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Sayın Müşteri,
Uzun süreli kullanım ve güvenlik garantisi veren, en iyi kalitedeki Immergas ürününü seçtiğiniz için tebrikler. Immergas müşterisi olarak ısı pompanızın
düzenli bir verim verebilmesi için hazırlıklı ve güncel, aynı zamanda da kaliteli bir satış sonrası hizmeti alacağınıza şimdiden güven duyabilirsiniz. Devam
eden sayfaları dikkatlice okuyunuz: Cihazın doğru şekilde kullanımı hususunda son derece faydalı tavsiyeler bulacaksınız. Bu tavsiyelere uyduğunuz takdirde
Immergas ürününüzden memnun kalacağınıza dair hiçbir şüpheniz olmasın.
Destek ve planlanmış bakım için Yetkili Immergas Satış Sonrası merkezleri ile irtibata geçiniz: bu merkezlerde orijinal yedek parçalar bulunmaktadır ve
çalışanları direkt olarak üretici tarafından eğitilmiş kişilerdir.

Genel Tavsiyeler
Tüm Immergas ürünleri uygun taşıma paketleri ile korunur.
Materyal kötü hava koşullarından korunmuş şekilde, kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
Kullanım kılavuzu ürünün ayrılmaz ve esas parçasıdır ve yeni bir kullanıcıya geçtiğinde ya da sahibi değiştiğinde ürünle birlikte yeni kullanıcısına mutlaka
verilmelidir.
Dikkatli bir şekilde depolanmalı ve talimatlara uyulmalıdır, tüm uyarılar kurulum, kullanım ve bakım aşamaları için önemli güvenlik bildirimleri sağlamaktadır.
Bu kullanım kılavuzu Immergas paketinin kurulumu için gerekli teknik bilgileri vermektedir. Paketin kurulumu ile ilgili olan diğer hususlar için (örneğin iş
yerinde güvenlik, çevre koruma, yaralanmaları engelleme gibi), yürürlükte olan mevzuata ve iyi uygulama kurallarına uygun hareket edilmesi gerekmektedir.
Yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sistemler yetkin profesyonel kişiler tarafından, sınırları Yasalarca belirlenmiş olan ebatlarda tasarlanmalıdır. Kurulum
ve bakım yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirilmeli ve aynı zamanda üreticinin talimatlarına uygun şekilde, profesyonel olarak yetkin olan
çalışanlar tarafından gerçekleştirilmeli, çalışan Yasa ile de öngörülmüş olan, tesis edilen sektöre özel spesifik teknik becerilere sahip olmalıdır.
Immergas cihazlarının ve de/ya da bileşenlerinin, aksesuar, kit ya da aletlerinin doğru olmayan kurulumu ya da montajı kişiler, hayvanlar ya da objeler için
beklenmedik problemlere neden olabilir. Doğru kurulumu yapabilmek için ürün ile birlikte gelen talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Bakım işlemi yetkin teknik personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Immergas Satış Sonrası Servisi kaliteli ve profesyonel bir hizmeti garanti eder.
Cihaz açık şekilde ifade edilmiş olan kullanım amacı doğrultusunda kullanılmak üzere gönderilmiştir. Başka şekillerde kullanımı uygun olmayan kullanım
olarak değerlendirilecek ve dolayısı ile potansiyel olarak tehlike arz edecektir. Kurulum, kullanım ya da bakım esnasında yürürlükte olan teknik mevzuata,
standartlara ya da bu kitapçık (ya da üretici tarafından bir şekilde verilmiş olan kitapçık) içerisinde yer verilmiş olan talimatlara aykırılık nedeni ile hata
meydana gelmesi halinde üretici herhangi bir hasar için akdi ya da ek akdi sorumluluk sahibi değildir ve cihazın garantisi de geçersizdir.
Isı pompalarının kurulumu hakkında yönetmelik ve yasa hükümleri hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıda adresi verilen Immergas internet sitesine
başvurabilirsiniz: www.immergas.com
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- Bakım uygulamaları (planlı, periyodik, rutin
ve özel bakımları da içerecek şekilde);
- Bertaraf etme (ürünlerin ve bileşenlerinin
yüklenmesi ve taşınması için dışarı çıkarılması)
ve aynı zamanda muhtemel donanımları ve de/
ya da eşdeğer bileşenleri ile değiştirilmesi
Duvar yüzeyi düz olmalı, arka tarafın erişimi
engelleyecek herhangi bir çıkıntısı ya da girintisi
olmamalıdır. Bu ürünler yere ya da kolon üzerine
kurulmak üzere tasarlanmamıştır (Şekil 1 – 1).
Immergas ürünlerinin kurulumunu yalnızca
profesyonel olan ve bu hususta yetki verilmiş
olan şirketler yapabilir.
Kurulum yürürlükte olan yasaların hükümlerine ve yerel teknik yönetmeliklere ve teknik
prosedürlere uygun olarak yapılmalıdır.
Aletin kurulumunu gerçekleştirmeden önce,
en mükemmel şekilde teslimatının yapılmış
olduğundan emin olunuz; herhangi bir şüphe
duymanız halinde, dağıtıcı ile acilen temasa
geçiniz. Paketleme materyalleri (zımbalar, çiviler,
plastik poşetler, polistiren köpük vb) tehlike arz
edebileceğinden çocuklardan uzak tutulmalıdır.
Eğer cihaz iç mekanlara ya da mobilyaların arasına konulacak ise, rutin bakımların yapılabilmesi
için yeterli boşluğun bırakılması gerekmektedir;
dolayısı ile, ünite kasası ile mobilyaların dikey
duvarları arasında en az 3 cm mesafe bırakılmış
olmalıdır. Arka bölümde en az 25 cm uzunluğunda bir boşluk bırakılmalıdır ki gerektiğinde
bakım işlemleri düzgün şekilde yapılabilsin ve
gerekir ise ek bir rezistans da kurulabilir (tercihe bağlıdır). Yapılacak hidrolik bağlantıları
gerçekleştirebilmek için hidronik modülün
altında gerekli olan boşluğu bırakınız.
Her tür yanıcı maddeyi cihazdan uzak tutunuz
(kağıt, paçavralar, plastik, polisitren vb). Güvenlik vanasının boşalması ya da hidrolik teçhizatın
sızıntı yapması ihtimaline karşı ev aletlerini
hidronik modülün altına koymayınız. Aksi takdirde, üretici ev aletlerinde herhangi bir hasar
görülmesi nedeni ile sorumlu tutulamaz. Aynı
nedenle, hidronik modülün alt kısmına herhangi
bir ev aleti, mobilya ya da benzeri şeylerin de
konulmaması gerekmektedir.

- Bu hidronik modül kısmen korunmuş olan
dış mekanlara kurulabilir. Kısmen korunmuş
alan ile kastedilen ünitenin direkt olarak
herhangi bir duruma maruz kalmamasıdır
(yağmur, kar, dolu, vs).
- Yemek ocaklarının dikey izdüşümlerine
kurulum yapılması yasaktır.
- Aynı zamanda her bir binanın teknik kompartmanları içerisine ve yalnızca kullanıcının
erişebileceği yerlere (teknik kompartmanların özellikleri için yürürlükte olan teknik
standartlara bakınız) kurulum yapılmadığı
takdirde, merdiven, kiler, giriş holü, tavan
arası, çatı katı, acil çıkış güzergahı vb gibi
ofislerin ortak kullanım alanlarına kurulum
yapılması da yasaklanmıştır.
- Özel alet kitleri kullanılarak, hidronik modül
diğer Immergas ürünleri ile eşleştirilebilir ve
bir dış cephe duvarına özel Güneş Enerjisi
Konteyneri gömülü çerçeve kullanılarak ya
da iç cephe duvarına Ev Konteyneri içerisine
monte edilebilir.
Dikkat: duvara gömülü çerçeve kitinin
kurulumu hidronik modülün sabit durmasını ve yeterli desteği almasını garanti
etmelidir. Gömülü olan çerçeve kiti talimat
kitapçığındaki talimatlara uyularak doğru
kurulduğu taktirde gerekli olan uygun
desteği sağlar (doğru uygulama kuralları
çerçevesinde). Hidronik modül için yapılan
gömülü çerçeve yük mukavemeti olan bir
yapıda değildir ve duvarın yerini tutamaz.
Dolayısı ile, duvar içerisine doğru şekilde
konumlandırılmış olması gerekmektedir.
Güvenlik gerekçeleri ile, sızıntıları önlemek
için, hidronik modülün konulacağı duvarın
içerisindeki kompartman alçı ile astarlanmalıdır.
Dikkat: duvara monte edilmiş hidronik modülün
kurulumu ısı üreticinin sabitlenmesini ve gerekli
olan desteğin sağlanmasını garanti etmelidir.
Duvarlardaki tespit pimleri (ünite ile birlikte
standart olarak verilir) yalnızca üniteyi duvara
sabitlemek için kullanılmalıdır ve bu pimler
yalnızca eğer dolu tuğladan ya da içi yarı boş
tuğladan örülmüş olan duvarlara doğru şekilde
(doğru uygulama kurallarına riayet edilerek)
yerleştirilir ise gerekli olan desteği sağlarlar. Blok
ya da içi yarı boş olan tuğladan örülmüş olan
duvarlarda, sınırlı statik özellikleri olan duvar
bölmeleri olması ya da burada bahsedilenlerden
daha farklı olan duvarların olması durumunda,
uygun desteğin belirlenmesi için bir statik test
uygulanmalıdır.
Bu hidronik üniteler atmosferik basınç altında,
kaynama noktasının altında sıcak kullanım suyu
elde etmek için kullanılırlar. Bu cihazlar merkezi
ısıtma sistemine bağlı olmalıdır ve sıcak kullanım
suyu devresi de bu cihazların performans ve
kapasitelerine bağlıdır.
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• Kurulum mevzuatları:

1-1
Dikkat: boyler ünitesi de aynı şekilde sıcaklığın 0 ° C’nin altına düşmeyeceği bir ortama
kurulmalıdır.
Immergas boylerin “Anti – Legionella” uygulaması (sıcak kullanım suyu için ek elektriksel
direnç olması durumunda devreye giren fonksiyon) mevcuttur. Bu faz esnasında, boylerin
içerisindeki suyun sıcaklığı yanık riski doğuracak
şekilde 60 ° C’nin üzerine çıkar. Bu sıcak kullanım suyu uygulamasını insanların, hayvanların
ya da nesnelerin zarar görmesini engellemek için
kontrol altında tutunuz (ve kullanıcıyı da bilgilendiriniz). Gerekmesi halinde, sıcak kullanım
suyu çıkışına haşlanmaları engellemek için bir
termostatik vana kurunuz.

KULLANICI

1.1 MONTAJ TALIMATLARI.
Magis Pro ErP hidronik modülü ısıtma ve havalandırma yapmak amacı ile tamamı ile duvara
monteli tipte kurulum için tasarlanmıştır ve
modül ev içi kullanım ve benzer amaçlar için
sıcak su üretir.
Ürünü doğru şekilde kullanmak için, bir Audax
Pro yoğuşma ünitesi ile eşleşik olarak kullanılmalı ve bu bağlamda güvenlik gerekliliklerine ve
her iki ürünün de kullanım talimatlarına kesin
olarak uyulmalıdır.
Kurulum yapılan yer ve uygun Immergas aksesuarlarının uygun özellikte (teknik ve yapısal
olarak) olması ve aşağıdaki gerekliliklere sahip
olması (her zaman güvenli, verimli ve uygun
koşullarda) gerekmektedir:
- Kurulum (teknik yönetmelik ve teknik düzenlemelere göre);

Herhangi bir arıza, hata ya da yanlış çalışma
gözlemlenmesi durumunda, aleti acil olarak
kapatınız ve yetkili şirket ile bağlantıya geçiniz
(örneğin eğitimli personele ve orijinal yedek
parçalara sahip olan Immergas Teknik Destek
merkezi gibi). Cihazı kendi başınıza modifiye
etmeye ya da tamir etmeye çalışmayınız.
Yukarıda verilen koşullara uyulmaması kişisel
sorumluluğa girer ve garantiyi geçersiz kılar.

SERVİS TEKNİSYENİ
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HİDRONİK MODÜLÜN
MONTAJI.

ANA BOYUTLAR.
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1.2

Yükseklik
(mm)
760

ÇİLLER HATTI
LG
G 3/8”

GP
G 5/8”

Açıklamalar:
V - Elektrik bağlantısı
RR - Kalorifer sistemi doldurma
RU - Boyler ünitesi geri dönüş
MU - Boyler ünitesi gidiş
R - Kalorifer geri dönüş
M - Kalorifer akışı
LP - Çiller (soğutucu) kanalı – sıvı fazı
GP - Çiller (soğutucu) kanalı – gaz fazı

KULLANICI
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Genişlik
Derinlik
(mm)
(mm)
440
250
BAĞLANTILAR
SICAK
KALORİFER SİSKULLANIM
TEMİ
SUYU
RR
R-M
RU - MU
1/2”
3/4”
3/4”

1-2

1.3 ANTIFRİZ KORUMA.
Minimum sıcaklık -5°C. Hidronik ünite standart olarak bir antifriz fonksiyonu ile birlikte gelir
ve bu işlev iç su sıcaklığı 4 °C’nin altına indiğinde
yoğuşma ünitesini aktive eder.
Bu koşullarda, hidronik ünite dış ortam sıcaklığı – 5 °C’nin altına inene dek donmaya karşı
korunmuş olur.
Minimum temperature -15°C. Hidronik ünitenin ortam sıcaklığının – 5 °C’nin altına indiği
koşullarda, cihazın donma ihtimali mevcuttur.
Donma riskini önlemek için aşağıda verilen talimatlara uyunuz:
- İyi kalitede bir antifriz sıvıyı devre içerisine
koyarak merkezi ısıtma devresini donmaya
karşı koruyunuz, bu antifriz sıvısı özel olarak
merkezi ısıtma sistemleri için uygundur ve
üretici tarafından ısı eşanjörüne ya da hidronik
modülün diğer parçalarına herhangi bir zarar
vermeyeceği garanti edilir. Antifriz sıvısı herhangi bir kimsenin sağlığına bir zarar vermemelidir. Bu sıvının üreticisi tarafından verilen
talimatlara titizlikle uyulmalı ve sistemin
tutması gereken minimum sıcaklık derecelerine göre uygun kullanım yüzdelerine riayet
edilmelidir. Suyun potansiyel zehir sınıfı 2 olan
bir sulu çözelti yapılmalıdır (EN 1717: 2002).

Immergas hidronik ünitelerin hidrolik devrelerinde kullanılan materyaller etilen ve propilen
glikol tabanlı antifriz sıvılara dayanıklıdır (eğer
karışımlar doğru şekilde yapılır ise).

Telektrik güç kaynağında bir kesinti olması ya da
bir önceki sayfada bahsi geçen koşulların yerine
getirilmemesi durumları garanti kapsamında
değildir.

Kullanım ömrü ve muhtemel bertaraf etme
işlemleri için, tedarikçinin talimatlarına
uyunuz.

N.B.: eğer hidronik ünite sıcaklığın 0 °C’nin altına düştüğü yerlere kurulur ise, bu durumda sıcak
kullanım suyu bağlantı borularının yalıtımının
yapılması şarttır.

- Sıcak kullanım suyu devresini donmaya karşı
korumak için, iki adet elektrik ısıtıcı parça, uygun kablolar ve bir kontrol termostatı içeren ve
isteğe bağlı olarak verilen bir aksesuar (antifriz
kiti) kullanınız (aksesuar kiti paketi içerisinden
çıkan kurulum talimatlarını dikkatli şekilde
okuyunuz).
Bu koşullarda, hidronik ünite – 15 °C’ye kadar
donmaya karşı korunmuş olur.
Hidronik ünite antifriz koruma (hem – 5 °C
hem de – 15 °C’de) yalnızca şu koşullar altında
sağlanabilir:
- -Hidronik ünite ve yoğuşma ünitesi birbirine ve
elektrik güç kaynağı devrelerine doğru şekilde
bağlanmış ise;
- Ünitelere sürekli olarak güç veriliyor ise;
- Üniteler “kapalı” konumda değil ise;
- Ünitelerde anomali mevcut değil ise (bakınız
parag. 2.5);
- Ünite ve de/ya da kitin gerekli parçaları bozuk
değil ise.
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- R410A devresi duvar bağlantı ünitesi bir adet
ekstra kit ile birlikte sunulur. Devreyi yoğuşma
ünitesi talimat kitapçığında verilen talimatlara
uygun şekilde bağlayınız

Hidrolik bağlantılar, makul şekilde, hidronik
modül şablonu üzerindeki kaplinler kullanılarak
yapılmalıdır.
Dikkat: Immergas kendi markası olmayan bir
otomatik dolumdan kaynaklanabilecek herhangi
bir hasara karşı tüm sorumluluğu reddeder.
EN 1717 nolu kirlilik ve içme suyuna ilişkin
şartların gerekliliklerini karşılamak için, IMMERGAS anti – ters akım kitinin hidronik ünite
soğuk su giriş bağlantısının yukarı akış yönüne
doğru kurulmasını tavsiye deriz. Ayrıca, EN
1717 standartları içerisinde de belirtildiği gibi,
hidrolik ünite birincil devresi (CH devresi)
içerisine 1, 2 ya da 3 nolu kategorilerden birine
ait bir ısı transfer sıvısının (örneğin su + glikol
gibi) eklenmesini de tavsiye ederiz.

Dikkat: cihazın sürekliliğinin ve verimlilik
özelliklerinin korunabilmesi için, kireç tortusu
bırakması muhtemel olan sular kullanılıyor ise,
bu durumda uygun bir su arıtıcısı kurulmasını
tavsiye ederiz.
1.6 SOĞUTUCU HATTININ
BAĞLANMASI.
Soğutucu hattının bağlanmasında, Audax
Pro yoğuşma ünitesinin kurulum talimatları
içeren kılavuzundaki talimatlara kesin olarak
uyulmalıdır.
Bağlantıları direkt olarak hidronik modül kaplinlerine yapınız ya daarka çıkış kitini kullanınız
(tercihe bağlıdır).

MU

R

M

RR
RU
V

V

LP

GP

M

R
RR
MU

GP

Hidrolik bağlantı kiti şunları içerir:
2 – ayarlanabilir dübelli civatalar
2 – hidronik modül destek kancaları
1 – 3/4 “ boyler ünitesi geri dönüş borusu (RU)
1 – 3/4 “ boyler ünitesi gidiş borusu (MU)
1 – 1/2” sistem dolum borusu (RR)
1 – 1/2” küresel vana (RR)
1 – 3/4” sistem geri dönüş borusu (R)
1 – 3/4” sistem gidiş borusu (M)
1 – 3/4” küresel vana (M)
2 – sistem boruları için yalıtım kılıfları (R – M)
4 – 3/4” teleskobik tesisatlar (RU – MU – R)

RU

LP

Açıklamalar:
V – elektrik bağlantısı
MU – boyler ünitesi akışı
RR – sistem dolumu
R – sistem geri dönüşü
RU – boyler ünitesi geri dönüşü
M – sistem akışı
LP – Çiller (soğutucu) hattı – sıvı fazı
GP – Çiller (soğutucu) hattı – gaz fazı

Contalar, vidalar ve o kesitli yuvarlak conta
R410A devresi duvar bağlantı kiti (tercihe bağlı) şunları içerir:
1 – G 3/8” sıvı fazlı soğutucu hattı borusu (LP)
1 – G 5/8” gaz fazlı soğutucu hattı borusu (GP)
Ayrıca modül üzerinde kurulu olanlar:
1 – 3/4” filtreli sistem kapama vanası (R)
1 - System interception tap with 3/4” filter (R)

1-3
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KULLANICI

1.5 HİDROLİK BAĞLANTI.
Dikkat: garantinin geçersizleşmesine neden
olmamak için, ünitenin bağlantılarını yapmadan
önce ısıtma sistemini (boruları, radyatörleri vb)
özel temizleyici ve tortu giderici maddeler ile
hidronik modülün çalışmasını aksatması muhtemel kalıntıları bertaraf edecek şekilde dikkatlice
temizleyiniz.

Sistemi ve parçalarını kalıntılara, sulu çamura ya
da diğer zararlı kalıntılara karşı (tortu gibi) korumak için ısıtma sisteminin suyunun yürürlükte
olan teknik standartlara uygun bir kimyasal
işleme tabi tutulması gereklidir.

MONTAJCI/TESİSATÇI

1.4 HİDRONİK MODÜL BAĞLANTI
ÜNİTESİ
- Hidrolik bağlantı ünitesi standart olarak Magis
Pro ErP ile birlikte sunulur. Hidrolik bağlantıyı
aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleştiriniz ve
bu esnada sistem akışının ve yalıtımlı kaplamalı
geri dönüş borularının korunduğundan emin
olunuz.

MONTAJCI/TESİSATÇI
KULLANICI

1.7 ELEKTRİK BAĞLANTISI.
Cihazın IPX4D derece koruması mevcuttur;
cihazın elektriksel olarak güvenliği yalnızca bu
bağlantının doğru bir topraklama sistemi ile,
mevcut güvenlik standartları uyarınca yapılması
ile sağlanabilir.
Dikkat: Immergas S.p.A, hidrolik modülün
uygun bir topraklama sistemine bağlanmaması
ya da referans verilen standartlara uyulmaması
nedeni ile meydana gelebilecek olan herhangi
bir hasar ya da yaralanmalara karşı sorumluluk
kabul etmez.
- Bağlantı kabloları önceden belirlenmiş olan
güzergahlara uygun olmalıdır. Tekli kabloları
alt terminal panosu içine gruplamak için 3lü
klipsler (c) (cihazla verilmez) (max 1.5 mm2)
kullanınız. Sol tarafta özel bastikalar (kurt ağzı)
(d) kullanınız ve her bir bastikaya en çok 2 adet
çok – kutuplu kablo (maksimum 3 x 1 mm2)
koyduğunuzdan emin olunuz

c
d

Örnek olarak, şekil 5 -1 örnek bir bağlantıyı
göstermektedir. Bağlantıları kendi gerekliliklerinize göre yapabilmek için, aşağıda yer
alan talimatları inceleyiniz

c

a

1
1

• Kontrol paneli bağlantı kompartımanını
açınız (Şekil 1 – 5).
Elektrik bağlantılarını yapmak için, tüm
yapmanız gereken aşağıda gösterildiği şekilde
bağlantı kompartımanlarını açmaktır.

1

2

1

b

- Ön paneli çıkarınız (Şekil 3 – 5b).
- Kapağı çıkarınız (b Şekil 1 – 4).

a

1) cıvataları gevşetiniz (a).
2) Kapağı (b) kontrol panelinden (c) çıkarınız.

a

a

1-4
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- Bu noktada terminal panosuna erişim
sağlayabilirsiniz.
1-5

COM.
CLOSED

OPEN

DHW

DIS. AUDAX PRO
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Açıklamalar:
86/87 – Yazlık kışlık anahtar 3–yönlü vana
81–2/82–2 – Bölge 2 pompası
83–2/84–2/85–2 – Bölge 2 karıştırma vanası
82–1/81–1 – Bölge 1 pompası
89/L – Audax Pro bağlantının devre dışı bırakılması
89/L – Güneş girişi
69/70 – Sıcak kullanım suyu entegre direnç kontrolü
38/39 – Dış sensör
37/38 – Sıcak kullanım suyu sensörü ( R8’i bertaraf
eder )
42–1/43 – Bölge 1 CARV2
42–2/43 – Bölge 2 CARV2
23–1/24 – Bölge 1 nem ölçer ya da nem sensörü
23–2/24 – Bölge 2 nem ölçer ya da nem sensörü
25 – Nem sensörü besleme gerilimi
29–1/30–1 – Bölge 1 nem giderici
29–2/30–2 – Bölge 2 nem giderici
T +/T–(MC ) – Audax Pro iletişim veri yolu
T +/T–( RS485 ) – Diğer Immergas cihazı iletişim veri yolu
41–1/40–1 – Bölge 1 oda termostatı
41–2/40–2 – Bölge 2 oda termostatı
66/65 – Lokomotif merkezi ısıtma sensörü
65/64–2 – Bölge 2 akış sensörü

Ana güç kablosunun kullanımında asla adaptör,
çoklu soket ya da uzatma kabloları kullanmayınız.
1.8 UZAKTAN KUMANDA VE ODA
KRONOTERMOSTAT (İSTEĞE
BAĞLI).
Oda krono–termostatları ya da uzaktan kumandalılar için hidronik modül kurulacağında,
bu kuruluma uygun olan tercihe bağlı farklı
kitler mevcuttur (Şekil 1 – 6). Maksimum 2
adet termo – regülatörler cihaza direkt olarak
monte edilebilir.
Tüm Immergas krono–termostatlar yalnızca 2
telli kablo ile bağlanırlar. Aksesuar kitinin içerisinde yer alan kullanıcı ve donanım talimatlarını
dikkatli şekilde okuyunuz.

Comando Amico Remoto Uzaktan KumandaV2
ya da Açık/Kapalı krono – termostat elektrik
bağlantıları (isteğe bağlıdır). Aşağıda verili
olan işlemler cihaza gelen voltaj kesildikten sonra
uygulanmalıdır.
- Açık/Kapalı dahili termostat ya da krono – termostat: 40 – 1/41 – 1 terminallerine bağlanmalı, bölge 1 için X40 – 1 geçici bağlantı telini ve
bölge 2 için de 40 – 1/41 – 1’i etmelidir. Açık/
Kapalı termostat bağlantısının “Temiz” tipte
olduğundan emin olunuz; örneğin şebeke
geriliminin bağımsız olması gibi; aksi taktirde,
P. C. B. hasar görecektir.
-

V2
Comando Amico Remoto uzaktan kumanda
bölge 1 için 42 – 1/43’e ve bölge 2 için de 42 –
2/43’e bağlanmalı ve bölge 1’deki CARv2 için
X40 – 1 geçici bağlantı teli de kullanılmalı ve
bölge 2’ deki 40 – 2 ve 41 -2 terminalleri için
de bir adet daha eklenmelidir. Bu bağlantılar
esnasında bağlantılarda kutuplaşma olmamasına özen gösteriniz.

Sensör direkt olarak hidronik modülün
elektrik sistemine bağlanabilir ve sistem akış
sıcaklığının dış sıcaklığa bağlı olarak otomatik
şekilde ayarlanmasına olanak sağlayarak sistem
tarafından yapılan ısıtma ya da soğutmanın
ayarını yapar. Dış sensör her zaman bağlı olduğu
takdirde çalışır ve bu çalışma krono – termostat
kullanılan odanın olup olmamasına ya da odanın
tipine bağlı değildir; sensör Immergas krono –
termostatları ile bir arada çalışabilir.
Sistem akış sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı
arasındaki korelasyon yönetimi sistemin direkt
olarak bir hidronik modül tarafından ya da
CARV2 tarafından yönetilmesine bağlı olarak
farklılıklar gösterir; krono – termostat üzerinde belirlenen parametreler hidronik modül
üzerinde belirlenenlere göre daha öncelikli
parametrelerdir.
- Hidronik modül: sistemakış sıcaklığı diyagram
içerisinde gösterilen eğrilere bağlı olarak
belirlenen aralık değerleri için verilen “Isı
regülasyonu” menüsü ve “Kullanıcı” menüsü
ile belirlenir.
- CARV2: sistem akış sıcaklığı merkezi ısıtma
sistemi (0’dan 9’a kadar ayarlanabilir) ve ilgili talimat kitapçığında verilen “Regülator”
menüsü üzerindeki “Aralık” değeri ile belirlenir.
N. B.: eğer sistem iki farklı bölgeye ayrılmış
ise, bu durumda akış sıcaklığı merkezi ısıtma
modunda yer alan zonlarda daha yüksek olan
sıcaklığa ve soğutma modunda da daha düşük
olan sıcaklığa göre hesaplanır.
Dış sensörün elektrik bağlantısı hidronik modül
kontrol panelindeki terminal panosu üzerindeki
terminal 38 ve 39 üzerinde yapılmalıdır.

Bağlantılar şekil 1 – 5’te gösterilen cihaz kontrol
paneli içerisinde yer alan terminal panoları
üzerinde yapılmalıdır.
Önemli: eğer Comando Amico Remoto Uzaktan
Kumanda v2 ya da başka bir Açık/Kapalı krono –
termostat kullanılacak ise, iki ayrı kanalı elektrik
sistemleri için yürürlükte olan mevcut mevzuatlara uygun şekilde ayarlayınız. Hidronik modül
boruları hiçbir zaman için topraklama ya da telefon sistemleri için kullanılmamalıdır. Hidronik
modül elektrik bağlantısını gerçekleştirmeden
önce bu durumun gerçekleşmemiş olduğundan
kesin olarak emin olunuz.

45

31
1-7
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Eğer yoğuşma ünitesi sıcaklığın okunmasına
olanak vermeyen bir yere kurulu ise, bu durumda
ek bir dış ortam sensörünun kullanılması tavsiye
edilir (Şekil 1 – 7) ki bu sensör de tercihe bağlı
olarak alınan kit içerisinde mevcuttur. Tercihe
bağlı olarak verilen dış ortam sensörünun
yerleştirilmesine ilişkin verilen ilgili talimat
sayfasına bakınız.

58

• Açık/kapalı Immergas dijital krono – termostatlar. Krono – termostat ile şunlar
gerçekleştirilebilir:
- İki oda sıcaklık değerlerinin ayarlanması:
birini gündüz saatleri (konfor sıcaklığı) ve
diğerini de gece saatleri (ekonomi sıcaklığı)
için ayarlar.
- Dört adet günlük anahtar açık ve anahtar
kapalı zamanlamaları ile haftalık bir program
oluşturulması;
- Farklı muhtemel alternatiflerden gerekli
işletme modunun seçilmesi:
• Manuel çalıştırma (ayarlanabilir sıcaklık ile).
• Otomatik çalıştırma (yapılmış bir program
ile).
• Termal otomatik çalıştırma (otomatik programda anlık değişken sıcaklık).
Krono – termostat iki adet 1.5 V Lr değerinde
6 tip alkali batarya ile çalışır.

Önemli: hidronik modül iki ayrı hidronik
bölgeyi kontrol etmek için kullanılan iki CARv2
ile birlikte çalışmak üzere donatılmıştır.

1.9. DIŞ HAVA SICAKLIK SENSÖRÜ
Genel olarak, Magis Pro ErP yoğuşma ünitesi
üzerinde dış ortam sıcaklığını okumak için bulundurulan standart sensörü kullanır.

KULLANICI

- Isı pompası iletişim panosu : bir T 5.0 A sigorta.

• Comando Amico Remoto Uzaktan Kumandalı Cihaz V2 (CARV2) iklimlendirme özellikli krono- termostat özelliklidir. Bu sayılan
fonksiyonlarına ek olarak, CAR V2 paneli aynı
zamanda kullanıcıların cihazın çalışması için
gerekli olan bilgilere ve ısıtma sistemini kontrol
etmesini ve önceden belirlenmiş olan parametreler ile cihazın kurulduğu yere gitmeye gerek
kalmadan herhangi bir problemde kolaylıkla
müdahale edebilmesine olanak tanır. Panel
kendi kendini düzelten (self diagnostik) bir
cihazla donatılmıştır ve bu sayede cihazın
işletmesinde meydana gelen anomalileri
gösterir. Uzaktan kumandalı panelle birleşik
iklimlendirmeli krono – termostat sistem akış
sıcaklığının odanın ısıtılması ya da soğutulması
sırasında gerek görülen ihtiyaca göre ayarlanmasına olanak tanır ve bu sayede istenilen
oda sıcaklığı büyük bir hassasiyetle sağlanarak
cihazın kullanımında da önemli bir tasarruf
sağlanır. CAR V2’ye direkt olarak 2 telli birbirinin aynısı kablolu hidronik modül vasıtası ile
güç verilir ve bu teller hidronik modül ile cihaz
arasında veri alışverişini sağlar.

SERVİS TEKNİSYENİ

Hidronik üniteler fişi olmayan özel bir “X” – tipi
güç kablosu ile tam olarak donatılmıştır. Güç
kablosu 230 V ± % 10/50 Hz’lik L – N polaritesi
ve topraklama bağlantısı olan bir şebekeye bağlanmalı ve bu ağ aynı zamanda III. Sınıf bir aşırı
– kutuplu bir devre
voltaj kategorisine ait çok
kesiciye de sahip olmalıdır.
DC geriliminin muhtemel dağılımına karşı korumak için A tipi bir kademeli emniyet tertibatı
sağlanması gerekmektedir.
Güç kablosunu yenisi ile değiştireceğiniz zaman, işlemi gerçekleştirmeye nitelikli bir şirkete
(örneğin Immergas Yetkili Satış Sonrası Teknik
Destek Servisi) başvurunuz. Güç kablosu şekilde
görüldüğü gibi uzatılmalıdır (Şekil 1 -3).
Elektronik panolardaki sigortaların yenisi ile
değiştirilmesi gerekli ise, bu durumda şunlar
kullanılmalıdır:
- P. C. B. : bir T 3.5 A sigorta

MONTAJCI/TESİSATÇI

1.10. ISI DÜZENLEME AYARI.
Parametreleri “Isı düzenleme” menüsünde ayarlayarak, sistemin nasıl çalışacağını belirleyebilirsiniz. Eğriler (Şekil 1 - 8) farklı işletme modlarında hem dış sensörlu hem de dış sensör olmadan
uygulanabilecek ilk ayarları göstermektedir.

Kalorifer ısıtma modunda, dış sensör mevcutken,
Bölge 2 karma akış sıcaklığı

Kalorifer ısıtma modunda, dış sensör mevcutken,
Bölge 1 akış sıcaklığı

R04
U03

KULLANICI

U04
R08

R05

R09

R02

R03

R06

Soğutma modunda, dış sensör mevcutken, Bölge 1 akış
sıcaklığı

Soğutma modunda, dış sensör mevcutken, Bölge 2
karma akış sıcaklığı

U05

R13
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R07

U06
R17
R16

R12

R11

R10

R15

Kalorifer ısıtma modunda, dış sensör mevcut değilken
akış sıcaklığı

Set Risc

Soğutma modunda, dış sensör mevcut değilken akış
sıcaklığı

Z1
U02

U01

R14

Z2

Z2
Set Raffresc

Açıklamalar:
Rxx – “Isı ayarı” menü parametresi
TE – Dış ortam sıcaklığı
TM – Akış sıcaklığı
U 01 – “kullanıcı” menüsü merkezi ısıtma modunda iken
Bölge 2 akış sıcaklığı

Z1

U 02 – “kullanıcı” menüsü soğutma modunda iken
Bölge 2 akış sıcaklığı
U 03÷06 – Dış sensör ile belirlenen eğri ile kıyaslanan
aralık değeri
Zx – Isıtma sistemi bölgesi

1-8

10

N. B.: Bu işlemler esnasında “Havalandırma”
fonksiyonlarını “M01” parametresini AÇIK
konuma getirerek açınız, bu konum 18 saat
süresince bu şekilde kalacaktır (“P. C. B. programlama” paragrafına bakınız.).
Sistem minimum su içeriği.
Minimum su içeriği ergime süreçlerinin doğru uygulanması için ana öneme sahiptir. Bu
bağlamda, herhangi bir tipteki sistem için kesin
olarak verilmesi gereken minimum su miktarı 7
l/kW olmalıdır.
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1.13 HİDROLİK MODÜLÜN DEVREYE
ALINMASI (İLK ÇALIŞTIRMA/
ATEŞLEME).
Uygunluk Deklarasyonu’na uyumlu olmak
için, aşağıdaki gereklilikler hidronik modülün
birleştirilmesi esnasında yerine getirilmeli, aynı
zamanda gerekli olması halinde, yürürlükte olan
teknik standartlar (aşağıdaki işlemler yalnızca
profesyonel olarak kalifiye personel tarafından
ve profesyonellerin eşliğinde yapılmalıdır) da
uygulanmalıdır:
- İç mekan sisteminin aşağıda verilen, yürürlükte
olan teknik yönetmeliklere göre mühürlenip
mühürlenmediğini kontrol ediniz;
- 230 V – 50 Hz güç şebekesine olan bağlantıyı,
doğru L – N polarizasyonunu ve topraklama
bağlantısını kontrol ediniz;
- Hidronik modülü açınız ve doğru ateşlemenin
gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ediniz;
- Hidronik modülün yukarı akış yönünde ve
modülün kendi üzerinde yer alan ana şalterin
çalışmasını kontrol ediniz;
Bu kontrollerden herhangi birinin negatif bir
sonuç vermesi halinde, sistem devreye (işletmeye) alınmamalıdır.

KULLANICI

1.11 SİSTEMİN DOLDURULMASI.
Hidronik modül bağlantısını yaptıktan sonra,
ısıtma sistemini dolum musluğu kullanarak
doldurunuz (Şekil 1 – 33 ve 1 – 4). Doldurma
işlemi oldukça yavaş gerçekleştirilmeli ve bu
esnada su içerisinde yer alan hava baloncuklarının hidrolik modül içerisindeki deliklerden ve
ısıtma ve havalandırma sisteminden çıkmasına
izin verilmelidir.
Hidronik modülün sirkülatör üzerinde bir adet ve
bir adet de merkezi ısıtma dağıtıcısı üzerinde havalandırma vanası mevcuttur. Kapakların gevşetilmiş
olduğundan emin olunuz.
Dolum musluğu hidronik modülün basınç
göstergesi yaklaşık 1.2 bar basıncını gösterdiğinde kapatılmalıdır.

N. B.: nem kurutma kanalının da minimum
3 l/kW suya sahip olup olmadığının kontrol
edilmesi önemlidir (nem kurutucu hidrolik
devre bağlantısı).
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1.12 ÇALIŞMA SINIRLARI.
Sistem spesifik bir sıcaklık aralığında ve spesifik
bir maksimum akış sıcaklığında çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Grafik (Şekil 1 – 9) bu sınırları
göstermektedir.

Kalorifer ısıtma modunda çalışma sınırları

Soğutma modunda çalışma sınırları

Açıklamalar:
TE = dış ortam sıcaklığı
TM = Gidiş/akış sıcaklığı

1-9
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Dikkat: sistemin doğru çalışması için, çalışma
koşullarında minimum akışın hiçbir zaman 500
l/saat değerinin altına düşmediğinden emin
olunuz.

By pass ayarlaması (Bölüm 17, Şekil 1 – 11).
Hidronik modül fabrikadan by- pass ayarı kapalı
olarak gelir.
Gerekmesi halinde, by – pass sistem gerekliliklerine göre minimum (by – pass kapalı) ila maksimum (by – pass açık) arasında ayarlanabilir. Düz
başlı bir tornavida kullanarak ayarlamayı yapınız,
saat yönünde çevirdiğinizde by – pass açılır, saat
yönünün tersine çevirdiğinizde ise kapanır.

Pompanın blokajının çözülmesi. Eğer, uzun
süreli olarak aktif olmayan bir süreç geçmiş ise,
bu sürecin sonunda sirkülasyon pompası bloke
olmuştur, bir tornavida kullanarak motor şaftını
çeviriniz. Bu işlemi gerçekleştirirken motora
zarar vermemek için büyük bir dikkat gösteriniz.

KULLANICI
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1.14.
SİRKÜLASYON POMPASI.
Hidronik modüller değişken hızlı sirkülatörler
ile birlikte sunulur ve bunlar hızın “A04” parametresinde ayarlanmış olduğu halde çalışırlar
(% 55 ila % 100 aralığında kurulabilir). “A03”
parametresi üzerinde ayarlanabilen minimum
hız özel işlevler için kullanılır (örneğin pompa
anti – kilitleme işlevi gibi).

Sisteme uygulanabilecek toplam basınç.

Max
Fan

Sirkülasyon pompasının çektiği güç (W)

C

Basma yüksekliği (kPa)
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A

Max
Fan

D
M
in
Fa
n

Debi (l/h)

A+B =
B =
C+D =
D =

by pass kapalı iken uygun tepe değer
by pass açık iken uygun tepe değer
by pass açıkken pompa tarafından emilen güç (noktalı alan)
by pass kapalı iken pompa tarafından emilen güç (noktalı alan)

1-10
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1.15 HİDRONİK MODÜLÜN BİLEŞENLERİ.

Açıklamalar:
1 – sıcak kulanım suyu giriş vanası
2 – sistem dolum vanası
3 – 3 barlık güvenlik vanası tahliye tesisatı
4 – denetlenebilen filtre
5 – 3 barlık güvenlik vanası
6 – hidrolik ünite pompası
7 – havalandırma vanası

1.16 İSTEĞE BAĞLI OLARAK VERİLEN
KİTLER.
• 3 kW ısıtma sistemine entegre direnç kiti.
Gerekli olması durumunda, bir elektrikli rezistansı merkezi ısıtma sistemini tamamlayacak
şekilde kurabilirsiniz, bu rezistans direkt olarak
hidronik modül içerisinde kurulabilir.
• Bölge 2 kiti (1 direkt ve 1 birleşik). Gerekli olması durumunda, bölge kitini kurabilirsiniz, bu
kit ısıtma sistemini iki ayrı bölgeye – biri direkt
biri de birleşik – ayırmanıza olanak sağlar.

8
9
10
11
12
13

–
–
–
–
–
–

sıvı fazlı tespit sensörü
sistem genleşme kabı
Akış sensörü
plakalı ısı eşanjörü
havalandırma vanası
elektrikli direnç kabinine entegre edilmiş
merkezi ısıtma (isteğe bağlı)
14 – kalorifer ısıtma boru tesisatı
15 – sistem akış ölçeri
16 – geri dönüş sensörü
• Konfigüre edilebilir düzenleyici arayüz kiti.
Modül bir düzenleyici pano için kurulmuştur,
bu pano cihazların özelliklerini genişletir ve bu
sayede işletme olanakları da artar.
• 2 düzenleyicili pano kiti. Hidronik modül 2
adete kadar nem kurutucuyu yönetebilir. Nem
kurutucuyu yöneten bir 2 düzenleyicili pano
cihazları eşleştirmek için uygundur.

13

17
18
19
20
21

–
–
–
–
–

by – pass
üç yönlü vana (motorlu)
sistem tahliye vanası
sistem kapatma tapası
sistem kapatma tapası

• R410A devre bağlantı kiti. R410A devresi duvar
bağlantıları için, devreyi sağlamak için gerekli
olan iki adet boruya sahip bir kit mevcuttur.
Yukarıda bahsi geçen kitler tam olarak, montaj ve
kullanım talimatları ile birlikte verilir.

SERVİS TEKNİSYENİ

KULLANICI
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MONTAJCI/TESİSATÇI
KULLANICI

2

KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

• Dikkat: elektrik gücü kullanan parçaların
kullanımında bazı temel kuralların yerine
getirilmesi gerekmektedir:

2.1 TEMİZLEME VE BAKIM.
Dikkat: sistemin bütünlüğünü sağlamak ve
ayırt edici güvenlik özelliklerini sağlamak,
performans ve emniyeti süreç içerisinde değişmeden tutmak için bakım işlemlerini en azından
“yıllık uygulama kontrolleri ve bakım” konusu
içerisinde belirlenmiş olan hususlara uygun
şekilde gerçekleştirmelisiniz. Immergas’ın konvansiyonel garantisinin yürürlükte kalabilmesi
için yılık bakım şarttır. Yıllık temizlik ve bakım
için bölgenizdeki Immergas Yetkili Satış Sonrası Destek Servisi (444 88 22) ile bağlantıya
geçmenizi öneririz.

- Cihaza vücudun ıslak ya da nemli bölgeleri ile dokunmayınız; çıplak ayaklı iken
dokunmayınız;

2.2 GENEL UYARILAR.
Hidronik üniteyi yemek pişirilen yüzeylerden
gelen direkt buhara maruz bırakmayınız.
Hidronik modülün çocuklar ve profesyonel
olmayan kişiler tarafından kullanılması yasaktır.
Hidronik modülü geçici olarak kapatmaya karar
vermeniz halinde, şunları gerçekleştirmelisiniz:
a) antifriz kullanılmamış ise ısıtma sistemini
tahliye ediniz;
b) elektrik ve su akışını kapatınız.
Cihazı ya da bağlantı parçalarını asla kolay tutuşabilecek maddeler ile temizlemeyiniz.
Konteyner ya da yanıcı maddeleri ya da cihazı
hiçbir zaman için aynı ortamda bakmayınız.

- Elektrik kablolarını ya da cihazı asla hava
olaylarına maruz bırakmayınız (yağmur,
güneş ışığı vb gibi);
- Cihazın güç kablosu kullanıcı tarafından
değiştirilmemelidir;
- Kablonun hasar görmesi dur umunda, cihazı kapatınız ve sadece yenisi ile
değiştirilmesinden sorumlu olan vasıflı
personel ile bağlantıya geçiniz;
- Eğe r c i h a z b e l l i bi r s ü re b oy u n c a
kullanılmayacak ise, bu durumda ana güç
kablosunu fişten çekiniz.
N. B.: şekilde gösterilen sıcaklık değerleri hidronik modüle atfedilemeyecek hava koşullarına bağlı
olarak +/- 3 ° C’lik bir toleransa sahiptir.
Kullanım ömrünün sonunda, cihaz normal bir
ev aleti gibi bertaraf edilmemeli ya da dışarıda
bir yere bırakılmamalı, yalnızca profesyonel
yetkili şirket tarafından bertaraf edilmelidir.
Bertaraf etme talimatları ile ilgili olarak üretici
ile irtibata geçiniz.

2.3 KONTROL PANELİ.

SERVİS TEKNİSYENİ
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Açıklamalar:
1 – Çalışma modu (kış – ısıtma/havalandırma – yaz – bekleme – kapalı) ve
parametre onay butonu
2 – Menü seçme butonu
3 – Reset ve çıkış menü butonu
4 – Sıcak kullanım suyu sıcaklık seçme
butonları
5 – Isıtma sistemi sıcaklık seçme butonları
6 – Hidronik modül basınç ölçer
7 – Uzaktan kumanda bağlantısı (tercihe
bağlı)

8 – Yoğuşma ünitesinin sürekli çalıştırılması
9 – Kullanılmayan
10 – Dağıtılmış çıkış seviyesi
11 – Dış ortam sıcaklık sensörü aktif iken
çalıştırma (tercihe bağlı)
12 – Diğer Immergas üniteleri ile bağlantı
13 – Oda kalorifer ısıtma modu aktif
14 – Sıcaklık göstergesi, Hidronik modül
bilgisi ve hata kodları
15 – Oda soğutma modu çalışması aktif
16 – Soğutma modunda çalışma
17 – Kış modunda çalışma
18 – Yaz modunda çalışma
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19 – Bekleme modu
20 – Kullanılmayan
21 – Hidronik modül kilitli, “RESET” butonu
ile serbest bırakılması gerekli

2-4

- Ardından butona (1) sırası ile basınız ve sistemi
yaz

, kış

ya da ısıtma /havalandırma

pozisyonuna getiriniz.
): bu modda, sistem yalnızca sıcak
• Yaz (
kullanım suyu üretir, sıcaklık butonları (4)
kullanarak ve gösterge (14) üzerinde gösterilen
sıcaklıklara bağlı olarak ayarlanır.

Bu aşamadan itibaren sistem otomatik olarak
çalışır. Eğer herhangi bir talep (odayı merkezi
ısıtma, Sıcak kullanım suyu üretimi ya da soğutma gibi) yoksa, sistem “bekleme” fonksiyonuna
geçer. Her zaman yoğuşma ünitesi ateşlenir,
gösterge uygun güç skalası ile (10) uygun olan
sembolü gösterir (8).
•Comando Amico Remoto v2 (CAR V2) ile
çalıştırma (isteğe bağlı). Eğer CARV2 bağlantısı
yapılmış ise, bu durumda gösterge üzerinde
(saat şekli) sembolü görüntülenir. Sistem ayar
parametreleri CARV2 kontrol paneli vasıtası ile
ayarlanabilir ve hidronik modül kontrol paneli
üzerindeki reset butonu (3) ve anahtar – kapama
butonu (1) (yalnızca “kapalı” mod) aktif kalır ve
gösterge de işleyiş durumunu gösterir.

Sürekli çalışır modda yaz ve DHW
ısıtma modu

2-2

• Kış ( ): bu modda iken sistem hem sıcak
kullanım suyu üretir hem de odanın merkezi
ısıtmasını gerçekleştirir. Sıcak kullanım suyu
sıcaklığı her zaman butonlar (4) vasıtası ile
ayarlanır, kalorifer ısıtma sıcaklığı da butonlar (5) vasıtası ile ayarlanır ve bağıl sıcaklık
gösterge üzerinde gösterilir (14).

Sürekli çalışır modda kış ve Sıcak
kullanım Suyu ısıtma modu

2-3

• Isıtma/havalandırma (
): bu modda sistem hem Sıcak kullanım suyu üretmek hem
de odayı soğutmak için çalışmaktadır. Sıcak
kullanım suyu her zaman butonlar (4) vasıtası
ile ayarlanır, soğutma sıcaklığı da butonlar (5)
vasıtası ile ayarlanır ve bağıl sıcaklık gösterge
üzerinde gösterilir (14).

Sistem iki adet CAR V2’yi yönetecek şekilde
kurulmuştur. Ana bölgeye (bölge 2 ya da düşük
sıcaklık) bağlanan CARV2 hidronik modül montaj paneli olarak düşünülürken, ikincil bölgeye
(bölge 1 ya da yüksek sıcaklık) bağlanan CARV2
ise ilgili bölgenin gerekliliklerini yerine getirir.
Dolayısı ile, “ikincil” CARV2 hidronik modül
montaj paneli olarak düşünülemez.
Dikkat: eğer hidronik modül anahtarı “kapalı”
ise, CARV2 bu durumda “ERR > CM” şeklinde
bağlantı hata sembolünü gösterecektir. CAR
V2kaydedilmiş olan programları kaybetmemek
içinhalen sürekli olarak güç almaya devam
etmektedir.
•Dış Hava Sıcaklık Sensörü ile çalıştırma (
). Sistem yoğuşma ünitesi dış ortam
sensörünu ve opsiyonel dış ortam sensörünu
kullanacak şekilde kurulmuştur.
Dış Hava Sıcaklık Sensörünün bağlanması ile,
odanın ısıtılması ve havalandırma için gerekli
sistem akış sıcaklığı ölçülen dış ortam sıcaklığına
bağlı olarak dış ortam sensörü tarafından yönetilir (paragraf 1.9). Özel kullanıcı menüsünden
ayarlama değerini seçerek gidiş sıcaklığını kendiniz değiştirebilirsiniz. Eğer CARV2 bağlanmış ise,
bu durumda çalışma eğrilerini bunun üzerinde
yer alan kontrol butonları vasıtası ile üzerinde
bulunan “0 ila 9 arasındaki” değerlerden birini
seçerek değiştirebilirsiniz (bakınız CARV2 talimatları). Bu durumda, hidronik modül üzerinde
yapılan ayarlamalar sistemin çalışması üzerinde
etki etmeyecektir.
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Isıtma/havalandırma ve nem
kurutma aktif modu

2-5

• Kalorifer ısıtma ya da soğutma talep edildiği
modda, eğer sistem suyunun sıcaklığı gerekenleri karşılayabiliyor ise, sistem sadece
sirkülatörün aktive edilmesi ile basit şekilde
çalışmaya başlatılabilir.

MONTAJCI/TESİSATÇI

Isıtma/havalandırma ve oda soğutma sürekli açık modda

- Eğer bir nemlilik sıcaklık sensörü ile donatılmış ise, bu durumda nemlilik yüzdesini
kullanıcı menüsünden ya da eğer bir CARV2
var ise, bu durumda da “S UR % “ parametresi
ile uzaktan kumanda üzerinden ayarlayınız.

KULLANICI

- Eğer hidronik modül bekleme modunda ise,
tekrar aktive etmek için butona (1) basınız.
Aksi takdirde, bir sonraki aşamaya geçiniz.

•Nemin kurutulması ( ). Eğer sistem bir nem
kurutucu (isteğe bağlı) ile donatılmış ise, ya da bir
nem sıcaklık sensörü (isteğe bağlı) ile donatılmış
ise, odanın nemini yaz havalandırma modunda
yönetebilirsiniz.
- Eğer bir nem ölçer ile donatılmış ise, nem
ölçer üzerinde bir nemlilik derecesi ayarlayınız (talimatlar kitapçığına bakınız).

• “Bekleme” modu. (sembol kopyalanamadı)
)ortaya çıkana kadar tekrar tekrar
sembolü (
butona (1) basınız. Bu noktadan sonra, sistem
ve antifriz işlevi inaktif olarak kalır ve pompa
anti – bloke fonksiyonu ve 3 – yönlü ve sinyalli
herhangi bir anomali garanti altına alınmış
olur.
N. B.: bu koşullarda, sistem halen güç almaya
devam etmelidir.
• “Kapalı” mod. Buton (1)’e 8 saniye basılı tutulduğunda gösterge anahtarları kapanmış ve
hidronik modül tamamen kapanmış olur. Bu
modda güvenlik fonksiyonları halen garanti
altındadır.
N. B.: bu koşullarda, hiçbir fonksiyon aktif
olmasa da hidronik modül güç almaya devam
etmelidir.
• “Otomatik havalandırma” modu. Her
durumda, hidronik modül elektrik almaya
devam eder, sistem otomatik havalandırma
fonksiyonu aktifleşmiştir (8 dakika sürer). Bu
fonksiyon gösterge (14) tarafından gösterilen
bir geriye doğru sayaç sinyali ile gösterilir. Bu
süre boyunca, Sıcak kullanım suyu ve Kalorifer
ısıtma fonksiyonları aktif değildir.
“Otomatik havalandırma” “reset” butonuna (3)
basılarak da etkin hale getirilebilir.
• Göstergenin çalışması. Gösterge kontrol paneli kullanımda iken yanar; inaktif olma sürecinin
sonrasında, yalnızca aktif semboller gösterilene
kadar parlaklığı düşer. Işıklandırma modu P.
C. B. programlama menüsü içerisinde yer alan
parametre t8 vasıtası ile farklılıklar gösterebilir.

SERVİS TEKNİSYENİ

2.4. SİSTEMİN KULLANIMI.
Ateşlemeyi gerçekleştirmeden önce, 1 ve 1.2 bar
arası basıncı gösteren basınç ölçerin iğnesindeki
(6) noktayı kontrol ederek sistemin tam dolu
olduğundan emin olunuz ve soğutucu devresinin
yoğuşma ünitesi talimat kitapçığında sunulduğu
şekilde dolmuş olduğundan emin olunuz.
- Gösterge anahtarları açık konuma gelene
kadar butona (1) basınız. Şimdi sistem kapalı
konumun önceki durumuna geri dönmüştür.

MONTAJCI/TESİSATÇI
KULLANICI

2.5 ARIZA GİDERME
Hidronik modül anomalileri aşağıdaki tablo
uyarınca, gösterge (14) üzerinde bir kodun yanıp
sönmesi ile gösterir.
Hidronik modül hata kodları önünde bir “E”
harfi ile gösterilirken, yoğuşma ünitesinin hata
kodları ise önlerinde bir “A” harfi ile gösterilirler. Harfle gösterimler için, yoğuşma ünitesi
kitapçığındaki anomaliler ile ilgili tam listeye
bakınız.
CARV2 hata kodlarını yalnızca son iki basamakla
gösterir (örneğin E 184 = ERR 84).

Hata
kodu

Anomali sinyali

Nedeni

Hidronik modülün durumu/çözüm

E2

Güvenlik termostat
bloğu (aşırı sıcak)

Normal çalışma esnasında, eğer iç mekanizmada bir aşırı ısınma hatası
Reset butonuna (1) basınız
meydana gelirse, kazan aşırı ısıtma bloğuna gider.

E5

Akış sensörü anomalisi Elektronik kart akış NTC sensöründa bir anomali tespit eder.

Sistem başlamaz (1).

E 12

Storage tank probe
anomaly

Elektronik kart boyler sensöründa bir anomali tespit eder.

Hidronik modül sıcak kullanım suyu
üretememektedir (1).

E 23

Boyler sensörü anomalisi

Elektronik kart geri dönüş NTC sensöründa bir anomali tespit eder

Sistem başlamaz (1).

E 24

Geri dönüş sensörü
anomalisi

Elektronik kart basma butonu panelinde bir anomali tespit eder

Eğer normal koşullar sağlanabilmiş ise,
sistem reset etmeye gerek kalmadan
tekrar çalıştırılır (1).

E 26

Sistem akım ölçer
anomalisi

Elektronik kart sistem akım ölçerinde bir anomali tespit eder.
Geri dönüş pompası (tercihe bağlı) her zaman çalışır durumdadır.

Sistem başlamaz (1). Geri dönüş pompasının (isteğe bağlı) yalnızca gerekli
olduğu durumda aktive olduğundan emin
olunuz.

Bu durum birincil devrede yetersiz su sirkülasyonu nedeni ile hidronik modülün aşırı ısınması durumunda gerçekleşir. Nedenler
şunlar olabilir:

SERVİS TEKNİSYENİ

E 27

Uygun olmayan
sirkülasyon

- Düşük sistem sirkülasyonu; merkezi ısıtma devresindeki hiçbir Reset butonuna (1) basınız
cihazın kapalı olmadığını ve sistemin hava alabildiğini (havasını
alma) kontrol ediniz;
- Pompa bloke olmuş; pompayı serbest bırakınız.

E 31

CARV2 ile iletişimin
kaybolması (bölge 1)

Hidronik modülün elektriğini kapatıp
tekrar açınız. Eğer Uzaktan Kumanda
Bu durum uygun olmayan bir uzaktan kumandanın bağlanması halen yeniden başlatmayı göremiyor ise,
durumunda ya da hidronik modül ile CAR V2 arasındaki iletişim bu durumda sistem lokal işletme moduna
geçecektir, örneğin kontrol paneli üzerkaybolduğunda ortaya çıkar.
indeki kontrolleri kullanarak. Bu durumda
“Kalorifer Isıtma” (1) modu aktive edilemez.

E 32

Düşük sıcaklık bölge 2
sensörü anomalisi

Eğer elektronik kart düşük sıcaklık bölge 2 sensöründa bir anomali
(1)
tespit ederse, sistem etkilenen alanda çalışamaz.

E 37

Düşük sıcaklık bölge 2
sensörü anomalisi
Düşük besleme gerilimi

Eğer normal koşullar sağlanabilirse, sistem
Bu durum besleme geriliminin sistemin doğru şekilde çalışması için
reset (1) işlemine gerek duymadan yeniden
verilen sınırların altında kalması durumunda ortaya çıkar.
çalışmaya başlar.

46

Düşük sıcaklık güvenlik termostatı (isteğe
bağlı)

Normal işletme koşullarında, eğer düşük sıcaklık bölgesinde akış
Ünite bölge merkezi ısıtma gerekliliklerini
sıcaklığında aşırı bir ısınmaya neden olan bir anomali meydana
karşılamamaktadır (1)
gelirse, ünite arıza verir.

E 50

Dış Hava Sıcaklık
Sensörü kaybı ya da
arızası

Dış Hava Sıcaklık Sensörünün bağlantısını
kontrol ediniz.
Dış Hava Sıcaklık Sensörü bağlı değilse ya da arızalanmışsa, bu
anomali gözlemlenir.

Sistem yoğuşma ünitesine entegre olan dış
ortam sensörü ile çalışmaya devam eder
(1).

E 54

Kalorifer ısıtma deKalorifer ısıtma boyler direnç değeri aralığının dışında bir değerdepolama tankı sensörü
dir.
anomalisi (isteğe bağlı)

Üfleme modu etkisizleşmiştir. (1)

E 129

Bölge 1 nem sensörü
anomalisi

Bölge 1 nem sensörü anomalisi (tercihe bağlı). Bölge nemi kontrol
edilemez

Neme ek olarak, bölgedeki (1) çiy noktası
da ölçülemez

E 130

Bölge 2 nem sensörü
anomalisi

Bölge 2 nem sensörü anomalisi (tercihe bağlı). Bölge nemi kontrol
edilemez.

Neme ek olarak, bölgedeki (1) çiy noktası
da ölçülemez

(1) Eğer blokaj ya da anomali devam ederse, yetkili bir şirketle (örneğin Immergas Teknik Satış Sonrası Servisi 444 88 22 ile) irtibata geçiniz.
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Nedeni

Hidronik modülün durumu/çözüm

E177

Sıcak kullanım suyu
Sıcak kullanım suyu üretimi önceden belirlenen süre içerisinde
maksimum zaman
gerçekleştirilememiştir.
alarmı

Sistem optimal olmayan düzeyde performans göstererek çalışmaya devam eder
(1).

E178

Anti – Lejyonella çevri- Anti – Lejyonella çevrimi önceden belirlenen zaman içerisinde
mi başarılı değil
gerçekleşmemiştir.

(1).

E179

Sıvı fazlı sensör anomalisi

Elektronik kart sıvı fazlı NTC sensöründa bir anomali tespit eder.

Sistem başlamaz (1).

E181

CARV2 ile iletişimin
kaybedilmesi (bölge 2)

Hidronik modülün elektriğini kapatıp
tekrar açınız. Eğer Uzaktan Kumanda
Bu durum uygun olmayan bir uzaktan kumandanın bağlanması halen yeniden başlatmayı göremiyor ise,
durumunda ya da hidronik modül ile CAR V2 arasındaki iletişim bu durumda sistem lokal işletme moduna
kaybolduğunda ortaya çıkar.
geçecektir, örneğin kontrol paneli üzerindeki kontrolleri kullanarak. Bu durumda
“Kalorifer Isıtma” (1) modu aktive edilemez.

E182

Yoğuşma ünitesi alarmı Yoğuşma ünitesinde bir anomali mevcuttur

Sistem çalışmaz, yoğuşma ünitesindeki
anomaliye bakınız ve talimatlar
kitapçığından nedenini bulunuz (1).

E183

Yoğuşma ünitesi test Yoğuşma ünitesinin test modunda olduğunu gösteren bir sinyal
modunda
belirir

Bu süre boyunca, oda ısıtma/havalandırma ve sıcak kullanım suyu üretimi için
gerekli şartlar yerine getirilemez.

E184

Yoğuşma ünitesinde Hidronik modül ve yoğuşma ünitesi arasında bir iletişim sensörleriletişim hatası
ine bağlı olarak bu anomali sinyali belirir.

Üniteler arasındaki elektrik bağlantısını
kontrol ediniz.

E188

Aralığın dışında sıcak- Dış ortam sıcaklığının çalışma sınırlarını aştığı bir sıcaklık talep
lık talebi
edilir (paragraf 1.12)

Sistem başlamaz (1).

E189

İletişim panosu ile zam- Eğer basılı devre panoları arasında iletişim kaybolmuş ise, bir
an aşımı alarmı
anomali sinyali belirir.

(1).

MONTAJCI/TESİSATÇI

Anomali sinyali

KULLANICI

Hata
kodu

SERVİS TEKNİSYENİ

(1) Eğer blokaj ya da anomali devam ederse, yetkili bir şirketle (örneğin Immergas Teknik Satış Sonrası Servisi 444 88 22 ile) irtibata geçiniz.
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2.6 PARAMETRELER VE BİLGİ MENÜSÜ
“MENÜ” butonuna (2) basıldığında gösterge
çevrimsel olarak “Veri” menüsünü gösterir,
“Kullanıcı” menüsü ve ilk yanıp sönen basamağı
“0000” erişim kodu ile korumalı olan bir menü
kalifiye bir teknisyene ayrılmıştır.

Parametre
kimliği
D 03
D 04
D 05
D 06
D 08

D 10

KULLANICI

Menü maddeleri içerisinde gezinmek ve değerleri
değiştirmek için, DHW sıcaklık ayarlama butonlarını (4) kullanınız. “OK” butonuna (1) basarak

parametreleri onaylayabilir, “ESC” (ÇIKIŞ)
butonuna (3) basarak da bir önceki menüye geri
dönebilir ya da menüden çıkabilirsiniz.
En son gerçekleştirilen işlemden bir dakika sonra, sistem otomatik olarak menülerden çıkacaktır.

Veri Menüsü.

D 09

SERVİS TEKNİSYENİ

Ayrı bir menüye erişim için, görüntü ortaya
çıktığında “OK” butonuna (1) basınız.

Tanım
Boyler ünitesi sıcaklığı
Sistem ayarı için hesaplanan değer
Sıcak kullanım suyu ayarı için verilen değer
Dış ortam sıcaklığı (eğer yoğuşma ünitesinin dış ortam sensörü ya da tercihe bağlı dış ortam sensörü uygun ise)
Sistem geri dönüş suyu sıcaklığı
Son beş anomalilerin listesi
(liste içerisinde gezinmek için “OK” butonuna (1) basınız.
Anomali listesinin yenilenmesi. “D 10” bir kez görüntülendiğinde, “OK” butonuna basınız. “88” sembollerinin iki
saniye kadar yanıp sönmesi ile silme işlemi onaylanmış olur.

D 14

Pompa akış oranı

D 20

Sistem akış sıcaklığı

D 22

Sıcak kullanım suyu 3 – yönlü (Sıcak kullanım suyu = sıcak kullanım suyu, Kalorifer ısıtma = merkezi ısıtma)

D 24
D 25
D 26
D 28
D 31
D 32
D 35
D 41
D 42
D 43
D 44
D 45
D 46
D 47
D 48
D 49
D 51
D 52
D 53
D 54
D 55
D 56
D 61
D 62
D 63
D 71
D 72
D 73
D 74
D 75
D 76
D 77
D 78
D 91

Soğutucu devresi sıvı sıcaklığı
Bölge 2 akış sıcaklığı (konfigüre edilmiş ise)
Birincil güneş deposu sensörü (üflemeli)
Sistem sirkülatörü anlık hızı
Sıcak kullanım suyu entegrasyon fonksiyonu
Sistem entegrasyon fonksiyonu
Güneş sistemi girişi
Bölge 1 bağıl nemi
Bölge 2 bağıl nemi
Bölge 1 nem ölçer
Bölge 2 nem ölçer
Nem kurutucu bölge 1
Nem kurutucu bölge 2
Bölge 1 sirkülatör pompası
Bölge 2 sirkülatör pompası
Kalorifer ısıtma/soğutma sistemini ayırma 3 – yönlü (CL = soğutma, HT = ısıtma)
Bölge 1 uzaktan kumanda
Bölge 2 uzaktan kumanda
Bölge 1’de uzaktan kumanda ile sistem ayarlarının yapılması
Bölge 2’de uzaktan kumanda ile sistem ayarlarının yapılması
Bölge 1 termostat
Bölge 2 termostat
Uygulama modeli tanımı
Dış yoğuşma ünitesi ile iletişim
Diğer Immergas cihazları ile iletişim
Yoğuşma ünitesi çalışma frekansı
Yoğuşma ünitesi kompresör sıcaklığı
Kompresör çıkışı anlık sıcaklığı
Buharlaştırıcı serpantini sıcaklığı
Yoğuşma ünitesi kompresör emilimi
Yoğuşma ünitesi fan hızı
Elektronik genleşme vanasının pozisyonu
4 – yönlü yan bölüm (CL = soğutma, HT = ısıtma)
Yazılım versiyonu
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Aralık
0 ÷ 99 ° C
0÷ 99 ° C
0 ÷ 99 ° C
-20 ÷ 50 °C
0 ÷ 99 ° C
D91 ÷ D95

0 ÷ 9999
(x 100 l/s)
0 ÷ 99 ° C
Sıcak kullanım
suyu – Kalorifer
ısıtma
-20 ÷ 99 °C
0 ÷ 99 °C
0 ÷ 99 °C
0 ÷ % 100
KAPALI – AÇIK
KAPALI – AÇIK
KAPALI – AÇIK
0 ÷ % 99
0 ÷ % 99
KAPALI – AÇIK
KAPALI – AÇIK
KAPALI – AÇIK
KAPALI – AÇIK
KAPALI – AÇIK
KAPALI – AÇIK
CL – HT
KAPALI – AÇIK
KAPALI – AÇIK
0 ÷ 99 °C
0 ÷ 99 °C
KAPALI – AÇIK
KAPALI – AÇIK
MP
KAPALI – AÇIK
KAPALI – AÇIK
0 ÷ 150 Hz
0 ÷ 200 °C
0 ÷ 100 °C
0 ÷ 100 °C
0 ÷ 10 A
0 ÷ 100 rpm
0 ÷ 500
HT/CL

U 03
U 04
U 05
U 06

Bölge 2 soğutma ayarları
Bölge 1 merkezi ısıtma denge
değeri
Bölge 2 merkezi ısıtma denge
değeri
Bölge 1 merkezi ısıtma denge
değeri
Bölge 2 merkezi ısıtma denge
değeri

U 07

Bölge 1 nemlilik ayarı

U 08

Bölge 2 nemlilik ayarı

U 11

U 12
U 13

25 ÷ 55 °C

Varsayılan ilk
değer
25

7 ÷ 25 °C

20

- 15 ÷ + 15 °C

0

- 15 ÷ + 15 °C

0

- 15 ÷ + 15 °C

0

(Şekil 1 – xx
Denge değeri)

0

Aralık

Akış sıcaklığını dış ortam sensörümerkezi ısıtma
sistemi modu ayar eğrisine göre düzenleyebilirsiniz
(Şekil 1 – xx Denge değeri)

Akış sıcaklığını dış ortam sensörü soğutma modu
ayar eğrisine göre düzenleyebilirsiniz
Nem sıcaklık sensörü (tercihe bağlı) bahsi geçen alandaki oda nemliliğini tanımlar

Bu fonksiyon yalnızca eğer CARV2 (tercihe bağlı) uygun
ise aktive edilebilir.
Fonksiyonun aktive edilmesi ile U 12 ve U 13 parametrelerinde belirlenen süreler boyunca yoğuşma ünitesinin
çalışmasını durdurabilirsiniz.
Night function
İşlemi gerçekleştirmek için ortaya çıkacak potansiyel
gereklilikleri yerine getirmek için ek güç kaynaklarının
gerekebileceğini bilerek bu ek gücün sağlanabileceğinden emin olunuz (örneğin ek dirençler)
Gece fonksiyonu etkinleştirme zamanı
Gece foksiyonunu bitirme zamanı

30 ÷ 70 °C

50

30 ÷ 70 °C

50

KAPALI –
AÇIK

KAPALI

0 ÷ 23
0 ÷ 23

0
0

Değer aralığı

N. B.: Bölge 2’ye refere edilen parametreler yalnızca sistemde bölge 2 varken ve doğru şekilde konfigüre edildiğinde görüntülenebilir.
2.7 HİDRONİK MODÜLÜN
KAPATILMASI
Hidronik modülü kapatıp “kapalı” konuma
getiriniz. Omni – polar anahtarı kapatarak
ünitenin dışında bırakınız. Eğer uzunca bir süre
kullanılmayacaksa üniteyi asla elektrik bağlantısı
takılı olarak bırakmayınız.
2.8 MERKEZİ ISITMA SİSTEM
BASINCININ GERİ YÜKLENMESİ
Sistem su basıncını periyodik olarak kontrol
ediniz. Hidronik modül basınç göstergesi 1 ile 1.2
bar arası bir basınç değeri göstermelidir.
Eğer basınç 1 bardan daha düşük ise (sistem soğuk
iken) ünitenin altında yerleştirilmiş olan musluğu
kullanarak tekrar ayarlamalısınız (Şekil 1 – 3).
N. B.: İşlemin ardından musluğu kapatınız.
Eğer basınç değerleri 3 bar düzeylerine yaklaşırsa
güvenlik vanası aktive olabilir.
Bu durumda, bir radyatörün havalandırma
vanasından basınç değeri 1 bar olana dek suyu
tahliye ediniz ya da bir profesyonelden destek
isteyiniz.
Ani basınç düşmeleri yaşanması durumunda,
sistemde olması muhtemel sızıntıyı elimine
etmek için bir profesyonelden destek isteyiniz.
2.9 SİSTEM DRENAJI
Hidronik modülün drenaj işlemi için özel bir
tahliye kapağı kullanınız (Şekil 1 – 3).
Drenaj işleminden önce, dolum musluğunun
kapalı olduğundan emin olunuz.

2.10 ANTİFRİZ KORUMA
Hidronik modülün sıcaklık değeri 4 °C’nin altına
indiğinde (minimum – 5 °C’ye kadar standart
koruma)otomatik olarak devreye giren, yoğuşma
ünitesi üzerinde yer alan bir antifriz fonksiyonu
mevcuttur. Antifriz korumaya ilişkin tüm bilgiler
Bölüm 1.3 içerisinde verilmiştir. Cihazın bütünlüğünü ve sıcaklık değerlerinin 0 derecenin altına
düştüğü yerlerde sıcak kullanım suyu ısıtma
sistemini garanti altına almak için merkezi ısıtma
sisteminin antifriz sıvı kullanılarak korunması
ve hidronik modüle bir Immergas Antifriz Kit
kurulması tavsiye edilir. Uzun süreli çalıştırmama durumunda (ikinci durumda) aynı zamanda
şunları önermekteyiz:
- Elektrik bağlantısını kesiniz;
- Merkezi ısıtma devresini ve hidronik modül
sıcak kullanım suyu devresini tamamen
boşaltınız. Sıklıkla tahliye edilen sistemlerde
dolum kireç birikintisine neden olmayacak
şekilde işlemden geçmiş kullanma suyu ile
yapılmalıdır.
2.11 KUTUNUN TEMİZLİĞİ
Hidronik modülün kasasının (kutunun) temizlenmesi için nötr deterjanlar ve nemli bezler
kullanınız. Hiçbir zaman için toz ya da aşındırıcı
deterjan kullanmayınız.
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U 02

Tanım

2.12 YENİDEN DEVREYE ALMA
Sistemin geçici olarak kapatılması gerektiğinde,
prosedürün profesyonel personeller tarafından
yapılmasını sağlayınız ve elektrik ve su tedarik
kanallarının önceden kapatılmış olduğundan
emin olunuz.

SERVİS TEKNİSYENİ

Parametre
kimliği
U 01
Bölge 2 merkezi ısıtma ayarları

MONTAJCI/TESİSATÇI

Kullanıcı menüsü.

Magis Pro 8 ErP

Magis Pro 10 ErP

Nominal kalorifer ısıtma gücü
Çektiği güç
COP

kW
kW
kW/kW

5.80
1.28
4.53

7.71
1.89
4.08

9.80
2.39
4.10

Nominal soğutma gücüt
Absorption
EER

kW
kW
kW/kW

6.03
1.67
3.61

7.58
2.01
3.77

7.58
2.01
3.77

Ortalama sıcaklık uygulamaları için nominal gücü**
Nominal kalorifer ısıtma gücü
Çektiği güç
COP

kW
kW
kW/kW

5.30
1.55
3.42

7.26
2.32
3.13

9.27
2.98
3.11

Nominal cooling output
Çektiği güç
EER

kW
kW
kW/kW

4.90
1.87
2.62

5.38
2.26
2.38

7.31
3.07
2.38

Yüksek sıcaklık uygulamaları için nominal gücü ***
Nominal kalorifer ısıtma gücü
Çektiği güç
COP

kW
kW
kW/kW

4.80
1.82
2.64

6.17
2.64
2.34

8.45
3.59
2.35

*

MONTAJCI/TESİSATÇI

Magis Pro 5 ErP
Düşük sıcaklık uygulamaları* için nominal veri*

KULLANICI

3.16 3.16. TEKNİK VERİ.
Aşağıdaki veriler hidronik modül ve Audax Pro
arasındaki eşleşmelere refere etmektedir.

Kalorifer ısıtma modu durumu: ısı eşanjörü su girişi 30 – 35 °C arasında kalır, dış ortam hava sıcaklığı 7 °C db/6 °C wb. Uygulama EN 14511 ile uyumludur.
Soğutma modu durumu: ısı eşanjörü su girişi 23 – 18 °C arasında kalır, dış ortam hava sıcaklığı 35 °C. Uygulama EN 14511 ile uyumludur.

** Kalorifer ısıtma modu durumu: ısı eşanjörü su girişi 40 – 45 °C arasında kalır, dış ortam hava sıcaklığı 7 °C db/6 °C wb. Uygulama EN 14511 ile uyumludur.
Soğutma modu durumu: ısı eşanjörü su girişi 12/ 7 °C arasında kalır, dış ortam hava sıcaklığı 35 °C. Uygulama EN 14511 ile uyumludur.

Hidronik modül verisi.
Hidrolik devre maksimum çalışma basıncı
Maksimum kalorifer ısıtma sıcaklığı
Ayarlanabilir kalorifer ısıtma sıcaklığı (maksimum çalışma alanı)
1000 l/s akış oranına uygun başlık
Sıcak kullanım suyunun ayarlanabilir sıcaklığı
Su içeriği
Genleşme tankı hacmi
Genleşme tankı fabrika ayarlarında basıncı
Hidrolik devre maksimum basıncı
Elektrik bağlantısı
Ek yük olmadan emilim
Yüklü maksimum emilim
Entegre direnç emilimi (isteğe bağlı)
EEI değeri
Ekipman elektrik sistemi koruması
Boş hidronik ünite ağırlığı
Dolu hidronik ünite ağırlığı
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bar
°C
°C
kPa (m c.a.)
°C
l
l
bar
kPa

3
70
25 - 55
44.2 (4.5)
30 - 65
4.0
12.0
1.0
300

V/Hz
W
W
kW
-

230/50
65
170
3
≤ 0.20 - Part. 3
IPX4D

kg
kg

33.5
37.5

SERVİS TEKNİSYENİ

*** Kalorifer ısıtma modu durumu: ısı eşanjörü su girişi 47 – 55 °C arasında kalır, dış ortam hava sıcaklığı 7 °C db/6 °C wb. Uygulama EN 14511 ile
uyumludur.
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