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Giriş

Genel bilgiler

Bu Daikin inverter soğutma grubunu aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu ünite bina dışına montaj için tasarlanmıştır ve hem ısıtma hem de
soğutma uygulamaları için kullanılır. Ünite, iklimlendirme amacına
yönelik olarak fan koil üniteler veya klima santralleri ile birlikte
kullanım için tasarlanmıştır.

Isı pompası ve yalnız soğutma versiyonları

Bu soğutma grupları iki ana versiyondan oluşur: ısı pompası (EWYQ)
versiyonu ve yalnız soğutma (EWAQ) versiyonu, 3 standart büyük-
lükte temin edilebilir (5 kW, 6 kW ve 7 kW).

Isıtma bandı opsiyonu OP10

Soğuk dış hava sıcaklıklarında içerdeki boruları korumak için her iki
versiyon da ısıtma bandı opsiyonu (OP10) ile temin edilebilir.

Bu kılavuzun kapsamı

Bu kılavuz, tüm EWA/YQ modellerinin ambalajdan çıkarma, montaj
ve bağlantı işlemleri ile ünite bakımı ve arıza bulmaya ilişkin bilgileri
açıklar.

Model tanıtımı

EWAQ005ACV3P EWYQ005ACV3P
EWAQ006ACV3P EWYQ006ACV3P
EWAQ007ACV3P EWYQ007ACV3P

Paket hava soğutmalı soğutma grupları
ve paket tersinir hava su tipi ısı pompaları Montaj kılavuzu

MONTAJDAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.
BU KILAVUZU, İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE KOLAY
BULUNABİLECEK BİR YERDE SAKLAYIN.

EKİPMANIN VEYA AKSESUARLARIN HATALI MONTAJI
VEYA BAĞLANMASI ELEKTRİK ÇARPMASINA, KISA
DEVREYE, SIZMAYA, YANGINA VEYA EKİPMANIN
BAŞKA ŞEKİLDE HASAR GÖRMESİNE NEDEN
OLABİLİR. SADECE EKİPMANLA KULLANILMAK İÇİN
ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, DAIKIN TARAFINDAN
ÜRETİLEN AKSESUARLAR KULLANIN VE BUNLARIN
MONTAJINI BİR YETKİLİYE YAPTIRIN.

MONTAJ PROSEDÜRLERİ VEYA KULLANIM HAKKINDA
TEREDDÜTLERİNİZ VARSA, BİLGİ VE TAVSİYE İÇİN,
DAİMA DAIKIN SATICINIZLA İRTİBAT KURUN.

EW A Q 005 AA V3 P -H-

İsteğe bağlı ısıtma bandı

Pompa dahil

Nominal gerilim (1P, 230 V, 50 Hz)

Büyük/küçük değişiklik

Isıtma/soğutma kapasitesi gösterimi (kW)(a)

(a) Tam değerler için lütfen "Teknik özellikler" sayfa 17'e bakın.

R410A soğutucu

A = yalnız soğutma,
Y = ısıtma ve soğutma

Avrupa tipi su soğutma grubu
Montaj kılavuzu
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Aksesuarlar

Tipik uygulama örnekleri

Bu uygulama örnekleri yalnız açıklama amacına yönelik olarak
verilmiştir.

Uygulama 1

Hacim ısıtma ve soğutma uygulaması (termostat olmadan).

Dijital kontrol birimi (DC) bina içine monte edilir ve kullanıcıya
üniteyi (1) AÇMA veya KAPAMA, soğutma ve ısıtma modları
arasında seçim yapma ve su sıcaklığını ayarlama imkanı tanır. Ünite
çalıştırıldığında, fan koil ünitelerine (FCU1..3) ayarlanan sıcaklıkta su
sağlayacaktır.

Uygulama 2

Üniteye bağlı soğutma/ısıtma geçişi için elverişli bir oda termostatı ile
hacim soğutma ve ısıtma uygulaması.

■ Isı pompası işletimi ve hacim ısıtma ve soğutma (üniteye bağlı
soğutma/ısıtma geçişi için elverişli bir oda termostatı ile hacim
soğutma ve ısıtma uygulaması)

Mevsime bağlı olarak, müşteri oda termostatında (T) soğutma
veya ısıtma seçecektir. Bu seçim kullanıcı arayüzü ile
yapılamaz.

Oda termostatı (T) tarafından hacim soğutma/ısıtma talebi yapıl-
dığında, pompa çalışmaya başlayacak ve ünite "soğutma
moduna"/"ısıtma moduna" geçiş yapacaktır. Dış ünite soğuk/
sıcak su sıcaklığını terk ederek hedefe erişmek için çalışmaya
başlayacaktır.

Isıtma/soğutma işletiminin AÇMA/KAPAMA ayarı oda termostatı
tarafından yapılır ve ünite üzerindeki kullanıcı arayüzü
tarafından yapılamaz.

Montaj kılavuzu 1

Kullanım kılavuzu 1

Kesme vanası 2

Kablo şeması etiketi
(üst unite kapağı içinde)

1

Uzaktan kumanda kiti
(dijital konrol birimi, 4 tespit vidası ve 2 fiş)

1

1 Tersinir ısı pompası 7 Baypas vanası

2 Plakalı ısı eşanjörü FCU1..3 Fan koil ünitesi 
(sahadan temin edilir)3 Genleşme kabı

4 Pompa DC Dijital kontrol birimi

5 Kesme vanası RT1..3 Oda termostatı 
(sahadan temin edilir)6 Motorlu vana 

(sahadan temin edilir)

FCU1

M

RT1

FCU2

M

RT2

FCU3

M

RT3

DC
2 3 4 51

5 6

7

1 Tersinir ısı pompası 7 Kesme vanası

2 Plakalı ısı eşanjörü FCU1..3 Fan koil ünitesi (sahadan 
temin edilir)

3 Genleşme kabı

4 Pompa T Oda termostatı veya 
soğutma/ısıtma anahtarlı 
oda termostatı (sahadan 
temin edilir)

5 Kesme vanası

6 Kolektör (sahadan 
temin edilir)

Termostat kablolarını doğru terminallere bağladığınızdan
emin olun (bkz. "Termostat kablosunun bağlantısı"
sayfa 10).

T
62 3 4 51

7

FCU1
FCU2

FCU3
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Üniteye genel bakış

Ünitenin açılması

Montaj ve servis amacıyla tüm ana elemanlara erişim için ünitenin
üst ve ön kapakları çıkarılmalıdır.

■ Üst kapağı (1) açmak için 6 vidayı gevşetin ve üst kapağı
kaldırın.

■ Ön kapağı (2) açmak için dört vidayı gevşetin ve ön kapağı
yerinden çıkarın.

■ Anahtar kutusunun içine erişmek için – örn. saha kablolarının
bağlanması için – anahtar kutusu servis paneli (3) çıkarılabilir.
Bunun için, iki vidayı gevşetin ve anahtar kutusu servis panelini
kaldırın.

Ana elemanlar

1 Anahtar kutusu

Anahtar kutusu, güç kaynağı ve dijital kontrol biriminin bağlantı
terminalleri ile ünitenin ana elektronik ve elektrik parçalarını
içerir.

2 Ana kesici şalter

Ana kesici şalter üniteye gelen tüm elektrik enerjisinin
kesilmesini sağlar.

3 Isı eşanjörü

4 Su giriş bağlantısı (1" MBSP)

5 Su çıkış bağlantısı (1" MBSP)

6 Pompa

Pompa su devresindeki suyu dolaştırır.

7 Manometre

Manometre su devresindeki su basıncının okunmasına imkan
tanır.

8 Genleşme kabı (6 litre)

Su devresinde bulunan su yükselen sıcaklıklarda genleşir.
Genleşme kabı, değişen su hacmine boş hacim sağlayarak
değişen su sıcaklıklarıyla meydana gelen basınç değişikliklerini
dengeler.

9 Genleşme kabı servis noktası

Servis noktası, genleşme kabının ön basıncını ayarlamak için
gerektiğinde azot tüpü bağlanmasına imkan tanır.

10 Drenaj ve doldurma vanası (2x)

11 Hava alma vanası

Hava alma vanası aracılığıyla su devresinde kalan hava
otomatik olarak alınacaktır.

12 Su filtresi

Su filtresi, pompanın zarar görmesini veya evaporatörün
tıkanmasını önlemek için sudaki kiri temizler. Su filtresi düzenli
aralıklarla temizlenmelidir. Bkz. "Bakım" sayfa 14.

Anahtar kutusu servis panelini sökmeden önce güç
kaynağını kapatın.

1

2

3

1

3

13b

18

10

2

12

13a

11

7

17

8

4

5

14

15

9

6
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13 Su sıcaklık sensörleri

İki adet sıcaklık sensörü su giriş sıcaklığı (13a) ile su çıkış
sıcaklığını (13b) belirler.

14 Dijital kontrol birimi kablo giriş yeri

15 Güç kaynağı giriş yeri

16 OP10 ısıtma bandı (isteğe bağlı, gösterilmemiştir)

Isıtma bandı, boruların etrafına sarılarak ünitedeki evaporatör ve
su devresini soğuk dış hava sıcaklıklarında donmaktan korur.

Emniyet cihazları

17 Akış anahtarı

Akış anahtarı su devresindeki akışı kontrol eder ve ısı
eşanjörünü dona karşı ve pompayı hasara karşı korur. Gerekli
minimum akışa erişilememesi durumunda ünite kapatılacaktır.

18 Basınç boşaltma valfı

Basınç boşaltma valfı, su devresindeki aşırı su basıncını
(≥3 bar) önler.

Anahtar kutusu elemanları

19 Kablo bağı tespitleri

Kablo bağı tespitleri, gerginliğin alınmasını temin etmek için
saha kablolarının kablo bağları ile anahtar kutusuna sabitlen-
mesine imkan tanır.

20 Terminal bloğu

Terminal bloğu saha kablolarının kolaylıkla bağlanmasını sağlar.

Ünitenin montajı

Montaj yerinin seçilmesi

Genel esaslar

■ Ünite bir dış mahalde kurulmak üzere tasarlanmıştır.

■ Ünitenin ağırlığını ve titreşimini kaldırabilecek, işletim
gürültüsünün yükseltilmeyeceği bir yer seçin.

■ İşletim sırasında ünite tarafından oluşturulan gürültü düşük
olmasına rağmen, düşük gürültü seviyelerinin bile rahatsız edici
olabileceği yerler (örn., yatak odası pencereleri, teraslar)
yakınına montajdan kaçının.

■ Üniteden atılan sıcak havanın sıkıntı vermeyeceği bir yer seçin.

■ Hava geçişi için yeterli alan olmalı ve hava giriş ve çıkışları
civarında hiçbir engel bulunmamalıdır (bkz. "Bir duvar veya
engel yakınına montaj" sayfa 4).

■ Seçilen yerin yakınlarında yanıcı gaz sızıntı ihtimali olmamalıdır.

■ Üniteyi ve güç kordonlarını televizyon ve radyolardan en az 3 m
uzakta monte edin. Bu görüntü ve ses girişimini önleme amacı
taşır.

■ Kıyı bölgelerinde veya tuzlu atmosfere sahip diğer yerlerde
korozyon ünite ömrünü kısaltabilir. Denizden gelen rüzgarlara
direkt olarak maruz kalma önlenmelidir.

■ Drenaj üniteden dışarı aktığından, nemden uzak tutulması
gereken hiçbir şey ünitenin altına konulmamalıdır.

Bir duvar veya engel yakınına montaj

■ Ünitenin hava giriş veya çıkış akışının yolunda bir duvar veya
başka engel olması durumunda, aşağıdaki şekillerde verilen
mesafelere uyulmalıdır.

■ Hava çıkışı tarafındaki duvar yüksekliği 1200 mm veya daha az
olmalıdır.

20

19

■ Dış ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak
olarak kullanılmasını önlemek için yeterli önlemleri
aldığınızdan emin olun.

■ Küçük hayvanlar elektrik parçalarına temas ettiğinde
arıza, duman veya yangına neden olabilir. Lütfen
müşteriye, ünitenin etrafındaki alanı temiz tutması
gerektiğini bildiriniz.

Yan görünüş Üst görünüş

>100

>350

≤≤1
20

0

>50

>100 >350
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Soğuk iklimlerde yer seçimi

■ Rüzgara maruz kalma önlenmelidir:
• Üniteyi, hava giriş tarafı duvara gelecek şekilde monte edin.

Üniteyi, hava giriş tarafı doğrudan rüzgara maruz kalabilecek
bir yere kesinlikle monte etmeyin.

• Ünitenin hava çıkış tarafına bir deflektör plakası yerleştirin.

■ Çok kar yağışı alan bölgelerde, karın üniteyi etkilemeyeceği bir
montaj yeri seçin.

■ Su devresini mutlaka donmaya karşı koruyun. Bkz. "Su
devresinin dondan korunması" sayfa 7.

Ünite montaj resmi

Ünitenin optimal çalışmasını sağlamak için gösterilen mesafelere
uyulmalıdır. Montaj veya servis sırasında kolay erişim için ünite
duvarlar ve engellerden daha uzağa kaydırılabilir.

Ünitenin muayenesi, taşınması ve 
ambalajından çıkarılması

■ Ünite, kuşaklarla bağlanmış mukavva bir kutu içine
ambalajlanmıştır.

■ Teslimatta ünite kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar derhal
taşımacı hasar acentesine bildirilmelidir.

■ Tüm ünite aksesuarlarının (bkz. "Aksesuarlar" sayfa 2) kapsanıp
kapsanmadığını kontrol edin.

■ Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün
olduğunca nihai montaj konumuna kadar orijinal ambalajında
getirin.

■ Ambalajından çıkardıktan sonra, ünitenin her iki ucunda bulunan
kulplarla ünite doğru olarak konumlandırılabilir.

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler

Bu ürün Kyoto Protokolu tarafından kapsanan florlu sera gazları
içerir. Gazları atmosfere boşaltmayın.

Soğutucu tipi: R410A

GWP(1) değeri: 1975

(1) GWP = küresel ısınma potansiyeli

Soğutucu miktarı ünitenin isim plakasında belirtilmiştir.

Ünite montajı

1 Kurulumdan sonra ünitenin işletim titreşimine veya gürültüsüne
neden olmaması için montaj zemininin mukavemetini ve
düzlüğünü kontrol edin.

2 Ünite düz kurulmalıdır.

3 4 takım M8 veya M10 kaide cıvatası, somunlar ve pullarını
hazırlayın (sahadan temin edilir).

4 Üniteyi montaj resmine uygun olarak kaide cıvataları aracılığıyla
emniyetli bir şekilde sabitleyin.
Kaide yüzeyi üzerinde 20 mm uzunluk kalana kadar kaide
cıvatalarını sıkın.

Drenaj işlemi

Drenaj işlemi gerekli ise aşağıdaki esasları izleyin.

■ Ünitenin alt plakasında iki adet drenaj çıkışı vardır, bkz. "Ünite
montaj resmi" sayfa 5 (drenaj tapası ve drenaj hortumu sahadan
temin edilir).

■ Soğuk bölgelerde ünitede drenaj hortumu kullanmayın. Aksi
taktirde, drenaj suyu donarak drenajı tıkayabilir. Herhangi bir
nedenle drenaj hortumu kullanılması kaçınılmaz olduğunda,
drenajın dondan korunması için ısıtma bandı takılması önerilir.

Su boruları

Su devresinin kontrol edilmesi

Ünitelerde su devresine bağlantı için bir su girişi ile su çıkışı vardır.
Bu devre lisanslı bir teknisyen tarafından yapılmalı ve ilgili tüm
Avrupa ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Ünite düşük dış hava sıcaklığında çalıştırılırken aşağıda
verilen talimatlar mutlaka izlenmelidir.

Geniş bir tente kurun.

Yüksek bir platform inşa edin.

Kara gömülmemesi için üniteyi yerden 
yeterince yüksekte kurun.

Servis alanı

1 Sabitleme delikleri

2 Drenaj çıkışları (Ø18 mm)

3 Su girişi

4 Su çıkışı

580
13769

367

1170>50

330360

350

>100

1 1

3
4

2

Ünite yalnız kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır. Açık bir
su devresinde uygulama yapılması su borularında aşırı
korozyona yol açabilir.

20
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Ünitenin montaj işlemine geçmeden önce aşağıdaki noktalara dikkat
edilmelidir:

■ Ünite ile birlikte iki adet kesme vanası verilmiştir. Servis ve
bakım kolaylığı için bir tanesini ünitenin su girişine bir tanesini
de su çıkışına takılmalıdır.

■ Devrede tam drenaj sağlanması için sistemin tüm alçak
noktalarında drenaj tapaları kullanılmalıdır. Ünite içinde iki tane
drenaj vanası vardır.

■ Sistemin tüm yüksek noktalarında hava alma noktaları
bulunmalıdır. Hava alma delikleri servis amacıyla kolaylıkla
erişilebilen noktalara yerleştirilmelidir. Ünite içinde otomatik bir
hava alma vanası vardır. Su devresindeki havanın otomatik
olarak tahliye edilebilmesi için bu hava alma vanasının çok
sıkılmış olmadığını kontrol edin.

■ Saha boru sistemine takılan elemanların suyun basıncına
dayanabilmesine dikkat edin.

Su hacminin ve genleşme tankı ön basıncının
kontrol edilmesi

Ünitede fabrika çıkış ön basıncı 1 bar olan 6 litrelik bir genleşme kabı
vardır.

Ünitenin gereği gibi çalışmasını garantilemek için genleşme kabı ön
basıncının ayarlanması gerekebilir ve minimum ve maksimum su
hacmi kontrol edilmelidir.

1 Tesisattaki toplam hacmin minimum 10 l olduğunu kontrol edin:

2 Aşağıdaki tabloyu kullanarak genleşme kabı ön basıncının ayar
gerektirip gerektirmediğini belirleyin.

3 Aşağıdaki tabloyu ve bilgileri kullanarak tesisattaki toplam su
hacminin izin verilen maksimum su hacminden az olup
olmadığını belirleyin.

Genleşme kabı ön yükleme basıncının hesaplanması

Ayarlanacak ön basınç (Pg) maksimum montaj yükseklik farkına (H)
bağlıdır ve aşağıda verilen şekilde hesaplanır:

Pg=(H/10+0,3) bar

İzin verilen maksimum su hacminin kontrol edilmesi

Devrenin tümünde izin verilen maksimum su hacminin belirlenmesi
için aşağıdakileri yapın:

1 Aşağıdaki grafiği kullanarak hesaplanan ön basınca (Pg) karşılık
gelen maksimum su hacmini belirleyin.

2 Su devresinin tamamındaki toplam su hacminin bu değerden az
olduğunu kontrol edin:

Eğer böyle değilse, ünite içindeki genleşme kabı montaj için çok
küçüktür.

Örnek 1

Isı pompa modeli bir ünite su devresindeki en yüksek noktanın 5 m
altına kurulmuştur. Su devresindeki toplam su hacmi 100 litredir.

Bu örnekte, hiçbir işlem ya da ayarlama gerekli değildir.

Örnek 2

Isı pompa modeli bir ünite su devresindeki en yüksek noktanın 4 m
altına kurulmuştur. Su devresindeki toplam su hacmi 190 litredir.

Sonuç:

■ 190 l büyüktür 170 l olduğuna göre, ön basınç düşürülmelidir
(yukarıdaki tabloya bakın).

■ Gerekli ön basınç değeri:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (4/10 + 0,3) bar = 0,7 bar

■ Buna karşılık gelen maksimum su hacmi grafikten okunabilir:
yaklaşık 200 l.

■ Toplam su (190 l) hacmi maksimum su hacminden (200 l) düşük
olduğundan montaj için genleşme kabı yeterlidir.

Genleşme kabı ön yükleme basıncının ayarlanması

Genleşme kabının fabrika ayarı ön basıncının (1 bar) değiştirilmesi
gerektiğinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulmalıdır:

■ Genleşme kabı ön basıncını ayarlamak için yalnız kuru azot
kullanın.

■ Genleşme kabı ön basıncının hatalı ayarlanması sistemin
arızalanmasına yol açacaktır. Bu nedenle ön basınç yalnız
ehliyetli bir tesisatçı tarafından ayarlanmalıdır.

NOT Çoğu iklimlendirme uygulamasında bu minimum
su hacmi yeterli bir sonuç verecektir.

Ancak kritik proseslerde ya da yüksek ısı yüküne
sahip odalarda daha fazla su hacmi gerekebilir.

Montaj 
yükseklik 

farkı(a)

(a) Montaj yükseklik farkı: Su devresinin en yüksek noktası ile ünite arasındaki 
yükseklik farkı (m). Ünite tesisatın en yüksek noktasına yerleştirilmişse montaj 
yüksekliği 0 m kabul edilir.

Su hacmi

≤300 l (EWAQ)
≤170 l (EWYQ)

>300 l (EWAQ)
>170 l (EWYQ)

≤7 m Ön basınç ayarı gerekmez.

Gerekli işlemler:
• ön basınç düşürülmelidir, 

"Genleşme kabı ön 
yükleme basıncının 
hesaplanması" ile verilen 
şekilde hesaplayın.

• su hacminin izin verilen 
maksimum su hacminden 
az olup olmadığını kontrol 
edin (aşağıdaki grafiği 
kullanın)

>7 m

Gerekli işlemler:
• ön basınç yükseltilmelidir, 

"Genleşme kabı ön 
yükleme basıncının 
hesaplanması" ile verilen 
şekilde hesaplayın.

• su hacminin izin verilen 
maksimum su hacminden 
az olup olmadığını kontrol 
edin (aşağıdaki grafiği 
kullanın)

Ünitenin genleşme kabı 
tesisat için çok küçük.

= ön basınç

= Maksimum su hacmi

0.3
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1
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Su devresinin bağlanması

Su bağlantıları, su giriş ve çıkışlarına uyarak ünite ile birlikte verilen
montaj resimlerine göre yapılmalıdır.

Su devresine pislik girerse sorunlar çıkabilir. Bu nedenle, su devresini
bağlarken aşağıdakileri daima göz önünde bulundurun:

■ Yalnız temiz borular kullanın.

■ Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.

■ Duvar içinden geçirirken toz ve pislik girmemesi için boru ucunu
kapatın.

■ Bağlantıların sızdırmazlığı için güvenilir bir diş sızdırmazlık
malzemesi kullanın. Sızdırmazlık sistem basınçlarına ve
sıcaklılarına dayanabilmelidir, aynı zamanda suyun içindeki
kullanılmış glikola da dirençli olmalıdır.

■ Pirinç dışında metal boru kullanıldığında, galvanik korozyona
mani olmak için mutlaka her iki malzemeyi birbirinden yalıtın.

■ Pirinç yumuşak bir malzeme olduğundan su devresi bağlantı-
larını yaparken uygun aletler kullanın. Uygun olmayan aletler
borularda hasara neden olacaktır.

■ Montaj kolaylığı için kesme vanaları arasındaki mesafenenin
arttırılması gerekir.

Montaj örneği

Su devresinin dondan korunması

Don üniteye zarar verebilir. Bu nedenle, soğuk iklimlerde su devresi
ısıtma bandıyla veya suya glikol eklenerek korunmalıdır.

Isıtma bandı kullanılması halinde

1 Ünitede isteğe bağlı ısıtma bandının takılı olduğunu kontrol edin.
(Fabrika monteli ısıtma bandı bağlantıları anahtar kutusu
içindeki 4/5 terminalleri üzerinden yapılmıştır).

2 Dış saha borularına ısıtma bandı (sahadan temin edilir) takın.
Bu ısıtma bandının güç kaynağı bağlantıları, ısıtma bandının
200 W üzerinde tüketim yapmayan bir tip olması şartıyla anahtar
kutusu içindeki 4/5 terminallerinden yapılmalıdır.

Glikol kullanılması halinde

Beklenen en düşük dış sıcaklığa bağlı olarak, su sisteminin aşağıdaki
tabloda verilen glikol ağırlık konsantrasyonu ile doldurulmasını
sağlayın.

Aynı zamanda bkz. "İlk çalıştırmadan önceki kontroller" sayfa 11.

Düşük ortam sıcaklıklarında ilk çalıştırma

Su doldurulması

1 Su girişini drenaj ve doldurma vanalarına bağlayın (bkz. "Ana
elemanlar" sayfa 3).

2 Manometre yaklaşık 2,0 bar basınç gösterene kadar suyla
doldurun. Hava alma vanalarını kullanarak devredeki havayı
mümkün mertebe çıkarın.

Boru bağlantılarını yaparken aşırı kuvvet uygulayarak ünite
borularını deforme etmemeye dikkat edin.

1 Ünite borularını tespit etmek için

2 Kesme vanasını bağlamak için

3 Su giriţi

4 Su çıkışı

5 Yuvarlak soket 2x 1 inç Diţi BSP (sahadan temin edilir)

6 1 inç Erkek BSP boru ucu (sahadan temin edilir)

1 5

2

4
3

6

4 3

Isıtma bandının çalışması için üniteye enerji veril-
melidir ve ana kesici şalter açık olmalıdır. Bu nedenle
soğuk dönemlerde uzun bir süre hiçbir zaman enerjiyi
kesmeyin ve ana kesici şalteri hiçbir zaman
kapatmayın!

Bu ısıtma bandının 200 W üzerinde tüketim yapan bir
tip olması halinde bu ısıtma bandının bağlantısı,
ısıtma bandı terminalleri 4/5 üzerinden değil ayrı bir
güç kaynağından yapılmalıdır!

Minimum dış sıcaklık 0°C –5°C –10°C –15°C

Etilen glikol 10% 15% 25% 35%

Propilen glikol 10% 15% 25% 35%

NOT Ünitenin en kısa zamanda işletme aralığı içinde (su
sıcaklığı >30°C) çalışmasını sağlamak için
başlangıçtaki yük mümkün mertebe azaltılmalıdır. Örn.
su sıcaklığı 30°C seviyesine çıkana kadar fan koil
ünitelerinin fanları kapatılarak bu yapılabilir.

NOT ■ Doldurma sırasında sistemdeki tüm havanın
çıkarılması mümkün olmayabilir. Sistemin ilk
çalışma saatleri esnasında otomatik hava alma
vanalarından kalan hava çıkarılacaktır. Daha
sonra daha fazla su doldurulması gerekli olabilir.

■ Manometre üzerinde gösterilen su basıncı, su
sıcaklığına bağlı olarak değişecektir. (daha
yüksek su sıcaklığında daha yüksek basınç)
Bununla birlikte, devreye hava girmesinin önlen-
mesi için su basıncı her zaman 0,3 bar üzerinde
kalmalıdır.

■ Sistem, basınç tahliye valfı üzerinden bir miktar
fazla suyu atabilir.
Montaj kılavuzu
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Boruların yalıtımı

Soğutma işletimi sırasında yoğuşma oluşmasıyla soğutma ve ısıtma
kapasitesinin düşmesinin önlenmesi için su devresinin dış ve iç
kısımları yalıtılmalıdır.

Saha kabloları

İç kablo tesisatı – Parça listesi

Üniteyle birlikte verilen (ünite üst kapağının içindeki) iç kablo tesisat
şemasına bakın. Kullanılan kısaltmalar aşağıda listelenmiştir.

Erişilen anahtar kutusu

A1P........................ Ana PCB

A2P........................ Dijital denetleyici PCB (iç)

E5H........................ Isıtma bandı (yalnız ısıtma bantlı modellerde 
(opsiyon OP10))

E6H........................ Sahadan temin edilen ısıtma bandı (yalnız ısıtma 
bantlı modellerde (opsiyon OP10))

FU1........................ Sigorta 3,15 A T 250 V

FU2........................ Sigorta 5 A 250 V (yalnız ısıtma bantlı 
modellerde (opsiyon OP10))

K1M ....................... Röle (yalnız ısıtma bantlı modellerde 
(opsiyon OP10))

M1P ....................... Pompa

Q1DI ...................... Toprak kaçağı devre kesicisi

R1T........................ Çıkış suyu ısı eşanjör termistörü

R3T........................ Soğutucu sıvı taraf termistörü

R4T........................ Giriş suyu termistörü

S1L ........................ Akış anahtarı

S1M ....................... Ana şalter

SS2........................ DIP anahtarı

TR1........................ Trafo 24 V, PCB için

X10A, X15A ........... Konektör

X17A~X20A........... Konektör

X1A, X2A ............... Konektör

X4A, X5A ............... Konektör

X7A, X8A ............... Konektör

X3M ....................... Bağlantı sıra klemensi

Erişilemeyen anahtar kutusu

AC1, AC2 ...............Konektör

E1, E2 ....................Konektör

FU1 ........................Sigorta 30 A 250 V

FU2,FU3 ................Sigorta 3,15 A 250 V

HR1, HR2...............Konektör

L .............................Canlı

L1R ........................Reaktör

LED A.....................Pilot lambası

M1C .......................Kompresör motoru

M1F........................Fan motoru

MRC/W ..................Manyetik röle

MRM10,MRM20.....Manyetik röle

N ............................Nötr

PCB1,2...................Baskı devre kartı

PM1........................Güç modülü

Q1L ........................Aşırı yük koruyucu

R1T~R3T ...............Termistör

S2~S102 ................Konektör

SA2 ........................Gerilim darbe emici

SHEET METAL ......Bağlantı sıra klemensi sabitleme plakası

SW1 .......................Zorunlu işletim AÇMA/KAPAMA anahtarı

SW4 .......................Lokal ayar anahtarı

U, V, W, X11A.........Konektör

V2,V3,V5,V6,V11 ...Varistör

X1M, X2M ..............Bağlantı sıra klemensi

Y1E ........................Elektronik genleşme valf bobini

Y1R........................Ters çevirme solenoid valf bobini

Z1C~Z4C ...............Ferrit nüve

Notlar

...............Saha kabloları

..................Bağlantı sıra klemensi

.........................Konektör

..........................Terminal

..........................Koruyucu topraklama

(1) Bu kablo tesisat şeması sadece dış ünite için geçerlidir

(4) Koruma cihazlarını Q1L, S1L kısa devre yaparak üniteyi
çalıştırmayın.

Saha kablo tesisatı esasları

EN/IEC 61000-3-12(1) ile uyumlu ekipman

■ Ünite üzerindeki saha kablo tesisat işlemleri anahtar kutusu
içindeki terminal bloğu üzerinden yapılmalıdır. Terminal bloğuna
erişmek için ünitenin üst kapağını ve anahtar kutusu servis
panelini çıkarın, bkz. "Ünitenin açılması" sayfa 3.

■ Anahtar kutusunun yan tarafında kablo bağı tespitleri
bulunmaktadır. Gerginliğin alınmasını temin etmek için tüm
kabloları tespit edin.

■ Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri
ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve ilgili
Avrupa ve ulusal yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

■ Sahada yapılan kablo işlemleri üniteyle birlikte verilen
kablo şemalarına ve aşağıda verilen talimatlara uygun
olarak yapılmalıdır.

■ Özel olarak ayrılmış güç kaynağı kullandığınızdan
emin olun. Hiçbir zaman başka bir cihazla paylaşılan
güç beslemesi kullanmayın.

■ Kesinlikle bir toprak bağlantısı tesis edin. Üniteyi bir
tesisat borusu, gerilim darbesi sönümleyici veya
telefon toprak kablosuna topraklamayın. Kusurlu
topraklama, elektrik çarpmasına neden olabilir.

■ Kesinlikle bir toprak kaçağı devre kesicisi takın. Bu
cihazda bir çevirici kullanılır, bu nedenle toprak kaçağı
kesicisinin kendisinin arızasını önlemek için yüksek
harmonik işlemeye uygun bir toprak kaçağı kesicisi
kullanılmalıdır.

■ Bütün kutuplar arasında en az 3 mm kontak ayırma
değerine sahip olan, tüm kutupları aynı anda ayıran
tipte bir kesici kullanın.

BLK : Siyah GRY : Gri VIO : Mor

BLU : Mavi PNK : Pembe WHT : Beyaz

BRN : Kahverengi ORG : Turuncu YLW : Sarı

GRN : Yeşil RED : Kırmızı

Ünite içindeki kabloları tespit ederken kabloların pompa
veya soğutucu borularına dokunmadığından emin olun.

(1) Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş akımı ile kamuya açık düşük akımlı 
sistemlere bağlanan ekipman tarafından üretilen harmonik akımlar için 
sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
EWAQ+EWYQ005~007ACV3P
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■ Dijital denetleyici kablosu (en küçük delik) ile güç besleme
kablosunun (en büyük delik) ünite içine geçmesi için ünitenin
arkasında 2 delik vardır. Bkz. "Ana elemanlar" sayfa 3.

Çift izoleli kablo kullanılmalı ya da ünite kaidesi üzerindeki
sürtünme ile kabloların zarar görmesini önlemek için ünite
dışındaki kablolar koruyucu bir boru içine alınmalıdır.

■ Güç besleme kablosu yerel ve ulusal düzenlemelere göre
seçilmelidir.

Güç kaynağının bağlanması

1 Uygun kablo kullanarak (yukarıya bakın) güç devresini anahtar
kutusu içindeki ana kesici şalterin L ve N terminallerine bağlayın.

2 Toprak iletkenini (sarı/yeşil) anahtar kutusu bağlantı plakası
üzerindeki topraklama vidasına bağlayın.

3 Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu kablo bağları ile
kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

Not: yalnız ilgili kablolar gösterilmiştir.

Dijital denetleyicinin montajı

Ünitenin kullanımı kolay bir şekilde ayarlanması, kullanılması ve
bakımının yapılmasını sağlayan dijital bir denetleyici ünite ile temin
edilmiştir. Denetleyiciyi çalıştırmadan önce bu montaj prosedürünü
izleyin.

Kabloların teknik özellikleri

Montaj

1 Dijital denetleyicinin ön kısmını çıkarın.

Dijital denetleyicinin arka kısmındaki
yarıklara (1) yarıklı bir tornavida takın ve
dijital denetleyicinin ön kısmını çıkarın.

2 Dijital denetleyiciyi düz bir zemine bağlayın.

3 Ünite kablolarını bağlayın.

Dijital denetleyicinin ön kısmının üstündeki terminalleri ve ünite
içindeki terminalleri (P1 ila 6, P2 ila 7) bağlayın.

4 Dijital denetleyicinin üst kısmını yerine takın.

İlk önce alttaki klipslerden takmaya
başlayın.

Bağlantı yapmadan önce güç girişini kesin.

NOT Kabloların kolay bağlanması için kol çeyrek tur
döndürüldükten sonra şalterin arka kısmı
çekilerek çıkarılmalıdır.

Kablo özellikleri Değer

Tip 2 kablo

Kesit 0,75–1,25 mm2

Maksimum uzunluk 500 m

NOT Bağlantı kabloları kapsanmamıştır.

Bir kit içinde verilen dijital denetleyici bina içinde monte
edilmelidir.

NOT Bağlantı vidalarını aşırı sıkarak dijital denetleyicinin alt
kısmının biçimini bozmamaya dikkat edin.

1 Soğutma grubu

2 Dijital denetleyicinin arka kısmı

3 Dijital denetleyicinin ön kısmı

4 Arkadan kablo bağlantısı

5 Üstten kablo bağlantısı

6 Kablo geçişi için parçayı yan keski, vs. ile kesin.

NOT ■ Kablo bağlantılarını yaparken, elektrik
gürültüsü (harici gürültü) alınmasını önlemek
için kabloları güç besleme kablolarından
uzağa yerleştirin.

■ Dijital denetleyici kasasının
içinden geçmesi gereken
bölümlerde kablo zırhını
soyun ( l  ).

Takarken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin.

1

P1P2

1 1

6

2

3

4 5

P1P2

1
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Uzaktan AÇMA/KAPAMA ve soğutma/ısıtma olanakları

Ünitenin uzaktan kontrolü gerilimsiz bir kontak üzerinden yapılabilir.
Dijital denetleyici üzerindeki ayara bağlı olarak, ünite soğutma veya
ısıtma modunda çalışacaktır.

Termostat kablosunun bağlantısı

Termostat kablosunun bağlantısı uygulamaya bağlıdır.

Aynı zamanda bkz. "Tipik uygulama örnekleri" sayfa 2.

Termostat gereksinimleri

■ Kontak gerilimi: 230 V.

Prosedür

1 Termostat kablosunu, kablo şemasında gösterildiği gibi uygun
terminallere bağlayın.

2 Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu kablo bağları ile
kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

Aşağıdaki tablo, anahtar kutusu içindeki terminal bloğunun gerekli
konfigürasyonu ile termostat kablo bağlantılarını özetler. Pompa
işletimi üçüncü sütunda verilmiştir. Son üç sütun, izleyen işlevselliğin
kullanıcı arayüzü (UI) ile mi yoksa termostat (T) tarafından mı yerine
getirildiğini gösterir:

• hacim ısıtma veya soğutma açma/kapama (o)
• ısıtma/soğutma geçişi (=)
• ısıtma ve soğutma program zamanlayıcıları(pr)

Isıtma/soğutma termostatı Uzaktan AÇMA/KAPAMA

NOT ■ Üniteye bir oda termostatı bağlı olduğunda, ısıtma
ve soğutma program zamanlayıcıları kesinlikle
kullanılamaz. Diğer program zamanlayıcıları
etkilenmezler. Program zamanlayıcıları üzerine
daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

■ Üniteye bir oda termostatı bağlı olduğunda ve
= butonuna veya o butonuna basıldığında,
oda termostatının önceliği olduğunu ve açma/
kapama çalıştırması ile geçiş çalıştırmasını
kontrol edeceğini göstermek için merkezi kontrol
göstergesi e yanıp sönecektir.

H C

Terminal block

H C

th

N
8 9 10

Terminal block

H C

sw

N
8 9 10

Termostat Konfigürasyon Pompa işletimi oooo ==== pppprrrr

Termostat yok kablo 
bağlantıları: 

ünite açık 
olduğunda açık

UI UI UI

Isıtma/soğutma 
anahtarı ile 
termostat

kablo 
bağlantıları: 

oda termostatı 
tarafından 
ısıtma talebi 
veya soğutma 
talebi 
olduğunda açık

T T —

Uzaktan 
AÇMA/KAPAMA

kablo 
bağlantıları: 

uzaktan açık 
olduğunda açık

T — —

th = Termostat kontağı
C = Soğutma kontağı
H = Isıtma kontağı
N = nötr

Terminal block

H C N
8 9 10

H C

Terminal block

H C

th

N
8 9 10

Terminal block

H C

sw

N
8 9 10
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İlk çalıştırma ve konfigürasyon

Çalıştırma öncesi kontroller

İlk çalıştırmadan önceki kontroller (ilk çalıştırma veya
uzun bir süre çalıştırılmadığında tekrar işletmeye alma öncesinde)

Ünitenin montajından sonra, devre kesiciyi açmadan önce
aşağıdakileri kontrol edin:

1 Saha kabloları

Saha kablo bağlantılarının "Saha kabloları" sayfa 8 ile verilen
talimat ve esaslara uygun olarak yerine getirildiğinden emin
olun.

2 İç kablo bağlantıları

Anahtar kutusunu, gevşek bağlantılar veya zarar görmüş elektrik
komponentleri açısından gözle kontrol edin.

3 Sabitleme

Anormal gürültüler ve titreşimler olmaması için ünitenin gereği
gibi sabitlendiğini kontrol edin.

4 Zarar görmüş donatım

Ünitenin içini, zarar görmüş elemanlar veya sıkıştırılmış borular
açısından kontrol edin.

5 Soğutucu kaçağı

Ünitenin içini soğutucu kaçağı açısından kontrol edin. Soğutucu
kaçağı varsa, yerel Daikin satıcınızla irtibat kurun.

6 Güç besleme gerilimi

Yerel besleme panosundaki güç besleme gerilimini kontrol edin.
Gerilim, ünite tanıtma etiketi üzerindeki gerilime uymalıdır.

7 Kesme vanaları

Kesme vanalarının doğru takıldığından ve tam açık olduğundan
emin olun.

8 Su basıncı

Ünitenin suyla doldurulduğundan ve su basıncının yaklaşık
2,0 bar olduğundan emin olun.

9 Donmaya karşı koruma

Soğuk iklimlerde (ortam sıcaklığının 0°C altında olabileceği)
ısıtma bandı aracılığıyla veya suya glikol ilavesiyle ünitenin
donmaya karşı korunduğundan emin olun.

Aynı zamanda bkz. "Su devresinin dondan korunması" sayfa 7.

Üniteye enerji verilmesi

1 Ünite içindeki ana kesici şalteri açın.

2 Üniteye güç girişi açıldığında, başlangıç durumuna gelirken
dijital denetleyici üzerinde "88" görüntülenir, bu 10 dakikaya
kadar alabilir. Bu işlem sırasında dijital denetleyici çalıştırılamaz.

Pompa hızının ayarlanması

Pompa hızı pompa üzerinden seçilebilir (bkz. "Ana elemanlar"
sayfa 3).

Ön tanım ayarı en yüksek hızdır (III). Sistemdeki su akışı çok
yüksekse (örn. tesisatta akan suyun gürültüsü) hız düşürülebilir (I
veya II).

Kullanılabilir dış statik basınç (ESP, mH2O olarak ifade edilen) su
akışının (l/min) fonksiyonu olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bağlantı yapmadan önce güç girişini kesin.

3
0

1

2

3

4

5

6

7

7 129 11 13 15 17 19 21 23
[l/min]

E
S

P
 [m

H
2O

]

25 27 29 31 33 35 37 39
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Saha ayarları

Ünite, montaj ortamına (dış hava, vs.) ve kullanıcı düzeyine uyum
için montajcı tarafından yapılandırılmalıdır. Bunun için, saha ayarları
olarak adlandırılan bir takım ayarlar kullanılabilir. Bu saha ayarları
dijital denetleyici yoluyla erişebilir ve programlanabilir.

Her saha ayarına, dijital denetleyici ekranında gösterilen 3 basamaklı
bir numara veya kod atanmıştır, örneğin [1-02]. İlk hane [1] 'birinci
kodu' ya da saha ayar grubunu gösterir. İkinci ve üçüncü haneler [02]
'ikinci kodu' gösterir.

Tüm saha ayarlarının bir listesi ve ön tanım değerleri "Saha ayarları
tablosu" sayfa 13 altında verilmiştir. Yine bu listede, ön tanım
değerinden farklı olarak değiştirilen saha ayarının tarihini ve değerini
kaydetmek için 2 sütun verilmiştir.

Herbir saha ayarının ayrıntılı bir açıklaması "Ayrıntılı açıklama"
sayfa 12 altında verilmiştir.

Prosedür

Bir veya daha fazla daha ayarını değiştirmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

1 SAHA AYAR MODUNA girmek için z butonuna en az 5 saniye
süreyle basın.

$ simgesi (3) görüntülenecektir. Ayarlanan değer sağ
tarafta görüntülenirken : (1) seçilen geçerli saha ayar kodu
gösterilir ; (2).

2 bgi butonuna basarak uygun olan saha ayarı birinci
kodunu seçin.

3 bgj butonuna basarak uygun olan saha ayarı ikinci
kodunu seçin.

4 Seçilen saha ayarının ayar değerini değiştirmek için pfi

butonuna ve pfj butonuna basın.

5 pr butonuna basarak yeni değeri kaydedin.

6 Gerektiği gibi diğer saha ayarlarını değiştirmek için adım 2 ile 4
arasını tekrarlayın.

7 Tamamlandığında, SAHA AYAR MODUNDAN çıkmak için z

butonuna basın.

Ayrıntılı açıklama

[0] Kullanıcı izin seviyesi

İstendiğinde, çalıştırılabilen buton sayısı kısıtlanarak kullanıcıya açık
olan dijital denetleyici fonksiyonları sınırlandırılabilir. Bu, kullanıcıyı
tesisin doğru çalışmasını aksatmaktan alıkoyabilir.

Üç tane izin seviyesi vardır (aşağıdaki tabloya bakın). Seviye 1 (ön
tanım değeri) ve seviye 2/3 arasındaki geçiş, aşağıdaki butonların
hepsine birden 5 saniyeden daha fazla basılması ile yapılır (normal
modda): s, ba, pfi ve pfj. Seviye 2/3 geçişi için
bu 4 butona basın, seviye 1'e geri geçmek için tekrar 5 saniye basın.
Seviye 2/3 seçildiğinde, gerçek izin seviyesi — ya seviye 2 yada
seviye 3 — saha ayarı [0-00] ile belirlenir.

■ [0-00] Kullanıcı izin seviyesi: geçerli izin seviye numarası
(seviye 2 veya seviye 3). Aşağıdaki tabloya bakın:

[1] Hava durumuna bağlı ayar noktası (yalnız ısı pompa
modelleri)

Hava durumuna bağlı ayar noktası saha ayarları, ünitenin hava
durumuna bağlı işletimi için parametreleri belirler. Hava durumuna
bağlı işletim etkin olduğunda, su sıcaklığı dış hava sıcaklığına bağlı
olarak otomatikman belirlenir: daha soğuk dış hava sıcaklıkları, daha
sıcak su sıcaklığı ile sonuçlanacaktır ya da tersi. Hava durumuna
bağlı işletim sırasında, kullanıcı hedef su sıcaklığını maksimum 5°C
yukarıya veya aşağıya değiştirme imkanına sahiptir. Hava durumuna
bağlı işletim üzerine daha fazla ayrıntı için kullanım kılavuzuna bakın.

■ [1-00] Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A): düşük dış hava
sıcaklığı.

■ [1-01] Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A): yüksek dış hava
sıcaklığı.

■ [1-02] Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_Ti): dış
hava sıcaklığı, düşük ortam sıcaklığına (Lo_A) eşit veya
onun altında olduğunda hedef çıkış suyu sıcaklığı.
Daha soğuk dış hava sıcaklıklarında (yani, Lo_A) daha sıcak
su gerektiğinden, Lo_Ti değerinin Hi_Ti değerinden daha
yüksek olması gerektiğini unutmayın.

NOT Belirli saha ayarlarında yapılan değişiklikler yalnız <

butonuna basıldığında kaydedilir. Yeni bir saha ayar
koduna geçilmesi ya da z butonuna basılması
yapılan değişiklikleri geçersiz kılacaktır. 

NOT ■ Sevkıyat öncesinde ayar değerleri under "Saha
ayarları tablosu" sayfa 13 altında gösterilen
şekilde ayarlanmıştır.

■ SAHA AYAR MODUNDAN çıkıldığında ünite
kendisini başlangıç durumuna getirirken dijital
denetleyici LCD ekranında "88" görüntülenebilir.

2

3
1

Buton

İzin seviyesi

1 2 3

Açma/kapama butonu
o

çalıştırı-
labilir

çalıştırı-
labilir

çalıştırı-
labilir

İşletim geçiş butonu
h/c

çalıştırı-
labilir

çalıştırı-
labilir

çalıştırı-
labilir

Kullanım suyu ısıtma 
butonu w – Yok –

Kullanım suyu sıcaklık 
ayar butonları

wbi

wbj
– Yok –

Sıcaklık ayar butonları bgi

bgj

çalıştırı-
labilir

çalıştırı-
labilir

çalıştırı-
labilir

Zaman ayar butonları pf

i

pf

j

çalıştırı-
labilir

Programlama butonu
<

çalıştırı-
labilir

Program zamanlayıcı 
etkin/etkin değil butonu pr

çalıştırı-
labilir

çalıştırı-
labilir

Sessiz mod butonu
s

çalıştırı-
labilir

Hava durumuna bağlı 
ayar noktası butonu ba

çalıştırı-
labilir

Kontrol/test işletimi 
butonu z

çalıştırı-
labilir
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■ [1-03] Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_Ti): dış
hava sıcaklığı, yüksek ortam sıcaklığına (Hi_A) eşit veya
onun üstünde olduğunda hedef çıkış suyu sıcaklığı.
Daha sıcak dış hava sıcaklıklarında (yani, Hi_A) daha düşük
sıcaklıktaki su yeterli olacağından, Hi_Ti değerinin Lo_Ti
değerinden daha düşük olması gerektiğini unutmayın.

[3] Otomatik yeniden başlatma

Bir enerji kesintisinden sonra enerji verildiğinde, otomatik yeniden
başlatma fonksiyonu enerji kesintisi anındaki kullanıcı arayüz
ayarlarını yeniden uygular.

Fonksiyon etkin olmadığında, bir enerji kesintisinden sonra üniteye
tekrar enerji verildiğinde program zamanlayıcısının etkinleştiril-
meyeceği unutulmamalıdır. Program zamanlayıcısını tekrar
etkinleştirmek için pr butonuna basın.

■ [3-00] Durum: otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun
AÇIK (0) ya da KAPALI (1) olduğunu belirtir.

[9] Soğutma ve ısıtma ayar noktaları

Bu saha ayarının amacı, kullanıcıyı hatalı (yani, çok sıcak veya çok
soğuk) bir çıkış suyu sıcaklığı seçmekten alıkoymaktır. Bu yüzden,
kullanıcıya sunulan ısıtma sıcaklık ayar noktası sahası ile soğutma
sıcaklık ayar noktası sahası yapılandırılabilir.

■ [9-00] Isıtma ayar noktası üst sınır: ısıtma işletimi için
maksimum çıkış suyu sıcaklığı.

■ [9-01] Isıtma ayar noktası alt sınır: ısıtma işletimi için
minimum çıkış suyu sıcaklığı.

■ [9-02] Soğutma ayar noktası üst sınır: soğutma işletimi için
maksimum çıkış suyu sıcaklığı.

■ [9-03] Soğutma ayar noktası alt sınır: soğutma işletimi için
minimum çıkış suyu sıcaklığı.

Saha ayarları tablosu

Tt Hedef su sıcaklığı

TA Ortam (dış) sıcaklığı

= Geçiş değeri

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

- 05

Hi_Ti Shift value

NOT Bu nedenle otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun
etkin halde bırakılması önerilir.

Birinci 
kod

İkinci 
kod Ayar adı

Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı Ön 
tanım 
değeri Aralık Adım BirimTarih Değer Tarih Değer

0 Kullanıcı izin seviyesi

00 Kullanıcı izin seviyesi 3 2 ~ 3 1 —

1 Hava durumuna bağlı ayar noktası

00 Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A) –10 –20 ~ 5 1 °C

01 Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A) 15 10 ~ 20 1 °C

02 Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_Ti) 40 30 ~ 55 1 °C

03 Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_Ti) 25 25 ~ 55 1 °C

2 Yok

3 Otomatik yeniden başlatma

00 Durum 0 
(AÇIK) 0/1 — —

4 Yok

5 Yok

6 Yok

7 Yok

8 Yok

9 Soğutma ve ısıtma ayar noktası aralıkları

00 Isıtma ayar noktası üst sınır 55 37 ~ 55 1 °C

01 Isıtma ayar noktası alt sınır 30 25 ~ 37 1 °C

02 Soğutma ayar noktası üst sınır 20 18 ~ 20 1 °C

03 Soğutma ayar noktası alt sınır 7 5 ~ 18 1 °C
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Test çalıştırması ve son kontrol

Montajcı montajdan sonra ünitenin doğru çalıştığını onaylamak
zorundadır.

Test çalıştırma işletimi

1 t simgesinin görüntülenmesi için z butonuna 4 kez basın.

2 Ünite modeline bağlı olarak ısıtma işletimi, soğutma işletimi
veya her ikisi de aşağıda verildiği gibi test edilmelidir (hiçbir
eylem gerçekleştirilmediğinde, 10 saniye sonra veya z

butonuna bir kez basarak dijital denetleyici normal moda
dönecektir):

• Isıtma işletimini test etmek için h/c butonuna basın, bu
suretle h simgesi görüntülenir. Test çalıştırma işletimini
başlatmak için o butonuna basın.

• Soğutma işletimini test etmek için h/c butonuna basın, bu
suretle c simgesi görüntülenir. Test çalıştırma işletimini
başlatmak için o butonuna basın.

3 30 dakika sonra veya ayar sıcaklığına ulaşıldığında test
çalıştırma işletimi otomatik olarak sona erecektir. Test çalıştırma
işletimi o butonuna bir kez basarak manüel olarak
durdurulabilir. Yanlış bağlantı veya arıza varsa, dijital denet-
leyicide bir hata kodu görüntülenecektir. Yoksa, dijital denetleyici
normal işletime dönecektir.

4 Hata kodlarını çözmek için, bkz. "Hata kodları" sayfa 16.

Son Kontrol

Üniteyi kullanıcıya devretmeden önce aşağıdaki önerileri okuyun:

■ Tüm montaj ve gerekli ayarların hepsi yerine getirildikten sonra,
ünitenin bütün kapaklarını kapatın.

■ Anahtar kutusunun servis paneli, bakım amacıyla yalnız ehliyetli
bir elektrikçi tarafından açılabilir.

Bakım

Ünitenin optimal kullanılabilirliğinin sağlanması için, ünite ve saha
kablo tesisatı üzerinde düzenli aralıklarla bir takım kontrol ve
incelemelerin gerçekleştirilmesi gereklidir.

Ünite iklimlendirme uygulaması için kullanılıyorsa, açıklanan
kontroller yılda en az bir kez gerçekleştirilmelidir. Ünitenin başka
uygulamalar için kullanılması durumunda, kontroller her 4 ayda bir
gerçekleştirilmelidir.

Ünitenin bazı parçalarının aşırı derecede sıcak olduğuna dikkat edin.

Soğutma grubu

1 Hava ısı eşanjörü

Bir fırça ve üfleyici ile serpantin kanatçıklarındaki toz ve diğer
kirleticileri temizleyin. Ünitenin iç tarafından üfleme yaptırın.
Kanatçıkları bükmemeye veya zarar vermemeye dikkat edin.

2 Fan motoru

■ Motor soğutma çıkıntılarını temizleyin.

■ Anormal gürültüler olup olmadığını kontrol edin. Fan veya
motor bozulmuşsa, yerel Daikin satıcınızla irtibat kurun.

3 Su basıncı

Su basıncının 0,3 bar üzerinde olup olmadığını kontrol edin.
Gerekirse su ilave edin.

4 Su filtresi

Su filtresini temizleyin.

5 Su basıncı tahliye valfı

Valf üzerindeki kırmızı düğmeyi saat yönünün tersine
döndürerek basınç tahliye valfının doğru çalıştığını kontrol edin:

■ Tıkırdama sesi işitilmiyorsa yerel Daikin satıcınızla irtibat
kurun.

■ Üniteden dışarıya su akması durumunda, ilk önce su giriş ve
çıkış kesme vanalarının her ikisini de kapatın ve ardından
yerel Daikin satıcınızla irtibat kurun.

Dijital denetleyici

Dijital denetleyici bakım gerektirmez.

Yumuşak nemli bir bezle kiri temizleyin.

NOT Ünitenin ilk çalıştırma döneminde, gerekli güç girişinin
ünite plakasında belirtilenden daha yüksek olabile-
ceğine dikkat edin. Bu olgu, rahat çalışma ve kararlı
güç tüketimine ulaşmadan önce kompresörün 50 saat
süren bir alıştırma dönemine ihtiyaç duymasından
kaynaklanır.

NOT Son çözülen hata kodunu görüntülemek için, z

butonuna 1 kez basın. Normal moda dönmek için z

butonuna tekrar 4 kez basın.

Herhangi bir bakım veya onarım faaliyetini gerçekleştir-
meden önce, her zaman besleme panelindeki devre
kesiciyi kapatın, sigortaları çıkarın veya ünitenin koruma
cihazlarını açın.

Üniteyi hiçbir zaman basınç altındaki suyla temizlemeyin.
EWAQ+EWYQ005~007ACV3P
Paket hava soğutmalı soğutma grupları ve paket tersinir hava su tipi ısı 
pompaları
4PW33165-8F

Montaj kılavuzu

14



Sorun Giderme

Bu bölüm, ünitede meydana gelebilecek belirli sorunların teşhis
edilmesi ve düzeltilmesi ile ilgili faydalı bilgiler verir.

Genel esaslar

Sorun giderme işlem sırasına başlamadan önce, ünitede baştan
sona gözle muayene gerçekleştirin ve gevşek bağlantılar veya
kusurlu kablo bağlantıları gibi belirgin kusurları arayın.

Yerel Daikin satıcınıza başvurmadan önce, bu bölümü dikkatle
okuyun, size zamandan ve paradan tasarruf sağlayacaktır.

Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, onu eski durumuna
getirmeden önce emniyet cihazının neden harekete geçtiğini anlayın.
Hiçbir durumda, emniyet cihazları köprülenemez veya fabrika ayarı
dışındaki bir değere değiştirilemez. Sorunun kaynağı tespit
edilemiyorsa, yerel Daikin satıcınıza başvurun.

Genel belirtiler

Belirti 1: Ünite açılıyor (o LED'i yanıyor) ancak ünite beklendiği gibi 
ısıtma veya soğutma yapmıyor

Belirti 2: Pompa ses yapıyor (kavitasyon)

Belirti 3: Su basıncı tahliye valfı açılıyor

Belirti 4: Su basınç tahliye valfı kaçırıyor

Ünitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken, üniteye
gelen güç girişinin kapalı olduğundan daima emin olun.

Olası nedenler Düzeltme faaliyeti

Sıcaklık ayarı doru değildir. Denetleyici ayar noktasını kontrol 
edin.

Su akışı çok düşük. • Su devresindeki kesme 
vanalarının hepsinin de tamamen 
açık olduğunu kontrol edin.

• Su filtresinin temizlik gerektirip 
gerektirmediğini kontrol edin.

• Sistemde hava olmadığından 
emin olun (havayı alın).

• Manometrede yeterli su basıncı 
olup olmadığını kontrol edin. 
Su basıncı >0,3 bar (su soğuk), 
>>0,3 bar (su sıcak) olmalıdır.

• Pompa hız ayarının en yüksek 
hızda (III) olduğunu kontrol edin.

• Genleşme kabının bozuk 
olmadığından emin olun.

• Su devresindeki direncin pompa 
için çok yüksek olmadığını kontrol 
edin (bkz. "Pompa hızının 
ayarlanması" sayfa 11).

Tesisattaki su hacmi çok düşük. Tesisattaki su hacminin gereken 
minimum değerden fazla 
olduğundan emin olun (bkz. "Su 
hacminin ve genleşme tankı ön 
basıncının kontrol edilmesi" sayfa 6).

Olası nedenler Düzeltme faaliyeti

Sistemde hava vardır. Havayı alın.

Pompa girişindeki su basıncı çok 
düşük.

• Manometrede yeterli su basıncı 
olduğunu kontrol edin. Su basıncı 
>0,3 bar (su soğuk), >>0,3 bar 
(su sıcak) olmalıdır.

• Manometrenin bozuk olmadığını 
kontrol edin.

• Genleşme kabının bozuk 
olmadığını kontrol edin.

• Genleşme kabı ön basınç ayarının 
doğru olduğunu kontrol edin (bkz. 
"Genleşme kabı ön yükleme 
basıncının ayarlanması" sayfa 6).

Olası nedenler Düzeltme faaliyeti

Genleşme kabı bozulmuştur. Genleşme kabını değiştirin.

Tesisattaki su hacmi çok yüksek. Tesisattaki su hacminin izin verilen 
maksimum değerin altında 
olduğundan emin olun (bkz. "Su 
hacminin ve genleşme tankı ön 
basıncının kontrol edilmesi" sayfa 6).

Olası nedenler Düzeltme faaliyeti

Su basınç tahliye valfı çıkışını pislik 
tıkamış.

Valf üzerindeki kırmızı düğmeyi saat 
yönünün tersine döndürerek basınç 
tahliye valfının doğru çalıştığını 
kontrol edin:
• Tıkırdama sesi işitilmiyorsa yerel 

Daikin satıcınızla irtibat kurun.
• Üniteden dışarıya su akması 

durumunda, ilk önce su giriş ve 
çıkış kesme vanalarının her ikisini 
de kapatın ve ardından yerel 
Daikin satıcınızla irtibat kurun.
Montaj kılavuzu
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Hata kodları

Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, dijital denetleyici LED'i yanıp
sönecek ve bir hata kodu görüntülenecektir.

Tüm hatalar ve düzeltme faaliyetlerinin bir listesi aşağıdaki tabloda
bulunabilir.

Üniteyi KAPATIP tekrar AÇARAK (dijital denetleyici AÇMA/KAPAMA
butonuna 2 kez basarak) güvenliği ilk duruma getirin. Güvenliği ilk
duruma getirmek için bu prosedürün başarılı olmaması halinde, yerel
Daikin satıcınızla temas kurun.

Hata 
kodu Arıza nedeni Düzeltme faaliyeti

80 Giriş suyu sıcaklık termistör 
hatası (giriş suyu termistörü 
bozulmuş)

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

81 Çıkış suyu sıcaklık termistör 
hatası (çıkış suyu sıcaklık 
termistörü bozulmuş)

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

89 Su ısı eşanjöründe donma 
arızası (çok düşük su akışından 
dolayı)

Bkz. hata kodu 7H.

Su ısı eşanjöründe donma 
arızası (soğutucu eksikliğinden 
dolayı)

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

7H Akış arızası (su akışı çok düşük 
veya hiç su akışı yok, gerekli 
olan minimum su akışı 9 l/
dak'dır)

• Su devresindeki kesme 
vanalarının hepsinin de 
tamamen açık olduğunu 
kontrol edin.

• Su filtresinin temizlik gerektirip 
gerektirmediğini kontrol edin.

• Isı pompalı modeller için: 
ünitenin işletme değerleri 
içinde çalıştığından emin olun
- ortam sıcaklığı >–15°C
- su sıcaklığı >30°C.
Aynı zamanda bkz. "Düşük 
ortam sıcaklıklarında ilk 
çalıştırma" sayfa 7.

• Sistemde hava olmadığından 
emin olun (havayı alın).

• Manometrede yeterli su 
basıncı olduğunu kontrol edin. 
Su basıncı >0,3 bar 
(su soğuk), >>0,3 bar 
(su sıcak) olmalıdır.

• Pompa hız ayarının en yüksek 
hızda (III) olduğunu kontrol 
edin.

• Genleşme kabının bozuk 
olmadığından emin olun.

• Su devresindeki direncin 
pompa için çok yüksek 
olmadığını kontrol edin (bkz. 
"Pompa hızının ayarlanması" 
sayfa 11).

A1 A1P PCB arızalı
(erişilen anahtar kutusu içinde)

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

A5 Çıkış suyu sıcaklığı çok düşük 
(R1T tarafından ölçülen çıkış 
suyu sıcaklığı çok düşük)

Bkz. hata kodu 7H.

C0 Akış anahtar arızası
(pompa durdurulmuşken akış 
anahtarı kapalı kalır)

Akış anahtarının pislikle 
tıkanmamış olduğunu kontrol 
edin.

C4 Isı eşanjörü termistör arızası (ısı 
eşanjörü sıcaklık termistörü 
bozuk)

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

E1 A4P PCB arızalı
(erişilemeyen anahtar kutusu 
içinde)

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

E5 Kompresörde aşırı yük durumu Ünitenin işletme değerleri içinde 
çalıştığını kontrol edin (bkz. 
"Teknik özellikler" sayfa 17).
Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

E6 Kompresör devreye girme 
arızası

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

E7 Fan kilitlenme arızası 
(fan kilitleniyor)

Fanın pislik tarafından 
engellenmediğini kontrol edin. 
Fan engellenmemiş olduğunda, 
yerel Daikin satıcınızla irtibat 
kurun.

E8 Aşırı akım arızası Ünitenin işletme değerleri içinde 
çalıştığını kontrol edin (bkz. 
"Teknik özellikler" sayfa 17).

EA Soğutma/ısıtma geçiş arızası
(yalnız ısı pompa modeli için)

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

F3 Çok yüksek dışatım sıcaklığı
(örn. dış serpantin tıkanıklığı 
yüzünden)

Dış serpantini temizleyin. 
Serpantin temizse, yerel Daikin 
satıcınızla irtibat kurun.

F6 Soğutma sırasında çok yüksek 
yoğuşma basıncı (örn. dış 
serpantinin pislikle tıkanmış 
olduğundan dolayı)

Dış serpantini temizleyin. 
Serpantin temizse, yerel Daikin 
satıcınızla irtibat kurun.

Soğutma sırasında çok yüksek 
yoğuşma basıncı (örn. ünite 
işletme değerlerinin dışında 
çalıştığından dolayı)

Ünitenin işletme değerleri içinde 
çalıştığını kontrol edin (bkz. 
"Teknik özellikler" sayfa 17).

FA Yüksek basınç arızası
(ünitenin işletme değerleri 
dışında çalışmasından dolayı)

Ünitenin işletme değerleri içinde 
çalıştığını kontrol edin (bkz. 
"Teknik özellikler" sayfa 17).

H0 Gerilim ve akım sensör arızası 
(sensör bozuk)

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

H9 Dış sıcaklık termistörü arızası
(dış sıcaklık termistörü bozuk)

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

J3 Tahliye borusu termistör arızası Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

J6 Dış ünite ısı eşanjör termistörü 
bozuk ya da bağlantısı kopuk

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

L3 Elektrik komponent arızası Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

L4 Elektrik komponent arızası Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

L5 Elektrik komponent arızası Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

P4 Elektrik komponent arızası Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

U0 Soğutucu arızası
(soğutucu kaçağından dolayı)

Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

U2 Ana devre gerilim arızası Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

U4 İletişim hatası arızası Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

U7 İletişim hatası arızası Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

UA İletişim hatası arızası Yerel Daikin satıcınıza başvurun.

Hata 
kodu Arıza nedeni Düzeltme faaliyeti
EWAQ+EWYQ005~007ACV3P
Paket hava soğutmalı soğutma grupları ve paket tersinir hava su tipi ısı 
pompaları
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Teknik özellikler

Genel

Elektrik özellikleri

Yalnız soğutma modelleri Isı pompa modelleri

EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P

Nominal kapasite
• soğutma(a) 5,2 kW 6,0 kW 7,1 kW 5,2 kW 6,0 kW 7,1 kW
• ısıtma(b) — — — 6,1 kW 6,8 kW 8,2 kW

Boyutlar Yük. x Gen. x Der. 805 x 1170 x 360 mm
Ağırlık
• makine ağırlığı 100 kg
• işletme ağırlığı 104 kg

Bağlantılar
• su giriş/çıkış 1" MBSP(c)

• su drenajı hortum nipeli 1/2" FBSP(d)

Soğutucu
• Tip R410A
• Şarj 1,7 kg

Genleşme kabı
• Hacim 6 l
• Ön basınç 1 bar
• Maksimum çalışma basıncı (MWP) 3,0 bar

Pompa
• Tip su soğutmalı
• hız sayısı 3
• Nominal ESP normal: 25 kPa, yüksek: 40 kPa

Ses seviyesi
• Ses gücü 63 dBA 64 dBA 66 dBA 63 dBA 64 dBA 66 dBA
• Ses basıncı (1 m mesafede) 47 dBA 49 dBA 53 dBA 47 dBA 49 dBA 53 dBA

İçinde bulunan su hacmi 4 l
Nominal su akışı 14,3 l/dak 17,2 l/dak 20,4 l/dak 14,3 l/dak 17,2 l/dak 20,4 l/dak
Basınç boşaltma valfı su devresi 3 bar
İşletme aralığı - su tarafı
• ısıtma — +25~+55°C
• soğutma +5~+20°C +5~+20°C

İşletme aralığı - hava tarafı
• ısıtma — –15~+25°C
• soğutma +10~+43°C +10~+43°C

(a) Nominal soğutma kapasiteleri aşağıdaki Eurovent şartları doğrultusundadır:
evaporatör: 12°C/7°C
kondenser: 30°C/35°C

(b) Nominal ısıtma kapasiteleri aşağıdaki Eurovent şartları doğrultusundadır:
ortam: 7°C DB/6°C WB
kondenser: 30°C/35°C

(c) MBSP = Erkek İngiliz Standart Boru
(d) FBSP = Dişi İngiliz Standart Boru

Yalnız soğutma modelleri Isı pompa modelleri

EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P

Güç devresi
• Faz 1P
• Frekans 50 Hz
• Gerilim 230 V
• Maksimum çalışma akımı 17,3 A 19 A
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