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ÖNSÖZ

KISALTMALAR

Bu dokümanın amacı AQUACIAT LD hava soğutmalı sıvı soğutucularda ve 39-160 kW soğutma/ısıtma kapasitesine sahip 
AQUACIAT ILD iki yollu ısı pompalarında kullanılan Connect Touch kontrol sisteminin temel fonksiyonları konusunda genel bir 
bakış sunmaktır.

Bu kılavuzdaki talimatlar, kontrol sisteminin kurulumu, başlatılması ve faaliyeti ile ilgili iyi uygulamaları açıklayan bir kılavuz olarak 
verilmiştir. Bu doküman ekipmanın doğru çalıştırılması için gereken tam bakım prosedürlerini içermez. Makinenin doğru biçimde 
çalışmasını sağlamak üzere, hem bu kılavuzda verilen hem de ayrıca IOM Makinesine ait kurallara uyulmalıdır.

Cihazın optimum çalışmasını ve tüm işlevlerinin optimizasyonunu sağlamak üzere konunun uzmanı bir Servis Mühendisinden 
destek alınması şiddetle tavsiye edilir.

Bu dokümanda sözü edilen bazı opsiyonel parçaların, fonksiyon, opsiyon veya aksesuarların ürününüz için mevcut olmayabileceğini 
unutmayın. Kapak sayfalarındaki resimler sadece tanıtım amaçlıdır ve herhangi bir satış teklifinin veya satış sözleşmesinin parçası 
değildir.

ÖNEMLİ: Bu kılavuzda yer alan bütün kullanıcı arayüzü ekran resimleri İngilizce metin içerir. Sistemin dili değiştirildiğinde 
tüm etiketler kullanıcının seçtiği dilde olacaktır.

Herhangi bir çalışmaya başlamadan önce lütfen tüm talimatları okuyun. Tüm güvenlik önlemlerine dikkat edin.

Burada sunulan bilgiler sadece müşterilerin cihazı çalıştırmasına ve bakımını yapmasına yöneliktir ve Üretici'nin izni olmadan 
çoğaltılması, değiştirilmesi veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır.

Bu kılavuzda soğutma devreleri devre A ve devre B olarak anılır. A devresindeki kompresörler A1, A2, A3, olarak B devresindekiler 
ise B1, B2 olarak etiketlenmiştir.

GTB Bina Yönetim Sistemi
DGT Deşarj Gazı Sıcaklığı
EHS Elektrikli Isıtıcı Kademesi
EXV Elektronik Genleşme Vanası
DCFC Kuru Soğutucu Serbest Soğutma 
LED Işık Veren Diyot
LEN Sensör Veri Yolu (ana kartı slave kartlara bağlayan dahili iletişim veri yolu)
Local-Off/LOFF Çalışma tipi: Yerel Kapalı
Local-On/L-C Çalışma tipi: Yerel açık modu
Local-Schedule/L-SC (Yerel Zamanlama) Çalışma tipi: Bir zaman planını takip eden Yerel Açık
Master mode/Mast (Master modu/Mast) Çalışma tipi: master ünite (master/slave düzeneği)
Network mode/Net (Ağ modu/Net) Çalışma tipi: Ağ
Remote mode/Rem (Uzak modu/Rem) Çalıştırma tipi: Uzak kontaklar
OAT Dış Hava Sıcaklığı
SCT Doymuş Yoğuşma Sıcaklığı
SST Doymuş Emme Sıcaklığı
EWT Giriş Suyu Sıcaklığı
LWT Çıkan Su Sıcaklığı

Kapak sayfalarındaki fotoğraflar sadece tanıtım amaçlıdır ve herhangi bir satış teklifinin veya satış sözleşmesinin parçası 
değildir. Üretici, önceden bildirimde bulunmadan tasarım değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
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1 - GÜVENLİK KONULARI
1.1	 Emniyet	kuralları
Özellikle kuruluma yönelik bazı etkenler göz önünde 
bulundurulmazsa ekipmanın kurulumu, başlatılması ve 
servis verilmesi tehlikeli olabilir: çalışma basınçları, elektrikli 
bileşenler, voltajlar ve kurulum yeri (yükseltilmiş pervazlar ve 
çatma yapılar). 

Ekipmanın kuruluşunda ve çalıştırılmasında sadece konunun 
uzmanı kurulum mühendisleri ve tam eğitimli teknisyenler 
yetkilidir. 

Servis kılavuzu, kurulum ve çalıştırma kılavuzları ve ekipmanın, 
bileşenlerin ve birlikte ayrı olarak sunulan diğer parçaların 
üzerinde sabitlenmiş olan etiketler okunmalı, anlaşılmalı ve 
uygulanmalıdır. 

Üreticinin talimatlarına uyulmaması yaralanmalara veya ürünün 
hasar görmesine neden olabilir.

 ● Tüm güvenlik standartlarına ve uygulamalarına uygun 
hareket edilmelidir.

 ● Güvenlik gözlüğü ve eldiven kullanın.
 ● Ağır cisimleri hareket ettirmek için uygun araçlar kullanın.
 ● Üniteleri dikkatli bir şekilde hareket ettirin ve yavaşça 

yerleştirin.

DİKKAT

Ekipmanın kurulumunda ve bakımında sadece uzman servis 
teknisyenleri görev almalıdır.

1.2 Emniyet önlemleri
Sadece CEI (Uluslararası Elektrik Komisyonu) tarafından 
getirilmiş olan önerilere uygun şekilde eğitim görmüş ve 
sertifikalı kişilerin elektrikli bileşenlere erişimine izin verilebilir.

Herhangi bir çalışmaya girişmeden önce cihaza gelen tüm 
elektrik kaynaklarının kapatılmış olması özellikle tavsiye edilir. 
Ana devre kesici veya izolatör üzerinden ana güç kaynağını 
kapatın. 

ÖNEMLİ: Ekipman elektromanyetik sinyaller kullanır ve yayar. 
Ekipmanın elektromanyetik uyumluluk açısından tüm geçerli 
yönetmeliklere uygun olduğu testlerle gösterilmiştir.

DİKKAT

Elektrik çarpması riski! Ana devre kesici veya izolatör 
kapalı olsa da, belirli bazı devreler ayrı bir güç kaynağına 
bağlı olabilir ve üzerlerinde hala enerji bulunabilir.

DİKKAT

Yanık riski! Elektrik akımı nedeniyle bileşenler ısınabilir. 
Güç kablosu, elektrik kabloları ve uç noktaları, kablo bağlantı 
kutusu kapakları ve motor çerçeveleri üzerinde çalışırken çok 
dikkat edilmelidir.



  TR - 5 AQUACIAT

2 - KONTROL GENEL BAKIŞ
2.1 Kontrol sistemi
AQUACIAT LD (Sadece soğutucu üniteler) ve AQUACIAT ILD 
(Isı pompaları) üniteleri kullanıcı arayüzü ve iletişim cihazları 
için konfigürasyon aracı olarak kullanılabilecek Connect Touch 
kontrol ünitesiyle birlikte sunulur. 

Connect Touch şu türlerdeki üniteleri regüle etmek için kullanılan 
bir elektronik kontrol sistemidir:
 � AQUACIAT LD hava soğutmalı sıvı soğutucular
 � AQUACIAT ILD iki yollu ısı pompaları

Connect Touch tek başına çalışan bir sistem olarak işlev görebilir 
veya Modbus TCP/IP, BACnet/IP iletişimi veya Lon iletişimi 
kullanılarak bina yönetim sistemine bağlanabilir.

Ünitelere standart sabit hızlı fanlar takılabilir veya opsiyon olarak 
değişken hızlı fanlar kullanılabilir. Değişken hızlı fanlar ünitenin 
meşgul olduğu veya olmadığı zamanlarda enerji kullanımını 
azaltabilir, yoğuşma veya buharlaşma basıncı kontrolü sunar 
ve fanın, yumuşak bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar. 

Hem soğutucularda hem de ısı pompalarında sistem sabit hızlı 
pompaları veya bir hidronik modül ile değişken hızlı pompaları 
kontrol edebilir. 

ÖNEMLİ: Bu dokümanda sözü edilen bazı opsiyonel 
parçaların, fonksiyon, opsiyon veya aksesuarların 
ürününüz için mevcut olmayabileceğini unutmayın.

2.2	 Sistem	fonksiyonları
Sistem, ısı eşanjörüne giren ve ısı eşanjöründen çıkan suyu 
istenilen sıcaklıkta tutmak için gereken kompresörlerin 
başlatılmasını kontrol eder. Her bir devrede doğru soğutucu 
akışkan basıncını korumak için fanların çalışmasını sürekli 
olarak yönetir ve üniteyi arızalara karşı koruyan güvenlik 
cihazlarını izleyerek ünitenin optimum biçimde çalışmasını 
sağlar.

2.3	 Çalışma	modları
Kontrol üç bağımsız modda çalıştırılabilir: 

 ● Yerel mod: Ünite kullanıcı arayüzünden gelen komutlarla 
kontrol edilir.

 ● Uzak mod: Ünite kuru kontaklarla kontrol edilir.
 ● Ağ modu: Ünite, ağ komutları tarafından kontrol edilir 

(Modbus RTU). Üniteyi RS485 iletişim veriyoluna bağlamak 
üzere bir veri iletişim kablosu kullanılır.

Kontrol otonom olarak çalıştığında (Yerel veya Uzak), tüm 
kontrol yeteneklerine sahiptir, ancak ağ özelliklerini sunmaz. 

DİKKAT

Emergency stop! (Acil durdurma) Ağ acil durdurma komutu, 
cihazın aktif çalışma tipinden bağımsız olarak üniteyi durdurur.

2.4 Connect Touch
Connect Touch kontrol sistemi:
 � Kullanıcıların üniteyi Connect Touch kullanıcı arayüzüyle 

kontrol etmesine olanak sağlar.
 � Web bağlantı teknolojisi sağlar.
 � Çoklu soğutucu/ısı pompası konfigürasyonu için Gelişmiş 

Kontrol Yönetimi (M2M, Cristo Control, Power Control) 
desteğine sahiptir.

 � Doğrudan BMS entegrasyon yetenekleri sağlar (Standart 
olarak Modbus TCP/IP, opsiyon olarak BACnet/IP veya Lon).
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3 - KONTROL BİLEŞENLERİ
3.1	 Soğutucu	/	Isı	pompası	kontrolü
Kontrol sistemi, ünitenin etkin bir biçimde çalışmasını sağlayan bazı mekanizmaları yönetir. 

Connect Touch, kompresörleri, sabit veya değişken hızlı fanları, evaporatör/kondenser için sabit veya değişken hızlı pompaları ve 
diğer bazı cihazları kontrol eder. 

3.2	 Özelliklere	genel	bakış

Standart özellikler AQUACIAT LD AQUACIAT ILD
4.3'' dokunmatik ekran x x

BMS bağlantısı x x
Scroll kompresör teknolojisi x x

Teşhis x x
Dil paketleri x x

Web bağlantısı x x
E-posta gönderimi x x
Donma koruması x x
Soğutma kontrolü x x

Isıtma kontrolü x
Defrost mekanizması x

Serbest buz çözme mekanizması x
Ek özellikler
Desuperheater o o

Sabit veya değişken hızlı pompalar o o
Serbest Soğutma o

Yüksek statik basınçlı fan o o
Değişken hızlı fanlar o o

Kazan kontrolü o
Elektrikli ısıtıcıların kontrolü o
İletişim opsiyonları

Modbus RTU (RS485) x x
Modbus TCP/IP x x

BACnet/IP o o
LonTalk o o

* "X" standart özellik, "O" opsiyon anlamına gelir.
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4 - DONANIM
4.1	 Kontrol	kartları
Connect Touch kontrol sistemini oluşturan tüm kartlar elektrik 
kabini içine monte edilmiştir. Kartlar arasında iletişim dahili bir 
LEN veriyolu üzerinden kurulur.

Sistemde maksimum iki adet SIOB kartı bulunabilir; ilk kart, 
kontrol cihazının başlıca giriş ve çıkışlarını yönetmek için 
kullanılır; ikinci SIOB kartı ya A devresinin üçüncü kompresörünü 
ya da B devresinin iki kompresörünü desteklemek için kullanılır. 

İlk SIOB kartının aynı zamanda ana kart olarak adlandırıldığını 
da unutmayın. Ana kart çeşitli basınç ve sıcaklık sensörlerinden 
gelen bilgileri sürekli olarak izler. Böylece, Connect Touch 
kontrol sistemi üniteyi kontrol eden programı başlatır. 

Aynı anda maksimum iki (2) AUX1 kartı takılabilir. Birinci AUX1 
kartı soğutucu suyu sisteminin soğutma sıcaklığını (Master/
Slave grubu), kaçak yük algılama değerlerini, elektrikli ısıtıcı 
veya kazan çalışmasını izlemek için ek giriş ve çıkışlar sağlar. 
Bu kart sadece yukarıda belirtilen opsiyonlara (elektrikli 
ısıtıcılar, kazan vb.) sahip küçük üniteler (sadece tek fan içeren) 
için kullanılır. İkinci AUX1 kartı opsiyoneldir ve kuru soğutucu 
bulunan ünitelerde kullanılır. Serbest soğutma çevriminin 
kontrolü için gereken bilgileri sağlar.

4.2 Elektrik kutusu
Elektrik kutusu üniteyi ve kullanıcı arayüzünü kontrol eden tüm 
kartları içerir.

4.3	 Kartların	güç	beslemesi
Bütün kartlar toprak referanslı 24 VAC ortak güç kaynağından 
beslenir.

Güç kaynağında bir kesinti olması durumunda ünite dışarıdan 
bir komut verilmesine gerek olmadan yeniden başlar. Ancak, 
güç kesintisi sırasında aktif durumda olan hatalar varsa bunlar 
kaydedilir ve bazı durumlarda belirli bir devrenin veya ünitenin 
yeniden başlatılmasına engel olabilir.

DİKKAT

Kartların güç kaynağını bağlarken kutupların doğru olmasına 
dikkat edin, aksi halde kartlar zarar görebilir.

4.4	 Işık	veren	diyotlar
Tüm kartlardaki elektronik devrelerin düzgün çalıştığı sürekli 
olarak kontrol edilir. Her bir kartın düzgün çalıştığı, kartın 
üzerindeki ışık veren diyot (LED) tarafından gösterilir.
 � İki saniyelik aralarla yanıp sönen kırmızı LED doğru 

çalışmayı ifade eder. Farklı bir hız, bir kart ya da yazılım 
hatası olduğu anlamına gelir.

 � Tüm kartlar üzerinde, sürekli yanıp sönen yeşil LED, 
kartın kendi dahili veriyolu üzerinden (LEN veriyolu) doğru 
biçimde iletişim kurduğunu gösterir. Yeşil LED yanıp 
sönmüyorsa bu durum LEN veriyolundaki kablolamayla 
veya konfigürasyonla ilgili sorun olduğunu gösterir.

4.5	 Basınç	dönüştürücüler
Her bir devredeki çeşitli basınçların ölçümü için üç tür basınç 
dönüştürücü (yüksek basınç, alçak basınç, su basıncı) 
kullanılır. Bu basınç dönüştürücüler 0 - 10 VDC çıkışa sahiptir. 
SIOB kartına bağlanırlar.

Deşarj	basıncı	dönüştürücüler
(yüksek	basınç	tipi)
Bu basınç dönüştürücüler her bir devredeki deşarj basıncını 
ölçer. Bunlar, yoğuşma basıncını veya yüksek basınç yükünü 
azaltmayı kontrol etmede kullanılır. Deşarj basıncı sensörleri 
her bir devredeki deşarj hattı borusuna monte edilir.

Emme	basıncı	dönüştürücüler
(düşük	basınç	tipi)
Bu basınç dönüştürücüler her bir devredeki emme basıncını 
ölçer. Kullanım alanları, EXV ve buharlaşma basıncı (ısıtma 
modunda) kontrolü ve kompresörün çalışma ortamı ile ilişkili 
emme basıncı emniyet değerlerinin gözlenmesidir. Emme 
basıncı sensörleri her bir devredeki ortak emme borusuna 
monte edilir.

Pompa	giriş/çıkış	su	basıncı	dönüştürücüleri	
(su	basıncı	tipi,	hidronik	kit	opsiyonu)
Bu dönüştürücüler hidronik kit pompa giriş/çıkış su basıncını 
ölçer ve suyun akışını izler. Pompa giriş/çıkış su basıncı 
sensörleri opsiyonel hidronik kit üzerine monte edilmiştir.

4.6	 Sıcaklık	sensörleri
Sıcaklık sensörleri ünitedeki çeşitli bileşenlerin sıcaklığını 
sürekli olarak ölçer ve böylece sistemin doğru biçimde 
çalışmasını sağlar.

Su	ısı	eşanjörü	giriş	ve	çıkış	suyu	sensörleri
Su ısı eşanjörü giriş ve çıkış suyu sensörleri kapasite kontrolü 
ve emniyet amacıyla kullanılır.

Dış	hava	sıcaklığı	(OAT)	sensörü
Dışarıdaki hava sıcaklığını ölçen bu sensör başlatma, sıcaklık 
set değeri resetleme ve donma kontrolü için kullanılır.

Emilen	gaz	sıcaklık	sensörleri
Bu sensörler emilen gazın sıcaklığını ölçer. EXV kontrolünde 
kullanılır. Emilen gaz sıcaklık sensörleri her bir devredeki 
emme tarafında bulunur.

Dış	serpantin	çıkışı	emilen	gaz	sıcaklık	
sensörleri
Bir soğutucu akışkanı devresinde birden fazla dış serpantin 
varsa bu sensörler tüm dış serpantinlerin eşit kullanılmasını 
sağlamak için kullanılır. 

Master/slave	su	sensörü	(opsiyonel)
Bu sensör master/slave sistem kapasite kontrolünde ortak su 
sıcaklığını ölçer. Sadece master/slave ünitelerde bulunur.

Defrost	sıcaklık	sensörleri	(ısı	pompaları)
Bu sensörler belirli bir devrede defrost çevriminin sonunu 
belirlemek için kullanılır. 
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4.7	 Aktüatörler

Elektronik	genleşme	valfi
Elektronik genleşme vanası (EXV), soğutucu akışkanının 
akışını makinenin çalışma koşullarındaki değişimlere göre 
ayarlamak için kullanılır. Pistonun çok hassas bir biçimde 
konumlandırılması sayesinde soğutucu akışkanının akışı ve 
emmedeki aşırı ısınma kontrol edilebilir.

Su	akışı	anahtarı
Dahili pompa bulunmayan ünitelerde su debisi anahtarı 
konfigürasyonu, su debisi anahtarının minimum su debisi set 
değerini otomatik olarak kontrol etmeyi sağlar. Konfigürasyon, 
ünitenin boyutuna bağlıdır ve açılışta otomatik olarak yapılır. 
Debi anahtarı hata verirse alarm durumu nedeniyle ünite kapanır.

 

Su	ısı	eşanjörü	pompaları	(opsiyonel)
Kontrol cihazı bir veya iki adet sabit ya da değişken hızlı su ısı 
eşanjörü pompasını regüle edebilir ve bu pompalar arasındaki 
otomatik geçişleri sağlayabilir (ayrıca bkz. "Pompa kontrolü", 
sayfa 33).

Dört	yollu	vana	(sadece	ısı	pompaları)
Kontrol sistemi soğutma / ısıtma ve defrost işlemleri için dört 
yollu vanayı aktive eder.

4.8	 Terminal	bloğu	bağlantıları
Kullanıcı terminal bloğundaki bağlantılar, seçilmiş olan opsiyonlara göre değişebilir. Kullanıcı terminal bloğundaki bağlantılar 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

ÖNEMLİ: Bazı kontaklara yalnızca ünite Uzak modda çalışırken erişilebilir.

Açıklama Kart Konnektör / 
Giriş / Çıkış

Terminal Yorumlar

Açık / Kapalı Anahtarı SIOB (1) - 32-33 Ünitenin açık/kapalı kontrolü için kullanılır (Uzak mod)
İkinci Set değer Anahtarı SIOB (1) - 65-66 Set değerler arasında geçiş için kullanılır
Sınırlama Anahtarı #1 SIOB (1) - 73-74 Talep sınırını kontrol etmek için kullanılır
Sınırlama Anahtarı #2 SIOB (1) - 75-76 Talep sınırını kontrol etmek için kullanılır
Sıcak/Soğuk Seçimi SIOB (1) J3 / DI-06 - Ünite Uzak moddayken soğutma ve ısıtma arasında geçiş için 

kullanılır (sadece ısı pompaları)
Desuperheater anahtarı SIOB (1) J3 / DI-07 - Isı geri kazanımı yapılabilir
Analog Sınırlama SIOB (1) - 43-44 Set değer resetleme için 4-10 mA giriş
Su Pompası #1 SIOB (1) J6 / IN03-DO-03 - Kontrol sistemi bir veya iki evaporatör pompasını regüle edebilir ve 

pompalar arasında otomatik olarak change-over yapabilir
Su Pompası #2 SIOB (1) J6 / IN04-DO-04 - Üstteki gibi
Çalıştırma Rölesi SIOB (1) J23 / DO-05 - Ünitenin çalışmaya hazır veya çalışmakta olduğunu gösterir
Alarm rölesi SIOB (1) J22 / DO-06 - Alarmları gösterir
Harici Değişken Hızlı Pompa SIOB (1) J10 / AO-01 - Kontrol sistemi, harici değişken hızlı pompa yoluyla su akışını 

düzenleyebilir (0-10 V)
Elektrikli ısıtma (ünite boyutu: 150 ila 300)

Elektrikli Isıtıcı Kademesi #1 AUX1 (1) - 51-52 Elektrikli Isıtıcı Kademesi (1) yönetimi için kullanılır
Elektrikli Isıtıcı Kademesi #2 AUX1 (1) - 53-54 Elektrikli Isıtıcı Kademesi (2) yönetimi için kullanılır
Elektrikli Isıtıcı Kademesi #3 AUX1 (1) - 55-56 Elektrikli Isıtıcı Kademesi (3) yönetimi için kullanılır
Kazan veya Elektrikli Isıtıcı Kademesi #4 AUX1 (1) - 57-58 Kazan veya Elektrikli Isıtıcı Kademesi (4) yönetimi için kullanılır

Elektrikli ısıtma (ünite boyutu: 302 ila 600)
Elektrikli Isıtıcı Kademesi #1 SIOB (2) - 51-52 Elektrikli Isıtıcı Kademesi (1) yönetimi için kullanılır
Elektrikli Isıtıcı Kademesi #2 SIOB (2) - 53-54 Elektrikli Isıtıcı Kademesi (2) yönetimi için kullanılır
Elektrikli Isıtıcı Kademesi #3 SIOB (2) - 55-56 Elektrikli Isıtıcı Kademesi (3) yönetimi için kullanılır
Kazan veya Elektrikli Isıtıcı Kademesi #4 SIOB (2) - 57-58 Kazan veya Elektrikli Isıtıcı Kademesi (4) yönetimi için kullanılır

NOT: Elektrik terminallerini tanımlamak hakkında daha fazla bilgi için lütfen elektrik şemasına bakınız. 

4 - DONANIM
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Açma/kapama ve soğutma/ısıtma için kuru kontaklar
Açma/kapama ve soğutma/ısıtma kontakları aşağıdaki şekilde konfigüre edilir:

Kapalı Soğutma Isıtma Otomatik 

Açma/kapama kontağı [ON_OFF_SW] * açık kapalı kapalı açık

Soğutma/ısıtma kontağı [HC_SW] açık açık kapalı kapalı

*Soğutucular için sadece Açma/Kapama kontağı konfigürasyonunun kullanılabileceğini unutmayın.

Kapalı : Ünite durdurulmuştur.

Soğutma : Ünite Soğutma modunda başlatılabilir.

Isıtma : Ünite Isıtma modunda başlatılabilir (sadece ısı pompaları).

Auto : Ünite change-over değerlerine göre Soğutma veya Isıtma modunda çalışabilir. Otomatik change-over etkin 
durumdaysa (Sıcak/Soğuk Seçimi [HC_SEL], GENUNIT) çalışma modu OAT değerine göre seçilir.

Kuru set değer seçim kontağı
Bu kuru kontak girişi ayar noktaları arasında geçiş için kullanılır. Sadece kontrol Uzak moddaysa aktif duruma geçer.

Cooling (Soğutma) Heating (Isıtma)

Stp 1 Stp 2 Stp 1 Stp 2

Setpoint selection contact (Set değer 
seçim kontağı) [SP_SW]

açık kapalı açık kapalı

Kuru talep sınırı seçim kontağı
Ünitenin kapasitesini sınırlandırmak için iki kuru kontağa dayalı üç adımlı talep sınırı kullanılabilir. 

%100 Sınır 1 Sınır 2 Sınır 3

Demand limit switch 1 (Talep sınırı anahtarı 1) 
[LIM_SW1]

açık kapalı açık kapalı

Demand limit switch 2 (Talep sınırı anahtarı 2) 
[LIM_SW2]

açık açık kapalı kapalı

LIM_SW1 kapalı olduğunda elektrikli ısıtıcının devre dışı olacağını unutmayın.

4 - DONANIM
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5 - CONNECT TOUCH ARAYÜZÜ NASIL KULLANILIR

①

⑭

⑬

⑫

⑪ ⑩

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

① Ana	sayfa	düğmesi ⑧ OAT	(Dış	Hava	Sıcaklığı)
② Ana	menü	düğmesi ⑨ Kondenser	fanları	
③ Isı	eşanjörü	(evaporatör/kondenser) ⑩ EXV	(Elektronik	Genleşme	Vanası)
④ Kompresör ⑪ Set	değer
⑤ Kullanıcı	kilidi	(menülere	kısıtlı	ulaşım) ⑫ LWT	(Çıkan	Su	Sıcaklığı)
⑥ Ünitenin	durumu ⑬ EWT	(Giriş	Suyu	Sıcaklığı)
⑦ Alarm göstergesi ⑭ Su	pompası	(opsiyonel)

Bağlantılar
Bağlantılar kontrol cihazının altındadır.

 
USB Modbus

(RS485)
Güç	kaynağı
(24	VAC)

Ethernet LEN

Connect Touch kullanıcı arayüzünün özellikleri
 � Alarmlar, cihaz çalışma durumu vb. için hızlı görüntüleme 

özellikli 4.3" renkli dokunmatik ekran.  
 � Rezistif dokunmatik ekran teknolojisi
 � Web bağlantısı
 � Özel dil desteği

DİKKAT

Kullanıcı arayüzü uzun bir süre kullanılmayacak olursa 
Karşılama ekranı görüntülenir ve ardından ekran kararır. 
Kontrol aktif durumda kalır ve çalışma modu değişmez. 
Ekranın herhangi bir yerine dokunduğunuzda Karşılama 
ekranı görüntülenir.

Connect Touch aşağıdaki ekranlara erişim sağlar:
 � Welcome screen (Karşılama ekranı) (açılış ekranı)
 � Synoptic screen (Sinoptik ekranı) 
 � Operating mode selection screen (Çalışma modu seçim 

ekranı)
 � Data/configuration screens (Veri / konfigürasyon ekranları) 
 � Password entry and language selection screen (Şifre girişi 

ve dil seçimi ekranı)
 � Alarms screen (Alarmlar ekranı)
 � Parameter modification screen (Parametre değiştirme 

ekranı)
 � Time schedule screen (Saat programlama ekranı)
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5 - CONNECT TOUCH ARAYÜZÜ NASIL KULLANILIR
5.1	 Connect	Touch	menü	yapısı

Temel erişim  
(0 = kullanıcı şifresi)

Kullanıcı şifresi gereklidir

Açıklama:

Ana menüAna sayfa Oturum aç / Oturum kapat Çalıştır/Durdur Alarmlar Menüsü

Kontrol Belirleme

Genel Konfigürasyon

Tatil

Reset Konfigürasyonu Kullanıcı Konfigürasyonu

Pompa Konfigürasyonu

Yayın

Ağ Parametreleri

Isıtma/Soğutma Konfigürasyonu

Tarih/Saat

Zaman Programlama

Konfigürasyon Menüsü

Ana menü

ModbusRTU Konfig.

ModbusTCP/IP Konfig.

Ağ parametreleri menüsü

Genel Parametreler

Çalışma süresi Çeşitli Durumlar

Girişler

Sıcaklık

DC Serbest Soğutma Durumu

Modlar

Çıkışlar

Basınç

Ayar noktası Konfigürasyon

Pompa Durumu

Alarmları Resetle

Alarm Geçmişi

Mevcut Alarmlar

Alarmlar menüsü

Ünite modu
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ANA EKRAN

Home (Ana sayfa) düğmesi Main Menu (Ana menü) düğmesi Back (Geri) düğmesi

Home screen (Ana 
ekran) görüntülenir

Main Menu (Ana menü) 
görüntülenir

Önceki sayfaya Back (Geri 
dönüş)

Login (Oturum açma) düğmesi Start/Stop (Çalıştırma/Durdurma) 
düğmesi Alarm düğmesi

Temel erişim Ünite durdurulmuştur Ünitede aktif alarm yok

Kullanıcı erişimi Ünite çalışıyor

Yanıp sönen simge: Kısmi alarm 
(mevcut alarmdan bir devre 
etkilendi) veya Uyarı (ünitede 
hiçbir işlem yapılmadı).

Sabit simge: Ünitede aktif 
alarm(lar) var.

DİĞER EKRANLAR

Login (Oturum açma) ekranı Parameters (Parametre) ekranları

Oturum açma: Gelişmiş erişim oturumunu 
onaylama

Değişiklikleri Save (Kaydet)

Oturumdan çıkış: Kullanıcı düzeyi erişimi 
sıfırlar ve açılış ekranına döner 

Değişikliklerinizi Cancel (İptal) etme

Force screen (override) (Zorlama ekranı (Eskisini iptal 
eden yeni seçim)) Navigation buttons (Gezinme düğmeleri)

Zorla: Mevcut komutu iptal ederek yeni 
seçim yap

(mümkünse)

Menüde birden fazla sayfa varsa görüntülenir: 
Önceki sayfaya git

Zorlamayı kaldır: Zorlamayla konulan 
komutu kaldırır

Menüde birden fazla sayfa varsa görüntülenir: 
Sonraki sayfaya git

5.2	 Connect	Touch	düğmeleri

5 - CONNECT TOUCH ARAYÜZÜ NASIL KULLANILIR
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5.3	 Karşılama	ekranını	okuyun
Karşılama ekranı, kullanıcı arayüzünü başlattıktan sonra ilk 
görüntülenen ekrandır. Uygulamanın adını ve geçerli yazılım 
versiyon numarasını gösterir.
 � Açılış ekranından çıkıp Ana ekrana gitmek için Home (Ana 

sayfa) düğmesine basın.

① Ana	sayfa	düğmesi
② Yazılım	versiyon	numarası
③ Bilgi	mesajı	kutusu

Bilgi mesajı kutusu
Ekranın altında bulunan durum çubuğundaki bilgi kutusunda, 
geçerli olan kullanıcı işlemiyle ilgili mesajlar görüntülenir.

MESAJ DURUM
COMMUNICATION FAILURE! Tablo içeriği okunurken ekipman kontrol 

cihazından cevap alınamadı.
ACCESS DENIED! Ekipman kontrol cihazının tablolardan birine 

erişimi reddedildi.
LIMIT EXCEEDED! Girilen değer parametre limitinin üzerinde.
Save changes? Değişiklikler yapıldı. Çıkışın Save (Kaydet) veya 

Cancel (İptal) ile onaylanması gerekir.
HIGHER FORCE IN EFFECT! Ekipman kontrol cihazı Force (Zorla) veya Auto 

(Otomatik) komutunu reddetti.
Too many users connected !
Please try again later ...

Aynı anda çok fazla sayıda kullanıcı bağlanmış 
durumda (SADECE WEB ARAYÜZÜ).

5.4	 Sinoptik	ekranını	keşfedin
Sinoptik ekranı buhar-soğutma çevrimini izlemenize olanak 
sağlar. Diyagram üzerinde ünitenin mevcut durumu gösterilir, 
ünite kapasitesi, su ısı eşanjörü pompalarının durumu ve önceden 
belirlenmiş set değer parametresi hakkında bilgi verilir.

Tüm ünite fonksiyonlarına Main menu (Ana menü) düğmesine 
basılarak erişilebilir.

Herhangi bir hata belirlendiğinde ekranın sağ 
üst köşesindeki zil ışığı yanar. 

ÖNEMLİ: Sinoptik ekranının şekli, pompaların konfigürasyonuna 
göre değişebilir.

5.5	 Cihazı	Çalıştırma/Durdurma
Ünite Local off modundayken Start/Stop (Çalıştırma/Durdurma) 
düğmesine basarak çalıştırma modlarının listesini görüntüleyin 
ve gereken modu seçin.

Local On Yerel Açık: Ünite yerel kontrol modundadır ve çalışmaya hazırdır.
Local 
Schedule

Yerel Zamanlama: Ünite yerel kontrol modundadır ve süre dolduysa 
çalışmaya hazırdır.

Network Ağ: Ünite ağ komutları tarafından kontrol edilmektedir ve süre 
dolduysa çalışmaya hazırdır.

Remote Uzak: Ünite dış komutlar tarafından kontrol edilmektedir ve süre 
dolduysa çalışmaya hazırdır.

Master Master: Ünite master/slave grubunda master olarak çalışmaktadır 
ve süre dolduysa çalışmaya hazırdır.

ÖNEMLİ: Menüye girdiğinizde o anda seçili olan öğenin 
son etkinleştirilmiş çalışma moduna karşılık geldiğine 
dikkat edin. Bu ekran sadece ünite çalışmadığı sırada 
görüntülenir. Eğer ünite çalışır durumdaysa Confirm stop 
(Durdurmayı onayla) mesajı görüntülenir.

① ② ③

Ana 
sayfa

Çalıştırma/
Durdurma

Main Menu 
(Ana	menü)

Geçerli	kontrol	
parametreleri Oturum	açma Alarmlar

5 - CONNECT TOUCH ARAYÜZÜ NASIL KULLANILIR
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5.5	 Cihazı	Çalıştırma/Durdurma	(devam)
Cihazı çalıştırmak için
1. Start/Stop (Çalıştırma/Durdurma) düğmesine basın.
2. Gereken Makine Modunu seçin.
3. Karşılama ekranı görüntülenir.

Cihazı durdurmak için
1. Start/Stop (Çalıştırma/Durdurma) düğmesine basın.
2. Ünitenin kapanışını onaylamak için Confirm Stop 

(Durdurmayı Onayla) düğmesine basın veya Back (Geri) 
düğmesine basarak kapanışı iptal edin.

5.6	 Programlamayı	ayarlama
Kontrol sistemi içinde iki ayrı zamanlama programı bulunur; 
birincisi (OCCPC01S) ünite başlat/durdur'u kontrol ederken 
ikincisi ise (OCCPC02S) ikili ayar noktasını kontrol etmek için 
kullanılır.

Kontrol sistemi kullanıcıya sekiz kullanım süresi belirleme olanağı 
sağlar. Her bir kullanım süresi için şu öğeler tanımlanabilir:
 � Haftanın günü: Kullanımın hangi günlerde olacağını seçin.
 � Doluluk süresi (“doluluk başlangıç” ile “doluluk bitiş” arası): 

Seçilen günler için dolu olan saatleri belirleyin.
 � Süreli geçersiz kılmayı uzatma: Gerektiğinde programı uzatın. 

Bu parametre, planlanmamış durumlar ortaya çıktığında 
kullanılabilir. Örnek: Ünitenin normal olarak 8:00 ile 18:00 
arasında çalışması programlandıysa ve siz klima sisteminin 
bir günlüğüne daha uzun süre çalışmasını istiyorsanız bu 
zamanlamayı geçersiz kılan uzatmayı ayarlayın. Parametreyi 
"2" olarak ayarlarsanız çalışma süresi saat 20:00'de biter.

Cihazın çalışma/durma programını ayarlama
1. Main Menu (Ana menü)'ye gidin.
2. Configuration menu (Konfigürasyon Menüsü) içinden 

(sadece oturum açmış kullanıcılar içindir) Schedule 

(Programla)  öğesini seçin (SCHEDULE).

3. OCCPC01S'e gidin.
4. Uygun onay kutularını işaretleyerek ünitenin belirli 

günlerdeki çalışmasını ayarlayın.
5. Çalışma saatini tanımlayın.
6. Zamanlama ayarlandığında, seçilmiş olan dönem zaman 

çizgisi üzerinde yeşil bir bant şeklinde gösterilecektir. 
7. Değişikliklerinizi kaydetmek üzere Save (Kaydet) 

düğmesine ya da değişiklik yapmadan ekrandan çıkmak 
için Cancel (İptal) düğmesine basın.

① Zaman	programlama	için	gün	seçimi
② Zaman	programının	Başlangıcı/Bitişi
③ Kaydet
④ İptal
⑤ Önceki	zaman	dönemi
⑥ Sonraki	zaman	dönemi

ÖNEMLİ: Konfigürasyon menüsüne sadece oturum 
açmış olan kullanıcılar erişebilir (ayrıca bkz. "User login" 
(Kullanıcı oturum açma), sayfa 15).

①②

③ ④ ⑤ ⑥

5 - CONNECT TOUCH ARAYÜZÜ NASIL KULLANILIR
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5.7	 Ekran	ayarlarının	yönetimi
User Login (Kullanıcı oturum açma) ekranı kullanıcıya kontrol 
cihazının dilini belirleme, ölçüm sistemini değiştirme (İngiliz 
veya metrik) ve diğer kontrol seçeneklerine erişmek için bir şifre 
belirleme olanağını sağlar.

User Login (Kullanıcı oturum açma) ekranına erişmek için 
ekranın sağ üst bölümünde bulunan Login (Oturum aç) 
düğmesine basın.

5.7.1  Güvenlik erişim ayarları
Kullanıcı düzeyi güvenlik, üniteye ait kritik parametrelerin 
sadece yetkili kullanıcılar tarafından değiştirilmesine olanak 
sağlar. 

① İmleç,	seçili	olan	dili	göstermektedir	
② Oturum	açıldı	düğmesi
③ Çıkış	yapıldı	düğmesi
④ Şifre	iletişim	kutusu
⑤ Ölçüm	sistemi:	Metrik/İngiliz

ÖNEMLİ: Konfigürasyon menüsüne sadece oturum açmış 
olan kullanıcılar erişebilir.

DİKKAT

Yetkili olmayan bir kişi tarafından herhangi bir parametrenin 
değiştirilmesi ihtimalini ortadan kaldırmak üzere kullanıcı 
arayüzünün varsayılan şifresini değiştirmeniz önemle tavsiye 
edilir.

Şifreyi, sadece ünitenin yönetimi konusunda yetkili kişiler 
bilmelidir.

5.7.2 User login (Kullanıcı oturum açma)
Ünitenin konfigüre edilebilen parametrelerine sadece oturum 
açmış kullanıcılar erişebilir. Varsayılan kullanıcı şifresi "11" 
şeklindedir.

Kullanıcı olarak oturum açmak için
1. User login (Kullanıcı oturum açma) ekranını açmak üzere 

Login (Oturum aç) düğmesine basın. 
2. Şifre kutusuna basın.

3. Bir iletişim kutusu açılır.

4. Şifreyi (11) girin ve "OK' (TAMAM) tuşuna basın. 
5. User Login (Kullanıcı oturum açma) ekranı gelir.
6. Değişikliklerinizi kaydetmek üzere Save (Kaydet) 

düğmesine ya da değişiklik yapmadan ekrandan çıkmak 
için Cancel (İptal) düğmesine basın.

5.7.3 Şifre değiştirme
Kullanıcı şifresi, User Configuration (Kullanıcı Konfigürasyonu) 
menüsü ile değiştirilebilir. 

Şifrenizi değiştirmek için
1. Main Menu (Ana menü)'ye gidin.

2. Configuration menu (Konfigürasyon Menüsü) içinden (sadece 

oturum açmış kullanıcılar içindir) User Configuration  

(Kullanıcı Konfigürasyonu) (USERCONF) öğesini seçin.

3. User Password (Kullanıcı Şifresi) menüsünü seçin ve yeni 
şifrenizi girin.

4. OK (Tamam) düğmesine basın. User Configuration 
(Kullanıcı Konfigürasyonu) ekranı görünür.

5. Değişikliklerinizi kaydetmek üzere Save (Kaydet) 
düğmesine ya da değişiklik yapmadan ekrandan çıkmak 
için Cancel (İptal) düğmesine basın

② ③ ④ ⑤

①
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5.7.4 Ekran Dili
Ekran dili, kullanıcı arayüzündeki User Login (Kullanıcı oturum 
açma) ekranından değiştirilebilir.

Ekran dilini değiştirmek için
1. User Login (Kullanıcı oturum açma) ekranını açmak üzere 

Login (Oturum aç) düğmesine basın.
2. Yeni ekran dilini seçin.

3. Değişikliklerinizi kaydetmek üzere Save (Kaydet) 
düğmesine ya da değişiklik yapmadan ekrandan çıkmak 
için Cancel (İptal) düğmesine basın.

ÖNEMLİ: Connect Touch, kullanıcılara kontrol sistemine 
yeni diller ekleme olanağı sunar. 
Dil özelleştirmesi konusunda daha fazla bilgi almak üzere 
yerel Üretici temsilcinizle bağlantı kurun.

5.7.5 Ölçüm sistemi
Kontrol sistemi, kullanıcı arayüzünde görüntülenen ölçüm 
sistemini seçme olanağını sunar.

Ölçüm sistemini değiştirmek için
1. User Login (Kullanıcı oturum açma) ekranını açmak üzere 

Login (Oturum aç) düğmesine basın.
2. Ölçüm sistemini seçin.

3. Değişikliklerinizi kaydetmek üzere Save (Kaydet) 
düğmesine ya da değişiklik yapmadan ekrandan çıkmak 
için Cancel (İptal) düğmesine basın.

5.8	 Cihaz	parametrelerini	izleme
Ana menü ekranı genel parametreler, giriş ve çıkışların durumu 
vb. gibi temel kontrol parametrelerine erişim olanağı sağlar.
 � Menüye erişmek için Sinoptik ekranının sol üst bölümünde 

bulunan Main menu (Ana menü) düğmesine basın.
 � Üniteye ait belirli parametrelere erişmek için istenilen 

parametreye karşılık gelen simgeye basın. 
 � Sinoptik ekranına geri dönmek için Home (Ana sayfa) 

düğmesine basın.

Genel cihaz parametreleri
General parameters (Genel parametreler) ekranı cihaza ait bir 
grup genel parametreye erişim olanağı sunar. 
 � Genel parametreler ekranına ulaşmak için Ana menüye 

gidin ve General Parameters  (Genel Parametreler) 
(GENUNIT) öğesini seçin.

 � Ekranlar arasında gezinmek için Up/Down (Yukarı/Aşağı) 
düğmelerine basın.

① Zorlanabilir nokta

①
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5.9	 Cihaz	parametrelerini	değiştirme
Konfigürasyon menüsü kullanılarak kullanıcılar tarafından 
değiştirilebilecek pompa konfigürasyonu, programlama 
menüsü vb. gibi parametrelere erişilebilir. Konfigürasyon 
menüsü şifre korumalıdır (ayrıca bkz. "Kullanıcı oturum 
açma", sayfa 15).

 � Değiştirilecek parametreye karşılık gelen alana basın ve 
gereken değişiklikleri yapın. 

 � Ekranlar arasında gezinmek için Yukarı/Aşağı düğmelerine 
basın.

 � Gereken tüm değişiklikler yapıldıktan sonra, değişikliklerinizi 
kaydetmek üzere Save (Kaydet) düğmesine ya da değişiklik 
yapmadan ekrandan çıkmak için Cancel (İptal) düğmesine 
basın.

5.10	 Eski	sistem	konfigürasyonunu	iptal	
ederek	yenisini	seçme
Bazı durumlarda sistem konfigürasyonunda eski bilgilerin 
üzerine yazılarak değişiklikler yapılabilir. Eski bilgilerin üzerine 
yazma ekranında, ünitenin mevcut çalışmasını değiştirecek 
biçimde komut verme seçeneği de bulunur. 

Eski bilgilerin üzerine yazma ekranına erişmek için veri 
ekranındaki zorlanabilir noktaya bastırın. Tüm parametrelerde 
eskisini iptal edip yenisini seçme olanağı olmadığına dikkat 
edin.

① Zorlanan	değer
② Zorla
③ Otomatik

①

③②
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6.1	 Web	arayüzü
Connect Touch kontrol sistemine web tarayıcısı (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox vb.) üzerinden erişilebilir. Bağlantı, 
Java destekli bir web tarayıcısına sahip PC ile yapılır.

DİKKAT

Güvenli bağlantı için güvenlik duvarları ve VPN kullanın.

6.2	 Web	arayüzünü	açma
Connect Touch kontrol sistemine ulaşmak için web tarayıcısının 
adres çubuğuna ünitenin IP adresini girin.

 

Ünite varsayılan adresi: 169.254.0.1. Bu adres değiştirilebilir.

ÖNEMLİ: Aynı anda sadece iki web bağlantısına izin verilir.

DİKKAT

Güvenlik nedenlerinden dolayı, web arayüzünü kullanarak 
üniteyi başlatmak veya durdurmak mümkün değildir.

Diğer tüm işlemler, ünite parametrelerinin ve 
konfigürasyonunun izlenmesi de dahil olmak üzere, web 
tarayıcısı arayüzü üzerinden yapılabilir.

6.3	 Web	tarayıcı	ayarlarını	yönetme
Minimum web tarayıcısı konfigürasyonu:
 � Internet Explorer (versiyon 8 veya üstü) ya da Mozilla Firefox 

(versiyon 26 veya üstü). Gelişmiş bağlantı seçeneklerinde 
ünitenin IP adresini istisnalar listesine ekleyin. Proxy 
sunucusu kullanmayın.

 � Java platform (versiyon 6 veya üstü). Kontrol panelinde 
Geçici dosyaları bilgisayarımda sakla onay kutusunun 
işaretini kaldırın ve doğrudan bir bağlantı kullanın.

ÖNEMLİ: Aynı anda iki kullanıcı bağlantı kurabilir ve 
aralarında öncelik farkı bulunmaz. Her zaman en son 
değişikliğin geçerli olduğuna dikkat edin.

6 - WEB BAĞLANTISI 
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7 - CONNECT TOUCH KURULUMU – MENÜ YAPISINI GÖRÜNTÜLEME
7.1	 Ana	menü
Simge Görüntülenen metin* Açıklama Adı

 
General Parameters Genel parametreler GENUNIT

 
Temperature Sıcaklıklar TEMP

 
Pressure Basınçlar PRESSURE

 
Setpoint Ayar noktaları SETPOINT

 
Inputs Girişlerin durumu INPUTS

 
Outputs Çıkışların durumu OUTPUTS

 
Pump Status Pompa durumu PUMPSTAT

 
DC Free Cooling Status Serbest Soğutma durumu DCFC_STA

 
Miscellaneous Status Çeşitli durumlar MSC_STAT

 
Runtime Çalışma süreleri RUNTIME

 
Modes Modların durumu MODES

 
Configuration Menu Konfigürasyon menüsü CONFIG

*		 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

DİKKAT

Bazı ünitelerde ek özellikler olmayabilir; bu nedenle bazı 
tablolar belirli bir ünite için yapılandırılamayacak parametreler 
içerebilir.
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Genel	Parametreler	Menüsü	–	GENUNIT

Noktanın adı Durum Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 CTRL_TYP 0 - 2 - Local=0 Net.=1 Remote=2 Çalışma modu: 0 = Yerel, 1 = Ağ, 

2 = Uzak
2 STATUS xxx - Running Status Ünite çalışma durumu: 0 = Off (Kapalı), 

1 = Running (Çalışıyor) , 2 = Stopping 
(Durduruluyor), 3 = Delay (Gecikme), 4 = Trip 
out (Trip), 5 = Ready (Hazır), 6 = Override 
(Geçersiz kılma), 7 = Defrost (Buz çözme), 8 
= Run Test (Çalıştırma Testi), 9 = Test

3 ALM xxx - Alarm State Alarm durumu
4 min_left 0 - 0 min Minutes Left for Start  Ünitenin başlamasına kalan dakika sayısı
5 HEATCOOL Heat/Cool status Isıtma/Soğutma durumu
6 HC_SEL 0 - 2 - Heat/Cool Select Isıtma/Soğutma seçimi
7 0=Cool 1=Heat 2=Auto 0=Cool (Soğuk) 1=Heat (Sıcak) 2=Auto 

(Otomatik)
8 SP_SEL 0 - 2 - Setpoint Select     Set değer seçme
9 0=Auto. 1=Spt1. 2=Spt2 0 = Otomatik, 1 = Set değer 1, 2 = Set 

değer 2
10 SP_OCC hayır/evet - Setpoint Occupied?      Set değer kullanımda mı?
11 CHIL_S_S devre dışı/etkin - Net.: Cmd Start/Stop Ağ aracılığıyla ünite başlat/durdur: Ünite 

Ağ modundayken Başlat/Durdur komutu 
zorlanabilir

12 CHIL_OCC hayır/evet - Net.: Cmd Occupied    Ağ aracılığıyla ünite zaman programı: Ünite 
Ağ modundayken, gerçek kullanımda olma 
durumu yerine zorlanan değer kullanılabilir

13 CAP_T 0 - 100 % Percent Total Capacity Ünite toplam kapasitesi 
14 CAPA_T 0 - 100 % Circuit A Total Capacity A Devresi Toplam Kapasite
15 CAPB_T 0 - 100 % Circuit B Total Capacity B Devresi Toplam Kapasite
16 DEM_LIM 0 - 100 % Active Demand Limit Val Etkin talep limit değeri: Ünite Ağ modunda 

olduğunda, harici sınır geçiş kontağı 
durumu ile talep sınırı geçiş ayar noktası 
karşılaştırmasındaki minimum değer kullanılır

17 SP - °C / °F Current Setpoint        Mevcut Set Değer
18 CTRL_PNT -20,0 - 67,0

-4,0 - 153,0
°C
°F

Control Point Kontrol noktası: Ünitenin üretmesi gereken 
su sıcaklığı

19 EMSTOP devre dışı/etkin - Emergency Stop Acil durum durdurma

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Sıcaklık	Menüsü	–	TEMP

Noktanın adı Durum Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 EWT - °C / °F Entering Water Temp Giriş suyu sıcaklığı: Kapasite kontrolü için 

kullanılır
2 LWT - °C / °F Leaving Water Temp Çıkış suyu sıcaklığı: Kapasite kontrolü için 

kullanılır
3 OAT - °C / °F External Temperature Dış hava sıcaklığı: Sıcak/soğuk change-over, 

ısıtıcı çalıştırma, buz çözme çevrimi gibi 
çeşitli kontrol mekanizmalarını belirlemede 
kullanılır

4 CHWSTEMP - °C / °F Common Master/Slave Temp Ortak Master/Slave sıcaklığı
5 SCT_A - °C / °F Saturated Cond Tmp A Doymuş yoğuşma sıcaklığı, A devresi
6 SST_A - °C / °F Saturated Suction Tmp A Doymuş Emme Sıcaklığı, A devresi
7 SCT_B - °C / °F Saturated Cond Tmp B Doymuş yoğuşma sıcaklığı, B devresi
8 SST_B - °C / °F Saturated Suction Tmp B Doymuş Emme Sıcaklığı, B devresi
9 DEFRT_A - °C / °F Defrost Temp Cir A Defrost sıcaklığı, devre A (sadece ısı 

pompaları)
10 DEFRT_2 - °C / °F Defrost Temp Second Coil Defrost sıcaklığı, İkinci Serpantin, A Devresi 

(sadece ısı pompaları)
11 sgtc1 - °C / °F Suction Gas Temp Coil 1 Emilen Gaz Sıcaklığı, Serpantin 1
12 sgtc2 - °C / °F Suction Gas Temp Coil 2 Emilen Gaz Sıcaklığı, Serpantin 2
13 wtot - °C / °F Water Tank Output Temp Su Tankı Çıkış Sıcaklığı

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).
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Basınç	Menüsü	–	BASINÇ

Noktanın adı Durum Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 DP_A - kPa / PSI Discharge Pressure A Kompresör deşarj basıncı, devre A
2 SP_A - kPa / PSI Suction Pressure A Kompresör emme basıncı, devre A
3 DP_B - kPa / PSI Discharge Pressure B Kompresör deşarj basıncı, devre B
4 SP_B - kPa / PSI Suction Pressure B Kompresör emme basıncı, devre B
*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Girişler	Menüsü	–	GİRİŞLER

Noktanın adı Durum Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 ONOFF_SW açık/kapalı - Remote On/Off Switch Uzak Açık/Kapalı Anahtarı
2 HC_SW açık/kapalı - Remote Heat/Cool Switch Uzak Sıcak/Soğuk anahtarı
3 on_ctrl xxx - Current Control Güncel kontrol durumu: Off (Kapalı), On Cool 

(Soğuk Açık), On Heat (Sıcak Açık), On Auto 
(Oto Açık) 

4 SETP_SW açık/kapalı - Remote Setpoint Switch Uzak Set Değer Anahtarı
5 LIM_SW1 açık/kapalı - Limit Switch 1 Talep sınırlama anahtarı 1
6 LIM_SW2 açık/kapalı - Limit Switch 2 Talep sınırlama anahtarı 2
7 LIM_ANAL - mA Limit Analog Input Sınır Analog Giriş 4-20 mA
8 FLOW_SW açık/kapalı - Flow Switch Su eşanjörü debi anahtarı
9 leak_v - V Leakage detector #1 val Sızıntı dedektörü 1
10 leak_2_v - V Leakage detector #2 val Sızıntı dedektörü 2
11 DSHT_SW açık/kapalı - Desuperheater Switch Desuperheater anahtarı
12 PWRIN_ST açık/kapalı - Power Input Stable Çekilen güç Stabil
13 HP_SWA açık/kapalı - HP Switch Circuit A Yüksek basınç Anahtarı, devre A
14 HP_SWA3B açık/kapalı - HP Switch Circuit A3/B Yüksek basınç Anahtarı, devre A veya devre 

B
*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Çıkışlar	Menüsü	–	ÇIKIŞLAR

Noktanın adı Durum Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 CP_A1 kapalı/açık - Compressor A1 Output Kompresör A1 durumu
2 CP_A2 kapalı/açık - Compressor A2 Output Kompresör A2 durumu
3 CP_A3 kapalı/açık - Compressor A3 Output Kompresör A3 durumu
4 FAN_A1LS kapalı/açık - Fan A1LS Output Fan A1 düşük hız durumu
5 FAN_A1HS kapalı/açık - Fan A1HS Output Fan A1 yüksek hız durumu
6 FAN_A2LS kapalı/açık - Fan A2LS Output Fan A2 düşük hız durumu
7 FAN_A2HS kapalı/açık - Fan A2HS Output Fan A2 yüksek hız durumu
8 HD_POS_A - % Head Pressure Position A Basınç yükü, devre A
9 EXVPosA - % EXV Position Circuit A EXV konumu, devre A
10 EXVNPosA - % EXV Next Pos Circuit A EXV sonraki konumu, devre A
11 RV_A kapalı/açık - 4 Way Refrigerant ValveA 4 yollu soğutucu akışkan valfi, devre A: 

Soğutma, ısıtma ve buz çözme işlemlerini 
yönetmede kullanılır (ısı pompaları)

12 CP_B1 kapalı/açık - Compressor B1 Output Kompresör B1 durumu
13 CP_B2 kapalı/açık - Compressor B2 Output Kompresör B2 durumu
14 FAN_B1LS kapalı/açık - Fan B1LS Output Fan B1 düşük hız durumu
15 FAN_B1HS kapalı/açık - Fan B1HS Output Fan B1 yüksek hız durumu
16 HD_POS_B - % Head Pressure Position B Basınç yükü, devre B
17 EXVPosB - % EXV Position Circuit B EXV konumu, devre B
18 EXVNPosB - % EXV Next Pos Circuit B EXV sonraki konumu, devre B
19 RV_B kapalı/açık - 4 Way Refrigerant ValveB 4 yollu soğutucu akışkan valfi, devre B: 

Soğutma, ısıtma ve buz çözme işlemlerini 
yönetmede kullanılır (ısı pompaları)

20 C_HEATER kapalı/açık - Cooler & Drain Pan Heatr Su eşanjörü / Drenaj tavası ısıtıcısı
21 BOILER kapalı/açık - Boiler Command Kazan durumu
22 EHS_STEP - - Electrical Heat Stage Elektrikli ısıtma kademeleri
23 tnk_hpow - kW Water	Tank	EHS	power Su	tankı	elektrikli	ısıtıcı	kademe	gücü
24 ALARM_R kapalı/açık - Alarm Relay Status Alarm rölesi durumu
25 RUN_R kapalı/açık - Running Status Cihaz AÇIK rölesi
26 OIL_VALV kapalı/açık - Oil Valve Status Yağ vanası durumu 
*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).
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Pompa	Durumu	Menüsü	–	PUMPSTAT

Noktanın adı Durum Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 CPUMP_1 kapalı/açık - Water Pump #1 Command Su pompası 1 komutu
2 CPUMP_2 kapalı/açık - Water Pump #2 Command Su pompası 2 komutu
3 ROT_PUMP hayır/evet - Rotate Pumps Now? Su pompalarının rotasyonu
4 W_P_IN - kPa / PSI Inlet Water Pressure Giriş suyu basıncı
5 W_P_OUT - kPa / PSI Outlet Water Pressure Çıkış suyu basıncı
6 WP_CALIB hayır/evet - Water Pressure Calibrat Su basıncı kalibrasyonu
7 WP_OFFST - kPa / PSI Water Pressure Offset Su basıncı ofseti
8 DP_FILTR - kPa / PSI Delta Water Press. Filt Su basıncı filtreleme deltası
9 WP_MIN - kPa / PSI Mini Water Pressure Minimum su basıncı
10 WAT_FLOW - l/s / GPS Water Flow Su debisi durumu
11 CAPPOWER - kW Actual Power Capacity Gerçek güç kapasitesi
12 p_dt_spt - ^C / ^F Water DT Setpoint Su deşarj sıcaklığı set değeri
13 p_dp_spt - kPa / PSI Water DP Setpoint Su deşarj basıncı set değeri
14 drvp_pct - % Pump Drive Percent Pompa sürücü yüzdesi
15 drvp_pwr - kW Pump Drive Power Pompa sürücü gücü
16 drvp_i - A Pump Drive Amps Pompa sürücüsü (A)
17 drvp_ver xxx - Pump Drive Version Pompa sürücü versiyonu

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

DC	Serbest	Soğutma	Durum	Menüsü	–	DCFC_STA

Noktanın adı Durum Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 oat - °C / °F OAT Free Cooling OAT Serbest Soğutma (bkz. bölüm 8.10)
2 lwt - °C / °F FC Leaving Water Temp Serbest Soğutma LWT
3 wloop - °C / °F FC Water Loop Temp Serbest Soğutma su döngüsü sıcaklığı
4 m_dcfc - - Free Cooling Mode Active Serbest soğutma modu durumu
5 dcfc_cap - % FC Capacity Serbest Soğutma modunda kapasite
6 f_stage - - Fix Speed Fans Stage Gerçek Sabit Hızlı Fanlar Kademe 
7 vf_speed - % Varifan Speed Gerçek Değişken Fan Hızı
8 pid_out - % PID Output PID Çıkış Değeri
9 FC_HOUR - saat DCFC Operating Hours Serbest Soğutma çalışma saati
10 FC_FAN1S - - DCFC Fan Stage 1 Start Başlama sayısı, FC fan kademesi 1
11 FC_FAN1H - saat DCFC Fan Stage 1 Hours Çalışma saatleri, FC fan kademesi 1
12 FC_FAN2S - - DCFC Fan Stage 2 Start Başlama sayısı, FC fan kademesi 2
13 FC_FAN2H - saat DCFC Fan Stage 2 Hours Çalışma saatleri, FC fan kademesi 2
14 FC_FAN3S - - DCFC Fan Stage 3 Start Başlama sayısı, FC fan kademesi 3
15 FC_FAN3H - saat DCFC Fan Stage 3 Hours Çalışma saatleri, FC fan kademesi 3
16 FC_FAN4S - - DCFC Fan Stage 4 Start Başlama sayısı, FC fan kademesi 4
17 FC_FAN4H - saat DCFC Fan Stage 4 Hours Çalışma saatleri, FC fan kademesi 4
18 FC_FAN5S - - DCFC Fan Stage 5 Start Başlama sayısı, FC fan kademesi 5
19 FC_FAN5H - saat DCFC Fan Stage 5 Hours Çalışma saatleri, FC fan kademesi 5
20 FC_FAN6S - - DCFC Fan Stage 6 Start Başlama sayısı, FC fan kademesi 6
21 FC_FAN6H - saat DCFC Fan Stage 6 Hours Çalışma saatleri, FC fan kademesi 6
22 FC_FAN7S - - DCFC Fan Stage 7 Start Başlama sayısı, FC fan kademesi 7
23 FC_FAN7H - saat DCFC Fan Stage 7 Hours Çalışma saatleri, FC fan kademesi 7
24 FC_VFANS - - DCFC Variable Fan Start Başlama sayısı, FC değişken hızlı fan
25 FC_VFANH - saat DCFC Variable Fan Hours Çalışma saatleri, FC değişken hızlı fan

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).
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Çeşitli	Durum	Menüsü	–	MSC_STAT

Noktanın adı Durum Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 m_ecopmp hayır/evet - Eco Pump Mode Active Ünite Stand by modundayken pompa 

periyodik olarak durur

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Çalışma	Süresi	Menüsü	–	RUNTIME

Noktanın adı Durum Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 hr_mach - saat Machine Operating Hours Ünite çalışma saatleri
2 st_mach - - Machine Starts Number Ünite başlama sayısı
3 hr_cp_a1 - saat Compressor A1 Hours Çalışma saati sayısı, kompresör A1
4 st_cp_a1 - - Compressor A1 Starts Başlamaların sayısı, kompresör A1
5 hr_cp_a2 - saat Compressor A2 Hours Çalışma saati sayısı, kompresör A2
6 st_cp_a2 - - Compressor A2 Starts Başlamaların sayısı, kompresör A2
7 hr_cp_a3 - saat Compressor A3 Hours Çalışma saati sayısı, kompresör A3
8 st_cp_a3 - - Compressor A3 Starts Başlamaların sayısı, kompresör A3
9 hr_cp_b1 - saat Compressor B1 Hours Çalışma saati sayısı, kompresör B1
10 st_cp_b1 - - Compressor B1 Starts Başlamaların sayısı, kompresör B1
11 hr_cp_b2 - saat Compressor B2 Hours Çalışma saati sayısı, kompresör B2
12 st_cp_b2 - - Compressor B2 Starts Başlamaların sayısı, kompresör B2
13 hr_cpum1 - saat Water Pump #1 Hours Çalışma saati sayısı, su pompası 1
14 hr_cpum2 - saat Water Pump #2 Hours Çalışma saati sayısı, su pompası 2
15 hr_fana1 - saat Circuit A Fan #1 Hours Çalışma saati sayısı, fan 1, devre A
16 st_fana1 - - Circuit A Fan #1 Starts Başlamaların sayısı, fan 1, devre A
17 hr_fana2 - saat Circuit A Fan #2 Hours Çalışma saati sayısı, fan 2, devre A
18 st_fana2 - - Circuit A Fan #2 Starts Başlamaların sayısı, fan 2, devre A
19 hr_fanb1 - saat Circuit B Fan #1 Hours Çalışma saati sayısı, fan 1, devre B
20 st_fanb1 - - Circuit B Fan #1 Starts Başlamaların sayısı, fan 1, devre B
21 nb_def_a - - Circuit A Defrost Number Defrost işlemleri sayısı, devre A
22 nb_def_b - - Circuit B Defrost Number Defrost işlemleri sayısı, devre B

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).
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Modlar	Menüsü	–	MODES

Noktanın adı Durum Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 m_delay hayır/evet - Delay Active Gecikme aktif (modlar arasında geçiş 

yaparken)
2 m_2ndspt hayır/evet - Second Setpoint Active İkinci set değer aktif (meşgul olmayan 

zamanlarda)
3 m_reset hayır/evet - Reset Active Reset aktif
4 m_limit hayır/evet - Demand Limit Active Talep limiti aktif
5 m_ramp hayır/evet - Ramp Loading Active Hızlanma yüklemesi aktif
6 m_cooler hayır/evet - Cooler Heater Active Su eşanjörü ısıtıcısı aktif
7 m_pmprot hayır/evet - Pump Rot Active Pompa rotasyonu aktif
8 m_pmpper hayır/evet - Pump Per Active Pompa Periyodik Başlatma Aktif
9 m_night hayır/evet - Night Low Noise Active Gece düşük ses modu aktif
10 m_SM hayır/evet - System Manager Active Sistem Yöneticisi aktif
11 m_leadla hayır/evet - Master Slave Active Master / Slave aktif
12 m_auto hayır/evet - Auto Changeover Active Otomatik change-over aktif
13 m_heater hayır/evet - Electric Heat Active Elektrikli ısıtıcı aktif
14 m_lo_ewt hayır/evet - Heating Low EWT Lockout Isıtma düşük EWT kilidi
15 m_boiler hayır/evet - Boiler Active Kazan aktif
16 m_ice hayır/evet - Ice Mode Active Buz modu aktif
17 m_defr_a hayır/evet - Defrost Active On Cir A Defrost aktif, devre A
18 m_defr_b hayır/evet - Defrost Active On Cir B Defrost aktif, devre B
19 m_sst_a hayır/evet - Low Suction Circuit A Düşük emme sıcaklığı, devre A
20 m_sst_b hayır/evet - Low Suction Circuit B Düşük emme sıcaklığı, devre B
21 m_dgt_a hayır/evet - High DGT Circuit A Yüksek deşarj gazı sıcaklığı, devre A
22 m_dgt_b hayır/evet - High DGT Circuit B Yüksek deşarj gazı sıcaklığı, devre B
23 m_hp_a hayır/evet - High Pres Override Cir A Yüksek basınç geçersiz kılma, devre A
24 m_hp_b hayır/evet - High Pres Override Cir B Yüksek basınç geçersiz kılma, devre B
25 m_sh_a hayır/evet - Low SuperHeat Circuit A Düşük aşırı ısıtma, devre A
26 m_sh_b hayır/evet - Low SuperHeat Circuit B Düşük aşırı ısıtma, devre B

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Set	Değer	Menüsü	–	SETPOINT	

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 csp1 -28,9 - 20,0 

-20,0 - 68,0
7.0
44.6

°C
°F

Cooling Setpoint 1 Soğutma ayar noktası 1

2 csp2 -28,9 - 20,0 
-20,0 - 68,0

7.0
44.6

°C
°F

Cooling Setpoint 2 Soğutma ayar noktası 2

3 hsp1 25,0 - 55,0
77,0 - 131,0

38.0
100.4

°C
°F

Heating Setpoint 1 Isıtma ayar noktası 1

4 hsp2 25,0 - 55,0
77,0 - 131,0

38.0
100.4

°C
°F

Heating Setpoint 2 Isıtma ayar noktası 2

5 ramp_sp 0,1 - 1,1
0,2 - 2,0

0.6
1.0

°C
°F

Heating Ramp Loading Hızlanma yüklemesi

6 cauto_sp 3,9 - 50,0
39,0 - 122,0

23.9
75.0

°C
°F

Cool Changeover Setpt Soğutma change-over set değeri

7 hauto_sp 0 - 46,1
32,0 - 115,0

17.8
64.0

°C
°F

Heat Changeover Setpt Isıtma change-over set değeri

8 lim_sp1 0 - 100 100 % Switch Limit Setpoint 1 Geçiş sınırlama set değeri 1
9 lim_sp2 0 - 100 100 % Switch Limit Setpoint 2 Geçiş sınırlama set değeri 2
10 lim_sp3 0 - 100 100 % Switch Limit Setpoint 3 Geçiş sınırlama set değeri 3
11 min_sct 26,7 - 60,0

80,0 - 140,0
40.0
104.0

°C
°F

Desuperheater Min Sct Desuperheater minimum doymuş yoğuşma 
sıcaklığı

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).
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7.2	 Configuration	menu	(Konfigürasyon	Menüsü)	(CONFIG)
Simge Görüntülenen metin* Açıklama Adı

 
General Config Genel konfigürasyon GENCONF

 
Pump Configuration Pompa konfigürasyonu PUMPCONF

 
Heat/Cool Config Isıtma/Soğutma konfigürasyonu HCCONFIG

 
Reset Config Reset konfigürasyonu RESETCFG

 
User Configuration Kullanıcı konfigürasyonu USERCONF

 
Schedule Zaman Programlama menüsü SCHEDULE

 
Holiday Tatil menüsü HOLIDAY

 
Broadcast Yayınlama menüsü BROADCAST

 
Date/Time Tarih/saat konfigürasyonu DATETIME

 
Control Identification Kontrol belirleme CTRL_ID

Network Parameters Ağ parametreleri 
(Modbus konfigürasyonu) NETWORKS

*		 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

DİKKAT

Bazı ünitelerde ek özellikler olmayabilir; bu nedenle bazı 
tablolar belirli bir ünite için yapılandırılamayacak parametreler 
içerebilir.
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Genel	Konfigürasyon	Menüsü	–	GENCONF

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 lead_cir 0 - 2 0 - Cir Priority Sequence Devre öncelik sekansı

- 0=Auto 1=A Lead 2=B Lead 0 = Otomatik change-over
1 = A devresi önde 
2 = B devresi önde

2 seq_typ hayır/evet hayır - Staged Loading Sequence Kademeli yükleme sekansı (iki devreli 
üniteler)

3 ramp_sel hayır/evet hayır - Ramp Loading Select Hızlanma yüklemesi sekansı
4 off_on_d 1 - 15 1 min Unit Off to On Delay Cihaz KAPATMA - AÇMA gecikmesi
5 nh_limit 0 - 100 100 % Night Capacity Limit Gece kapasite sınırlaması
6 nh_start 00:00 00:00 - Night Mode Start Hour Gece modu başlama saati
7 nh_end 00:00 00:00 - Night Mode End Hour Gece modu bitiş saati

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Pompa	Konfigürasyonu	Menüsü	–	PUMPCONF

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 pump_seq 0 - 4 0 - Water Pumps Sequence Su pompaları sekansı

    0 = No Pump
    1 = One Pump Only
    2 = Two Pumps Auto
    3 = Pump#1 Manual
    4 = Pump#2 Manual

0 = Pompa Yok
1 = Sadece bir pompa (tek pompalı üniteler)
2 = İki pompalı otomatik kontrol
3 = Pompa 1 seçildi (iki pompalı üniteler)
4 = Pompa 2 seçildi (iki pompalı üniteler)

2 pump_del 24 - 3000 48 saat Pump Auto Rotation Delay Pompa otomatik rotasyon gecikmesi
3 pump_per hayır/evet hayır - Pump Sticking Protection Pompa sıkışma koruması
4 pump_sby hayır/evet hayır - Stop Pump During Standby Ünite stand by durumundayken pompa durur 

(Sadece ısı pompaları)
5 pump_loc hayır/evet evet - Flow Checked if Pump Off Pompa kapalı olduğunda su akışı kontrol 

edilir

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Isıtma/Soğutma	Konfigürasyonu	Menüsü	–	HCCONFIG

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 auto_sel hayır/evet hayır - Auto Changeover Select Isıtma/Soğutma otomatik change-over işlemi
2 cr_sel 0 - 3 0 - Cooling Reset Select Soğutma reset 
3 hr_sel 0 - 3 0 - Heating Reset Select Isıtma reset

0=None, 1=OAT,     
2=Delta T, 3= Analog 4-20mA

0 = Reset yok
1 = OAT'ye göre reset
2 = delta T'ye göre reset
3 = 4-20 mA analog girişe göre reset

4 heat_th -20,0 - 0,0
-4,0 - 32,0

-15.0
5.0

°C
°F

Heating OAT Threshold Isıtma OAT eşiği

5 boil_th -15,0 - 15,0
5,0 - 59,0

-9.9
14.2

°C
°F

Boiler OAT Threshold Kazan OAT eşiği
(sadece ısı pompaları)

6 ehs_th -5,0 - 21,1
23,0 - 70,0

5.0
41.0

°C
°F

Elec Stage OAT Threshold Elektrikli ısıtıcı kademesi OAT eşiği

7 both_sel hayır/evet hayır - HSM Both Command Select HSM komutu
8 ehs_back hayır/evet hayır - 1 Elec Stage For Backup Elektrikli ısıtma kademesi yedek olarak
9 ehs_pull 0 - 60 0 min Electrical Pulldown Time Elektriksel çekme süresi: Ünitenin 

başlatılmasından sonra elektrikli ısıtma 
kademesinin başlatılıp başlatılmayacağının 
belirlenmesine kadar geçen süredir

10 ehs_defr hayır/evet hayır - Quick EHS For Defrost Defrost için hızlı elektrikli ısıtıcı kullanımı
11 tnk_plim 0 - 60 60 kW Tank EHS Power limit Su Tankı Elektrikli Isıtıcı Kademe Gücü 

Sınırlaması
12 tnk_alrt hayır/evet evet - Tank EHS Efficiency alert Elektrikli Isıtma Sisteminin düşük verimliliği 

için Alarm Belirle

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).
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Reset	Konfigürasyon	Menüsü	–	RESETCFG

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 COOLING RESET Soğutma resetleme parametreleri
2 oatcr_no -10,0 - 51,7

14,0 - 125,0
°C
°F

OAT No Reset Value OAT reset yok değeri

3 oatcr_fu -10,0 - 51,7
14,0 - 125,0

°C
°F

OAT Full Reset Value OAT tam reset değeri

4 dt_cr_no 0 - 13,9
0 - 25,0

^C
^F

Delta T No Reset Value Delta T reset yok değeri

5 dt_cr_fu 0 - 13,9
0 - 25,0

^C
^F

Delta T Full Reset Value Delta T tam reset değeri

6 I_cr_no 0 - 20 mA Current No Reset Value Mevcut reset yok değeri
7 I_cr_fu 0 - 20 mA Current Full Reset Value Mevcut tam reset değeri
8 cr_deg -16,7 - 16,7

-30,0 - 30,0
^C
^F

Cooling Reset Deg. Value Soğutma reset derecesi değeri

9 HEATING RESET Isıtma reset parametreleri
10 oathr_no -10,0 - 51,7

14,0 - 125,0
°C
°F

OAT No Reset Value OAT reset yok değeri

11 oathr_fu -10,0 - 51,7
14,0 - 125,0

°C
°F

OAT Full Reset Value OAT tam reset değeri

12 dt_hr_no 0 - 13,9
0 - 25,0

^C
^F

Delta T No Reset Value Delta T reset yok değeri

13 dt_hr_fu 0 - 13,9
0 - 25,0

^C
^F

Delta T Full Reset Value Delta T tam reset değeri

14 I_hr_no 0 - 20 mA Current No Reset Value Mevcut reset yok değeri
15 I_hr_fu 0 - 20 mA Current Full Reset Value Mevcut tam reset değeri
16 hr_deg -16,7 - 16,7

-30,0 - 30,0
^C
^F

Heating Reset Deg. Value Isıtma reset derecesi değeri

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Kullanıcı	Konfigürasyon	Menüsü	–	USERCONF

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 use_pass - 11 - User Password           Kullanıcı Konfigürasyon menüsüne erişmek 

için gereken şifre
2 alert_r hayır/evet hayır - Alarm Relay for Alerts? Alarm rölesi durumu. "alarm" + "uyarı" için 

alarm çıkış rölesi kullanılır

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Zaman	Programlama	menüsü	–	SCHEDULE

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 OCCPC01S - - - OCCPC01S - Schedule Menu Cihaz açma / kapatma zamanlaması
2 OCCPC02S - - - OCCPC02S - Schedule Menu Cihaz açma / kapatma zamanlaması

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).
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Tatil	menüsü	–	HOLIDAY

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 HOL-MON 0-12 0 - Holiday Start Month Tatil başlangıç ayı
2 HOL-DAY 0-31 0 - Start Day Tatil başlangıç günü
3 HOL-LEN 0-99 0 - Duration (days) Tatil süresi (gün)

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Yayın	Menüsü	–	BROADCAST	(BROCASTS)

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 broadcst 0 - 2 2 Activate Uygulanmaz
OAT Yayını
2 oatbusnm 0 - 239 0 Bus Dış sıcaklık sensörü bulunan ünitenin 

veriyolu numarası
3 oatlocad 0 - 239 0 Element Dış sıcaklık sensörü bulunan ünitenin öğe 

numarası
4 dayl_sel devre dışı/etkin devre dışı Daylight Savings Select Yaz / kış saati etkinleştirme (Yaz saati 

seçimi)
Yaz Saati Seçimi – Yaz saati (giriş)
5 Startmon 1 - 12 3 Month Ay
6 Startdow 1 - 7 7 Day of Week (1=Monday) Haftanın günü (1=Pazartesi)
7 Startwom 1 - 5 5 Week Number of Month Ayın haftası
Yaz Saati Seçimi – Kış saati (çıkış)
8 Stopmon 1 - 12 10 Month Ay
9 Stopdow 1 - 7 7 Day of Week (1=Monday) Haftanın günü (1=Pazartesi)
10 Stopwom 1 - 5 5 Week Number of Month Ayın haftası

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Tarih/Saat	Menüsü	–	DATETIME

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
Tarih (GG/AA/YY)
1 d_of_m 1 - 31 - Day of month Ayın günü
2 ay 1 - 12 - Month of year Ay
3 yıl 0 - 99 - Year yıl
4 dow Pazartesi-Pazar - Day of Week Haftanın günü
Saat (SS:DD)
5 saat 0 - 24 saat Hour Saat
6 minute 0 - 59 dak Minute Dakika
Yaz Saati Etkin
7 dlig_on hayır/evet - Daylight sav. time on Yaz saati etkin / etkin değil
8 Hayır/Evet - Today is a holiday İçinde bulunulan gün tatildir
9 tom_hol hayır/evet - Tomorrow is a holiday Ertesi gün tatildir

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

Kontrol	Belirleme	Menüsü	–	CTRL_ID

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 AQLD / AQILD Device description Cihaz 
2 Location description Yerleşim 
3 ECG-SR-XXY Software Part Number Yazılım versiyonu
4 Serial Number Seri numarası (MAC adresi)

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).
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7.3	Network	Parameters	menu	(Ağ	Parametreleri	Menüsü)	(NETWORKS)
Simge Görüntülenen metin* Açıklama Adı

ModbusRTU Config. Modbus RTU konfigürasyonu MODBUSRS

 
Modbus TCP/IP Config. TCP/IP üzerinde Modbus konfigürasyonu MODBUSIP

*	 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).

NOT: Modbus opsiyonu ve konfigürasyonu hakkında daha fazla bilgi için lütfen Modbus dokümanlarına bakın.

DİKKAT

Bazı ünitelerde ek özellikler olmayabilir; bu nedenle bazı 
tablolar belirli bir ünite için yapılandırılamayacak parametreler 
içerebilir.

ModbusRTU	Konfigürasyon	Menüsü	–	MODBUSRS

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 modrt_en hayır/evet 0 - RTU Server Enable RTU sunucusu etkin 
2 ser_UID 1 - 255 1 - Server UID Sunucu benzersiz tanıtıcısı
3 metric hayır/evet 1 - Metric Unit Metrik birim seçimi
4 swap_b 0 - 1 0 - Swap Bytes Bayt değiştirme opsiyonu
5 0 = Big Endian 0 = Düşük Son Haneli
6 1 = Little Endian 1 = Yüksek Son Haneli
7 baudrate 9600 - 38400 9600 - Baudrate Bit hızı
8 parite 0 - 4 0 - Parity parite
9 0 = no parity 0 = parite yok
10 1  = odd parity 1 = tek parite
11 2 = even parity 2 = çift parite
12 3 = force parity low 3 = düşük parite zorla
13 4 = force parity high 4 = yüksek parite zorla
14 stop_bit 0 - 1 0 - Stop bit number Stop bit sayısı
15 0= one stop bit 0= bir adet stop bit
16 1= two stop bit 1= iki adet stop bit

Modbus	TCP/IP	Konfig	Menüsü	–	MODBUSIP

Noktanın adı Durum Değer Birim Görüntülenen metin* Açıklama
1 modip_en hayır/evet 0 - TCP/IP Server Enable TCP/IP Sunucu Etkinleştirme
2 ser_UID 1 - 255 1 Server UID Sunucu benzersiz tanıtıcısı
3 port_nbr 0 - 65535 502 - IP Port Number IP Port Numarası
4 metric hayır/evet 1 - Metric Unit Metrik birim seçimi
5 swap_b 0 - 1 0 - Swap Bytes Bayt değiştirme opsiyonu
6 0 = Big Endian 0 = Düşük Son Haneli
7 1 = Little Endian 1 = Yüksek Son Haneli

7.4	 Alarmlar	menüsü
Simge Görüntülenen metin* Açıklama Adı

 
Reset Alarms Alarm resetleme ALARMRST

 
Current Alarms Mevcut alarmlar CUR_ALM

 
Alarm History Alarm Geçmişi ALMHIST1

*		 Seçili	olan	dile	göre	değişir	(Varsayılan	dil	İngilizcedir).
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8.1	 Cihazı	Çalıştırma/Durdurma	kontrolü
Cihazın çalışma durumu bazı faktörler tarafından belirlenir; bu 
faktörler arasında cihazın çalıştırma tipi, aktif durumda olan 
geçersiz kılmalar, açık kontaklar, master/slave konfigürasyonu 
ve çalışma koşullarına bağlı olarak tetiklenen alarmlar bulunur.

Aşağıdaki tabloda ünitenin kontrol tipi [ctrl_typ] ve çalışma 
durumu şu parametrelere göre listelenmiştir:
 � Çalışma tipi: Bu çalışma tipi kullanıcı arayüzündeki 

üzerindeki Başlat/Durdur düğmesi kullanılarak seçilir.

LOFF Local	off	(Lokal	Kapalı)
L-C Local	on	(Lokal	Açık)
L-SC Local	schedule	(Lokal	Zamanlama)
Rem Remote	(Uzak)
Net Network	(Ağ)
Mast Master	unit	(Master	Ünite)

 � Başlat/durdur zorla komutu [CHIL_S_S]: Soğutucu 
başlat/durdur zorla komutu Ağ modunda soğutucu 
durumunu kontrol etmek için kullanılabilir.

Durdur'a ayarlı komut: Ünite durduruldu. 
Başlata ayarlı komut: Ünite plan 1 ile uyumlu olarak 
çalışıyor.

 � Uzak başlat/durdur kontak durumu [Onoff_sw]: Başlat/
durdur kontağı Uzak çalışma tipinde soğutucu durumunu 
kontrol etmek için kullanılabilir.

 � Master kontrol tipi [ms_ctrl]: Ünite, iki soğutuculu bir 
master/slave grubundaki master ünite olduğu zaman, 
master üniteyi yerel olarak, uzaktan veya ağ üzerinden 
kontrol edilecek biçimde ayarlamak mümkündür.

 � Başlat/durdur zaman planı [chil_occ]: Ünitenin meşgul 
veya meşgul değil durumu.

 � Ağ acil durum durdurma komutu [EMSTOP]: 
Etkinleştirildiğinde ünite etkin çalışma tipinden bağımsız 
olarak kapanır.

 � Genel alarm: Ünite arıza sonucu kapanır.

Aktif çalıştırma tipi Parametre durumu Sonuç

LOFF L-C L-SC Rem Net Mast Başlat/
Durdur 
zorlama 
komutu

Uzak 
Başlat/
Durdur 
kontağı

Master 
kontrol 
tipi

Başlat/
Durdur 
zamanlama 
programı

Ağ acil 
durum 
kapatma

Genel 
alarm

Kontrol 
tipi

Cihaz 
durumu

- - - - etkin - - kapalı

- - - - - evet - kapalı

aktif - - - - - - lokal kapalı

aktif - - - meşgul değil - - lokal kapalı

aktif - kapalı - - - - uzak kapalı

aktif - - - meşgul değil - - uzak kapalı

aktif devre dışı - - - - - ağ kapalı

aktif - - - meşgul değil - - ağ kapalı

aktif - - lokal meşgul değil - - lokal kapalı

aktif - kapalı uzak - - - uzak kapalı

aktif - - uzak meşgul değil - - uzak kapalı

aktif devre dışı - ağ - - - ağ kapalı

aktif - - ağ meşgul değil - - ağ kapalı

aktif - - - - devre dışı Hayır lokal açık

aktif - - - meşgul devre dışı hayır lokal açık

aktif - on_cool - meşgul devre dışı hayır uzak açık

aktif - on_heat - meşgul devre dışı hayır uzak açık

aktif - on_auto - meşgul devre dışı hayır uzak açık

aktif etkin - - meşgul devre dışı hayır ağ açık

aktif - - lokal meşgul devre dışı hayır lokal açık

aktif - on_cool uzak meşgul devre dışı hayır uzak açık

aktif - on_heat uzak meşgul devre dışı hayır uzak açık

aktif - on_auto uzak meşgul devre dışı hayır uzak açık

aktif etkin - ağ meşgul devre dışı hayır ağ açık

ÖNEMLİ: Ünite durdurulurken veya ünitenin durdurulması için bir talep olduğunda kompresörler birbiri ardından 
durdurulur. 
Acil durdurma durumunda tüm kompresörler aynı anda durdurulur.
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8 - STANDART KONTROL İŞLEMLERİ VE SEÇENEKLERİ
8.2	 Sıcak	/	Soğuk	/	Standby
Connect Touch kontrol sistemi cihazın ısıtma/soğutma durumunu belirler. 

SOĞUTUCULAR SADECE SOĞUTMA MODUNDAYKEN ÇALIŞTIRILABİLİR.
ISI POMPALARI HEM SOĞUTMA, HEM DE ISITMA MODUNDA ÇALIŞTIRILABİLİR.
Isı pompaları kullanırken kullanıcı otomatik sıcak/soğuk change-over seçeneğini (auto_sel, HCCONFIG – Isıtma/Soğutma 
Konfigürasyonu) etkinleştirebilir. Bu opsiyon, kullanıcı tarafından manuel olarak ayarlanmalıdır (varsayılan olarak bu otomatik 
change-over devre dışıdır).

 ● Dış hava sıcaklığı soğutma eşiğini geçtiğinde soğutma modu başlatılır.
 ● Dış hava sıcaklığı ısıtma eşiğinin altına indiğinde ısıtma modu başlatılır.
 ● Dış hava sıcaklığı yukarıda belirtilen change-over set değerleri arasında olduğunda ünite soğutma veya ısıtma yapmaz. 

Ünite Standby modunda kalır; bu durumda kompresörler durdurulur ve su pompası mekanik soğutma veya ısıtma yapmadan 
çalıştırılır. Bununla birlikte, Pompa Konfigürasyonu (PUMPCONF) menüsündeki [pump_sby] parametresini "yes" (evet) olarak 
ayarlayarak Standby modundayken pompanın durmasını sağlamak mümkündür.

Şekil	2:	Isı	pompaları	için	Isıtma	/	Soğutma	change-over	işlemi.

Çalışma modu kontrolü
Çalışma modu (soğutma veya ısıtma gibi) aşağıdaki 
parametrelere dayalı olarak belirlenir:
 � Kontrol tipi: Yerel, Uzak veya Ağ.
 � Yerel ısıtma/soğutma seçimi [hc_sel]: Ünite Yerel modda 

çalışırken Isıtma / Soğutma seçimi.

 

 � Uzak ısıtma/soğutma seçimi [onsw_cr]: Ünite Uzak 
modda çalışırken Isıtma / Soğutma seçimi.

 � Ağ ısıtma/soğutma seçimi [HC_SEL]: Ünite Ağ modunda 
çalışırken Isıtma / Soğutma seçimi.

 � Dış hava sıcaklığı [OAT]: Otomatik change-over 
etkinleştirildiğinde Isıtma / Soğutma ayar noktası seçimi.

Kontrol tipi Isıtma / Soğutma 
(Lokal)

Isıtma / Soğutma 
(Uzak)

Isıtma / Soğutma 
(Ağ)

Dış Hava Sıcaklığı ** Çalışma modu

lokal soğutma - - - soğutma
lokal ısıtma - - - ısıtma
lokal otomatik* - - >cauto_sp	+	1	K cool
lokal otomatik* - - <hauto_sp	-1	K ısıtma
lokal otomatik* - - hauto_sp	+	1	K	<	oat	<	cauto_sp	-1	K standby
lokal - on_cool - - soğutma
lokal - on_heat - - ısıtma
lokal - on_auto - >cauto_sp	+1	K soğutma
lokal - on_auto - <hauto_sp	-	1	K ısıtma
uzak - on_cool - - soğutma
uzak - on_heat - - ısıtma
uzak - on_auto - >cauto_sp	+	1	K soğutma
uzak - on_auto - <hauto_sp	-	1	K ısıtma
uzak - on_auto - hauto_sp	+	1K<	oat	<	cauto_sp	–	1K standby
ağ - - soğutma - soğutma
ağ - - ısıtma - ısıtma
ağ - - otomatik* >cauto_sp	+	1	K soğutma
ağ - - otomatik* <hauto_sp	-	1	K ısıtma
ağ - - otomatik* hauto_sp	+	1K<	oat	<	cauto_sp	-	1	K standby

*	 	Kullanıcı	konfigürasyon	menüsünden	otomatik	change-over	seçildiyse	geçerlidir;	aksi	halde	varsayılan	ayar	"soğutma"	şeklindedir.
**		 	cauto_sp	=	soğutma	change-over	set	değeri;	h	auto_sp	=	ısıtma	change-over	set	değeri;	oat	=	dış	hava	sıcaklığı.

ISITMA SOĞUTMASTANDBY
Dış Hava Sıcaklığı

Soğutma eşiğiIsıtma eşiği
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8.3	 Sıcak	/	Soğuk	seçimi
Daha önce de belirtildiği üzere, Isıtma/Soğutma seçimi sadece 
ısı pompaları için geçerlidir. Isıtma/Soğutma seçimi, etkin 
çalıştırma tipine bağlı olarak çeşitli yöntemlerle kontrol edilebilir. 
Varsayılan olarak soğutma modu seçilidir.

Isıtma/Soğutma şu yöntemlerle seçilebilir: 
 � Lokal olarak ünite üzerinde GENUNIT menüsünden HC_

SEL öğesini seçerek. 
 � Ünite Uzak modda ise ısıtma/soğutma seçimi kontağını 

uzaktan seçerek.
 � Ünite Ağ modundaysa bir ağ komutu kullanarak.

Isıtma/soğutma modu kullanıcı tarafından manuel olarak veya 
kontrol sistemi tarafından otomatik olarak seçilebilir. Isıtma/
soğutma otomatik olduğunda ısıtma/soğutma/standby geçişleri 
dışarıdaki hava sıcaklığına göre gerçekleşir (cauto_sp and 
hauto_sp, SETPOINT). Otomatik change-over opsiyoneldir ve 
kullanıcı konfigürasyonu gerektirir (HC_SEL, GENUNIT- Genel 
Parametreler).

Soğutma / Isıtma / Otomatik modu ayarlama
1. Main Menu (Ana menü)'ye gidin.
2. Genel Parametreler  (GENUNIT) öğesini seçin.

3. Sıcak/Soğuk Seçimi'ni [HC_SEL] ayarlayın.

Sıcak/Soğuk Seçimi [HC_SEL]
0 Soğutma
1 Isıtma
2 Otomatik change-over

Isıtma / Soğutmada otomatik change-over etkinleştirmek 
için
1. Konfigürasyon menüsüne gidin (sadece oturum açmış 

kullanıcılar içindir).
2. Isıtma/Soğutma Konfigürasyonu (HCCONFIG) 

menüsünü seçin.

3. Otomatik change-over seçimi'ni [auto_sel] ayarlayın.

Otomatik Change-over Seçimi [auto_sel]
Hayır/Evet Evet

Soğutma change-over set değerini ayarlamak için
1. Ana menüye gidin.

2. Set değer  (SETPOINT) öğesini seçin.
3. Soğutma Change-over Set Değeri'ni [cauto_sp] ayarlayın.

Soğutma Change-over Set Değeri [cauto_sp]
3,9 - 50,0ºC 23,9ºC
39,0 - 122,0ºF 75,0ºF

Isıtma change-over set değerini ayarlamak için
1. Ana menüye gidin.

2. Set değer  (SETPOINT) öğesini seçin.
3. Isıtma Change-over Set Değeri'ni [hauto_sp] ayarlayın.

Isıtma Change-over Set Değeri [hauto_sp]
0 - 46,1ºC 17,8ºC
32,0 - 115,0ºF 64,0ºF

NOT: Soğutma/ısıtma ayar noktasını değiştirmek için önce 
bir kullanıcı olarak oturum açmış olmanız gerekir (ayrıca bkz. 
"Kullanıcı oturum açma" bölümü, sayfa 15).

8.4	 Ek	ısıtma	(ısı	pompaları)
AQUACIAT ILD ısı pompalarına kazan veya elektrikli ısıtıcılar 
takılabilir. 

Kazan, mekanik ısıtma kullanılamadığında veya dış hava 
sıcaklığının düşük olması nedeniyle yetersiz kaldığında, ısıtma 
için bir alternatif olarak kullanılır.

Mekanik ısıtma yetersiz kaldığında ısıtma talebini karşılamak 
üzere elektrikli ısıtıcılar açılabilir.

8.4.1 Kazan kontrolü
Kazanı, ünite belirlenen bir arıza nedeniyle kapandığında aktif 
duruma getirebilirsiniz veya çalıştırma koşulları mekanik ısıtma 
için uygun olmadığı zaman ek ısıtma amacıyla kullanabilirsiniz.

Dış hava sıcaklığı kullanıcı tarafından belirlenmiş OAT eşiğinin 
altına indiğinde kazan aktif duruma geçer. Bu eşik varsayılan 
olarak -10°C (14°F) değerindedir.

Kazan OAT eşiğini ayarlamak için
1. Konfigürasyon menüsüne gidin (sadece oturum açmış 

kullanıcılar içindir).
2. Isıtma/Soğutma Konfigürasyonu (HCCONFIG) 

menüsünü seçin.

3. Kazan OAT eşiğini [boil_th] ayarlayın.

Kazan OAT eşiği [boil_th]
-15,0 - 15,0ºC -9,9°C
5,0 - 59,0ºF 14,2°F

8.4.2 Elektrikli ısıtıcı kontrolü
OAT, kullanıcı tarafından belirlenmiş elektrikli ısıtma OAT 
eşiğinin altına indiğinde elektrikli ısıtma kademeleri ek ısıtma 
kaynağı olarak aktif duruma getirilebilir. Bu eşik varsayılan 
olarak 5°C (41°F) değerindedir.

Elektrikli ısıtmaya aşağıdaki koşulların tümünün 
sağlanması durumunda izin verilir:
 � Ünite %100 kapasiteyle çalışmaktadır.
 � Elektriğe çekme süresi [ehs_pull] geçmiştir.
 � OAT, OAT eşiğinin [ehs_th] altındadır.

Dört elektrikli ısıtıcı kademesi vardır ve son kademe yedek 
olarak kullanılır. Buna göre, normal olarak sadece üç ısıtıcı 
kademesine izin verilir ve dördüncüsü, ünite belirlenmiş bir 
arıza nedeniyle kapandığında veya ısıtma koruması aktif 
olduğunda kullanılabilir.

Opsiyonel su tankına EHS takılmışsa ek elektrik gücü “Tank EHS 
güç limiti" parametresi kullanılarak sınırlanabilir. Kullanıcı, sıcaklık 
yükselmesi beklendiği kadar verimli değilse bir alarm kullanmayı 
seçebilir (Tank EHS verimlilik Alarmı).

Elektrikli ısıtıcı OAT eşiğini ayarlamak için
1. Konfigürasyon menüsüne gidin (sadece oturum açmış 

kullanıcılar içindir).
2. Isıtma/Soğutma Konfigürasyonu (HCCONFIG) 

menüsünü seçin.

3. Elektrik Kademesi OAT Eşiği'ni [ehs_th] ayarlayın.

Elektrik Kademesi OAT Eşiği [ehs_th]
-5,0 - 21,0ºC 5,0°C
23,0 - 70,0ºF 41,0°F

ÖNEMLİ: Ünitede talep sınırı aktif olduğu zaman elektrikli 
ısıtmaya izin VERİLMEZ (ayrıca bkz. Bölüm 8.9).
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8.5	 Pompa	kontrolü
Kontrol sistemi bir veya iki adet su eşanjörü pompasını 
yönetebilir ve her bir pompanın açık/kapalı durumunu ve hızını 
belirleyebilir. Her iki pompa birlikte çalışamaz. Pompa, ilgili 
opsiyon açık olduğunda ve ünite çalışır durumdayken devreye 
girer.

Ünite bir alarm nedeniyle kapandığı durumda, oluşan hata 
donma koruma hatası değilse pompa da kapanır. Su eşanjörü 
ısıtıcısı aktif durumdayken belirli çalışma koşulları altında 
pompa çalıştırılabilir.

Pompa arızalıysa ve başka bir pompa kullanılabilecek 
durumdaysa ünite durdurulur ve ikinci pompa kullanılarak 
yeniden başlatılır. Başka pompa yoksa ünite kapanır. 

Konfigürasyon seçenekleri kullanılabilecek pompaların 
sayısına ve tipine (tek hızlı veya değişken hızlı pompalar) göre 
değişebilir.

8.5.1 Değişken hızlı pompaların kontrolü
AQUACIAT LD soğutucularına ve AQUACIAT ILD ısı 
pompalarına bir veya iki adet değişken hızlı pompa takılabilir. 

Değişken hızlı pompalar, pompalama için harcanan enerji 
maliyetinden tasarruf ve hassas su debisi kontrolü sağlarken 
aynı zamanda sistemin genel performansını da iyileştirir. 
Frekans invertörü tam ve kısmi yük altında pompa güç 
harcamasını minimize etmek üzere debiyi sürekli olarak regüle 
eder. 

Debi yönetimi yöntemleri şöyledir:
1) Sabit hız kontrolü (kontrol sistemi, kompresör kapasitesine 

bağlı olarak sabit bir pompalama hızı sağlar). 

2) Sabit su delta basıncına dayalı debi kontrolü (kontrol sistemi 
sabit bir delta basıncı sağlamak üzere pompa hızına sürekli 
olarak müdahalede bulunur).

3) Su eşanjöründe sabit delta T sağlayacak biçimde debi 
kontrolü.

ÖNEMLİ: Pompa hızı konfigürasyonu sadece servis 
teknisyenleri tarafından yapılabilir.

8.5.2 Pompaların konfigürasyonu
Kontrol sistemi, dahili sabit hızlı veya değişken hızlı pompaları 
ve aynı zamanda müşteri pompalarını kontrol edebilir (sabit hızlı 
veya değişken hızlı). Değişken hızlı pompalar aynı zamanda 
sabit hızlı pompalar olarak da konfigüre edilebilir.

Temel pompa konfigürasyonunu Konfigürasyon menüsü 
(PUMPCONF – Pompa Konfigürasyonu ) üzerinden yapabilirsiniz. 
Sadece oturum açmış olan kullanıcılar menüye erişebilir. Cihazın 
durdurulması zorunludur.

Pompaların sekansını ayarlamak için
1. Konfigürasyon menüsüne gidin (sadece oturum açmış 

kullanıcılar içindir).

2. Pompa Konfigürasyonu (PUMPCONF) öğesini 
seçin.

3. Su Pompaları Sekansını [pump_seq] ayarlayın.

Su Pompaları Sekansı [pump_seq]
0 Pompa Yok
1 Sadece Bir Pompa
2 Otomatik İki Pompa
3 Pompa #1 Manuel
4 Pompa #2 Manuel

8.5.3 Otomatik pompa seçimi
İki pompa kontrol ediliyorsa ve geri çevirme fonksiyonu 
seçildiyse (PUMPCONF – Pompa Konfigürasyonu) kontrol 
sistemi, pompa çalışma süresini dengeler ve konfigüre edilmiş 
olan pompa change-over gecikmesine uydurur. Bu gecikmenin 
süresi aşıldığında pompa ters çevirme fonksiyonu etkinleştirilir.

Pompa otomatik rotasyon gecikmesini ayarlamak için
1. Konfigürasyon menüsüne gidin (sadece oturum açmış 

kullanıcılar içindir).

2. Pompa Konfigürasyonu (PUMPCONF) öğesini seçin.
3. Pompa Rotasyon Gecikmesini [pump_del] ayarlayın.

Pompa Rotasyon Gecikmesi [pump_del]
24 - 3000 saat 48 Saat

8.5.4 Müşteri pompalarının konfigürasyonu
Harici pompalara sahip ünitelerde sabit hızlı veya değişken 
hızlı pompalar kullanılabilir. 

Müşteri pompaları şu şekilde konfigüre edilebilir:

Mevcut pompa Pompaların sekansı  
(pump_seq, PUMPCONF)

Pompa yok 0 (pompa yok)
Bir pompa (sabit veya değişken hızlı) 1 (sadece bir pompa)
İki pompa (sabit veya değişken hızlı) 2 (otomatik iki pompa)

3 (pompa #1 manuel)
4 (pompa #2 manuel)

Müşteri pompalarının bulunduğu ünitelerde su debisini kontrol 
etmeyi sağlayan akış anahtarı mevcuttur. Aktüatörler hakkında 
daha fazla bilgi için bkz. Su debisi anahtarı, bölüm 4.7.

8.5.5 Pompaların korunması
Kontrol sistemi, ünite kapalı olduğunda pompaları her gün saat 
14:00'te otomatik olarak 2 saniyeliğine çalıştırma seçeneğini sunar. 

Ünitede iki pompa bulunuyorsa ilk pompa çift günlerde, ikinci 
pompa tek günlerde çalıştırılır. Pompanın periyodik olarak birkaç 
saniye süreyle çalıştırılması pompa rulmanlarının ömrünü uzatır 
ve contaların sızdırmazlığını iyileştirir. 

Periyodik pompa hızlı başlatma işlemini Konfigürasyon menüsü 
(PUMPCONF – Pompa Konfigürasyonu ) üzerinden yapabilirsiniz.

Periyodik pompa hızlı başlatma işlemini ayarlamak için
1. Konfigürasyon menüsüne gidin (sadece oturum açmış 

kullanıcılar içindir).

2. Pompa Konfigürasyonu (PUMPCONF) öğesini 
seçin.

3. Pompa Sıkışma Korumasını [pump_per] ayarlayın.

Pompa Sıkışma Koruması [pump_per]
Hayır/Evet Evet

8.5.6 Eko pompa modu
Ünite Standby modunda olduğu zaman (ısıtma veya soğutma 
talebi karşılandığında), Connect Touch kontrol sistemi enerji 
tasarrufu amacıyla pompayı periyodik olarak durduracak 
biçimde konfigüre edilebilir.

Bu opsiyon sadece servis teknisyenleri tarafından konfigüre 
edilebilir.

Eko Pompa konfigürasyonunu doğrulama
1. Ana menüye gidin.
2. Çeşitli Durumlar (MSC_STAT) öğesini seçin.

3. Eko Pompa Modu Aktif [m_ecopmp] durumunu doğrulayın.

Eko Pompa Modu Aktif [m_ecopmp]
Hayır/Evet
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LOKAL ÇALIŞMA TİPİ
Sıcak / Soğuk Set değer seçimi (Lokal) Set değer anahtarı Program 2 durumu Aktif set değer
Soğutma sp-1 - - Soğutma	set	değeri	1
Soğutma sp-2 - - Soğutma	set	değeri	2
Soğutma otomatik - meşgul Soğutma	set	değeri	1
Soğutma otomatik - meşgul	değil Soğutma	set	değeri	2
Isıtma sp-1 - - Isıtma	set	değeri	1
Isıtma sp-2 - - Isıtma	set	değeri	2
Isıtma otomatik - meşgul Isıtma	set	değeri	1
Isıtma otomatik - meşgul	değil Isıtma	set	değeri	2

UZAK ÇALIŞMA TİPİ
Sıcak / Soğuk Set değer seçimi (Lokal) Set değer anahtarı Program 2 durumu Aktif set değer
Soğutma - sp1 - Soğutma	set	değeri	1
Soğutma - sp2 - Soğutma	set	değeri	2
Isıtma - sp1 - Isıtma	set	değeri	1
Isıtma - sp2 - Isıtma	set	değeri	2

AĞ ÇALIŞMA TİPİ
Sıcak / Soğuk Set değer seçimi (Lokal) Set değer anahtarı Program 2 durumu Aktif set değer
Soğutma sp-1 - - Soğutma	set	değeri	1
Soğutma sp-2 - - Soğutma	set	değeri	2
Soğutma otomatik - meşgul Soğutma	set	değeri	1
Soğutma otomatik - meşgul	değil Soğutma	set	değeri	2
Soğutma otomatik - - Soğutma	set	değeri	2
Isıtma sp-1 - - Isıtma	set	değeri	1
Isıtma sp-2 - - Isıtma	set	değeri	2
Isıtma otomatik - meşgul Isıtma	set	değeri	1
Isıtma otomatik - meşgul	değil Isıtma	set	değeri	2
Isıtma otomatik - - Isıtma	set	değeri	2

8.6	 Hidronik	kit	opsiyonu
Hidronik kit opsiyonuyla suyun debisini sürekli olarak 
izleyebilirsiniz (PUMPSTAT – Pompa Durumu). 

Hidronik kit şu parametreleri ölçme seçeneğini sunar:
 � Giriş ve çıkış suyu basıncı. 
 � Su eşanjörü debisi.

Suyun debisi giriş ve çıkış basınçları arasındaki basınç farkına 
ve basınç düşme eğrilerine dayalıdır. 

Hidronik kit opsiyonu ve değişken hızlı pompalar
Değişken hızlı pompalara sahip ünitelerde, bu opsiyon doğru 
su debisini koruyabilmek için gereken pompa hızını otomatik 
olarak ayarlamayı sağlar. 

Debi kontrolü kompresör kullanımına, sabit delta basıncına 
veya sabit sıcaklık farkına dayalı olabilir. Ayrıca bkz. "Değişken 
hızlı pompaların kontrolü", sayfa 33.

8.7	 Kontrol	noktası
Kontrol noktası, ünitenin üretmesi gereken su sıcaklığını ifade 
eder. Gereken kapasite, ünite yükü çalışma şartlarına bağlı 
olarak azaltılabilir.

Kontrol noktası = Aktif ayar noktası + Reset
Kontrol noktası, aktif ayar noktasına ve reset hesabına dayalı 
olarak hesaplanır. Sadece ünite Ağ çalışma tipindeyken, 
diğer herhangi bir ayar noktası hesabı yerine zorlanan değer 
kullanılabilir.

Kontrol noktasını doğrulamak için
1. Ana menüye gidin.
2. Genel Parametreler  (GENUNIT) öğesini seçin.

3. Kontrol Noktasını Doğrulayın [CTRL_PNT].

8.7.1 Aktif set değer
İki set değer ayarlanabilir; bunlardan birincisi ünitenin 
kullanımda olduğu, ikincisi ise kullanımda olmadığı dönemlerde 
kullanılır.

Geçerli çalışma tipine bağlı olarak aktif set değer kullanıcı 
arayüzüyle manuel şekilde Ana menü üzerinden, ağ 
komutlarıyla kuru kullanıcı kontaklarından veya set değer 
zamanlama programıyla otomatik olarak seçilebilir (program 2). 

Aşağıdaki tablolarda kontrol sistemi çalışma tipine (Lokal / Uzak 
/ Ağ) ve aşağıdaki parametrelere dayalı olarak kullanılabilecek 
seçimler listelenmiştir:
 � Isıtma veya Soğutma çalışma modu [HC_SEL]: Sıcak/

Soğuk seç (GENUNIT - genel parametreler).
 � Ayar noktası seçimi [SP_SEL]: Ayar noktası Seçimi, ünite 

Yerel çalışma tipindeyse (GENUNIT – Genel Parametreler) 
aktif ayar noktasının seçilmesine olanak sağlar.

 � Ayar noktası anahtar durumu [SETP_SW]: Uzak ayar 
noktası anahtarı (INPUTS - Girişler).

 � İkili ayar noktası zamanlama programının kullanımda olma 
durumu [SP_OCC]: Ayar noktası seçimi için program.
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8.7.2 Reset
Reset, aktif set değerin değiştirildiği ve artık daha az makine 
kapasitesi gerektiği anlamına gelir. Soğutma modundayken 
set değer artırılır, buna karşılık ısıtma modundayken bu değer 
azaltılır. 

Reset, şu faktörlere dayalı olabilir:
 � Binanın yük trendlerinin ölçüsünü veren OAT.
 � Dönüş suyunun sıcaklığı (ΔT ortalama bina yükünü verir).
 � Özel ayrılmış 4-20 mA giriş. 

Reset kaynağı ve parametreleri Ana menüde konfigüre edilebilir 
(RESETCFG – Reset Konfigürasyonu). Reset kaynağındaki bir 
değişim (ör. OAT) durumunda ünitenin performansını optimize 
etmek üzere set değer normal olarak resetlenir.

Resetlemenin miktarı aşağıdaki parametrelere dayalı olarak 
yapılan bir lineer interpolasyonla belirlenir:
 � Resetin sıfır olduğu bir referans (reset yapılmayan değer).
 � Resetin maksimum olduğu bir referans (tam reset değeri).
 � Maksimum reset değeri.

Soğutma modundaki Reset örneği:

20 OAT'ye göre reset 25

0 Delta T'ye göre reset 3

4 Analog girişe göre reset 20

reset yok Seçim tam reset

Açıklama:
A:		 Maksimum	reset	değeri
B:		 Sıfır	reset	referansı
C:		 Maksimum	reset	referansı
D:		 Bina	yükü

8.8	 Kuru	Soğutucu	Serbest	Soğutma	opsiyonu
AQUACIAT LD soğutucular enerji ve maliyet tasarrufu 
sağlayacak biçimde güç tüketimini azaltan kuru soğutucu ile 
birlikte kullanılabilir. 

Kuru soğutucu kullanımı "serbest soğutmadan" yararlanma 
olanağı sağlar. Bu yöntemde düşük dış hava sıcaklığı daha sonra 
klima sisteminde kullanılacak suyun soğutulmasında kullanılır. 
Bu yöntemin en etkili olduğu durum, dış hava sıcaklığının 0°C 
(32°F) düzeyinin altında olduğu zamandır.

Serbest soğutmayı başlatma
Serbest soğutma modu, serbest soğutma OAT [oat] değeri su 
döngüsü sıcaklığının ve başlatma eşiğinin altında olduğunda 
ETKİNLEŞTİRİLİR: 

oat < wloop – start_th

oat : Serbest Soğutma OAT

wloop : Serbest Soğutma Su Döngüsü Sıcaklığı

start_th : Serbest Soğutma Başlatma Eşiği (sadece servis erişimi)

NOT: Kontrol sistemi tarafından ölçülen [wloop] ve [oat] 
sıcaklıkları salt okunur değerlerdir ve bu değerler DC 
Serbest Soğutma Durum Menüsü (DCFC_STA) içinden 
doğrulanabilir.

Kuru soğutucudaki su döngüsü sıcaklığını doğrulamak için
1. Ana menüye gidin.

2. DC Serbest Soğutma Durum Menüsü'nü seçin – 
(DCFC_STA).

3. FC Su Döngüsü Sıcaklığını [wloop] doğrulayın.  

FC Su Döngüsü Sıcaklığı [wloop]
°C / °F

Serbest Soğutma OAT doğrulaması için
1. Ana menüye gidin.

2. DC Serbest Soğutma Durum Menüsü'nü seçin – 
(DCFC_STA).

3. OAT Serbest Soğutma'yı [oat] doğrulayın. 

OAT Serbest Soğutma [oat]
°C / °F

Serbest soğutmayı durdurma
Kuru soğutucunun soğutma gücünün soğutma set değerine 
erişemeyeceği ortaya çıkarsa bu durumda mekanik soğutma 
başlatılır. 

Serbest Soğutma modu, normalde serbest soğutma OAT [oat] 
değeri su döngüsü sıcaklığının ve başlatma/durdurma eşiğinin 
üstünde olduğunda durdurulur:

oat > wloop - start_th + stop_th

oat : Serbest Soğutma OAT

wloop : Serbest Soğutma Su Döngüsü Sıcaklığı

start_th : Serbest Soğutma Başlatma Eşiği (sadece servis erişimi)

stop_th : Serbest Soğutma Durdurma Eşiği (sadece servis erişimi)

FC kapasitesi %100 olduğunda mekanik soğutma başlatılabilir.

%
Bi
na
	y
ük
ü

Re
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t	d
eğ
er
i
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8.9	 Kapasite	sınırlaması
Connect Touch kontrol sistemi, ünitenin maksimum izin verilen 
kapasitesini ayarlayarak sürekli kapasite kontrolü imkanı sağlar. 

Kapasite sınırlaması yüzde olarak ifade edilir; burada %100 
değeri ünitenin tam kapasiteyle çalıştırıldığı anlamına gelir 
(sınırlama uygulanmaz).

Ünite kapasitesi şu yöntemlerle sınırlandırılır:
 � Kullanıcının kontrol ettiği kuru kontaklar aracılığıyla. Ünite 

kapasitesi bu ayar noktaları tarafından etkinleştirilen limit 
ayar noktasını hiç bir zaman geçemez. 

 � Talep limitini [DEM_LIM] iletişim protokolü üzerinden 
belirleyerek (Sistem Yöneticisi veya Master/Slave düzeneği 
kontrolü üzerinden Master ünite).

 � Gece modu sınırlama kontrolü aracılığıyla. Gece modundaki 
talep sınırı değeri seçilen kapasite sınırının altındaysa bu 
değer için seçim yapılabilir. 

Sınır set değerlerini ayarlamak için
1. Ana menüye gidin.
2. Set değer  (SETPOINT) öğesini seçin.

3. Geçiş Sınırlama Set Değeri 1 / 2 / 3 [lim_sp1 / 2 / 3] için 
ayar yapın.

Geçiş Sınırlama Set Değeri 1 / 2 / 3 [lim_sp1 / 2 / 3]
0 - %100 %100

Master ünite tarafından ayarlanan talep sınırını doğrulamak 
için
1. Ana menüye gidin.
2. Genel Parametreler  (GENUNIT) öğesini seçin.

3. Aktif Talep Sınırı Değerini [DEM_LIM] doğrulayın.

Aktif Talep Sınırı Değeri [DEM_LIM]
0 - %100 %100

Gece modu sınırını ayarlamak için
1. Konfigürasyon menüsüne gidin (sadece oturum açmış 

kullanıcılar içindir).
2. Genel Yapılandırma (GENCONF) öğesini seçin.

3. Gece Kapasite Sınırı'nı [nh_limit] ayarlayın.

Gece Kapasite Sınırı [nh_limit]
0 - %100 %100

Aktif talep sınırı değeri [DEM_LIM] sınır kaynağına bağlı olarak 
olabilecek en düşük değere ayarlanır. DEM_LIM Ağ tarafından 
zorlanabilir.

Aktif Talep Sınırı Değerini doğrulamak için
1. Ana menüye gidin.
2. Genel Parametreler  (GENUNIT) öğesini seçin.

3. Aktif Talep Sınırı Değerini [DEM_LIM] doğrulayın.

Aktif Talep Sınırı Değeri [DEM_LIM]
0 - %100 -

8.10	 Kapasite	kontrolü
Kontrol sistemi, su eşanjörü sıcaklığını set değerinde tutmak 
için kapasiteyi ayarlar. Kompresörler başlatma sayılarını 
eşitleyecek biçimde tasarlanmış bir sekans içinde başlatılır ve 
durdurulur (değer, çalışma süresine göre ağırlıklandırılır).

8.10.1 Devre yükleme sekansı
Bu fonksiyon devre kapasitesinin değiştirildiği sırayı belirler. 
Kompresör yüklemesi kompresörlerin başlatılması ve 
durdurulmasıyla yönetilir. Dengeli ve kademeli yükleme 
sekansları olmak üzere iki tip sekans işlemi vardır ve bunlar 
kullanıcı tarafından kullanıcı arayüzü (GENCONF – Genel 
Konfigürasyon) kullanılarak yapılandırılabilir. 

Dengelenmiş yükleme sekansı: Makine yüklerken ve yükü 
boşaltırken, kontrol bütün devreler arasında eşit kapasiteyi 
korur. Dengeli yükleme sekansı, kontrol tarafından kullanılan 
varsayılan sekanstır.

Evrelenmiş yükleme sekansı: Gerideki devre başlamadan 
önce, kontrol öndeki devreyi tamamen yükler. Yük azalırken 
öncelikle, geciken devrenin yükü azaltılır. Kademeli yükleme 
sekansı, devrelerden biri arıza nedeniyle kapanırsa devre 
kapasite geçersiz kılma modundaysa veya kalan devreler 
kapalıysa ya da tam yükteyse aktif durumda olur.

Devre yükleme sekansını ayarlamak için
1. Konfigürasyon menüsüne gidin (sadece oturum açmış 

kullanıcılar içindir).
2. Genel Yapılandırma (GENCONF) öğesini seçin.

3. Kademeli yükleme sekansı'nı [seq_typ] ayarlayın.

Kademeli yükleme sekansı [seq_typ]
Hayır/Evet Hayır (kademeli yükleme aktif DEĞİL)

8.10.2 Çoklu devreli ünitelerde kapasite
Birden fazla devreye sahip ünitelerde hangi devrenin ön 
devre ve hangi devrenin geciken devre olduğunu ön/gecikme 
fonksiyonu belirler. Bu fonksiyon devre A ve devre B olarak 
adlandırılan iki soğutma devresinin başlama/durma sekansını 
kontrol eder.

Devre, ön devre olarak belirlendiyse öncelikle başlamasına izin 
verilir. Ön devre hem kapasite artışlarında hem de kapasite 
azaltmalarında ilk olarak kullanılır. Ön ve geciken devreler 
manuel veya otomatik olarak seçilebilir (Devre Öncelik Sekansı, 
GENCONF – Genel Konfigürasyon).
 � Manuel önde/geride devre saptanması: Devre A veya 

devre B öndeki devre olarak seçilir. Seçili olan devre diğer 
herhangi bir devreye göre önceliğe sahiptir. 

 � Otomatik önde/geride devre saptanması: kontrol sistemi, 
her bir devrenin çalışma süresini eşitlemek için öndeki 
devreyi saptar (her bir devrenin başlamaları oranı ile 
değerlendirilir). Sonuç olarak en düşük çalışma saati olan 
devre her zaman ilk başlar.

Devre önceliğini ayarlama
1. Konfigürasyon menüsüne gidin (sadece oturum açmış 

kullanıcılar içindir).
2. Genel Yapılandırma (GENCONF) öğesini seçin.

3. Devre Öncelik Sekansını[lead_cir] ayarlama.

Devre Öncelik Sekansı [lead_cir]
0 Otomatik
1 A devresi önde
2 B devresi önde
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8.11	 Gece	modu
Gece modu, kullanıcıya cihazı belirli bir süre boyunca belirli 
parametrelerle çalışacak biçimde konfigüre etme olanağı sağlar. 
Gece dönemi sırasında cihaz sınırlı kapasitede çalıştırılır. 
Çalışan fanların sayısı azaltılır (sadece soğutma modunda), 
böylece gürültü seviyesi de azalır.

Gece dönemi, haftanın her günü aynı olacak biçimde başlama ve 
bitiş saatleriyle tanımlanır. Gece modu ayarları veya maksimum 
kapasite değeri Konfigürasyon menüsüyle (GENCONF – Genel 
Konfigürasyon) ayarlanabilir. 

ÖNEMLİ: Sadece oturum açmış olan kullanıcılar gece 
modu ayarlarını değiştirebilir.

8.12 Tatiller
Bu işlev 16 adet tatil periyodu tanımlamak için kullanılır. Her bir 
periyot üç adet parametre ile tanımlanır: ay, başlama günü ve 
tatil periyodunun süresi. 

Tatil dönemleri süresince kontrol sistemi, tatil olarak belirtilen 
süreye göre meşgul veya meşgul değil modunda olabilir. 
Kullanıcı, her bir tatil dönemini Konfigürasyon menüsüyle 
(HOLIDAY – Tatil Menüsü) ayarlayabilir.

Tatil sürelerini değiştirmek için
1. Konfigürasyon menüsüne gidin (sadece oturum açmış 

kullanıcılar içindir).

2. Tatil (HOLIDAY) öğesini seçin.

3. Tatil dönemini seçin, ör. HOLDY_01.
4. Tatilin Başlangıç Ayını [HOL-MON], Başlangıç Gününü 

[HOL-DAY] ve Süresini (gün) [HOL-LEN] ayarlayın.

Tatil Başlangıç Ayı [HOL-MON]
0-12 0
Başlangıç Günü [HOL-DAY]
0-31 0
Süre (gün) [HOL-LEN]
0-99 0

8.13	 Desuperheater	opsiyonu
AQUACIAT LD soğutucularına ve AQUACIAT ILD ısı 
pompalarına daha iyi enerji yönetimi sağlamak üzere 
desuperheater takılabilir. 

Desuperheater, soğutucu akışkanındaki yüksek basıncı ve 
yüksek sıcaklığı alıp aşırı sıcaklığını gidererek düşük basınçlı 
bir soğutucu akışkanı haline getirir. Desuperheater'a giden 
buhar tam olarak yoğuşmuş değildir; bu nedenle soğutucu 
akışkanının buharı, yoğuşma işleminin meydana geldiği ayrı bir 
ısı eşanjörüne yönlendirilmelidir.

Minimal yoğuşma set değerini ayarlamak için
1. Ana menüye gidin.
2. Set değer  (SETPOINT) öğesini seçin.

3. Desuperheat Min Sct [min_sct] değerini ayarlama.

Desuperheat Min Sct [min_sct]
26,7 - 60,0°C 40,0°C
80,0 - 140,0°F 104,0°F

8.14	 Isı	pompaları	için	buz	çözme	çevrimi
Dış hava sıcaklığı düşükse ve ortamdaki nem yüksekse 
dış serpantinin üzerinde buz oluşması olasılığı artar. Dış 
serpantinin buzla kaplanması serpantin içindeki hava akışına 
zarar verebilir ve ünitenin performansını düşürür. Serpantinin 
üzerindeki buzu temizlemek için gerektiğinde kontrol sistemi 
tarafından bir defrost çevrimi başlatılır. 

Defrost çevrimi sırasında devre soğutma modunda çalışmaya 
zorlanır. Su döngüsündeki suyun ılık hale gelmesini önlemek 
üzere opsiyonel elektrikli ısıtma kullanılabilir. Defrost çevrimi, 
defrost sıcaklığının sonu elde edilene kadar devam eder.

8.15	 Isı	pompaları	için	serbest	buz	çözme	
çevrimi
Serbest buz çözme, serpantin yüzeyinde düşük miktarda 
oluştuğunda bu buzlanmayı ortadan kaldırmak için kullanılır. 
Standart buz çözme işleminin aksine; serbest buz çözme 
işleminde ısı (enerji) hava tarafından absorbe edilir. Serbest buz 
çözme çalışırken fanlar etkinleştirilir ve kompresörler kapatılır. 
Serbest buz çözmenin en etkin biçimde çalışması için dış 
sıcaklığın 1°C üzerinde olması gerekir. 

ÖNEMLİ: Serpantin üzerini çok miktarda buz kaplamışsa 
standart buz çözme döngüsü başlatılabilir.

8.16	 Master/Slave	grubu
Kontrol sistemi birbirine ağ ile bağlı (özel protokol) iki ünitenin 
master/slave olarak kontrol edilmesine olanak sağlar. Master 
ünite lokal olarak, uzaktan veya ağ komutlarıyla kontrol 
edilebilir; slave ünite ise Ağ modunda kalır. Master/slave 
grubuna gönderilen tüm kontrol komutları (başlat/durdur, set 
değer seçimi, talep sınırı vb.) master olarak konfigüre edilen 
ünite tarafından uygulanır. Komutlar, slave konumundaki 
üniteye otomatik olarak aktarılır. 

Master/slave fonksiyonu etkin durumdayken master soğutucu 
kapatılacak olursa slave olan soğutucu da durdurulur. Bazı 
durumlarda, iki ünitenin çalışma sürelerini eşitlemek üzere 
slave durumdaki ünite ilk olarak başlatılabilir. 

İki ünite arasında iletişim arızası durumunda, arıza giderilene 
kadar her iki ünite de otonom çalışma moduna dönecektir. 
Master ünite bir alarm nedeniyle durdurulursa slave ünitenin 
çalışmasına izin verilir.

ÖNEMLİ: Master/slave grubu sadece servis teknisyenleri 
tarafından konfigüre edilebilir.
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9 - TEŞHİS 
Kontrol sistemi, arızaya neden olabilecek risklere karşı üniteyi 
korumak için pek çok hata izleme fonksiyonuna sahiptir.

Connect Touch hızlı bir biçimde tüm çalışma koşullarını izleme 
olanağı sağlar. Bir çalışma hatası tespit edilirse alarm tetiklenir.

Bazı alarmların potansiyel tehlike oluşturabilecek durumlara 
karşı uyarı olarak kullanıldığını ve tetiklendiğinde ünite üzerinde 
herhangi bir etkisi olmadığını unutmayın; bununla birlikte bu 
uyarıların dikkate alınmaması, sistem üzerinde veya ünitenin 
kendisinde olumsuz etkilere neden olabilir. 

Lütfen belirtilen tüm düzeltici önlemleri uygulayın. Örneğin alarm 
kodları 130-xx şeklinde başlıyorsa gerekli servis prosedürlerini 
başlatmak üzere derhal servise başvurun.

9.1	 Kontrol	teşhisi
Kullanıcı arayüzü ünitenin durumunu hızlı bir biçimde görmenize 
olanak sağlar.
 � Yanıp sönen çan simgesi bir alarm olduğunu, ancak 

ünitenin çalışmaya devam ettiğini gösterir.
 � Vurgulanmış olarak görünen çan simgesi, tespit edilen bir 

arıza nedeniyle ünitenin kapatıldığını belirtir.

9.1.1 Mevcut alarmlar 
Aktif durumda olan alarmların tümü Mevcut Alarmlar 
menüsünden görülebilir. Kontrol sistemi, alarmın açıklamasının 
yanında tarihi ve saati gibi bilgileri de sağlar. Kontrol sistemi 
maksimum on (10) alarm görüntüleyebilir.

Aktif alarmlar listesine erişmek için
1. Ekranın sağ üst köşesindeki Alarm düğmesine basın.

2. Mevcut Alarmlar (CUR_ALM) öğesini seçin.

3. Aktif durumdaki alarmların listesi görüntülenir.

DİKKAT

Güç kaynağında bir kesinti olması durumunda ünite dışarıdan 
bir komut verilmesine gerek olmadan yeniden başlar. Ancak, 
güç kesintisi sırasında aktif durumda olan hatalar varsa 
bunlar kaydedilir ve bazı durumlarda bir devrenin veya 
ünitenin yeniden başlatılmasına engel olabilir. 

9.1.2 Alarmları resetleme 
Alarmlar makineyi durdurmadan resetlenebilir. Sadece oturum 
açmış olan kullanıcılar alarmları resetleyebilir (ayrıca bkz. 
"Kullanıcı oturum açma", sayfa 15). Alarm otomatik olarak veya 
kullanıcı arayüzü ya da web arayüzü üzerinden manuel olarak 
resetlenebilir (Alarmları Resetleme menüsü). 

Alarmları Resetleme menüsünün sistemde aktif durumda olan 
maksimum beş (5) alarm kodunu görüntülediğine dikkat edin.

Alarmları manuel olarak resetlemek için
1. Ekranın sağ üst köşesindeki Alarm düğmesine basın.

2. Alarmları Resetle (ALARMRST) öğesini seçin.

3. Alarm Reset için "Evet" değerini seçin ve Zorla düğmesine 
basın.

9.1.3 Alarm geçmişi
Kapanmış alarmlarla ilgili bilgiler Alarm geçmişi menüsünde 
depolanır.

Alarm geçmişine erişmek için
1. Ekranın sağ üst köşesindeki Alarm düğmesine basın.
2. Alarm Geçmişi (ALMHIST1) öğesini seçin.

9.1.4 Alarm kodları
Her bir alarmın belirli bir hata ile ilişkilendirilmiş bir kodu 
bulunur. Alarm kodları Alarmları Resetleme menüsünde 
görüntülenir; ayrıca Mevcut Alarmlar menüsü ve Alarm 
Geçmişi menüsünde alarmın açıklaması yer alır.

9.1.5 E-posta bildirimleri
Kontrol sistemi yeni bir alarm oluştuğunda veya mevcut 
alarmlar resetlendiğinde e-posta bildirimleri gönderilecek bir 
veya iki alıcı tanımlama seçeneğini sunar. 

NOT: E-posta bildirimleri sadece servis teknisyenleri 
tarafından ayarlanabilir.



  TR - 39 AQUACIAT

9 - TEŞHİS 
9.2	 Alarm	açıklamaları

Kod Adı Açıklama Reset Yapılan işlem Muhtemel neden
4601 AUX1_COM_F AUX1 Kartıyla iletişim kaybı İletişim yeniden sağlandığında 

otomatiktir
Ünite kapanır Veriyolu kurulum arızası, iletişim 

hatası
4602 FC_AUX1_COM_F Serbest Soğutma Kart 1 ile 

iletişim kaybı
İletişim yeniden sağlandığında 
otomatiktir

Serbest Soğutma 
durdurulur

Veriyolu kurulum arızası, iletişim 
hatası

4901 SIOB_CIR_A_COM_F Numarası A olan SIOB Kartıyla 
iletişim kaybı

İletişim yeniden sağlandığında 
otomatiktir

A Devresi kapanır Veriyolu kurulum arızası, iletişim 
hatası

4902 SIOB_CIR_B_COM_F Numarası B olan SIOB Kartıyla 
iletişim kaybı

İletişim yeniden sağlandığında 
otomatiktir

B Devresi kapanır Veriyolu kurulum arızası, iletişim 
hatası

7001 ILL_FACT_CONF_F Kabul edilmeyen konfigürasyon Manuel Ünite kapanır Ünite boyutu yanlış değerle 
konfigüre edilmiş

8000 INI_FACT_CONF_F Başlangıç fabrika 
konfigürasyonu gerekli

Konfigürasyon girildiğinde 
otomatik olur

Ünite kapanır Ünite boyutu konfigüre edilmemiş

9001 M_S_CONFIG_F Master soğutucu konfigürasyon 
hatası

Master/slave konfigürasyonu 
normale dönerse otomatiktir

Master/slave modu 
durdurulur

Master/slave konfigürasyon hatası

10001 COOLER_FREEZE_F Su eşanjörü donma koruması Otomatik (son 24 saatteki ilk 
alarm) veya Manuel

Ünite kapanır, su eşanjör 
pompası çalışmaya devam 
eder

Su akışı yok, arızalı termistör

10005 LOW_SUCTION_A_F A devresi Düşük Doymuş Emme 
Sıcaklığı

Otomatik (son 24 saatteki ilk 
alarm) veya Manuel

A Devresi kapanır Basınç dönüştürücüsü arızalı, EXV 
tıkalı veya soğutma akışkanı eksik

10006 LOW_SUCTION_B_F B devresi Düşük Doymuş Emme 
Sıcaklığı

Otomatik (son 24 saatteki ilk 
alarm) veya Manuel

B Devresi kapanır Basınç dönüştürücüsü arızalı, EXV 
tıkalı veya soğutma akışkanı eksik

10008 HIGH_SH_A_F A Devresi Yüksek Superheat Manuel A Devresi kapanır Basınç dönüştürücüsü arızalı, 
sıcaklık sensörü arızalı, EXV tıkalı 
veya soğutma akışkanı eksik

10009 HIGH_SH_B_F B Devresi Yüksek Superheat Manuel B Devresi kapanır Basınç dönüştürücüsü arızalı, 
sıcaklık sensörü arızalı, EXV tıkalı 
veya soğutma akışkanı eksik

10011 LOW_SH_A_F A Devresi Düşük Superheat Manuel A Devresi kapanır Basınç dönüştürücüsü arızalı, 
sıcaklık sensörü arızalı, EXV tıkalı 
veya soğutma akışkanı eksik

10012 LOW_SH_B_F B Devresi Düşük Superheat Manuel B Devresi kapanır Basınç dönüştürücüsü arızalı, 
sıcaklık sensörü arızalı, EXV tıkalı 
veya soğutma akışkanı eksik

10014 COOLER_LOCK_F Eşanjör Kilidi Arızası Otomatik (ünite durdurulduysa) 
veya Manuel

Ünite kapanır Müşteri kilit girişi açık

10016 CPA1_REVERSE_
ROT_F

A1 Kompresörü Başlatılmadı 
veya Basınç Artışı Sağlanmadı

Manuel A1 kompresörü kapanır Kompresör devre kesicisi veya 
sigortası arızalı, kompresör 
anahtarı açık

10017 CPA2_REVERSE_
ROT_F

A2 Kompresörü Başlatılmadı 
veya Basınç Artışı Sağlanmadı

Manuel A2 kompresörü kapanır Kompresör devre kesicisi veya 
sigortası arızalı, kompresör 
anahtarı açık

10018 CPA3_REVERSE_
ROT_F

A3 Kompresörü Başlatılmadı 
veya Basınç Artışı Sağlanmadı

Manuel A3 kompresörü kapanır Kompresör devre kesicisi veya 
sigortası arızalı, kompresör 
anahtarı açık

10020 CPB1_REVERSE_
ROT_F

B1 Kompresörü Başlatılmadı 
veya Basınç Artışı Sağlanmadı

Manuel B1 kompresörü kapanır Kompresör devre kesicisi veya 
sigortası arızalı, kompresör 
anahtarı açık

10021 CPB2_REVERSE_
ROT_F

B2 Kompresörü Başlatılmadı 
veya Basınç Artışı Sağlanmadı

Manuel B2 kompresörü kapanır Kompresör devre kesicisi veya 
sigortası arızalı, kompresör 
anahtarı açık

10029 LOSS_COM_SM_F Sistem Yöneticisiyle iletişim 
kaybı

İletişim yeniden sağlandığında 
otomatiktir

Ünite bağımsız çalışma 
moduna döner

Veriyolu kurulum arızası

10030 LOSS_COM_MS_F Master/Slave iletişim Arızası İletişim yeniden sağlandığında 
otomatiktir

Master/Slave çalışma devre 
dışı, ünite bağımsız çalışma 
moduna döner

Veriyolu kurulum arızası

10031 EMSTOP_F Ünitede ağ acil durdurma 
uygulandı

Acil durdurma devre dışı 
bırakıldığında otomatiktir

Ünite kapanır Ağ acil durdurma komutu

10032 COOL_PUMP1_F Su Pompası 1 Arızası Manuel Ünite, diğer bir pompanın 
çalışmasıyla yeniden 
başlar; başka pompa yoksa 
ünite kapanır

Debi anahtarı veya su pompası 
arızası

10033 COOL_PUMP2_F Su Pompası 2 Arızası Manuel Ünite, diğer bir pompanın 
çalışmasıyla yeniden 
başlar; başka pompa yoksa 
ünite kapanır

Debi anahtarı veya su pompası 
arızası
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Kod Adı Açıklama Reset Yapılan işlem Muhtemel neden
10037 REPEATED_HIGH_

DGT_A_F
A Devresi Tekrarlanan Yüksek 
Deşarj Gazı Geçersiz Kılmaları

Otomatik (30 dakika içinde deşarj 
gazı geçersiz kılma yoksa) veya 
Manuel

Yok Tekrarlanan kapasite azaltmaları

10038 REPEATED_HIGH_
DGT_B_F

B Devresi Tekrarlanan Yüksek 
Deşarj Gazı Geçersiz Kılmaları

Otomatik (30 dakika içinde deşarj 
gazı geçersiz kılma yoksa) veya 
Manuel

Yok Tekrarlanan kapasite azaltmaları

10040 REPEATED_LOW_
SST_A_F

A Devresi Tekrarlanan Düşük 
Emme Sıcaklığı Geçersiz 
Kılmaları

Manuel A Devresi kapanır Tekrarlanan kapasite azaltmaları

10041 REPEATED_LOW_
SST_B_F

B Devresi Tekrarlanan Düşük 
Emme Sıcaklığı Geçersiz 
Kılmaları

Manuel B Devresi kapanır Tekrarlanan kapasite azaltmaları

10043 HEAT_LOW_EWT_F Isıtma Düşük Giren Su Sıcaklığı Otomatik Yok Isıtma modunda düşük giren sıvı 
sıcaklığı

10063 HP_SWITCH_A_F A devresi Yüksek basınç 
anahtarı arızası

Manuel A Devresi kapanır Yüksek basınç anahtarı açık, 
kompresör hatası

10064 HP_SWITCH_B_F B devresi Yüksek basınç 
anahtarı arızası

Manuel B Devresi kapanır Yüksek basınç anahtarı açık, 
kompresör hatası

10097 SENSORS_SWAP_F Su eşanjörü Sıcaklık Sensörleri 
birbirleriyle değiştirildi

Manuel Ünite kapanır Giriş ve Çıkış sıcaklığı ters çevrildi

10099 FLUIDE_FAIL Muhtemel Soğutma Akışkanı 
Sızıntısı Arızası

Otomatik Yok Soğutma akışkanı sızıntısı tespit 
edildi

10101 FC_PROCESS_F Serbest Soğutma İşlemi Arızası Otomatik Serbest Soğutma 
durdurulur

Kurulum hatası

10109 TANK_HTR_LOW_
EFFICIENCY_F

Tank	EHS	verimlilik	alarmı Isı	üretimi	normale	dönerse	
otomatiktir

Yok:	Üreticinin	servisine	
başvurun

Elektrikli	ısıtıcı	hasar	görmüş	veya	
kirli

11202 WL_PRESS_ZERO_
ERROR_F

Su Döngüsü: Delta Basıncı 
Hatası

Su basıncı delta değeri normale 
dönerse otomatiktir

Ünite kapanır Çok yüksek veya çok düşük 
basınç değeri

11203 WL_PRESS_TOO_
LOW_F

Su Döngüsü: Su basıncı çok 
düşük düzeyde

Su basıncı değeri normale 
dönerse ve alarm son 24 saat 
içinde maksimum 6 defa tekrar 
ederse otomatiktir, aksi halde 
manueldir

Ünite kapanır Pompa giriş basıncı 60 kPa 
değerinin altında

11204 WL_PUMP_NOT_
STARTED_F

Su Döngüsü: Pompa 
Başlatılmadı

Otomatik Pompa durdurulur Çok yüksek veya çok düşük 
pompa basıncı değeri

11206 WL_PUMP_
OVERLOAD_F

Su Döngüsü : Pompada Aşırı 
Yük

Otomatik Yok Su basıncı çok düşük düzeyde

11207 WL_LOW_FLOW_F Su Döngüsü: Akış çok düşük 
düzeyde

Su akış değeri normale dönerse 
otomatiktir

Pompa durdurulur Su basınç çok yüksek düzeyde

11208 WL_PRESS_CROSS_F Su Döngüsü: Basınç Sensörleri 
Birbirinin Yerinde

Manuel Ünite kapanır Basınç Sensörleri Birbirinin 
Yerinde

11209 WL_LOW_PRESS_
WARNING_F

Su Döngüsü: Düşük Basınç 
Uyarısı

Su basınç değeri normale 
dönerse otomatiktir

Yok Su basıncı 60 kPa değerinin 
altında

12001 DP_A_F A devresi Deşarj Basıncı 
Dönüştürücü Arızası

Sensördeki voltaj değeri normale 
dönerse otomatiktir

A Devresi kapanır Dönüştürücü arızalı

12002 DP_B_F B devresi Deşarj Basıncı 
Dönüştürücü Arızası

Sensördeki voltaj değeri normale 
dönerse otomatiktir

B Devresi kapanır Dönüştürücü arızalı

12004 SP_A_F A devresi Emme Basıncı 
Dönüştürücü Arızası

Sensördeki voltaj değeri normale 
dönerse otomatiktir

A Devresi kapanır Dönüştürücü arızalı

12005 SP_B_F B devresi Emme Basıncı 
Dönüştürücü Arızası

Sensördeki voltaj değeri normale 
dönerse otomatiktir

B Devresi kapanır Dönüştürücü arızalı

12024 WP_IN_F Su Eşanjörü Giren Sıvı 
Dönüştürücüsü Arızası 

Sensördeki voltaj değeri normale 
dönerse otomatiktir

Ünite kapanır Dönüştürücü arızalı

12025 WP_OUT_F Su Eşanjörü Çıkan Sıvı 
Dönüştürücüsü Arızası

Sensördeki voltaj değeri normale 
dönerse otomatiktir

Ünite kapanır Dönüştürücü arızalı

15001 COOL_EWT_F Su Eşanjörü Giren Sıvı 
Termistör Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

Ünite kapanır Termistör arızalı 

15002 COOL_LWT_F Su Eşanjörü Çıkan Sıvı 
Termistör Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

Ünite kapanır Termistör arızalı 

15003 DEFROST_T_A_F A devresi Defrost Termistörü 
Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

Soğutma modu: Ünite 
çalışmaya devam eder
Isıtma modu: Devre A 
kapanır

Termistör arızalı

15004 DEFROST_T_B_F B devresi Defrost Termistörü 
Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

Soğutma modu: Ünite 
çalışmaya devam eder
Isıtma modu: Devre B 
kapanır

Termistör arızalı
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Kod Adı Açıklama Reset Yapılan işlem Muhtemel neden
15010 OAT_F OAT Termistör Arızası Termistör değeri normale dönerse 

otomatiktir
Ünite kapanır Termistör arızalı 

15011 CHWSTEMP_F MASTER/Slave Ortak Sıvı 
Termistör Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

Master/Slave çalışma devre 
dışı, her bir ünite bağımsız 
çalışma moduna döner

Termistör arızalı 

15012 SUCTION_T_A_F A devresi Emme Gaz Termistörü 
Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

A Devresi kapanır Termistör arızalı 

15013 SUCTION_T_B_F B devresi Emme Gaz Termistörü 
Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

B Devresi kapanır Termistör arızalı 

15044 SGTC1_F Serpantin Emme Gaz Termistörü 
Sensör 1 Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

A Devresi kapanır Termistör arızalı 

15045 SGTC2_F Serpantin Emme Gaz Termistörü 
Sensör 2 Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

B Devresi kapanır Termistör arızalı 

15046 FC_WLOOP_F Serbest Soğutma Su Döngüsü 
Termistör Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

Serbest Soğutma 
durdurulur

Termistör arızalı

15047 FC_LWT_F Serbest Soğutma Çıkan Su 
Termistör Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

Serbest Soğutma 
durdurulur

Termistör arızalı

15048 FC_OAT_F Serbest Soğutma OAT Su 
Termistörü Arızası

Termistör değeri normale dönerse 
otomatiktir

OAT sensörü değeri (FC 
OAT sensörü yerine) 
kullanılır

Termistör arızalı

16001 DRV_FAN_A_F A Devresi Değişken Hızlı Fan 
Arızası

Otomatik A Devresi kapanır Hız kontrol sistemi arızası

17001 DRV_FAN_B_F B Devresi Değişken Hızlı Fan 
Arızası

Otomatik B Devresi kapanır Hız kontrol sistemi arızası

19001 DRV_WTR_PUMP_F Su pompası Değişken Hızlı 
Sürücü Arızası

Otomatik Ünite, diğer bir pompanın 
çalışmasıyla yeniden 
başlar. Başka pompa yoksa 
ünite kapanır.

Hız kontrol sistemi arızası

57001 SIOB_LOW_VOLT_
CIRA_F

A Devresi SIOB Düşük Voltaj 
Arızası

Alarm son 24 saat içinde 
maksimum 6 defa tekrar ederse 
otomatiktir, aksi halde manueldir

Ünite kapanır Dengesiz elektrik kaynağı veya 
elektrik sorunu

57002 SIOB_LOW_VOLT_
CIRB_F

B Devresi SIOB Düşük Voltaj 
Arızası

Alarm son 24 saat içinde 
maksimum 6 defa tekrar ederse 
otomatiktir, aksi halde manueldir

Ünite kapanır Dengesiz elektrik kaynağı veya 
elektrik sorunu

130nn SERVICE_
MAINTNANCE_ALERT

Servis bakım alarmı Manuel Yok: Üreticinin servisine 
başvurun

Servis gereklidir

13005 FGAS_ALERT Fgas kontrolü gereklidir Manuel Yok: Üreticinin servisine 
başvurun

Servis gereklidir

NOT: Yukarıdaki tabloda "Yapılan işlem" için "yok" açıklaması verilmişse bu durum, alarm mesajının görüntülendiği, 
ancak ünitede bir işlem yapılmadığı anlamına gelir.
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Ekipmanınızın en iyi biçimde çalışmasını sağlamak ve sunulan tüm fonksiyonları optimize etmek için Yerel Servis Kuruluşunuzla 
bir Bakım Sözleşmesi yapmanız önerilir.

Bu sözleşme kapsamında ekipmanlarınız uzmanlar tarafından düzenli aralıklarla gözden geçirilecek ve olası arızalar hızla fark 
edilerek düzeltilecektir. Böylece ekipmanınızda ciddi bir hasar oluşması önlenecektir.

Üretici, size ihtiyaç halinde uzman HVAC mühendisliği profesyonellerinin desteğini de içeren çok çeşitli bakım sözleşmeleri sunar. 
Bakım sözleşmeleri yalnızca ekipmanınızın maksimum çalışma süresini sağlamak için en iyi yol olmakla kalmaz, aynı zamanda 
nitelikli personelin deneyimleri sayesinde sisteminizi tasarruflu bir şekilde yönetmeniz için en uygun araçtır.

Tüm beklentilerinizi karşılayacak en iyi sözleşme tipini bulmak için lütfen Yerel Servis Kuruluşunuzun temsilcileriyle bağlantı kurun.
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