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1 -  GİRİŞ

Üniteler binaların klima tesisatları veya ısıtması için ya da endüstriyel 
tesislerde su soğutmaya veya ısıtmaya yönelik olarak üretilmektedir. 

Montajı, devreye alınması, kullanımı ve bakımı daha kolay ve daha 
güvenli olmasını sağlamak amacıyla üniteler en üst dereceden 
güvenilir ve emniyetli olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Üniteler, kullanım alanları dahilinde olması kaydıyla güvenilir bir hizmet 
sunacak ve uzun süre çalışacaktır.

15 yıl hizmet verecek şekilde tasarlanan ünitelerin yılın % 75'inde 
kullanıldığını varsayarsak 100 000 çalışma saati gibi bir kullanım 
ömrüne sahiptir.

Ünitelerin ilk çalıştırılması öncesinde tüm kullanıcılar ve ilgili kişilerin 
bu belgede belirtilen talimatlardan ve kurulum yeriyle ilgili teknik özellik 
ve spesifikasyonlardan haberdar olmaları ve onları uygulayabiliyor 
olmaları zorunludur.

Bu kullanım kitabında açıklanan prosedürler ünitelerin montajı, 
devreye alınması, kullanılması ve bakımı için gerekli işlem dizilerini 
anlatmaktadır. Belirtilen bu talimatlara uyulduğundan ve kişisel 
koruyucu donanımların (eldiven, koruyucu gözlük, koruyucu ayakkabı), 
işe uygun alet ve edevatın kullanılması, gerekli bilgiye ve yetkiye sahip 
olunması (elektrik, klima tesisatı, yerel kararname ve uygulamalar...) 
gibi bu kılavuzda yer alan zorunluluklar da dahil tüm güvenlik önlerinin 
alındığından emin olunuz.

Bu ürünlerin Avrupa Birliği yönergelerine uygunluğuyla (makine 
güvenliği, düşük gerilim cihazları, elektromanyetik uyumluluk, basınç 
altındaki donanımlar...) ilgili bilgi edinmek için o ürünlere ait uygunluk 
beyan ve açıklamalarına başvurunuz.

1.1 Koruyucu düzeneklerle ilgili güvenlik 
talimatları

Koruyucu düzeneklerin çalışmasını engelleyebilecek 
uygulamalardan kaçınınız.
Bu düzenekler, eğer mevcut iseler, sigorta tapaları, soğutucu akışkan 
veya ısı taşıyıcı akışkan devrelerindeki emniyet diskleri ile emniyet 
supaplarından oluşmaktadır. Orijinal güvenlik tapalarının, supapların 
çıkışlarında hala mevcut olduklarından emin olunuz. Genel olarak 
plastikten olan bu tapaların çalıştırma sırasında yerlerinde durmamaları 
gerekmektedir. Yerlerinde duruyor ise onları çıkarıp alınız. Supapların 
veya boşaltma borularının çıkışlarına yabancı madde veya cisimlerin 
(toz, montaj sırasında oluşabilecek çapak veya kıymıklar, vb...) 
kaçmasını veya havadan kaynaklanan etkenlerin (su veya nem pas 
yapmasına veya buzlanmaya neden olabilir) girmesini engelleyecek 
düzenekler takınız. Bu düzenekler ve aynı şekilde boşaltım hortum 
veya boruları, ünitenin çalışmasını engellememeli veya kontrol 
basıncında %10'dan fazla basınç düşüşüne neden olmamalıdır.

Sınıflandırma ve ayar:
"Basınç altında çalışan donanımlar" yönergesinin yürürlükte olduğu 
Avrupa Birliği ülkelerinde ve ünitenin kullanıldığı ülkelerde yürürlükte 
olan kararname ve düzenlemelerde ünitelerde mevcut olmaları halinde 
koruyucu ekipmanlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 Güvenlik 
aksesuarı(1)

Harici bir yangın olması 
durumunda zararın 

sınırlandırılmasını sağlayacak 
aksesuar(2)

Soğutucu akışkan tarafı   
Yüksek basınç presostatı X  
Dış boşaltım supabı(3)  X
Emniyet diski  X
Sigorta tapası X
Isı taşıyıcı akışkan tarafı   
Dış boşaltım supabı (4) (4)

(1) Olağan çalışma koşullarında koruyucu düzenekler için sınıflandırma.

(2)  Olağandışı çalışma koşullarında koruyucu düzenekler için sınıflandırma. Bu aksesuarlar 
yangına karşı 10kW/m² değerinde bir termik etkileşim göre boyutlandırılmıştır. Üniteye 
6,5 m'den daha yakın mesafede herhangi bir yanabilen malzeme bulunmamalıdır.

(3)  Çalışma basıncının % 10'u ile sınırlandırılmış anlık aşırı basınç bu olağandışı çalışma 
koşulları için geçerli olmaz. 

 Basınç ayarı çalışma basıncından daha yüksek bir değere yapılmış olabilir. Böyle bir 
durumda normal koşullarda çalışma basıncının aşılmaması ya tasarım sıcaklığı tarafından 
veya yüksek basınç presostatı tarafından sağlanır.

(4)  Bu tahliye vanalarının seçilmesi, hidrolik tesisatın montajını yapan kişi tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

Yangın riskine karşı özel önlemler alınarak yapılmış bir montaj da bile 
bu güvenlik supap ve sigorta tapaların korunması gerekir. Ünitede 
montaj değişikliği yapılması veya ünitenin gaz doluyken taşınması 
halinde aksesuarların tekrar yerleştirilmesi konusunda herhangi bir 
garanti verilemez. 

Ünite bir yangının sıcaklığına maruz kaldığında bir emniyet düzeneği 
soğutucu akışkanı serbest bırakarak ünitenin patlamasını engeller. 
Böyle bir durumda, alevlere maruz kalan soğutucu akışkan zehirli 
atıklar salarak ayrışabilir:

 ● Üniteden uzakta durunuz;
 ● Yangını kontrol altına alma veya söndürmeyle görevli personele 

zehirli atıklar konusunda gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunulması 
zorunludur;

 ● Sistemin ve soğutucu akışkanın tipine yangın söndürücülerin 
kolaylıkla erişilebilir yerlerde bulundurulması zorunludur.

Fabrika montajı tüm emniyet supapları herhangi bir değişikliği önlemek 
amacıyla mühürlenmiştir.

Makineler kapalı bir ortama monte edildiklerinde harici supapların 
prensip olarak boşaltım borusu çıkışlarına bağlanmış olmaları gerekir. 
İlgili montaj kurallarına örneğin EN 378 ve EN 13136 sayılı Avrupa 
Birliği montaj standartlarına bakınız. Bu çıkış borularının ağızları, 
kişileri ve eşyaları soğutucu akışkanın oluşturabileceği zararlardan 
etkilenmemeleri sağlayacak şekilde monte edilmelidir. Soğutucu 
akışkanların havaya salınabileceği zamanlarda atılımın her türlü bina 
havalandırma girişlerinden uzakta yapıldığından emin olunuz, tahliye 
valfleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Emniyet supaplarının 
periyodik olarak kontrol edilmeleri zorunludur.

Supaplar fabrika montajı olarak bir akım enversörü (change over) 
üzerine monte edildiklerinde onun her iki çıkışında da birer supap 
bulunması zorunludur. Supaplardan biri çalışmak durumunda diğeri 
de izole edilmiş olmalıdır. Hiçbir zaman enversörü ara konumda yani 
her iki ağzı da çıkış durumunda bırakmayınız (İzole edeceğiniz çıkışa 
göre kontrol mekanizmasını öne veya arkaya doğru sonuna kadar 
dayayınız). Kontrol veya değiştirme amacıyla supaplardan birinin 
çıkarılmış olması halinde üniteye monte edilmiş enversörlerde en az 
bir aktif supabın kaldığını kontrol ediniz.

Yoğuşma veya yağmur suyunun birikmesini önlemek için her valfin 
yakınındaki deşarj borusunda bir tahliye çıkışının olmasını sağlayınız.
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Supaptan sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bir 
gösterge düzeneğinin monte edilmesi önerilir.

Çıkış deliğinde yağın mevcut olması bir atılımın gerçekleştiğinin 
iyi bir işareti olabilir. Bu işaretin tekrarlanmasını sağlamak için bu 
çıkışı sürekli temizleyiniz. Boşaltım gerçekleşmiş olan supabın ayar 
değeri genellikle orijinal ayar değerinden daha küçük olur. Bu yeni 
ayar değerinin çalışma aralığıyla çakışması mümkündür. Zamansız 
boşaltımları veya kaçakları önlemek için bu supabın değiştirilmesini 
veya yeni bir ayar değeri oluşturulmasını sağlayınız.

Koruyucu düzeneklerin kontrolü:
Ünitenin kullanıldığı ülkedeki kararnameler aksini belirtmediği 
takdirde, standartların öngördüğü programa uygun olarak koruyucu 
düzeneklerin kontrolünü gerçekleştiriniz 

EN 378: yılda bir defa yüksek basınç presostatları, her beş yılda bir 
defa harici supaplar.

Bir presostota test uygulayan kuruluş veya kurum aşağıda belirtilenleri 
tespit etmek üzere ayrıntılı bir prosedür uygulamak durumundadır:

 ● Güvenlik önlemleri,
 ● Ölçme ekipmanları,
 ● Çalışmayı durdurma ve boşaltım aksesuarlarının devreye girme 

değerleri ve onların toleransları,
 ● Testin çeşitli aşamaları,
 ● Normal çalışmaya dönüş.

Burada basınç sivicini sökmeden bir test uygulama prensibi 
açıklanmıştır, ancak üretici bu türdeki testlerin gerçekleştirilmesi için 
servise başvurulmasını önermektedir: 

 ● Presostatların ve harici boşaltım cihazlarının devreye girme 
nominal değerlerini kontrol ediniz ve onları not ediniz (valfler ve 
olası patlama disklerinin devreye girmesi),

 ● Presostatın kesme uygulamasının devreye girmemesi halinde 
genel beslemeyi kesme şalterinin öngörülmesi (örneğin ısı geri 
kazanım eşanjörlerinin yüksek basınç tarafının donatılmış olduğu 
supaplarda aşırı basınç ve gaz kaçağı durumunun engellenmesi),

 ● Ani basınç değişimlerine karşı korumalı ve tercihen de kalibre 
edilmiş (anlık değer okumaları makinede görüntülenen değerler, 
izleme süresindeki gecikmeler ve yönetim nedeniyle diğerleri 
yeterince hassas ve ayrıntılı olmayabilir) bir manometre (yağ 
banyolu veya mekanik olması halinde izleyici ibreli) bağlayınız,

 ● Regülasyon (yönetim) tarafından öngörülen yüksek basınç 
hızlı testlerinin (quicktest HP) gerçekleştirilmesi (Yetkili Servis 
kılavuzuna bakınız).

Yapılan test sonucunda presostatın değiştirilmesi 
gerektiğinde, bu presostatların Schraeder tipi 
otomatik valflere monte edilmemiş olmaları 
nedeniyle ünitedeki gazın boşaltılması gerekir.

Makinenin korozyon oluşmasına müsait bir atmosferde çalışıyor 
olması halinde koruyucu düzenekleri daha kısa aralıklarla kontrol 
ediniz.

Bir korozyon durumunda veya vananın gövdesinde veya 
mekanizmasında yabancı maddelerin birikmesi halinde (pas, kir, kireç 
vb.) ilgili vanayı onarmaya veya çalışır hale getirmeye çalışmayınız. 
Böyle bir durumda onu değiştiriniz.

Supapları kesinlikle seri olarak veya ters bağlamayınız.

1.2 Soğutucu akışkanla ilgili güvenlik talimatları
Çalışmalar sırasında koruyucu gözlükler ve iş eldivenleri takınız.

Soğutucu akışkanla ilgili işlemler sırasında bulunulan ülkede geçerli 
olan kararnamelerin gerektirdiği önlemlerin alınması zorunludur. 

Soğutucu akışkan kaçağı veya ortam kirlenmesi durumunda (örneğin 
bir motorda kısa devre veya BPHE'lerde donma) her türlü müdahaleden 
önce tüm akışkanı bir hava geri dönüş ünitesiyle boşaltınız ve soğutucu 
akışkanı taşınabilir tanklarda depolayınız. Kompresörler akışkan 
transferine olanak sağlamaz ve vakumla boşaltma için kullanılmaları 
halinde ise hasar görme riskli çok yüksektir. Soğutucu akışkanın 
boşaltımı yüksek basınç devresi kısmından kesinlikle yapılmaması 
gerekir.

Kaçağın yerini saptayınız, üniteye doldurulmuş olan soğutucu 
akışkanın tipini tespit ediniz ve onarım sonrasında ünitenin üzerindeki 
veri etiketinde belirtilen miktarda akışkanı makineye/devreye yeniden 
doldurunuz. Eksilen miktarın yerine kesinlikle soğutucu akışkan ilavesi 
yapmayınız. Sadece ve özellikle veri etiketi üzerinde belirtilen tipte 
soğutucu akışkanı sıvı fazındayken ve sıvı faz hattından doldurunuz.

Orijinalinden farklı bir soğutucu akışkan doldurulması makinenin 
performanslarında düşüşe, hatalı çalışmaya ve hatta kompresörlerin 
hasar görmesine neden olabilir. Bu tip bir soğutucu akışkanla çalışan 
kompresörler poliolester türü belirli bir sentetik yağ ile yağlanmaktadır.

Devredeki tüm soğutucu akışkan (sıvı veya buhar fazında olsun) ve 
aynı şekilde kompresörlerde bulunan yağ tamamen boşaltılmadan, 
soğutucu akışkan borularında ve içinde soğutucu akışkan bulunan tüm 
bileşenlerde herhangi bir şekilde ısıl işlem uygulamayınız ve şalumo 
ile kesmeyi denemeyiniz. Kalması mümkün akışkan buharlarının kuru 
azot gazı ile ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Çıplak aleve maruz 
kalan soğutucu akışkan zehirli gazlar oluşturur.

Soğutucu akışkanı sifonlayarak boşaltmaya çalışmayınız.

İster küçük kaçaklardan dolayı az miktarda olsun, isterse bir borunun 
patlaması veya supaplardan beklenmedik şekilde gaz salınmasının 
ardından büyük miktarlarda soğutucu akışkanın kazaen ortama 
yayılması gaza maruz kalan kişilerde kalp çarpıntılarına, bayılmalara, 
deride donmalara ve soğuk yanıklarına neden olabilir. Bu tür olayları 
kesinlikle hafife almayınız ve ihmal etmeyiniz. 

Bu ünitelerin montajını yapanlar, kullananlar ve özellikle onarımcıların 
aşağıdaki önlemleri planlaması gerekir:

 ● Herhangi bir belirti görüldüğünde tıbbi müdahalede bulunulmasını 
sağlayacak bir prosedür oluşturulması;

 ● Soğutucu akışkana maruz kalma durumunda ilk malzemesi 
sağlama, vakit geçirmeden maruz kalan deriyi ve gözleri bol su ile 
yıkama ve ardından bir doktora başvurulması.

EN 378-3 Ek 3 standardının uygulanmasını tavsiye ederiz.

Ünitenin kapalı bir ortamda kurulu olması halinde iyi bir havalandırmanın 
sağlanması mutlaka öngörülmelidir. Gaz halindeki soğutucu akışkanın 
kapalı bir ortamda birikmesi gaz halindeki soğutucu akışkanın havadan 
daha ağır olması nedeniyle orada solunan havadaki oksijen miktarını 
azaltacağı öngörülmelidir.

Aynı seriden olan ünitelere doldurulmuş olan soğutucu akışkan 
R410A, yüksek basınçlı akışkanlar sınıfına girmektedir (ünitenin 
çalışma basıncı 40 bar'dan daha yüksektir).

Soğutma devresine yapılan müdahaleler (basınç ölçme, akışkan 
transferi, vb...) sırasında uygun ekipman ve aletlerin kullanılması 
zorunludur.

Üniteyi kesinlikle sıcak su veya buhar ile temizlemeye kalkışmayınız. 
Bu durum soğutucu akışkanının basıncının yükselmesine neden olabilir.

1 - GİRİŞ
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NOT: Akışkanın sıvı faz hattında bir vananın mevcut olması halinde, 
bu kapalı vana ile ekspansiyon valfi arasında soğutucu akışkanın sıvı 
fazda kalmasına kesinlikle izin vermeyiniz, çünkü bir ısı değişikliği 
sıvının genleşmesine yol açarak devrenin bu bölümün patlamasına 
neden olabilir. Bu vana genellikle sıvı faz hattında ve nem alma 
tankından hemen önce yer alır.

Bir soğutucu akışkan deposuna hiçbir zaman alev tutmayınız ve sıcak 
buhar püskürtmeyiniz. Tehlike yaratabilecek bir aşırı basınç durumu 
oluşabilir. Soğutucu akışkanın ısıtılması gerektiği durumlarda sadece 
sıcak su kullanınız.

NF E29-795 normunda halojenli hidrokarbonların en mükemmel şekilde, 
insanlara, mallara ve çevreye zarar vermeden ve güvenlik içinde 
toplanması, depolanması ve geri kazanılması için yerine getirilmesi 
gereken koşullar tanımlanmaktadır. Donanımda oluşabilecek bir arıza 
veya hasar sonrasında bu standartta belirtilenlere uygun şekilde 
soğutucu akışkanın değiştirilmesini sağlayınız veya akışkanı özel 
donanımlı bir laboratuvarda analiz ettiriniz.

Soğutucu akışkanla ilgili her türlü transfer ve geri kazanım işlemlerinin, 
bir aktarım ünitesiyle yapılması gerekir. 

Akışkan transfer düzeneğinin bağlanabilmesine olanak sağlamak 
amacıyla sıvı akışkan, emme ve basma hatlarında bu amaca özel 
vanalar öngörülmüştür.

Hiçbir zaman soğutucu akışkan ve kompresör yağı ilave etme, 
örnek alma veya düzeneğin havasını alma amaçlı özel düzenekler 
ilave etmek için ünitede değişiklik gerçekleştirmeyiniz. Bu ünitelerde 
gerekli olabilecek tüm çıkışlar öngörülmüştür. Gerektiğinde onaylı 
boyutlandırılmış planlara başvurunuz. 

Tek kullanımlık ve atılabilir (iadesiz) soğutucu akışkan tüplerini tekrar 
kullanmayınız ve onları tekrar doldurmaya teşebbüs etmeyiniz. Tek 
kullanımlık soğutucu akışkan tüpleri boşaldığında, içinde kalan gaz 
nedeniyle mevcut basıncı düşürünüz ve onları geri kazanım amaçlı 
özel kuruluşlara teslim ediniz. Kesinlikle yakmayı denemeyiniz.

Çalışma sırasında yapılacak kontroller: 
Önemli: Bu üründe Kyoto protokolü kapsamında yer alan ve sera 
etkisi oluşturan fluorokarbon gazı bulunmaktadır. 
Akışkan tipi: veri etiketine bakınız 

Gezegenin ısınmasına neden olma potansiyeline sahip gaz: aşağıda 
yer alan tabloya bakınız

 ► Bu üründeki soğutma devresine yapılacak her türlü 
müdahale, yürürlükteki kanunlara uygun şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Avrupa Birliği'nde sözü edilen 
bu kararname F-Gaz'larla ilgili 517/2014 tarih ve 
sayılı karardır.

 ► Ünitenin montajı, bakımı veya hurdaya çıkarılması 
sırasında soğutucu akışkanın kesinlikle atmosfere 
salınmasına izin vermeyiniz.

 ► Soğutucu akışkanın atmosfere bilinçli olarak 
salınması yasaktır.

 ► Bir soğutucu akışkan kaçağı tespit ettiğinizde 
kaçağın en kısa sürede onarılmasını sağlayınız.

 ► Sadece gerekli eğitime ve sertifikaya sahip kişiler 
soğutucu akışkan devresiyle ilgili montaj, bakım, 
sızdırmazlık testi gibi müdahalelerde bulunabilir ve 
aynı şekilde donanımın hizmet dışına alınması ve 
soğutucu akışkanın geri kazanılması gibi işlemleri 
gerçekleştirebilir. 

 ► Ünitenin kullanıcısı soğutucu akışkanın toplandığı, 
geri kazanıldığı, rejenere edildiği veya tahrip 
edildiğinden emin olmakla yükümlüdür.

 ► Aynı şekilde kullanıcı soğutucu akışkan devresine 
periyodik olarak sızdırmazlık testleri yaptırma 
durumundadır.
Avrupa Birliği'nde yürürlükte olan kurallara göre 
test periyotların aşağıdaki tablodaki şekilde 
olmasını öngörmektedir:

Kaçak algılama sensörü 
OLMAYAN sistem Kontrol yok 12 ay 6 ay 3 ay

Kaçak algılama sensörü 
OLAN sistem Kontrol yok 24 ay 12 ay 6 ay

Her devre için soğutucu 
akışkan miktarı (CO2 gazı 
eşdeğeri)

< 5 ton 5 ≤ miktar < 
50 ton

50 ≤ miktar < 
500 ton

Miktar >
500 ton*

H
er

 d
ev

re
 iç

in
 

so
ğu

tu
cu

  
ak

ış
ka

n 
m

ik
ta

rı
 (k

g)

R134a
(PRP 1430)

Miktar
< 3,5 kg

3,5 ≤ miktar
< 34,9 kg

34,9 ≤ miktar 
< 349,7 kg

miktar >
349,7 kg

R407C
(PRP 1774)

Miktar
< 2,8 kg

2,8 ≤ miktar
< 28,2 kg

28,2 ≤ miktar 
< 281,9 kg

miktar >
281,9 kg

R410A
(PRP 2088)

Miktar
< 2,4 kg

2,4 ≤ miktar
< 23,9 kg

23,9 ≤ miktar
< 239,5 kg

miktar >
239,5 kg

HFO'lar: 
R1234ze Zorunluluk yok

*  01/01/2017 tarihinden itibaren tüm ünitelerin kaçak algılama sensörleri ile donatılması 
zorunlu olacaktır.

 ► Periyodik sızdırmazlık testlerinin yapılması zorunlu olan tüm 
ekipmanlar için operatörün sistemde bulunan (ilave edilen ve 
toplananlar) akışkanların miktarları ve türleri, geri kazanılmış, 
rejenere edilmiş veya tahrip edilmiş akışkan miktarları, sızdırmazlık 
testlerinin yapılma tarihleri ve sonuçları, işlemi gerçekleştiren 
teknisyenin ve şirketin bilgileri, vb. konuları içeren kayıtları tutması 
gerekir.

 ► Bu konuyla ilgili sorularınız olduğunda satıcınızla veya onun yetkili 
servisiyle irtibata geçiniz.

Bulunduğunuz ülkenin yürürlükte olan kararnamelerinde benzeri 
kriterlerin mevcut olmaması halinde EN 378 standartlarında belirtilen 
kontrol prosedürlerini uygulayabilirsiniz.

Düzenli olarak sızıntı kontrolleri yapınız; sızıntı görülürse vakit 
geçirmeden tamir ettiriniz.
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1.3 Montajla ilgili güvenlik talimatları
Üniteyi teslim aldığınız anda ve onu çalıştırmadan önce herhangi bir 
hasar olup olmadığını anlamak için tümünü gözle bir kontrol ediniz. 
Akışkan devrelerinin sağlam olduğunu ve özellikle herhangi bir ana 
parçanın ve borunun yerinden oynamadığını ve hasarlı olmadığını 
(örneğin ünitenin uğradığı bir darbenin ardından) kontrol ediniz. 
Kuşkulu bir durum gözlemlemeniz halinde bir sızdırmazlık kontrolü 
uygulayınız.

Basınç altındaki donanımlar ve onların bileşenleri 
Bu üniteler, kendi üreticisinin veya başka üreticilerin ürettiği ve üniteye 
monte edilmiş basınç altında donanımlar veya bileşenler içermektedir. 
Basınç altındaki donanımlar ve onların bileşenlerini içeren bir ünitenin 
kullanıcısı ve sahibi olarak sizinle ilgili yükümlülükleri (kullanım 
beyanı, sınıflandırma ve yeniden test ettirme vb.) öğrenmek için ilgili 
meslek odasına başvurmanızı öneriyoruz. Bu donanımlar ve onların 
bileşenlerine ait teknik özellikler veri etiketinde veya üniteyle birlikte 
verilmiş olan belgelerde yer almaktadır.

Bu üniteler Avrupa Birliği'nin basınç altında çalışan cihazlar 
yönergelerine uygundur.

Üniteler, ortam sıcaklığının veri etiketinde belirtilen en düşük çalışma 
sıcaklığının altına düşmeyecek ortamlara monte edilmek ve orada 
çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Öngörülen çalışma basınçları dikkate alındığında, çalışma sırasında 
veya soğutma devrelerini ya da ısı eşanjör devrelerini test amacıyla 
fazladan önemli bir statik veya dinamik basınç uygulamayınız.

NOT: Çalışma sırasında gözetim, ünitenin sınıflandırılması, yeniden 
teste tutulması, test uygulamadan muafiyet:

 ● Basınç altındaki cihazların gözetimi konusundaki yönetmeliklere 
uyulmalıdır.

 ● Normal olarak kullanıcının veya yetkilinin bir kayıt defteri 
oluşturması ve ona gözetim ve bakımla ilgili notları yazması 
gerekmektedir.

 ● Bulunan ülkedeki kararnamelerin kendilerinde veya eklerinde 
belirtilmemiş olması durumunda EN 378 standartlarında belirtilen 
kontrol programını uygulayınız.

 ● Eğer mevcut ise yerel meslek odalarının konuyla ilgili önerilerini 
uygulayınız.

 ● Delik oluşturabilecek korozyonları saptamak için ünitenin ve 
bileşenlerinin yüzeylerinin durumlarını düzenli aralıklarla 
kontrol ediniz. Bunun için haznenin izole edilmiş kısımlarını 
veya izolasyon ek yerlerindeki pas akıntılarını kontrol ediniz. 
Düzenli olarak ısı taşıyıcı akışkanlarda olması mümkün pisliklerin 
(örneğin kum tanecikleri) varlığını kontrol ediniz. Bu kirler 
aşınmalara sebep olabildikleri gibi nokta korozyonuna da yol 
açabilirler.
Isı taşıyıcı akışkanı filtre ediniz ve EN 378 standardında 
tanımlanmış olan iç kısımları gözle kontrol ediniz 
Yapılan bu kontrollerin sonuçlarının kullanıcı veya yetkili 
kişi tarafından bakım ve gözetim kayıt defterine işlenmesi 
gerekmektedir.

Onarım:
Sökülebilir parçaların değiştirilmesi de dahil her türlü onarım ve 
modifikasyonla ilgili olarak:

 ● Yerel kararnamelere uygun olarak ve kalifiye kişiler tarafından, 
kablo demetinin borusunun değiştirilmesi de dahil, belirlenmiş 
prosedürler uyarınca gerçekleştirilmelidir,

 ● Ünitenin üreticisinin öngördüğü şekilde gerçekleştirilmelidir. 
Kalıcı bir birleştirmeyi gerektiren onarımlar ve modifikasyonlar 
(kaynaklama, lehimleme, genleştirme, vb...) önceden belirlenmiş 
bir işlem dizisine uygun olarak ve konunun uzmanı ve yetkili kişiler 
tarafından gerçekleştirilmelidir,

 ● Yapılan her türlü onarım ve modifikasyon gözetim ve bakım 
defterine kaydedilmelidir,

 ● Bir plakalı eşanjörü onarmaya veya modifikasyon uygulamaya 
kalkmayınız.

Geri dönüşüm:
Sıvıları toplandığı kaplara tamamen veya kısmen geri dönüşüm 
uygulanabilir. Kapların kullanımı sonrasında içlerinde soğutucu 
akışkan buharları ve yağ kalıntıları kalmış olabilir. Bir boya ile 
kaplanmış da olabilirler.

1.4 Bakımla ilgili güvenlik talimatları
Üretici aşağıda belirtilen işlem dizisinin bakım kitapçığı olarak kabul 
edilmesini öngörmektedir (aşağıdaki tablo referans olarak kabul 
edilmemelidir ve herhangi bir şekilde üreticinin sorumluluğunu 
içermemektedir).

Bakım Müdahaleyi yapan 
teknisyenin adı

Geçerli ulusal 
yönetmelikler

Onaylayan 
(kuruluş)Tarihi Türü(1)

(1)  Bakım

Lehimleme işlemleri ve kesme vanasına yapılan işlemler de dahil 
ünitenin soğutucu veya elektrik aksam tarafına müdahalede bulunacak 
olan teknisyenin, konunun uzmanı, kalifiye ve yetkili bir kişi olması 
gerekir. İlgili ekipman ve montajı ile ilgili eğitim almış ve gerekli bilgilere 
sahip olmalıdır.

Manuel vanalara yapılacak işlemlerin mutlaka makine çalışmıyor 
haldeyken olması gerekir. Sızıntıları önlemek için koruyucu başlıkların 
yerine takılması unutulmamalıdır.

Ünitelerde çalışan teknisyenlerin aşağıda belirten şekilde donatılması 
gerekir:

Kişisel güvenlik 
donanımları (EPI)(1)

İşlemler

Taşıma Bakım, servis
Kaynaklama 

veya sert 
lehimleme(2)

Koruyucu eldivenler,
koruyucu gözlükler,
koruyucu ayakkabılar,
koruyucu giysiler.

X X X

Gürültü önleyici kulaklık. X X
Filtreleyici ve solunum 
koruyucu düzenek. X

(1) EN 378-3 standardında belirtilenleri uygulamanızı tavsiye ediyoruz.
(2) EN 378-1 standardına göre A1 grubu soğutucu akışkanın mevcut olduğu ortamda 

gerçekleştirilen.

Gerilim altındaki bir ünite üzerinde kesinlikle çalışmayınız.

Her ne sebeple olursa olsun ünitenin elektrikli bileşenlerine, üniteye 
gelen genel elektrik beslemesini kesmeden herhangi bir şekilde 
müdahalede bulunmayınız.

Ünite çalışmıyor olsa bile makinenin şalteri 
indirilmeden ve besleme devresi kesilmeden güç 
devresinde akımın bulunması mümkündür. Daha 
ayrıntılı bilgi için elektrik şemasına bakınız. Durumun 
gerektirdiği güvenlik önlemlerini mutlaka alınız. Bir 
havalandırma bölmesine müdahalede bulunurken, 
özellikle kafeslerin (ızgaraların) sökülmesi sırasında 
çalışmalarını engellemek için fanların beslemesini 
kesiniz.
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Opsiyonel değişken devirli fan, opsiyonel değişken debili pompa ve 
yine opsiyonel güç katsayısı yükselticisi ile donatılmış olan ünitelerde 
bulunan kondansatör serpantinlerinin deşarj olma süreleri besleme 
akımın kesilmesinden itibaren 5 dakikadır.

Elektrik kutusundan akımın kesilmesinden itibaren elektrik kutusuna 
veya varyatörlere herhangi bir müdahalede bulunmadan önce 5 
dakika bekleyiniz.

Müdahale sırasında erişilebilen tüm elektrik akımı devrelerinde ve 
akım taşıyan kablolarda gerilim bulunmadığını kontrol ediniz.

Titreşim seviyelerinin kabul edilebilir düzeyde kaldığını ve ünitenin ilk 
çalıştırılması sırasındaki titreşimlere yakın olduğunu düzenli olarak 
kontrol ediniz.

Soğutma devresini açmadan önce, devre boşaltılmalı ve basınç 
göstergeleri kontrol edilmelidir.

Bir müdahalenin ardından (bir veya daha çok parça değişimi, vb...) 
soğutucu devrenin açık kalması durumunda:

 ● Açık kalacağı sürenin bir günden az olması halinde ağızları tapa 
takarak kapatınız;

 ● Daha uzun süreler için devreye nötr ve kuru bir gaz (azot) 
doldurunuz. 

Bunun amacı havada bulunan nemin içeri girmesini ve böylelikle 
korozyon korumasız çelik yüzeylerde dahili korozyon oluşmasını 
engellemektir.

1.5 Müdahalelerle ilgili güvenlik talimatları
Herhangi bir hasar görme durumunu veya kazayı engellemek için 
yetkili kişiler tarafından makinenin çeşitli parça bakımlarının düzenli 
olarak yapılması ve oluşabilecek her türlü arıza ve kaçağın vakit 
geçirmeden onarılması zorunludur. 

Soğutucu tesisatlar ve makinelerle ilgili olarak düzenlenmiş güvenlik 
standartlarına ve özellikle EN 378, ISO 5149 ve benzeri standartlarda 
belirtilen talimat ve önerilere harfiyen uyulmalıdır.

Patlama tehlikesi: 
Kaçak testleri sırasında, boru tesisatının boşaltılması veya ünitede 
basınç oluşturulması amacıyla hiçbir zaman hava veya oksijen içeren 
gaz kullanmayınız. Basınç altında hava veya oksijen içeren bir gazın 
ünitenin içine verilmesi bir patlamaya neden olabilir. Oksijen yağlarla 
ve gres yağıyla şiddetli tepkimeye girmektedir.

Kaçak testleri için sadece içinde uygun bir trasör (iz bırakıcı) bulunan 
kuru azot gazı kullanınız.

Yukarıdaki tavsiyelere uyulmaması, son derece ciddi ve hatta 
ölümcül sonuçlara yol açabileceği gibi tesisata da büyük zarar 
verebilir.

Belirtilen maksimum çalışma basıncı değerlerini asla aşmayınız, bu 
kullanım kılavuzunda belirtilen değerleri veya ünitenin tanımlanmasını 
sağlayan veri etiketinde bildirilen basınç değerlerini referans alarak 
yüksek ve düşük basınç devrelerindeki maksimum test basınçlarını 
kontrol ediniz.

Gerekli koruyucu ekipmanlar kullanıma hazır tutulmalı ve sistem ile 
soğutucu akışkanın türüne uygun yangın söndürücüler elinizin altında 
bulundurulmalıdır.

Makinede basınç mevcutken veya makine çalışma halindeyken 
kesinlikle soğutucu devreye monte edilmiş bileşenleri sökmeye 
çalışmayınız ve bağlantı rakorlarını gevşetmeyiniz. Bileşenlerin 
sökülmesi veya devrenin açılması işlemlerine başlamadan önce 
devredeki basıncın sıfır olduğundan, ünitenin durdurulmuş ve 
çalışmıyor olduğundan emin olunuz. Bir onarım gerçekleştirmek için 
soğutucu devreyi açtığınızda "Bakım sırasında uygulanması gereken 
güvenlik talimatları" paragrafında belirtilmiş olan inert gaz kullanma 

tavsiyelerine bakınız.

Ünitenin hiçbir kısmını, üzerine basmak, sehpa olarak kullanmak 
veya destek almak amacıyla kullanmayınız. Sistemi düzenli aralıklarla 
kontrol ediniz ve gerekli olması halinde hasara uğramış parça veya 
tesisatın onarılmasını veya değiştirilmesini sağlayınız.

Borular zorlanma durumunda çatlayabilir ve yaralanmalara sebep 
olabilecek soğutucu akışkan salınımına sebep olabilir.

Makinenin üzerine kesinlikle çıkmayınız. Yüksekte çalışmak için bir 
platform kullanınız. 

Ağır parçaları kaldırmak veya hareket ettirmek istediğinizde mekanik 
bir kaldırma aparatı (vinç, yükseltici platform, caraskal vb.) kullanınız.

Kayma veya dengesinin bozulması riski olan daha hafif parçaları 
kaldırırken de yine bir kaldırma aparatı kullanınız.

Her türlü onarım sırasında veya parça değişiminde sadece orijinal 
yedek parçaları kullanınız. Orijinal donanıma denk düşen yedek parça 
listesine bakınız.

Yetkili teknik servise haber vermeden veya benzeri kuruluşun izni 
olmadan işlem görmüş ve/veya ilave yapılmış (örneğin antifriz) ısı 
taşıyıcı devreyi boşaltmaya kalkmayınız.

Devre üzerine monte edilmiş bileşenlere (süzgeçli filtre, pompa, su 
debisi sensörü, vb...) herhangi bir müdahalede bulunmadan önce su 
giriş ve çıkışındaki kesme vanalarını kapatınız ve ünitenin hidrolik 
devresini boşaltınız.

Herhangi bir korozyon başlangıcı ve kaçak belirtisi olmadığından emin 
olmak için soğutucu akışkan devresinin ve hidrolik devrenin vanalarını, 
rakorlarını ve boru tesisatını periyodik olarak kontrol ediniz.
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2 - MALZEMENİN TESLİM ALINMASI

2.1 Teslim alınan malzemenin kontrolü
Taşınma sırasında ünitenin ve aksesuarlarının hasar görmediğini ve herhangi bir eksik parça bulunmadığını kontrol ediniz. Ünitede ve 
aksesuarlarında bir hasar gözlemlemeniz halinde veya teslim edilenlerde eksik parça bulunması durumunda taşıyıcı kuruluşa yazılı olarak 
başvuruda bulununuz.

Ünitenin veri etiketini kontrol ederek gelen ünitenin sipariş ettiğiniz model olduğundan emin olunuz. 

Ünitenin veri etiketi makinenin iki ayrı yerine yapıştırılmıştır:
 ● Dış tarafta olanı ünitenin yanlarından birinin üzerinde,
 ● İç tarafta olanı ise elektrik kutusunun kapağı üzerindedir.

Ünitenin veri etiketinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmaktadır: 
 ● Model N° - Versiyon,
 ● CE (Avrupa Birliği) işareti,
 ● Seri numarası,
 ● Üretim yılı ve sızdırmazlık kontrolü basınç testi tarihi,
 ● Taşıma sırasında içinde bulunan akışkan,
 ● Kullanılan soğutucu akışkan,
 ● Her devre için soğutucu akışkan miktarı,
 ● PS: Kabul edilebilir maksi/mini basınç (yüksek ve düşük basınç tarafları),
 ● TS: Kabul edilebilir maksi/mini sıcaklık (yüksek ve düşük basınç tarafları),
 ● Presostatların devreye girme basıncı,
 ● Üniteye uygulanan sızdırmazlık testi basıncı;
 ● Gerilim, frekans ve faz sayısı,
 ● Maksimum akım şiddeti,
 ● Çekilen maksimum güç
 ● Ünitenin net ağırlığı,
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3 - TAŞIMA VE KONUMLANDIRMA
3.1 Taşıma
Makinenin indirilme işlemlerini gerçekleştirmek için özel yük kaldırma 
aleti kullanan kuruluşlara başvurulması önemle tavsiye edilir. 
Ünite nihai kullanım yerine konuluncaya kadar tabanını sökmeyiniz, 
koruyucu ambalajını çıkarmayınız.
Özel eğitimli kişiler tarafından kullanılan ve cihazın ağırlığına ve 
boyutuna uygun bir forklift ile ve makine üzerinde belirtilen forklift 
çatalı yerleştirme konum ve yönlerine dikkat edilmesi kaydıyla üniteler 
herhangi bir risk oluşturmadan taşınabilir ve yerine konulabilir. 

Özellikle opsiyonel bir yedek depo içeren üniteler aşağıdaki talimatlara 
uyulması koşuluyla bir forklift yardımıyla kaldırılabilir:

 ● Yükü direğe olabildiğince yakın gelecek biçimde (çatalın dibinde) 
kaldırın

 ● Forkliftin çatalları yükün altından tamamen geçmelidir
 ● Yük geriye doğru bir eğimle indirilmeli ve direk de geriye doğru 

eğimli olmalıdır.
 ● Yük ileri hareketle ve direğin geriye doğru eğimli olduğu şekilde 

kaldırılmalıdır
Her durumda, düşük bir hızda ve kademeli bir şekilde fren kullanarak 
ilerleyiniz.

MAXI 10%

MAXI 10%

Ayrıca sadece ünite üzerinde tanımlanmış olan askı noktalarının (kasa 
üzerindeki etiketler ve ünitenin kaldırılması ve taşınmasıyla ilgili tüm 
talimatın yer aldığı etikette belirtilen şekilde) kullanılması kaydıyla bir 
caraskal aracılığıyla kaldırılabilir.
Uygun kapasitede bir caraskal kullanınız ve ünitenin üzerinde belirtilen 
kaldırma ve taşıma talimatlarına uygun hareket ediniz.

Ünitenin üzerinde kaldırma amacıyla kullanıma 
uygun noktalar dışında herhangi bir başka yerden 
askıya alarak caraskalla kaldırmayınız.

Isı transfer serpantinlerinin kazaen oluşabilecek darbelere karşı 
korunması tavsiye edilir. Askı kayışlarını cihazın üst kısmından uzakta 
tutmak için takozlar veya koruyucu yumuşak malzeme kullanınız. 
Üniteyi 15° dereceden daha yüksek açı ile eğmeyiniz.
Belirtilen tüm bu talimatların harfiyen uygulanması halinde ünitenin 
güvenli bir şekilde kaldırılması ve taşınması mümkündür. Aksi halde 
ekipmanın hasar görmesi veya kişisel yaralanma riski söz konusudur.

3.2 Konumlandırma
Makinenin herkese açık olmayan veya yetkili olanlardan başkasının 
girmesinin mümkün olmadığı bir yere konumlandırılması gerekir.

Ünitenin yukarı kaldırılması gerekiyorsa makinenin çevresinin bakım 
işlemlerinin kolayca yapılmasına olanak sağlayacak biçimde olmasına 
dikkat ediniz.

Ağırlık merkezi, ünitenin montaj deliklerinin konumu ve ağırlık 
dağıtım noktalarıyla ilgili her türlü ayrıntılı bilgi için ünitenin onaylı 
ve boyutlandırılmış planlarına bakınız. Bakımlar ve bağlantılar için 
gerekli mesafenin kalmasını sağlamak için boyutlandırılmış planlarda 
belirtilen boşluk değerlerine mutlaka uyunuz. 

Bu makinelerin genel kullanım amaçları soğutma veya ısıtma olması 
nedeniyle yer sarsıntılarına karşı dayanıklı olmaları beklenmemelidir. 
Ünitenin deprem sırasındaki davranışına ait doğrulanmış bir veri 
bulunmamaktadır.

Üniteyi konumlandırmadan önce aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi 
gerekir:

 ● Seçilmiş olan konumlandırma yerinin ünitenin ağırlığına 
dayanması gerekmektedir aksi halde zeminin takviyesi için gerekli 
önlemler alınmalıdır.

 ● Ünitenin düz bir zemin üzerine oturtulması gerekir (her iki eksene 
göre maksimum 5 mm'lik bir dengesizliğe müsaade edilmektedir).

 ● Titreşim ve akustik davranış yönünden hassas bir taşıyıcı zemine 
uyarlanabilmesi için makine ile zemin arasına esnek düzeneklerin 
(elastomer burçlar veya metalik yaylı takozlar) yerleştirilmesini 
önermekteyiz. Bu düzeneklerin seçimi, konulan düzeneklerin 
teknik özellikleri ve aranılan konfor seviyesi, teknik etütler 
bölümünde araştırılması gerekmektedir. 

 ● Ünitenin etrafında ve üzerinde bırakılması gereken boşluklar 
tüm bileşenlere erişimi sağlayacak ve hava sirkülasyonuna izin 
verecek ölçülerde olmalıdır (bakınız boyutlandırılmış planlar).

 ● Ünitenin destek alacağı noktalar uygun özelliklerde olmalı ve 
doğru konumlandırılmalıdır.

 ● Titreşim sönümleyici burçların (takozların) kullanılması durumunda 
sayıları ve konumlandırılmaları onaylı boyutlandırılmış planlarda 
belirtilenlere uygun olmaları gereklidir.

 ● Konumlandırılan yere kesinlikle su basmalıdır.
 ● Dış ortam uygulamaları için konumlandırma durumunda, üniteyi 

kar birikmesi olası yerlere monte etmekten kaçınınız (hava 
sıcaklıklarının uzun süre 0 °C'nin altında sürdüğü bölgelerde cihaz 
zeminden yükseğe kurulmalıdır).

 ● Ünitenin etkin sürekli rüzgarlardan korunması gerekli olduğunda 
rüzgarlıklar kurulması düşünülmelidir. Bununla birlikte rüzgarlıklar 
kesinlikle üniteye hava sirkülasyonu için gerekli debiyi 
kısıtlamamalıdır.

Üniteyi kaldırıp yerine konumlandırmadan önce 
tüm giydirme panellerinin ve ızgaraların gereken 
şekilde takılmış ve tespitlenmiş olduklarını kontrol 
ediniz. Üniteyi dikkatlice kaldırınız ve yerine 
konumlandırınız. Ünitenin yerinde sabit olmaması 
ve eğimi gereken şekilde çalışmasına engel olabilir.

Kaldırma ve yerleştirme sırasında ünitenin saç 
aksamı (panolar ve kapaklar) kesinlikle zora 
gelmemelidir, sadece taban bu işlemler için uygun 
şekilde tasarlanmıştır. Bu işlemler sırasında basınç 
altındaki kısımlar ve özellikle su soğutmalı eşanjöre 
bağlanmış olan borular (eğer üniteler donatılmış ise 
hidrolik modül yokken veya varken) hiçbir şekilde 
zorlanmamalı ve herhangi bir güç bindirmesi 
olmamalıdır. 

Kaynaklama işlemleri için (hidrolik tesisatına bağlama 
işlemleri) müdahaleler kesinlikle kalifiye kaynakçılar tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Victaulic® bağlantısı veya kontra flanş kaynaklama 
öncesinde sistematik olarak sökülmüş olmalıdır. 
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4 - BOYUTLAR VE BOŞ BIRAKILACAK ALANLAR

4.1 LD/ILD150 ile  LD/ILD300 arası
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NOT: Diğer opsiyonlarla donatılmış üniteler için onaylı boyutlandırılmış planlara bakınız.

Açıklama:
Tüm boyutlar mm olarak verilmiştir. 

 1 Bakım ve hava akımını sağlamak için gerekli boşluk

 2 Serpantinlerin sökülebilmesi için tavsiye edilen boşluk

Su girişi

Su çıkışı

Hava çıkışı, kesinlikle kapatılmamalıdır

Elektrik kutusu

NOT:
Planlar bağlayıcı nitelikte değildir. 
Montaj yerinin düzenlenmesi sırasında üniteyle birlikte 
verilmiş veya talep üzerine sunulabilir olan boyutlandırılmış 
onaylı planlara bakınız. 
Sabitleme noktalarının yerleri, ağırlık noktalarının  
dağılımı ve ağırlık merkezinin koordinatları için 
boyutlandırılmış onaylı planlara başvurunuz.

ANA HİDROLİK 
BAĞLANTI ELEKTRİK GÜÇ 

BAĞLANTISI

ANA HİDROLİK 
BAĞLANTI

ELEKTRİK GÜÇ 
BAĞLANTISI
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4.2 LD360 ile LD600 ve ILD302 ile ILD600 arası
Yedek tank modülsüz
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NOT: Diğer opsiyonlarla donatılmış üniteler için onaylı boyutlandırılmış planlara bakınız.

4 - BOYUTLAR VE BOŞ BIRAKILACAK ALANLAR

Açıklama:
Tüm boyutlar mm olarak verilmiştir. 

 1 Bakım ve hava akımını sağlamak için gerekli boşluk

 2 Serpantinlerin sökülebilmesi için tavsiye edilen boşluk

Su girişi

Su çıkışı

Hava çıkışı, kesinlikle kapatılmamalıdır

Elektrik kutusu

NOT:
Planlar bağlayıcı nitelikte değildir. 
Montaj yerinin düzenlenmesi sırasında üniteyle birlikte 
verilmiş veya talep üzerine sunulabilir olan boyutlandırılmış 
onaylı planlara bakınız. 
Sabitleme noktalarının yerleri, ağırlık noktalarının  
dağılımı ve ağırlık merkezinin koordinatları için 
boyutlandırılmış onaylı planlara başvurunuz.

ANA HİDROLİK 
BAĞLANTIELEKTRİK GÜÇ 

BAĞLANTISI

ANA HİDROLİK 
BAĞLANTI

ELEKTRİK GÜÇ 
BAĞLANTISI
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4.3 Birkaç grubun birlikte montajı 
NOT: Duvar yüksekliği 2 metreyi aşıyorsa fabrikaya danışınız

Surface solide Surface solide

4 - BOYUTLAR VE BOŞ BIRAKILACAK ALANLAR

Sert Yüzey Sert Yüzey
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5 - AQUACIAT LD/ILD ünitelerinin FİZİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

5.1 AQUACIAT LD ünitelerinin fiziksel özellikleri 

AQUACIAT LD 150 180 200 240 260 300 360 390 450 520 600

Ses seviyeleri
Standart ünite
Akustik güç(1) dB(A) 80 81 81 81 87 87 84 84 84 90 90
10 m'de akustik basınç(2) dB(A) 49 49 49 49 55 55 52 52 52 58 58
Ünite + Xtra Low Noise opsiyonu
Akustik güç(1) dB(A) 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83
10 m'de akustik basınç(2) dB(A) 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51
Boyutlar
Uzunluk mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 2270 2270 2270 2270 2270
Genişlik mm 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2123 2123 2123 2123 2123
Yükseklik mm 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Yedek tank modüllü yükseklik mm 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Mikro kanallı serpantinlerle çalışma ağırlığı(3)

Standart ünite kg 422 430 436 449 445 463 753 762 771 829 854
Ünite + Yüksek basınçlı tekli pompa opsiyonu kg 463 472 478 491 487 505 820 829 842 903 928
Ünite + Yüksek basınçlı ikili pompa opsiyonu kg 489 498 504 517 513 531 865 874 891 940 965
Ünite + Yüksek basınçlı tekli pompa opsiyonu
+ Yedek tank modülü kg 859 868 874 887 883 901 1253 1262 1275 1336 1361

Ünite + Yüksek basınçlı ikili pompa opsiyonu
+ Yedek tank modülü kg 885 894 900 913 909 927 1298 1307 1324 1373 1398

Kompresörler Hermetik Scroll 48,3 dev/sn
Devre A Mikt. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Devre B Mikt. - - - - - - - - - 2 2
Güç katı sayısı Mikt. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Soğutucu akışkanı ve Mikro kanallı serpantinler(3) R410A
Devre A kg 4,7 5,3 5,9 6,7 6,2 7,3 10,7 10,8 11,4 6,5 7,4

teqCO2 9,8 11,1 12,3 14,0 12,9 15,2 22,3 22,6 23,8 13,6 15,5

Devre B kg - - - - - - - - - 6,5 7,4

teqCO2 - - - - - - - - - 13,6 15,5

Yağ dolum miktarı POE SZ160 (EMKARATE RL 32-3MAF).
Devre A l 5,8 7,2 7,2 7,2 7 7 10,8 10,5 10,5 7 7
Devre B l - - - - - - - - - 7 7
Kontrol Connect Touch Control
Minimum güç % 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25

(1) dB ref=10-12 W, dengeleme (A). ISO 4871 standardına göre beyan edilen gürültü emisyon değeri (dağıtılmış +/-3dB(A) hata payı ile). ISO 9614-1 standardına göre ölçülmüştür.

(2) dB ref 20µPa, dengeleme (A). ISO 4871 standardına göre beyan edilen gürültü emisyon değeri (dağıtılmış +/-3dB(A) hata payı ile). Bilgilendirme amaçlı olarak, Lw(A) akustik güçten 
yola çıkılarak hesaplanmıştır.

(3) Değerler bilgilendirme amaçlı verilmiştir. Ünitenin veri etiketine bakınız.
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5 - AQUACIAT LD/ILD ünitelerinin FİZİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

AQUACIAT LD 150 180 200 240 260 300 360 390 450 520 600

Hava soğutmalı eşanjör Mikro kanallı serpantin
Fanlar - Standart ünite
Miktar 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Maksimum toplam hava debisi l/s 3885 3883 3687 3908 5013 5278 6940 6936 7370 10026 10556
Maksimum dönüş hızı dev/s 12 12 12 12 16 16 12 12 12 16 16
Sulu eşanjör Direkt genleşmeli, plakalı ısı eşanjörü
Su hacmi l 2,6 3 3,3 4 4,8 5,6 8,7 9,9 11,3 12,4 14,7
Hidrolik modül olmadan su tarafında maksimum 
çalışma basıncı kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Hidrolik modül (opsiyonel)
Tekli veya ikili pompa (ihtiyaca göre) Pompa, Victaulic süzgeçli filtre, deşarj supaplı vana, boşaltma vanaları (su ve hava), basınç sensörü
Genleşme tankı hacmi (opsiyonel) l 18 18 18 18 18 18 35 35 35 35 35
Genleşme tankı basıncı(4) l 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Hidrolik modülle birlikte su tarafında maksimum 
çalışma basıncı kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Yedek tank modülü (Opsiyonel)
Tekli veya ikili pompa (ihtiyaca göre) Pompa, Victaulic süzgeçli filtre, deşarj supaplı vana, boşaltma vanaları (su ve hava), basınç sensörü
Su hacmi l 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Genleşme tankı hacmi (opsiyonel) l 18 18 18 18 18 18 35 35 35 35 35
Genleşme tankı basıncı(4) bar 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Hidrolik modülle birlikte su tarafında maksimum 
çalışma basıncı kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Hidrolik modüllü/modülsüz su bağlantıları Victaulic®

Bağlantılar İnç 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dış boru çapı mm 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
Kasa boyası Renk kodu RAL 7035 / RAL 7024

(4) Teslimatta, tankların standart olarak önceden şişirilmiş olduğu seviye, kurulum için gereken optimum değerde olmayabilir. Su hacminin serbest bir şekilde değişebilmesini sağlamak 
üzere şişirme basıncını kurulumun statik yüksekliğindeki basınca yakın olarak ayarlayınız. Tanktaki basınçtan 10 - 20 kPa daha yüksek bir basınç uygulayarak kurulumu suyla doldurunuz 
(havayı boşaltarak).
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5 - AQUACIAT LD/ILD ünitelerinin FİZİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

5.2 AQUACIAT ILD ünitelerinin fiziksel özellikleri 

AQUACIAT ILD 150 180 200 240 260 300 302 360 390 450 520 600

Ses seviyeleri
Standart ünite
Akustik güç(1) dB(A) 80 81 81 86 87 87 84 84 84 84 90 90
10 m'de akustik basınç(2) dB(A) 49 49 49 55 55 55 52 52 52 52 58 58
Ünite + Xtra Low Noise opsiyonu
Akustik güç(1) dB(A) 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83 83
10 m'de akustik basınç(2) dB(A) 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 51
Boyutlar
Uzunluk mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 2270 2270 2270 2270 2270 2270
Genişlik mm 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2123 2123 2123 2123 2123 2123
Yükseklik mm 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Yedek tank modüllü yükseklik mm 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Çalışma ağırlığı(3)

Standart ünite kg 497 506 543 549 559 564 777 896 905 979 1053 1057
Ünite + Yüksek basınçlı tekli pompa opsiyonu kg 539 548 585 591 601 606 844 963 972 1050 1127 1131
Ünite + Yüksek basınçlı ikili pompa opsiyonu kg 565 574 611 617 627 632 889 1008 1017 1098 1164 1168
Ünite + Yüksek basınçlı tekli pompa opsiyonu
+ Yedek tank modülü kg 935 943 981 986 996 1001 1276 1395 1404 1482 1560 1563

Ünite + Yüksek basınçlı ikili pompa opsiyonu
+ Yedek tank modülü kg 961 969 1006 1012 1022 1027 1321 1440 1449 1531 1597 1600

Kompresörler Hermetik Scroll 48,3 dev/sn
Devre A Mikt. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Devre B Mikt. - - - - - - - - - - 2 2
Güç katı sayısı Mikt. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Soğutucu akışkan(3) R410A
Devre A kg 12,5 13,5 16,5 17,5 18 16,5 21,5 27,5 28,5 33 19 18,5

teqCO2 26,1 28,2 34,5 36,5 37,6 34,5 44,9 57,4 59,5 68,9 39,7 38,6

Devre B kg - - - - - - - - - - 19 18,5

teqCO2 - - - - - - - - - - 39,7 38,6

Yağ dolum miktarı POE SZ160 (EMKARATE RL 32-3MAF)
Devre A l 5,8 7,2 7,2 7,2 7,0 7,0 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Devre B l - - - - - - - - - - 7,0 7,0
Kontrol Connect Touch Control
Minimum güç % 50 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25

(1) dB ref=10-12 W için dengeleme (A). ISO 4871 standardına göre beyan edilen gürültü emisyon değeri (+/-3dB(A) hata payı ile). ISO 9614-1 standardına göre ölçülmüş ve EUROVENT 
tarafından sertifikalandırılmıştır

(2) dB ref 20µPa, dengeleme (A). ISO 4871 standardına göre beyan edilen gürültü emisyon değeri (+/-3dB(A) hata payı ile). Değer Lw(A) akustik güçten yola çıkılarak hesaplanmıştır.

(3) Ağırlıklar bilgi amaçlı verilmiştir. Ünitenin veri etiketine bakınız.
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AQUACIAT ILD 150 180 200 240 260 300 302 360 390 450 520 600

Hava soğutmalı eşanjör Kanallı bakır boru ve alüminyum kanatçıklar
Fanlar 
Miktar 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Maksimum toplam hava debisi l/s 3692 3690 3910 5285 5284 5282 7770 7380 7376 7818 10568 10568
Maksimum dönüş hızı dev/s 12 12 12 16 16 16 12 12 12 12 16 16
Sulu eşanjör Direkt genleşmeli, plakalı ısı eşanjörü 
Su hacmi l 2,6 3 4 4,8 4,8 5,6 8,7 8,7 9,9 11,3 12,4 14,7
Maksimum çalışma basıncı, su tarafı kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Hidrolik modül (opsiyonel)
Tekli veya ikili pompa (ihtiyaca göre) Pompa, Victaulic süzgeçli filtre, deşarj supaplı vana, boşaltma vanaları (su ve hava), basınç sensörü
Genleşme tankı hacmi (opsiyonel) l 18 18 18 18 18 18 35 35 35 35 35 35
Genleşme tankı basıncı(4) l 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Hidrolik modülle birlikte su tarafında maksimum 
çalışma basıncı kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Yedek tank modülü (Opsiyonel)
Tekli veya ikili pompa (ihtiyaca göre) Pompa, Victaulic süzgeçli filtre, deşarj supaplı vana, boşaltma vanaları (su ve hava), basınç sensörü
Su hacmi l 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Genleşme tankı hacmi (opsiyonel) l 18 18 18 18 18 18 35 35 35 35 35 35
Genleşme tankı basıncı(4) bar 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Hidrolik modülle birlikte su tarafında maksimum 
çalışma basıncı kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Hidrolik modüllü/modülsüz su bağlantıları Victaulic®

Bağlantılar İnç 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dış boru çapı mm 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
Kasa boyası Renk kodu RAL 7035 ve RAL7024

(4) "Teslimatta, tankların standart olarak önceden şişirilmiş olduğu seviye, kurulum için gereken optimum değerde olmayabilir. Su hacminin serbest bir şekilde değişebilmesini sağlamak 
üzere şişirme basıncını kurulumun statik yüksekliğindeki basınca yakın olarak ayarlayınız. Tanktaki basınçtan 10 - 20 kPa daha yüksek bir basınç uygulayarak kurulumu suyla doldurunuz 
(havayı boşaltarak).
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5.3 Ünitelerin elektrik özellikleri 

LD / ILD - Standart ünite (hidrolik modül olmadan) 150 180 200 240 260 300 302 360 390 450 520 600

Güç devresi
Nominal gerilim V-ph-Hz 400 - 3 - 50
Gerilim aralığı V 360 - 440 
Kumanda devresi beslemesi 24 V dahili transformatör aracılığıyla
Ünitenin nominal çalışma akım şiddeti(3)

A ve B devreleri A 25,6 29 33 36 42,4 52,8 53,4 55,4 61,7 77,3 84,8 105,6
Çalışma sırasında çekilen maksimum güç(2)

A ve B devreleri kW 19,5 22,3 24,5 27,9 31,2 35,8 35,6 42,3 45,6 52,5 62,4 71,6
Maksimum güçte çalışan ünitede Kosinus Phi(2) 0,83 0,81 0,81 0,83 0,81 0,78 0,78 0,83 0,81 0,79 0,81 0,78
Ünitenin maksimum çalışma akımı (Un - % 10)(5)

A ve B devreleri A 38 49,2 51,4 58,4 74,8 79,6 80,2 89 110,3 117,5 149,6 159,2
Maksimum çalışma akım şiddeti (Un)(4)

Devre A & B - Standart Ünite A 34,8 44,8 46,8 52,8 67 73 73,6 80,6 98,6 107,6 134 146
Maksimum başlatma akımı, standart ünite (Un)(1)

A ve B devreleri A 113,8 134,8 142,8 145,8 176 213 213,6 173,6 207,6 247,6 243 286
Maksimum başlatma akımı, soft starter ile donatılmış ünite (Un)(1)

A ve B devreleri A 74,7 86,5 93,8 96,2 114,4 139,8 139,8 130,4 155,4 181,4 186,4 215,4

(1) Maksimum anlık başlatma akımı (en küçük kompresörlerin çalışırken çektiği maksimum akım + fanların çektiği akım + en büyük kompresörlerin rotorunun durur halden dönmeye başlarken 
çektiği akım şiddeti). 

(2) Ünitenin sürekli çalışma limitleri içindeki giriş gücü (ünitenin veri etiketinde belirtilir).
(3) Normalize edilmiş EUROVENT koşullarında, sulu eşanjöre giriş ve çıkış sıcaklıkları = 12 °C/7 °C, dış ortam hava sıcaklığı = 35 °C. 
(4) Sürekli olmayan çalışmada, 400 V altında ünitenin çektiği maksimum akım (ünitenin veri etiketinde belirtilir)
(5) Sürekli olmayan çalışmada, 360 V altında ünitenin çektiği maksimum akım 

5.4 Kısa devre akımlarına karşı davranışı

Kısa devre akımlarına karşı davranışı (TN şeması(1))

AQUACIAT LD / ILD 150 180 200 240 260 300 302 360 390 450 520 600

Ön korumasız değer
Kısa süreli (1s) akım - Icw kA eff 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62
İzin verilen çekilebilir pik akım - Ipk kA pk 20 20 20 20 20 15 15 20 20 15 20 15
Ön korumalı değer
Kısa devre koşullu çekilebilir akım Icc kA eff 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30
İlgili Schneider devre kesici - Kompakt tip serisi(2) NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS160H NS160H NS250H NS250H

(1) Topraklama şeması tipi
(2) Başka bir akım sınırlaması yapan koruma cihazı kullanılıyorsa, o cihazın zaman-akım atması ile I²t termik stres özellikleri önerilen Schneider devre kesicinin özelliklerine en azından 

denk olmalıdır.
 Yukarıda verilen kısa devre dayanma değerleri TN sistemi için belirlenmiştir.
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5.5 Hidrolik modülün elektrik özellikleri
Bu ünitelere fabrikada takılan pompalar, ErP Avrupa Ecodesign direktifi ile uyumludur. Talep edilen ilave elektrik verileri (1) aşağıda belirtilenlerdir:

Ünitelere ait düşük basınçlı, tekli ve ikili pompalar (Sabit devirli tekli pompalar, hidrolik modül opsiyonuyla)

N°(2) Açıklama(3) Birimler
ILD

150 180 200 240 260 300 302 360 390 450 520 600
1 Nominal gerilimde tam yükte nominal 

randıman
% 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 83,4 83,4 84,8 84,8

1 Nominal gerilimde ve % 75 yükte nominal 
randıman

% 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 81,2 81,2 82,2 82,2

1 Nominal gerilimde ve % 50 yükte nominal 
randıman

% 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 78,3 78,3 79 79

2 Randıman seviyesi - IE3
3 Üretim yılı - Üreticiye ve bileşenlerin toplanması sırasındaki modellere bağlı olarak bu bilgilerde değişiklik olabilir. 

Motorların veri etiketine bakınız.
4 Şirketin adı veya ticari markası, üreticinin 

ticari sicil numarası ve şirket merkezi
- Yukarıdakinin aynısı

5 Ürünün model numarası - Yukarıdakinin aynısı
6 Motorun kutup sayısı - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7-1 Nominal gerilimde (400V) tam yükte mile 
aktarılan nominal güç

kW 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,3 1,3 1,7 1,7

7-2 Maksimum çekilen güç (400V)(4) kW 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 2,4 2,4
8 Nominal giriş frekansı Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

9-1 Nominal gerilim V 3 x 400 
9-2 Maksimum akım şiddeti (400V)(5) A 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,9 2,9 4,2 4,2
10 Nominal hız dev/sn - 

dev/dak
2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2890 2890 2870 2870

47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48
11 Ürünün kullanım ömrü sonunda sökülmesi, 

geri dönüşümü veya elimine edilmesi
- Standart aletlerle sökülme. İlgili kurumlar aracılığıyla geri dönüşüm ve elimine edilme.

12 Motorların özel olarak tasarladığı amaçlar 
çerçevesinde çalışma koşulları
I - Deniz seviyesinden yüksek irtifalarda 
çalışma

m < 1000(6)

II - Çalışma ortamı sıcaklığı °C < 55
III - Maksimum çalışma sıcaklığı °C Bu kılavuzda belirtilmiş olan çalışma koşullarına

veya seçili programlarda verilen özel koşullara bakınız.
IV - Patlayıcı ortamlar - ATEX harici ortam

(1) Elektrikli motorların ekolojik tasarımıyla ilgili zorunlulukları belirten 2009/125/CE direktifinin uygulanması ile ilgili 640/2009 numaralı düzenleme tarafından zorunlu kılınan ek elektrik 
bilgisi.

(2) 640/2009 ek I2b sayılı kararname uyarınca zorunlu kılınan ürün N°.

(3) 640/2009 ek I2b sayılı kararname uyarınca zorunlu kılınan resmi tanımlama.

(4) Hidrolik modüllü bir ünitenin çektiği maksimum güç değerini elde etmek için ünitenin "maksimum çalışma sırasında çektiği güç" (elektriksel özellikler tablosuna bakınız) ile pompanın 
çektiği maksimum gücün toplanması gerekir.

(5) Hidrolik modüllü bir ünitenin çektiği maksimum akım şiddeti değerini elde etmek için ünitenin "maksimum çalışma sırasında çektiği akım şiddeti" (elektriksel özellikler tablosuna bakınız) 
ile pompanın çektiği maksimum akım şiddetinin toplanması gerekir.

(6) 1000 m'nin altında, her 500 m için performansta % 3 oranında bir düşüş olacağını öngörünüz. 
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Ünitelere ait düşük basınçlı, tekli ve ikili pompalar (Sabit devirli tekli pompalar, hidrolik modül opsiyonuyla)

No.(2) Açıklama(3) Birimler
LD / ILD

150 180 200 240 260 300 302 360 390 450 520 600
1 Nominal gerilimde tam yükte nominal 

randıman
% 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 85,9 85,9 85,9

1 Nominal gerilimde ve % 75 yükte nominal 
randıman

% 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 84 84 84

1 Nominal gerilimde ve % 50 yükte nominal 
randıman

% 79 79 79 79 79 79 79 79 79 82,1 82,1 82,1

2 Randıman seviyesi - IE3
3 Üretim yılı - Üreticiye ve bileşenlerin toplanması sırasındaki modellere bağlı olarak bu bilgilerde değişiklik olabilir. 

Motorların veri etiketine bakınız.
4 Şirketin adı veya ticari markası, üreticinin 

ticari sicil numarası ve şirket merkezi
- Yukarıdakinin aynısı

5 Ürünün model numarası - Yukarıdakinin aynısı
6 Motorun kutup sayısı - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7-1 Nominal gerilimde (400V) tam yükte mile 
aktarılan nominal güç

kW 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,2 2,2 2,2

7-2 Maksimum çekilen güç (400V)(4) kW 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,9 2,9 2,9
8 Nominal giriş frekansı Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

9-1 Nominal gerilim V 3 x 400 
9-2 Maksimum akım şiddeti (400V)(5) A 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 5 5 5
10 Nominal hız dev/sn - 

dev/dak
2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2855 2855 2855

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
11 Ürünün kullanım ömrü sonunda sökülmesi, 

geri dönüşümü veya elimine edilmesi
- Standart aletlerle sökülme. İlgili kurumlar aracılığıyla geri dönüşüm ve elimine edilme.

12 Motorların özel olarak tasarladığı amaçlar 
çerçevesinde çalışma koşulları
I - Deniz seviyesinden yüksek irtifalarda 
çalışma

m < 1000(6)

II - Çalışma ortamı sıcaklığı °C < 55
III - Maksimum çalışma sıcaklığı °C Bu kılavuzda belirtilmiş olan çalışma koşullarına

veya seçili programlarda verilen özel koşullara bakınız.
IV - Patlayıcı ortamlar - ATEX harici ortam

(1) Elektrikli motorların ekolojik tasarımıyla ilgili zorunlulukları belirten 2009/125/CE direktifinin uygulanması ile ilgili 640/2009 numaralı düzenleme tarafından zorunlu kılınan ek elektrik 
bilgisi.

(2) 640/2009 ek I2b sayılı kararname uyarınca zorunlu kılınan ürün N°.

(3) 640/2009 ek I2b sayılı kararname uyarınca zorunlu kılınan resmi tanımlama.

(4) Hidrolik modüllü bir ünitenin çektiği maksimum güç değerini elde etmek için ünitenin "maksimum çalışma sırasında çektiği güç" (elektriksel özellikler tablosuna bakınız) ile pompanın 
çektiği maksimum gücün toplanması gerekir.

(5) Hidrolik modüllü bir ünitenin çektiği maksimum akım şiddeti değerini elde etmek için ünitenin "maksimum çalışma sırasında çektiği akım şiddeti" (elektriksel özellikler tablosuna bakınız) 
ile pompanın çektiği maksimum akım şiddetinin toplanması gerekir.

(6) 1000 m'nin altında, her 500 m için performansta % 3 oranında bir düşüş olacağını öngörünüz. 

5.6 Kompresörlerin elektrik özellikleri

Kompresör I Nom
I Maks I Maks LRA(1) LRA(2) Cos 

(Un) (Un - % 10) A A Phi Maks

ZP90 11,4 16 17,6 95 57 0,82

ZP103 13,1 21 23,1 111 67 0,84

ZP120 15,1 22 24,3 118 71 0,84

ZP137 16,6 25 27,8 118 71 0,86

ZP154 18,7 31 34,9 140 84 0,85

ZP182 23,9 34 37,3 174 104 0,84

I Nom: Eurovent koşullarındaki nominal akım (A) (koşulların tanımı ünitenin nominal akımı altındadır)
I Maks: Maksimum çalışma akımı (A), 360 V
(1) Rotorunun durur halden dönmeye başlarken çektiği akım şiddeti (A), nominal voltaj altında
(2) Rotorunun durur halden dönmeye başlarken elektronik marşla çektiği akım şiddeti (A), nominal voltaj altında
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5.7 Kompresörlerin devrelere göre dağıtımı

Kompresör Devre
LD / ILD

150 180 200 240 260 300 302 360 390 450 520 600

ZP90
A 2 - - - - - - - - - - -

B - - - - - - - - - - - -

ZP103
A - 2 - - - - - - - - - -

B - - - - - - - - - - - -

ZP120
A - - 2 - - - - - - - - -

B - - - - - - - - - - - -

ZP137
A - - - 2 - - - 3 - - - -

B - - - - - - - - - - - -

ZP154
A - - - - 2 - - - 3 - 2 -

B - - - - - - - - - - 2 -

ZP182
A - - - - - 2 2 - - 3 - 2

B - - - - - - - - - - - 2

I Nom: Eurovent koşullarındaki nominal akım (A) (koşulların tanımı ünitenin nominal akımı altındadır)
I Maks: Maksimum çalışma akımı (A), 360 V
(1) Rotorunun durur halden dönmeye başlarken çektiği akım şiddeti (A), nominal voltaj altında
(2) Rotorunun durur halden dönmeye başlarken elektronik marşla çektiği akım şiddeti (A), nominal voltaj altında

5.8 Elektrik özellikleriyle ilgili notlar

Elektriksel özellikler ve çalışma notları - Notlar:

• LD / ILD 150-600 üniteleri elektrik şebekesine tek bir noktadan bağlanır; bu nokta 
güç kaynağı bağlantılarının hemen üzerindedir.

• Elektrik kutusunda standart olarak şunlar bulunur:
- her bir kompresör, fanlar ve pompa için motor başlatma ve koruma düzenekleri.
-   Ana akım kesici şalter
- Elektrik kutusunda standart olarak bir akım kesici şalter bulunur

• Tesisteki bağlantılar:
 Sisteme ve elektrik tesisatına yapılan her türlü bağlantıların ünitenin kullanıldığı 

ülkede geçerli olan kararnamelere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

• CIAT LD / ILD üniteleri şu direktiflerle uyumlu olacak biçimde tasarlanmıştır: 
Makinenin elektrik ekipmanlarının tasarımında Avrupa Standardı EN 60204-1 
(Makinelerin güvenliği - makinelerdeki elektrikli ekipmanlar - bölüm bir: genel 
kurallar - IEC 60204-1 ile eşdeğer) dikkate alınmıştır*.

• QF devre kesicisi üzerinde bir güvenlik döngüsü kurmaya olanak veren ek bir 
kontaktör bulunur, böylece ısıtıcının ve elektronik kartların güç beslemesine ait 
durum geri bildirimi sağlanır ve ısıtıcılar ve kartlar kapalıyken evaporatörün 
donmasının önüne geçilir.

NOT:

• Genel olarak, kuruluma ait gereksinimleri karşılamak üzere International 
Electrotechnical Commission (IEC 60364) tavsiyeleri kabul edilmiştir.

 Makine Direktifinin (˜1.5.1) getirdiği zorunluluklara uymak için iyi bir yöntem EN 
60204-1 standardına uyum sağlamaktır.

• EN 60204-1 standardının B Ekinde makinelerin uygun şekilde çalıştırılması için 
gerekli elektriksel özellikler tanımlamaktadır.

• LD / ILD ünitelerinin çalışma koşulları şöyledir:

1.  Ortam** 
-  Çevreyle ilgili sınıflandırma EN 60721 (IEC 60721'e denktir) standardında 

belirtilmiştir:
- dış ortamda kurulum**,
- ortam sıcaklık aralığı: Minimum -20°C ile maksimum +48°C arası, 4K4H 

sınıflandırması,
- 2000 m veya altında rakım ("Hidrolik modülün elektriksel özellikleri" başlıklı 

paragrafta bulunan tablolardaki notlara bakınız).
- katı maddelerin bulunması: 4S2 (önemsiz tozların bulunması) sınıflandırması,
- korozyona yol açan ve kirletici maddelerin bulunması, 4C2 (ihmal edilebilir) 

sınıflandırması,

2.  Besleme frekansı değişimleri: ± 2 Hz.

3.  Nötr (N) kablosu doğrudan üniteye bağlanmamalıdır (gerekli olduğunda 
transformatör kullanınız).

4.  Besleme kablolarının oluşturabileceği aşırı akım şiddetine karşı koruma düzeneği 
üniteyle birlikte verilmemiştir.

5.  Fabrikada takılmış olan şalter, enerjiyi EN 60947-3 (IEC 60947-3'e eşdeğer) 
standardına uygun olarak kesebilen bir tiptedir

6.  Üniteler, TN sistemlerine (IEC 60364) daha kolayca bağlanabilecek bir şekilde 
tasarlanmıştır. IT sistemleri kurulacağı zaman yerel olarak topraklama 
yapılmalıdır. Elektriksel kurulum için uzman bir yerel kuruluştan yardım alınız. 
Hız tahrikli üniteler (28 ve 116J/K/V/W opsiyonları) TIC sistemiyle uyumlu 
değildir.

7.  Kaçak akımlar: Kurulumun güvenliği için kaçak akım izleme koruması gerekliyse 
atma değeri hesaplanırken makinede bulunan frekans varyatörlerinin neden 
olduğu sızıntı akımları da dikkate alınmalıdır. Özellikle de, diferansiyel korumalı 
cihaz ayarı için en az 150 mA değeri tavsiye edilir.

Uyarı: Bir kurulumun özel durumları nedeniyle, yukarıda listelenenlerden 
farklı (veya hiç listelenmeyen) özellikler gerekiyorsa lütfen 
üreticinize başvurunuz.

*  Standart makinelerde ana gücün kesilmesini sağlayan şalterin bulunmaması, 
tesiste kurulum yaparken dikkate alınması gereken bir istisnadır.

**  Bu sınıflandırma çerçevesinde gerekli olan koruma seviyesi sınıfı referansı 
IP43BW'dir (IEC 60529 referans belgesi uyarınca). Tüm LD / ILD üniteleri IP44CW 
sınıfında olduğundan bu koruma koşulunu yerine getirir:

 - Kapalı elektrik kutusu IP44CW sınıfıdır
 - Açık elektrik kutusu (arayüz erişimi için) IPxxB sınıfıdır
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Makineyle birlikte verilen onaylı boyutlandırılmış planlara bakınız.

6.1 Elektrik beslemesi
Elektrik beslemesinin ünitenin üzerindeki veri etiketinde belirtilen 
özelliklere uygun olması gerekir. 

Besleme geriliminin elektrik verileri tablosunda belirtilmiş olan aralıklar 
içinde olması gerekir.

Bağlantılarla ilgili olarak kablo tesisatı şemalarına ve onaylı 
boyutlandırılmış planlara bakınız.

UYARI: Ünitenin hatalı bir besleme gerilimi ile çalıştırılması veya 
aşırı bir faz dengesizliğinin mevcut olması üretici garantisini 
iptaline yol açabilecek bir kötü kullanım durumu oluşturur. 
Gerilim için faz dengesizliğinin değeri % 2'yi veya akım için de 
% 10'u aşması halinde, vakit geçirmeden yerel elektrik beslemesi 
yetkililerine başvurunuz ve bu sapmaları düzeltecek önlemler 
alınmadan ünitenin çalıştırılmasına kesinlikle izin vermeyiniz.

Ünitenin devreye alınmasından sonra elektrik beslemesi ancak 
kısa süreli (bir gün) bakım işlemleri sırasında kesilebilir. Uzun süreli 
bakım işlemleri sırasında veya ünitenin uzun süre kullanılmaması 
durumunda (örneğin kış süresince ünitenin soğuk üretmesine gerek 
olmadığından dolayı), ünitenin elektrik beslemesinin sürekli olarak 
kesilmesi mümkündür.

6.2 Gerilim fazı dengesizliği (%)

100 x ortalama gerilimden maksimum sapma

Ortalama gerilim

Örnek:

400 V - trifaze - 50 Hz değerlerinde bir akım beslemesinde, fazların 
bireysel gerilimleri şöyle ölçüldü: AB= 406V; BC= 399V; AC= 394V

Ortalama voltaj =(406+399+394)/3=1199/3 =399,7 yani, 400 V

Ortalama 400V değerinden maksimum sapmayı hesapladığımızda:

(AB) = 406 - 400 =6

(BC) = 400 - 399 =1

(CA) = 400 - 394 =6

6.3 Tavsiye edilen kablo kesiti
Kablo değerleriyle ilgili tüm yükümlülük kurulumu yaptıran kişiye ait 
olması sebebiyle, her kurulum ortamına özgü teknik özellikler ve 
bulunulan yerin mevzuatıyla ilgili çeşitli zorunluluklar mevcut olabilir, bu 
nedenle aşağıda belirtilmiş olan değerler sadece bilgilendirme amaçlı 
olup hiçbir zaman üreticiye herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk 
getiremez. 

Çekilen tesisatın kablo değerlerini kurulumu yaptıran kişi onaylı 
boyutlandırılmış planı kullanarak ve bağlantı kolaylığını, ünitede daha 
sonra gerçekleştirilmesi mümkün olası uyarlamaları da göz önünde 
bulundurarak saptamalıdır.

Müşterinin sağladığı güç kaynağı kablolarına ait olan ve standart 
olarak verilen bağlantılar aşağıdaki tabloda listelenen adetler ve kablo 
kesit türleri için tasarlanmıştır.

Değerler hidrolik modül ile donatılmış her ünitenin çekebileceği 
maksimum güce göre ve ayrıca olumlu ve olumsuz durumlar için 
yapılan hesaplamalarla saptanmıştır (ünitenin ve hidrolik modülün 
elektrik özellikleri tablosuna bakınız).

Değerlerin saptanması CEI 60364 standardına göre normalleştirilmiş 
tesisatlar göz önüne alınarak yapılmıştır: PVC izolasyonlu kablo (70 
°C) veya bakır ortalı XLPE kablosu (90 °C); kablo döşeme modu 
standardın 52C tablosunda belirtilenlere göre seçilmiştir. 

Belirtilen maksimum kablo uzunluğu gerilim düşüşünü % 5 olarak 
sınırlandırılmasını amaçlamaktadır.

Önemli: Elektrik güç kablolarını (L1 - L2 - L3) bağlamadan önce, 
ana şalter üzerinde 3 fazın doğru sırasını saptayınız.

  

 

 Moteur 
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Ünitelere bağlanabilir kabloların (her faz için ayrı) maksimum ve minimum kablo seçimleri

AQUACIAT
LD / ILD

Bağlanabilir kablo maks 
kesiti(1)

Olumlu durum hesabı:
- Havadan giden asılı kablo (17 numaralı standart yerleşim)
- XLPE izolasyonlu kablo

Olumsuz durum hesabı:
- Kablo kanallarında iletkenler veya kapalı kanallarda çoklu iletkenli 

kablolar (61 numaralı standart yerleşim)
- PVC izolasyonlu kablo  

Bağlantı kafesi Kesit(2) Gerilim düşüşü 
< % 5 için maks 

uzunluk

Kablo tipi(3) Kesit(2) Gerilim düşüşü 
< % 5 için maks 

uzunluk

Kablo tipi(3)

mm²
(her faz için)

mm²
(her faz için) m - mm²

(her faz için) m -

150 1 x 95 1 x 16 165 XLPE Bakır 1 x 25 300 PVC Bakır
180 1 x 95 1 x 16 165 XLPE Bakır 1 x 25 300 PVC Bakır
200 1 x 95 1 x 16 165 XLPE Bakır 1 x 25 300 PVC Bakır
240 1 x 95 1 x 25 210 XLPE Bakır 1 x 35 305 PVC Bakır
260 1 x 95 1 x 35 220 XLPE Bakır 1 x 50 350 PVC Bakır
300 1 x 95 1 x 35 220 XLPE Bakır 1 x 70 380 PVC Bakır
302 1 x 95 1 x 35 220 XLPE Bakır 1 x 70 380 PVC Bakır
360 1 x 95 1 x 35 220 XLPE Bakır 1 x 70 380 PVC Bakır
390 1 x 95 1 x 70 280 XLPE Bakır 1 x 95 410 PVC Bakır
450 1 x 95 1 x 70 280 XLPE Bakır 1 x 95 410 PVC Bakır
520 1 x 185 1 x 95 305 XLPE Bakır 1 x 185 465 PVC Bakır
600 1 x 185 1 x 120 320 XLPE Bakır 1 x 185 465 PVC Bakır

NOT:

(1) Her makine için kullanılabilen gerçek bağlantı kapasiteleri. Bağlantı uçlarının boyutlarına, kutuya erişim açıklığının boyutlarına ve kutunun içindeki açılım boşluğuna göre tanımlanmaktadır.

(2) Belirtilen varsayımlar dikkate alınarak seçim simülasyonlarının sonucu.

(3) Bir XLPE kablo tipi için hesaplanmış maksimum kablo seçimi belirtildiğinde, PVC kablo tipi temel alınarak yapılmış bir seçimin, sağlanabilen gerçek bağlantı kapasitesini aşabileceği 
anlamına geldiği kabul edilmelidir. Kablo seçimine özel olarak dikkat edilmesi zorunludur.

 Makineye yapılan ön bağlantının doğrudan kontaklara karşı korunması kablo bağlantı pabuçlarının ilavesiyle uyumlu hale getirilebilir. Kullanılma zorunluluğu kabloların boyut hesaplarından 
çıkacak sonuca bağlıdır ve bedellerinin de tesisatı kurduran tarafından karşılanması gerekir.

Makineye yapılan ön bağlantının doğrudan kontaklara karşı korunması kablo bağlantı pabuçlarının ilavesiyle uyumlu hale getirilebilir.
Kullanılma zorunluluğu kabloların boyut hesaplarından çıkacak sonuca bağlıdır ve bedellerinin de tesisatı kurduran tarafından karşılanması 
gerekir.

6.4 Güç kabloları girişleri
Güç kablolarının üniteler için elektrik kutusuna girişi şuralardan 
yapılabilir:

 - ünitenin alt bölümünden,
 - ünitenin yan bölümünden,
 - köşe dikmesinin dibinden.

Elektrik kutusunun tabanındaki sökülebilir bir alüminyum etiket güç 
kablolarının girişini sağlamak için kullanılabilir.

Güç kablolarının elektrik kutusu içindeki dönüş yarıçaplarının kutu 
içinde bağlantı için bırakılmış boşluğa uygun olduğunun kontrol 
edilmesi büyük önem taşır.

Ünitenin onaylı boyutlandırılmış planına bakınız.

6.5 Yerinden kumanda kablo tesisatı
ÖNEMLİ: Arabirim devreleri için ünitenin bulunduğu yerde 
bağlantılarının gerçekleştirilmesi güvenlikle ilgili bazı riskleri de 
beraberinde getirir: kutuda yapılacak olan her türlü değişikliğin yerel 
düzenlemelerle ilgili uygunluğu bozmaması gerekir. Özellikle farklı 
akım kaynaklarından beslenen devreler arasında kazaen elektrik 
kontağı oluşmasının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması 
zorunludur:

 ● Kablo yollarının seçimi ve/veya iletkenlerin izolasyon özellikleri çift 
elektriksel izolasyon olanağı sağlar.

 ● Kablo ucunun kazaen çıkması durumunda iletkenlerin aralarındaki 
ve/veya elektrik kutusu içindeki tespitlenmeleri çıkan kablo ucunun 
gerilim altındaki ve etkin durumdaki bir başka kısma temas 
etmesini engelleyecek şekilde olmalıdır.

Aşağıdaki elemanların yerinden kumandasına yönelik kablo tesisatının 
döşenmesi için üniteyle birlikte verilmiş olan kılavuza ve onaylı elektrik 
tesisatı şemasına bakınız:

 ● Cihazın otomatik çalışma kumandası
 ● Talimat 1 / talimat 2 geçişi (komütasyonu)
 ● Sıcak / soğuk seçimi
 ● Güç sınırlandırması
 ● Çalışma arızası sinyalleri
 ● Kilitleme komutatörü (emniyet zinciri)
 ● İkincil pompa kontaktörü kumandası (TOR)
 ● 4-20 mA sinyali aracılığıyla ayarlanabilir talimat
 ● 2. seviye güç sınırlandırması
 ● Desuperheater çalıştırma kontrolü 
 ● Genel arıza nedeniyle cihazın durduğunu belirten sinyaller
 ● Aero Free cooling kontrolü 

6.6 Kullanıcı için elektrik güç rezervi

Kontrollü devre güç rezervi:
Bağlanması mümkün tüm opsiyoneller bağlanmış durumdayken 
transformatör TC, 24 V, 50 Hz, 1 A değerinde bir gücü yerinden 
kumanda kablo tesisatı için kullanıma hazır tutar.
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7.1 AQUACIAT LD çalışma limitleri

AQUACIAT LD Minimum Maksimum
Su eşanjörü
Başlatma sırasında su giriş sıcaklığı °C 7,5 (1) 30
Çalıştırma sırasında su çıkış sıcaklığı °C 5 (2) 20
Çalıştırma sırasında su çıkış sıcaklığı / Düşük 
sıcaklık opsiyonu °C 0 (2) 20

Çalıştırma sırasında su çıkış sıcaklığı / Çok düşük 
sıcaklık opsiyonu °C -15 (2) 20

Giriş / Çıkış sıcaklık farkı   K 3 10
Standart hava soğutmalı eşanjör
Tam yükte hava giriş sıcaklığı °C 0 46
Kısmi yükte hava giriş sıcaklığı °C 0 48
Hava soğutmalı eşanjör, Kışın Çalışma veya Xtra Fan 
opsiyonu(3)

Tam yükte hava giriş sıcaklığı °C -20 46
Kısmi yükte hava giriş sıcaklığı °C -20 48
Hidrolik modül(4)

Hava giriş sıcaklığı
Pompasız °C -20 -
Tekli veya İkili pompa (HP) opsiyonuyla °C -10 -
Tekli veya İkili pompa (HP) + Donmaya karşı 
koruma opsiyonuyla °C -20 -

Yedek tank opsiyonuyla °C 0
Yedek tank opsiyonu + Donmaya karşı koruma 
opsiyonuyla °C -20 -

Not: Maksimum çalıştırma sıcaklığını geçmeyiniz.
(1) Başlangıçtaki su giriş sıcaklığı 7,5°C'den düşükse üreticiyle temasa geçiniz. 
(2) Su çıkış sıcaklığının 5 °C'nin altında olması halinde antifriz kullanılması zorunludur. 
(3) Hava kanallı makineler (Xtra Fan opsiyonu) Bu çalışma aralığı 260-300 ve 520-600 

versiyonları için 130 Pa'ya ve diğer tüm versiyonlar için 240 Pa'ya kadar statik basınç 
uygular.

(4) Hidrolik parçaların glikolsüz kullanım için antifriz koruma sıcaklığını belirler
 AQUACIAT LD ünitelerinin depolanması veya taşınması sırasındaki minimum ve maksimum 

sıcaklık limitleri -20°C ve +48°C'dir. Konteyner ile sevkiyat yaparken bu sıcaklıkların 
dikkate alınması önerilir.
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7.2 AQUACIAT ILD çalışma limitleri

AQUACIAT ILD / Soğutma modu Minimum Maksimum
Su eşanjörü
Başlatma sırasında su giriş sıcaklığı °C 7,5(1) 30
Çalıştırma sırasında su çıkış sıcaklığı °C 5 (2) 20
Giriş / Çıkış sıcaklık farkı °C 3 (2) 10
Standart hava soğutmalı eşanjör
Hava giriş sıcaklığı °C 0 48
Kısmi yükte hava giriş sıcaklığı °C 0 48
Hava soğutmalı eşanjör, Kışın Çalışma veya Xtra Fan 
opsiyonu(3)

Tam yükte hava giriş sıcaklığı °C -20 46
Kısmi yükte hava giriş sıcaklığı °C -20 48
Hidrolik modül(4)

Hava giriş sıcaklığı
Pompasız °C -20 -
Tekli veya İkili (LP veya HP) pompa opsiyonuyla °C 0 -
Tekli veya İkili (LP veya HP) pompa + Donmaya 
karşı koruması opsiyonuyla °C -20 -

Yedek tank opsiyonuyla °C 0
Yedek tank opsiyonu + Donmaya karşı koruma 
opsiyonuyla °C -20 -

Not: Maksimum çalıştırma sıcaklığını geçmeyiniz.
(1) Başlangıçtaki su giriş sıcaklığı 7,5°C'den düşükse üreticiyle temasa geçiniz. 
(2) Su çıkış sıcaklığının 5 °C'nin altında olması halinde antifriz kullanılması zorunludur. 
(3) Hava kanallı makineler (Xtra Fan opsiyonu) Bu çalışma aralığı 240-300 ve 520-600 

versiyonları için 130 Pa'ya ve diğer tüm versiyonlar için 240 Pa'ya kadar statik basınç 
uygular.

(4) Hidrolik parçaların glikolsüz kullanım için antifriz koruma sıcaklığını belirler
 AQUACIAT LD ünitelerinin depolanması veya taşınması sırasındaki minimum ve maksimum 

sıcaklık limitleri -20°C ve +48°C'dir. Konteyner ile sevkiyat yaparken bu sıcaklıkların 
dikkate alınması önerilir.
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NOT: Hava kanallı makineler (Xtra Fan opsiyonu) Bu çalışma aralığı 070A-080A ve 140A-160A versiyonları için 130 Pa'ya ve 
diğer tüm versiyonlar için 240 Pa'ya kadar statik basınç uygular.
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Standart ünite çalıştırma aralığı, ısıtma modu

AQUACIAT ILD / Soğutma modu Minimum Maksimum
Su eşanjörü
Başlatma sırasında su giriş sıcaklığı °C 8 45
Çalıştırma sırasında su çıkış sıcaklığı °C 25 55
Giriş / Çıkış sıcaklık farkı K 3 10
Hava soğutmalı eşanjör (3)

Hava giriş sıcaklığı °C -15 40
Hidrolik modül(4)

Hava giriş sıcaklığı
Pompasız °C -20 -
Tekli veya İkili (LP veya HP) pompa opsiyonuyla °C 0 -
Tekli veya İkili (LP veya HP) pompa + Donmaya 
karşı koruma opsiyonuyla °C -20 -

Yedek tank opsiyonuyla °C 0
Yedek tank opsiyonu + Donmaya karşı koruma 
opsiyonuyla °C -20 -

Not: Maksimum çalıştırma sıcaklığını geçmeyiniz.

(3) Hava kanallı makineler (Xtra Fan opsiyonu) Bu çalışma aralığı 240 - 300 ve 520 - 600 
versiyonları için 130 Pa'ya ve diğer tüm versiyonlar için 240 Pa'ya kadar statik basınç 
uygular.

(4) Hidrolik parçaların glikolsüz kurulum için donmaya karşı koruma sıcaklığını belirler.
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7.3 Minimum ısı taşıyıcı akışkan debisi (fabrika 
montajı hidrolik modül olmadığında)
Minimum ısı taşıyıcı akışkan debisi "sulu eşanjördeki minimum su 
hacmi ve minimum su debisi" paragrafında belirtilmiştir.

Tesisatın su debisi değerinin, ünitenin minimum su debisi değerinin 
altında olduğu durumlarda, şemada gösterildiği şekilde eşanjörde 
tekrarlanan su sirkülasyonu gerçekleşebilir

Minimum ısı taşıyıcı akışkan debisi için

2

1

① Su eşanjörü

② Tekrarlanan sirkülasyon

Tesisatın su debisi değerinin, ünitenin minimum su debisi değerinin 
altında olduğunda aşırı kirlenme riski mevcuttur.

Değişken devirli bir harici pompa kullanılması halinde, parametre ayarı 
yapılmış minimum debinin kabul edilebilir bir debiden daha yüksek 
olduğundan emin olunuz. Pompa varyatörünü kontrol etmek için 
sadece o pompaya ayrılmış bir bağlantının kullanılması mümkündür 
(sinyal 0-10V). Connect Touch kontrol kılavuzuna bakınız.

7.4 Maksimum ısı taşıyıcı akışkan debisi (fabrika 
montajı hidrolik modül olmadığında)
Maksimum ısı taşıyıcı akışkan debisi "sulu eşanjördeki minimum su 
hacmi ve minimum su debisi" paragrafında belirtilmiştir. Tesisatın 
su debisi değerinin, ünitenin minimum su debisi değerinin üstünde 
olduğunda şemada belirtilen şekilde bu debi fazlası bypass edilebilir.

Maksimum ısı taşıyıcı akışkan debisi için

2

1

① Su eşanjörü

② Tekrarlanan sirkülasyon

Sulu eşanjörde kabul edilebilir basınç düşüşüyle sınırlandırılmıştır. 
Ayrıca sulu eşanjörde 2,8 K değerinde bir minimum ΔT sağlama 
durumundadır, bu her kW için 0,09 l/sn debiye eşdeğerdir.
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7.5 Sulu eşanjördeki minimum su hacmi ve debisi
Connect Touch kontrolü bir öngörme mantığına sahiptir ve bu mantık sayesinde, özellikle su hacimlerinin düşük olduğu hidrolik sistemlerde, 
çalışmasını parametrelerde görülebilecek kaymalara adapte etme konusunda yüksek esneklik kazanır. Kompresörlerin çalışma sürelerine göre 
uyarlanmış bir kontrol sayesinde kısa devre önleyici işlevlerin devreye girmesi engellenir ve böylece durumların çoğunda yedek depo gerekliliği 
ortadan kalkmış olur.

Not: Minimum ısı taşıyıcı akışkan hacmi hesaplamaları nominal EUROVENT koşullara göre gerçekleştirilmiştir:
 ● sulu eşanjörde ısı taşıyıcı akışkan sıcaklık değerleri = 12°C / 7°C
 ● havalı eşanjöre hava giriş sıcaklığı = 35°C

Hava koşullandırma (fan - coil cihaz grupları) uygulamalarının büyük çoğunluğu için bu değer uygulanabilir
Geri dönüşlü makineler için (ILD) bu minimum değerlerde buz çözme çevrimleri de dikkate alınmış ve böylece su döngüsünde sıcaklık düşmesi 
önlenmiştir.

Uyarı:
Küçük su hacimleriyle çalışan kurulumlar (klima santralleri) veya endüstriyel prosesler için yedek tankın bulunması zorunludur.

AQUACIAT LD 150 180 200 240 260 300 360 390 450 520 600

Minimum su hacmi tesisat uygulama hava koşullandırma (litre) 121 140 164 182 207 243 181 205 240 204 240

Minimum su hacmi tesisat uygulama endüstriyel proses (litre) 304 351 410 454 518 608 452 513 601 510 601
Hidrolik modülsüz sulu eşanjör Min. / maks. debisi(1) (l/s) 0.9 / 3 0.9 / 3.4 0.9 / 4.2 0.9 / 5 1 / 5 1.2 / 5.5 1.3 / 6.8 1.5 / 7.7 1.7 / 8.5 2 / 10.6 2.3 / 11.2

Sulu eşanjör maksimum debisi, İkili pompa (l/s) (2)
Düşük basınç(3) 2,9 3,2 3,7 4,1 4,1 4,4 5,1 6,3 6,5 7,9 8,2
Yüksek basınç(3) 3,4 3,8 4,4 5 5 5,2 6,2 6,5 8 8,7 8,9

(1) Sulu eşanjörde 100kPa değerinde basınç düşüşüne eşdeğer maksimum debi

(2) Kullanılabilir 50 kPa değerinde bir basınç için ilgili maksimum debi (yüksek basınçlı ünite). 

(3) Versiyonlara bağlı olarak, tek pompayla % 2 ile 4 arasında veya daha yüksek maksimum debi.

NOT: Opsiyonel Yedek Tank Modüllü seçeneklerde yedek tank hacmini 250 litre olarak hesaba katınız

AQUACIAT ILD 150 180 200 240 260 300 302 360 390 450 520 600

Minimum su hacmi tesisat uygulama hava koşullandırma (litre) 202 234 274 303 346 405 405 301 342 400 340 401

Minimum su hacmi tesisat uygulama endüstriyel proses (litre) 304 351 410 454 518 608 608 452 513 601 510 601

Hidrolik modülsüz sulu eşanjör Min. / maks. debisi(1) (l/s) 0.9 / 3 0.9 / 3.4 0.9 / 4.2 0.9 / 5 1 / 5 1.2 / 5.5 1.2 / 6.8 1.3 / 6.8 1.5 / 7.7 1.7 / 8.5 2 / 10.6 2.3 / 11.2

Sulu eşanjör maksimum debisi, İkili pompa (l/s) (2)
Düşük basınç(3) 2,9 3,2 3,7 4,1 4,1 4,4 5,1 5,1 6,3 6,5 7,9 8,2
Yüksek basınç(3) 3,4 3,8 4,4 5 5 5,2 6,2 6,2 6,5 8 8,7 8,9

(1) Sulu eşanjörde 100kPa değerinde basınç düşüşüne eşdeğer maksimum debi

(2) 20 kPa (düşük basınçlı pompalara sahip ünite) veya 50 kPa (yüksek basınçlı ünite) basınç için maksimum debi. 

(3) Versiyonlara bağlı olarak, tek pompayla % 2 ile 4 arasında veya daha yüksek maksimum debi.

NOT: Opsiyonel Yedek Tank Modüllü seçeneklerde yedek tank hacmini 250 litre olarak hesaba katınız

7.6 Sistemdeki maksimum su hacmi
Bir hidrolik modüle sahip ünitelerde su devresindeki hacmi sınırlayan bir genleşme tankı bulunabilir.

Aşağıdaki tabloda genleşme tankıyla uyumlu maksimum çevrim hacmi verilmektedir (kurulumun statik basınçlarına ve saf su veya çeşitli 
konsantrasyonlara bağlı olarak etilen glikol). Bu hacim değeri kurulumun çevrim hacmi değerinden daha düşük ise tesisata ilave bir genleşme 

tankı monte edilmesi zorunlu olmaktadır.

LD / ILD Yedek Tank opsiyonu olmadan 150-300 302-600
Statik basınç bar 1 2 3 1 2 3

Saf su l 597 398 199 1741 1161 580
EG % 10 l 471 314 157 1373 915 458
EG % 20 l 389 259 130 1135 757 378
EG % 30 l 348 232 116 1014 676 338
EG % 40 l 289 193 96 843 562 281

EG: Etilen Glikol

LD / ILD Yedek Tank opsiyonu ile 150-300 302-600
Statik basınç bar 1 2 3 1 2 3

Saf su l 896 597 299 1680 1120 560
EG % 10 l 706 471 235 1260 840 420
EG % 20 l 584 389 195 930 620 310
EG % 30 l 522 348 174 750 500 250
EG % 40 l 434 289 145 630 420 210

EG: Etilen Glikol
NOT: Yedek tank hacmi dikkate alınmalıdır (250 litre)
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7.7 Sulu eşanjördeki ve su giriş/çıkış boruları tesisatındaki güç kayıp eğrileri (pompasız üniteler için)
20°C'de saf su için uygulanabilir veriler. 

Versiyonlar LD/ILD 150-300

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

1 2 3
4

5

6

Versiyonlar LD/ILD 302-600

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2
3 4

5 6

①	 LD/ILD 150

②	 LD/ILD 180

③	 LD/ILD 200

④	 LD/ILD 240

⑤	 LD/ILD 260

⑥	 LD/ILD 300

①	 ILD 302

②	 LD/ILD 360

③	 LD/ILD 390

④	 LD/ILD 450

⑤	 LD/ILD 520

⑥	 LD/ILD 600

B
as

ın
ç 

D
üş

üş
ü,

 k
P

a
B

as
ın

ç 
D

üş
üş

ü,
 k

P
a

Su debisi, l/s

Su debisi, l/s



AQUACIAT LD/ILD TR-28 

8 - SU BAĞLANTILARI

Ünitelerin su bağlantıları için makineyle birlikte verilmiş, eşanjörlere su 
giriş ve çıkışların konumlarını ve boyutlarını gösteren boyutlandırılmış 
onaylı planlara başvurunuz.

Boru tesisatı eşanjörlere radyal veya aksiyal herhangi bir yük 
bindirmemeli ve hiçbir şekilde titreşim aktarmamalıdır.

Su analiz edilmeli ve çıkan sonuçlara bağlı olarak korozyonun 
engellenmesi (örneğin: akışkanda safsızlıkların olması halinde 
boruların iç yüzey koruyucu tabakalarında hasar oluşturma) pompa 
bileşenlerinde kirlenme ve dolayısıyla bozulmaya yol açma ve benzeri 
nedenlerden dolayı, oluşturan devrenin suyunun tasfiyesi için gerekli 
olan, filtreler, katkı maddeleri, ara eşanjörler, pürjörler, havalandırma 
ağızları, kesme vanaları vb. gibi elemanları içeriyor olması gerekir

İlk çalıştırma öncesinde ısı taşıyıcı akışkanın hidrolik devrenin 
malzemeleri ve kaplamalarıyla uyumlu olduğunu kontrol ediniz. Katkı 
maddesi ilavesi halinde veya üretici tarafından öngörülen ısı taşıyıcı 
akışkanların kullanılması durumunda bu akışkanların gaz olarak 
telakki edilmediğinden ve grup 2 akışkanları kapsamında olduğundan 
aynı şekilde 2014/68/UE tarih ve sayılı Avrupa Birliği yönergesine 
uygunluğundan emin olunuz.

Isı taşıyıcı akışkanlarla ilgili üreticinin öngördükleri :
 ● Bakır için son derece zararlı olan NH4+ amonyum iyonu suda 

kesinlikle bulunmamalıdır. Bakır boruların kullanım ömürleri 
açısından en önemli etkenlerden biridir. Suda birkaç on mg/l 
değerinde iyon içeriyor olması zamanla bakırda büyük ölçekli 
korozyona neden olur.

 ● Cl- klorür iyonları da nokta korozyonuna neden olarak delinmelere 
yol açtığından bakır için son derece zararlıdır. Oranın 125 mg/l 
değerinin altında tutulması gerekir.

 ● SO4, sülfat iyonlarının sudaki miktarı 30 mg/l'yi geçtiği takdirde 
korozyona ve delinmelere neden olur.

 ● Flüorür iyonu kesinlikle bulunmamalıdır (< 0,1mg/l).
 ● Eğer ihmal edilemez miktarda erimiş oksijen olması halinde Fe2+ 

ve Fe3+ iyonları da bulunmamalıdır. Erimiş oksijen miktarı < 5 
mg/l ise demir iyonu oranı < 5 mg/l olmalıdır.

 ● Erimiş silis: silisin suda asit etkisi yapan bir element olması 
nedeniyle korozyon riski taşımaktadır. Oran <1mg/l.

 ● Su sertliği: > 0,5 mmol/l. 1 ile 2,5 arasındaki bir değerde olması 
öngörülmüştür. Böylece bir kireç katmanı oluşması kolaylaşır ve 
bu da bakırın korozyonunu önleyen bir etken olarak değerlendirilir. 
Su sertliğinin daha yüksek değerlerde olması zamanla borularda 
tıkanmaya neden olabilir. 100 mg/l'nin altındaki bir toplam alkali 
değeri (TAC) olması istenir.

 ● Erimiş oksijen: suyun oksijen içeriğinde ani değişiklikler 
yaratmaktan kaçınılmalıdır. İnert gaz enjeksiyonu ile sudaki 
oksijenin aniden giderilmesi, saf oksijen enjeksiyonu ile oksijen 
miktarının yükseltilmesi kadar zararlıdır. Oksijen seviyesindeki 
dalgalanmalar bakır hidroksitlerde denge bozulmasına neden olur 
ve ortama partikül salınmasıyla sonuçlanır.

 ● Elektrik iletkenliği 10-600µS/cm.
 ● pH: İdeal durum 20 - 25 °C'de nötr pH (7,5 < pH < 9).

Su devresinin doldurulması, su ilave edilmesi 
veya boşaltılması kalifiye kişiler tarafından 
ürünlere uygun malzeme ve aparatlar kullanılarak 
hava pürjörlerinden gerçekleştirilmelidir.

Isı taşıyıcı akışkan doldurma ve boşaltma 
işlemleri hidrolik devre üzerinde kurulumcu 
tarafından öngörülmesi zorunlu düzenekler 
aracığıyla yapılmalıdır. Hiçbir zaman ünitenin 
eşanjörleri ısı taşıyıcı akışkan ilaveleri yapmak için 
kullanılmamalıdır.

8.1 Kullanım önlemleri ve tavsiyeleri
Tesisatı ilk çalıştırmaya başlamadan önce hidrolik devrelerin doğru 
eşanjörlere bağlanmış olduğu kontrol edilmelidir. 

Su devresinin çeşitli seviyelerinde mümkün olduğu kadar az sayıda 
dirsek ve yatay konumlu parçalar bulunmalıdır,

Bağlantılarının kontrol edilmesi gereken temel noktalar:
 ● Ünite üzerinde işaretlenmiş olan su giriş ve çıkışlarına riayet 

ediniz.
 ● Devrenin üst noktalarına manuel veya otomatik havalandırma 

ağızları monte ediniz.
 ● Bir basınç redüktörü kullanarak devrenin (devrelerin) basıncının 

sabit kalmasını sağlayınız ve devreye bir emniyet vanası ile bir 
de genleşme tankı ilave ediniz. Hidrolik modüllü ünitelerde bir 
emniyet supabı zaten mevcuttur. Genleşme tankı opsiyonel olarak 
sunulmaktadır.

 ● Su giriş ve çıkış borularına termometreler yerleştiriniz.
 ● Devrenin tamamen boşaltılmasını sağlamak için tesisatın tüm 

alçak noktalarına drenaj rakorları yerleştiriniz.
 ● Su giriş ve çıkış bağlantılarının yakınlarına devre kesici vanalar 

takınız.
 ● Titreşimlerin iletilmesini en aza indirmek için esnek rakorlar 

kullanınız.
 ● Kaçak kontrolü yaptıktan sonra ısı geçirgenliğini en aza indirmek 

ve yoğuşma sularını engellemek için soğuk su borularını izole 
ediniz.

 ● İzolasyonları bir buğu önleyici ile sarmalayınız. Ünitenin dış 
su boruları tesisatı ortam sıcaklığının 0°C'nin altına düşme 
olasılığı bulunan bir bölgede ise tesisatın donma tehlikesine karşı 
korunması gerekir (antifrizli veya elektrikli ısıtıcılı çözüm)

 ● Eşanjörü kirletme tehlikesi oluşturan partiküllerin akışkanda 
mevcut olması halinde pompadan önceki bir kısma süzgeçli filtre 
yerleştirilmelidir.

NOT: Hidrolik modül ile donatılmamış üniteler için süzgeçli bir filtrenin 
monte edilmesi zorunludur. Bu filtre ünitenin su giriş borusu üzerine 
monte edilmeli ve mümkün olduğunca eşanjöre yakın olmalıdır. 
Sökülüp temizlenebilmesi için kolaylıkla erişilebilir yerde olması 
gerekir.

Filtre olmadığında plakalı eşanjör ilk çalıştırmanın ardından çok kısa 
sürede kirlenme tehlikesiyle karşı karşıyadır çünkü filtre işlevini görecek 
ve ünitenin çalışması bir süre sonra bu durumdan etkilenecektir 
(basınç kayıplarının artması nedeniyle su debisinin azalması).

Hidrolik modül ile donatılmış ünitelerde bu bir filtre zaten mevcuttur.
 ● ısı taşıyıcı akışkan devresinin öngörülen çalışma basıncına 

ilave olabilecek statik veya dinamik basınçların oluşmasına izin 
vermeyiniz.

 ● Hidrolik bağlantıların yapılması sırasında kaplara termik 
izolasyon sağlaması amacıyla ilave edilmesi mümkün ürünlerin 
uygulandıkları malzemeye ve bu yüzeydeki kaplamaya karşı 
kimyasal açıdan tamamen nötr olmalıdır. Üretici tarafından 
sağlanan orijinal ürünler işte bu kapsama girmektedir.
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8.2 Hidrolik bağlantıları
Hidrolik modül opsiyonları sadece kapalı ısı taşıma sıvısı döngüleriyle uyumludur.
Hidrolik modülün açık çevrimli sistemlerde kullanılması yasaktır.

Hidrolik modülsüz bir hidrolik devrenin prensip şeması
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Hidrolik modüllü bir hidrolik devrenin prensip şeması
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Açıklama
Hidrolik modülün ve ünitenin elemanları
1 Süzgeçli filtre (Kafes aralığı 1.2 mm)
2 Genleşme tankı (Opsiyonel)
3 Boşaltım supabı
4 Mevcut basınç pompası (tekli pompa veya ikili pompa)
5 Hava tahliyesi (pürjör)
6 Su tahliye vanası
7 Basınç sensörü
 Not: pompanın emme ağzındaki basınç bilgisini sağlar (bakınız Yönetim 

kitapçığı)
8 Sıcaklık sensörü
 Not: Sulu eşanjör çıkışındaki sıcaklık bilgisini sağlar (bkz. Yönetim kitapçığı)
9 Sıcaklık sensörü
 Not: Sulu eşanjör girişindeki sıcaklık bilgisini sağlar (bkz. Yönetim kitapçığı)
10 Basınç sensörü
 Not: Sulu eşanjör çıkışındaki basınç bilgisini sağlar (bakınız Yönetim kitapçığı)
11 Geri tepmeyi önleme klapesi (İkili pompa ise)
12 Plakalı eşanjörler
13 Donmayı engelleme için ısıtıcı veya bant ısıtıcı (Opsiyonel)
14 Sulu eşanjörde debi sensörü 
15 Yedek tank modüllü (Opsiyonel)

 
Sistem elemanları 
16 Cep
17 Hava tahliyesi (pürjör)
18 Esnek konnektör (opsiyon)      
19 Kesme vanası
20 Süzgeçli filtre 800 µm (Opsiyonel - hidrolik modülsüz bir ünite durumunda 

bulunması zorunlu / hidrolik modüllü versiyonda birlikte verilir)
21 Manometre
22 Su debisi ayar vanası
 Not: Değişken devirli pompalı hidrolik modül durumunda gerekli değil
23 Doldurma vanası
24 Donmaya karşı koruma için bypass vanası (kapatma vanaları (19) kışın 

kapatılırsa)
25 Yedek depo (gerekli ise)

    - - - - - Hidrolik modül (opsiyonel hidrolik modüllü ünite)
NOT:
- Sistemin donmaya karşı korunması gerekir.
- Ünitenin hidrolik modülünün ve sulu eşanjörün donmaya karşı korunması 

(opsiyonel fabrika montajı) elektrikli ısıtıcılar ve bant ısıtıcılarla mümkündür 
(13)

- Basınç sensörleri Schrader'siz rakorlar üzerine monte edilmiştir. Müdahaleden 
önce tesisatın basıncını düşürünüz ve içini boşaltınız.
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Şekil 1: İkili pompa opsiyonu bulunan hidrolik ekipman

Versiyonlar LD/ILD 150-300 Versiyonlar LD/ILD 302-600

Şekil 2: İkili pompa opsiyonu ve yedek tankı bulunan hidrolik ekipman

Versiyonlar LD/ILD 150-300 Versiyonlar LD/ILD 302-600

Versiyonlar LD/ILD 150-300 Versiyonlar LD/ILD 302-600

Açıklama
①		 Çelik manşon

②		 800 µm süzgeçli filtre

③		 Pirinç konnektör

④		 Kesme vanası

 

⑤		 Victaulic kelepçe

⑥		 Hortum

 Su çıkışı

 Su girişi
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8.3 Kavitasyona karşı koruma (hidrolik opsiyonlu)
Entegre hidrolik modüllerin donatılmış olduğu pompaların çalışma 
ömrünü garanti altına almak amacıyla ünitelerin tüm serisinde 
kavitasyonun önlenmesine karşı bir entegre yönetim algoritması 
mevcuttur.

Bu nedenle çalışırken veya durur haldeyken pompanın girişinde 
minimum 60 kPa (0,6 bar) değerinde bir basıncın sürekli olarak 
bulunması zorunludur. 

60 kPa değerinden daha düşük bir basınç durumunda ünitenin 
çalışması engellenecek ve bir alarm verilerek durması sağlanacaktır.

Uygun bir basıncın sürdürülmesini sağlamak için aşağıdakiler tavsiye 
edilmektedir:

 ● Hidrolik devrenin basıncını pompanın girişinde maksimum 100 
kPa (1 bar) ile 400 kPa (4 bar) arasında olmasını sağlamak;

 ● Su verildiği sırada veya herhangi bir modifikasyon 
gerçekleştirildiğinde devrenin temizliğinin yapılması;

 ● Süzgeçli filtrenin düzenli olarak temizlenmesi.

8.4 Debi algılama

Standart makine
Tüm gruplar standart olarak fabrikada ayarlanmış bir debi kontrolü ile 
donatılmıştır. Kullanım yerinde ayarlama yapılması mümkün değildir.

Eğer ünite opsiyonel hidrolik modül ile donatılmamış ise ısı taşıyıcı 
akışkan pompasının grup tarafından servo kontrollü çalışması 
gerekmektedir. Isı taşıyıcı akışkan pompasının üniteyle senkronize 
çalışmasını sağlamak için özel bağlantı kontakları düşünülmüştür 
(kurulum yerinde kablo döşenmesi gereken yardımcı bağlantı 
kontakları).

Hidrolik modüllü makine (opsiyonel)
“Debi algılama” fonksiyonunun sağlanması opsiyonel donanım 
tarafından basınç sensörleri aracılığıyla yapılmaktadır.

8.5 Donmaya karşı koruma

Donma nedeniyle oluşacak hasarlar garanti 
kapsamında değildir.

Plakalı eşanjör ve aynı şekilde boru tesisatı, pompa(lar), hidrolik 
modülün yedek tank modülü don olayından zarar görebilirler. Ünitenin 
elemanları (eşanjör, boru tesisatı, hidrolik modül, yedek tank modülü) 
aşağıdaki önerileri uyguladığınız takdirde korunmuş olur. Tesisatın 
geri kalan kısmının korunması da montajcının sorumluluğu altındadır.

Plakalı eşanjörün ve hidrolik devresinin tüm elemanlarının donmaya 
karşı korunması makinenin tümünün içinin boşaltılması ve herhangi bir 
noktada birikme kalmamasının sağlanması mümkündür.

Bu önlemin haricinde plakalı eşanjörün ve hidrolik devresinin tüm 
elemanlarının donmaya karşı korunması aşağıdaki şekilde de 
mümkündür:

 ● -20 °C'ye kadar otomatik olarak beslenen elektrikli ısıtıcılar ve 
bant ısıtıcılar (eşanjöre ve dahili boru tesisatına opsiyonel olarak 
monte edilen) sayesinde (hidrolik modülü olmayan ünitelerin 
durumu)

 ● -10°C'ye kadar sadece soğutmalı makinelerde (yedek depo 
opsiyonu olmadan) ve 0°C'ye kadar geri dönüşlü makinelerde, 
sadece soğutmada ve yedek tank varken, ısı eşanjöründen 
otomatik beslenen bir ısıtıcı ile ve pompanın çevrimiyle (hidrolik 
modüllü üniteler için).

 ● -20 °C'ye kadar otomatik olarak beslenen elektrikli ısıtıcılar ve 
bant ısıtıcılar ve pompanın sirkülasyonu (sulu eşanjöre, opsiyonel 
yedek tanka ve dahili boru tesisatına opsiyonel olarak monte 
edilen) sayesinde (hidrolik modüllü ünitelerin durumu)

Hiçbir zaman sulu eşanjörün, hidrolik devrenin veya pompa 
ısıtıcılarının akımını kesmeyiniz aksi halde donmaya karşı korunmasız 

duruma düşerler.

Bu nedenle ünitenin ana şalterinin veya tesisat devresi şalterinin ve 
aynı şekilde ısıtıcıların koruyucu ikincil şalterinin akımın sağlanacağı 
konumda tutulması zorunludur (bu elemanların konumlarını öğrenmek 
için elektrik şemasına bakınız).

Hidrolik modüllü ünitelerin donmaya karşı korunması için hidrolik 
devredeki su sirkülasyonunun sürdürülmesinin sağlanması zorunludur, 
çünkü pompa periyodik olarak devreye girer (çalışmaya başlar). 
Tesisatın bir vana ile izole edilmesi durumunda aşağıda belirtilen 
şekilde bir by-pass'ın oluşturulması zorunludur.

Kış konumu

Unité Réseau eau

fermé

fermé
ouvert

ÖNEMLİ: 
Bulunduğunuz bölgenin hava koşullarına bağlı olarak yapmanız 
gerekenler:

 ● Tesisatı bölgesel olarak gerçekleşmesi mümkün en düşük 
sıcaklıktan 10 K daha düşük sıcaklığa kadar korumak için sadece 
onay verilmiş antifriz çözeltileri (maksimum % 45 oranında) ilave 
ediniz.

 ● Kullanılmama süresinin uzun olması halinde tesisatı boşaltınız 
ve bir güvenlik önlemi olarak eşanjöre su girişi üzerinde bulunan 
hava alma vanasından bir antifriz çözeltisi doldurunuz.

 ● 1 aydan daha uzun bir süre için ısı taşıyıcı akışkan devresinin 
tamamının boşaltılmış olması halinde farklı havalanma nedeniyle 
korozyonu önlemek için kuru ve nötr bir gazla doldurunuz 
(0,5 bar maksimum basınçla). Isı taşıyıcı akışkanın öngörülerle 
uyumlu olmaması halinde azot gazı dolumu vakit geçirilmeden 
yapılmalıdır.

 ● Bir sonraki sezonun başında devreyi yeniden korozyon inhibitörü 
ilave edilmiş suyla doldurunuz.

 ● Yardımcı donanımların kurulumu için montajcı temel prensiplere 
göre hareket etmek durumundadır özellikle çalışma limitleri 
tablosunda belirtilen değerler arasında olması gereken minimum 
ve maksimum debi değerlerine riayet etmekle yükümlüdür 
(uygulama verileri).

 ● Elektrikli ısıtıcılarla koruma sırasında, donmayı engelleme 
korumasının ortadan kalkma durumu oluşmaması için kesinlikle 
üniteye gelen elektrik akımını kesmeyiniz. Ünitenin ana şalterinin 
veya tesisat devresi koruma devresi kesme şalterinin kapalı 
tutulması zorunludur (bu elemanların konumlarını öğrenmek için 
elektrik şemasına bakınız). Donma durumunun gerçekleşme 
olasılığı bulunduğu veya elektriğin uzun bir süre kesik olacağı 
zamanlarda tesisatın kullanılmaması öngörülüyorsa (önceden 
planlanmış veya değil) su eşanjörünün ve dış boru tesisatının 
vakit geçirmeden boşaltılması zorunludur

 ● Uzun süreli kullanmama durumlarında hidrolik devrelerinin 
pasifleştirici bir çözelti sirkülasyonu ile korunması gerekir. (Bir 
yetkiliye başvurunuz).

 ● Eşanjörün sıcaklık sensörleri onun donmaya karşı korunmasına 
katkıda bulunurlar: boruların bant ısıtıcılarla korunması 
halinde harici ısıtıcıların bu sensörlerin sıcaklık okumalarını 
etkilememesine dikkat ediniz.

 ● Yardımcı donanımların kurulumu için montajcı temel prensiplere 
göre hareket etmek durumundadır özellikle çalışma limitleri 
tablosunda belirtilen değerler arasında olması gereken minimum 
ve maksimum debi değerlerine riayet etmekle yükümlüdür 
(uygulama verileri).

Ünite açık
kapalı

kapalı

Su şebekesi
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8.6 Yardımcı elektrikli ısıtıcılar
Düşük ortam sıcaklığında, aynen aşağıdaki grafikte de gösterildiği şekilde gerçekleşen ısı pompasındaki güç azalmasının karşılanmasını 
sağlamak amacıyla, su çıkışına, güçleri ısı pompasındaki kapasite düşüşünü kompanse edebilecek yeterlilikte olmaları kaydıyla, yardımcı 
elektrikli ısıtıcıların yerleştirilmesi mümkündür.

Bu ısıtıcılar özel opsiyon yardımıyla kontrol edilebilir.

Isıtıcılardaki anahtarların (panel üzerinde olarak birlikte verilmemiştir) kontrolü için dört çıkış mevcuttur, böylece ısı pompası çıkışındaki azalma 
kademeli olarak kompanse edilebilir.

Bu çıkışlar ihtiyaca göre iki, üç veya dört kademe için yapılandırılabilir. Son kademe sadece ısı pompasının arıza nedeniyle kapatılması (acil) 
durumunda etkinleştirilir.

Aşağıdaki grafikte dört ısıtıcının güçlerinin toplamı, ısı pompasının dış hava sıcaklığı 7°C olduğundaki kapasitesine eşittir.

Ek elektrikli ısıtıcı örnekleri
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Açıklama
1 Kat 1
2 Kat 2
3 Kat 3
4 Kademe 4 (güvenlik)
A Pompa çıkışının hava sıcaklığına göre değişimi
B Bina ısı yükü
C Isı pompası çıkışıyla bina ısı yükü arasındaki denge noktası

 Isı pompası çıkışının binanın termik yükünden düşük olduğu durumdaki çalışma aralığı
 Isı pompası çıkışının binanın termik yükünden yüksek olduğu durumdaki çalışma aralığı
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Bu bölümde belirtilen tüm işaretli noktaların referansları için 
"Hidrolik bağlantılar" bölümündeki prensip şemasına bakınız.

Serinin tüm ünitelerindeki su sirkülasyon pompaları, hidrolik modüllerin 
tesisatın özel koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilmesi mümkün tüm 
konfigürasyonlara cevap vermesini, yani tam yükte çalışırken 3 ile 10 
K arasında değişebilen su girişi ve çıkışı sıcaklık farklarına (Delta T) 
uyum sağlayacak şekilde boyutlandırılmıştır.

Su girişi ve çıkışı arasında olması gereken bu sıcaklık farkı tesisatın 
nominal debisinin saptanmasını sağlar. Ünitenin seçimini yaparken 
göz önüne aldığınız özellikleri tesisatın çalışma koşullarını saptamak 
için de kullanabilirsiniz.

Özellikle tesisatın debisini ayarlama işlemi için kullanacağınız verileri 
toplayınız:

 ● Hidrolik modülsüz bir ünite durumu: ünitenin giriş ve çıkış 
uçlarında nominal basınç kaybı (plakalı eşanjör + dahili boru 
tesisatı). Ünitenin giriş ve çıkışına monte edilmesi gereken 
manometreler aracılığıyla ölçülür (işaret 21).

 ● Sabit devirli pompaya sahip üniteler: nominal debi. İçerde sirküle 
edilen akışkanın basıncı pompanın girişi ile ünitenin çıkışına monte 
edilen sensörlerle ölçülür (işaretler 7 ve 10) ve sistem basınç 
farklarına bağlı olarak debiyi hesaplar. Kullanıcı arabiriminden 
debi değerinin doğrudan okunması mümkündür (serinin yönetim 
kılavuzuna başvurunuz).

 ● Değişken devirli pompalı bir ünite durumu – basınç farklılaşması 
üzerinden yönetim: opsiyonel yedek tank modülü hesaba 
katılmadan, hidrolik modülün giriş ve çıkışındaki basınç 
farklılaşması.

 ● Değişken devirli pompalı bir ünitenin durumu – sıcaklık 
farklılaşması üzerinden yönetim: Eşanjörde nominal Delta T°.

Tesisat ilk çalıştırıldığı sırada bu bilgilerin temin edilememesi 
durumunda, gerekli bilgileri temin etmek için sistemden sorumlu teknik 
hizmet departmanına başvurunuz.

Bu teknik bilgiler ya teknik dokümanlar kapsamında olması gereken 
ve üniteler için sulu eşanjörde 5 K değerinde bir delta T için 
belirlenmiş performans tablolarından veya "Elektronik katalog" ünite 
seçim programı aracılığıyla erişilen, 5 K değerinden farklı, 3 ile 10 
K arasındaki tüm delta T° koşulları için belirlenmiş değerlerden 
bulunması mümkündür.

9.1 Hidrolik modülsüz ünitelerde durum

Genel bilgiler
Kurulumun nominal debisi, kurulumun su çıkışı boru tesisatı üzerinde 
bulunması gereken manuel vana yardımıyla ayarlanır (hidrolik 
devresinin prensip şeması üzerinde işaret 22).

Bu akış ayar vanası, hidrolik devre üzerinde oluşturduğu basınç düşüşü 
sayesinde, tesisat basıncı/debi eğrisi değerleri ile pompa basıncı/
pompa debi eğrisi değerlerinin birbirleriyle örtüştürülmesi ve böylece 
istenilen çalışma ayarında nominal debiye ulaşılması olanağını sağlar.

Ünitedeki basınç kaybı (plakalı eşanjör + dahili boru tesisatı) değeri 
okunur ve kontrol aracı olarak kullanılır.

İlk çalıştırma öncesinde kurulumun toplam basınç kaybının tam olarak 
bilinememesi sebebiyle kuruluma en uygun debinin sağlanabilmesi için 
su debisi ayar vanası aracılığıyla debinin ayarlanması gerekmektedir.

Hidrolik devresini temizleme prosedürü
 ● Ayar vanasını sonuna kadar açınız (işaret 22).
 ● Kurulumun pompasını çalıştırınız.
 ● Önce ünitenin girişine bağlanmış olan manometrenin gösterdiği 

basıncı, ardından çıkışa bağlanmış manometredeki basıncı 
okuyunuz, ikisinin arasındaki değer farkından plakalı eşanjördeki 
basınç kaybını hesaplayınız (işaret 21).

 ● Kurulumun hidrolik devresini temizlemek için (katı maddelerin 
bulunması mümkün olması nedeniyle) pompayı 2 saat süreyle 
çalışmaya bırakınız.

 ● Değerleri yeniden okuyunuz.
 ● Yeni basınç farkını öncekiyle karşılaştırınız.
 ● Debi değerinde bir azalma gözlemlediyseniz kurulumun filtrelerinin 

sökülüp temizlenmesi gerektiğinin işaretidir. Bu durumda su giriş 
ve çıkışlarındaki kesme vanalarını kapatınız (işaret 19), ünitenin 
hidrolik devresini tamamen boşaltınız (işaret 6), filtreleri sökünüz 
ve ardından temizleyiniz (işaretler 20 ve 1).

 ● Devrenin havasını alınız (işaretler 5 ve 17).
 Gerekiyorsa filtredeki kirler temizleninceye kadar işlemleri 
tekrarlayınız .

Su debisini ayarlama prosedürü
Tüm pislikler gereken şekilde temizlendikten sonra ünitenin girişi ile 
çıkışı arasındaki basınç kaybını (plakalı eşanjör + dahili boru tesisatı) 
öğrenmek için manometre basınç değerlerini okuyunuz (Girişteki 
basınç - Su çıkışındaki basınç).

Elde edilen değer ile seçilen konfigürasyonun teorik değerini 
karşılaştırınız.

Okunan basınç kaybı değerinin, belirtilen değerden daha yüksek 
olması halinde, bu durum ünitenin (dolayısıyla da tüm sistemin) giriş 
ve çıkışındaki debinin aşırı yüksek olduğunun işaretidir. Böylesi bir 
durumda ayar vanasını kısınız ve yeni basınç farkını okuyunuz.

Tesisata özel basınç kaybı değerine ulaşıncaya ve ünitenin çalışması 
istenilen ayar için gerekli olan nominal debiye ait değeri buluncaya 
kadar art arda fakat küçük adımlarla ayar vanasını kısınız

NOT:

Tesisatın pompasının sağladığı statik basınca göre tesisatın basınç 
kaybının aşırı yüksek olması halinde, nominal su debisine ulaşmak 
mümkün olmadığında (pompanın sağladığı debinin basıncının, basınç 
kayıplarından daha düşük olması nedeniyle), sulu eşanjörün su giriş 
ve çıkışlarındaki sıcaklık farkı da artacaktır.

Kurulumun hidrolik tesisatındaki basınç kayıplarını azaltmak için 
yapılması gerekenler:

 ● Tekil basınç kayıplarının (dirsekler, gereksiz eğimler, opsiyoneller) 
azami oranda azaltılması;

 ● Uygun çapta boruların tesisatta kullanılması;
 ● Hidrolik sistemlere yapılmış olan uzantıların mümkün olduğu 

ölçüde azaltılması.
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Örnek: Belirtilen nominal debisi 3,7 l/s olan ünite

Açıklama:
1 ‘‘Ünite uçlarındaki basınç düşüşü / Debi’’ eğrisi
2 Vana açık olduğunda basınç düşüşü (111 kPa) eğri üzerindeki A noktasını verir
 A Vana açık olduğunda erişilen çalışma noktası
3 Vana açıkken erişilen debi 4,8 l/s değeridir: bu değer çok yüksektir ve vananın kısılması 

gerekir
4 Vana kısmen kapandığında basınç düşüşü (65 kPa) eğri üzerindeki B noktasını verir
 B Vana kısmen kapandığında erişilen çalışma noktası
5 Vana kısmen kapandığında erişilen debi 3,7 l/s'dir: bu, hedeflenen debidir ve dolayısıyla 

vananın konumu uygundur

9.2 Hidrolik modüllü ve sabit devirli pompalı 
ünitelerde durum (sadece negatif soğuk 
uygulamaları için)
"Hidrolik modülsüz ünitelerde durum" paragrafına bakınız

Hidrolik devresini temizleme prosedürü
 ● Ayar vanasını sonuna kadar açınız (işaret 22).
 ● Ünitenin pompasını çalıştırınız.
 ● Kullanıcı arabiriminden debi değerini okuyunuz.
 ● Kurulumun hidrolik devresini temizlemek için (katı maddelerin 

bulunması mümkün olması nedeniyle) pompayı 2 saat süreyle 
çalışmaya bırakınız.

 ● Değerleri yeniden okuyunuz.
 ● Yeni basınç farkını öncekiyle karşılaştırınız.
 ● Debi değerinde bir azalma gözlemlediyseniz kurulumun filtrelerinin 

sökülüp temizlenmesi gerektiğinin işaretidir. Bu durumda su giriş 
ve çıkışlarındaki kesme vanalarını kapatınız (işaret 19), ünitenin 
hidrolik devresini tamamen boşaltınız (işaret 6), filtreleri sökünüz 
(işaretler 20 ve 1).

 ● Devrenin havasını alınız (işaretler 5 ve 17).
 ● Gerekiyorsa filtredeki kirler temizleninceye kadar işlemleri 

tekrarlayınız
Su debisini ayarlama prosedürü

Devre tamamen temizlendikten sonra kullanıcı ara biriminden 
debi değerini okuyunuz, elde edilen değer ile seçilen teorik değeri 
karşılaştırınız.

Okunan debi değeri olması gereken tanımlanmış değerden yüksek ise 
bunun anlamı kurulumun toplam basınç kaybı pompanın oluşturduğu 
statik basınca nazaran aşırı düşük demektir.

Böylesi bir durumda ayar vanasını kısınız (işaret 22) ve yeni debi 
değerini okuyunuz.

Kuruluma özel basınç kaybı değerine ulaşıncaya ve ünitenin çalışması 
istenilen ayar için gerekli olan nominal debiye ait değeri buluncaya 
kadar art arda fakat küçük adımlarla ayar vanasını (işaret 22) kısınız.

NOT:

Ünitenin pompasının sağladığı statik basınca göre tesisatın basınç 
kaybının aşırı yüksek olması halinde, nominal su debisine ulaşmak 
mümkün olmadığında (pompanın sağladığı debinin basıncının, basınç 
kayıplarından daha düşük olması nedeniyle), sulu eşanjörün su giriş 
ve çıkışlarındaki sıcaklık farkı da artacaktır

Kurulumun hidrolik tesisatındaki basınç kayıplarını azaltmak için 
yapılması gerekenler:

 ● Tekil basınç kayıplarının (dirsekler, gereksiz eğimler, opsiyoneller 
vb.) azami oranda azaltılması;

 ● Uygun çapta boruların tesisatta kullanılması;
 ● Hidrolik sistemlere yapılmış olan uzantıların mümkün olduğu 

ölçüde azaltılması
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9.3 Hidrolik modüllü ve değişken devirli pompalı 
ünitelerde durum - Basınç değişimlerinin 
yönetilmesi
Tesisatın debisi nominal değere ayarlanmamıştır.

Bu ayarlama, mevcut bir basınç farklılaşması değeri sağlanacak 
şekilde sistem tarafından gerçekleştirilir (pompa hızındaki değişimler 
aracılığıyla). 

Kontrol düzeneği olarak sulu eşanjör çıkışındaki basınç sensörü 
kullanılır (hidrolik devre prensip şemasındaki işaret 10).

Sistem ölçülen basınç farkı değerini hesaplar, kullanıcı tarafından 
öngörülmüş olan talimat (set) değeriyle karşılaştırır ve buna göre 
pompanın hızında değişiklik yapar, bunun sonucunda olabilecekler:

 ● referans değerinden daha düşük bir ölçüm çıktığında debinin 
yükseltilmesi,

 ● referans değerinden daha yüksek bir ölçüm çıktığında debinin 
düşürülmesi,. 

Debideki bu değişimler, ünite tarafından uygulanabilir minimum ve 
maksimum değerler çerçevesinde ve aynı şekilde pompanın besleme 
frekansının minimum ve maksimum değerleri kapsamında olması 
kaydıyla gerçekleştirilebilir.

Bazı durumlarda sürdürülen basınç farkı değeri talimat (set) 
değerinden farklı olabilir:

 ● aşırı yüksek bir talimat (set) değeri çıkması halinde (maksimum 
değerden daha yüksek bir debiye çıkış veya maksimum değerden 
daha yüksek bir frekansta çalışma), sistem maksimum debide 
veya maksimum frekansta çalışmaya devam eder ve bu durum 
talimat (set) değerinden daha düşük bir basınç farklılaşmasına 
neden olur,

 ● Aşırı düşük bir talimat (set) değeri çıkması halinde (minimum 
değerden daha düşük bir debiye inme veya minimum değerden 
daha düşük bir frekansta çalışma), sistem minimum debide veya 
minimum frekansta çalışmaya devam eder ve bu durum talimat 
(set) değerinden daha yüksek bir basınç farklılaşmasına neden 
olur.

Aşağıda açıklanan prosedürlerin uygulanması için daha ayrıntılı bilgi 
gerektiğinde üretici servisine başvurunuz.

Hidrolik devresini temizleme prosedürü
Her şeyden önce hidrolik devrede bulunması mümkün olan 
kirleticilerden kurtulmak gerekir.

 ● Zorlamalı çalıştırma komutunu kullanarak ünitenin pompasını 
çalıştırınız.

 ● Yüksek bir debi oluşmasını sağlamak için frekansı maksimum 
değere ayarlayınız.

 ● Geri dönüş olarak "Maksimum debi aşıldı" alarmı verilirse, uygun 
değere ulaşıncaya kadar frekansı düşürünüz.

 ● Kullanıcı arabiriminden debi değerini okuyunuz.
 ● Kurulumun hidrolik devresini temizlemek için (katı maddelerin 

bulunması mümkün olması nedeniyle) pompayı 2 saat süreyle 
çalışmaya bırakınız.

 ● Debi değerini tekrar okuyunuz ve bu değeri başlangıçtaki değer 
ile karşılaştırınız. Debi değerinde bir azalma gözlemlediyseniz 
kurulumun filtrelerinin sökülüp temizlenmesi gerektiğinin işaretidir. 
Bu durumda su giriş ve çıkışlarındaki kesme vanalarını kapatınız 
(işaret 19), ünitenin hidrolik devresini tamamen boşaltınız (işaret 
6), filtreleri sökünüz (işaretler 20 ve 1).

 ● Devrenin havasını alınız (işaretler 5 ve 17).
 ● Gerekiyorsa filtredeki kirler temizleninceye kadar işlemleri 

tekrarlayınız

Basınç farklılaşması talimat (set) değerini ayarlama prosedürü
Devre iyice temizlendikten sonra hidrolik devreyi ünitenin seçilme 
sebeplerini oluşturan konfigürasyona ayarlayınız (genel olarak tüm 
vanalar açık ve tüm vericiler geçiş konumunda)

Kullanıcı arabiriminde debi değerini okuyunuz ve elde edilen değer ile 
seçilen konfigürasyonun teorik değerini karşılaştırınız:

 ● Debi belirlenmiş olan değerin üzerindeyse, debinin değerini 
düşürmek için kullanıcı arabiriminden basınç farkı talimat (set) 
değerini düşürünüz;

 ● Debi belirlenmiş olan değerin altındaysa, debinin değerini 
yükseltmek için kullanıcı arabiriminden basınç farkı talimat (set) 
değerini yükseltiniz

Ünitenin gerekli çalışma noktasındaki nominal debiye karşılık gelen 
debiyi elde edene kadar tekrarlamaya devam ediniz.

Pompanın zorlamalı çalışmasını durdurunuz ve gerekli yönetim 
moduna ulaşmak için ünitenin konfigürasyonu işlemine geçiniz. 
Yönetim parametrelerinin ayarlanması:

 ● Su debisi kontrol yöntemi (diferansiyel basınç ölçümü),
 ● Kontrol edilmesi gereken basınç farklılaşması değeri.

Fabrika ayarı olarak ünite maksimum hıza göre konfigüre edilmiştir 
(frekans: 50 Hz).

NOT:

Ayarlama sırasında eğer belirtilen debi değeri sağlanmadan frekansın 
alt ve üst sınırlarına ulaşılırsa yönetim parametresi değeri olarak 
basınç farklılaşması değerini alt veya üst sınırda tutunuz.

Kullanıcı önceden bir ünitenin çıkışında ulaşılması gereken basınç 
farklılaşması değerini biliyorsa, bu değer doğrudan belirlenmiş 
parametre değeri olarak girilebilir. Böylece hidrolik devrenin 
temizlenmesi işlem dizisi ile boşuna uğraşmamış olur
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9.4 Hidrolik modüllü ve değişken devirli pompalı ünitelerde durum - Sıcaklık değişimlerinin 
düzenlenmesi
Tesisatın debisi nominal değere ayarlanmamıştır.

Bu uyarlama, kullanıcı tarafından seçilmiş eşanjörde Delta T° değerinin sürdürülmesini sağlayacak şekilde sistem tarafından gerçekleştirilir 
(pompa hızındaki değişimler aracılığıyla). 

Kontrol düzeneği olarak sulu eşanjör girişindeki ve çıkışındaki sıcaklık sensörleri kullanılır (hidrolik devre prensip şemasındaki işaretler 8 ve 9 )..

Sistem ölçülen sıcaklık değerleri okur, onlara denk düşen Delta T° değerini hesaplar kullanıcı tarafından öngörülmüş olan talimat (set) değeriyle 
karşılaştırır ve buna göre pompanın hızında değişiklik yapar.

 ● Talimat (set) değerinden daha yüksek bir Delta T° değeri çıkması halinde debi değerinde yükselme gerçekleşir.
 ● Talimat (set) değerinden daha düşük bir Delta T° değeri çıkması halinde debi değerinde düşüş gerçekleşir. 

Debideki bu değişimler, ünite tarafından uygulanabilir minimum ve maksimum değerler çerçevesinde ve aynı şekilde pompanın besleme 
frekansının minimum ve maksimum değerleri kapsamında olması kaydıyla gerçekleştirilebilir.

Bazı durumlarda sürdürülen Delta T° değeri, talimat (set) değerinden farklı olabilir:
 ● aşırı yüksek bir talimat (set) değeri çıkması halinde (minimum değerden daha düşük bir debiye inme veya minimum değerden daha 

düşük bir frekansta çalışma), sistem minimum debide veya minimum frekansta çalışmaya devam eder ve bunun sonucunda talimat (set) 
değerinden daha düşük bir Delta T° oluşur,

 ● Aşırı düşük bir talimat (set) değeri çıkması halinde (maksimum değerden daha yüksek bir debiye çıkış veya maksimum değerden daha 
yüksek bir frekansta çalışma), sistem maksimum debide veya maksimum frekansta çalışmaya devam eder ve bu durum talimat (set) 
değerinden daha yüksek Delta T° değerine neden olur. 

Aşağıda açıklanan prosedürlerin uygulanması için daha ayrıntılı bilgi gerektiğinde üretici servisine başvurunuz.

Hidrolik devresini temizleme prosedürü
Hidrolik devresini temizleme prosedürüne bakınız.

Delta T° talimat (set) değerini ayarlama prosedürü
Devrenin temizlenmesi tamamlandıktan sonra pompanın zorlamalı çalışmasını durdurunuz ve gerekli yönetim moduna ulaşmak için ünitenin 
konfigürasyonu işlemine geçiniz.

Yönetim parametrelerinin ayarlanması:
 ● Su debisi kontrol yöntemi (Delta T)
 ● Kontrol edilmesi gereken Delta T değeri.

Fabrika ayarı olarak ünite sabit hıza göre konfigüre edilmiştir (50 Hz)

9.5 Tesisat için kullanılabilen statik basınç
Hidrolik modüllü ünitelerde durum (sabit devirli pompa veya 50 Hz'de değişken devirli pompa) 
Aşağıdakiler için uygulanabilir veriler:

 ● 20°C'de saf su.
 ● Maksimum su debisi değerleri için "Sulu eşanjör su debisi" bölümüne bakınız.
 ● Etilen glikol kullanılması durumunda maksimum debide düşüş olur.

Dikkat: Filtre ve/veya yedek tank modülü opsiyonu mevcut olduğunda aşağıdaki eğrilerde bu bileşenlerin basınç kayıpları dikkate alınmamıştır. 
Gerektiğinde aşağıdaki verilerin düzeltilmesi için su filtresi ve/veya yedek depo teknik özelliklerine ait eğrilere bakınız.
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Yüksek basınç pompaları
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800 µm su filtrelerinin basınç kaybı eğrileri
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10 - DEVREYE ALMA

10.1 Tesisatın çalıştırılma öncesi kontrolleri
Termodinamik sistemin ilk çalıştırılmaya başlamadan önce tüm 
kurulum, termodinamik sistemin kendisi de dahil, montaj planlarına, 
tesisat şemalarına, sistemin boru tesisatı ve cihaz tesisatı şemalarına 
ve elektrik şemalarına bakılarak sıkı bir kontrolden geçirilmesi 
zorunludur. 

İşletme, bakım, tekrar devreye alma gibi işlemler sırasında basınç ve 
sıcaklık sınırlarının ve özellikle de veri etiketlerinde belirtilen değerlerin 
aşılmaması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. 

Öngörülen sıcaklıkların ötesinde bir sıcaklıkta ısı taşıyıcı akışkan 
ilavesi soğutucu akışkanda bir basınç yükselmesine yol açabilir ve bu 
nedenle emniyet supabından gaz atımı gerçekleşebilir.

Yapılan tüm bu kontroller sırasında bulunan ülkenin tüm kararname 
ve düzenlemelerine mutlaka uyulmalıdır. Bulunulan ülkenin 
düzenlemelerinde belirleyicilik yoksa EN 378 standardı uygulanmalıdır, 
özellikle yapılması gerekenler::

Kurulumun dıştan gözle kontrolü:
 ● Makinenin soğutucu akışkan ile dolu olduğunu kontrol ediniz, 

özellikle taşımaya hazırlık sırasında doldurulmuş olan akışkanın 
veri etiketinde cihazın çalışması için belirtilen akışkan olduğunu 
ve azot olmadığını kontrol ediniz.

 ● Tüm kurulumu, soğutma sistemi ve elektrik devresi planları ile 
karşılaştırarak kontrol ediniz.

 ● Üretici tarafından kurulumla birlikte sunulması gereken, 
kararname ve düzenlemelere uygunluğu belirten tüm belgelerin 
(boyutlandırılmış planlar, boru ve cihaz tesisat şemaları, onay 
ve uyum beyanları, vb...) mevcut olduğunu kontrol ediniz. Bu 
belgelerin eksik olması halinde onları temin ediniz.

 ● Üretici tarafından öngörülen çevrenin korunması ve toplum 
güvenliğine yönelik düzenekler ve onların konumlandırılması ve 
uygulanması yerel kararname ve düzenlemelere uygunluğunu 
kontrol ediniz.

 ● Basınç depo ve düzeneklerinin, tanımlama etiketlerinin uygunluk 
belgelerinin yerel kararname ve düzenlemelere de uygun olduğunu 
kontrol ediniz.

 ● Kurulumun çevresindeki alanın erişime, acil müdahaleye ve 
yardıma uygun olduğunu kontrol ediniz.

 ● Soğutucu akışkanın gazının ortama salınmasının engellenmesiyle 
ilgili talimat ve yönergeleri kontrol ediniz.

 ● Rakorların montajını kontrol ediniz.
 ● Destek ve taban sabitleme elemanlarını (malzemeler, boru yolları 

ve bağlantılar) kontrol ediniz.
 ● Kaynakların ve diğer bağlantıların kalitesini kontrol ediniz.
 ● Her türden mekanik hasara karşı alınmış önlemleri kontrol ediniz.
 ● Isıya karşı alınmış önlemleri kontrol ediniz.
 ● Hareket halindeki parçalara karşı önlemleri kontrol ediniz.
 ● Boru tesisatının bakımı, onarımı ve kontrolü için erişilebilirliğini 

kontrol ediniz.
 ● Vanaların konumlandırılmasını kontrol ediniz.
 ● Termik izolasyonun kalitesini kontrol ediniz.
 ● 400 V akım kablolarının izolasyon durumlarını kontrol ediniz.

ÖNEMLİ: Kompresörlerin burçlarla (takozlarla) donatılmış olması 
halinde bunları sabitleyen eleman olup olmadığını kontrol ediniz. 
Mevcut olması halinde ilk çalıştırma öncesinde bu sabitleme 
elemanlarını sökünüz. Bu tespitleme elemanları kırmızı bir kuşakla 
belirtilmiş olup ayrıca kompresörün alt grubuna yapıştırılmış bir etiketle 
de mevcut olduklarına dikkat çekilmektedir.

10.2 Çalıştırma

Ünitelerle ilgili tüm açıklamaları okumadan ve iyice anlamadan ve 
önceden aşağıda belirtilen önlemleri almadan kesinlikle üniteyi 
çalıştırmayı denemeyiniz:

 ● Isı taşıyıcı akışkan sirkülasyon pompalarını, hava şartlandırma 
donanımını ve eşanjörlere bağlanmış olan tüm donanımı kontrol 
ediniz.

 ● Mevcut tüm talimatlara bakınız.
 ● Üniteyle birlikte verilmiş şemaya bakınız.
 ● Soğutucu akışkanla ilgili herhangi bir kaçak olmadığından emin 

olunuz.
 ● Tüm boru tesisatındaki sabitleme kelepçelerinin sıkılığını kontrol 

ediniz.
 ● Genel bağlantı seviyesinde akım geldiğini ve fazların sırasını 

kontrol ediniz.
 ● Ardından ilgili makinelerin her devresindeki emme girişi kesme 

vanalarını açınız.
 ● Fabrika montajı hidrolik modülle donatılmamış üniteler için termik 

koruyucular ve tesisat pompasıyla ilgili bağlantıların yapılması 
kurulumcunun sorumluluğundadır.

 ● Tesisatı ilk çalıştırmanın 6 saat öncesinden kompresör yağ 
karterindeki ısıtıcıların çalışmasını kontrol ediniz.

ÖNEMLİ: İlk çalıştırma ve devreye alma işlemlerinin kalifiye bir 
teknisyenin gözetimi altında gerçekleştirilmesi zorunludur.

 ● İlk çalıştırma ve çalışma testleri termik donanım dolu ve 
eşanjörlerde su sirkülasyonu varken gerçekleştirilmesi zorunludur.

 ● İlk çalıştırmayı başlatmadan önce tüm talimat (set) değerleri 
ayarlarının yapılmış olması ve yönetim testi ayarlarının 
doğruluğunun kontrol edilmesi zorunludur.

 ● Zorunlu olarak kullanım kılavuzunda belirtilenlere uyunuz.

Grubun ilk çalıştırmasının başlatılması.
Tüm güvenlik düzeneklerinin çalışır halde olduğundan, özellikle de 
yüksek basınç presostatlarının devrede olduğundan ve gerektiğinde 
tüm alarm sistemlerinin devreye girebileceğinden emin olunuz.

NOT: Üreticinin tüm öngörülerine (elektrik, su ve diğer tesisat 
bağlantıları) harfiyen uyulmamış olması halinde herhangi bir garanti 
talebinde bulunulması mümkün değildir.
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10.3 Kontrolü zorunlu noktalar

 ● Kompresörler
Üfleme sıcaklığının hızla yükselmesini, yüksek basıncın artmasını ve düşük basıncın da düşmesini kontrol ederek her kompresörün dönüş yönünün 
doğruluğundan emin olunuz. Hatalı bir dönüş yönü elektrik besleme kablolarının hatalı bağlanmasından (faz enversiyonu) kaynaklanabilir. Doğru 
bir dönüş yönünün sağlanması için iki faz besleme kablosunun ters bağlanması gerekir.

 - Bir kontak termometreli sensör ile kompresörün (kompresörlerin) üfleme sıcaklığını kontrol ediniz
 - Çekilen amperin normal sınırlar içinde olduğunu kontrol ediniz
 - Tüm güvenlik düzenek ve cihazlarının gereken şekilde çalıştığını kontrol ediniz

 ● Hidrolik
Tesisatın devreye alınması sırasında kurulumun toplam basınç düşüşün tam olarak bilinmesi mümkün değildir. İstenilen nominal debiyi elde 
etmek için ayar vanası ile su debisinin ayarlanması gerekir.

Gerçekten de bu ayar vanası, hidrolik devre üzerinde oluşturduğu basınç farklılaşması sayesinde, basınç / tesisat debisi eğrisi değerleri ile 
basınç / pompa debisi eğrisi değerlerinin birbirlerinin üzerine oturtulması ve böylece de istenilen çalışma ayarında nominal debiye ulaşılması 
olanağı sağlar. Su eşanjöründeki basınç kaybı değerinin okunması (eşanjör giriş ve çıkışlarına bağlanmış olan manometre sayesinde edinilen 
değer) tesisatın nominal debisi ayarını kontrol etmek için kullanılacaktır.

Aşağıdaki prosedürü aynen uygulayınız:
 - Ayar vanasını sonuna kadar açınız
 - Devrede bulunması mümkün katı madde partiküllerini tamamen gidermek için pompayı 2 saat süreyle çalışmaya bırakınız
 - Pompanın ilk çalıştırılması sırasında ve 2 saat geçtikten sonra sulu eşanjördeki basınç kaybını okuyunuz
 - Basınç kaybında azalma olduysa bu süzgeçli filtrenin kirlenmiş olduğunun işaretidir. Bu durumda sökülmesi ve temizlenmesi gerekir
 - Filtredeki kirler tamamen giderilinceye kadar işlemleri tekrarlayınız
 - Pompanın sağladığı uygulanabilir statik basınca göre tesisatın basınç kaybının aşırı yüksek olması halinde ve aynı şekilde eşanjörün 

girişi ile çıkışı arasındaki sıcaklık farkı değerinin yüksek olması halinde basınç düşüşlerine yol açan etkenlerin en aza indirilmesi zorunlu 
olur. Bu sapmalarının eğrinin gösterdiği değerler çerçevesinde kaldığını kontrol ediniz («sulu eşanjördeki su debisi» bölümüne bakınız)

 ● Soğutucu akışkan doluluğu
Gruplar kesin olarak bilinen miktarda soğutucu akışkanla doldurulmuş olarak gönderilir.
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11 - SİSTEMİN BAŞLICA BİLEŞENLERİ VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

11.1 Kompresörlerin fonksiyonu
Üniteler Scroll hermetik kompresörler kullanırlar. 

Her kompresör standart olarak bir yağ deposu ısıtıcısı ile donatılmıştır. 
Isıtıcı arızasını algılayan bir düzenek yoktur.

Her kompresörün alt grubu aşağıdakilerle donatılmıştır:
 ● Makinenin şasisi ile kompresör alt grubu arasında titreşim 

sönümleyici burçlar (takozlar) bulunmaktadır,
 ● Her devrenin basma hattında bir emniyet presostatı vardır.
 ● Emme girişlerine entegre basınç ve sıcaklık sensörleri ve aynı 

şekilde basma çıkışında da entegre basınç sensörü mevcuttur.

11.2 Yağlayıcılar
Ünitelere monte edilmiş olan kompresörler her türden çalışma 
koşulunda uygun bir yağlanmayı sağlamaya yetecek miktarda yağla 
doldurulmuştur. Yağ seviyesi kontrolü aşağıdaki şekilde yapılır:

 ● Kurulum sırasında: Yağ seviyeleri, kontrol gözlerinin yarı hizasına 
kadar veya daha yüksek seviyede olmalıdır.

 ● Alt işlevin tamamen durdurulmasından birkaç dakika sonra: Yağ 
seviyeleri kontrol gözlerinde görünebilir olmalıdır.

Aksi halde devrede ya bir kaçak vardır veya devrede yağın biriktiği bir 
"kapan" mevcuttur. Kaçak olduğu anlaşılırsa yerini tespit edip onarınız 
ve soğutucu akışkan ve yağ takviyesi yapınız.

Kullanım kılavuzunun yağ boşaltma ve doldurma prosedürleri 
bölümüne bakınız.

DİKKAT: Devrede aşırı miktarda yağ bulunması ünitenin hatalı 
çalışmasına yol açabilir.

NOT: sadece kompresörler için uygunluğu onaylanmış yağ kullanınız. 
Daha önce kullanılmış veya açık havada bırakılmış yağı kesinlikle 
kullanmayınız.

DİKKAT: Poliolesterli yağlar mineral yağlarla kesinlikle uyumlu değildir. 
Sadece üreticinin öngördüğü yağı kullanınız. 

11.3 Hava soğutmalı eşanjör
Geri dönüşlü makinelerde, ünitelerin serpantinlerinde içten kanallı 
bakır borular üzerine tutturulmuş alüminyum kanatçıklar (RTPF) 
bulunur. Sadece soğutma olarak çalışan makinelerdeki mikro kanallı 
serpantinler tamamen alüminyumdan yapılmıştır (Bazı opsiyonların 
RTPF serpantinlerle sunulduğuna dikkat ediniz).

11.4 Fanlar
Her fan motoru yüksek performanslı geri dönüştürülebilir kompozit malzemeden yapılmış bir fan ile donatılmıştır 
Motorlar trifaze tipte olup yatakları ömür boyu için yağlanmıştır ve F sınıfı izolasyona sahiptir (seviye IP55).

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloda bulunan gereksinimlere bakınız. Elektrik giriş gücü 125 W ile 500 kW arasında olan motorlar tarafından tahrik 
edilen fanlar için 2009/125/EC direktifinin uygulanmasını açıklayan 327/2011 sayılı düzenlemeye göre

Ürün/Opsiyon
Standart LD(1) veya 

Xtra low noise 
opsiyonuyla

Standart LD(2) -20°C'ye kadar Kışın Çalışma 
opsiyonuyla LD

Opsiyonla birlikte 
LD 

Xtra Fan
Fan genel verimi % % 32,90 % 35,40 % 44,20 % 43,20
Ölçüm kategorisi Statik Statik Statik Statik
Randıman kategorisi A A A A
Hedeflenen enerji verimliliği 40 40 40 40
Optimum verimlilik noktasında verimlilik seviyesi 40 40 48,4 46,9

Frekans varyatörü HAYIR HAYIR EVET EVET

Üretim yılı Ünitedeki etikete bakınız Ünitedeki etikete 
bakınız Ünitedeki etikete bakınız Ünitedeki etikete 

bakınız
Fanın üreticisi ebm-papst ebm-papst ebm-papst ebm-papst
Motorun üreticisi ebm-papst ebm-papst ebm-papst ebm-papst
Fan referans no 00PSG002550200A 00PSG002550100A 00PSG002550300A 00PSG002550400A
Motor nominal gücü kW 0,75 kW 1,85 kW 2,21 kW 2,6 kW
Debi m3/s 12710 17830 17535 18115
Basınç Pa 69 130 189 212

Dönüş hızı dev/
dak 695 930 1020 1080

Özel oran 1,00 1,00 1,00 1,00
Ürünün kullanım ömrü sonunda sökülmesi, 
geri dönüştürülmesi ve imha edilmesiyle ilgili bilgiler Bakım kılavuzuna bakınız Bakım kılavuzuna 

bakınız Bakım kılavuzuna bakınız Bakım kılavuzuna 
bakınız

Çevreye olumsuz etkisini en aza indirecek geçerli 
bilgiler Bakım kılavuzuna bakınız Bakım kılavuzuna 

bakınız Bakım kılavuzuna bakınız Bakım kılavuzuna 
bakınız

(1) Sadece LD150 - 240 ve LD 360 - 450 versiyonları için
(2) Sadece LD 260 - 300 ve 520 - 600 versiyonları için
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Ürün/Opsiyon
Standart LD(1) veya 

Xtra low noise 
opsiyonuyla

Standart LD(2) -20°C'ye kadar Kışın Çalışma 
opsiyonuyla LD

Xtra Fan 
opsiyonuyla LD

Motor tipi İki hızlı asenkron İki hızlı asenkron "EC" "EC"
Kutup sayısı 8 6
Nominal giriş frekansı Hz 50 50 50 50
Nominal gerilim V 400 400 400 400
Faz sayısı 3 3 3 3
30 Mart 2011 tarihli 327/2011 sayılı Yönetmeliğe 
göre fan eklenmiştir EVET EVET EVET EVET

Motorun özel olarak tasarladığı kullanım 
ortamı sıcaklığı °C +70°C +65°C +70°C +65°C

(1) Sadece LD150 - 240 ve LD 360 - 450 versiyonları için
(2) Sadece LD 260 - 300 ve 520 - 600 versiyonları için

Elektrikli motorların ekolojik tasarımı konusunda getirilen zorunluluklarla ilgili 2009/125/CE tarih ve sayılı Avrupa Birliği yönergesinin 
uygulanmasına yönelik 640/2009 tarih ve sayılı kararnameye ve 4/2014 ek kararnamesine göre.

Ürün/Opsiyon
Standart ILD(1) veya 

Xtra low noise 
opsiyonuyla

Standart ILD(2) -20°C'ye kadar Kışın Çalışma 
opsiyonuyla ILD

Fan genel verimi % 32,2 34 40,4
Ölçüm kategorisi A A A
Randıman kategorisi Statik Statik Statik
Hedeflenen enerji verimliliği 40 40 40
Optimum verimlilik noktasında verimlilik seviyesi 43,3 42.3 43,7
Frekans varyatörü HAYIR HAYIR EVET
Üretim yılı Ünitedeki etikete bakınız Ünitedeki etikete bakınız Ünitedeki etikete bakınız
Fanın üreticisi Simonin Simonin Simonin
Motorun üreticisi Regal MANUFACTURING Regal MANUFACTURING Regal MANUFACTURING
Fan referans no 00PSG000000100A 00PSG000000100A 00PSG000000100A
Motor referans no 00PPG000464500A 00PPG000464600A 00PPG000464700A
Motor nominal gücü kW 0.88 2.09 2.41
Debi m3/s 3.59 4.07 5.11
Basınç Pa 90 195 248

Dönüş hızı dev/
dak 710 966 1137

Özel oran 1,002 1,002 1,002
Kullanım ömrü sonunda ürünün sökülmesini, geri dönüşümünü  
ve tasfiye edilmesini kolaylaştıracak geçerli bilgiler Bakım kılavuzuna bakınız Bakım kılavuzuna bakınız Bakım kılavuzuna bakınız

Çevreye olumsuz etkisini en aza indirecek geçerli bilgiler Bakım kılavuzuna bakınız Bakım kılavuzuna bakınız Bakım kılavuzuna bakınız
(1) Sadece ILD150 - 200 ve ILD 302 - 450 versiyonları için
(2) Sadece LD 240 - 300 ve 520 - 600 versiyonları için

Ürün/Opsiyon
Standart ILD(1) veya 

Xtra low noise 
opsiyonuyla

Standart ILD(2) -20°C'ye kadar Kışın Çalışma 
opsiyonuyla ILD

Motor tipi İki hızlı asenkron İki hızlı asenkron Asenkron
Kutup sayısı 8 6 6
Nominal giriş frekansı Hz 50 50 60
Nominal gerilim V 400 400 400
Faz sayısı 3 3 3
640/2009 sayılı kararname ile eki 4/2014 sayılı  
kararname düzenlemelerine uyumlu motor HAYIR HAYIR HAYIR

Hariç tutma nedeni Madde 2.1 Madde 2.1 Madde 2.1
Motorun özel olarak tasarladığı  
kullanım ortamı sıcaklığı °C 68.5 68.5 68.5

(1) Sadece ILD150 - 200 ve ILD 302 - 450 versiyonları için
(2) Sadece LD 240 - 300 ve 520 - 600 versiyonları için

11.5 Elektronik ekspansiyon valfi (EXV)
EXV, elektronik olarak yönetilen bir adım motoru ile donatılmıştır.

11.6 Nem göstergesi
EXV üzerinde bulunan bu gösterge ünitenin doluluğunu ve aynı şekilde devrede nem olduğunu kontrol etme olanağı sağlar.

Göstergede bir kabarcığın mevcut olması doluluğun yetersizliğini veya kondanse edilemeyen maddelerin mevcut olduğunu belirtir. Nem olduğu, 
gösterge içinde bulunan kağıt göstergenin renk değiştirmesiyle anlaşılır
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11.7 Dryer (Nem giderici) filtre
Bu tek parçalı ve kaynaklanmış bileşen, sıvı hattı içindedir. Filtrenin 
görevi devrenin temiz ve nemsiz olmasını sağlamaktır. Nem göstergesi, 
filtre kurutucusunun değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Kutunun girişiyle 
çıkışı arasında sıcaklık farkı varsa parçada kir birikmiş demektir.

Geri dönüşlü makinelerde nem alıcı "iki akışlı" olarak çalışır ve her 
iki çalışma modunda filtreleme ve nem alma işlemi yapar. Isıtma 
modunda çok daha yüksek bir basınç kaybına sahiptir. 

11.8 Sulu eşanjör
Sulu eşanjör "kaynaklı plakalı" denilen tiptedir, 1 veya 2 soğutucu 
devresi vardır 

Eşanjörün hidrolik bağlantısı "Victaulic" adı verilen tiptedir.

Sulu eşanjörün termik izolasyonu 19 mm kalınlığında bir köpükle 
sağlanır. Donma koruması için standart olarak bir elektrikli ısıtıcıyla 
donatılmıştır

Hidrolik bağlantıların yapılması sırasında kaplara termik izolasyon 
sağlaması amacıyla ilave edilmesi mümkün ürünlerin uygulandıkları 
malzemeye ve bu yüzeydeki kaplamaya karşı kimyasal açıdan 
tamamen nötr olmalıdır. Üretici tarafından sağlanan orijinal ürünler işte 
bu kapsama girmektedir.

NOT - Çalışma sırasında gözetim
 ● Basınç altındaki cihazların gözetimi konusundaki 

yönetmeliklere uyulmalıdır
 ● Normal olarak kullanıcının veya yetkilinin bir kayıt defteri 

oluşturması ve ona gözetim ve bakımla ilgili notları yazması 
gerekmektedir. 

 ● Bulunan ülkedeki kararnamelerin kendilerinde veya eklerinde 
belirtilmemiş olması durumunda EN 378 standartlarında 
belirtilen kontrol programını uygulayınız.

 ● Eğer mevcut ise yerel meslek odalarının konuyla ilgili 
önerilerini uygulayınız.

 ● Düzenli olarak ısı taşıyıcı akışkanlarda kir (örneğin kum 
tanecikleri) olup olmadığını kontrol ediniz. Bu kirler 
aşınmalara sebep olabildikleri gibi nokta korozyonuna da yol 
açabilirler.

 ● Kullanıcı veya işletici tarafından yapılan periyodik gözlem ve 
kontrollerle ilgili raporlar gözetim ve bakım kayıt defterinde 
yer almalıdır.

11.9 Soğutucu akışkan
Üniteler, R410A soğutucu akışkanı ile çalışır

11.10 Yüksek basınç (HP) emniyet presostatı
Üniteler, HP (yüksek basınç) açısından otomatik olarak tekrar devreye 
giren emniyet presostatları ile donatılmıştır. Bu presostatlar her 
devrenin basma hattı üzerinde yer alırlar.

11.11 Depo
Bu serideki geri dönüşlü ünitelerde kaynakla mekanik olarak bağlantı 
yapılmış depolar bulunur; bu depolar, ünitenin ısıtma modunda 
çalışması sırasındaki ek yükü depolama olanağı sağlar.

11.12 4 yollu vana
Bu vana soğutma ve ısıtma modlarında ve ayrıca buz çözme çevrimleri 
sırasında çevrimin yönünü tersine döndürme olanağı sağlar.

11.13 Elektrik kutusu
Ünitenin tüm serilerindeki elektrik kutusu, dış ortam düşük 
sıcaklıklarında çalışma sırasında oluşması mümkün kondensasyonları 
engellemek için elektrikli ısıtıcılarla donatılmıştır. Kutunun dışına 
üst kenara monte edilmişlerdir ve üzerleri bir termik izolasyon ile 
kaplanmıştır. Bu ısıtıcılar ortam sıcaklığına bağlı olarak devreye girer.

11.14 Değişken hızlı havalandırma 
Havalandırmanın donatıldığı hız varyatörleri, kullanım koşullarına 
(Hava sıcaklığı, devrenin kapasitesi) bağlı olarak ünitenin etkinliğinin 
en üst seviyeye çıkarılması ve böylece mevsimsel performansın 
yükseltilmesi olanağını sağlar (ESEER ve SCOP).

Değişken hızlı fanların hepsi makinenin kontrol devresi tarafından 
yönetilir ve her bir değişken hızlı fan üzerinde kendi değişken hızlı 
tahrik devresi bulunur. Hız yönetimi soğutma devresi tarafından 
gerçekleştirilir.

İster tam devirde isterse kısmi devirde çalışıyor olsun her devrenin 
çalışması sürekli olarak kondensasyon sıcaklığını optimize eden 
bir algoritma aracılığıyla kontrol edilir, böylece çalışma koşulları ne 
olursa olsun ünitelerin en iyi enerji verimine (EER ve COP) ulaşılması 
sağlanır.

11.15 Elektrik kutusu
Ünitenin tüm geri dönüşlü serilerindeki elektrik kutusu, düşük dış ortam 
sıcaklıklarında çalışma sırasında oluşabilecek kondensasyonları 
engellemek için elektrikli ısıtıcılarla donatılmıştır. Kutunun dışına 
üst kenara monte edilmişlerdir ve üzerleri bir termik izolasyon ile 
kaplanmıştır. Bu ısıtıcılar ortam sıcaklığına bağlı olarak devreye girer.

Fan motorlarının elektrik koruması
Her fanın motoru manyeto - termik devre kesici ile korunur. İlgili 
devreye girme durumlarını tanımlamak için elektrik şemasına bakınız.

11.16 Connect Touch yönetimi 
Connect Touch Control arabirimi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 ● 4 inç 1/3 boyutunda renkli arayüze sahiptir.
 ● Sezgisel ve kullanıcı dostudur. Açık ve kesin bilgilere bulunduğunuz 

ülkenin dilinde ulaşabilirsiniz (8 dil seçeneği mevcuttur).
 ● Tüm menü çeşitli kullanıcılara göre düzenlenebilir (son kullanıcı, 

bakım personeli, üretici gibi),
 ● Ünitenin kullanımı ve parametre ayarları koruma altındadır. 

Şifre koruması sayesinde yetkili olmayan kişilerin ileri derece 
parametre ayarlarında değişiklik yapması engellenmiştir. 

 ● Şifre girilmeksizin kullanım sadece en önemli çalışma 
parametrelerine ulaşıma izin vermektedir.
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12.1 Opsiyonlar tablosu

Opsiyonlar Açıklama Avantajları LD ILD

Korozyon önleyici işlem 
görmüş serpantin

Bakır/alüminyum serpantinlere fabrikada Blygold 
Polual uygulaması yapılmıştır

Gelişmiş korozyon direncine sahiptir; endüstriyel, 
kırsal ve deniz ortamları için önerilir

Desuperheater 
veya düşük 

sıcaklık opsiyonlu 
tüm versiyonlar

HAYIR

RTPF serpantinlerde anti-
korozyon koruması

İşlem görmüş alüminyumdan yapılmış kanatçıklar 
(poliüretan ve epoksi)

Gelişmiş korozyon direnci, çok ağır koşullara sahip 
olmayan deniz ve kent ortamları için önerilir

Desuperheater 
veya düşük 

sıcaklık opsiyonlu 
tüm versiyonlar

•

Orta sıcaklık glikol/su 
karışımı çözeltisi

Etilen glikol ve propilen glikol kullanımıyla 0°C'ye 
varan düşük sıcaklıklarda soğuk su üretimi. 

Buz depolaması ve endüstriyel işlemler gibi özel 
uygulamaları kapsar • •

Düşük sıcaklık glikol su 
karışımı

Etilen glikol kullanımıyla -15 °C'ye ve propilen glikol 
kullanımıyla -12 °C'ye varan düşük sıcaklıklarda 
soğuk su üretimi. 

Buz depolaması ve endüstriyel işlemler gibi özel 
uygulamaları kapsar • •

XtraFan

Özel değişken hızlı fanlara sahip ünite: Xtra Fan 
(versiyona göre sunulan maksimum statik çalışma 
basıncı için ilgili bölüme bakınız). Her bir fan 
üzerinde, hava kanallarına bağlanmayı sağlamak 
üzere bağlantı flanşı ve esnek manşonlar bulunur.

Kanallı fan deşarjı, optimize fan hızı kontrolü, 
çalışma koşullarına ve sistem özelliklerine göre • •

 Xtra Low Noise Kompresör ve düşük hız fanlarının ses kesici 
kaputla örtülmesi Fan hızı düşürülerek gürültü azaltılır • •

Koruyucu ızgaralar Metalik koruma kafesleri Serpantinlerin yabancı maddelerden korunması  • HAYIR

Elektronik marş Her kompresörün donatılabileceği bir elektronik 
marş İlk çalıştırmada yüksek akım girişini azaltır • •

EC fanlar - kış işletiminde 
-20 °C'ye kadar soğutma 
modu için

Entegre elektronik komütatif motorlar ile EC fanların 
kontrolü, Her soğutma devresi için bir EC fan

Hava sıcaklığı 0 °C ile -20 °C arasında olduğunda 
ünitenin stabil olarak çalışması • HAYIR

Soğuk modda -20 °C'ye 
kadar her mevsimde 
çalışabilme 

Frekans konvertörü ile fan hızına kumanda edebilme Hava sıcaklığı 0 °C ile -20 °C arasında olduğunda 
ünitenin stabil olarak çalışması HAYIR •

Hidrolik modülün donmaya 
karşı korunması Hidrolik modülde elektrikli ısıtıcı -20 °C'ye kadar ulaşabilen dış sıcaklıklarda hidrolik 

modülün donmaya karşı korunması • •

Hidrolik modülü ve eşanjör 
donma koruması

Sulu eşanjör, su boruları, hidrolik modül ve 
opsiyonel genleşme tankı & yedek depo üzerindeki 
elektrikli ısıtıcılar

-20 °C'ye kadar olan dış ortam sıcaklığında sulu 
ısı eşanjörünün ve hidrolik modülünün donmaya 
karşı koruması

Tüm versiyonlar 
için yedek depo 

opsiyonu

Tüm versiyonlar 
için yedek depo 

opsiyonu

Kısmı ısı geri kazanımı

H e r  s o ğ u t m a  d e v r e s i 
desuperheater ile donatılmış ünite. 
Uyarı : Bu konfigürasyonda üniteler geleneksel 
serpantinler (Cu/Al) ile donatılmıştır.

Soğuk su (veya ısı pompası için sıcak su) üretimi 
ile aynı anda masrafsız sıcak su (yüksek sıcaklıkta) 
üretimi

• •

Master/slave çalışma

Yerinde monte edilmesi gereken, birbirine paralel 
bağlanmış 2 ünitenin master/slave çalışmasını 
sağlayan ve ilave bir su çıkışı sıcaklık sensöründen 
oluşan ünite

Birbirine paralel bağlanmış iki ünitenin çalışma 
sürelerinin dengelenmesi ile optimum çalışması • •

Tekli HP evaporatör 
pompası

Sabit hızlı yüksek basınç pompası, bir drenaj 
vanası, bir havalandırma ağzı ve basınç sensörleri 
ile donatılmış evaporatör hidrolik modülü. Daha 
ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız (genleşme 
tankı dahil değil). Hidrolik güvenlik düzenekleri 
(Opsiyonel olarak temin edilebilir)

Kolay ve hızlı kurulum (plug & play)

Bütün 
versiyonlarda 
sadece düşük 

sıcaklıkta glikollü 
su uygulaması

•

Hidrolik modül ikili yüksek 
basınç (HP) pompası

İkili yüksek basınç su pompası, su filtresi, elektronik 
su debisi regülasyonu, basınç sensörleri. Daha 
ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız (genleşme 
tankı dahil değil ; opsiyonel olarak temin edilebilen 
dahili güvenlik hidrolik bileşenleri)

Kolay ve hızlı kurulum (plug & play)

Bütün 
versiyonlarda 
sadece düşük 

sıcaklıkta glikollü 
su uygulaması

•

Hidrolik modül tekli düşük 
basınç (BP) pompası

Tekli düşük basınç su pompası, su filtresi, elektronik 
su debisi regülasyonu, basınç sensörleri. Daha 
ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız (genleşme 
deposu dahil değil; opsiyonel olarak dahili güvenlik 
hidrolik bileşenler mevcuttur.)

Kolay ve hızlı kurulum (plug & play) HAYIR •

Hidrolik modül ikili düşük 
basınç (BP) pompası

Çiftli düşük basınç su pompası, su filtresi, elektronik 
su debisi kontrolü, basınç sensörleri. Daha ayrıntılı 
bilgi için ilgili bölüme bakınız (genleşme deposu 
dahil değil; opsiyonel olarak dahili güvenlik hidrolik 
bileşenler mevcuttur.)

Kolay ve hızlı kurulum (plug & play) HAYIR •

HP evap. VSD tekli pompa

Hız regülatörlü tekli yüksek basınç su pompası, 
su filtresi, elektronik su debisi kontrolü, basınç 
sensörleri. Çoklu su debisi kontrol opsiyonları. Daha 
ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız (genleşme 
deposu dahil değil; opsiyonel olarak dahili güvenlik 
hidrolik bileşenler mevcuttur.)

Kolay ve hızlı kurulum (plug & play), pompalama 
enerjisi maliyetinde belirgin oranda azalma (2/3'ten 
daha fazla), su debisi kontrolünde hassasiyet, daha 
da iyileştirilmiş sistem güvenirliği

• •
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HP değişken hızlı çift 
pompa.

Değişken hızlı sürücüye (VSD), basınç 
dönüştürücülerine sahip çift yüksek basınçlı su 
pompası. Çok sayıda su debisi kontrolü olanağı. 
Daha ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız 
(genleşme deposu dahil değil; opsiyonel olarak 
dahili güvenlik hidrolik bileşenler mevcuttur.)

Kolay ve hızlı kurulum (plug & play), pompalama 
enerjisi maliyetinde belirgin oranda azalma (2/3'ten 
daha fazla), su debisi kontrolünde hassasiyet, daha 
da iyileştirilmiş sistem güvenirliği

• •

Lon iletişim ağ geçidi LonTalk protokolüne göre çift yönlü iletişim kartı Merkezi bina kontrol sistemine iletişim veri yolu ile 
bağlama kolaylığı • •

BACnet/IP BACnet protokolüne göre Ethernet (IP) ağı 
üzerinden yüksek hızlı çift yönlü iletişim

Bir GTB (Bina Teknik Yönetimi) sistemine Ethernet 
ağı üzerinden yüksek hızlı bağlama kolaylığı. Çok 
sayıda makine parametresine erişim

• •

Harici kazan yönetimi Kazan yönetimi için fabrikada monte edilmiş kontrol 
kartı

Kazanı durdurma ve çalıştırma komutlarını 
da içeren uzaktan kontrol özellikleri. 
Basit bir ısıtma sistemini kolayca kontrol etmeye 
olanak sağlar

HAYIR •

Elektrikli ısıtıcıların yönetimi 
En fazla 4 adet harici ısıtıcı kademesinin (elektrikli 
ısıtıcılar...) yönetimi için ek giriş ve çıkışlara sahip 
ve ünite üzerine fabrikada yerleştirilmiş kontrol kartı

En fazla dört adet elektrikli ısıtıcı için ek uzaktan 
denetim özellikleri. Basit bir ısıtma sistemini kolayca 
kontrol etmeye olanak sağlar

HAYIR •

Rusya'da geçerli olan 
düzenlemelere uygunluk EAC sertifikası Rusya'da geçerli olan düzenlemelere uygunluk • •

MCHE eşanjörlerde 
Protect2 anti-korozyon 
koruması

Bir konversiyon prosesi aracılığıyla alüminyum 
yüzeyi serpantinin tümleşik bir parçası haline 
getiren kaplama. % 100 oranda kaplamanın 
sağlanması için bir banyo çözeltisine daldırma. Isı 
transferinde herhangi fark oluşturmaz, ASTM B117 
standartlarına göre tuzlu su püskürtme ortamında 
4000 saatten fazla dayandığı test edilmiş

Protect2 kaplaması MCHE eşanjörlerin 
serpantinlerini korozyona karşı 2 kat daha dayanıklı 
kılmaktadır, orta korozif ortamlarda kullanımı tavsiye 
edilmektedir

• HAYIR

MCHE eşanjörlerde 
Protect4 anti-korozyon 
koruması

Mikro-kanallı serpantinlere uygulanan elektrolitik 
kaplama prosesiyle yüzeyde oluşturulmuş kalıcı 
ve esnek tabaka, onun üstünde de bir anti-UV 
koruyucu tabaka. Isı transferinde yok denecek kadar 
küçük bir fark oluşturur, ASTM B117 standartlarına 
göre sabit tuzlu ve nötr bir sisli ortamda 6000 saat 
rezistansı test edilmiş, ASTM D2794 standartlarına 
göre darbelere karşı daha dayanıklı 

Protect4 kaplaması MCHE eşanjörlerin 
serpantinlerini korozyona karşı 4 kat daha dayanıklı 
kılmaktadır, korozif ortamlarda kullanımı tavsiye 
edilmektedir

• HAYIR

 Vidalanabilir evaporatör 
bağlantı kiti

Vidalanabilir evaporatör giriş/çıkış bağlantı 
manşonları 

 Ünitenin vidalı bir bağlantıya bağlanmasına olanak 
verir • •

Daha güçlü filtrelemeye 
sahip fan frekans varyatörü

Fan frekans varyatörü uyumluluğu : IEC 61800-3  
C1 sınıfı

Bu standart elektromanyetik interferansı azaltarak 
ünitenin ev içi yerleşim ortamına kurulmasına 
olanak sağlar

Tüm versiyonlarda 
değişken hızlı 

fanlar

Tüm versiyonlarda 
değişken hızlı 

fanlar
Daha güçlü filtrelemeye 
sahip pompa frekans 
varyatörü

Pompa frekans varyatörü uyumluluğu : IEC 61800-3  
C1 sınıfı

Bu standart elektromanyetik interferansı azaltarak 
ünitenin ev içi yerleşim ortamına kurulmasına 
olanak sağlar

Tüm versiyonlarda 
değişken hızlı 

pompa

Tüm versiyonlarda 
değişken hızlı 

pompa

Genleşme tankı
Hidrolik modüle entegre edilmiş 6 bar basınca 
dayanıklı genleşme tankı (bir opsiyonel hidrolik 
modül gerektirir) 

Kolay ve hızlı kurulum (kullanıma hazır) ve aşırı 
yüksek basınçlara karşı kapalı devre hidrolik 
sistemler koruması

Tüm boyutlar için 
opsiyonel pompa

Tüm boyutlar için 
opsiyonel pompa

M2M süpervizyon 
(aksesuar)

Kullanıcılara ekipmanlar için gerçek zamanlı olarak 
ve uzaktan takibini ve gözetimini yapma olanağı 
sağlayan bir gözetim çözümü

Donanımın kullanılabilirliğini arttırmak ve 
performansını geliştirmek için uzmanlar tarafından 
gerçek zamanlı teknik destek.

• •

Yedek tank modülü Bir yedek tank modülünü sisteme entegre eder
Kompresörlerde oluşabilecek kısa çevrimleri 
engeller ve çevrimdeki su sirkülasyonunun 
stabilitesini sağlar

• •

Titreşim sönümleyici 
takozlar

Elastomer titreşim sönümleyici takozlar ünitenin 
altına yerleştirilir (DIN 4102 normuna göre B2 
yangın sınıfından malzeme ).

Üniteyi binadan izole eder, vibrasyonu engeller 
ve gürültü binaya iletilmez. Su tarafında esnek bir 
bağlantıyla birlikte kullanılmalıdır

• •

Eşanjör esnek manşon 
bağlantısı Eşanjör su tarafında esnek bağlantılar Kurulum kolaylığı. Titreşimlerin su şebekesine 

aktarılmasını sınırlandırır • •

Eşanjör su filtresi Su filtresi Su şebekesinde tozu engeller
Tüm versiyonlar, 
opsiyonel pompa 

olmadan

Tüm versiyonlar, 
opsiyonel pompa 

olmadan

4-20 mA sinyali aracılığıyla 
ayarlanabilir talimat  Bir adet 4-20 mA sinyal girişi sağlayan bağlantı

Basit enerji kontrolü, harici bir 4-20 mA sinyali 
aracılığıyla ayar değerinin ayarlanması olanağı 
sağlar

• •

Free cooling moduyla hava 
üflemeli kuru soğutucu 
kontrolü 

Opera veya Vextra free cooling hava üflemeli kuru 
soğutucu yönetimi ve bağlantıları, FC (free cooling) 
opsiyonlu bir yönetim kutusuyla donatılmış olarak

Sistemin daha rahat kontrol edilmesi, free cooling 
modunda kullanılan bir kuru soğutucu ile yönetim 
kapasitesinin artırılması

• HAYIR

12 - OPSİYONLAR
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12.2 Açıklama

12.2.1 Değişken hızlı olmayan hidrolik modül 
Hidrolik modül, kurulumun başlıca hidrolik bileşenlerinden 
oluşmaktadır: fabrika montajı süzgeçli filtre, deşarj supabı ve su 
pompası. 

Mevcut basıncı sağlayan sabit hızlı pompa, kurulumun su çevrimi için 
gerekli nominal debinin sağlanması olanağını sunar.

Tüm uygulamaların gerçekleştirilmesine uygun düşebilecek çeşitli 
tipte pompalar önerilmektedir: 

 ● Tekli veya ikili düşük basınç pompası (sadece AQUACIAT ILD) 
 ● Tekli veya ikili yüksek basınç pompası. 

Kurulumun nominal debisinin ayarlanması, manuel kontrollü bir ayar 
vanası ile müşteri tarafından yapılması öngörülmüştür. 

Pompa girişlerine bağlanan su borusu tesisatı üzerinde bulunan 
supap, basıncın 400 kPa (4 bar) ile sınırlandırılmasını sağlar.

Pompa girişine bağlanmış ve kolaylıkla sökülebilir süzgeçli filtre 
boyları 800 µm'dan daha büyük katı partiküllere karşı hem pompayı 
hem de plakalı eşanjörü korumaktadır.

Gerekli olması halinde tamamlayıcı opsiyonel elemanların sipariş 
edilmesi mümkündür:

 ● -20 °C dış ortam sıcaklığa kadar etkili hidrolik modül koruması.
 ● Genleşme tankı.

Hidrolik modülün açık çevrim sistemlerde 
kullanılması yasaktır.

12.2.2 Değişken hızlı hidrolik modül
Değişken hızlı hidrolik modülün içeriği, değişken hızlı olmayan hidrolik 
modüle benzer niteliktedir.

Bu seçenekte pompa, pompanın nominal debisini seçilen kontrol 
moduna (sabit basınç veya sıcaklık farkı veya sabit hız) ve sistemin 
çalışma koşullarına göre ayarlama olanağı sağlayan bir frekans 
varyatörü ile yönetilmektedir.

Hidrolik modülün açık çevrim sistemlerde 
kullanılması yasaktır. 
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Opsiyonlar Açıklama Avantajları LD ILD

Güç devresi / 
tekli evaporatör pompası 
kumandası

Bir elektrik besleme devresi ve evaporatör tarafı 
pompası için kumanda ile donatılmış ünite

Kolay ve hızlı kurulum : sabit devirli pompaların 
kontrolü kumanda ünitesine entegre edilmiştir 

Bütün 
versiyonlarda 
sadece düşük 

sıcaklıkta glikollü 
su ve yüksek 

basınç pompası 
uygulaması

•

Güç devresi / 
ikili evaporatör pompası 
kumandası

Bir elektrik besleme devresi ve evaporatör 
tarafındaki iki pompa için kumanda ile donatılmış 
ünite

Kolay ve hızlı kurulum : sabit devirli pompaların 
kontrolü kumanda ünitesine entegre edilmiştir 

Bütün 
versiyonlarda 
sadece düşük 

sıcaklıkta glikollü 
su ve yüksek 

basınç pompası 
uygulaması

•

Güç devresi / tekli değişken 
devirli pompa kumandası

Bir elektrik besleme devresi ve değişken hızlı tekli 
pompa kumandası ile donatılmış ünite

Kolay ve hızlı kurulum : değişken hızlı pompaların 
kontrolü kumanda ünitesine entegre edilmiştir • HAYIR

Güç devresi /değişken 
devirli ikili pompa 
kumandası

Bir elektrik besleme devresi ve değişken hızlı ikili 
pompa kumandası ile donatılmış ünite

Kolay ve hızlı kurulum : değişken hızlı pompaların 
kontrolü kumanda ünitesine entegre edilmiştir • HAYIR

Desuperheater esnek 
bağlantı manşonları Desuperheater su tarafında esnek bağlantılar Kurulum kolaylığı. Titreşimlerin su şebekesine 

aktarılmasını sınırlandırır • •

Aksesuarlar Açıklama Avantajları LD ILD

M2M 1 Süpervizyon ünitesi 
- Fransa

Kullanıcılara, gerçek zamanlı olarak ve Fransa 
içindeki bir donanımın takibini ve gözetimini yapma 
olanağı sağlayan bir gözetim çözümü

Donanımın kullanılabilirliğini daha da iyileştirmek 
ve çalışmasını optimize etmek için uzmanlar 
tarafından gerçek zamanlı olarak teknik destek.

• •

M2M 3 Süpervizyon ünitesi 
- Fransa

Kullanıcılara, gerçek zamanlı olarak ve Fransa 
içindeki birkaç donanımın aynı anda takibini ve 
gözetimini yapma olanağı sağlayan bir gözetim 
çözümü

Donanımın kullanılabilirliğini daha da iyileştirmek 
ve çalışmasını optimize etmek için uzmanlar 
tarafından gerçek zamanlı olarak teknik destek.

• •

M2M 1 Süpervizyon ünitesi 
- Uluslararası

Kullanıcılara, gerçek zamanlı olarak ve Fransa 
dışındaki bir donanımın takibini ve gözetimini 
yapma olanağı sağlayan bir gözetim çözümü

Donanımın kullanılabilirliğini daha da iyileştirmek 
ve çalışmasını optimize etmek için uzmanlar 
tarafından gerçek zamanlı olarak teknik destek.

• •

M2M 3 Süpervizyon ünitesi 
- Uluslararası

Kullanıcılara, gerçek zamanlı olarak ve Fransa 
dışındaki birkaç donanımın aynı anda takibini ve 
gözetimini yapma olanağı sağlayan bir gözetim 
çözümü

Donanımın kullanılabilirliğini daha da iyileştirmek 
ve çalışmasını optimize etmek için uzmanlar 
tarafından gerçek zamanlı olarak teknik destek.

• •
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12.2.3 Desuperheater ile kısmı ısı geri kazanımı
Bu opsiyon sayesinde kompresörlerin bastığı gazlardan desuperheater kullanımı aracılığıyla ısı geri kazanımı ve dolayısıyla bedava sıcak su 
üretilmesi olanağı sağlanır. Bu opsiyonel ünitenin tüm serisi için kullanılabilir.

Her devreye ait kompresör basma hattı üzerinde bulunan havalı eşanjörlere bir sulu eşanjörün seri bağlanmasından oluşur.

Kısmi ısı geri kazanımı opsiyoneli için yönetim konfigürasyonu ayarları fabrikada gerçekleştirilir (bakınız bölüm: desuperheater opsiyonelli 
yönetimin konfigürasyonu).

Sulu eşanjörün donma risklerine karşı korunması kurulumcunun sorumluluğu altındadır.

12.2.3.1 Desuperheater'ler aracılığıyla kısmi ısı geri kazanımlı ünitelerin fiziksel özellikleri

LD kısmi ısı geri kazanım modu 150 180 200 240 260 300 360 390 450 520 600

Standart ünite kg 459 467 496 521 505 541 841 853 878 939 1002

Ünite + Yüksek basınçlı tekli pompa opsiyonu kg 500 509 538 563 547 583 908 919 949 1013 1076

Ünite + Yüksek basınçlı ikili pompa opsiyonu kg 526 535 564 589 572 609 953 964 997 1050 1113

Ünite + Yüksek basınçlı tekli pompa opsiyonu + Yedek Tank 
modülü opsiyonu kg 896 905 934 959 943 979 1341 1352 1382 1446 1509

Ünite + Yüksek basınçlı çiftli pompa + Yedek Tank modülü 
opsiyonu kg 922 931 960 985 968 1005 1386 1397 1430 1483 1546

Bakır borulara ve alüminyum kanatçıklara sahip 
serpantindeki soğutucu akışkanı(1) R410A

Devre A kg 8 9 12,5 15 12,5 15 19 20 23 12,5 16

Devre B kg - - - - - - - - - 12,5 16

Hava soğutmalı eşanjör Kanallı bakır boru ve alüminyum kanatçıklar

A ve B devrelerinde desuperheater Plakalı eşanjör

Su hacmi l 0,549 0,549 0,549 0,549 0,732 0,732 0,976 0,976 0,976 0,732 0,732

Su hacmi l - - - - - - - - - 0,732 0,732

Hidrolik modül olmadan su tarafında maksimum çalışma basıncı kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Hidrolik bağlantıları Erkek tip silindirik gaz bağlantı ucu

Bağlantılar inç 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dış boru çapı mm 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

(1) Ağırlıklar bilgi amaçlı verilmiştir.

ILD kısmi ısı geri kazanım modu 150 180 200 240 260 300 302 360 390 450 520 600

Standart ünite kg 506 515 552 558 569 574 787 907 916 990 1068 1072

Ünite + Yüksek basınçlı tekli pompa opsiyonu kg 548 557 594 600 611 616 854 974 983 1061 1142 1146

Ünite + Yüksek basınçlı ikili pompa opsiyonu kg 574 583 620 626 637 642 899 1019 1028 1109 1179 1183

Ünite + Yüksek basınçlı tekli pompa opsiyonu + Yedek Tank 
modülü opsiyonu kg 944 952 990 995 1006 1011 1286 1406 1415 1493 1575 1578

Ünite + Yüksek basınçlı çiftli pompa + Yedek Tank modülü 
opsiyonu kg 970 978 1015 1021 1032 1037 1331 1451 1460 1542 1612 1615

Bakır borulara ve alüminyum kanatçıklara sahip 
serpantindeki soğutucu akışkanı(1) R410A

Devre A kg 12,5 13,5 16,5 17,5 18 16,5 21,5 27,5 28,5 33 19 18,5

Devre B kg - - - - - - - - - - 19 18,5

Hava soğutmalı eşanjör Kanallı bakır boru ve alüminyum kanatçıklar

A ve B devrelerinde desuperheater Plakalı eşanjör

Su hacmi l 0,549 0,549 0,549 0,732 0,732 0,732 0,732 0,976 0,976 0,976 0,732 0,732

Su hacmi l - - - - - - - - - - 0,732 0,732

Hidrolik modül olmadan su tarafında maksimum çalışma basıncı kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Hidrolik bağlantıları Erkek tip silindirik gaz bağlantı ucu

Bağlantılar inç 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dış boru çapı mm 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

(1) Ağırlıklar bilgi amaçlı verilmiştir.
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Boyutlar, gerekli boşluklar
LD/ILD150 ile  LD/ILD300 arası 

Yedek tank modülü olmadan
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Açıklama:
Tüm boyutlar mm olarak verilmiştir. 

 1 Bakım ve hava akımını sağlamak için gerekli boşluk

 2 Serpantinlerin sökülebilmesi için tavsiye edilen boşluk

Su girişi

Su çıkışı

Hava çıkışı, kesinlikle kapatılmamalıdır

Elektrik kutusu

NOT:
Planlar bağlayıcı nitelikte değildir. 
Montaj yerinin düzenlenmesi sırasında üniteyle birlikte 
verilmiş veya talep üzerine sunulabilir olan boyutlandırılmış 
onaylı planlara bakınız. 
Sabitleme noktalarının yerleri, ağırlık noktalarının  
dağılımı ve ağırlık merkezinin koordinatları için 
boyutlandırılmış onaylı planlara başvurunuz.

ELEKTRİK GÜÇ 
BAĞLANTISI

ANA HİDROLİK 
BAĞLANTI

KISMI ISI GERİ 
KAZANIMI
(OPSİYONEL)

ELEKTRİK GÜÇ 
BAĞLANTISI

ANA HİDROLİK 
BAĞLANTI

KISMI ISI GERİ 
KAZANIMI
(OPSİYONEL)
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• LD360 ile LD600 ve ILD302 - ILD600 arası
Yedek tank modülü olmadan
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Yedek tank modülüyle birlikte

1000

10
00

1000

2130 HT2311 HT

20
40

 H
T

10
00

RACCORDEMENT
PUISSANCE
ELECTRIQUE

RACCORDEMENT
HYDRAULIQUE
PRINCIPAL

RECUPERATION
PARTIELLE
DE CHALEUR
(OPTION)

Açıklama:
Tüm boyutlar mm olarak verilmiştir. 

 1 Bakım ve hava akımını sağlamak için gerekli boşluk

 2 Serpantinlerin sökülebilmesi için tavsiye edilen boşluk

Su girişi

Su çıkışı

Hava çıkışı, kesinlikle kapatılmamalıdır

Elektrik kutusu

NOT:
Planlar bağlayıcı nitelikte değildir. 
Montaj yerinin düzenlenmesi sırasında üniteyle birlikte 
verilmiş veya talep üzerine sunulabilir olan boyutlandırılmış 
onaylı planlara bakınız. 
Sabitleme noktalarının yerleri, ağırlık noktalarının  
dağılımı ve ağırlık merkezinin koordinatları için 
boyutlandırılmış onaylı planlara başvurunuz.

ELEKTRİK GÜÇ 
BAĞLANTISI

ANA HİDROLİK 
BAĞLANTI

KISMI ISI GERİ 
KAZANIMI
(OPSİYONEL)

ELEKTRİK GÜÇ 
BAĞLANTISI

ANA HİDROLİK 
BAĞLANTI

KISMI ISI GERİ 
KAZANIMI
(OPSİYONEL)
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12.2.3.2 Kısmı ısı geri kazanımı opsiyonelinde ısı geri kazanımı tesisatı ve çalışma şekli
Desuperheater opsiyonu bulunan üniteler soğutma devrelerinin her birinde plakalı ısı eşanjörü takılı olarak teslim edilir.

Ünitenin kurulumu sırasında ısı geri kazanım plakalı eşanjörlerin gerekli olması halinde izolasyonu yapılmalı ve donmaya karşı 
korunmalıdır.
Opsiyonel bir desuperheater ile donatılmış bir standart ünitenin başlıca bileşenleri veya onların işlevleri için aşağıdaki prensip şemasına bakınız.
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Unité AQUACIAT LD/ILD avec option désurchauffeur sans module hydraulique

Installation type

Limite entre l’unité AQUACIAT LD/ILD et l’installation

Açıklama:

AQUACIAT LD/ILD ünitesinin parçaları
1- Evaporatör
2-  Kompresör
3- Desuperheater
4- Hava soğutmalı kondenser (serpantinler)
5- Ekspansiyon valfi (EXV)
6- Bir yangın olması durumunda zararın sınırlandırılmasını sağlayacak aksesuar 

(supap)
7- Desuperheater'in donmasını engellemek için elektrikli ısıtıcı (birlikte verilmez)
8- Desuperheater'in izolasyonu (birlikte verilmez)
9- Ünitenin elektrik kutusu
10- Kullanılmıyor
11- Desuperheater'e su girişi
12-  Desuperheater'den su çıkışı
13- Evaporatöre su girişi
14- Evaporatörden su çıkışı
15- Desuperheater opsiyonelli hidrolik modülü olmayan ünite
16- Kurulum ısıl yükü
17- AQUACIAT LD/ILD ünitesiyle Standart sistem arasındaki sınır

Kurulumun elemanları (Kurulum örneği)
20- Pompa (desuperheater çevriminin hidrolik devresi)
21- Kesme vanası
22-  Desuperheater'lerin su debisini dengeleme vanası
23- Bir yangın olması durumunda zararın sınırlandırılmasını sağlayacak aksesuar 

(supap)
24- Genleşme tankı
25- Doldurma veya boşaltma vanası
26- Hava tahliyesi (pürjör)
27- Serpantinli ısı eşanjörü veya plakalı eşanjör
28- Manometre
29- Debi sensörü
30- Pompa (sıhhi tesisat devresi sıcak su)
31- Üç yollu vana + regülatör
32-  Pompayı ve desuperheater'leri koruyucu filtre
33- Şehir şebeke suyu girişi
34- Sıcak kullanım suyu çıkışı

Desuperheater opsiyonu bulunan ve hidrolik modülü bulunmayan AQUACIAT LD/ILD ünitesi
AQUACIAT LD/ILD ünitesi ve tesisat arasındaki sınır
Örnek kurulum
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12.2.3.3 Kurulum
Her desuperheater'in hidrolik beslemesi paralel olarak gerçekleştirilir. 

Desuperheater'lerin su giriş ve çıkışlarındaki hidrolik bağlantılarının 
eşanjörler üzerinde herhangi bir yerel mekanik zorlama oluşturmaması 
gerekir. Gerekli olması halinde esnek bağlantı manşonları kullanınız.

Eşanjörlerin çıkışlarına su debisi dengeleme ve ayar vanaları monte 
ediniz.

Debilerin ayarı ve dengelenmesi eşanjörlerdeki basınç düşüşlerinin 
okunmasıyla gerçekleştirilebilir. 

Bu basınç kaybı her biri için eşit değerde ve toplam su debisi de seçme 
programı tarafından öngörülen değere eşit olmalıdır.

Kurulumu ilk çalıştırmaya başlamadan önce dengeleme vanalarının 
ayarını gerçekleştirmek için aşağıdaki basınç düşüş eğrilerine bakınız.

Ünitenin tam basınçla çalışmaya başlamasından sonra her 
desuperheaterin su debisi ayarını, her devre için tamamen birbirine 
eşit su çıkış sıcaklığı elde edilmesini aramak suretiyle daha hassas bir 
şekilde yapmak mümkündür.

Desuperheater'ler tarafından geri kazanılan Isıtma kapasitesi

 ● LD 150 - 600

LD 150 - 600
Desuperheater su giriş sıcaklığı, °C

45 50 55
Qhr q Δp Qhr q Δp Qhr q Δp
kW l/s kPa kW l/s kPa kW l/s kPa

150 12,9 0,31 6,1 10,9 0,26 4,4 9,0 0,21 3,1
180 16,5 0,40 9,5 14,3 0,34 7,4 12,0 0,29 5,2
200 18,1 0,43 11,7 15,4 0,37 8,5 12,8 0,31 6,1
240 19,3 0,46 12,9 16,6 0,40 9,8 13,7 0,33 6,9
260 24,3 0,58 11,8 21,0 0,50 9,2 17,5 0,42 6,5
300 28,6 0,68 16,3 24,4 0,58 12,1 20,6 0,49 8,8
360 30,5 0,73 11,4 25,8 0,62 8,2 21,5 0,51 5,8
390 36,4 0,87 16,0 31,9 0,76 12,4 27,0 0,64 8,9
450 43,1 1,03 22,6 37,4 0,89 17,2 31,6 0,75 12,3
520(1) 47,1 1,12 11,3 39,7 0,95 8,3 33,0 0,79 5,9
600(1) 54,0 1,29 15,0 45,6 1,09 10,7 38,3 0,92 7,8

Açıklama:
Qhr Desuperheater'ler tarafından geri kazanılan toplam ısıtma kapasitesi, kW
q Desuperheater döngüsündeki toplam su debisi, l/s
Δp Desuperheater başına su basıncı düşüşü, kPa
(1) 520 ve 600 modellerinde, her bir devrede birer adet olmak üzere 2 adet desuperheater 

bulunur. 
Uygulama verileri:
Su eşanjörü giriş/çıkış sıcaklığı: 12/7°C
Dış hava sıcaklığı: 35°C
Desuperheater su giriş/çıkış farkı: 10 K
Evaporatör sıvısı: soğuk su
Kirlilik seviyesi katsayısı: 0,18 x 10-4 m2.K/W

 ● ILD 150 - 600 / Soğutma modu

ILD 150 - 600
Desuperheater su giriş sıcaklığı, °C

45 50 55
Qhr q Δp Qhr q Δp Qhr q Δp
kW l/s kPa kW l/s kPa kW l/s kPa

150 10,9 0,26 4,4 9,1 0,22 3,1 7,1 0,18 2,1
180 14,4 0,34 7,5 12,2 0,29 5,4 10,0 0,24 3,7
200 17,2 0,41 10,5 14,7 0,35 7,8 12,3 0,29 5,6
240 17,4 0,44 6,6 15,1 0,36 4,6 12,3 0,29 3,0
260 21,4 0,51 9,3 17,9 0,43 6,7 14,7 0,35 4,8
300 26,8 0,64 14,7 22,5 0,54 10,4 18,8 0,45 7,5
302 23,9 0,57 12,1 21,2 0,51 7,8 16,3 0,39 5,8
360 28,1 0,67 9,9 23,9 0,57 7,1 19,7 0,47 5,1
390 33,9 0,81 14,0 28,3 0,68 10,1 23,7 0,57 7,2
450 37,7 0,90 17,5 31,7 0,76 12,4 26,5 0,63 8,9
520(1) 42,9 1,03 9,4 35,5 0,85 6,7 29,1 0,70 4,5
600(1) 52,3 1,25 14,1 44,2 1,06 10,1 36,9 0,88 7,1

Açıklama:
Qhr Desuperheater'ler tarafından geri kazanılan toplam ısıtma kapasitesi, kW
q Desuperheater döngüsündeki toplam su debisi, l/s
Δp Desuperheater başına su basıncı düşüşü, kPa
(1) 520 ve 600 modellerinde, her bir devrede birer adet olmak üzere 2 adet desuperheater 

bulunur. 
Uygulama verileri:
Su eşanjörü giriş/çıkış sıcaklığı: 12/7°C
Dış hava sıcaklığı: 35°C
Desuperheater su giriş/çıkış farkı: 10 K
Evaporatör sıvısı: soğuk su
Kirlilik seviyesi katsayısı: 0,18 x 10-4 m2.K/W

 ● ILD 150 - 600 / Isıtma modu

ILD 150 - 600
Desuperheater su giriş sıcaklığı, °C

45 50 55
Qhr q Δp Qhr q Δp Qhr q Δp
kW l/s kPa kW l/s kPa kW l/s kPa

150 10,1 0,24 3,8 8,3 0,20 2,7 6,8 0,16 1,8
180 11,1 0,27 4,6 9,3 0,22 3,3 7,7 0,18 2,3
200 14,0 0,33 7,1 11,8 0,28 5,2 9,9 0,24 3,6
240 14,3 0,34 4,4 11,8 0,28 3,0 9,4 0,22 2,0
260 17,1 0,41 6,3 14,4 0,34 4,5 11,9 0,28 3,1
300 19,1 0,46 7,8 16,0 0,38 5,6 13,2 0,32 3,9
302 17,5 0,42 6,6 14,6 0,35 4,8 11,7 0,28 3,2
360 21,4 0,51 6,0 17,7 0,42 4,1 14,7 0,35 2,8
390 20,6 0,49 5,1 16,5 0,39 3,4 12,7 0,30 2,0
450 23,0 0,55 6,9 18,5 0,44 4,7 14,5 0,35 3,0
520(1) 32,0 0,77 5,5 26,7 0,64 3,8 21,6 0,52 2,6
600(1) 37,5 0,90 7,3 31,2 0,75 5,4 25,4 0,61 3,7

Açıklama:
Qhr Desuperheater'ler tarafından geri kazanılan toplam ısıtma kapasitesi, kW
q Desuperheater döngüsündeki toplam su debisi, l/s
Δp Desuperheater başına su basıncı düşüşü, kPa
(1) 520 ve 600 modellerinde, her bir devrede birer adet olmak üzere 2 adet desuperheater 

bulunur. 
Uygulama verileri:
Su eşanjörü giriş/çıkış sıcaklığı: 40/45°C
Dış hava sıcaklığı: 7°C
Desuperheater su giriş/çıkış farkı: 10 K
Evaporatör sıvısı: soğuk su
Kirlilik seviyesi katsayısı: 0,18 x 10-4 m2.K/W
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12.2.3.4 Çalışma limitleri

AQUACIAT LD

Çalışma modu SOĞUTMA

Desuperheater Minimum Maksimum

Başlatma sırasında su giriş sıcaklığı °C 25(1) 60
Çalıştırma sırasında su çıkış sıcaklığı °C °C 30 65

Hava soğutmalı kondenser Minimum Maksimum
Dış ortam çalışma sıcaklığı °C -10(2) 46

(1) Başlatma sırasında giriş suyu sıcaklığının 25 °C'nin altına düşmemesi gerekir.
 Daha düşük sıcaklığa sahip kurulumlar için 3 yollu vana kullanılmalıdır.
(2) Kışın çalışma opsiyonuyla

AQUACIAT ILD

Çalışma modu SOĞUTMA ISITMA

Desuperheater Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Başlatma sırasında su giriş sıcaklığı °C 25(1) 60 25(1) 60
Çalıştırma sırasında su çıkış sıcaklığı °C °C 30 65 30 65

Hava soğutmalı kondenser Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Dış ortam çalışma sıcaklığı °C -10 (2) 46 -10 48

(1) Başlatma sırasında giriş suyu sıcaklığının 25 °C'nin altına düşmemesi gerekir.
 Daha düşük sıcaklığa sahip kurulumlar için 3 yollu vana kullanılmalıdır.
(2) Kışın çalışma opsiyonuyla

12.2.3.5 Desuperheater opsiyonuyla yönetim konfigürasyonu
Bu konfigürasyon kullanıcıya minimum kondensasyon sıcaklığına (fabrika ayarı = 40 °C) bağlı olarak bir talimat (set) değeri girebilme olanağı ve 
gerekli olması halinde Desuperheater'lerin ısıtma kapasitesinin yükseltilmesi olanağı sağlar. 

Gerçekten de, hava eşanjörü tarafından ortama salınan toplam kapasiteye oranla geri kazanılan ısıtma kapasitesi yüzdesi kondensasyon 
doygunluk sıcaklığına bağlı olarak artar.

Kondensasyon minimum doygunluk sıcaklığı talimat (set) değerinin ayarlanması için yönetim kılavuzuna bakınız.

Desuperheater ile geri kazanılan efektif ısıl güçte diğer parametreler de doğrudan etkili olur, bunlardan başlıcaları:
 ● Ünitenin çalıştırılma kapasitesi oranı, tam kapasiteyle (% 100) çalıştırılması veya kısmi kapasiteyle çalıştırılması (ünitedeki kompresör 

devresi sayısına bağlı olarak).
 ● Desuperheater'e su giriş sıcaklığına ve ün itenin çalıştırılma moduna ("sıcak" veya "soğuk) bağlı olarak: 

 - "Sıcak çalıştırma modunda, sulu eşanjöre su giriş sıcaklığı
 - "Soğuk" çalıştırma modunda, hava soğutmalı eşanjöre hava girişi ortam sıcaklığı.
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12.2.4 2 ünitenin Master/Slave olarak çalışması
Müşterinin 2 üniteyi bir iletişim veri yolu hattı üzerinden 0,75 mm² 
kesitli sarımlı blendajlı kablo ile bağlaması gerekir (uygulamayı 
gerçekleştirmek için üretici yetkili servisine danışınız).

Master/Slave fonksiyonu için gerekli parametre ayarları Servis 
(çalıştırma) konfigürasyonu aracılığıyla yapılmalıdır.

Master/Slave grubunun tüm uzaktan kumandalar (çalıştır/durdur, 
talimat değeri ayarı, acil durumda bazı bileşenleri devre dışı bırakma...) 
Master olarak konfigüre edilmiş ünite tarafından yönetilmeli ve sadece 
Master üniteye uygulanmalıdır.

Hidrolik modüllü olarak teslim edilen üniteler
Master/Slave olarak çalışma ancak ünitelerin paralel bağlanmış 
olmalarıyla mümkündür:

 ● Master/Slave grubunun yönetimi ilave sensör içermeyen su girişi 
üzerinden gerçekleştirilir (standart konfigürasyon (bakınız 1. 
durum)).

 ● Aynı şekilde ortak su borusu tesisatına iki ilave sensör eklenmesiyle 
su çıkışı üzerinden de gerçekleştirilebilir (bakınız 2. durum).

Her ünite kendine ait su pompasına kumanda eder.

Hidrolik modülsüz olarak teslim edilen üniteler
Ünitelerin paralel bağlanması ve kurulumcu tarafından monte edilmiş 
tek bir ortak pompa olması halinde her üniteye kesme vanalarının 
takılması zorunludur. Açılış ve kapanış sırasında her ünitenin yönetimi 
tarafından devreye alınır veya devreden çıkarılırlar (bu durumda 
kesme vanaları su pompasına ayrılmış çıkışlar kullanılarak kontrol 
edilir). Bağlantılar için yönetim kılavuzuna bakınız.

ÖNEMLİ:

Master/Slave grubunun çalışmasına olanak sağlamak için her iki 
ünitenin de Master/Slave opsiyonuyla donatılmış olması gerekir

Ünitelerin birinde veya ikisinde birden değişken hızlı pompa opsiyonu 
mevcutsa kontrol modunun basınç farkına göre ayarlanmaması 
önemle tavsiye edilir.

Aynı set değeri kullanarak sıcaklık farkı modunun konfigüre edilmesi 
önerilir. 

1 2

1 er cas : fonctionnement en parallèle - régulation sur
entrée d’eau pour un module hydraulique

1 2

2ème cas : fonctionnement en parallèle - régulation 
sur sortie d’eau pour un module hydraulique

T
T

Açıklama:
1 Master ünite

2 Slave ünite

Master ve Slave ünitelerin elektrik kutuları

Su girişi

Su çıkışı

Her ünite için su pompaları (hidrolik modüllü ünitelerde standart 
olarak pakete dahildir)

T Su çıkışından kontrol için Master ve Slave ünitelerin her birinin slave kartı 
üzerindeki kanal 1'e bağlanacak olan ilave sensörler
İletişim veri yolu

İlave iki sensörün bağlantısı

Geri tepmeyi önleme klapesi

1. durum: paralel bağlantılı çalışma -  
bir hidrolik modülü için su girişinden yönetim

2. durum: paralel bağlantılı çalışma -  
bir hidrolik modülü için su çıkışından yönetim
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12.2.5 Düşük sıcaklıkta / Çok düşük sıcaklıkta glikol/su 
karışımı opsiyonları
Bu opsiyon, 0°C'de (düşük sıcaklıkta glikol/su karışımı opsiyonu) / 
-15°C'de (çok düşük sıcaklıkta glikol/su karışımı opsiyonu) glikol/su 
karışımı üretimine olanak sağlar 

Ünite içinde bir emme tüpü izolasyon cihazı (sadece çok düşük 
sıcaklıkta glikol/su karışımı için) ve havalandırma için frekans 
varyatörleri bulunur.

Çalışma aralığı, emme basıncına bağlıdır ve bu emme basıncı da şu 
etkenlere göre değişir:

 ● glikolün tipi,
 ● konsantrasyonu,
 ● debisi,
 ● glikol solüsyonunun sıcaklığı,
 ● kondensasyon basıncı (ortam sıcaklığı).

Örnek: % 45 etilen glikol ve -15°C sıcaklıkta tuzlu su (girişte 
-10°C) ile çalışırken maksimum çalışma ortam sıcaklığı yaklaşık 
33°C olacaktır.

İşletim aralığı
% 45 etilen glikol ile
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Evaporatör su çıkış sıcaklığı (°C)

       Düşük sıcaklık opsiyonu
       Çok düşük sıcaklık opsiyonu

Donma koruması
Evaporatörün düşük basınç ve donma koruması su döngüsünde 
bulunan antifriz seviyesine bağlıdır.

Evaporatörün pinch sıcaklığı (LWT – SST) ve donma koruması bu 
seviyeye göre değişir.

Bu nedenle, ünitenin ilk çalıştırılması sırasında döngüde bulunan 
antifriz seviyesinin kontrol edilmesi (örnek almadan önce iyi bir karışım 
sağlamak üzere 30 dakika çalıştırılmalıdır) önem taşır.

Ölçülen konsantrasyon seviyesine bağlı olarak donma korumasını 
belirlemek üzere üreticinin verilerine bakınız. 

Donma koruması sıcaklığı ünitenin yazılım parametrelerine girilmelidir.

Bu değer aşağıdaki limitleri belirlemek için kullanılır:

1. Evaporatör donma koruması.
2. Düşük basınç koruması.

Düşük veya çok düşük sıcaklık kurulumlarının üretici tarafından 
gerçekleştirilmesi önerilir.

Bilgi sağlamak amacıyla, laboratuarımızda kullanılan farklı antifrizlere 
göre tedarikçi tarafından verilen koruma değerleri aşağıdadır (değerler 
tedarikçilere göre değişebilir):

Glikol kütle % 
değeri

Donma noktası, °C 
etilen glikol

Donma noktası, °C 
propilen glikol

10 -3,8 -2,6

15 -6,1 -4,3

20 -8,8 -6,6

25 -11,8 -9,6

30 -15,2 -13

35 -19,1 -16,7

40 -23,6 -20,7

45 -29 -25,3

Örneğin, yukarıdaki tabloya göre döngüde ölçülen etilen glikol kütle 
konsantrasyonu % 35 ise, yazılıma -19,1°C değeri girilmelidir. 

Glikol seviyesinin yılda en az bir defa kontrol edilmesi ve kontrol 
ünitesinin ölçülen donmaya karşı koruma değerine göre ayarlanması 
hayati önem taşır.

Bu prosedür, su veya antifriz solüsyonu takviyesi yapıldığında 
sistematik olarak uygulanmalıdır.

Aşağıdaki eğride su çıkış sıcaklığına bağlı olarak görülmesi gereken 
minimum donmaya karşı koruma sıcaklıkları verilmiştir.

Minimum donma koruması
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Evaporatör su çıkış sıcaklığı (°C)

NOT:
 ● Ünitede düşük hava sıcaklığıyla donmaya karşı koruma 

sağlanıyorsa tuzlu su yüzdesi de uygun biçimde değerlendirilmelidir.
 ● Hidrolik modül bulunan ünitelerde olabilecek maksimum glikol 

seviyesi % 45'tir.
 ● -15°C salamura sıcaklığı sadece % 45 etilen glikol ile sağlanabilir.
 ● Önerilen maksimum sıcaklık farkı 5K'dir.

ÖNEMLİ: 

% 20'nin altındaki glikol konsantrasyonları için salamuranın zarar 
verici etkileri nedeniyle korozyon oluşması riskini ortadan kaldırmak 
üzere uygulamanın özelliklerine uygun bir korozyon önleyici kullanmak 
çok önemlidir.

Glikol mevcudiyeti pompa contalarının servis ömrünü azaltır. 
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Contaların veya pompaların şu koşullarda değiştirilmesi önerilir:

 ● Su kullanan uygulamalarda her 40 000 saatten sonra,
 ● % 30'un üzerindeki glikol konsantrasyonlarının kullanıldığı 

uygulamalarda her 15 000 saatte bir.
Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için makinenin girişine ve çıkışına 
izolasyon vanaları yerleştirilmesi önerilir.

12.2.6 Değişken basınç verebilen fanlara sahip üniteler 
(XTraFan opsiyonu)
Kanal bağlantısına uygun ünitelerde fan çıkışına bağlantı yapılması 
önerilir ve bu üniteler bir makine odasına yerleştirilebilir. 

Bu tür bir kurulumda hava soğutmalı eşanjörlerden çıkan sıcak veya 
soğuk havanın binadan tahliyesi fanlar ve hava kanalları üzerinden 
yapılır ve bu durum hava devresinde basınç düşüşüne neden olur. 

Fan çıkışına hava kanalı takıldığında hava akışının engellenmesi 
nedeniyle bir basınç düşüşü gerçekleşir.

Dolayısıyla, bu opsiyonda standart ünitelere oranla daha güçlü fan 
motorları kullanılır.

Kanalın uzunluğu, kesiti ve yön değişimlerine bağlı olarak her bir 
kurulum için bu basınç düşmesi farklı olur.

Bu opsiyonla donatılmış kanal bağlantılı üniteler, hava tahliyesi 
sırasında modellerine bağlı olarak maksimum 180 Pa veya 240 Pa 
basınç düşüşü oluşturacak kanallarla çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Sistemin kanallarındaki basınç düşüşlerinin karşılanabilmesi ve aynı 
zamanda her bir devrede optimum hava akışının sağlanabilmesi için 
hızda 19 dev/sn'yi bulan değişimler uygulanır. 

Belirli bir devredeki fanların hepsi aynı anda aynı hız ile çalışır.

Soğutma / ısıtma modlarında tam yükte veya kısmi yükte çalışırken 
ulaşılan hız, patentli bir algoritma tarafından kontrol edilir. Bu algoritma 
sürekli olarak kondensasyon / evaporasyon sıcaklığını optimize eder 
ve sistemin çalışma koşulları ve kanallardaki basınç düşüşü ne olursa 
olsun en iyi enerji verimliliği (EER / COP) değerlerini sağlar.

Belirli bir kurulum için ihtiyaç duyulursa, ünitenin maksimum fan hızı 
Servis konfigürasyon menüsünden ayarlanabilir. Bu değişiklik için 
yönetim kitapçığına bakınız.

Konfigüre edilen maksimum hız hem soğutma hem de ısıtma modları 
için geçerlidir.

Performans düzeyleri (kapasite, verimlilik, gürültü seviyesi) fan 
hızına bağlıdır. Kanal sisteminin ünite çalışma koşullarına olan etkisi 
konusundaki tahminlerin değerlendirmesi için üreticinin elektronik 
kataloğuna bakınız.

12.2.6.1 Kurulum
ÖNEMLİ: Kanala bağlanabilen üniteler ısıtma modunda 
çalışırken, ortam havasındaki nemin giderilmesi ve ayrıca hava 
eşanjörlerinin buzdan arındırılması sırasında önemli miktarda 
yoğuşma suyu ortaya çıkar; bu su için ünitenin kurulu olduğu 
tesiste çözüm getirilmelidir.

Kanal bağlantısı yapılabilen üniteler su geçirmeyen bir yüzeye 
monte edilmeli ve yoğuşma suyu ısı eşanjörlerinden etkili bir 
şekilde tahliye edilmelidir.

Benzer bir biçimde, dış sıcaklıkların düşük olduğu ve hava 
soğutmalı eşanjörlerin donduğu durumda buz çözme işlemi 
sonucu ortaya çıkan su toplanmalı ve ısı pompalarının bulunduğu 
salonda su basması riski ortadan kaldırılmalıdır.

Fanların her biri bir hız varyatörüyle kontrol edilir. Dolayısıyla, her bir 
devre bağımsız olarak çalışır.

Her bir soğutma devresinin kendi kanal sistemi olmalıdır; böylece 
farklı soğutma devrelerindeki hava soğutmalı eşanjörleri arasında aynı 
havanın dolaşması önlenir. 

Kanal bağlantısı yapılabilen ünitelerde her bir fan üzerinde fabrikada 
takılmış bir bağlantı arabirim çerçevesi bulunur; bu çerçeve hava 
kanalıyla fanın ait olduğu soğutma devresini birleştirir. 

Bu bağlantı arayüzünün hassas ölçüleri için üniteye ait boyutlandırılmış 
planlara bakınız.

12.2.6.2 Hava üfleme bağlantısı
Bağlantı arayüzünün hassas ölçüleri için üniteye ait boyutlandırılmış 
planlara bakınız.

Kanal şebekesiyle bağlantı sağlamak üzere üniteyle birlikte esnek bir 
manşon da verilir.

①		 Her bir tekli veya ikili kanala ait fan motoru erişim kapakları (700 x 700 mm)
②	 Bağlantı körük veya manşonları
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12.2.6.3 Hava kanalı içine monte edilen ünitelere ait kurallar
Emme veya üfleme ağızlarının paneller tarafından yanlışlıkla 
engellenmemesine dikkat ediniz (kapaklar veya diğer parçalar 
açıldığında performans azalması).

12.2.6.4 Xtra Fan bulunan makinelerin performansıyla ilgili 
düzeltme faktörleri
Soğutma/ısıtma kapasiteleri 160 Pa basınç için verilmiştir.
Diğer basınç düşmelerindeki performansları hesaplamak için aşağıdaki 
tabloda verilen katsayıları kullanabilirsiniz.

Xtrafan LD opsiyonu

LD 150-240 / LD 360-450
Kanal basınç 

düşüşü
Fan dönüş hızı 

(dev/sn)
Çekilen güçteki 

değişim
Soğutma 

kapasitesindeki 
değişim

0 12 0,943 1,019

50 13,33 0,962 1,012

100 14,66 0,98 1,006

130 15,46 0,99 1,003

160 16,26 1 1

200 17,31 1,012 0,998

240 18,36 1,023 0,996

LD 260-300 / LD 520-600
Kanal basınç 

düşüşü
Fan dönüş hızı 

(dev/sn)
Çekilen güçteki 

değişim
Soğutma 

kapasitesindeki 
değişim

0 12 0,943 1,019

50 13,33 0,962 1,012

100 14,66 0,98 1,006

160 16,26 1 1

200 17,31 1,012 0,998

240 18,36 1,023 0,996

Xtrafan ILD opsiyonu
Soğutma modu
ILD 150-200 / ILD 302-450

Kanal basınç 
düşüşü

Fan dönüş hızı 
(dev/sn)

Çekilen güçteki 
değişim

Soğutma 
kapasitesindeki 

değişim

0 12 0,943 1,019

50 13,33 0,962 1,012

100 14,66 0,980 1,006

130 15,46 0,990 1,003

160 16,26 1,000 1,000

200 17,31 1,012 0,998

240 18,36 1,023 0,996

ILD 240-300 / ILD 520-600
Kanal basınç 

düşüşü
Fan dönüş hızı 

(dev/sn)
Çekilen güçteki 

değişim
Soğutma 

kapasitesindeki 
değişim

0 15,83 0,929 1,018

50 16,81 0,944 1,016

100 17,78 0,964 1,014

130 18,36 0,978 1,011

160 18,36 1,000 1,000

180 18,36 1,019 0,991

Isıtma modu
ILD 150-200 / ILD 302-450

Kanal basınç 
düşüşü

Fan dönüş hızı 
(dev/sn)

Çekilen güçteki 
değişim

Soğutma 
kapasitesindeki 

değişim

0 18,36 0,990 1,016

50 18,36 0,990 1,012

100 18,36 0,990 1,009

130 18,36 1,000 1,005

160 18,36 1,000 1,000

200 18,36 1,000 0,994

240 18,36 1,010 0,981

ILD 240-300 / ILD 520-600
Kanal basınç 

düşüşü
Fan dönüş hızı 

(dev/sn)
Çekilen güçteki 

değişim
Soğutma 

kapasitesindeki 
değişim

0 18,36 1,000 1,026

50 18,36 1,000 1,02

100 18,36 1,000 1,011

130 18,36 1,000 1,007

160 18,36 1,000 1,000

180 18,36 1,001 0,993



 TR-57  AQUACIAT LD/ILD

12 - OPSİYONLAR
12.2.7 Su filtresi ve esnek bağlantı manşonları
Bu ekipmanlar, pompa içeren ürünlerde cihazla birlikte verilir, pompa içermeyen ürünlerde opsiyon olarak sunulur.

Çeşitli konfigürasyonlara ait ekipman çizimleri aşağıdadır:

LD / ILD 150 - 300 su filtresi opsiyonu

1

1
5

2 3 4

Bu opsiyonel ekipmanlar cihazla birlikte verilir

LD / ILD 302 - 600 su filtresi opsiyonu

3

3
2

4
3

1
5

1

LD / ILD 150 - 300 su filtresi + vidalı bağlantı opsiyonu

3

3
2

4

5

1

LD / ILD 302 - 600 su filtresi + vidalı bağlantı opsiyonu

3
3

3

2

4

5

1

LD / ILD 150 - 600 bağlantı hortumları opsiyonu

5

1

16

NOT: Hortumların minimum uzunluğu düz olarak 205 mm, minimum 
eğim yarıçapı ise 490 mm olmalıdır 

Açıklama:

 1 Çelik manşon

 2 800 µm süzgeçli filtre

 3 Pirinç konnektör

 4 Kesme vanası

 5 Victaulic kelepçe

 6 Hortum

Su girişi

Su çıkışı
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LD / ILD 150 - 300 su filtresi + bağlantı hortumları opsiyonu

4

6

1

1

3
2

3

5

NOT: Hortumların minimum uzunluğu düz olarak 205 mm, minimum 
eğim yarıçapı ise 490 mm olmalıdır

LD / ILD 302 - 600 su filtresi + bağlantı hortumları opsiyonu

2

5

1

1

6

3

3

4

NOT: Hortumların minimum uzunluğu düz olarak 205 mm, minimum 
eğim yarıçapı ise 490 mm olmalıdır

LD / ILD 150 - 300 su filtresi +  
bağlantı hortumları + vidalı bağlantı opsiyonu

3
6

6

2

4
1 53

NOT: Hortumların minimum uzunluğu düz olarak 205 mm, minimum 
eğim yarıçapı ise 490 mm olmalıdır

LD / ILD 302 - 600 su filtresi +  
bağlantı hortumları + vidalı bağlantı opsiyonu

3
6

6

2

3

4 1
5

3

NOT: Hortumların minimum uzunluğu düz olarak 205 mm, minimum 
eğim yarıçapı ise 490 mm olmalıdır

LD / ILD 150 - 600 su filtresi +  
bağlantı hortumları opsiyonu

3

6

5

1

Açıklama:

 1 Çelik manşon

 2 800 µm süzgeçli filtre

 3 Pirinç konnektör

 4 Kesme vanası

 5 Victaulic kelepçe

 6 Hortum

Su girişi

Su çıkışı
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12.2.8 Pompa kumanda ve koruması opsiyonları
Pompa kumanda ve koruması opsiyonları, makinenin haricinde 
kalan pompaların beslenmesine ve kontrolüne yönelik düzenekleri 
müşterilerin kullanımına sunmaktadır.

Bu düzenekler manyeto - termik devre kesici aracılığıyla bir elektrik 
koruması (sabit devirli ve değişken devirli pompalar) ile makinenin 
regülasyon sistemi tarafından yönetilen bir kumanda kontaktörü 
(sadece sabit devirli pompalar) içermektedir. 

Korumaların ve kumandaların boyutlandırılması, "Hidrolik modülün 
elektriksel özellikleri" bölümünde tanıtılan ve fabrikada monte edilmiş 
pompalar temel alınarak gerçekleştirilmektedir.

Değişken devirli harici pompalar için önerilen montaj:
Tekli pompa

CIAT ünitesi

VFD

Pompa

Çift pompa

CIAT ünitesi

VFD VFD

Pompa

CIAT donanımı Müşteri donanımı

12.2.9 Ünitenin free cooling şeklinde bir kuru soğutucu ile 
çalıştırma opsiyonu
12.2.9.1 - Çalışma prensibi
Üniteler free cooling sistemi olarak kuru soğutucular kullanıldığında 
sistemlerin çalışmasının optimize edilmesini sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır (klima sisteminin suyunu soğutmak için dış ortam 
havası düşük sıcaklığını kullanan yöntem).

Dış ortam havasının düşük olduğunda sağlanan maksimum etkinlik 
sayesinde bu sistem önemli ölçüde enerji ve maliyet düşüşü 
gerçekleştirilmesi olanağı sağlamaktadır.

Ünitenin TouchPilot regülasyon sistemi otomatik ve sürekli olarak 
optimizasyon sağlayan algoritmalar içermektedir: 

 ● kuru soğutucu fanlarının çalışması,
 ● su çevriminde debi değişimi, 
 ● soğutma kapasitesi (kuru soğutucu ve soğutma grubu 

birbirlerinden bağımsız olarak veya birlikte çalışabilir),
 ● kullanım moduna bağlı vanaların konumları.

Regülasyon su talimatı (set) değerini, dış hava sıcaklığını ve su 
çevriminin sıcaklığını (öncelik kuru soğutucuya verilmiştir) dikkate 
alarak optimum konfigürasyonu tanımlamaktadır.

Fanların ve su çevriminin değişken debisinin regülasyonu, sisteme 
ilave regülasyona gerek olmadan -20 °C'ye kadar inen dış hava 
sıcaklığında çalışma olanağı sağlar.

Dikkat: kuru soğutucunun ve soğutma grubunun her ikisinin de 
Free Cooling yönetimiyle donatılmış olması gerekir.

 

Groupe de 
refroidissement 

Bus de communication 

Free cooling 
aéroréfrigérant 

Régulation V2V 

OAT 

B

C

D

Free cooling modunda bir optimal çalışma için soğutma grubunun 
olması gereken konfigürasyonu:

 - su giriş sıcaklığının regülasyon durumunda olması,
 - değişken devirli pompa opsiyonu halinde delta sıcaklık farkının 

regülasyon durumunda olması.

Soğutma grubu

Kuru soğutuculu free 
cooling

İletişim veri yolu

V2V regülasyonu

NO

NF



AQUACIAT LD/ILD TR-60 

12.2.9.2 - Kuru soğutucu regülasyonu için iletişim
Bu opsiyonun seçilmiş olması halinde, kuru soğutucunun elektrik 
kutusuna özel bir elektronik kartın entegre edilmesi gerekir. Kuru 
soğutucu (AUX1 kartı) ile soğutucu arasına bağlanmış bir LEN veri 
iletişim yolu sistemin global regülasyonu için gereklidir.

Wago tipi bir 3 noktalı kablo (5 mm aralıklı veya eşdeğeri) ve blendajlı 
olmalıdır. 

Kuru soğutucunun elektrik kutusuna entegre edilmiş olan kartta dış 
hava sıcaklığı (işaret 1), su çevrimi geri dönüşü (işaret 3) ve kuru 
soğutucunun su çıkış sıcaklığı (işaret 2) sensörleri için analog girişler 
ve aynı şekilde fanların kumandası için sayısal çıkışlar mevcuttur.

Bu opsiyon sistem sanki iki farklı kısma ayrılmış gibi çalışmaktadır:

Soğutma grubu (free cooling opsiyonuyla birlikte):
 ● Kuru soğutucuyu kontrol etmek için özel regülasyon algoritmalarıyla 

birlikte LEN bağlantı donanımları.

Kuru soğutucu (free cooling opsiyonuyla birlikte):
 ● Giriş ve çıkışlarıyla AUX kartı,
 ● dışa yerleştirmek için ortam sıcaklığı sensörü,
 ● kuru soğutucu çıkış suyu sıcaklığı sondası (fabrikada montaj), 
 ● su çevrimi sıcaklık sondası (vanadan önceki ortak hortum üzerine 

monte edilmelidir), 
 ● 2 yollu iki vana ve 3 yollu bir vana için regülasyon ve 230 V 

beslemesi.
Kuru soğutucunun dış hava sıcaklığı ile ve su çevrimi sensöründeki 
sıcaklık arasındaki fark free cooling modunun devreye girmesinin 
mümkün olup olmadığını belirler.

12.2.9.3 - Fanların regülasyon konfigürasyonu 
Kurulmuş kuru soğutucuyla ilgili konfigürasyonu girmek için 
(fan sayısı, regülasyon tipi– sabit devir veya değişken devir),  
bakınız TouchPilot'un regülasyon kılavuzundaki talimatlara bakınız. 
Bu parametrelere göre TouchPilot regülatörü fanları regüle etmek için 
uygun sayıda çıkışı devreye alacaktır.

Fan motorlarının kullanım ömürlerinin uzamasını güvence altına 
almak amacıyla TouchPilot, tüm fanların otomatik olarak devreye 
girmesini çalışma sürelerine ve çalışma sayılarına bağlı olarak yönetir.

Birbirleriyle uyumlu fanların konfigürasyonları:
 - 1 ile 20 fan arası,
 - sabit veya değişken devirli,
 - 1 veya 2 sıra fan.

Fan katlarının düzenlenmesi için kuru soğutucunun elektrik şemasına 
bakınız.

12.2.9.4 – Su çevrimi üzerindeki vanalar
Free cooling sistemi 2 yollu iki vanaya ihtiyaç duyar (bir normal olarak 
açık, diğeri de normal olarak kapalı) veya 3 yollu bir vana, bunlar 
üniteyle veya kuru soğutucuyla birlikte verilmez. 

12 - OPSİYONLAR
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Ekipmanın optimum seviyede çalışmasını güvence altına almak 
ve aynı şekilde sunduğu tüm fonksiyonların optimizasyonunu 
sağlamak için üreticinin yetkili kıldığı bir yerel servis ile bir bakım 
sözleşmesi yapmanı önemle tavsiye edilir. Bu sözleşme ile her türlü 
çalışma bozukluğunun saptanması ve donanımınızda herhangi 
bir ciddi hasara yol açmaması için en kısa sürede düzeltilmesi 
amacıyla, üretici yetkili servisi uzmanlarınca donanımın düzenli 
olarak gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi olanağı sağlanacaktır. 
Üretici yetkili servisi ile yapılacak olan sözleşme, donanımınıza 
optimum bir kullanım ömrü sunmakla kalmayacak aynı zamanda 
üretici uzman personelinin yapacağı ekspertiz sayesinde enerji tüketimi 
açısından sisteminizin etkin bir şekilde yönetilmesini de sağlayacaktır.

Soğutucu makinelerin bakımının profesyoneller tarafından yapılması 
zorunludur bununla birlikte rutin kontroller yerel uzman teknisyenler 
tarafından da gerçekleştirilebilir. EN 378-4 standardına bakınız.

Soğutucu akışkanla ilgili tüm doldurma, boşaltma ve geri kazanım 
işlemlerinin kalifiye teknisyenler tarafından ve üniteye uygun 
ekipmanlarla gerçekleştirilmesi gerekir. Uygun olmayan her türden 
işlem soğutucu akışkanda kontrol edilemeyen kaçaklara ve basınç 
düşüşüne neden olabilir.

ÖNEMLİ: Her türlü müdahaleden önce grubun elektrik akımının 
kesildiğinden emin olunuz. Bir soğutma devresinin açılması, ardından 
vakumla boşaltılmasını ve devrenin sızdırmazlığının kontrol edilmesi 
işlemlerini de beraberinde getirir. Soğutucu devreye yapılacak 
herhangi bir müdahaleden önce bir akışkan transfer cihazı aracılığıyla 
cihazdaki soğutucu akışkanı boşaltılmalıdır.

Basit bir koruyucu bakım soğutucu grubunuzdan maksimum verim 
almanız olanak sağlar:

 ● Enerji performanslarında optimizasyon,
 ● Enerji tüketiminde azalma,
 ● Bileşenlerin kazaen hasar görmesinin engellenmesi,
 ● Önemli, uzun zaman isteyen ve büyük masraf açan müdahalelerin 

önlenmesi,
 ● Çevrenin korunması.

Soğutucu grup için AFNOR X60-010 standartlarına göre tanımlanmış 
olan beş bakım seviyesi mevcuttur.

NOT: Bu bakım kriterlerine uyulmaması veya 
aykırı davranılması, soğutucu grubunun garanti 
koşullarının yok sayılmasıyla sonuçlanacağı gibi 
üreticinin her türlü yükümlülüğünü de ortadan 
kaldırmaktadır.

13.1 1. seviye bakımı
Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi mümkün basit uygulamalar:

 ● Yağ izi mevcudiyetinin gözle kontrolü (soğutucu akışkan kaçağı 
işareti),

 ● Devrenin sızdırmazlığının kontrolü (her ay yapılmalıdır),
 ● Hava soğutmalı eşanjörlerin temizlenmesi (ilgili bölüme bakınız),
 ● Koruyucu elemanların yerlerinde ve uygun durumda olduklarının, 

kapak ve kaputların gereken şekilde kapalı olduklarının kontrolü,
 ● Makinenin çalışmaması halinde alarm verme durumunun kontrolü 

(Yönetim kılavuzuna bakınız),
 ● Likit gözetleme camından akışkanın doluluk durumunun kontrolü,
 ● Eşanjörün girişi ve çıkışı arasındaki sıcaklık farkının uygun 

olduğunun kontrolü,
 ● Genel olarak bir hasar olup olmadığının gözle kontrolü,
 ● Korozyon önleyici kaplamaların kontrolü.

13.2 2. seviye bakımı
Bu seviye elektrik, hidrolik ve mekanik konularında özel yetkinlikler 
gerektirir. Yerel olarak bu yetkinliklere sahip kişiler mevcut olabilir: bir 
bakım servisinin olması, sanayi siteleri, gerekli özel eğitimi almış alt 
üstleniciler.

Bu bakımın sıklığı yapılacak kontrolün türüne bağlı olarak aylık veya 
yıllık olabilir.

Bu koşullarda aşağıdaki bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
tavsiye edilir:

Önce tüm 1. seviye kontrollerini gerçekleştiriniz ve ardından:
Elektrik (yıllık kontroller):

 ● Yılda en az bir defa olmak üzere güç devrelerinin elektrik 
bağlantılarını sıkınız (Sıkma torkları tablosuna bakınız),

 ● Tüm kontrol ve kumandaların bağlantılarını kontrol ediniz gerekli 
olması halinde sıkınız,

 ● Tüm grupların ve cihazların etiketlerini kontrol ediniz ve eksik 
etiketlerin yerlerine yenilerine takınız (yapıştırınız),

 ● Elektrik kutusunun içinin tozunu alınız ve temizleyiniz. Üfleyerek 
bileşenlerin içine toz ve yabancı cisim kaçırmaya büyük özen 
gösteriniz, mümkün olduğunca elektrikli süpürge veya toz fırçaları 
kullanınız,

 ● Bağlantı baralarının arasındaki mesnetleri ve izolatörleri 
temizleyiniz (tozlar nemle veya kondensasyonla birleştiğinde fazlar 
arasındaki ve faz/toprak hatları arasındaki yalıtım mesafelerinin 
azalmasına neden olur),

 ● Elektrik korumalarının mevcut ve çalışır durumda olduklarını 
kontrol ediniz,

 ● Kumanda bileşenlerinin mevcut ve çalışır durumda olduklarını 
kontrol ediniz,

 ● Her seviyeden ısıtıcıların çalışır durumda olduklarını kontrol 
ediniz,

 ● Her 3 yılda bir veya 15000 saatlik çalışma sonunda sigortaları 
değiştiriniz (kullanım ömrü),

 ● Elektrik kutusuna herhangi bir şekilde su girmediğini kontrol 
ediniz,

 ● Ana elektrik kutusu ve frekans varyatörleriyle donatılmış ünitelerle 
ilgili olarak, hava filtrelerindeki elemanlarda uygun bir hava 
akımının oluşması engelleyecek kirlenme olmadığını kontrol 
ediniz.

Mekanik:
 ● Havalandırma alt sistemlerinin, fanların, kompresörlerin ve elektrik 

kutularının montaj cıvatalarının güvenli biçimde sıkıldığından emin 
olunuz

Hidrolik:
 ● Hidrolik devresine yapılacak olan her türlü müdahale sırasında 

hemen yakınında bulunan hava soğutmalı eşanjöre herhangi bir 
şekilde zarar vermemeye büyük özen gösteriniz,

 ● Hidrolik bağlantıları kontrol ediniz,
 ● Genleşme tankının durumunu kontrol ediniz (korozyonun 

mevcudiyeti veya gaz basıncında düşüş) ve gerekiyorsa 
değiştiriniz,

 ● Hidrolik devrenin havasını alınız (bakınız bölüm "Su debisi ayar 
prosedürü"),

 ● Su filtresini temizleyiniz (bakınız bölüm "Su debisi ayar prosedürü"),
 ● 20000 saatlik çalışmanın ardından pompa rakorunu ve 17500 

saatlik çalışmanın ardından pompa rulmanlarını değiştiriniz,
 ● Su debisi olmadığında devreye giren korumanın çalışmasını 

kontrol ediniz,
 ● Boru tesisatı termik izolasyonunun durumunu kontrol ediniz,
 ● Antifrizin konsantrasyonunu kontrol ediniz (Etilen Glikol veya 

Propilen Glikol),
 ● Eşanjördeki basınç farklılaşmasıyla su debisini kontrol ediniz,
 ● Isı taşıyıcı akışkanın durumunu veya suyun kalitesini kontrol 

ediniz,
 ● Çelik boruların korozyon durumlarını kontrol ediniz.
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Soğutma devresi:

 ● Grubun çalışma parametrelerini not ediniz önceki değerlerle 
karşılaştırınız ve durumu yorumlayınız,

 ● Yüksek basınç presostatlarının çalışmasını kontrol ediniz. Arızalı 
olmaları halinde değiştiriniz,

 ● Dryer filtrenin kirlenme durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa 
değiştiriniz,

 ● İlgili soğutma grubuna ait bir bakım karnesi tutunuz ve daima 
güncel olmasını sağlayınız.

Tüm bu çalışmalar, ilgili önlemlerinin alınmasını 
ve onlara harfiyen uyulmasını gerektirir: kişisel 
koruyucu donanımların kullanılması, her mesleğe 
ait kurallara uygun hareket edilmesi, yürürlükte 
olan yerel kararname ve düzenlemelere uyulması ve 
akıllıca gözlemler yapma.

13.3 3. seviye bakımı
Bu seviye bakımı konunun uzmanı olma / yetkinlik / özel alet ve edevat 
ve bilgi gerektirir. Sadece üretici, onun temsilcisi ve yetkilendirdiği kişi 
bu işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.

Bu bakım çalışmalarına aşağıdakileri örnek gösterebiliriz:
 ● Önemli bileşenin değiştirilmesi(kompresör, sulu eşanjör),
 ● Soğutma devresine yapılan bir müdahale (soğutucu akışkanla 

ilgili işlemler),
 ● Fabrikada yapılmış ve kilitlenmiş parametre ayarlarında değişiklik 

(uygulama değişimi),
 ● Soğutma grubunun yerinin değiştirilmesi veya parçalarına 

ayrılması,
 ● Bir bakım eksikliğini nedeniyle gerekli olan müdahale,
 ● Garanti kapsamındaki bir müdahale,
 ● Kalifiye bir uzmanın kullandığı sertifikalı bir kaçak detektörü ile 

yılda bir veya iki kez yapılan kaçak kontrolü.
 ● Atıkların en aza indirilmesini sağlamak için ürüne uygun malzeme 

ve alet kullanılarak soğutucu akışkan kaçak ve kayıplarını 
sınırlı ölçüde tutacak yöntemler uygulamak suretiyle kural ve 
düzenlemelere uygun bir şekilde yapılan soğutucu akışkan ve 
yağ transferleri.

 ● Mevcudiyeti saptanan tüm kaçakların vakit geçirilmeden 
onarılmaları gerekir

 ● Bakım işlemleri sırasında toplanan kompresör yağları soğutucu 
akışkan içermektedir ve bu içerik dikkate alınarak işlem görmelidir.

 ● Basınç altındaki soğutucu akışkanın açık hava ortamında 
boşaltılması yasaktır.

 ● Soğutma devresinin açılması halinde, işlemlerin bir günde 
bitirilmesi düşünülüyorsa tüm çıkışlara tapa takınız, eğer işlemlerin 
daha uzun sürede biteceği düşünülüyorsa devreye nötr bir gaz 
(örneğin azot) basınız.

13.4 Elektrik bağlantılarının sıkılığı

Parça / Cıvata tipi Makinedeki 
tanımı

Değer 
(N.m)

Müşteri tarafı PE giriş terminali (M8) PE 14,5
Giriş terminal vidaları
Terminal 56.395.0055.0 X100 10
Terminal 56.398.0055.0 14
Giriş anahtar aralığı vidaları
Anahtar - MG 28908 QS_ 8
Anahtar - MG 28910 8
Anahtar - MG 28912 8
Anahtar - MG 31102 15
kompresör kontaktörü kutup başı vidaları
Kontaktör LC1D12B7 KM* 1,7
Kontaktör LC1D18B7 1,7
Kontaktör LC1D25B7 2,5
Kompresör devre kesici kutup başı vidaları
Devre kesici 25507 QM* 3,6
Devre kesici 25508
Devre kesici 25509
Kontrol transformatörü kutup başı vidaları
Transformatör - 40958E TC 0,6
Transformatör - 40959E
Transformatör - 40888E
Transformatör - 40894E
Elektrik kutusundaki kompresör topraklama terminali
M6 Gnd 5,5
Kompresör topraklama bağlantısı
M8 Gnd 2,83
Devre kesici kutup başı vidaları (fan, pompa)
Devre kesici GV2ME08 QM_ 1,7
Devre kesici GV2ME10
Devre kesici GV2ME14
Kontaktör kutup başı vidaları (fan, pompa)
Kontaktör LC1K0610B7 KM 0,8 ile 1,3 

arası
Kontaktör LC1K09004B7
Kontaktör LC1K0910B7
Kontaktör LC1K0901B7

13.5 Temel cıvataların sıkma torkları

Cıvata tipi Kullanım Sıkma torku 
(Nm)

Sıkma torku 
(Nm)

CP ara parça kompresör desteği 30 30
M8 somun BPHE montaj(1) 15 15

M10 somun Kompresör vidası 30 30
M16 somun Kompresör montaj 30 30
Yağ somunu Yağ dengeleme hattı 75 75

M6 taptite vida Havalandırma desteği 7 7
M8 taptite vida Havalandırma motor 

desteği
13 13

H M8 cıvata Helix sabitleme 18 18
Panel cıvatası Metal paneller 4,2 4,2
H M6 cıvata Stauff kelepçe 10 10

Topraklama vidası Kompresör 2,8 2,8

(1) BPHE: Kaynaklı Plakalı Isı Eşanjörü
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13.6 Hava soğutmalı eşanjör
Kirlenme derecesini gözlemlemek için düzenli olarak serpantinleri 
kontrol etmenizi öneriyoruz. Bu kontrollerin sıklığı ünitenin kurulu 
olduğu ortamın özelliklerine sıkı sıkıya bağlıdır, özellikle kentsel ve 
endüstriyel ortamlara veya yapraklarını mevsime göre döken ağaçların 
yakın olduğu ortamlara göre değişiklik gösterir.

Serpantinlerin bakır borularının ve alüminyum kanatçıklarının 
bakımı ve temizliği için öneriler (RTPF):

 ● Serpantinlerin yüzeylerinin düzenli olarak temizlenmesi ünitenin 
çalışmasında büyük önem taşır.

 ● Kirlerin giderilmesi ve zararlı kalıntılardan arındırılması 
serpantinlerin kullanım ömrünün ve dolaysıyla da ünitenin kullanım 
ömrünün uzamasını sağlayacaktır.

 ● Kar yağması durumu için özel tavsiye: ünitenin uzun süreli 
kullanılmadığı zamanlarda serpantinlerin üzerinde kar birikmediğini 
düzenli olarak kontrol ediniz.

 ● Düşük basınçlı bir püskürtücü ve biyolojik olarak çözünebilen bir 
temizleme maddesi kullanarak serpantinleri tamamen temizleyiniz.

 ● Basıncın kontrol edilmesi ve kanatçıklara zarar verilmemesi çok 
önemlidir.

Mikro kanallı (MCHE) serpantinlerin bakımı ve temizlenmesiyle 
ilgili tavsiyeler:

 ● Serpantinlerin yüzeylerinin düzenli olarak temizlenmesi ünitenin 
çalışmasında büyük önem taşır.

 ● Kirlerin giderilmesi ve zararlı kalıntılardan arındırılması 
serpantinlerin kullanım ömrünün ve dolaysıyla da ünitenin kullanım 
ömrünün uzamasını sağlayacaktır.

 ● Serpantinlerin kullanım ömrünün uzamasını sağlamak için 
aşağıda belirtilen bakım ve temizleme prosedürleri düzenli 
bakımın öğelerinden birini oluşturmaktadır.

 ● Kar yağması durumu için özel tavsiye: ünitenin uzun süreli 
kullanılmadığı zamanlarda serpantinlerin üzerinde kar birikmediğini 
düzenli olarak kontrol ediniz.

 ● Serpantinlerin yüzeyindeki tozları düzenli olarak ve aşağıdan 
yukarıya doğru temizleyiniz, sulu temizleme sırasında fıskiyeyi 
yüzeye dik açı ile tutunuz. Tuttuğunuz suyun basıncı 6200 kPa 
(62 bar) değerini aşmamalı ve fıskiye açısı da serpantine göre 45° 
açıyı geçmemelidir. Fıskiyenin ucundaki su difüzörünün serpantin 
yüzeyine mesafesi en az 300 mm olmalıdır.

 ● Tüm bağlantıyı yumuşak bir Nylon, PolyPro® veya Tynex® fırça 
ile fırçalayarak düşük basınçlı bir musluk suyu ile temizleyiniz.

1. seviye temizliği: 
 ● Serpantinlerin yüzeyine veya şasi ile mesnetleri arasına yapışmış 

her türlü yabancı cismi veya kalıntıyı temizleyiniz.
 ● Serpantinleri her tür toz veya kalıntıdan temizlemek için düşük 

basınçlı ve kuru hava tutunuz.

2. seviye temizliği:
 ● 1. seviye temizliği işlemlerini gerçekleştiriniz.
 ● Uygun temizlik maddeleri kullanarak serpantinleri temizleyiniz.

Koruyucu gözlükler ve/veya maske dahil üzere sızdırma 
giysilerden ve eldivenlerden oluşan kişisel koruyucu donanımı 
mutlaka. Tüm bedeni örten bir giysi kullanmanız önemle tavsiye 
olunuz.

İlave işlem görmemiş serpantinler için kullanıcı tarafından 
onaylanmış özel temizlik ürünlerini üretici yedek parça sipariş 
ağı üzerinden temin edilmesi mümkündür. Bunların dışındaki her 
türlü ürünün kullanılması kesinlikle yasaktır. Temizlik ürününün 
uygulanmasından sonra su ile yıkama zorunludur (üretici 
standardı referansı RW01-25).

ÖNEMLİ: Geniş ağızlı difüzör olmaksızın basınçlı su kullanılması 
kesinlikle tavsiye edilmez. 

Şiddetli su püskürtme ile veya döner fıskiye ile yıkama kesinlikle 
yasaktır.

Havalı eşanjörleri temizlemek için 45 °C'den daha sıcak su veya 
akışkan asla kullanılmamalıdır.

Uygun şekilde ve düzenli aralıklarla (yaklaşık olarak her 3 ayda 
bir) yapılan temizlik işlemleri korozyon sorununun 2/3 oranında 
azalmasını sağlayacaktır. Temizlik işlemleri sırasında elektrik 
kutusunu mutlaka koruyunuz.

13.7 Sulu eşanjör
Aşağıdakileri kontrol ediniz:

 ● Müdahaleler sırasında izolasyonun sökülmediğini veya 
yırtılmadığını kontrol ediniz,

 ● Isıtıcıların ve sensörlerin uygun şekilde çalıştıklarını ve 
mesnetlerindeki konumlarını kontrol ediniz,

 ● Sulu eşanjör tarafının temizlik durumunu (kaçak belirtisi izler) 
kontrol ediniz,

 ● Yerel yönetmeliklerde istenilen periyodik kontroller yapılmış 
olmalıdır

13.8 Frekans varyatörü

Frekans varyatörüne yapılacak her türlü müdahaleden 
önce devrenin akımının kesilmiş olduğunu 
ve akım olmadığını kontrol ediniz (hatırlatma: 
kondansatörlerin deşarj olma süresi: disjonktörden 
akımın kesilmesinden itibaren 5 dakikadır). Frekans 
varyatörü üzerinde yapılacak olan her türlü 
müdahaleyi veya değiştirme işlemlerini sadece 
konunun uzmanı ve yetkili bir kişi gerçekleştirebilir.

Frekans varyatörüyle ilgili bir alarm veya sürüp giden bir arıza 
durumunda üretici yetkili servisini arayınız.

Ünitelerin donatılmış olduğu frekans varyatörlerine değiştirme halinde 
herhangi bir dielektrik testi uygulanmasına gerek yoktur çünkü teslimat 
öncesinde sistematik olarak test edilirler. Ayrıca frekans varyatörüne 
monte edilmiş olan filtreleme elemanlarının ölçümlerin hatalı 
çıkmasına neden olabilecekleri gibi hasar görmeleri de mümkündür. 
Bir bileşenin izolasyonunu (fan ve pompa motorları, kablolar…) test 
etmek gerekli olduğunda, frekans varyatörünün elektrik devresinden 
ayırılması gerekir.

13.9 Soğutucu akışkan hacmi
Grubun soğutucu akışkan durumunun uygunluğunu öğrenmek 
gerektiğinde ünitenin "soğuk" modunda çalıştırılması ve gerçek alt-
soğutma fonksiyonun kontrol edilmesi gerekir.

İlk dolum miktarına göre küçük miktarda akışkan kaçağı ve soğutucu 
akışkan eksikliği "soğuk" modunda çalıştırma sırasında hissedilir 
ve hava soğutmalı eşanjör çıkışında sağlanan alt-soğutma değerini 
etkiler, buna karşın "sıcak" modda çalıştırmada bu eksiklik hissedilmez.

ÖNEMLİ: bir kaçağın ardından, "sıcak" modda çalıştırma ile doluluk 
optimizasyonu uygulamasının yapılması mümkün değildir. Bu nedenle 
akışkan ilavesi yapılması gerekliliğinin kontrolü sırasında ünitenin 
zorunlu olarak "soğuk" modunda çalıştırılması gerekir.
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13.10 Soğutucu akışkanın özelliği
R410A'nın özellikleri

Doygunluk sıcaklıkları (°C) relatif basınca dayalıdır (kPa cinsinden).
Doygunluk 

sıcaklığı
Rölatif basınç Doygunluk 

sıcaklığı
Rölatif basınç Doygunluk 

sıcaklığı
Rölatif basınç Doygunluk 

sıcaklığı
Rölatif basınç

-20 297 4 807 28 1687 52 3088
-19 312 5 835 29 1734 53 3161
-18 328 6 864 30 1781 54 3234
-17 345 7 894 31 1830 55 3310
-16 361 8 924 32 1880 56 3386
-15 379 9 956 33 1930 57 3464
-14 397 10 987 34 1981 58 3543
-13 415 11 1020 35 2034 59 3624
-12 434 12 1053 36 2087 60 3706
-11 453 13 1087 37 2142 61 3789
-10 473 14 1121 38 2197 62 3874
-9 493 15 1156 39 2253 63 3961
-8 514 16 1192 40 2311 64 4049
-7 535 17 1229 41 2369 65 4138
-6 557 18 1267 42 2429 66 4229
-5 579 19 1305 43 2490 67 4322
-4 602 20 1344 44 2551 68 4416
-3 626 21 1384 45 2614 69 4512
-2 650 22 1425 46 2678 70 4610
-1 674 23 1467 47 2744
0 700 24 1509 48 2810
1 726 26 1596 49 2878
2 752 25 1552 50 2947
3 779 27 1641 51 3017
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14.1 Çalışma dışı bırakma
Cihazları enerji kaynaklarından ayırınız, tamamen soğumalarını bekleyiniz ardından tam bir boşaltma uygulayınız.

14.2 Sökme tavsiyeleri
Uygun kaldırma düzenekleri kullanınız.

Geri dönüşüm amacıyla veya kararnamelere uygun şekilde kurtulmak için bileşenleri yapıldıkları malzemeye göre ayırınız.

Cihazı oluşturan herhangi bir bileşenin başka bir amaçla kullanılmayacağından emin olunuz.

14.3 İşlemek için toplanması gereken akışkanlar
 ● Soğutucu akışkan
 ● Isı taşıyıcı akışkan: tesisatın tipine göre, su, glikollü su…
 ● Kompresör yağı

14.4 Geri dönüşüm için toplanması gereken malzemeler
 ● Çelik
 ● Bakır
 ● Alüminyum
 ● Plastikler
 ● Poliüretan köpük (izolasyon malzemesi)

14.5 Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (DEEE)
Kullanım ömürleri sona erdiğinde, cihazların profesyoneller tarafından sökülmesi, içindeki akışkanların boşaltılması ve ardından elektrikli ve 
elektronik ekipman atıkları (DEEE) konusunda yetkili kuruluşlar tarafından işlenmeleri gerekir.
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(MAKİNE DOSYASINA KOYMAK İÇİN KULLANINIZ)

Başlangıç bilgileri
Şirketin adı:...............................................................................................................................................................................................................
Kurulumun yeri: ........................................................................................................................................................................................................
Kurulumu yapan üstlenici: ........................................................................................................................................................................................
Distribütör: ................................................................................................................................................................................................................
İlk çalıştırmayı yapan: ..............................................................................  Tarih:  ...................................................................................................

Donanım

AQUACIATPOWER LD ST / HE modeli:........................................................... Seri numarası ...................................................................................

Kompresörler

Devre A              Devre B
1. # modeli ..........................................................................................................................  1.  # modeli .............................................................................................................
 Seri numarası .................................................................................................................    Seri numarası ....................................................................................................
  
2. # modeli ..........................................................................................................................  2.  # modeli .............................................................................................................
 Seri numarası .................................................................................................................    Seri numarası ....................................................................................................

3. # modeli ..........................................................................................................................  3.  # modeli .............................................................................................................
 Seri numarası .................................................................................................................    Seri numarası ....................................................................................................

4. # modeli ..........................................................................................................................  4.  # modeli .............................................................................................................
 Seri numarası .................................................................................................................    Seri numarası ....................................................................................................

Hava kontrol ekipmanları
Üretici  ........................................................................................................................................................................................................................................................................
# modeli ................................................................................................................................  Seri numarası ...........................................................................................................
 
Üniteler ve tamamlayıcı hava aksesuarları .................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ekipman ön kontrolleri
Taşınma sırasında hasar oluştu mu? ....................................................................................  Evet ise, nerede? ......................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bu hasar ünitenin çalıştırılmasına engel olur mu? ......................................................................................................................................................................................................

 Ünite düz bir zemin üzerine oturtuldu
 Güç kaynağı, ünitenin veri etiketinde belirtilen değerdedir
 Elektrik devresi kablolaması istenilen değerlerdedir ve uygun şekilde döşenmiştir
 Ünitenin toprak hattı bağlantısı yapıldı
 Elektrik devresi koruması gereken değerlerdedir ve uygun şekilde monte edilmiştir
 Tüm kutup başları sıkıldı
 Çapraz bağlama olmaması için tüm kablolar ve termik dirençler gözden geçirildi
 Tüm fiş grupları sıkıca yerlerine oturtuldu

Hava sistemlerinin kontrolü
 Tüm havalandırma grupları çalışır durumda
 Tüm soğuk su vanaları açıldı
 Akışkan boruları tesisatı uygun şekilde bağlandı
 Sistemdeki tüm hava boşaltıldı
 Soğuk su pompası doğru yönde dönüyor.  Amper: Nominal...............  .........................................................................Gerçek...................
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Ünitenin çalıştırılması
  Soğuk su pompası kontaktörü ile soğutucu arasındaki kablolama doğru olarak yapıldı
  Yağ seviyesi gereken şekilde
  Ünite, sızıntılar açısından baştan aşağı (rakorlar da dahil) kontrol edildi
  Soğutucu akışkan kaçakları saptandı, onarıldı ve bildirildi

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Fazlar arası akım dengesizliğinin kontrolü: AB................ AC.... ..............  BC........................
Ortalama gerilim =  ...................................................  (Bakınız kurulum talimatları)
Maksimum sapma =  ................................................  (Bakınız kurulum talimatları)
Faz dengesizliği =  ....................................................   (Bakınız kurulum talimatları) ...............

 Faz dengesizliği değeri % 2'den düşük

UYARI

Faz dengesizliği değerinin % 2'den yüksek olması halinde soğutucuyu kesinlikle çalıştırmayınız. Destek için yerel elektrik 
şebekesi yetkilisine başvurunuz.

Gelen tüm elektrik akımlarının değerleri nominal gerilim aralıkları içinde
  Kompresör karterinin ısıtıcısı son 6 saattir çalışıyor

Evaporatör su çevrimi kontrolü
Su çevrimi hacmi  = ...................  (litre)
Hesaplanan hacim  = ...................  (litre)
Klima fonksiyonu için 2,5 litre/kW olarak nominal kapasite 
Klima fonksiyonu için 6,50 litre/kW olarak nominal kapasite

 Çevrim hacmi doğru olarak oluşturuldu
 Çevrim dahil korozyon inhibitörünün doğru miktarı ....... litre ..........................................
 Çevrim için doğru donmaya karşı koruma eklenir (gerekiyorsa) ................................ ....... litre .....................................
 Su borularına, evaporatöre kadar elektrikli ısıtıcı uygulandı
 Su geri dönüş hattı boru tesisatı 1,2 mm göz aralıklı bir süzgeçli filtre ile donatıldı

Evaporatördeki (hidrolik modül yok ise) basınç düşüşünün veya ESP*'nin (hidrolik modül varsa) kontrol edilmesi
Evaporatör girişi =  ...................................................  (kPa)
Evaporatör çıkışı =  ..................................................  (kPa)
Basınç düşüşü (Giriş - Çıkış) =  ................................  (kPa)

*ESP: (External Static Pression) Dış Statik Basınç

UYARI
Tesisatın nominal çalışma koşulunda debiyi saniyede litre olarak saptamak için basınç düşüşü değerini evaporatörün 
debi/basınç düşüşü eğrisinden hesaplayınız.
Debiyi nominal değerinde sabitlemek için gerekli olması halinde ayar vanasını kullanınız.
Hidrolik modüle sahip ünitelerde debi ünite kontrolü tarafından gösterilmiştir (Bkz. AQUACIAT Yönetim kitapçığı).

 Basınç kaybı eğrisinden elde edilen debi değeri, l/s =  ......................  
 Nominal debi, l/s =  ..............................................  
 l/s olarak debi değeri ünitenin minimum debisinden daha yüksek
 l/s olarak debi değeri teknik verilerde belirtilen değerle uyumlu  ........................................ (l/s)



AQUACIAT LD/ILD TR-68 

15 - ÜNİTENİN DEVREYE ALINMASI SIRASINDA ÜRETİCİ YETKİLİ SERVİSİNE 
BAŞVURMADAN ÖNCE KURULUMCU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
GEREKEN KONTROLLERİN LİSTESİ

QUICK TEST gerçekleştirilmesi (Üretici yetkili servisine başvurunuz): 

Kullanıcı menüsü konfigürasyonunun incelenmesi ve belirtilenlerin kayıt edilmesi

Dolum sekansının seçilmesi ...........................................................................................................................................................................................................
Güç yükselme eğiminin seçilmesi ...................................................................................................................................................................................................
Çalışmaya başlama süresi .............................................................................................................................................................................................................
Pompaların kontrolü .......................................................................................................................................................................................................................
Talimat (set) değerini yeniden ayarlama modu ...............................................................................................................................................................................
Gece modu kapasite limiti ..............................................................................................................................................................................................................

Ayar değerleri yeniden giriniz

Soğutucuyu çalışmaya başlatmak için

Uyarı
Bu makineyi çalıştırmaya başlamadan önce tüm servis vanalarının açık ve pompanın çalışır halde olduğundan emin 
olunuz. Tüm kontroller gerçekleştirildikten sonra ünitenin çalıştırılması aşamasına geçebilirsiniz.

Ünite düzgün şekilde çalışmaya başladı ve devam ediyor

Sıcaklıklar ve basınçlar

UYARI
Makine çalışmaya başladıktan ve bir süre çalışması sürdükten sonra basınç değerleri stabil hale geldiğinde aşağıdakileri 
kayıt ediniz:
Evaporatöre su girişi .......................................................................................................................................................................................................................
Evaporatör su çıkışı ........................................................................................................................................................................................................................
Ortam sıcaklığı  ..............................................................................................................................................................................................................................
Devre A emme basıncı ...................................................................................................................................................................................................................
Devre B emme basıncı ...................................................................................................................................................................................................................
Devre A basma basıncı ...................................................................................................................................................................................................................
Devre B basma basıncı ..................................................................................................................................................................................................................
Devre A emme sıcaklığı  .................................................................................................................................................................................................................
Devre B emme sıcaklığı .................................................................................................................................................................................................................
Devre A üfleme sıcaklığı .................................................................................................................................................................................................................
Devre B üfleme sıcaklığı .................................................................................................................................................................................................................
Devre A akışkan borusu sıcaklığı ...................................................................................................................................................................................................
Devre B akışkan borusu sıcaklığı ...................................................................................................................................................................................................

NOTLAR:
........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
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