Deneme devri ile çalışma kontrolü

İnvertör kontrol panel, GMC paneli, Terminal kutusu

Yıllık

Gevşemiş rakorlar veya terminaller var mı kontrol ediniz

BAKIM PERSONELİ

Pompa sirkülasyon denetlemesi

KULLANICI

Grup

MONTAJ PERSONELİ

3.11 PERİYODİK DENETİME MARUZ
KALANLAR
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3.12 TEKNİK VERİLER.
6

8

12

16

kW
kW
kW/kW

5,76
1,35
4,28

7,16
1,80
3,97

11,86
3,00
3,95

15,00
3,57
4,20

Nominal kuvvet
Emilim
EER

kW
kW
kW/kW

7,04
1,90
3,70

7,84
1,96
3,99

13,54
3,70
3,66

16,00
4,20
3,81

Yüksek sıcaklıkta uygulamalar için nominal kuvvet **
Nominal kuvvet
Emilim
COP

kW
kW
kW/kW

5,76
1,89
3,05

7,36
2,31
3,19

12,91
4,26
3,03

14,50
4,39
3,30

Nominal kuvvet
Emilim
EER

kW
kW
kW/kW

4,73
1,58
3,00

5,84
1,96
2,98

10,24
3,46
2,96

13,00
4,47
2,91

Yüksek sıcaklıkta uygulamalar için nominal kuvvet ***
Nominal kuvvet
Emilim
COP

kW
kW
kW/kW

5,43
1,95
2,77

7,25
2,58
2,81

10,87
4,05
2,68

12,17
4,08
2,98

Maksimum emilim
Ağırlık

kW
kg

2
61

2,7
69

3,85
104

6,5
116

Soğutucu gaz
Soğutucu miktarı

kg

R-410A
1,35

R-410A
1,81

R-410A
2,45

R-410A
3,385

Hidrolik devre
Su içeriği
Genişleme vazosu hacmi
Hidrolik basınç maksimum basınç
Hidrolik bağlantılar

l
l
kPa
in

1
2
300
1

1,2
2
300
1

2,5
3
300
1

2,5
3
300
1

Düşük sıcaklıkta uygulamalar için nominal veriler *
Nominal kuvvet
Emilim
COP

* Isıtma yönteminde koşulların: ısı eşanjörünün suyu 30 °C/35 °C sıcaklığında girer/kalır, dış hava sıcaklığı 7 °C db/6 °C wb. EN 14511 ile uygun özellikler.
Soğutma yönteminde koşullar: ısı eşanjörünün suyu 23 °C/18 °C sıcaklığında girer/kalır, dış hava sıcaklığı 35 °C. EN 14511 uygun performanslar.
** Isıtma yönteminde koşulların: ısı eşanjörünün suyu 40 °C/45 °C sıcaklığında girer/kalır, dış hava sıcaklığı 7 °C db/6 °C wb.
* Soğutma yönteminde koşulları: ısı eşanjörünün suyu 12 °C/7 °C sıcaklığında girer/kalır, dış hava sıcaklığı 35 °C. EN 14511 uygun performanslar.
*** Isıtma yönteminde koşullar: ısı eşanjörünün suyu 47 °C/55 °C sıcaklığında girer/kalır, dış hava sıcaklığı 7 °C db/6 °C wb. EN 14511 ile uygun özellikler.
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