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Her şeyden önce bizim üretimimiz bir cihazı tercih ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz.

Ev klimatizasyon en gelişmiş teknolojisini temsil eden bir ürün satın aldığınız için doğru bir seçim 
gerçekleştirdiğinizden eminiz.

Bu kılavuzda bulunan önerileri uygulayarak, satın aldığınız ürün sayesinde, enerji bağlamında hiç bir problem 
olmadan en az yatırım ile çok iyi çevre koşullarından faydalanabileceksiniz.

Aşağıdaki bölümde belirtilen pikrogramlar güvenlik 

koşullarında makinenin doğru kullanımı için gerekli bilgileri 

hızlı şekilde ve kesin surette tedarik etmeyi sağlarlar.

Semboller

Güvenlikle ilgili pikrogramlar

 Uyarı

Açıklanan bu işlem, eğer güvenlik düzenlemelerine uygun 

şekilde gerçekleştirilmezse fiziksel hasarlara maruz kalma riski 

vardır.

 Tehlikeli elektrik gerilimi

Açıklanan bu işlem, eğer güvenlik düzenlemelerine uygun 

şekilde gerçekleştirilmezse bir elektrik çarpmasına maruz 

kalma riskini ilgili personele bildirir.

 Güçlü ısı tehlikesi

Güvenlik düzenlemelerine göre yüksek sıcaklıkta bileşenler 

ile temas için yanıklara maruz kalma riski.

 Yasak

Asla yapılmaması gereken işlemleri belirtir.
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 -  Bu, kitin monte edildiği cihazın 
kılavuzunun tamamlayıcı parçasıdır. Bu 
kılavuzda genel kurallar ve temel güvenlik 
kuralları bulunur.

 -  İş bu kılavuz sadece uygun şekilde 
eğitilmiş ve yasaların gerektirdiği tüm 
psikofizik şartlarına sahip olması gereken 
kalifiye ve yetkili montaj teknisyenine 
yöneliktir. 

 -  Tüm işlemler yürürlükte olan 
çalışma güvenlik normlarına uygun 
teknolojiye uygun ve dikkatli şekilde 
gerçekleştirilmelidir.

 -  Cihazların montajı, geçerli 
düzenlemelere ve cihazla birlikte berilen 
talimat kılavuzunda üretici firma tarafından 
temin edilen açıklamalara uygun şekilde 
bir uygunluk beyannamesi sistemin 
sorumlusuna işlem sonunda bırakan yetkili 
bir firma tarafından gerçekleştirilmelidir.

 -  Montaj, gerekli KİŞİSEL KORUMA 
DONANIMLARINA sahip ve kalifiye personel 
tarafından gerçekleştirilmelidir.

 -  Ambalajı çıkardıktan sonra içindekilerin 
sağlamlığından ve tam olduğundan emin 
olun. Uygunsuzluk durumunda cihazı satan 
firmaya danışın.

 -  İzin olmadan ve cihazın üreticisinin 
açıklamaları olmadan güvenlik veya 
ayarlama cihazlarını değiştirmek yasaktır.

 -  Potansiyel bir tehlike kaynağı olabileceği 
için ambalaj malzemesini çocukların 
ulaşabileceği yerlerde bırakmak yasaktır.

 -  Onarım veya bakım işlemleri Teknik Servis 
veya iş bu kılavuz tarafından öngörülenlere göre 
kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Tehlikeli durumlar meydana gelebileceği 
için cihazı değiştirmeyin veya kurcalamayın 
ve cihazın üreticisi olası hasarlardan sorumlu 
olmayacaktır.

 -  Bu cihazlar ortamın havalandırması ve/
veya ısıtılması için gerçekleştirilmiştir ve 
performans özellikleri ile uyumlu bu amaç 
için kullanılmalıdır.
Kurulum, ayarlama ve bakım hatalarından veya 
uygunsuz kullanımlardan kaynaklanan kişiler, 
hayvanlar veya mallarda meydana gelen 
hasarlar için üretici firmanın sorumluluğunda 
değildir.

 -  Suyun dışarı sızması durumunda sistemin 
ana şalterini “kapalı” konumuna yerleştirin ve 
su vanalarını kapatın.
Zamanında Teknik Servisi veya profesyonel 
kalifiye personeli arayın ve kişisel olarak cihaz 
üzerinde işlem yapmayın.

 -  Ankastre Hydro IN ızgara ve kapak 
kabinine sahiptir. Cihaz ile kaza eseri 
temasları önleyecek şekilde gidiş/alış 
ızgaraları ve koruma elementlerini sağlayın.

 -  Cihazın uzun bir süre kullanılmaması 
aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesini 
gerektirir:

 - sistemin ana şalterini “kapalı” konumu 
üzerine yerleştirin.

 - Su vanalarını kapatın.
 - Eğer bir donma tehlikesi varsa, sisteme antifriz 

sıvısı eklendiğinden emin olun, aksi halde 
sistemi boşaltın.

 -  Çok düşük veya çok yüksek bir sıcaklık 
sağlığa zararlıdır ve gereksiz bir enerji israfı 
oluşturur.
Uzun bir süre boyunca havanın akışı ile 
doğrudan temastan kaçının.

 -  Mekanın uzun süre kapalı kalmasından 
kaçının. Periyodik olarak doğru bir hava 
değişimi garanti etmek için pencereleri 
açın.

 -  Bu talimat kılavuzu cihazın tamamlayıcı 
parçasıdır ve sonuç olarak dikkatli şekilde 
muhafaza edilmelidir ve başka birine ve 
kullanıcıya devredilmesi veya başka bir 
sisteme transfer edilmesi durumunda 
cihaza HER ZAMAN eşlik etmelidir. Hasar 
görmesi veya kaybolması durumunda 
bölgedeki Teknik Servisten bir başka 
kopyasını talep edin.

 -  Temasa çok dikkat edin, yanma tehlikesi.

1. GENEL

1.1 Genel uyarılar
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1.2 Temel güvenlik kuralları

  Elektrik enerjisi ve su kullanan ürünlerin 
kullanımının aşağıdaki gibi bazı temel 
güvenlik kurallarına uyulmasını gerektirdiğini 
hatırlatıyoruz:

  Çocukların ve yardım edilmeyen engelli 
kişilerin cihazı kullanması yasaktır.

  Teçhizat, denetim altında oldukları sürece 
veya teçhizatın güvenli kullanımı ve tehlikelerin 
anlaşılmasıyla ilgili talimatları aldıkları zaman 
8 yaşın altında olmayan çocuklar tarafından 
ve fiziksel, duyusal veya zihinsel azaltılmış 
becerilere sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihaz ile oynaması yasaktır.
Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik 
ve bakım işlemleri denetim olmadan çocuklar 
tarafından yapılamaz.

  Sistemin ana şalterini “kapalı” konuma 
getirerek elektrik besleme şebekesinden 
cihazın bağlantısını kesmeden önce erişim 
kapılarını açmak ve her türlü teknik işlem veya 
temizlik işlemi gerçekleştirmek yasaktır.

  İzin olmadan ve cihazın üreticisinin 
açıklamaları olmadan güvenlik veya ayarlama 
cihazlarını değiştirmek yasaktır.

  Cihaz üzerine çıkmak, oturmak ve/veya 
herhangi bir türde cisim koymak yasaktır.

  Cihaz dış bileşenlerinde 70°C üzerinde 
sıcaklığa ulaşabilir.

  Cihaz elektrik besleme şebekesinden devre 
dışı bırakılmış olmasına rağmen cihazdan dışarı 
çıkan elektrik kablolarını çekmek, kopartmak, 
kıvırtmak yasaktır.

  Hava emiş ve gidiş ızgaralarından cisimler 
ve maddeler sokmak yasaktır.

  Doğrudan cihazda su püskürtmek veya 
sıkmak yasaktır.

  Potansiyel bir tehlike kaynağı olabileceği 
için ambalaj malzemesini çocukların 
ulaşabileceği yerlerde bırakmak yasaktır.

  Hareket halindeki parçalara dokunmak, 
parçalar arasına bulunmak veya ızgaralardan 
keskin cisimler sokmak yasaktır.

  Çıplak ayaklı iken ve/veya ıslak veya nemli 
vücut parçaları ile cihaza dokunmak yasaktır.

  Sistemin ana şalterini “kapalı” konuma 
getirerek elektrik besleme şebekesinden 
cihazın bağlantısını kesmeden önce her türlü 
temizlik işlemi yasaktır.
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2. 3.029896

Kumandalar bir soğutucu ve bir kombi ve bir bulunma giriş 

kumandası için bağımsız temiz iki kontağa sahiptir. 2 borulu 

versiyonlar yazlık ve kışlık elektrovalfin yönetimi için 230 V’de 

bir çıkışa sahiptir.

Cihazın bataryada bulunan ruloya yerleştirilmiş su sıcaklığı 

sensörü ile (10 kΩ) ısıtmada minimum (30°C) ve soğutmada 

maksimum (20°C) fonksiyonu yönetebilir. 

Kart ayrıca fan durma eşiklerinin görmezden gelinmesi 

durumunda su sensörsüz işleyişi öngörür.

Kontrol paneli cihazın üst bölünde yuvasına yerleştirin ve 

temin edilen iki vida ile sabitleyin (ref.A). 

Bağlantıların kutusunu kurmak için:

 - kutuyu açın (ref. B);

 - cihaz kenarına uygun deliğe (ref. C) alt dişi yerleştirin; 

 - kutunun üst bölümünü kenara takın (ref. D); 

 - temin edilen iki vida ile sabitleyin (ref. E); 

 - temin edilen vidayı kullanarak fancoil yapısına topraklama 

kablosunu sabitleyin (vidalama için uygulanması 

gereken minimum güç yaklaşık 2N olmalıdır); 

 - motorun hızlı konnektörünü (MOTOR) kartta bulunana 

bağlayın (ref.l) *; 

 - GRID uç biriminin 2 terminalinde (ref. L) mikro anahtarları 

olmayan versiyonların işleyişini garanti eden bir köprü 

mevcuttur; 

 -  Diğer versiyonlar için köprüyü çıkartın ve ızgara güvenlik 

mikro anahtarından* gelen iki terminali bağlayın;

 - cihazda bulunan konnektöre H2 su sondasını bağlayın.

Su sıcaklık sensörü bataryaların içindeki sıcaklığı 

kontrol eder ve önceden ayarlanan parametreler baz 

alınarak fanın başlatılmasını belirler (minimum kışlık ve 

maksimum yazlık fonksiyonlar).** Bataryada mevcut 

olan ruloya doğru şekilde yerleştirildiğini doğrulayın.

 - Elektrik bağlantılarını gerçekleştirin, kablajları sipariş 

edin, temin edilen 3 bağlantı telinin yardımı ile kabloları 

sabitleyin (ref. G); 

 - 4 vida ile sabitleyerek kutuyu kapatın (ref.H); 

 - cihazın estetik yan panelini yeniden monte edin;

 - üst vidayı kontrol paneline vidalayın;

 - kontrol panelindeki uygun yuvaya vida kapağını 

yerleştirin;

* Sağda hidrolik kaplinli versiyonlar için ilgili paragrafı 

referans alın 

** Regülatör bağlı su sondası olmadan da çalışır

2.1 Kumanda panellerinin montajı, ayarı ve bağlantıları 3.029896

2.2 Montaj
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Kumanda elektronik kartında gereklilik fonksiyonunda cihazın 

işleyişin konfigürasyonu için iki dip-switch yerleştirilmiştir.

 - Dip-switch C ile ısıtmada gece işleyişinin mantığı 

değiştirilir:

 -  ON pozisyonunda havalandırma engellenir, bu durum 

geleneksel radyatörlerde gerçekleştiği gibi radyasyon 

ve doğal konveksiyon ile makinenin ortamları ısıtmasını 

sağlar; OFF pozisyonda fanın normal işleyişi çalışır.

 - B dip switch'i ON konumuna getirince etkinleştirilir, 

sadece soğutmada, havalandırma sıcaklık sensörünün 

daha düzenli bir işleyişine izin vermek ve havanın 

tabakalaşmasını önlemek için ayar noktasına 

ulaşılmasından sonra bile minimum hızda devam eder. 

İmleç OFF pozisyonunda iken fonksiyon devir yaptırılır (4 

dakika ON, 10 dakika OFF).

2.3 B ve C dip-switch yardımcı fonksiyonlar ayarı
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3.029896

A

8mm 0.2-1.5mm 2

H4

2.4 Bağlantılar 3.029896

-AB+
3.029897/3.029898 duvarda uzaktan kumanda için 

seri bağlantı (AB kutuplaşmasına riayet edin)

H2** sıcak su sıcaklık sensörü (10 kΩ)

H4** soğuk su sıcaklık sensörü (10 kΩ) (sadece 648)

M1 invertör DC fan motoru

S1 ızgara güvenlik mikro anahtarı

Y1
sıcak su elektrovalfi (230V/ 50Hz 1A’da gerilimde 

çıkış)

Y2
Flap mobile (3.029896). 

(230V/ 50Hz 1A’da gerilimde çıkış)

L-N elektrik besleme bağlantısı 230V/50Hz

BO kombi onay çıkışı (kontak temiz max 1A)

CH soğutucu onay çıkışı (temiz kontak max 1A)

CP bu versiyonda kullanılmamaktadır

HRS su sensörü RS (10 kΩ) (sadece 3.029896 için)

AIR Opsiyonel hava sensörü (*) 

RS RS versiyon kablajı (sadece 3.029896 için)

** Eğer gerilim verdikten sonra kart sensörü 

belirlediyse başlatma ısıtmada minimum (30 

°C) ve soğutmada maksimum (20 °C) su sıcaklığı 

fonksiyonları ile normal koşullarda gerçekleşir. 

Kart, ayrıca minimum ve maksimum görmezden 

gelinmesi durumunda sensörsüz işleyişi öngörür

3.029897/3.029898 duvarda kontrol bağlantısına yönelik 

yaylı 4 terminaller (ref. A) 0,2 ila 1,5 mm² arasında kesitli 

sert veya esnek kabloları kabul ederler (0,75 mm² eğer aynı 

terminalde 2 iletken bağlanırsa), eğer bir plastik halkaya 

sahiplerse maksimum kesit 0,75 mm². 

8 mm bir sıyırma işlemi gerçekleştirin sonrasında eğer kablo 

sert ise kolayca takılabilir eğer esnek ise bir kargaburun 

kullanılması tercih edilir.

Kabloları sonuna kadar itin ve doğru sabitlemeyi hafifçe 

çekerek doğrulayın.

Kabloların bağlantısını kesmek için ilgili 

beyaz dişe bir tornavida ile bastırın (ref.A) 

ve iletkeni çıkartın



9

2.5 Uzaktan termostat bağlantı için devamlı modülasyon elektrik kartı

2.6 LED uyarıları (ref.A)

 - Uzaktan kontrol için elektronik kart duvarda uzaktan 

kumanda tarafından fan coil’in tüm fonksiyonlarının 

kontrolüne izin verir 3.029897/3.029898.

 - Yayında kumanda edilecek maksimum bir 30 fancoil’e 

kadar uzaktan bir kumanda bağlamak mümkündür (tüm 

vantilatörlü konvektörlerde eş zamanlı kumandalar ile). 

 - Tüm versiyonlarda kurulabilir, kart işleyiş durumunu ve 

olası arızalarını belirten bir yeşil LED bulundurur.

 - Temel işletim parametreleri, ayar noktası e ortam 

sıcaklığı, homojen bir işleyişe izin vererek, şebekede 

bağlı tüm terminallerde 3.029897/3.029898 duvarda 

uzaktan kumanda tarafından aktarılır. 

 - Fancoil’lerin kullanımı için bu kumandanın talimatlarını 

referans alın. 

 - Cihazın bataryasında konumlanan 10 kΩ su sıcaklık 

sensörü aracılığıyla ısıtmada minimum (30 °C) ve 

soğutmadan maksimum (20 °C) fonksiyonları yönetebilir.

Hata sinyalleri

Hata Ekran

Haberleşme hatası. Kart, 3.029897/3.029898 duvarda kontrol ile seri hatta devamlı bir bilgi değişimini 

öngörür. Eğer bu 5 dakikadan fazla olmazsa hata görüntülenir ve cihaz devre dışı bırakılır.

6 yanıp sönme + 

durma

Fan motorunda problem (örneğin yabancı cisimlerden kaynaklanan sıkışma, dönüş sensörünün arızası).
2 yanıp sönme + 

durma     

Su sıcaklığını ölçme sensörünün arızası (H2).

Bu durumda kurulan sensörün 10 kΩ olduğundan emin olun.

3 yanıp sönme + 

durma 

Filtrenin temizlik işleminden kaynaklanan S1 ızgara mikro anahtarının çalıştırılması
Yüksek frekanslı 

devamlı yanıp sönme 

H2 sensörü tarafından belirlenen su talebi başarısız (soğutmada 20 °C üzerinde, ısıtmada 30 °C altında). 

Sıcaklık talebi* yerine getirmeye uygun bir değere ulaşana kadar fanın durmasını gerektirir.

1 yanıp sönme + 

durma

 - * Eğer gerilimi verdikten sonra kart su sensörünü 

belirlerse bağlatma suyun minimum ve maksimum 

sıcaklık eşikleri ile gerçekleşir.

 - Kart ayrıca fan durma eşiklerinin görmezden gelinmesi 

durumunda sensörsüz işleyişi öngörür

Yeşil Led: Cihazın işleyişini belirtir. Arıza durumunda 
yanıp söner.

Led kapalı: cihaz sabit veya elektrik beslemesi yok.
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3. 3.029897/3.029898

3.1 Duvarda uzaktan kontrol panel montajı 3.029897/3.029898

Duvarda uzaktan kontrol 3.029897/3.029898, 3.029896 

uzaktan kontrol için elektrik kumandasına sahip bir veya daha 

fazla cihazda (maksimum 30’a kadar) kontrol olasılığı ile bir 

elektrikli termostattır (bağlı olan fan coil’in birinde opsiyonel 

olarak uzaktan kontrol edilebilir sıcaklık sensörüne sahiptir). 

 - Duvarda uzaktan kontrolü 3.029897/3.029898 kapılar 

ve/veya pencerelerden ve ısı kaynaklarından uzağa 

(kaloriferler, fancoil, fırınlar, doğrudan güneş ışınları), iç 

duvarlara ve zeminden yaklaşık 1,5 m yüksekliğine kurun.

Duvarda uzaktan kontrol önceden ambalajlanmış 

konfeksiyonun içinde mevcuttur, bu nedenle duvara 

montajdan önce iki bölüm arka bölümden (A) çıkan iki dışı 

çıkartarak ayrılmalıdır. 

Sabitleme noktalarını duvarda takip etmek için kontrol bazını 

kullanın (şekilde ref.B) (iki uygun deliği kullanın). 

Aşağıdaki işlemler ile devam edin:

 - duvarı delin;

 - tabanda bulunan pencereden elektrik kablolarını geçirin;

 - uygun dübelleri ve vidaları kullanarak duvara kontrol 

tabanını sabitleyin;

 - elektrik bağlantılarını gerçekleştirin ve iletkenleri 

ezmemeye dikkat ederek kontrolü kapatın.

HAYIR

HAYIR
TAMAM
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8mm 0.2-1.5mm 2

3.2 Yaylı klemens bağlantısı -AB+ ve CP

3.3 CP bulunma kontak giriş bağlantısı

Elektrik bağlantılarına yönelik yaylı terminaller 0,2 ila 1,5 mm² 

arasında kesite sahip sert veya esnek kablolar kabul ederler, 

eğer plastik halkaya sahiplerse maksimum kesit 0,75 mm²’ye 

düşürülür. 

Doğru ve güvenli bir bağlantı için aşağıdaki işlemleri 

gerçekleştirin:

 - aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 8 mm bir uzunluk 

gerçekleştirin;

 - eğer kablo sert ise telin ucu kolayca girecektir, esnek 

kablo ile ise doğru bir giriş için bir kargaburun kullanımı 

tercih edilebilir;

 - kabloları sonuna kadar itin ve doğru sabitlemeyi hafifçe 

çekerek doğrulayın;

 - Kabloların bağlantısını kesmek için ilgili beyaz dişe bir 

tornavida ile bastırın (ref.A) ve iletkeni çıkartın.  

CP girişe bağlı kontak kapatılmasında (ref.A) paneller stand-

by konumuna alınır.  Eğer konta açıksa üniteler aktiftir, eğer 

kontak kapalı ise devre dışı bırakılmışlardır ve bir tuşa basınca 

 sembolü yanıp söner.

Ö.N.: paralel girişi diğer elektrik kartlarınınkine bağlamak 

mümkün değildir (ayrı kontakları kullanın).
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3.4 Bağlantılar

Duvarda uzaktan kontrol hattını RS485, elektrik besleme 

kablolarından ayrı tutarak seri bağlantı RS485 için uygun 

çift kutuplu kablo ile uzaktan kontrol 3.029896 için elektrik 

kumandaya sahip bir veya daha fazla teçhizata (maksimum 30’a 

kadar) bağlayın.

 -  Derivasyonların uzunluğunu minimuma indirecek 

şekilde bir yol gerçekleştirin;

 -  temin edilen 120 Ω direnç ile hattı sonlandırın;

 -  “yıldız” bağlantılar gerçekleştirmeyin;

 -  RS485 kablosu ile bağlantı kutuplu ise, bağlı her çevrede 

“A” ve “B” açıklamalarına riayet edin (bağlantı için 

tercihen minimum 0,35 mm2 kesitli bir ekranlı kablo 

kullanın);

 - duvarda ucun + ve - besleme uçlarını, gerilim 5 V DC, 

kutupluluğa uyarak, 3.029896 kartına bağlayın.
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Makine üzerine kurulur ve motorun yönetimine sabit hızlarla 

izin veriri; termostatlı kumandalara ve piyasada mevcut tüm 

kumandalara uyarlanabilir.

Yazlık ve kışlık elektrovalfin yönetimi için 230 V’de bir çıkışa 

sahiptir.

Kör paneli cihazın üst bölünde yuvasına yerleştirin ve temin 

edilen iki vida ile sabitleyin (ref.A). 

Bağlantıların kutusunu kurmak için:

 - kutuyu açın (ref. B);

 - cihaz kenarına uygun deliğe (ref. C) alt dişi yerleştirin; 

 - kutunun üst bölümünü kenara takın (ref. D); 

 - temin edilen iki vida ile sabitleyin (ref. E); 

 - temin edilen vidayı kullanarak cihaz yapısına topraklama 

kablosunu sabitleyin (ref. M) (vidalama için uygulanması 

gereken minimum güç yaklaşık 2N olmalıdır); 

 - SW GRL terminalinin 2 ucunda (ref.L) çıkartılmaması 

gereken bir köprü mevcuttur. 

 - motorun hızlı konnektörünü (MOTOR) kartta bulunana 

bağlayın (ref.l); 

 - elektrik bağlantılarını gerçekleştirin, kablajları sipariş 

edin, temin edilen 3 bağlantı telinin yardımı ile kabloları 

sabitleyin (ref. G); 

 - 4 vidayı sabitleyerek kutuyu kapatın (ref.H); 

 - cihazın estetik yan panelini yeniden monte edin;

 - üst vidayı kör panele vidalayın;

 - kör panelindeki uygun yuvaya vida kapağını yerleştirin;

* Sağda hidrolik kaplinli versiyonlar için ilgili paragrafı 

referans alın

4. TICARI TERMOREGÜLASYON IÇIN ÜNIVERSAL KART KITI

4.2 Montaj

4.1 Montaj ve bağlantılar 
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CV girişi açık giriş ile stand-by konumunda olan kartın ON/

OFF’udur. Aynısı Y1 elektrovalfini aktifleştirmek için 230V’de 

elektrik beslemesinin L terminaline köprülenmelidir.

V1, V2, V3 ve V4 hızında 4 giriş, 230 V’de elektrik beslemesinin 

L terminaline köprülendiğinde, eğer ızgara güvenlik mikro 

anahtarının bağlı olduğu giriş S1 kapalı ise fanı aktifleştirir. 

Sıra: maksimum hız (V1 terminalinde 1400 rpm’ye eşit), 

orta hız (V2 terminalinde 1100 rpm), minimum hız (V3 

terminalinde 680 rpm) ve supersilent hız (V4 terminalinde 

400 rpm).

Mekanın kullanımına ve özelliklerine göre mevcut olan 

4 girişin 3’ünde termostatın 3 hızlarının bağlantılarını 

gerçekleştirin: örneğin maksimum derecede sessizliğin talep 

edildiği bir konut uygulaması için V2 orta, V3 minimum ve 

V4 supersilent hızlarını bağlayın, termik performansın öncelik 

olduğu ticari bir uygulama için V1, V2 ve V3 bağlanabilir.

Çok girişli eş zamanlı kapanma durumunda motor daha 

yüksek hıza sahip bağlantı ile ayarlanana eşit bir dönüş 

sayısına ayarlanacaktır.

Farklı hızlar kullanarak tek bir termostata paralel olarak çok 

sayıda kart bağlamak mümkündür.

Şekildeki şemaya göre amaca uygun olan bir termostata elektrik bağlantılarını gerçekleştirin

L-N elektrik besleme 230V-50Hz

EV elektrovalf onay girişi

V1 fan maksimum hız

V2 fan orta hız

V3 fan minimum hız

V4 supersilent hız

E
Isıtma, soğutma seçim girişi Su sensörü yönetimi 

paragrafına bakın

Y2
mobil emme paneli servomotorlar için çıkış (230V/ 

50Hz 1A’da gerilimde çıkış)

Y1 su elektrovalfi (230 V / 50 Hz / 1A’da gerilimde çıkış)

M1 invertör DC fan motoru

S1 ızgara güvenlik için mikro anahtarı

TA
3 hızlı ortam termostatı (kurulum teknisyeninin 

sorumluluğunda satın alınacak, kurulacak ve bağlanacak)

CV termostat onayı

SV hız selektörü

H2* su sıcaklık sensörü (10 kΩ)

*
makinede bataryada bulunur. Su sensörü yönetimi 

paragrafına bakın

4.3 3 hız termostat ile bağlantı şemaları

4.4 3 hızlı termostat ile bağlantılar
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Eğer kart su sensörü öngörülen ticari diğer kumandalar 

veya elektromekanik termostatlar ile kullanılırsa makinedeki 

sensörü H2 bağlanması gerekli değildir ve fan uzaktan 

kumanda ile kumanda edilir.

Eğer tersi durumda kumanda su sensörünün yönetimini 

öngörmez ise bu fonksiyon bataryada mevcut olan 10 kΩ 

sensörünü kartın H2 konnektörüne (ref.B) bağlayarak kart 

tarafından gerçekleştirilebilir. 

Bu durumda kart ısıtmada işleyiş için minimum su sıcaklığı 

ve soğutmada maksimum su sıcaklığı fonksiyonlarını 

gerçekleştirir ve böylece eğer suyun sıcaklığı aktif işleyişe 

uygun değilse (soğutmada 20°C üzerinde, ısıtmada 30°C 

üzerinde) havalandırma durur ve arıza LED tek yanma + 

durma tarafından belirtilir (ref. A). 

Isıtma/soğutma ayırt edicilik kartın EST-INV girişi ile (ref.C) 

gerçekleştirilir: açık bırakınca kart ısıtma konumuna geçer, 

kapatınca soğutmaya geçer. 

Eğer sensörü bağladıktan sonra sensörün bağlantısı kesilirse 

ve uygunsuz değerler ölçülürse (örneğin 10 kΩ doğru olan 

yerine 2 kΩ sensörün montajı) arıza LED 3 kez yanıp sönmesi 

+ durması ve işleyişin bloke olması ile belirtilir. 

Sensöre sahip olmayan işleyişi onaylamak için kartta gerilimi 

kesin ve geri verin.

Bu koşul sonraki tüm başlatmalar için kart tarafından 

kaydedilecektir.

Her durumda sensörün bağlanması anında sıcaklık eşikleri ile 

normal işleyiş eski haline getirilir.

LED (ref. A), eğer giriş CV kapalı değilse kapalıdır (stand-by 

durumu). 

CV kontağı kapanınca yanar ve normal işleyişi belirtir.

• Filtrenin temizlik işleminden kaynaklanan S1 ızgara 

güvenlik mikro anahtarının çalıştırılması durumunda 

sıklıkla yanıp söner. 

• Uygun olmayan su için fan durma alarmı nedeniyle tek 

bir yanıp sönme + durma gerçekleştirir (bağlı H2 su 

sensörü ile).

• motor alarmı için 2 yanıp sönme + durma (örneğin 

yabancı cisimlerden kaynaklanan sıkışma veya dönüş 

sensörünün arızası). 

• devre dışı veya arızalı su sensörü alarmı için 3 yanıp 

sönme + durma. 

4.5 LED uyarıları

4.6 Üç hızlı termostat ile su sensör yönetimi
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Makineye monte edilmiştir ve oransal hızı ile motoru 

yönetmeyi sağlar; motorun ayarı 25 kΩ giriş eğimi ile 0-10 V 

DC bir analog girişi aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Kartta kumanda çıkışları için özellikle paralelde çok sayıda 

ünitenin kumandası durumunda bu eğim değeri göz 

önünde bulundurulmalıdır.

Elektrovalfin yönetimi için 230 V’de bir çıkışa sahiptir. 

Kör paneli cihazın üst bölünde yuvasına yerleştirin ve temin 

edilen iki vida ile sabitleyin (ref.A). 

Bağlantıların kutusunu kurmak için:

 - kutuyu açın (ref. B);

 - cihaz kenarına uygun deliğe (ref. C) alt dişi yerleştirin; 

 - kutunun üst bölümünü kenara takın (ref. D); 

 - temin edilen iki vida ile sabitleyin (ref. E); 

 - temin edilen vidayı kullanarak cihaz yapısına topraklama 

kablosunu sabitleyin (vidalama için uygulanması 

gereken minimum güç yaklaşık 2N olmalıdır);

 - GRID terminalinin 2 ucunda (ref.l) çıkartılmaması gereken 

bir köprü mevcuttur. 

 - motorun hızlı konnektörünü (MOTOR) kartta bulunana 

bağlayın (ref.H); 

 - elektrik bağlantılarını gerçekleştirin, kablajları sipariş 

edin, temin edilen 3 bağlantı telinin yardımı ile kabloları 

sabitleyin (ref. F); 

 - 4 vida ile sabitleyerek kutuyu kapatın (ref.G); 

 - cihazın estetik yan panelini yeniden monte edin;

 - üst vidayı kör panele vidalayın;

 - kör panelindeki uygun yuvaya vida kapağını yerleştirin;

* Sağda hidrolik kaplinli versiyonlar için ilgili paragrafı 

referans alın

Eğer giriş sinyali 0,9 V altında ise LED (ref. L) kapalıdır. 

1 V üzerinde değerler için açılır ve normal işleyişi belirtir.

• Filtrenin temizlik işleminden kaynaklanan S1 ızgara 

güvenlik mikro anahtarının çalıştırılması durumunda 

sıklıkla yanıp söner. 

• motor alarmı için 2 yanıp sönme + durma (örneğin 

yabancı cisimlerden kaynaklanan sıkışma veya dönüş 

sensörünün arızası). 

5. TALEP KART KITI 0-10 V

5.1 Montaj ve bağlantılar

5.2 Montaj

5.3 LED uyarıları
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Y2

OFF
0

10 V
INPUT
(V DC)

M1

1 10

Y1

1,1

MAX rpm

ON

0,9

MIN rpm

Şekildeki şemaya göre amaca uygun olan bir termostata 

elektrik bağlantılarını gerçekleştirin

Giriş 10 V, eğer ızgara güvenlik mikro anahtarının bağlı 

olduğu giriş S1 kapalı ise Y1 elektrovalfini aktifleştirir ve fanın 

dönüş sayısını ayarlar.

Hız “eğimi” ≥ 1,1V÷10 V DC gerilim değerleri için maksimum 

olana (1.400 rpm) minimum olandan (400 rpm) lineer bir 

ayarlama öngörür. 

Motor 1 V DC altında değerler için kapalıdır.

Elektrovalf Y1 > 1 V DC gerilim değerleri için aktifleştirilir ve 

0,9 V DC altına indiğinde kapanır.

L-N elektrik besleme 230V-50 Hz

10V cihaz yönetim girişi 0÷10 V

Y1 su elektrovalfi (230V/ 50Hz 1A’da gerilimde çıkış)

Y2
mobil emme paneli servomotorlar için çıkış (230 

V/ 50Hz/ 1A’da gerilimde çıkış)

M1 invertör DC fan motoru

S1 ızgara güvenlik için mikro anahtarı

Giriş eğimi 25 kΩ 

ÇIKIŞLARIN ÖZELLİKLERİ

5.4 Termostat ile bağlantı şeması/sinyal 0-10 V DC

5.5 Termostatlar ile bağlantılar 0-10 V
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Ö.N.: iş bu kit hem YATAY SERBEST GİDİŞ İLE DİKEY 

POZİSYONDA hem de DİKEY SERBEST GİDİŞ İLE YATAY 

POZİSYONDA kurulabilir. KANALLI GİDİŞ İLE YATAY 

POZİSYONDA kurulum için KANALLI GİDİŞ İLE TAVANA 

ANKASTRE KURULUM İÇİN ESTETİK PANEL KİTİNİN biri 

3.029886÷90 satın alınmalıdır.

Ö.N: cihazın montajını gerçekleştirmeden önce metal yapının 

içinde hidrolik ve elektrik bağlantılarının düzenlemelerinin 

gerçekleştirildiğini kontrol edin.

6. SERBEST GIDIŞ 3.029882÷85 ILE ANKASTRE KURULUM ILE ESTETIK 

PANEL KITI

6.1 Montaj

Cihaz montajı

 - Temin edilen 3 yalıtıcı maddeyi cihazın üst bölümüne 

uygulayın;

 - B deliklerine karşılık gelen Ø 8mm 4 delik gerçekleştirin 

ve dübelleri (her braket için 2 tane) duvara takın;

 - Dübellerle birlikte temin edilen vidaları ve rondelaları 

kullanarak cihaza temin edilen 2 destek braketini monte 

edin;

 - Braketleri sağa ve sola, yukarı ve aşağı, elle hareket 

ettirerek doğru blokajı doğrulayın;

 - Braketlere doğru takılmayı ve dengeyi kontrol ederek 

cihazı metal yapıya monte edin.

Ö.N.: tavanda yatay versiyon için dübellerle birlikte temin 

edilen rondelaları ve vidaları kullanarak 2 delik A ile cihazı 

bloke edin.

Ö.N.: kitin montajına devam etmeden önce ÖN BÖLÜMÜN 

alt tarafında mevcut olan 6 bağlama vidasını çıkartarak 

IZGARA, FİLTRE BLOKAJ ve ÖN BÖLÜMÜ bileşenlerini sökmek 

gereklidir.
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Estetik çerçeve montajı

Filtre blokajı ve estetik ön bölüm montajı

 - Estetik çerçeveyi ankastre yapısına yaklaştırın;

 - duvara yapışık olarak kılacak şekilde yerleştirin;

 - temin edilen 4 vidaların kullanımı ile ankastre yapısına 

yanlamasına sabitleyin.

 - Ön paneli ankastre yapıya yaklaştırın;

 - ön bölümün üst tarafı çerçevede bulunan dillere 

takılacak şekilde yapın;

 - FİLTRE BLOKAJI orta parçasını monte edin ve panelin 

alt bölümünden önceden sökülen 6 vidayı yeniden 

vidalayarak ön bölümü sabitleyin.
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Alt ızgara montajı

Şebekede filtre temizliği

 Tavana yatay montaj durumunda cihazla birlikte verilen 

kılavuzun ilgili paragrafta belirtilen talimatları izleyerek ön 

ızgara güvenlik desteklerini monte edin.

 - Emiş ızgarasını ankastre yapısına yaklaştırın;

 - çerçevenin alt bölümünün uygun deliklerine iki dili 

yerleştirin;

 - üst dişlerin blokajına kadar döndürerek ızgarayı kapatın.

 - Hafifçe kaldırarak ön ızgarayı sökün;  - yuvasından tamamen çıkışa kadar çevirin;
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 - alt kapağı (B) yuvasına (C) takmaya çok dikkat ederek 

filtreleri yeniden yerleştirin.

 Cihazın güvenliğini garanti edecek şekilde önceden 

sökülen 2 vida ile sabitleyerek FİLTRE BLOKAJ orta parçayı 

yeniden monte edin.

 - Üst dişlerin blokajına kadar döndürerek ızgarayı yeniden 

kapatın.

 - bir alet kullanarak 2 vidayı çıkartarak FİLTRE BLOKAJ orta 

parçasını sökün;

 - yatay yönde dışarı doğru filtreleri çıkartın ve cihazla 

birlikte verilen bakım talimatlarında belirtildiği gibi 

temizlik işlemlerini gerçekleştirin;
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Ö.N.: kit sadece KANALLI GİDİŞ İŞE YATAY POZİSYONDA 

kurulabilir. SERBEST GİDİŞ İLE DİKEY VEYA YATAY 

POZİSYONDA montaj için SERBEST GİDİŞ İLE ANKASTRE 

MONTAJ İÇİN ESTETİK PANEL KİTLERİNİN 3.029882÷85 biri 

satın alınmalıdır.

Ö.N: cihazın montajını gerçekleştirmeden önce metal yapının 

içinde hidrolik ve elektrik bağlantılarının düzenlemelerinin 

gerçekleştirildiğini kontrol edin.

7. KANALLI GIDIŞ 3.029886÷90 ILE TAVANA ANKASTRE KURULUM ILE 

ESTETIK PANEL KITI

7.1 Montaj

Tavana doğrudan sabitlenen metal yapıda cihazın montajı

 - A ve B açıklıklarına karşılık metal yapının montaj anında 

kurulmuş olan Ø 8mm dübelleri mevcut olmalıdır. Cihaz 

ile temin edilen 2 sabitleme braketini monte edin ve 

dübellerle verilen rondelaları ve vidaları kullanarak 4 

delik A aracılığıyla bloke edin;

 - braketleri sağa ve sola, yukarı ve aşağı, elle hareket 

ettirerek doğru blokajı doğrulayın;

 - metal yapıya cihazı monte edin ve braketlere takın ;

 - dübellerle birlikte temin edilen rondelaları ve vidaları 

kullanarak 2 delik B ile cihazı bloke edin;

 - cihazın sabitliğini doğrulayın.
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Tavandan ayrılan ankrajlar ile sabitlenen metal yapıda cihazın montajı

 - Metal yapıda, A ve B açıklıklarına karşılık gelen aynı yapının 

montaj anında kurulmuş olan M6 KAFES SOMUNLARI 

mevcut olmalıdır. Cihaz ile temin edilen 2 braketi monte 

edin ve ANKASTRE MONTAJ KİTİ 3.029876÷80 ile verilen 

rondelaları, Grower elastik rondelaları, M6 vidaları 

kullanarak 4 delik A aracılığıyla bloke edin;

 - braketleri sağa ve sola, yukarı ve aşağı, elle hareket 

ettirerek doğru blokajı doğrulayın;

 - metal yapıya cihazı monte edin ve braketlere takın;

 - ANKASTRE MONTAJ KİTİ 3.029876÷80 ile verilen 

rondelaları, Grower elastik rondelaları, M6 vidaları 

kullanarak 2 delik B aracılığıyla cihazı bloke edin;

 - cihazın sabitliğini doğrulayın.
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Teleskopik hava gidiş kanal kit montajı 3.029851÷55

Estetik çerçeve montajı

 - Teleskopik hava kanalını metal yapının açıklığına takın; 

 - temin edilen somunları M3 ve vidaları kullanarak cihaza 

kanalı sabitleyin.

 - Estetik çerçeveyi ankastre yapısına yaklaştırın;

 - duvara yapışık olarak kılacak şekilde yerleştirin ;

 - temin edilen 4 tane kendinden kılavuzlu vidaların 

kullanımı ile ankastre yapısına yanlamasına sabitleyin.
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Estetik ön bölüm montajı

Emiş ızgara montajı

 - Ön paneli ankastre yapıya yaklaştırın ;

 - ön bölümün üst tarafı çerçevede bulunan dillere 

takılacak şekilde yapın;

 - temin edilen 6 tane kendinden kılavuzlu vida kullanarak 

panelin ön bölümünü vidalayın.

 Cihazla birlikte verilen kılavuzun ilgili paragrafta belirtilen 

talimatları izleyerek ön ızgara güvenlik desteklerini monte 

edin.

 - emiş ızgarasını ankastre yapısına yaklaştırın;

 - çerçevenin alt bölümünün uygun deliklerine iki dili 

yerleştirin;

 - üst dişlerin blokajına kadar döndürerek ızgarayı kapatın.
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Şebekede filtre temizliği

 - Hafifçe kaldırarak ön ızgarayı sökün;  - yuvasından tamamen çıkışa kadar çevirin;

 - dikey yönde aşağı doğru filtreleri çıkartın ve cihazla 

birlikte verilen bakım talimatlarında belirtildiği gibi 

temizlik işlemlerini gerçekleştirin;

 - alt kapağı (B) yuvasına (C) takmaya çok dikkat ederek 

filtreleri yeniden yerleştirin;

 - üst dişlerin blokajına kadar döndürerek ızgarayı yeniden 

kapatın.
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8. HIDROLIK KAPLINLERIN INVERSIYON

Hydro IN alanda hidrolik bağlantıların inversiyonu için 

hazırlanmıştır.

Bataryanın hidrolik bağlantılarının pozisyonunun cihazın 

sol tarafından sağ tarafına değiştirilmesi gerekli olduğunda 

elektrik bağlantılarının kutusu da değiştirilir ama fan motoru 

ve ızgara güvenlik mikro anahtarı orijinal pozisyonda 

kilitlenmiş olduğu için aksesuar olarak mevcut uygun kiti 

3.029834 kullanmak gereklidir.

 - İlgili bölümde belirtildiği gibi iç parçalara erişin.

 - Durdurucuyu sökün (her tarafta bir vida ile omuza 

sabitlenmiş).

 - Desteğin ön braketlerine bataryayı sabitleyen dört vidayı 

çıkartın.

 - Batarya rulosundan su sensörünü çıkartın.

 - Batarya bağlantıları için altıgen deliklere karşılık önceden 

kesilmiş yalıtıcıyı sağ omuzdan çıkartın.

 - Omuzdan altıgen bağlantıları çıkartmak için bataryayı 

sağa doğru hareket ettirin, çekin.

 - Bataryayı 180° döndürün, yeniden şasiye yerleştirin ve 

omzun altıgen deliklerine U bağlantılarını takmak için 

sağa doğru çekin. Önceden çıkartılan 4 vida ile sabitleyin.

 - Ortak bir yapışkan yalıtkan ile sola tarafa altıgenlere 

karşılık kalan delikleri kapatın.

 - Orta kutunun sabitleme vidasını çıkartın.

 - Sağ boşaltma deliğinden kapağı ve kendi aralarında 

değiştirerek soldakinden damla durdurma uzatmasını 

çıkartmaya dikkat ederek yoğuşma tepsisini sağ tarafa 

doğru taşıyın.

 - Tepsiyi önceden sökülen vida ile sağ omza sabitleyin.

 - Durdurucuyu yeniden monte edin.

 - Batarya rulosuna su sensörünü yeniden takın.

 - Hava bypass’ını önleyecek şekilde batarya üst yalıtıcıyı 

doğru şekilde yerleştirmeye dikkat ederek ön paneli 

yeniden monte edin.

 - Önceden sökülen iki vida ile vana erişim kapağını sağa 

yeniden monte edin.

 - Tüm hidrolik ve elektrik aksesuarları ve bileşenleri 

yeniden monte ettiğinizi kontrol edin ve sağ ve sol yan 

panelleri yeniden kapatın.

Ö.N.: hidrolik bağlantılar her zaman kumanda panelinin karşı 

tarafında bulunmalıdır.

P Hava durdurucu

R Hava durdurucu bağlama vidası

S Batarya bağlama vidaları

T Batarya su sensör rulosu

U Batarya kaplinleri

V Orta drenaj tavası bağlama vidası

Y Merkez drenaj tavası kapağı

W Damla durdurma uzatması

Z Merkez drenaj tavası
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9. 2 YOLLU/3 YOLLU VALF GRUP KITI

Ö.N.: ssistemin performansına zarar vermemek için suyun giriş 

ve çıkışının çeşitli şekillerde belirtilenler olması gereklidir.

Ö.N.: bileşenlerin hızlı ve doğru bir montajı için çeşitli 

paragraflarda belirtilen işlemleri izleyin.

 - Termoelektrik başlık ile 2 yollu valf grup kiti.  - Ayrıştırma valfi termoelektrik başlık ile 3 yollu ayrıştırma valfi 

grup kiti.

Hidrolik bağlantıların boruları için uyulması gereken 

minimum iç çap modele göre değişir:

9.1 Hidrolik aksesuar listesi

9.3 Kenarları açma

9.2 Boru çapı

U.M. 200 400 600 800 1000

Boru çapı mm 12 14 16 18 20

 - Yan panelleri yukarı doğru kaldırın.

 - Yatay olarak çekerek çıkartın.
A Sol yan panel

B Sağ yan panel
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Valf gövdesine başlığı sonuna kadar vidalayın. 

Elektrik gerilimi olmadığında bile sistem montaj, doldurma 

ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırmak için termostatik 

başlık onu açık tutan kırmızı bir dil ile tedarik edilir.

Ö.N.: valfin her zaman açık kalmasını önlemek için sistemin 

başlatma aşamasında dili çıkartın.

Hidrolik kitlerle birlikte verilen kilitler sistemin yük sızıntılarını 

dengeleyebilecek bir ayarlama sağlarlar. Devrenin doğru bir 

ayarlaması ve dengelemesi için aşağıdaki prosedürü izlemek 

gereklidir:

 - Bir tornavida aracılığıyla altıgen başlığın içinde bulunan 

oluklu başsız vidayı sökün ve çıkartın.

 - 5 mm (A) bir alyan anahtarı kullanarak ayar vidasını 

kapatın

 - Oluksuz başsız vidayı sıkıştırın. Sonra ayarlama için (B) 

referans noktasını bir “x” ile işaretleyin.

 - Tornavidayı “x” ile hizalayın. Sayfa 32’de Äp-Q şemasına 

göre bir dönüş sayısı ile (C) açın.

Ö.N.: iDönüş sayısı mikrometrik vidayı işaret eder

Sonra vidayı tamamen açın (D). Şimdi ön ayarlama 

gerçekleştirilmiştir ve alyan anahtarı ile tekrar edilen açma ve 

kapatma durumunda değişmeyecektir.

9.4 Termostatik başlık montajı

9.5 Kilit ayarı

A dil

B valf gövdesi

C başlık
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Tüm kitlerde bulunan kilidin ayarlanmasına göre yük 

sızıntıları.



31

����
���

���
���

���
���

���

���

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

���

���

��

��

��

��

�

�

�

�

�



�� �� �� ���� �� �� �� �
�

��
�

��
�

��
�

��
�

�
����
�

��
�

��
�

��
�

��
��

��
��

��� �!"�#

�	

�	�

�	�

�	�

�	�

�	�

�	�

�	�

�	�


���

���

���

���

���

���

���

���

�

��

��

��

��

��
��

��

��

��

!���$%

��
��

�$�� �����

Termoelektrik başlık ile bir otomatik valf ve sistemin yük 

sızıntılarını dengeleyebilecek mikrometrik ayarlamaya sahip 

bir durdurucudan oluşur.

Kitin içinde valf ve durdurucu üzerine monte edilecek yalıtım 

mevcuttur.

9.6 Termoelektrik başlıklı 2 yollu valf kiti

Kitte bulunan 2 yollu valfin tümden açık pozisyonda yükleme 

sızıntısı.
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Termoelektrik başlık ile 3 yollu bir ayrıştırma valfi ve sistemin 

yük sızıntılarını dengeleyebilecek mikrometrik ayarlamaya 

sahip bir durdurucudan oluşur.

Kitin içinde valf ve durdurucu üzerine monte edilecek yalıtım 

mevcuttur.

9.7 Ayrıştırma valfi termoelektrik başlık ile 3 yollu valf kiti

Tümden açık pozisyonda kitte bulunan, ayrıştırma valfi 

yükleme sızıntıları şeması.



33

Tümden kapalı pozisyonda kitte bulunan, ayrıştırma valfi 

yükleme sızıntıları şeması.
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A

B

C

9.8 Bağlantılar

A Eurokonus adaptör

B anahtara karşı anahtar

C bağlantıları yalıtıcı malzeme ile kaplayın

Hidrolik hatların seçimi ve boyutlandırılması iyi teknik 

kurallarına ve geçerli düzenlemelere göre işlem yapmak 

zorunda olacak bir uzman tarafından gerçekleştirilir.

Bağlantıları gerçekleştirmek için:

 - hidrolik hatları yerleştirin

 - bağlantıları “anahtar anahtara karşı” yöntemini kullanarak 

sıkıştırın

 - olası sıvı sızıntılarını doğrulayın

 - bağlantıları yalıtıcı malzeme ile kaplayın

Hidrolik hatlar ve bağlantılar ısısal olarak yalıtılmalıdır.

Boruların kısmi yalıtımlarından kaçının.

Yalıtıma zarar vermemek için çok sıkmayın.

Dişli bağlantıların sızdırmazlığı için kenevir ve yeşil pasta 

kullanın; teflon kullanımı hidrolik devrede antifriz sıvı 

bulunduğunda tavsiye edilir.
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Termoelektrik başlık ile bir otomatik valf ve sistemin yük 

sızıntılarını dengeleyebilecek mikrometrik ayarlamaya sahip 

bir durdurucudan oluşur. Kitin içinde valf ve durdurucu 

üzerine monte edilecek yalıtım mevcuttur.

9.9 Termoelektrik başlıklı 2 yollu valf ile versiyon

1 termoelektrik başlık (n.1)

2 durdurucu (n.1)

3 2 yollu valf (n.1)

X termoelektrik başlık konnektörleri

Y kablajın konnektörleri

 - Kenarları açma paragrafında belirtildiği gibi yan kenarı çıkartın.

 - Bileşenleri şekilde belirtildiği gibi monte edin

 - Temin edilen yalıtımları uygulayın.

Ö.N.: hidrolik bileşenler takıldığında termoelektrik başlığın 

konnektörlerini makineye kablaj konnektörleri ile bağlayın.
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Termoelektrik başlık ile 3 yollu bir ayrıştırma valfi ve yük sızıntılarını 

dengeleyebilecek mikrometrik ayarlamaya sahip bir durdurucudan 

oluşur. Kitin içinde valf, bypass ve durdurucu üzerine monte 

edilecek yalıtım mevcuttur.

 -  Yan paneli 9.3 “İç parçalara erişim” paragrafında belirtildiği 

gibi çıkartın

 -  Bileşenleri şekilde belirtildiği gibi monte edin. 

 -  Tedarik edilen yalıtıcıyı uygulayın. 

Ö.N.:  hidrolik bileşenler takıldığında termoelektrik başlığın 

konnektörlerini makineye kablaj konnektörleri ile bağlayın.

Zeminde versiyon

9.10 3 yollu ayrıştırıcı valf ile versiyon

1 termoelektrik başlık (n.1)

2 durdurucu (n.1)

3 3 yollu valf (n.1)

4 çıkış rakoru (n.1)

5 esnek boru 1/2” 230 (n.1)

X termoelektrik başlık konnektörleri

Y kablajın konnektörleri
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10.1 Nominal teknik özellikler

TEKNİK VERİLER (DC)

GÜÇ 200 400 600 800 1000

Soğutmada total randıman (a) kW 0,76 1,77 2,89 3,20 3,73

Soğutmada hassas randıman kW 0,67 1,33 2,09 2,65 3,01

Su debisi L/h 130 304 497 551 642

Su yük kaybı kPa 4,7 2,9 27,0 24,0 31,0

45/40 °C su ile ısıtmada randıman (b) kW 0,97 2,17 3,11 3,88 4,37

Su debisi (45/40 °C) L/h 168 374 535 668 752

Su yük kaybı (45/40 °C) kPa 7,8 7,2 11,5 21,3 20,4

Havalandırmasız ısıtmada randıman (45/40 °C) W 185 236 285 358 436

70/60 °C su ile ısıtmada randıman (c) kW 1,89 3,99 5,47 6,98 8,30

Su debisi (70/60 °C) L/h 162 343 471 600 714

Su yük kaybı (70/60 °C) kPa 6,7 7,6 16,1 14 19,8

Havalandırmasız ısıtmada randıman (70 °C) W 322 379 447 563 690

Su giriş maksimum sıcaklığı °C 80 80 80 80 80

Su giriş minimum sıcaklığı °C 4 4 4 4 4

HİDROLİK ÖZELLİKLER

Akü su içeriği L 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8

Maksimum çalışma basıncı bar 10 10 10 10 10

Hidrolik kaplinler İnç Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 

AERAULIC VERİLER

Maksimum hava akışı (d) m3/h 146 294 438 567 663

Orta hızda hava akışı (AUTO modu) m3/h 90 210 318 410 479

Minimum havalandırma hızında hava akışı m3/h 49 118 180 247 262

Mevcut statik maksimum basınç Pa 10 10 13 13 13

ELEKTRİK VERİLERİ

Besleme gerilimi V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Emilen maksimum elektrik gücü W 11 19 20 29 30

Emilen maksimum akım A 0,11 0,16 0,18 0,26 0,28

Minimum hızda emilen elektrik gücü W 3 3 4 5 6

SES SEVİYESİ

Maksimum hızda ses gücü dB(A) 50 51 53 55 56

Maksimum hava akışında ses gücü (g) dB(A) 41 42 44 46 47

Orta hava akışında ses basıncı (g) dB(A) 33 34 34 35 38

Minimum hava akışında ses basıncı (g) dB(A) 24 25 26 26 28

Sıcaklık ayar noktasında ses basıncı (g) dB(A) 19 20 22 23 24

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Toplam yükseklik (destek ayakları olmadan) mm 576 576 576 576 576

Toplam derinlik mm 126 126 126 126 126

Net ağırlık kg 9 12 15 18 21

(a) Batarya su sıcaklığı 7/12°C, ortam hava sıcaklığı 27°C b.s. ve 19°C b.u. 

(2016/2281 AB düzenlemesi)

(b) Batarya su sıcaklığı 45/40°C, ortam hava sıcaklığı 20°C (2016/2281 AB 

düzenlemesi)

(c) Batarya su sıcaklığı 70/60°C, ortam hava sıcaklığı 20°C

(d) Temiz filtreli ölçülen hava debisi

(g) ISO 7779 standartına göre yarı yankısız odada ölçülen ses basıncı (mesafe 

1 m)

10. VANTILATÖRLÜ KONVEKTÖR, ISITMA, SOĞUTMA VE NEMINI ALMA
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10.2 Boyutları

U.M. HYDRO IN 200 HYDRO IN 400 HYDRO IN 600 HYDRO IN 800 HYDRO IN 1000

Boyutları

A mm 525 725 925 1125 1325
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10.3 Kurulum

10.4 Montaj yöntemi

Birimin yerleştirilmesi

Ö.N.: aşağıdakilerin yakınlarında ünitenin montajından 

kaçının:

 - doğrudan güneş ışınlarına maruz kalan pozisyonlar;

 - ısı kaynaklarının yakınlarında;

 - nemli ortamlar ve su ile temas edebilecek bölgeler;

 - yağ buharı bulunan ortamlar;

 - yüksek frekansa maruz kalan ortamlar.

Ö.N.: aşağıdakilerden emin olun:

 - ünitenin kurulması amaçlanan duvarın uygun bir yapı ve 

kapasiteye sahip olduğundan;

 - ilgili duvarın bölgesinde borular veya elektrik hatlarının 

bulunmadığından;

 - ilgili duvarın mükemmel şekilde düz olduğundan;

 - girişte ve çıkışta hava sirkülasyonuna zarar verebilecek 

engeller bulundurmayan bir alan olduğundan;

 - kurulum duvarının muhtemelen dışarıda yoğuşma 

tahliyeye izin vermek için bir dış çevre duvarının 

olduğundan;

 - tavana kurulum durumunda hava akışının doğrudan 

kişilere dönük olmadığından.

Kurulumun iyi şekilde başarılmasını ve en iyi işleyiş 

performanslarını elde etmek için iş bu kılavuzda belirtilenleri 

dikkatli şekilde izleyin. Teçhizatı kötü çalışmasına neden 

olabilecek belirtilen normların uygulanmaması durumunda 

üretici firma her türlü garantiden muaf tutulur ve kişilerde, 

hayvanlarda veya mallarda meydana gelen hasarlardan 

sorumlu değildir.

10.5 Tavana veya yatay montaj

 - Kağıt şablonu kullanın ve iki sabitleme braketinin ve iki 

arka vidanın pozisyonunu tavana izleyin. Uygun bir uç ile 

delin ve dübelleri yerleştirin (her braket için 2); iki braketi 

sabitleyin. Vidaları aşırı şekilde sıkmayın.

 - Pozisyonda muhafaza ederek iki brakete makineyi 

yerleştirin sonra her taraf için bir tane arka dübellere iki 

vidayı sabitleyin.

 - Suyun dışarı çıkışını kolaylaştırmak için drenaj borusuna 

doğru ünitenin uygun bir eğimini vermek tavsiye edilir.  

 - Tüm 6 bağlama vidalarını sıkıştırın.

Ö.N.: tahliye borusunun eğimini dikkatlice doğrulayın. 

Tahliye hattının olası karşı eğimi su sızıntılarına neden olabilir.

A dübeller

B braketler

C vidalar

D drenaj borusu
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10.6 Hidrolik bağlantılar

10.7 Yoğuşma suyu tahliyesi

Ö.N.: nominal çap eğer farklı şekilde belirtilmediyse her 

zaman iç çapı referans eder.

Yüzeysel yoğuşma oluşumunu önlemek için bir elektrik 

kontrolünün (örneğin elektrotermik başlık) cihazın 

yukarısında öngörülmesi durumunda haricinde her zaman 

elektrikli valf kiti monte etmek tavsiye edilir.

Hidrolik hatların seçimi ve boyutlandırılması, kötü bir işleyişi 

belirleyen normalden küçük boyutlarda boruları göz önünde 

bulundurarak, iyi teknik kurallarına ve geçerli düzenlemelere 

göre işlem yapmak zorunda olacak bir uzman tarafından 

gerçekleştirilir.

Bağlantıları gerçekleştirmek için:

 - Hidrolik hatları yerleştirin;

 - bağlantıları “anahtar anahtara karşı” yöntemini kullanarak 

sıkıştırın;

 - olası sıvı sızıntılarını doğrulayın;

 - bağlantıları yalıtıcı malzeme ile kaplayın.

Ö.N.: hidrolik hatlar ve bağlantılar ısısal olarak yalıtılmalıdır.

Ö.N.: boruların kısmi yalıtımlarından kaçının.

Ö.N.: yalıtıma zarar vermemek için çok sıkmayın.

Ö.N.: Dişli bağlantıların sızdırmazlığı için kenevir ve yeşil 

pasta kullanın; teflon kullanımı hidrolik devrede antifriz sıvı 

bulunduğunda tavsiye edilir.

U.M. 200 400 600 800 1000

Borular nominal min. çap mm 14 14 16 18 20

Yoğuşmanın tahliye şebekesi uygun şekilde 

boyutlandırılmalıdır boru iç çapı minimum 16 mm) boru 

belli bir eğimi, asla 1° veya % 1 altında değil, yol boyunca her 

zaman muhafaza edecek şekilde yerleştirilmelidir.

Dikey montajda tahliye borusu hidrolik bağlantıların altında 

yan omuzda alta yerleştirilmiş tahliye tepsisine doğrudan 

bağlanır.

Yatay montajda tahliye borusu makineden zaten mevcut 

olana bağlanmalıdır.

 - Eğer mümkünse yoğuşma sıvısının doğrudan bir oluğa 

veya bir “yağmur suyu” tahliyesine akmasını sağlayın.

 - Ana drene tahliye durumunda çevreye kötü koku 

yayılmasını önlemek için bir sifon kullanmak tavsiye 

edilir. Sifonun kavisi yoğuşma toplama haznesine göre 

daha aşağıda olmalıdır.

 - Yoğuşmanın bir kabın içinde tahliye edilmesi gerekli 

olduğunda bu atmosferde açık kalmalıdır ve boru suya 

batırılmamalıdır böylece serbest akışı engelleyebilecek 

karşı basınç ve yapışkanlık olayları önlenir.

 - Yoğuşmanın akışını engelleyebilecek bir seviye farkını 

aşmak gerektiğinde bir pompa monte etmek gereklidir:

 - dikey montaj için yan drenaj tepsisi altına pompa monte 

edin;

 - yatay montaj için pompanın pozisyonu özel ihtiyaçlara 

göre karar verilmelidir;

Bu pompalar ortak yaygın şekilde piyasada bulunur.

Montaj sonunda, çok yavaş şekilde (yaklaşık 5-10 dakikada 

yaklaşık 1/2 l su) toplama haznesine yoğuşma sıvısının doğru 

akışını doğrulamak uygundur.
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B
ø14mm

A

C

AB

ø14mm

A Tahliye rakoru

B Sıvının dışa akışı için boru

C Damla durdurma uzatması

A Boru bağlantısı B Boşluk

Dikey versiyonda yoğuşma tahliye borusunun montajı

Yatay versiyonda yoğuşma tahliye borusunun montajı

Uygun şekilde engelleyerek sıvının dışarı akışı için bir boruyu 

yoğuşma toplama tepsisi tahliye rakoruna bağlayın. Damla 

durdurma uzatmasının bulunduğunu ve doğru şekilde 

kurulduğunu kontrol edin.

Ö.N.: makinenin mükemmel şekilde seviyede ve yoğuşmanın 

tahliye yönüne doğru hafif bir eğim ile kurulduğundan emin 

olun;

Ö.N.: aynı toplama haznesini dışında yoğuşma damlalarını 

engelleyecek şekilde makinenin doldurulmasına kadar gidiş 

ve dönüş borularını iyi şekilde yalıtın;

Ö.N.: tüm uzunluğu boyunca haznenin yoğuşma tahliye 

borusunu yalıtın.

 - “L” borusunun ve esnek lastik borunun hazneye doğru 

şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.

 - boruyu ön ızgaraya karşı yukarı pozisyonda tutarak 

makinenin kenarını takın.

 - borunun kenarda mevcut olan uygun boşlukta bloke 

olarak kaldığını doğrulayarak kenarı tamamen kapatın.

Ö.N.: makinenin mükemmel şekilde seviyede ve yoğuşmanın 

tahliye yönüne doğru hafif bir eğim ile kurulduğundan emin 

olun;

Ö.N.: aynı toplama haznesini dışında yoğuşma damlalarını 

engelleyecek şekilde makinenin doldurulmasına kadar gidiş 

ve dönüş borularını iyi şekilde yalıtın;

Ö.N.: tüm uzunluğu boyunca haznenin yoğuşma tahliye 

borusunu yalıtın.
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10.10 Elektrik bağlantıları

10.8 Tesisat dolum

Ö.N.: aksesuarların kurulum kılavuzlarında mevcut olan 

şemaları referans alarak Temel güvenlik kuralları ve Genel 

uyarılar bölümlerinde belirtilen talimatlara dikkat ederek 

elektrik bağlantılarını gerçekleştirin.

Ö.N.: cihaz en azından 3mm kontakların minimum açılma 

mesafesi ile omnipolar bir şalter veya III aşırı gerilim 

kategorisinin koşullarında cihazın tam bağlantısının 

kesilmesine izin veren bir cihaz aracılığıyla besleme 

şebekesine bağlanmalıdır.

Sistemin başlatılması sırasında hidrolik grupta durdurucunun 

açık olduğundan emin olun. Eğer elektrik beslemesi yoksa 

ve termo valfe önceden güç verilmemiş ise açmak için 

valfin kapağına basmak için uygun başlığı kullanmak gerekli 

olacaktır.

10.9 Sistemin doldurulması sırasında havanın boşaltılması

 - Sistemin tüm kesme cihazlarını açın (manüel veya 

otomatik);

 - Yavaşça sistem su yükleme vanasını açarak doldurmayı 

başlatın;

 - Dikey pozisyonda kurulan modeller için bataryanın n 

yüksekte bulunan hava deliğini kullanın (bir tornavida 

kullanarak); yatay pozisyonda kurulan cihazlar için en 

yukarıda bulunan hava deliğini kullanın.

 - Cihazın havalandırma valflerinden su çıkmaya 

başladığında valfleri kapatın ve sistem için öngörülen 

nominal değere kadar yüklemeye devam edin.

Ö.N.: contaların hidrolik sızdırmazlıklarını kontrol edin.

Ö.N.: bu işlemi cihaz bir kaç saat çalışmaya başladıktan 

sonra tekrar etmek ve düzenli olarak sistem basıncını kontrol 

etmek tavsiye edilir.

A Bataryanın havalandırması
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11. 3.029897/3.029898

11.1 Ortam sensörlü SMART TOUCH elektronik duvarda kumanda paneli 

11.2 Gösterge

11.3 Tuşların fonksiyonu

Duvara uzaktan kumanda 3.029897/98, uzaktan kontrol 

için elektronik kumandaya 3.029896 sahip bir veya daha 

fazla (maksimum 30’a kadar) yayında fancoil (kumandaların 

eş zamanı aktarımı ile) yönetmeyi sağlayan ortam sıcaklık 

sensörüne sahip bir elektronik termostata sahiptir.

Kumanda paneli belleğe sahiptir, bu nedenle ayarlamalar 

kapatma durumunda veya gerilim olmaması durumunda 

kaybedilmeyecektir.

Ö.N.: bağlı terminallerin olası arızaları duvardaki panelden 

bildirilmez.

Ö.N.: sıcaklık sensörü aracılığıyla stand-by konumunda 

olduğunda bile bir antifriz güvenliği garanti eder.

Ö.N.: son işlemden 20 saniyelik bir süre sonrasında panelin 

aydınlatması azaltılır ve ekranda ortam sıcaklığı görüntülenir. 

Herhangi bir tuşa basınca azami aydınlatma eski haine 

getirilir.

A Ekran

B Tuşlar

Ekranda 8 spesifik sembol ile olası alarmlar ve durumlar 

görüntülenir:

Çeşitli fonksiyonlar arkadan aydınlatılmış 8 tuş ile ayarlanır:

Otomatik işleyiş

Sessiz işleyiş

Azami havalandırma hızı

Gece işleyişi

Aktif ısıtma

Aktif soğutma

Denetim aktif. Kapalı CP bulunma kontağı ile yanıp 

söner.

Alarm göstergesi (ikaz lambası sabit)

Kapalı panel göstergesi

Aktif direnç göstergesi

Temp + ayarlanan sıcaklığın artırılmasını sağlar

Temp - ayarlanan sıcaklığın azaltılmasını sağlar

Isıtma / Soğutma : ısıtma ve soğutma arasında 
işleyiş modunu değiştirmeyi sağlar

Minimum bir değer ve maksimum bir değer 
arasında havalandırma hızının ayarlanmasını 
tamamen otomatik kılar

Gece işleyişi : havalandırma hızı çok düşük bir 
değerle sınırlıdır ve ayarlanan sıcaklık otomatik 
olarak değiştirilir

Maksimum hızda işleyiş: maksimum 
havalandırma hızını ayarlamayı sağlar

ON/Stand-By: cihazı aktifleştirmeyi veya 
bekleme koşuluna almayı sağlar.

Sessiz: havalandırma hızını daha düşük 
maksimum bir değerde sınırlandırmayı sağlar.
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11.4 Genel çalıştırma

11.5 Aktivasyon

11.6 Isıtma / soğutma işleyiş modu ayarlaması

11.7 Stand By

Cihazın kontrol paneli ile yönetimi için bu elektrik şebekesine 

bağlı olmalıdır.

Besleme elektrik hattında bir ana şalterin öngörülmesi 

durumunda bu takılmalıdır.

 - Ana şalteri takarak sistemi çalıştırın

Cihazı aktifleştirmek için

Kumanda bu işleyiş modunda bulunduğunda bir antifriz 

güvenliği garanti eder. Ortam sıcaklığının 5°C altına inmesi 

durumunda kombi onayı ve sıcak su elektrovalfi çıkışları 

aktifleştirilir.

Tuş İşlem Ekran

ON stand-by tuşuna basın Kapalıdan açığa

İlgili tuşa basarak 4 işleyiş modundan birini seçin.

Tuş İşlem Ekran

Aktif ısıtma veya aktif soğutma 2 sembolünün belirmesiyle görünür olan ısıtma ve 

soğutma arasındaki işleyiş modunu değiştirmek için yaklaşık 2 saniye boyunca Isıtma / 

Soğutma tuşunu basılı tutun.

Isıtmada sembol her ikisi de daha düşük ayar noktası ile kapalı, ortam sıcaklığının 

üzerinde ayar noktası ile açıktır.

Soğutmada sembol her ikisi de daha yüksek ayar noktası ile kapalı, ortam sıcaklığının 

altında ayar noktası ile açıktır.

Tuş İşlem Ekran

Yaklaşık 2 saniye boyunca tuş ON stand-by basılı tutun. Ekran tarafından ışıklı sinyalin 

olmaması “stand-by” durumunu tanımlar (fonksiyon yok).
Kapalı

11.8 Sıcaklık seçimi

Ayarlama aralığı 0,5 °C aralıklarda 16 ila 28 °C arasındadır, 

ama 5 °C ve 40 °C erim dışı değerlere de izin verilir (otomatik 

mod haricinde).

Bu değerleri sadece kısa süreler için ayarlayın ve sonra seçimi 

orta bir değerde ayarlayın.

Kumanda çok nettir, istenen değere götürün ve kumandanın 

ölçülen efektif ortam sıcaklığına göre ayarlamasını 

gerçekleştirmesini bekleyin.

Tuş İşlem Ekran

Arttırma ve azaltma iki tuşunun yardımı ile ekranın 3 hanesinde görüntülenen ortamda 

istenen sıcaklık değerini ayarlayın. 20.5
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11.9 Otomatik işleyiş

11.10 Sessiz işleyiş

11.11 Gece işleyişi

11.12 Maksimum havalandırma hızında işleyiş

Havalandırma hızının ayarlanması bir PI türü algoritmasına 

göre ayarlanan ayar noktasından ortam sıcaklığının efektif 

mesafesine göre minimum bir değer ve maksimum bir 

değer arasında otomatik olarak gerçekleşecektir.

Havalandırma hızı daha düşük maksimum bir değerde 

sınırlandırılır.

Bu işleyiş modunu seçince havalandırma hızı çok daha düşük 

bir değerde sınırlandırılır ve ayarlanan sıcaklık aşağıdaki gibi 

otomatik olarak değiştirilir:

 - bir saat sonra 1° C azalmıştır ve ısıtma fonksiyonunda 2 

saat sonrasında bir derece daha;

 - bir saat sonra 1° C artmıştır ve soğutma fonksiyonunda 2 

saat sonrasında bir derece daha.

Bu işleyiş yöntemi ile hem ısıtmada hem soğutmada 

maksimum güç anında elde edilir.

İstenen ortam sıcaklığına ulaşıldığında daha iyi bit termik 

ve akustik konfor elde etmek için diğer 3 işleyiş modundan 

birini seçmek tavsiye edilebilir.

Tuş İşlem Ekran

AUTO tuşunu basılı tutun. Fonksiyonun aktivasyonu ekranda ilgili sembolün 

çalıştırılmasıyla belirtilir

Tuş İşlem Ekran

Silent tuşunu basılı tutun. Fonksiyonun aktivasyonu ekranda ilgili sembolün 

çalıştırılmasıyla belirtilir

Tuş İşlem Ekran

Gece işleyiş tuşunu basılı tutun. Fonksiyonun aktivasyonu ekranda ilgili sembolün 

çalıştırılmasıyla belirtilir

Tuş İşlem Ekran

Max işleyiş tuşunu basılı tutun. Fonksiyonun aktivasyonu ekranda ilgili sembolün 

çalıştırılmasıyla belirtilir

11.13 Tuşlar bloke

Tuş İşlem Ekran

3 saniye boyunca + ve - tuşlarına eş zamanlı olarak basınca tüm tuşların lokal bloke 

olması aktifleşir, onay bL yazısının görüntülenmesi ile verilir.

Tüm ayarlamalar kullanıcı için engellenir ve herhangi bir tuşa basıncı bL belirir. Sırayı 

tekrar edince tuşların serbest bırakılması elde edilir.

bL
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Son işlemden 20 saniyelik bir süre sonrasında panelin 

aydınlatması uygun şekilde gece saatlerinde rahatlığı 

artırmak için azaltılır ve ekranda ortam sıcaklığı görüntülenir.

Eğer bu aydınlatma rahatsız edici olarak algılanırsa ekranı 

tamamen kapatmak mümkündür.

Cihazın alt bölümüne yerleştirilen sıcaklığın ölçüm sensörü 

olduğu için bazı durumlarda gerçek ortam sıcaklığından 

farklılaşabilir.

Bu fonksiyon ile 0,1°C aralığında -9/+12 K bir aralığında 

ekranda görüntülenen ölçülen değeri ayarlamak 

mümkündür.

Güvenilir bir alet ile gerçek ortam sıcaklığına göre sadece 

efektif şekilde çelişkiler ile karşılaşıldıktan sonra ve dikkatli 

şekilde bu ayarlamayı kullanın!

Mevsimsel veya tatil için kapatma durumunda aşağıdaki gibi 

işlem yapın:

 - Cihazı devre dışı bırakın.

 - Sistem ana şalterini Kapalı konum üzerine getirin.

 -  Antifriz fonksiyonu aktif değil.

11.14 Asgari aydınlatma azaltımı

11.16 Ortam sıcaklık sensör offset ayarlama

11.17 Uzun süre boyunca kapatma

11.15 Devre dışı bırakma

Kumanda stand-by konumunda olduğunda bile bir antifriz 

güvenliği garanti eder.

Tuş İşlem Ekran

Panel kapalı olduğunda 01 yazısının görülmesine kadar 5 saniye boyunca + tuşunu 

basılı tutun.

- tuşu ile değeri 00 üzerine getirin ve doğru ayarlamanın doğrulaması için 20 saniye 

bekleyin.

00

Tuş İşlem Ekran

Panel kapalı olduğunda 5 saniye boyunca - tuşunu basılı tutarak 0,1 K aralığında –9 ila 

+12 arasında ekranda görüntülenen AIR sensörün offsetini değiştirmeyi (+ ve - tuşları 

ile) sağlayan menüye erişilir.

Gerçekleştirilen son işlemden 20 saniye sonra panel kapanır ve ayarlama kaydedilir.

00.0

Tuş İşlem Ekran

Yaklaşık 2 saniye boyunca tuş ON stand-by basılı tutun. Ekran tarafından ışıklı sinyalin 

olmaması “stand-by” durumunu tanımlar (fonksiyon yok).
Kapalı

11.18 Hata sinyalleri

Hata Ekran

Ortam sıcaklık sensörü arızası (termostatta bulunur).
 E1

Bağlı fancoil birinde uzaktan ortam bir çift sensörünün arızası veya bağlantısı.
 E2
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Periyodik bakım Hydro IN fancoil her zaman etkin, güvenli 

ve güvenilir muhafaza etmek için gereklidir. Bu, her 

zaman orijinal yedek parçalar kullanarak teknik olarak 

yetkili ve hazırlıklı Teknik Servis tarafından bazı işlemler 

için altı aylık bazıları için yıllık sürelerde gerçekleştirilebilir.  

12. BAKIM

12.1 Filtre bölmeleri temizliği

 - Bir elektrik süpürgesi ile filtreden tozu temizleyin;

 - deterjan veya solvent kullanmadan akan su altında 

yıkayın e kurumaya bırakın;

 - alt kapağı yuvaya takmaya çok dikkat ederek fancoil 

filtreyi yeniden monte edin;

 Şebekede filtre olmadan cihazın kullanımı yasaktır.

Ö.N.: cihaz, mobil panel olmadan veya kötü yerleştirilmiş 

mobil panel ile fanın işleyişini engelleyen bir güvenlik 

şalterine sahiptir. 

Ö.N.: filtrenin temizlik işlemlerinden sonra panelin doğru 

montajını kontrol edin.

A Filtre

B Alt kapak

C Filtrenin yuvası

12.2 Enerji tasarrufu için öneriler

 - Filtreleri devamlı olarak temiz tutun;

 - mümkün olduğunda havalandırılacak mekanların 

kapıları ve pencerelerini kapalı tutun;

 - yazın mümkün olduğunda havalandırılacak ortamların 

güneş ışınlarının doğrudan radyasyonunu sınırlandırın 

(perde, panjur, vs. kullanın).



48

Ö.N.: suyun dışarı çıkması veya arızalı işleyiş durumunda 

hemen elektrik beslemesini kesin ve su vanalarını kapatın.

Ö.N: aşağıdaki arızalardan birinin görülmesi durumunda 

Teknik Servis veya profesyonel olarak kalifiye personel ile 

iletişime geçin ve kişisel olarak işlem yapmayın.

 - Havalandırma hidrolik devrede sıcak veya soğuk su 

mevcut olduğunda bile aktifleşmez.

 - Cihaz ısıtma fonksiyonunda su kaybeder.

 - Cihaz tek soğutma fonksiyonunda su kaybeder.

 - Cihaz aşırı bir gürültü yayar.

 - Ön panelde paslanma oluşumu vardır.

İşlemler kalifiye bir kurulum teknisyeni veya uzman bir teknik servis ile gerçekleştirilmelidir.

ETKİ NEDEN ÇÖZÜM

Havalandırma sıcaklık veya 

fonksiyon yeni ayarlarına 

göre geç olarak aktifleşir.

Devre valfi onu açmak ve cihazda sıcak 

veya soğuk suyun sirkülasyonunu 

yaptırmak için belli bir süre gerektirir.

Devrenin valfinin açılması için 2 veya 3 dakika bekleyin.

Cihaz havalandırmayı 

aktifleştirmez.
Sistemde sıcak veya soğuk su yok.

Kombinin veya su soğutucusunun işlemde olduğunu 

doğrulayın.

Havalandırma hidrolik 

devrede sıcak veya soğuk 

su mevcut olduğunda bile 

aktifleşmez.

Hidrolik valf kapalı kalır.

Valf gövdesini sökün ve suyun sirkülasyonunun 

sıfırlandığını kontrol edin.

230 V’de ayrı şekilde besleyerek valfin işleyiş durumunu 

kontrol edin. Eğer aktifleştirilmesi gerekiyorsa problem 

elektronik kontrolde olabilir.

Havalandırma motoru engellenmiş veya 

yanmış.

Motorun sarımlarını ve fanın serbest dönüşünü 

doğrulayın.

Filtre ızgarasının açılmasında 

havalandırmayı durduran mikro anahtar 

doğru şekilde kapanmıyor.

Izgaranın kapanması mikro anahtarın kontağının 

aktivasyonunu belirlediğini kontrol edin.

Elektrik bağlantıları doğru değildir. Elektrik bağlantılarını doğrulayın.

Cihaz ısıtma fonksiyonunda 

su kaybeder.

Sistemin hidrolik bağlantısında sızıntılar. Sızıntıyı kontrol edin ve bağlantıları sonuna kadar sıkın.

Valf grubunda sızıntılar. Contaların durumunu kontrol edin.

Ön panelde paslanma 

oluşumu vardır.
Termik yalıtımlar ayrılmış.

Finli batarya üzerinde önündekine dikkat ederek 

termo akustik yalıtımların doğru yerleştirilmesini 

kontrol edin.

Hava çıkış ızgarasında bazı 

su damlaları mevcuttur.

Ortam yüksek bağıl nem durumlarında 

(>60%) yoğuşma onayları özellikle asgari 

havalandırma hızında görülebilir.

Bağıl nem inmeye başladığında onay kaybolur. Her 

durumunda cihazın içindeki bazı su damlarının 

düşmesi arızalı işleyişin göstergesi değildir.

Cihaz tek soğutma 

fonksiyonunda su kaybeder.

Yoğuşma haznesi tıkanmış. Drenajı doğrulamak için bataryanın alt bölümüne 

bir şişe suyu yavaşça dökün; gerekiyorsa hazneyi 

temizleyin ve/veya drenaj borusunun eğimini 

iyileştirin.

Yoğuşma tahliyesi doğru drenaj için 

gerekli eğime sahip değildir.

Bağlantı boruları ve valf grupları iyi 

yalıtılmamış.
Boruların yalıtımını kontrol edin.

Cihaz aşırı bir gürültü yayar. 

Fan yapıya dokunuyor.
Filtrelerin kirlenme durumunu kontrol edin ve 

gerekiyorsa temizleyin.

Fan dengesizdir.
Dengesizlik makinenin aşırı titreşimlerini belirler: fanı 

değiştirin.

Filtrelerin kirlenme durumunu kontrol 

edin ve gerekiyorsa temizleyin
Filtrelerin temizliğini gerçekleştirin.

13. ARIZALAR VE ÇÖZÜMLER

13.1 Arızaların ve çözümlerin tablosu
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Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617
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