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1 Genel güvenlik 
önlemleri 

1.1 Dokümanlar hakkında 

• Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır.  
Diğer dillere orijinal dilinden çevrilmiştir. 

• Bu dokümanda açıklanan önlemler, çok önemli 
hususları kapsamaktadır, bu nedenle dikkatli 
şekilde uygulanmalıdır. 

• Sistemin montajı ve montaj kılavuzunda açıklanan 
tüm işlemler mutlaka yetkili bir montör tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

1.1.1 Uyarı ve simgelerin anlamları 

 

TEHLİKE 

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla  
sonuçlanacak durumları gösterir. 

 

 

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ 

Elektrik çarpmasına yol açabilecek  
durumları gösterir. 

 

 

TEHLİKE: YANIK RİSKİ 

Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar 
nedeniyle yanıklara neden olabilecek  
durumları gösterir. 

 

 

TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ 

Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir. 

 

 

UYARI 

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla  
sonuçlanabilecek durumları gösterir. 

 

 

UYARI: TUTUŞABİLİR MALZEME 

 

 

İKAZ 

Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla 
sonuçlanabilecek durumları gösterir. 

 

 

DİKKAT 

Cihaz hasarları veya maddi hasarla 
sonuçlanabilecek durumları gösterir. 

 

 

BİLGİ 

Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir. 

 

Simge Açıklama 

 

Yüklemeden önce, yükleme ve kullanım 
kılavuzunu ve kablolama talimatları 
sayfasını okuyun. 

 

Bakım ve servis görevlerini 
gerçekleştirmeden önce servis  
kılavuzunu okuyun. 

 

Daha fazla bilgi için montör ve  
kullanıcı başvuru kılavuzuna bakın. 

1.2 Kullanıcı için 

• Ünitenin nasıl çalıştırılması gerektiği konusunda 
emin değilseniz, montörünüze danışın. 

• Bu cihaz, gözetim altında tutuldukları veya cihazın 
güvenli şekilde kullanım talimatlarının sağlandığı 
ve mevcut riskleri kavradıkları takdirde, 8 yaş ve 
üzerindeki çocuklar, sınırlı fiziksel, duyu veya 
mental fonksiyonlu ya da deneyim ve bilgi eksikliği 
olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların  
bu cihaz ile oynaması uygun değildir. Temizlik  
ve kullanıcı sorumluluğundaki bakım işlemleri 
gözetimsiz şekilde çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. 

 

UYARI 

Olası elektrik çarpması kazalarını  
veya yangınları önlemek için: 

• Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın. 

• Üniteyi KESİNLİKLE elleriniz  
ıslakken çalıştırmayın. 

• Ünite üzerine KESİNLİKLE su  
içeren öğeler koymayın. 

 

 

DİKKAT 

• Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi  
bir cisim veya cihaz koymayın. 

• Ünitenin üzerine KESİNLİKLE oturmayın, 
tırmanmayın ve basmayın. 

• Üniteler şu simgelerle işaretlenir: 

 
 

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış  
evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği 
anlamına gelir. Sistemi KESİNLİKLE kendi 
kendinize demonte etmeye çalışmayın: klima 
sisteminin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ  
ve diğer parçalarla ilgili işlemler yetkili montör 
tarafından ve ilgili mevzuata uygun olarak 
gerçekleştirilmelidir. 
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Klimalar yeniden kullanım, geri dönüştürme  
ve geri kazanım için özel bir işleme tesisinde 
işlenmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf 
edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için 
olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı 
olacaksınız. Daha fazla bilgi için, montörünüze 
veya yetkili yerel kuruma danışın. 

1.3 Montör için 

1.3.1 Genel 
Ünitenin nasıl monte edilmesi ve çalıştırılması gerektiği 
konusunda emin değilseniz, satıcınıza danışın. 

 

DİKKAT 

Cihazların veya aksesuarların hatalı montajı veya 
bağlanması elektrik çarpmasına, kısa devreye, 
sızıntılara, yangına veya diğer cihaz hasarlarına 
neden olabilir. Yalnızca Daikin tarafından üretilen 
veya onaylanan aksesuarları, opsiyonel cihazları  
ve yedek parçaları kullanın. 

 

 

UYARI 

Montaj, test ve uygulama malzemelerinin (Daikin 
kılavuzlarında açıklanan talimatlardan öncelikli olarak)  
ilgili mevzuata uygun olduğundan emin olun. 

 

 

İKAZ 

Sistemle ilgili montaj, bakım veya servis 
çalışmaları gerçekleştirirken uygun kişisel 
koruyucu malzeme ve ekipmanları (koruyucu 
eldivenler, koruyucu gözlükler,…) kullanın. 

 

 

TEHLİKE: YANIK RİSKİ 

• Çalışma sırasında veya çalışmadan hemen 
sonra soğutucu akışkan borularına, su 
borularına ve dahili parçalara KESİNLİKLE 
dokunmayın. Bu parçalar çok sıcak veya  
çok soğuk olabilir. Normal oda sıcaklığına 
dönmesi için bekleyin. Mutlaka dokunmanız 
gerekiyorsa, koruyucu eldiven takın. 

• Sızan soğutucu akışkana  
KESİNLİKLE dokunmayın. 

 

 

UYARI 

Ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak olarak 
kullanılmasını önlemek için gerekli önlemleri alın. Küçük 
hayvanların elektrikli parçalara temas etmesi arızalara, 
dumana veya yangına yol açabilir. 

 

 

İKAZ 

Ünitenin hava girişine veya alüminyum  
kanatlarına KESİNLİKLE dokunmayın. 

 

 

DİKKAT 

• Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi  
bir cisim veya cihaz koymayın. 

• Ünitenin üzerine KESİNLİKLE oturmayın, 
tırmanmayın ve basmayın. 

 

 

DİKKAT 

Su girişinin önlenmesi için dış ünitedeki 
çalışmaların kuru hava koşullarında 
gerçekleştirilmesi daha uygundur. 

 

İlgili mevzuat uyarınca en azından bakım, onarım 
çalışmaları, test sonuçları, bekleme süreleri... hakkında 
bilgiler içeren bir kayıt defterinin ürünle birlikte tutulması 
gerekli olabilir. 

Ayrıca, en azından aşağıda sıralanan bilgiler mutlaka 
ürünün kolayca erişilebilen bir yerinde tutulmalıdır: 

• Acil bir durumda sistemin kapatılması  
için gerekli talimatlar 

• En yakın itfaiyenin, polisin ve hastanenin  
isim ve adresleri 

• İlgili servisin adı, adresi ve gündüz ve  
gece ulaşılabilecek telefon numaraları 

Avrupa için, bu kayıt defteriyle ilgili hususlar  
EN378 standardında belirtilmiştir. 

1.3.2 Montaj sahası 

• Ünite etrafında servis ve hava sirkülasyonu  
için yeterli boşluk bırakın. 

• Montaj sahasının ünitenin ağırlığına ve 
titreşimlerine dayanabileceğinden emin olun. 

• Alanın iyi havalandırıldığından emin olun. 
Havalandırma açıklıklarını ENGELLEMEYİN.  

• Ünitenin düz durduğundan emin olun. 

Üniteyi KESİNLİKLE aşağıda belirtilen yerlere  
monte etmeyin: 

• Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar. 

• Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin 
bulunduğu ortamlar. Elektromanyetik dalgalar 
kontrol sistemini etkileyebilir ve ekipmanın  
arıza yapmasına neden olabilir. 

• Tutuşabilir gaz (örnek: tiner veya gazolin) 
kaçakları, karbon fiberi, tutuşabilir tozlar  
nedeniyle yangın riski bulunan ortamlar. 

• Korozif gazların (örnek: sülfürik asit gazı) 
bulunduğu ortamlar. Bakır boruların veya 
lehimlenmiş parçaların korozyonu soğutucu 
akışkan kaçaklarına neden olabilir. 
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1.3.3 Soğutucu 
Mevcutsa. Daha fazla bilgi için, uygulamanızın  
montaj kılavuzuna bakın. 
 

 

 

UYARI 

Testler sırasında ürünü KESİNLİKLE (ünitelerin 
etiketlerinde belirtilen) izin verilen maksimum 
basıncın üzerinde bir değerde 
basınçlandırmayın. 

 

 

UYARI 

Soğutucu akışkan kaçaklarına karşı gerekli 
önlemleri alın. Soğutucu gaz kaçağı meydana 
gelirse, ortamı iyice havalandırın. Olası riskler: 

• Kapalı bir odada soğutucu akışkan 
konsantrasyonlarının aşırı yüksek olması, 
oksijen yetersizliğine neden olabilir. 

• Soğutucu gazın ateşle temas etmesi  
halinde zehirli bir gaz açığa çıkabilir. 

 

 

TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ 

Boşaltma–Soğutucu akışkan kaçağı.  
Sistemi boşaltmak istiyorsanız ve soğutucu  
akışkan devresinde bir kaçak varsa: 

• Sistemdeki tüm soğutucu akışkanı dış 
üniteye toplamak için kullanabileceğiniz, 
ünitenin otomatik boşaltma işlevini 
KULLANMAYIN. Olası sonucu: Hava, 
çalışan kompresöre girebileceğinden 
kompresör kendi kendine yanabilir ve 
patlayabilir. 

• Ünite kompresörünün çalışmasına  
GEREK KALMAMASI için ayrı bir  
geri kazanım sistemi kullanın. 

 

 

UYARI 

Soğutucu akışkanı daima geri kazanın. 
KESİNLİKLE doğrudan atmosfere salınmasına  
izin vermeyin. Kurulumu boşaltmak için bir 
vakum pompası kullanın. 

 

 

 

DİKKAT 

• Kompresör arızalarını gidermek için 
KESİNLİKLE belirtilen soğutucu akışkan 
miktarından fazlasını yüklemeyin. 

• Soğutucu akışkan sisteminin açılması 
gerekiyorsa soğutucu akışkanın mutlaka  
ilgili mevzuata uygun şekilde muamele 
edilmesi gerekir. 

 

 

 

UYARI 

Sistemde oksijen bulunmadığından emin olun. 
Soğutucu ancak kaçak testi ve vakumlu kurutma 
işlemi gerçekleştirildikten sonra yüklenebilir. 

• Yeniden şarj edilmesi gerekiyorsa ünite üzerindeki 
etikete bakın. Etikette soğutucu akışkan tipi  
ve gerekli miktarı yazılıdır. 

• Ünite, fabrikada soğutucu akışkanla doldurulur, 
ancak boru çaplarına ve uzunluklarına bağlı  
olarak bazı sistemlere ilave soğutucu akışkan 
doldurulması gerekebilir. 

• Yalnızca sistemde kullanılan soğutucu akışkan 
tipine özel aletler kullanın; böylece basınç  
direncini sağlar ve sisteme yabancı madde  
girişini önlersiniz. 

• Sıvı soğutucu akışkanı şu şekilde şarj edin: 

 

Eğer Ardından 

Bir sifon tüpü mevcut 
(örn., "Sıvı doldurma sifonu 
takılı" işareti taşıyan tüp) 

Tüp baş yukarı 
konumdayken şarj edin. 

 

Bir sifon tüpü mevcut 
DEĞİLDİR 

Tüp baş aşağı 
konumdayken şarj edin. 

 

• Soğutucu akışkan tüplerini yavaşça açın. 

• Soğutucu akışkanı sıvı fazda doldurun. Gaz fazda 
doldurulması, normal çalışmayı engelleyebilir. 

 

İKAZ 

Soğutucu akışkan yükleme prosedürü 
tamamlandığında veya duraklatıldığında, 
soğutucu akışkan boylerinin vanasını derhal 
kapatın. Vana derhal kapatılmazsa kalan 
basınçla ilave soğutucu akışkan yüklenebilir. 
Olası sonucu: Yanlış miktarda soğutucu miktarı. 

1.3.4 Su 
Mevcutsa. Daha fazla bilgi için, uygulamanızın  
montaj kılavuzuna bakın. 

 

DİKKAT 

Su kalitesinin 98/83 EC sayılı AB direktifine 
uygun olduğundan emin olun. 
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1.3.5 Elektrik 

 

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ 

• Anahtar kutusu kapağını çıkartmadan, 
herhangi bir elektrik kablosunu bağlamadan 
veya elektrikli parçalara temas etmeden 
önce tüm güç beslemelerini KAPALI 
konuma getirin. 

• Servis işlemine başlamadan önce, güç 
beslemesini 1 dakikadan daha uzun bir  
süre kesin ve ana devre kapasitörlerinin 
veya elektrikli bileşenlerin terminalleri 
arasındaki gerilimi ölçün. Elektrikli 
bileşenlere dokunulabilmesi için gerilimin  
MUTLAKA 50 V DC değerinin altında  
olması gerekir. Terminallerin konumları  
için kablo şemasına bakın. 

• Elleriniz ıslakken, KESİNLİKLE  
elektrikli bileşenlere dokunmayın. 

• Servis kapağı açık konumdayken, 
KESİNLİKLE ünitenin başından ayrılmayın. 

 

 

UYARI 

Fabrikada MONTE EDİLMEMİŞSE kategori III 
aşırı gerilim koşullarında tüm kutuplarında tam 
ayırma sağlayacak bir kontak ayırma mevcut bir 
ana anahtar veya diğer bağlantı kesme araçları 
mutlaka sabit kablolara bağlanmalıdır. 

 

 

UYARI 

• YALNIZCA bakır teller kullanın. 

• Saha kablolarının ilgili mevzuata uygun 
olarak döşendiğinden emin olun. 

• Tüm saha kabloları mutlaka ürünle  
verilen kablo şemalarına uygun  
olarak bağlanmalıdır. 

• Kablo demetlerini KESİNLİKLE  
sıkmayın ve kabloların, borulara ve  
keskin kenarlara temas etmediğinden  
emin olun. Terminal bağlantılarına  
dışarıdan baskı uygulanmadığından  
emin olun. 

• Topraklama kablosunun takıldığından  
emin olun. Üniteyi KESİNLİKLE bir  
şebeke borusuna, darbe emicisine veya 
telefon topraklamasına topraklamayın. 
Topraklamanın yetersiz yapılması  
elektrik çarpmasına yol açabilir. 

• Özel olarak ayrılmış bir güç devresinin 
kullanıldığından emin olun. Başka bir 
cihazla paylaşılan bir güç beslemesini 
KESİNLİKLE kullanmayın. 

• Gerekli sigortaların ve devre  
kesicilerin takıldığından emin olun; 
 

• Bir toprak kaçağı kesicisinin takıldığından 
emin olun. Aksi takdirde, elektrik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir. 

• Topraklama kaçağı koruyucu  
monte edilecekse, topraklama kaçağı 
koruyucusunun gereksiz yere açılmasını 
önlemek için bu koruyucunun inverter  
ile uyumlu (yüksek frekanslı elektrik 
karışımına dayanıklı) olduğundan  
emin olun. 

 

 

DİKKAT 

Güç kabloları döşenirken alınması  
gereken önlemler: 

• Farklı kalınlıktaki kabloları güç  
terminali bloğuna bağlamayın (güç 
kablolamasındaki gevşeklik anormal  
ısıya neden olabilir). 

• Aynı kalınlıktaki kabloları bağlarken 
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapın. 

 

• Kablolama için belirtilen güç kablolarını 
kullanın ve bu kabloları sağlam şekilde 
bağlayın ve ardından terminal kartına  
harici basınç uygulanmasını önlemek  
için sabitleyin. 

• Terminal vidalarını sıkmak için uygun  
bir tornavida kullanın. Küçük başlı bir 
tornavida, vida başına zarar verebilir  
ve vidanın doğru şekilde sıkılmasını 
engelleyebilir. 

• Terminal vidaları aşırı sıkılırsa kırılabilir. 

Olası karışmaları önlemek için güç kablolarını 
televizyon ve radyolara en az 1 metre uzaktan geçirin. 
Radyo dalgalarına bağlı olarak, 1 metrelik mesafe 
yeterli olmayabilir. 

 

UYARI 

• Elektrik işleri tamamlandıktan sonra,  
her bir elektrikli bileşenin ve elektrikli  
bileşen kutusu içindeki terminalin  
sağlam şekilde bağlandığını onaylayın. 

• Üniteyi çalıştırmadan önce tüm  
kapakların kapatıldığından emin olun. 
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1.4 Sözlük 
Satıcı 

Ürünün satış dağıtıcısıdır. 

Yetkili montör 

Ürünü monte etmeye yetkili teknik kişilerdir. 

Kullanıcı 

Ürünün sahibi ve/veya ürünü kullanan kişidir. 

İlgili mevzuat 

Belirli bir ürün veya ürünün kullanıldığı ülke  
için geçerli ve yürürlükte olan tüm uluslararası, 
Avrupa, ulusal ve bölgesel direktifler, kanunlar, 
yönetmelikler ve/veya yasalardır. 

Servis şirketi 

Ürün için gerekli servisin gerçekleştirilmesini 
veya koordine edilmesini sağlayan  
uzman şirkettir. 

Montaj kılavuzu 

Belirli bir ürün veya uygulama için hazırlanan  
ve montaj, yapılandırma ve bakım çalışmalarını 
açıklayan kılavuzdur. 

Kullanım kılavuzu 

Belirli bir ürün veya uygulama için hazırlanan  
ve ilgili ürünün nasıl kullanılacağını açıklayan 
kılavuzdur. 

Aksesuarlar 

Ürünle birlikte verilen ve ilgili kılavuzlarda 
açıklandığı şekilde yerleştirilmesi/monte  
edilmesi gereken etiketler, kılavuzlar,  
bilgi formları ve cihazlardır. 

Opsiyonel cihazlar 

İlgili kılavuzlarda açıklanan talimatlara uygun 
olarak ürünle birlikte kullanılabilecek, Daikin 
tarafından üretilen veya onaylanan cihazlardır. 

Sahada temin edilir 

İlgili kılavuzlarda açıklanan talimatlara uygun 
olarak ürünle birlikte kullanılabilecek, ancak 
Daikin tarafından üretilmeyen cihazlardır. 
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2 Giriş 

Bu montaj ve bakım el kitabı mevcut ısı pompasının 
entegre bir parçası olarak düşünülmelidir (bundan  
sonra ekipman olarak adlandırılacak).  

El kitabı, ısı pompasının kendisi parçalarına ayrılıncaya 
kadar daha sonra başvurmak üzere saklanmalıdır.  
Bu el kitabı hem uzman montajcı (montajcılar – bakım 
teknisyenleri) hem de son kullanıcı için hazırlanmıştır. 
Ekipmanın doğru ve güvenli çalışmasını sağlamak  
için uyulacak montaj modları ve kullanım ve bakım 
yöntemleri bu el kitabında açıklanmıştır. 

Ekipmanın satılması veya sahibinin değiştirilmesi 
durumunda, el kitabı ekipmanla birlikte yeni  
hedefine verilmelidir. 

Ekipmanı monte etmeden ve/veya kullanmadan  
önce, bu kullanım kılavuzunu özellikle güvenlikle  
ilgili 5 bölümünü dikkatle okuyun. 

Kılavuz her durumda ekipmanla birlikte tutulmalıdır,  
her zaman montaj ve bakımdan görevli yetkili  
bir personel tarafından elden çıkarılmalıdır. 

Hızlı bir şekilde en önemli bilgileri bulmak için  
kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır: 

 

 

Güvenlikle ilgili bilgiler 

 

 

İzlenecek prosedürler 

 

 

Bilgi/ Öneriler 

2.1 Ürünler 
Değerli Müşterimiz, 

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.  

Şirketimiz çevre sorunlarına her zaman çok önem 
vermektedir, bu yüzden WEEE 2012/19/EU ve RoHS 
2011/65/EU topluluk standartlarıyla uyumlu olmak için 
ürünlerini üretirken çevreyi en az etkileyecek teknolojiler 
ve malzemeler kullanır. 

2.2 Yasal Açıklama 
Bu kullanım talimatlarının içeriğinin donanıma ve 
yazılıma uygunluğu titiz bir şekilde doğrulanmıştır.  
Buna rağmen bazı uyumsuzluklar olması yine de 
mümkündür ve bu nedenle tam uygunluk konusunda 
herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. 

Teknik mükemmelliğe ulaşmak gayesiyle cihazların 
yapısında veya verilerde sürekli değişiklik yapma 
hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu nedenle, hataların  
türü ne olursa olsun talimatlar, şekiller, çizimler  
ve tanımlamalarla ilgili her türlü sorumluluk  
isnadını reddediyoruz. 

Suistimal, istismar ya da yetkisiz olarak yapılan onarım 
veya değişiklikler nedeniyle oluşabilecek zararlar için 
Tedarikçi sorumlu tutulamaz. 

 

 

UYARI! 

Cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel 
veya zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler veya 
yeterli tecrübeye veya bilgiye sahip olmayan 
kişiler tarafından, gözetim altında olmaları  
veya cihazı güvenli bir şekilde kullanmaya  
yönelik ve söz konusu cihazın kullanımıyla  
ilgili eğitilmiş olmaları koşuluyla kullanılabilir. 

Çocuklar bu ekipmanla oynamamalıdır.  
Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi 
planlanan temizleme ve bakım gözetimsiz 
çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. 

2.3 Telif Hakkı 
Bu kullanım talimatları telif haklarıyla korunan bilgiler 
içerir. Önceden Daikin'den izin alınmaksızın bu  
kullanım talimatlarının tamamının veya bir kısmının 
kopyalanması, çoğaltılması, tercüme edilmesi veya 
bellek aygıtlarına kaydedilmesi yasaktır. Her türlü ihlal 
neden olunan zararı tazmin etmekle mükellef olacaktır. 
Verilen patentler ve hizmet modellerinin kaydından 
kaynaklananlar dahil her hakkı saklıdır. 

2.4 Çalışma prensibi 
1,9 kW ve 2,9 kW serilerinde yer alan cihazlar esas 
olarak ısı pompası teknolojisini kullanarak kullanım 
sıcak suyu üretme özelliğine sahiptir. Isı pompası,  
bir düşük sıcaklık kaynağındaki termal enerjiyi daha 
yüksek sıcaklıktaki birine (veya tersi) aktarma 
yeteneğine sahiptir (ısı eşanjörleri). 

Cihaz bir kompresör, bir buharlaştırıcı, bir kondenser  
ve bir laminasyon vanasından oluşan bir su devresi 
kullanır; devrenin içinde bir sıvı/gaz halindeki bir 
soğutucu dolaşır (bkz. paragraf 4.6). 

Kompresör devrenin içinde bir basınç farkı oluşturarak 
bir termodinamik döngüsü oluşmasına olanak tanır: bu, 
bir buharlaştırıcı üzerinden soğutucu sıvıyı çeker (bura 
sıvı, düşük basınçta ısıyı emerek buharlaşır), sıkıştırır 
ve kondensere doğru gönderir (burada sıvı, yüksek 
basınçta yoğuşarak emdiği ısıyı bırakır). Kondenserden 
sonra sıvı "laminasyon vanası" denilen yerden geçer  
ve basıncını ve sıcaklığını kaybederek buharlaşmaya 
başlar, tekrar buharlaştırıcıya girer ve döngü  
yeniden başlar.  
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Şekil 1 – Çalıştırma ilkesi 
 

 

Ekipmanın çalıştırma ilkesi şu şekildedir (Şekil 1): 

I-II: Kompresörün emdiği soğutma sıvısı evaporatörün 
içine akar ve buharlaşırken, hava tarafından verilen 
"ekolojik" ısıyı emer. 

Aynı anda, ortam havası fan ile ekipman tarafından 
emilir; evaporatörün kanatlı boru aküsü üzerinden 
geçerken hava ısısını kaybeder; 

II-III: Soğutma gazı kompresör içine geçer ve basınçta 
bir artış sağlayarak sıcaklıkta artışa neden olur; bunu 
süper ısıtılmış buhara dönüştürür; 

III-IV: Kondenser içinde soğutma gazı boylerin (kazan) 
içini sulamak için ısısını serbest bırakır. Bu değiş tokuş 
işlemi soğutucunun sabit bir basınçta yoğuşarak ve 
sıcaklıkta bir düşüş yaparak süper ısıtılmış buharın  
sıvı durumuna geçmesini mümkün kılar; 

IV-I: Sıvı soğutucu laminasyon vanasından geçer,  
hem basınçta hem de sıcaklıkta ani bir düşüş yapar ve 
basınç ve sıcaklığı ilk koşullara geri getirecek şekilde 
kısmen buharlaşır. Termodinamik döngü başlayabilir. 

2.5 Kullanılabilir sürümler  
ve yapılandırmalar 

Diğer ısı kaynaklarıyla (örn. solar termal, biyokütle gücü 
vb.) olası entegrasyonlara göre farklı yapılandırmalarda 
ayarlanabilen ısı pompası mevcuttur.  

Sürüm Yapılandırma 
açıklaması 

EKHHT2E200AAV33 

EKHHT2E260AAV33 

 

Kullanım sıcak 
suyunun üretimi için 
hava kaynağı ısı 
pompası 

EKHHT2E260PAAV33 

 

Solar güç sistemiyle 
kullanmaya uygun 
kullanım sıcak suyu 
üretimi için hava 
kaynağı ısı pompası.  

3 İşlem ve nakliye 

Ekipman bir kartın kutu içinde gönderilir.  
Üç vidayla bir palete bağlıdır. 

 

Ekipmanı indirmek için bir forklift veya palet aracı 
kullanın: bunlar için yük kapasitesinin en az 250 Kg 
olması uygundur. 

Sabitleme vidalarını 
gevşetmeyi 
kolaylaştırmak için 
ambalajlı ekipman arka 
tarafı üzerinde yatay 
konuma getirilebilir. 

Ambalajdan çıkarma 
işlemleri, karton 
ambalajı açmak için 
bıçak veya kesicilerle 
gerçekleştirilecekse 
ekipman kasasına  
zarar vermeyecek 
şekilde dikkatle 
yapılmalıdır. 

Ambalaj çıkarıldıktan 
sonra, ünitenin eksiksiz 
olduğundan emin olun. Bir şüpheniz varsa ekipmanı 
kullanmayın, yetkili teknik personelden yardım isteyin. 

Ortam koruma düzenlemelerine uygun olarak, elden 
çıkarmadan veya ambalajlamadan önce sağlanan 
aksesuarların tümünün çıkarıldığından emin olun. 

 

 

UYARI!  

Paketleme öğeleri (zımbalar, karton kutu vb.) 
tehlikeli olduklarından çocukların erişebileceği  
bir yerde bırakılmamalıdır. 

 

(*) Not: Daikin'in takdirine göre, ambalaj  
türü değişikliğe maruz bırakılabilir. 

Ekipmanın boşta (kullanılmasının beklendiği)  
kaldığı tüm süre için atmosferik ajanlardan  
korumanız uygundur. 

Taşıma ve işleme için izin verilen konumlar: 

 

 

 

 

 

 

Ekolojik ısı 

Kondenser 

 

Hava 

Evaporatör 

 

Kompresör 

 

Laminasyon 
vanası 

 

Boyler 

 

Soğuk su  

 

Sıcak su 

 

Elektrik ısısı  
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UYARI!  

Ürün işleme ve montaj aşamaları sırasında,  
doğal yapısı olmadığı gerçeği nedeniyle 
cihazın üst parçasını herhangi bir gerilime 
sokmak yasaklanmıştır. 

 

 

UYARI!  

Ekipman yukarıda belirtildiği gibi yalnızca son 
 km yatay taşınabilir (bkz. "Taşıma ve işleme  
için izin verilen konumlar") ve yapı doğasında 
olmayan üst parçayı eğmeyecek şekilde  
kazanın alt tarafındaki bazı destekler 
koymaya dikkat edilmelidir. Ekipman  
yatay taşınırken, ekran üst tarafa doğru 
yönlendirilmelidir. 

Nakliye ve işleme amaçları için  
izin verilmeyen konumlar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

√ 
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4 Yapı özellikleri 

1 Isı pompası. 

2 Kumanda panosu. 

3 Kabartmalı ABS'de kasa. 

4 UNI standartlarına göre (kapasite: 200; 
260 litre) emaye kaplı çelik tank (boyler). 

5 Üst kazan probu. 

6 Alt kazan probu. 

7 Soğutma sıvısı yenilemesi. 

8 Ortam hava sirkülasyon fanı. 

9 Laminasyon vanası. 

10 Yüksek verimli kanatlı evaporatör. Bunun içine 
konulan sıvının miktarı uygun bir termostatik 
vanayla düzenlenir. 

11 Hava girişi ( 160 mm). 

12 Hava çıkışı ( 160 mm). 

13 Hermetik sızdırmaz döner kompresör. 

14 Değiştirilebilir magnezyum anot. 

15 (1,5 kW – 230 W) Elektrikli ısıtma elemanı 

16 Kondenser pompası deşarj hattı. 

17 Kondenser dönüşü. 

18 Değiştirilebilir magnezyum anot. 

19 Sıcak su çıkışı bağlantı yeri (G 1"). 

20 Sirkülasyon fittingi (G ¾"). 

21 Giriş, solar termal güç sistemi için bobin fitting'i  
(G 1"1/4; 1 m2 değiştirme yüzeyi). 

22 Yoğuşma suyu drenajı (G 1/2"). 

23 Çıkış, solar termal güç sistemi için bobin fitting'i 
(G 1"1/4; 1 m2 yüzey). 

24 Soğuk su girişi bağlantı yeri (G 1"). 

25 50 mm poliüretan yalıtım. 

26 Otomatik sıfırlama güvenlik basınç anahtarı. 

29 Hava girişi filtresi. 

30 Prob daldırma bileziği için ½"G fitting 
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4.1 Teknik özellikler 

 1,9 kW 

Açıklamalar ö.b. EKHHT2E200AAV33 EKHHT2E260AAV33 EKHHT2E260PAAV33 

HP termal güç verimi kW 1,82 1,82 1,82 

Toplam termal güç kW 3,4 3,4 3,4 

Isıtma süresi (1) s:d 8:17 10:14 10:14 

YÜKSELTME modunda  
ısıtma süresi (1) 

s:d 3:58 5:06 5:06 

Termal kayıplar (2) W 60 70 71 

Elektrik verileri 

Güç beslemesi V 1/N/230 

Frekans Hz 50 

Koruma derecesi  IPX4 

HP maksimum absorpsiyonu kW 0,53 0,53 0,53 

Ortalama absorpsiyon kW 0,43 0,43 0,43 

Isıtma elemanı + HP maksimum 
absorpsiyonu 

kW 2,03 2,03 2,03 

Elektrikli ısıtma elemanı gücü kW 1,5 1,5 1,5 

HP olarak maksimum akım A 2,4 2,4 2,4 

Gerekli aşırı yük koruyucu A 
16A T sigorta/ 16A otomatik anahtar, karakteristik C  
(güç besleme sistemlerinde montaj sırasında beklenecek) 

Dahili koruma  Dirençli elemanla manüel sıfırlamayla tekli güvenlik termostatı 

Çalışma koşulları 

Min.÷ maks sıcaklık ısı pompası 
hava girişi (%90 Bağıl Nem) 

°C -7÷38 

Min. ÷ maks sıcaklık montaj sahası °C 5÷38 

Çalışma sıcaklığı 

HP Maksimum ayarlanabilir  
sıcaklık - EKO döngüsü 

°C 56 56 56 

OTOMATİK döngüsünde maksimum 
ayarlanabilir sıcaklık 

°C 70 70 70 

Kompresör  Döner 

Kompresör koruması  Otomatik sıfırlamayla termal devre kesici 

Termodinamik devre koruma türü  Otomatik sıfırlamayla güvenlik basıncı anahtarı 

Fan  Santrifüj 

Çıkarma çıkış çapı mm 160 

Devir/dakika rpm 1650÷2100 
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Nominal hava kapasitesi m3/sa 350÷500 

Kullanılabilir maks. basınç kafası Pa 120 

Motor koruması  Otomatik sıfırlamayla dahili termal devre kesici 

Kondenser  Suyla temas etmeyecek şekilde harici sarılır 

Soğutma sıvısı  R134a 

Yük g 900 900 900 

Su depolama 

Su depolama nominal kapasitesi l 196 250 242 

Kullanılabilen maks sıcak  
su miktarı Vmaks (3) 

l 275 342 342 

Solar termal güç sistemine  
bağlantı için bobin 

m2 Yok Yok 1,0 m2 

Katodik koruma  Mg Anot 
Ø26x400 mm 

1 x Mg anot 
Ø26x250 mm 

+ 

1 x Mg anot 
Ø26x250 mm 

1 x Mg anot 
Ø26x250 mm 

+ 

1 x Mg anot  
Ø26x400 mm 

Yalıtım  50 mm yüksek yoğunluklu poliüretan köpüğü 

Buz çözme  Sıcak Gaz vanasıyla etkin 

Boyutlar mm H1714xD600xDmaks650 H2000xD600xDmaks650 H2000xD600xDmaks650 

Aktarım ağırlığı Kg 103 115 132 

Ses gücü iç ünite Lw(A) (4) dB(A) 53 53 53 

Otomatik Lejyonellaya karşı 
dezenfeksiyon döngüsü (5) 

 EVET EVET EVET 

Maksimum çalışma basıncı Bar 7 7 7 

(1)  gelen hava besleme sıcaklığı 7°C (6°C), kazan depolama ortamı sıcaklığı 20°C, 10°C'den 55°C'ye ısıtılan su,  
(UNI EN 16147-2011'e göre) 

(2)  ölçümler UNI EN 12897-2006'ya göre gerçekleştirilmiştir 

(3)  ölçümler UNI EN 16147-2011'e göre gerçekleştirilmiştir 

(4)  ölçümler EN 12102-2013'e göre gerçekleştirilmiştir 

(5)  çalışmanın her 30 gününde bir otomatik etkinleştirme 
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5 Önemli bilgi 

5.1 Avrupa yönetmeliklerine 
uygunluk 

Söz konusu ısı pompası aşağıdaki Avrupa 
yönergelerine uygun olarak evlerde  
kullanılması amaçlanmış bir cihazdır: 

• Elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli 
maddelerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili 
2011/65/EU Yönergesi; 

• Yönerge 2014/30/EU - Elektromanyetik  
uyumluluk (EMC); 

• Yönerge 2014/35/EU – Alçak Gerilim  
Yönergesi (LVD) 

• Yönerge 2009/125/CE Ecodesign Gereksinimleri. 

5.2 Muhafazalar tarafından 
sağlanan koruma dereceleri 

Cihazın koruma derecesi şuna eşittir: IPX4. 

5.3 Kullanım sınırlamaları 

 

UYARI! 

Bu cihaz tehlikeli ortamlarda (patlayıcı 
atmosfer olması ihtimali nedeniyle –  
ATEX standartlarına göre veya cihazın 
seviyesinden yüksek bir IP seviyesi 
istendiğinde) ya da devre kesme sistemleri 
ve/veya teknolojileri gibi (arıza toleranslı, 
arızaya karşı korumalı) güvenlik özellikleri 
gerektiren uygulamalarda ya da bir 
uygulamanın hatalı çalışmasının insan  
veya hayvan ölümüne veya yaralanmasına 
veya eşyalarda veya çevrede ağır hasar 
oluşmasına neden olabileceği diğer  
herhangi bir bağlamda kullanılmak  
üzere tasarlanmamış ve bu ortamlarda 
kullanılması amaçlanmamıştır. 

 

 

N.B. 

Ürün kırıldığında veya arızalandığında,  
bu, hasar verebilir (kişilere, hayvanlara  
veya mala). Örneğin neden olunan hasardan 
kaçınmak gibi alarm işlevleriyle ayrı bir  
işlevsel izleme sistemi için düzenleme 
gereklidir. Ayrıca, arıza durumunda bir 
yedekleme hizmetini ayarlamak gerekir! 

 

5.4 Çalışma sınırları 
Yukarıda bahsi geçen cihazın sadece kullanım  
sıcak suyu için öngörülen kullanım sınırları  
dahilinde kullanılması amaçlanmıştır.  

EN 12828 standardına uygun olarak, cihaz  
sadece kapalı ısıtma sistemlerine monte  
edilebilir ve bu sistemlerde çalıştırılabilir. 

 

N.B. 

Cihazın tasarım amacı dışında herhangi  
bir şekilde kullanılmasından ve herhangi  
bir montaj hatasından veya ekipmanın  
hatalı kullanılmasından Daikin hiçbir  
şekilde sorumlu tutulamaz. 

 

 

UYARI!  

Cihazı amacına uygun olmayan şekilde 
kullanmak yasaktır. Diğer her türlü kullanımın 
uygun olmadığı kabul edilir ve bu nedenle  
izin verilmemektedir. 

 

 

N.B. 

Sistemlerin tasarım ve imalat aşamaları 
sırasında güncel yerel kurallara ve 
yönetmeliklere uyulmuştur. 

5.5 Önemli güvenlik kuralları 

• Cihaz yetişkinler tarafından kullanılmalıdır; 

• Bu, güç kaynağına bağlandığında cihazı  
açmayın veya parçalarına ayırmayın; 

• Cihaza çıplak ayakla ıslak elle veya nemli  
gövde parçalarıyla dokunmayın; 

• Cihaza su dökmeyin veya sıçratmayın; 

• Cihazın üstünde durmayın, oturmayın ve/veya 
üzerine herhangi bir şey bırakmayın. 

5.6 Kullanılan soğutma sıvısı 
hakkında bilgi 

Bu cihaz Kyoto protokolünde bulunan florlu sera  
gazı içerir. Bu tür gazları çevreye salmayın. 

Soğutma gazı türü: HFC-R134a. 

 

N.B. 

Bakım ve elden çıkarma işlemleri yalnızca 
yetkili personel tarafından gerçekleştirilmedilir. 

 

6 Montaj ve bağlantılar 

 

UYARI! 

Cihazın montaj, devreye alma ve bakımı yetkili 
ve kimliği doğrulanmış personel tarafından 
gerçekleştirilmedilir. Cihazı kendiniz monte 
etmeye çalışmayın. 
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6.1 Montaj sahasını hazırlama 
Sıradan ve olağan dışı bakımın gerçekleştirilmesiyle 
birlikte normal kullanıma ve ayarlama seçeneklerine  
izin vermek için cihaz montajı uygun bir yerde 
gerçekleştirilmelidir. 

Bu yüzden Şekil 2içinde gösterilen boyutlara bakarak 
gerekli çalışma alanını sağlamanız önemlidir. 

 

Şekil 2 – Minimum alanlar 

 

Model 
X1 X2 X3 Y1 

mm Mm mm mm 

EKHHT2E200AAV33 

EKHHT2E260AAV33 

EKHHT2E260PAAV33 

650 650 200 300 

 

Ayrıca şu önlemler alınmalıdır: 

• Yeterli su ve güç kaynağı hattına sahip olmalı; 

• Yoğuşma suyu drenajına bağlantı  
için kullanılabilir ve hazır olmalı; 

• Kazan veya güvenlik vanasının etkinleşmesi veya 
boruların/bağlantıların kırılması durumunda yeterli 
boşaltma borusuna sahip ve hazır olamalı; 

• Ciddi su sızıntısı olması durumda  
önleme sistemlerine sahip olmalı; 

• Yeterince aydınlatılması (uygun olduğunda); 

• 20 m3'ten az olmaması; 

• Donmaya karşı dayanıklı ve kuru olmalı. 

 

UYARI! 

Mekanik titreşimlerin yayılmasını önlemek için 
cihazı ahşap kirişler üzerine kurulmuş 
zeminlere (örneğin, asma kat) monte etmeyin. 

6.2 Havalandırma bağlantısı 
1.1 paragrafında belirtilen alandan hariç,  
ısı pompası yeterli havalandırma gerektirir.  

Aşağıdaki çizimde (Şekil 3) gösterildiği gibi  
özel bir hava kanalı oluşturmak gerekir. 

 

 

Şekil 3 – Hava çıkış kanalı örneği 

 

Ayrıca, ekipmanın monte edileceği yere önceden  
yeterli havalandırmayı sağlamak önemlidir. 

Alternatif bir çözüm aşağıdaki çizimde (Şekil 4 ve Şekil 
5) gösterilir: bu, havayı doğrudan binanın içinden değil 
dışarıdan çekmek için ikinci bir kanal içerir. 

 

 

Şekil 4 – Çift kanal bağlantısı örneği 

 

Şunlara dikkat ederek her bir hava  
kanalının montajını gerçekleştirin: 

• Bu türden bir ağırlık ekipmanın  
kendisini olumsuz etkilemez; 

• Bakım işlemleri gerçekleştirilebilir; 

• Bu, ekipmanın kendisi içindeki malzemenin 
kazayla girmesini önlemek için yeterince korunur; 

X3

Y1

X2X1

 D
ış

 
  

D
ış

 

 

≥500 kg 
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• Önerilen maksimum 6 metrelik (2 dirsek  
bağlantısı 90° olarak) uzunluğu geçmez. 

• Boru sistemi 120 Pa'yı aşmayarak harici duvarlar 
üzerinde delikler dahil tüm bileşenler için izin 
verilen toplam maksimum basınç düşüşü. 

 

 

Çalışma sırasında, harici hava kanalı 
yürütülmezse ısı pompası ortam  
sıcaklığını düşürmeye çalışır. 

 

 

Yabancı maddelerin ekipmanın içine girmesini 
engellemek için dışa hava iletimi yapan 
boşaltma borusu ile hizalı uygun bir koruma 
ızgarası takılmalıdır. Maksimum cihaz 
performansını garantilemek için seçilen  
ızgara düşük basınç kaybını sağlamalıdır. 

 

 

Yoğuşma oluşmasını önlemek için: hava 
boşaltma borularını ve hava kanalı 
bağlantılarını yeterli kalınlıkta buhar  

sızdırmaz termal plakajlar ile yalıtın. 

 

 

Akış gürültüsünü önlemek için gerekli olduğu 
düşünüldüğünden ses susturucular takılabilir. 

Titreşim boşaltma sistemleriyle boruları 
deliklerden duvara ve ısı pompasına  

bağlantıları kurun. 

 

 

UYARI!  

Kapaksız ateş haznesi (örn. kapaksız  
şömine) ile birlikte ısı pompasının aynı  
anda çalıştırılması ortamda tehlikeli bir  
basınç düşüşüne neden olur. Bu, egzoz  
gazının ortamın kendisi içine geri  
akmasına neden olabilir. 

Isı pompasını kapaksız ateş  
haznesiyle birlikte çalıştırmayın. 

Yanma havası için ayrı bir kanal ile yalnızca 
sızdırmaz gövdeli hazneler (onaylı) kullanın. 

Meskun alanlarda olduğu gibi tutuşan hava 
kaynağına sahip değillerse kazan odasının 
kapısını kapalı ve hermetik sızdırmaz  
halde tutun. 

6.2.1 Belirli montaj konumları 
Isı pompalı ısıtma sisteminin detaylarından biri,  
bu ünitelerin genel olarak evin içinden çıkarılan  
hava sıcaklığını büyük ölçüde azaltması gerçeğidir. 
Ortam sıcaklığından soğuk olması dışında, egzoz 
havasın nemi de tamamen alınmıştır; bu nedenle,  
yaz boyunca belirli ortamları veya odaları serinletmek 
için havanın evin içine geri akışı mümkündür. 

Montaj, hava akışını evin içene (Şekil 5a) veya dışına 
(Şekil 5b) doğru yönlendirme yardımıyla iki kapağın 
uygulandığı ("A" ve "B") boşaltma borusunun 
ayrılmasını içerir. 

 

 

 

Şekil 5a – Yazın montaj örneği 

 

 

 

Şekil 5b – Kışın montaj örneği 
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Kapak "A" 

kapalı 

Kapak "B" 

 açık 

Kapak "A" 

açık 

Kapak "B" 

kapalı 
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6.3 Cihaz montajı ve bağlantısı 
Cihaz titreşime maruz kalmayan stabil,  
düz zemin yüzeyine monte edilmelidir.  

 

 

Şekil 6 – Tüm boyutlar 

 

 (
2
6
0
l 

s
ü

rü
m

le
ri
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A B C D E F G 

mm mm mm mm mm mm mm 

650 2000 600 160 1391 - 1085 

H I(*1) J(*1) K L M N 

mm mm mm mm mm mm mm 

- 860 275 70 150 380 195 

O P      

mm mm      

337,5 10      

(*1) I ve J sadece EKHHT2E260PAAV33
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Hava çıkışı 
Hava girişi 
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 (
2
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l 

s
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rü
m
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ri

) 
A B C D E F G 

mm mm mm mm mm mm mm 

650 1714 600 160 1101 - 795 

H I J K L M N 

mm mm mm mm mm mm mm 

- - - 70 150 380 195 

O P      

mm mm      

337,5 10      

6.4 Su besleme bağlantıları 
Soğuk su giriş ve çıkış borularını uygun  
bağlantı noktalarına bağlayın (Şekil 7). 

Aşağıdaki tabloda bağlantı noktalarının  
özellikleri gösterilmektedir. 

Konum Açıklama Bağlantı/delik 

 Soğuk su girişi borusu G 1" 

 Sıcak su çıkışı borusu G 1" 

 Yoğuşma suyu drenajı G ½" 

 Dolaşım borusu G ¾" 


Solar termal güç  

için bobin 
G 1"1/4 



Prob daldırma bileziği 

(yalnızca birlikte 

sağlanan modellerde) 

½"G 

 
 

Şekil 7 – Su besleme bağlantıları 

 

Aşağıdaki çizimde (Şekil 8) su besleme  
bağlantısı örneği gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8 – Su besleme sistemi örneği 

 

Şekil 8a – Ağır seri güvenlik vanası örneği 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
alv
ola  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Su girişi borusu; 

 Kesme vanası; 

 Otomatik termostat karıştırma ekipmanı 

 Isı pompası 

 Sirkülasyon pompası 

 Yay kontrol vanası 

 Sıcak su çıkışı borusu 

 Emniyet vanası 

 Boşaltma borusunun incelenebilir ucu 

 Boşaltma musluğu 

 Genleşme kabı 

 

Soğuk su girişi 

 

Kazan bağlantısı 

 

Boşaltma musluğu 
bağlantısı 
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N.B. 

Soğuk su giriş borusuna kir filtresi takmak 
zorunludur. Ekipman 12°F'den düşük su sertliği 
ile çalıştırılmamalıdır; diğer yandan, su sertliği 
belirli bir yükseklikteyse (25°F'den yüksek), 
düzgün kalibre edilmiş ve izlenmiş su 
yumuşatıcısı kullanımı önerilir; bu durumda  
kalan sertlik 15°F'nin altına düşmemelidir. 

 

 

LÜTFEN ŞU HUSUSLARA DİKKAT EDİN! 

Sistem montajcısının soğuk su giriş borusuna 
(Şekil 8a) 7 bar güvenlik vanası monte etmesi 
önerilir. 

 

 

N.B. 

Kireç kalıntılarını çıkarmak ve engellenmediğini 
kontrol etmek için (Şekil 8a) aşırı basınca karşı 
güvenlik ekipmanı düzenli olarak çalıştırılmalıdır 

 

 

N.B. 

Ekipmanın düzgün montajı için UNI EN 
1487:2002 standardına uygun bir hidrolik 
güvenlik grubu sağlanmalıdır. En az şunları 
içermelidir: bir kesme vanası, bir kontrol  
vanası, kontrol vanasının bir kontrol cihazı,  
bir güvenlik vanası, su yükünü kesmek  
için bir cihaz (Şekil 8a) 

 

 

N.B. 

Aşırı basınca karşı koruma için ekipmana bağlı 
boşaltma borusu sürekli aşağı doğru eğimli ve 
buz oluşumuna karşı korumalı bir yere 
takılmalıdır (Şekil 8a) 

 

 

UYARI! 

Genleşme kabının takılmamış olması 
durumunda, soğuk hava girişinde tek yönlü  
vana takılı olmadığından emin olun. 

 

 

UYARI! 

Kullanım sıcak suyu üretimi için ısı pompası  
suyu 60°C'den fazla ısıtma özelliklidir. Bu 
nedenle, sıcak su borusuna (Şekil 8) yanıklara 
karşı koruma için otomatik termostat karıştırma 
ekipmanı takmak gerekir. 

6.4.1 Yoğuşma suyu drenajı 
bağlantıları 

Isı pompasının çalışması sırasında oluşan yoğuşma, 
plakaj içinden geçen uygun bir boşaltma borusundan  
(G 1/2") akarve ekipmanın kenarından dışarı çıkar.  

Bu, bir sifon yoluyla bir kanala bağlanmalıdır, böylece 
yoğuşma serbestçe akabilir (Şekil 9a veya Şekil 9b). 

 

 

Şekil 9a – Sifon yoluyla yoğuşma  
suyu drenajı bağlantısı örnekleri 

 

 

Şekil 9b – Su kesme vanası olan sifon yoluyla  
yoğuşma suyu drenajı bağlantısı örneği 

 

 

≥ 60 

≥ 60 

Ø20 

G ½" 
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6.5 Solar güç sistemi 
entegrasyonu 

Aşağıdaki çizimde (Şekil 10) solar güç sistemi 
entegrasyonu örneği gösterilmektedir. 

 

 Soğuk su girişi borusu 

 Solar güç sistemi pompası ve aksesuarları 

 Solar kolektörler 

 Isı pompası 

 Sirkülasyon pompası 

 Yay kontrol vanası 

 Boşaltma musluğu 

 Solar termal güç bobini  

 Sıcak su çıkışı borusu 

 

Şekil 10 – Solar güç sistemi entegrasyonu örneği 

 

6.6 Elektrik bağlantıları 
Cihaz zaten şebeke güç beslemesine kablolanmaya 
hazır halde gelir. Esnek bir kablo ve bir priz/fiş 
kombinasyonuyla çalışır (Şekil 11 ve Şekil 12).  
Şebeke güç beslemesine bağlantı için ayrı  
korumalı topraklı bir Schuko prizi gerekir. 

 

 

UYARI!  

Ekipmanın bağlanacağı güç beslemesi yeterli 
bir artık akım devre kesicisi tarafından 
korunmalıdır. 

Artık akım devre kesicisi türü, tüm sistemde 
kullanılacak elektrik ekipmanı değerlendirilerek 
seçilmelidir. 

IEC 60364-4-41 standardıyla uyumlu ana  
güç beslemesine ve güvenlik ekipmanına  
(örn. atık akım devre kesicisi) bağlantıyı  
referans alın. 

 

 

Şekil 11 –A Schuko prizi 

 

Şekil 12 – Ekipman fişi 

6.6.1 Uzak bağlantılar 
Ekipman başka uzak enerji sistemlerine  
(fotovoltaik ve solar termal güç sistemleri)  
bağlanmak için tasarlanmıştır. 

Kullanıcı arayüzünde aşağıdaki  
arayüzlerle iki dijital giriş bulunur: 

• Dijital 1: Solar termal güç sisteminden giriş.  

30 ve 31 (kablo: kahverengi/sarı) arasında  
serbest kontak sağlandığında ve alt prob  
tarafından ölçülen su sıcaklığı SP8'den yüksek 
olduğunda, ısı pompası durur ve solar paneller 
yoluyla su ısıtılır; kontak bırakıldığında ve C13 
tarafından ayarlanan süre geçtiğinde veya  
hemen alt prob sıcaklığı SP8'den az  
olduğunda ısı pompası yeniden başlar. 

• Dijital 2: Fotovoltaik sistemden giriş.  
31 ve 32 terminalleri (kablo: yeşil/beyaz) arasında 
serbest bir kontak sağlandığında ve ısı pompası 
SP5 sıcaklığına (varsayılan ayar 62°C) eriştiğinde, 
sıcak su nominal sıcaklığı 7°C yükselir. SP6 
parametresini değiştirmek mümkündür (örn: 
sıcaklığı 62°C'den 70°C'ye artırma), böylece 
yeterince PV elektrik enerjisi varsa 62°C'den 
70°C'ye ısı düşüşü daldırma elektrikli ısıtma 
elemanı tarafından yapılır (SP6, SP5 ile aynıysa 
elektrikli ısıtma elemanı hiçbir zaman etkinleşmez). 
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6.6.1.1 Uzak bağlantı modu 

Dijital girişlere bağlantılara göre, ekipmanda önceden 
kullanıcı arayüzünün devre kartına bağlanmış ek bir  
4 çekirdekli kablo bulunur (ekipman içine yerleştirilmiş 
Şekil 14). Herhangi bir enerji sistemine uzak bağlantılar 
yetkili bir montajcı tarafından gerçekleştirilmelidir 
(bağlantı kutuları, terminaller ve bağlantı kabloları). 

Aşağıdaki çizimlerde uzak bağlantı örneği 
gösterilmektedir (Şekil 13 ve Şekil 13a). 

 

Şekil 13 – Uzak bağlantı örneği 

 

 

Şekil 13a – Ayrıntılı uzak bağlantı örneği 

 

 

Uzak bağlantı için 4 çekirdekli kabloya erişmek için 
kazanın üst kapağını çıkarın (bkz. paragraf 9.1 Şekil 18) 
ve Şekil 14'te gösterildiği gibi kabloyu zaten arka 
kapakta bulunan özel açıklıktan dışarı çıkarın. 

 

 

 

 

Şekil 14 – Uzak bağlantı için kablolar 

 

6.7 Kablo şeması 

 

 

 
 

Şekil 15 – Kablo şeması 
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7 Devreye Alma 

 

UYARI!  

Ekipmanın topraklama kablosuna  
bağlı olduğunu kontrol edin. 

 

 

UYARI!  

Hat voltajının ekipman kimlik plakasında 
gösterilene uyduğunun kontrol edin. 

 

Devreye alma prosedürü aşağıdaki prosedürler 
gerçekleştirilerek yapılmalıdır: 

• Su giriş musluğunu etkileştirerek kazanı doldurun 
ve contalardan ve bağlantılardan hiç sızıntı 
olmadığını kontrol edin. Gerektiğinde  
cıvataları veya bağlantıları sıkın; 

• "Genel teknik veriler" bölümünde gösterilen  
izin verilen maksimum basıncı aşmayın; 

• Su devresi güvenlik ekipmanının  
çalıştığını kontrol edin; 

• Fişi elektrik prizine bağlayın; 

• Fiş takıldığında, kazan beklemededir,  
ekran kapalı kalır, güç anahtarı yanar; 

• Güç anahtarına basın (bkz. paragraf 8.1.3),  
tuşa bastıktan 5 dakika sonra ekipman "EKO" 
modunda (varsayılan ayar) başlar. 
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8 Çalıştırma ve kullanım 

Cihazın yönetimi şunları etkinleştiren  
bir kullanıcı arayüzüne atanır: 

• Çalıştırma modunu ayarlama; 

• Çalıştırma parametrelerini değiştirme; 

• Acil durumların görüntülenmesi ve yönetimi; 

• Kaynakların durumunun doğrulanması. 
 

 

Aşağıda, "başlat" terimi Bekleme'den AÇIK 
durumuna geçmeyi amaçlar; "kapat" terimi 
AÇIK'tan Bekleme durumuna geçişi amaçlar.  

 

 

Aşağıda, "gelişmiş yönetim" ile ilgili 
paragraflarda açıklanan şekilde "gelişmiş 
prosedür" terimi aracın belirli prosedürlerini 
gösterir. 

8.1 Kullanıcı Arayüzü 
Kullanıcı arayüzü (Şekil 16) ekipman işleminin 
doğrulanmasına ve ayarlanmasına izin verir.  
Bu bir ekran ve aşağıdaki tuşları içerir: 

• Açık/Bekleme tuşu; 

• SET (Ayar) tuşu; 

• AŞAĞI tuşu; 

• YUKARI tuşu. 

 

 

 

 

 

Şekil 16 – Kullanıcı arayüzü 

8.1.1 Arayüz tuşları ve ekran 

8.1.1.1 AÇIK/Bekleme tuşu  

Bu tuş yoluyla şunlar mümkündür: 

• Cihazı açmak için (AÇIK durumu); 

• Cihazı Bekleme durumuna getirmek için  
(bu durumda, cihaz bazı zaman dilimlerinde 
otomatik açılabilir, bağımsız olarak Lejyonellaya 
karşıyı ve buz çözme işlevlerini etkinleştirin. 

 

Ekipman açıldığında, önceden kapatıldığı 
andaki durumu gösterir. 

 

8.1.1.2 [SET] (Ayar) tuşu  

Bu tuş yoluyla şunlar mümkündür: 

• Ayar seçeneklerini veya değerlerini onaylayın. 

8.1.1.3 [YUKARI] tuşu  

Bu tuş yoluyla şunlar mümkündür: 

• Çeşitli parametreler listesinde yukarı ilerleyin; 

• Parametrenin değerini artırın. 

8.1.1.4 [AŞAĞI] tuşu  

Bu tuş yoluyla şunlar mümkündür: 

• Çeşitli parametreler listesinde aşağı ilerleyin; 

• Parametrenin değerini azaltın. 

8.1.1.5 Arayüz Ekranı 

Arayüz ekranı (Şekil 17) şunları görselleştirmeyi 
sağlar: 

• Düzenleme sıcaklıkları; 

• Alarm/Hata kodları; 

• Durum mesajları; 

• Çalıştırma parametreleri. 

 

Şekil 17 – Kullanıcı arayüzü ekranı 

 

Kompresör 
LED'i 

 

Bu yanarsa: kompresör 
etkindir. 

Bu yanıp sönüyorsa:  

• Prosedürdeki 
kompresör 
anahtarlama sürüyor. 

• Çalıştırma ayarı 
noktalarını değiştirme 
sürüyor; 

 

Buz Çözme 
LED'i  

Bu yanarsa: buz  
çözme sürüyor 

 

MF LED'i Bu yanarsa: elektrikli  
ısıtıcı elemanı yanar 

 

Fan LED'i  Bu yanarsa: fan etkindir 

 

Bakım LED'i Bu yanarsa: hava filtresinin 
bakımı gerekir (varsa) 

 

Alarm LED'i  Bu yanarsa: alarm listesini 
kontrol edin ve bu kılavuzda 
gösterilen prosedürü izleyin 

AÇIK/Bekleme  

tuşu 

 

SET (Ayar) 
tuşu 

 

AŞAĞI 
tuşu 

 

YUKARI 
tuşu 

 

Ekran 
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Santigrat 
Derece LED'i  

Bu yanarsa: sıcaklıklar için 
ölçü birimi Santigrat 
derecedir 

 
Fahrenhayt 
Derece LED'i  

Bu yanarsa: sıcaklıklar için 
ölçü birimi Fahrenhayt 
derecedir. 

 
Açık/bekleme 
LED'i 

Bu yanarsa: ekipman  
bekleme modundadır. 

Bu yanıp sönerse belirli  
bir zaman diliminde 
açma/kapatma dönemi 
sırasında ekipman manüel 
açılmıştır/kapanmıştır. 

 
 Kullanılmıyor 

8.1.1.6 Uyarılar 

Loc 
(Kilitli) 

Klavye kilitlidir (bkz. paragraf 8.1.3.3). 

dEFr Buz çözme prosedürü sürüyor ve diğer  
işlevleri etkinleştirmek mümkün değil 

Anti "Lejyonellaya Karşı" işlevi sürüyor. 

ObSt "Aşırı güçlendirme" işlevi sürüyor. 

ECO 
(EKO) 

"Ekonomi" işlevi sürüyor. 

Auto 
(Otomatik) 

"Otomatik" işlevi sürüyor. 

8.1.2 Çalıştırma mantığı 

8.1.2.1 Çalıştırma modları 

Ekipman aşağıdaki çalıştırma modlarını görür: 

• OTOMATİK çalıştırma modu: 
Bu mod destek ölçüsü olarak temelde  
ısı pompasının yenilebilir enerjisini kullanır, 
elektrikli ısıtma elamanları etkinleştirilebilir;  
su sıcaklığı belirli bir düzeyin altındaysa veya  
SP5 parametresini aşan bir sıcaklık gerektiğinde 
bu sonraki ısıtma kaynakları etkinleştirilir;  

• EKONOMİ çalıştırma modu: 
Bu mod, elektrikli ısıtma elemanlarını 
etkinleştirilmediğinde bile yalnızca ısı  
pompasının yenilenebilir enerjisini kullanır. 
Etkinleştirilmesi uzun sürer, ancak öneli  
enerji tasarrufu özellikleri bulunur; 

• AŞIRI GÜÇLENDİRME çalıştırma modu: 
Bu mod, hem ısı pompası hem de elektrikli  
ısıtma elemanlarını kullanarak suyu anında 
ısıtmayı mümkün kılar. Bu işlev depolama  
boyleri içindeki suyun sıcaklığı SP3 parametresinin 
altındayken manüel olarak etkinleştirilebilir.  
Isıtma işleminin sonunda, işlev otomatik devre  
dışı bırakılır ve ekipman bu işlevlerin hangilerinin 
kullanıcı tarafından önceden ayarlandığına bağlı 
olarak Otomatik veya Ekonomi moduna otomatik 
depolanır; 

• LEJYONELLAYA KARŞI çalıştırma modu 
Bu işlev suyun sıcaklığı 60°C'ye çıkarılarak 
antibakteriyel işleme için kullanılır. Bu işlev 
çalıştırma modunun etkinleştirilip 
etkinleştirilmemesine bakılmaksızın  
periyodik olarak ve herhangi bir durumda  
her 30 günde bir otomatik etkinleştirilir; 

• BUZ ÇÖZME modu 
Bu işlev, oluşan ve ısı iletimini önleyin buz 
kalıntılarını yok etmek için gereklidir. Ekipman 
düşük ortam sıcaklıklarında çalıştığında bu işlev 
otomatik etkinleştirilir.  

 

Ekipman ilk kez açıldığında, EKO (Ekonomi) 
modunda 55°C su ayarlama noktasında en  
olası enerji tasarrufu işlevini garanti etmek 
amaçlı yalnızca yenilenebilir enerji kaynakları 
desteğiyle önceden ayarlanır. Lütfen normal  
bir elektrikli kazanla karşılaştırıldığında bu  
tür işlevin kullanımının kullanıcının ortalama 
yaklaşık %70 enerji tasarrufunu garantilediğini 
unutmayın. 

8.1.3 Temel yönetim 

8.1.3.1 Ekipmanı manüel açma / kapatma 

•  tuşunu 1 saniye kadar basılı tutun: 
Açma/bekletme LED'i söner/yanar. 

• Ekipman bazı zaman dilimlerinde de 
açılabilir/kapatılabilir; HOn ve HOF  
parametreleri görülebilir (paragraf 8.1.3.6). 

 

Manüel açmanın/kapatmanın her zaman,  
zaman dilimi çalıştırma moduna göre  
önceliği vardır. 

 

 

Klavye kilitliyse (paragraf 8.1.3.3) veya gelişmiş 
bir prosedür sürüyorsa ekipmanı normal 
açma/kapatma işlemini gerçekleştirmek  
mümkün olmayabilir. 

 

 

Ekipman her açıldığında, ısı pompası 
etkinleştirilmeden önce bir dizi dahili inceleme 
gerçekleştirilir. Bu tür koşul kompresör 
göstergesi ışığının yanıp sönmesi yoluyla 

bildirilir . Doğrulama periyodu geçtiğinde 
(yaklaşık 5 dakika) gösterge ışığı yanık kalır  
ve bu, ünitenin açıldığını gösterir. 



 

 

Montaj ve kullanım kılavuzu  Sayfa 25 
 

8.1.3.2 Çalıştırma modunu değiştirme 
(OTOMATİK, EKONOMİ ve  
AŞIRI GÜÇLENDİRME) 

8.1.3.2.1 OTOMATİK çalıştırma modu 

OTOMATİK modunu manüel başlatmak  
için aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin: 

• Klavyenin kilitlenmediğinden (paragraf 8.1.3.3)  
ve başka hiç gelişmiş prosedürün devam 
etmediğinden emin olun; 

•  tuşu başına 1 saniye basın,  
"Otomatik" yanıp sönmeye başlar; 

• Onaylamak için  tuşuna yeniden basın  
ve OTOMATİK çalıştırma modunu başlatın. 

Prosedürden çıkmak için: 

• Modu değiştirmeden bu prosedürden  

çıkmak için  tuşuna basın. 

8.1.3.2.2 EKO (ekonomi) çalıştırma modu 

EKO çalıştırma modunu manüel başlatmak  
için aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin: 

• Klavyenin kilitli olmadığından (paragraf 8.1.3.3), 
başka bir gelişmiş prosedürün çalışmadığından  
ve ekipmanın Aşırı güçlendirme çalıştırma 
modunda olmadığından emin olun; 

•  tuşuna 1 saniye basın, "EKO"  
yanıp sönmeye başlar; 

• Onaylamak için  tuşuna yeniden basın  
ve EKONOMİ çalıştırma modunu başlatın. 

Prosedürden çıkmak için: 

• Modu değiştirmeden bu prosedürden  

çıkmak için  tuşuna basın. 

8.1.3.2.3 AŞIRI GÜÇLENDİRME çalıştırma modu 

 AŞIRI GÜÇLENDİRME çalıştırma modunu manüel 
başlatmak için aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin: 

• Klavyenin kilitlenmediğinden (paragraf 8.1.3.3)  
ve başka hiç gelişmiş prosedürün devam 
etmediğinden emin olun; 

•  tuşuna 1 saniye basın, "EKO" veya 
"Otomatik" yanıp sönmeye başlar; 

• Ekranda "ObSt" yanıp sönene kadar   

veya  tuşlarına basın; 

• Onaylamak için  tuşuna yeniden basın  
ve AŞIRI GÜÇLENDİRME çalıştırma  
modunu başlatın. 

Prosedürden çıkmak için: 

• Modu değiştirmeden bu prosedürden  

çıkmak için  tuşuna basın. 

8.1.3.3 Klavye kilitleme/kilidi açma 

Klavyeyi kilitlemek için aşağıdaki prosedürü 
gerçekleştirin: 

• Başka gelişmiş bir prosedürün devam 
etmediğinden emin olun; 

•  ve  tuşlarını 1 saniye kadar basılı  
tutun: "Loc" (Kilitli) ekranda 1 saniye kadar 
gösterilecektir. 

Klavye kilitlenirse ekran arayüzünde herhangi bir  
işlem türünü gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. 

 

Herhangi bir tuşa basıldığında ekranda  
"Loc" (Kilitli) 1 saniye kadar gösterilecektir. 

 

Klavyenin kilidini açmak için: 

•  ve  tuşlarını 1 saniye kadar basılı tutun: 
Ekranda 1 saniye kadar "UnL" gösterilecektir. 

8.1.3.4 EKO çalıştırma modunda  
sıcaklık ayarı (SP1) 

• Klavyenin kilitlenmediğinden (paragraf 8.1.3.3)  
ve başka hiç gelişmiş prosedürün devam 
etmediğinden emin olun; 

•  tuşuna basın ve bırakın: "SP1"  
ekranda gösterilecektir; 

•  tuşuna basın ve bırakın: Kompresör  

LED'i yanıp sönecektir; 

• 15 saniye içinde  veya  tuşuna basın;  
r3, r4 ve r5 parametreleri görülebilir; 

•  tuşuna basın ve bırakın veya 15 saniye kadar 
başka işlem gerçekleştirmeyin: Kompresör LED'i

 sönecektir; 

•  tuşuna basın ve bırakın. 

Tamamlanmadan önce prosedürden çıkmak için: 

• 15 saniye kadar hiçbir işlem gerçekleştirmeyin 
(değişiklik varsa kaydedilir). 

8.1.3.5 Otomatik modda sıcaklık  
ayarı (SP2) 

• Klavyenin kilitlenmediğinden (paragraf 8.1.3.3)  
ve başka hiç gelişmiş prosedürün devam 
etmediğinden emin olun; 

•  tuşuna basın ve bırakın: "SP1" ekranda 
gösterilecektir; 

• Ekranda "SP2" gösterilene kadar   

veya  tuşuna basın; 

•  tuşuna basın ve bırakın:  
Kompresör LED'i yanıp sönecektir; 

• 15 saniye içinde  veya  tuşuna basın;  
r1, r2 ve r5 parametreleri görülebilir; 
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•  tuşuna basın ve bırakın veya 15 saniye kadar 
başka işlem gerçekleştirmeyin: Kompresör LED'i  

( ) sönecektir; 

•  tuşuna basın ve bırakın. 

Tamamlanmadan önce prosedürden çıkmak için: 

• 15 saniye kadar hiçbir işlem gerçekleştirmeyin 
(değişiklik varsa kaydedilir). 

8.1.3.6 Ekipmanı açmak/kapatmak  
için zaman dilimi ayarları 

 

N.B. 

Zaman dilimi ayarlarında ilerlemeden önce, 
8.1.3.14 paragrafında açıklanan şekilde gün 
ve gerçek zamanı ayarlayın. 

 

Prosedürü başlatmak için: 

• Klavyenin engellenmediğinden ve başka  
bir gelişmiş prosedürün devam etmemekte 
olduğundan emin olun; 

•  tuşuna basın ve bırakın: "SP1"  
ekranda gösterilecektir. 

 

İlk zaman dilimini ayarlamak için: 

• "HOn1" (ilk açma zamanı) ve/veya "HOf1"  
(ilk kapatma zamanı) öğesini seçmek için  

 veya  tuşuna 15 saniye içinde basın  
ve bırakın; ikinci açma/kapatma zamanında 
"HOn2" ve "HOF2" öğesini seçin; 

•  tuşuna basın ve bırakın; 

• 15 saniye içinde  veya   
tuşuna basın ve bırakın; 

•  tuşuna basın ve bırakın veya 15 saniye  
kadar başka işlem gerçekleştirmeyin. 

 

Bir zaman dilimini haftanın belirli bir günü  
ile ilişkilendirmek için: 

• Önceki prosedür gerçekleştirildikten sonra,  

veya  tuşuna basın ve sonra "Hd1" (gün  
1 veya Pazartesi için açma zamanı) ve/veya 
"Hd2...7" (gün 2-7 veya Salı-Pazar için açma 
zamanı) öğesini seçmek için 15 saniye içinde 
bırakın; 

•  tuşuna basın ve bırakın; 

• "1" (ilk açma/kapatma zamanı) veya "2"  
(ikinci açma/kapatma zamanı) öğesini  

seçmek için 15 saniye içinde  veya  

 tuşuna basın ve bırakın; 

•  tuşuna basın ve bırakın veya 15 saniye  
kadar başka işlem gerçekleştirmeyin. 

 

Tamamlanmadan önce prosedürden çıkmak için: 

• 15 saniye kadar hiçbir işlem gerçekleştirmeyin 

(değişiklik varsa kaydedilir) veya  tuşuna  
basın ve sonra bırakın. 

 

 

Kullanıcıdan kaynaklanan arızalardan kaçınmak 
için saat dilimi işlemini etkinleştirmeyi dikkatli bir 
şekilde değerlendirin. 

8.1.3.7 Çalışma durumu ekranı 

• Klavyenin kilitlenmediğinden (paragraf 8.1.3.3)  
ve başka hiç gelişmiş prosedürün devam 
etmediğinden emin olun; 

•  tuşuna basın ve bırakın: Geçerli etkin çalışma 
durumuna bağlı olarak Otomatik/EKO/Obst/Anti  
3 saniye kadar görüntülenir. 

8.1.3.8 Alarm sesini susturma 

Alarmı susturmak için aşağıdaki prosedürü 
gerçekleştirin: 

• Başka gelişmiş bir prosedürün  
devam etmediğinden emin olun; 

• Herhangi bir tuşa bir kez basın. 

 

N.B. 

Aşağıdaki talimatlar özelleştirilmiş teknik  
yardım personeli için ayrılmıştır. 

8.1.3.9 Farklı çalıştırma modu  
başlatma koşulları 

Her çalıştırma modu etkinleştirilebilmek için  
hassas koşulları karşılamalıdır: 

• OTOMATİK çalıştırma modu 
Bu işlevin başlatılmasını etkinleştirmek için koşul 
şu şekildedir: alt prob< SP2 – r0 (histerezis); 

• EKO çalıştırma modu 
Bu işlevin başlatılmasını etkinleştirmek için koşul 
şu şekildedir: alt prob< SP1 – r0 (histerezis); 

• AŞIRI GÜÇLENDİRME çalıştırma modu 
Bu işlevin başlatılmasını etkinleştirme koşulu şu 
şekildedir: alt prob< SP3 ve üst prob< SP3. SP3 
değerini aşan bir sıcaklık algılandığında, Aşırı 
güçlendirme çalıştırma modu sonlanır ve önceden 
ayarlanan çalıştırma modu geri yüklenir.  
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8.1.3.10 Ekran 

Ekran "AÇIK" durumundaysa normal çalışma sırasında, 
P5 parametresi yoluyla ekran oluşan sıcaklığı 
gösterecektir: 

• P5 = 0 ise ekran kazanın üst  
parçasının sıcaklığını gösterir; 

• P5 = 1 ise ekran etkin çalışma  
ayar noktasını gösterir; 

• P5 = 2 ise ekran kazanın alt  
parçasının sıcaklığını gösterir; 

• P5 = 3 ise ekran evaporatörün sıcaklığını gösterir; 

• Ekipman "bekleme" durumunda  
ise ekran kapanacaktır. 

 

8.1.3.11 Alarmlar 

 

NOT 

"UtL" alarmı durumunda (fan arızası), 
görselleştirmeyi görüntülemeye ek olarak, 
ekipman, denetleyicide herhangi bir tuşa 
basılarak kapatılabilen akustik bir sinyal yayar. 
Ekipman kapatılırsa veya bekleme durumuna 
alınırsa alarm hiçbir zaman iptal edilmez. 

Isı pompası çalışma modu otomatik devre  
dışı bırakılır ve elektrik direnci olan, sıcak  
su beslemesinin devamını sağlamak için 
etkinleştirilir.  

 

 

LÜTFEN ŞU HUSUSLARA DİKKAT EDİN! 

"UtL" alarmı durumunda teknik yardıma 
başvurmanız gerekir. 

 

AL Minimum sıcaklık alarmı 

Çözümü:  

- Alarmla ilişkili sıcaklığı kontrol edin; 

- Görüntülenen  

- parametreler: A0, A1, A2 ve A11. 

Ana sonuçlar:  

- Ekipman normal olarak  
çalışmaya devam edecektir 

AH Maksimum sıcaklık alarmı 

Çözümler:  

- Alarmla ilişkili sıcaklığı kontrol edin; 

- Görüntülenen parametreler: A3, A4, A5 
ve A11. 

Ana sonuçlar:  

- Ekipman normal olarak  
çalışmaya devam edecektir. 

id Dijital giriş alarmı 

Çözümler:  

- Giriş etkinleştirmesinden kaynaklanan  
nedenleri kontrol edin (sinyal kablolarında  
olası kısa devre)  

- Parametrelere bakın: i0; i1 ve i2; 

Ana sonuçlar:  

- Kompresör kapatılacaktır; 

- Buz çözme etkinleştirilmeyecektir. 

iSd Engellenen ekipman alarmı 

Çözümler:  

- Dijital giriş etkinleştirmesinden  
kaynaklanan nedenleri kontrol edin  

- Parametrelere bakın: i0; i1; 18 ve i9 

- Ekipmanı kapatın ve sonra yeniden açın  
veya ana güç beslemesinden ekipmanın 
bağlantısını kesin.  

Ana sonuçlar:  

- Kompresör kapatılacaktır; 

- Buz çözme hiçbir zaman 
etkinleştirilmeyecektir. 

FiL Havalandırma filtresi kontrol alarmı 

Çözümler: 

- Filtrenin ne kadar temiz olduğunu kontrol  
edin (alarm mesajını kapatmak için ekranda 
herhangi bir yere basın) 

UtL Olası fan arızası 

Çözümler:  

- SP10 ve C14 parametrelerine bakın 

- Fan koşullarını kontrol edin 

Ana sonuçlar:  

- Kompresör ve fan kapanır; 

- Yalnızca elektrikli direnç  
kullanılarak su ısıtma oluşur. 

 

 

Alarmın nedeni kaldırıldığında,  
ekipmanın normal işlemi geri yüklenir. 

 

8.1.3.12 Hata mesajları 

Pr1 Kazanın üst parçasındaki probda hata  

Çözümler:   

- Prob türünün parametre P0 ayarlarına  
uygun olduğunu kontrol edin; 

- Probun bozulmamış olduğunu kontrol edin; 

- Ekipman-prob bağlantısını kontrol edin; 

- Kazanın üst parçasının sıcaklığını  
kontrol edin. 

Ana sonuçlar:  

- Ekipman çalışmayı durduruyor. 

Pr2 Kazanın alt parçasındaki probda hata 

 Çözümler: 

- Önceki durumla aynıdır, ancak  
kazanın alt parçasındaki probla ilgilidir. 

Ana sonuçlar: 

- Ekipman çalışmayı durduruyor. 
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Pr3 Evaporatör probda hata 

Çözümler: 

- Önceki durumla aynıdır, ancak  
evaporatör probuyla ilgilidir. 

- Ekipman çalışmayı durduruyor. 

 

 

Alarmın nedeni kaldırıldığında,  
ekipmanın normal işlemi geri yüklenir. 

8.1.3.13 Buz çözme 

Buz çözme aşağıdaki şekilde etkinleştirilebilir: 

• Otomatik olarak, evaporatör sıcaklığı d17 
parametresinde oluşturulandan düşüktür  
(yalnızca P4, 0'dan başka bir değer içeriyorsa); 

Her durumda, bir buz çözme prosedürü ve diğeri 
arasında, kompresör d18 dakika kadar veya daha  
uzun süre için açık kalmalıdır. Aksi halde buz çözme 
prosedürünü etkinleştirme isteği kabul edilecektir. 

P4 = 1 ise d2, buz çözme prosedürünün 
sonlandırıldığının üstünde evaporatörün sıcaklığını 
temsil eder. Bunun tersine, P4 = 0 ve P4 = 2 ise d2 
parametresi hesaba katılmaz. 

Buz çözme prosedürü sırasında buhar veya prob  
d2 ve P4 = 1 parametreleri yoluyla ayarlanan eşiğin 
üstündeyse buz çözme prosedürünü etkinleştirme  
isteği kabul edilmez. 

• d3 parametresi basamağın maksimum süresini 
belirler.  

• Defrost modu etkinleştirildiğinde, ısıtma elemanı 
çalışmaya başlar 

 

 

"Lejyonellaya Karşı" veya "Aşırı güçlendirme" 
işlevleri devam ediyorsa buz çözme prosedürü 
etkinleştirilmeyecektir. 

 

8.1.3.14 Gün ve gerçek zaman ayarları 

• Klavyenin kilitlenmediğinden (paragraf 8.1.3.3)  
ve başka hiç gelişmiş prosedürün devam 
etmediğinden emin olun; 

•  tuşuna basın ve bırakın: ekran  
mevcut ilk kodu gösterecektir; 

• "rtc" gösterilene kadar  veya   
tuşuna basın ve bırakın; 

Gün 1...7 (sayı 1 Pazartesiye karşılık gelir)  
olarak görüntülenir.  

Haftanın gününü değiştirmek için: 

•  tuşuna basın ve bırakın: ekranda "dd" 
ardından günü temsil eden iki sayı gösterilecektir; 

• 15 saniye içinde  veya  tuşuna  
basın ve bırakın. 

Saati değiştirmek için: 

• Ayın gününü değiştirirken  tuşuna basın  
ve bırakın: ekranda "hh" ardından saati temsil 
eden iki sayı gösterilecektir (Saat 24 saat 
biçiminde gösterilir); 

• 15 saniye içinde  veya  tuşuna  
basın ve bırakın. 

 

Dakikayı değiştirmek için: 

• Süreyi değiştirirken  tuşuna basın  
ve bırakın: ekranda "nn" ardından dakikayı  
temsil eden iki sayı gösterilecektir; 

• 15 saniye içinde  veya  tuşuna  
basın ve bırakın; 

•  tuşuna basın ve bırakın veya 15 saniye  
kadar işlem gerçekleştirmeyin; 

Prosedürden çıkmak için: 

• Ekranda P5 parametresiyle oluşturulan sıcaklık 

görüntülenene kadar  tuşuna basın ve bırakın 
veya 60 saniye kadar herhangi bir işlem 
gerçekleştirmeyin. 

Alternatif olarak: 

•  tuşuna basın ve bırakın. 

 

 

Zaman dilimleri içinde işlemler ayarlamak için 
önceden gün ve gerçek zamanlı hakkındaki 
ayarları gerçekleştirmek gerekir. 
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8.1.3.15 Yapılandırma parametresi ayarları 

Prosedürü gerçekleştirmek için: 

• Klavyenin kilitlenmediğinden (paragraf 8.1.3.3)  
ve başka hiç gelişmiş prosedürün devam 
etmediğinden emin olun; 

•  ve  tuşlarını 4 saniye kadar basılı  
tutun: ekranda "PA" (parola) gösterilecektir; 

•  tuşuna basın ve bırakın; 

• Ekranda "-19" öğesini ayarlamak için 15 saniye 

içinde  veya  tuşuna basın ve bırakın; 

•  tuşuna basın ve bırakın veya 15 saniye  
kadar başka işlem gerçekleştirmeyin; 

•  ve  tuşlarını 4 saniye kadar basılı tutun: 
ekranda ilk parametre "SP1" gösterilecektir. 

 

Bir parametre seçmek için: 

•  veya  tuşuna basın ve bırakın. 

 

Bir parametreyi değiştirmek için: 

•  tuşuna basın ve bırakın; 

• Parametre değerini artırmak veya azaltmak için 

 veya  tuşuna basın (15 saniye içinde); 

•  tuşuna basın ve bırakın veya 15 saniye  
kadar işlem gerçekleştirmeyin. 

 

Prosedürden çıkmak için: 

•  ve  tuşlarını 4 saniye kadar basılı  
tutun veya 60 saniye kadar herhangi bir işlem 
gerçekleştirmeyin (değişiklik varsa kaydedilecek). 

 

 

Parametrelerde yapılan değişikleri etkin  
hale getirmek için ekipmanı kapatın ve  
sonra yeniden açın.  

 

8.1.3.16 Varsayılan fabrika ayarlarını  
geri yükleme 

Prosedürü gerçekleştirmek için: 

• Klavyenin kilitlenmediğinden (paragraf 8.1.3.3)  
ve başka hiç gelişmiş prosedürün devam 
etmediğinden emin olun; 

•  ve  tuşlarını 4 saniye kadar basılı  
tutun: ekranda "PA" (parola) gösterilecektir; 

•  tuşuna basın ve bırakın; 

• "149" öğesini ayarlamak için 15 saniye içinde  

 veya  tuşuna basın ve bırakın; 

•  tuşuna basın ve bırakın veya 15 saniye  
kadar işlem gerçekleştirmeyin; 

•  ve  öğesini 4 saniye kadar basılı tutun: 
ekranda "dEF" gösterilecektir; 

•  tuşuna basın ve bırakın; 

• "1" öğesini ayarlamak için 15 saniye içinde  

 veya  öğesine basın ve bırakın; 

•  tuşuna basın ve bırakın veya 15 saniye içinde 
başka işlem gerçekleştirmeyin: ekranda 4 saniye 
yanıp sönerek "dEF" gösterilecektir, sonra 
ekipman prosedürden çıkacaktır; 

• Ekipmanın ana güç beslemesiyle bağlantısını 
kesin. 

Tamamlanmadan önce prosedürden çıkmak için: 

• Prosedür sırasında  ve  tuşunu 4 saniye 
kadar basılı tutun (veya "1"i ayarlamadan önce: 
varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme 
gerçekleştirilmeyecektir). 

8.1.3.17 TOPLAM KOMPRESÖR 
ÇALIŞTIRMA SAATİ 

8.1.3.17.1 Genel bilgiler 

Ekipman 9999 kompresör çalıştırma saatini hatırlama 
özelliklidir, saat sayısı "9,999"u aşıyorsa yanıp söner. 

8.1.3.17.2 Kompresör çalıştırma saati görüntüsü 

• Klavyenin kilitlenmediğinden (paragraf 8.1.3.3)  
ve başka hiç gelişmiş prosedürün devam 
etmediğinden emin olun; 

•  tuşuna basın ve bırakın: ekranda "Pb1" 
gösterilir; 

• "CH" öğesini seçmek için  veya   
tuşuna basın ve bırakın; 

•  tuşuna basın ve bırakın. 

Prosedürden çıkmak için: 

•  tuşuna basın ve bırakın veya 60 saniye  
kadar başka bir işlem gerçekleştirmeyin. 

Alternatif olarak: 

•  tuşuna basın ve bırakın. 
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8.2 Belirli işlemler 
Üründe aynı hızı artıran bir fan hızı kontrol sistemi 
bulunur, ortam sıcaklığı -1°C'nin altına düştüğünde, 
yüksek sıcaklıklarda, fan, ekipmanın gürültüsünü 
azaltmak için düşük hızı korur. 

Ekipmanda ayrıca harici giriş havasının sıcaklıklarıyla 
ilgili bir çevre koşullarını doğrulama sistemi bulunur. 
Aşağıda açıklanan işlev, kompresörde hatalara neden 
olabilen ve sonuçta işlevselliğin yarıda kesilmesiyle 
sonuçlanan belirtimlerin dışında ısı pompası moduyla 
çalışan ekipmandan kaçınmak için gerekir. 

Her başlatmayla, 1 dakikaya karşılık gelen C12 
parametresiyle ayarlanan süre için fan etkinleştirilir.  
Bu süreden sonra, sistem giren hava sıcaklığını  
ölçer. Sıcaklık SP9 (-7°C) parametresine küçük  
eşitse ısı pompası ünitesinin etkinleştirme koşulları 
karşılanmaz, bu yüzden elektrik direnci etkinleştirilir. 
Isıtma işlemi, ayarlanan nokta devam eden etkin 
döngüye erişildiğinde elektrik direnci yardımıyla  
devam eder. 

Sistem döngü şeklinde (her 120 dakika) ortam 
koşullarını doğrular ve ısı pompası modunu  
yalnızca çalıştırılması için bu koşullar yeterli  
olduğunda etkinleştirir. 
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8.2.1 Ekipman parametresi listesi 

Parametre açıklaması Kod Ö.B. Min. Maks. Varsayılan Notlar 

Parola (gölge) PA    0 
Uzman teknik personel  
için ayrılmış işlev 

H2O Ayarı SICAK ekonomi döngüsü SP1 °C/°F r3 r4 55,0  

H2O Ayarı SICAK otomatik döngü SP2 °C/°F r1 r2 55,0  

H2O Ayarı SOĞUK SP3 °C/°F 10,0 r2 45,0  

Isı pompası durdurma için H2O Ayarı SP5 °C/°F r1 70 62,0  

Fotovoltaik ekin etkinleştirilmesi  
için H2O Ayarı 

SP6 °C/°F 40,0 100,0 62,0  

H2O Ayarı ANTİFRİZ SP7 °C/°F 0 40 10  

Ayar nokta solar termal döngüsü SP8 °C/°F 0 100,0 40  

Ayar soğuk evaporatörü SP9 °C/°F -25,0 25,0 -7,0  

Ayar zarar görmüş evaporatörü SP10 °C/°F -50,0 25,0 -25,0  

Üst prob kalibrasyonu CA1 °C/°F -25,0 25,0 2,0  

Alt prob kalibrasyonu CA2 °C/°F -25,0 25,0 0,0  

Evaporatör prob kalibrasyonu CA3 °C/°F -25,0 25,0 0,0  
 

Prob türü P0 ---- 0 1 1 

0 = PTC 

1 = NTC 

2 = PT1000 

Ondalık nokta P1 ---- 0 1 1 
1 = Sıcaklık başına  
ondalık noktayı görüntüler 

Ölçü birimi P2 ---- 0 1 0 
0 = °C 

1 = °F 

Evaporatör probuyla ilişkilendirilmiş işlev P4 ---- 0 2 2 

0 = Devre dışı 

1 = Buz çözme  
başlat-durdur 

2 = Buz çözme başlat 

Yerel görüntüleme verileri P5 ---- 0 3 0 

0 = Üst prob 

1 = Çalıştırma ayar noktası 

2 = Alt prob 

3 = Evaporatör probu 

Uzak görüntüleme verileri P6 ---- 0 3 0 

0 = Üst prob 

1 = Çalıştırma ayar noktası 

2 = Alt prob 

3 = Evaporatör probu 

Saniyenin onda biri olarak belirtilen  
veri yenileme süresini görüntüleyin 

P8 
1/10 
sn 

0 250 5  

 

İş ayarı histeresiz r0 °C/°F 0,1 30,0 7,0  

Minimum otomatik döngü ayar noktası  r1 °C/°F 10,0 r2 40,0  

Maksimum otomatik döngü ayar noktası  r2 °C/°F r1 100,0 70,0  

Minimum ekonomi döngüsü ayar noktası  r3 °C/°F 10,0 r4 40,0  

Maksimum ekonomi döngüsü ayar noktası  r4 °C/°F r3 100,0 56,0  
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Parametre açıklaması Kod Ö.B. Min. Maks. Varsayılan Notlar 

İş ayar noktasını kilitleme r5 ---- 0 1 0 
1 = Ayar noktasını 
değiştirme mümkün 
değildir; yalnızca görülebilir 

 

Ekipman başlatmasında gecikme C0 dak 0 240 5 

Kompresör korumaları  
Son AÇIK'tan itibaren gecikme C1 dak 0 240 5 

Son KAPALI'dan itibaren gecikme C2 dak 0 240 5 

Minimum AÇIK süresi C3 sn 0 240 0 

Bakım için gereken kompresör  
çalıştırma saati sayısı  

C10 s 0 9999 1000 0 = Dışlanan işlev 

Soğuk evaporatör testi için alınan  
gecikme hava sıcaklığı örneği  

C11 dak 0 999 120  

Giren hava sıcaklığı kontrolü için fan 
başlatma ve kompresör etkinleştirme 
arasındaki minimum gecikme  

C12 dak 0 240 1  

Zaman dilimi solar termal döngüsü C13 dak 0 240 20  

Hasar gören fan kontrolü için gecikme C14 dak -1 240 20 -1 = işlev devre dışı 
 

Buz çözme türü d1 ---- 0 2 1 

0 = Isıtma elemanı ile 

1 = Sıcak gaz ile  

2 = Kompresör 
durdurularak 

Buz çözme prosedürünü bitirmek için 
evaporatör sıcaklığı (yalnızca P4=1 ise) 

d2 °C/°F -50,0 50,0 3,0  

Buz çözme prosedürünün maksimum 
süresi 

d3 dak 0 99 8  

Otomatik buz çözme başlatma  
eşiği (evaporatör sıcaklığı) 

d17 °C/°F -50,0 50,0 -2,0  

Buz çözme prosedürünü başlatmak için 
minimum kompresör başlatma zamanı 

d18 dak 0 240 60  

 

Minimum düzey prob alarmı  
(yalnızca AL1 uyarısı) 

A0 ---- 0 2 0 

0 = Üst prob 

1 = Alt prob 

2 = Evaporatör probu 

Minimum alarm ayarı (yalnızca AL1 uyarısı) A1 °C/°F 0,0 50,0 10,0  

Minimum düzey alarm türü gecikmesi 
(yalnızca AL1 uyarısı) 

A2 ---- 0 1 0 
0 = Devre dışı 

1 = Mutlak 

Maksimum düzey prob alarmı  
(yalnızca AH uyarısı) 

A3 ---- 0 2 0 

0 = Üst prob 

1 = Alt prob 

2 = Evaporatör probu 

Maksimum alarm ayarı (yalnızca AH 
uyarısı) 

A4 °C/°F 0,0 199,0 90,0  

Maksimum düzey alarm türü  
gecikmesi (yalnızca AH uyarısı) 

A5 ---- 0 1 0 
0 = Devre dışı 

1 = Mutlak 

Ekipman başlatması nedeniyle minimum 
düzey AL1 alarmı gecikmesi (yalnızca 
uyarı) 

A6 dak 0 240 120  

AL1 ve AH sıcaklığı alarm  
gecikmeleri (yalnızca uyarı) 

A7 dak 0 240 15  
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Parametre açıklaması Kod Ö.B. Min. Maks. Varsayılan Notlar 

Alarm histeresiz A11 dak 0,1 30,0 2,0  
 

Isıtma elemanı başlatma aralığı 
(Lejyonellaya Karşı) 

H0 gün 0 99 30  

Lejyonellaya Karşı işlevi ayarı H1 °C/°F 10,0 199,0 60,0  

Lejyonellaya Karşı işlevinin süresi  H3 dak 0 240 2  
 

Solar termal girişi etkinleştirme  
(Dijital 1) 

i0 ---- 0 2 2 

0 = Giriş devre dışı 

1 = Basınç girişi  

2 = Dijital 1 girişi  

Solar termal giriş kontağı türü i1 ---- 0 1 0 
0 = Kontak kapalıysa etkin 

1 = Kontak açıksa etkin 

Yüksek/düşük basınç ucu kompresör 
koruması 

i2 dak 0 120 0  

Fotovoltaik giriş etkinleştirme (Dijital 2) i3 ---- 0 1 1 
0 = Giriş devre dışı 

1 = Giriş etkin 

Fotovoltaik giriş kontak türü (Dijital 2) i4 ---- 0 1 0 
0 = Kontak kapalıysa etkin 

1 = Kontak açıksa etkin 

Ekipman bloğu başına dijital  
giriş alarm sayısı 

i8 ---- 0 15 0  

Dijital giriş alarm sayacı süresi sıfırlama i9 dak 1 999 240  
 

 u9 ---- 0 1 1 
0 = Sesli uyarı devre dışı 

1 = Sesli uyarı etkin 

 

Pazartesi için açma süresi Hd1 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Salı için açma süresi Hd2 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Çarşamba için açma süresi Hd3 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Perşembe için açma süresi Hd4 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Cuma için açma süresi Hd5 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Cumartesi için açma süresi Hd6 ---- 1 2 2 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Pazar için açma süresi Hd7 ---- 1 2 2 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Zaman diliminde ilk açma süresi HOn1 ---- 00:00 23.59 --:-- --:-- = Dışlanan işlev 

Zaman diliminde ilk kapatma süresi HOF1 ---- 00:00 23.59 --:-- --:-- = Dışlanan işlev 

Zaman dilimine göre açma zamanı  HOn2 ---- 00:00 23.59 --:-- --:-- = Dışlanan işlev 

Zaman dilimine göre kapatma zamanı HOF2 ---- 00:00 23.59 --:-- --:-- = Dışlanan işlev 

 

Ekipman adresi LA ---- 1 247 247  

Baud Hızı Lb ---- 0 3 2 

0 = 2400 

1 = 4800 

2 = 9600 

3 = 19200 

Parite LP ---- 0 2 2 

0 = HİÇBİRİ 

1 = TEK 

2 = ÇİFT 
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Parametre açıklaması Kod Ö.B. Min. Maks. Varsayılan Notlar 

 

AYRILMIŞ E9 ---- 0 2 0  
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9 Bakım ve temizleme 

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır. 

 

 

UYARI!  

Ekipman onarımları yetkili personel tarafından 
yapılmalıdır. Uygunsuz onarımlar kullanıcıyı  
ciddi tehlikeye sokabilir. Ekipmanınızın  
onarılması gerekiyorsa lütfen teknik  
yardım servisine başvurun. 

 

 

UYARI!  

Herhangi bir bakım işlemini yapmaya  
çalışmadan önce, ekipmanın güç  
kaynağına kazayla bağlanmadığından ve 
bağlanamadığından emin olun. Bu yüzden, 
herhangi bir bakım veya temizleme işlemi 
gerçekleştirmeden önce ekipmanın güç  
kaynağıyla bağlantısını kesin. 

9.1 Güvenlik ekipmanını 
sıfırlama 

Cihazda bir güvenlik termostatı vardır. Manüel olarak 
sıfırlandığında, aşırı ısınma durumunda ekipman atar. 

Korumayı sıfırlamak için şunlar gerekir: 

• Cihazın ana güç beslemesiyle bağlantısını kesin; 

• Hava kanallarını çıkarın (bkz. paragraf 6.2); 

• Uygun kilitleme vidalarını çıkararak  
üst kapağı çıkarın (Şekil 18); 

• Atan güvenlik termostatını üstten manüel olarak 
sıfırlayın (Şekil 19). Atma durumunda, termostatın 
merkezi pini yaklaşık 4 mm dışarı çıkar; 

• Önceden çıkarılan üst kapağı yeniden birleştirin. 

 

Şekil 18 – Üst kapağın çıkarılması 

 

 

Şekil 19 – Güvenlik termostatını sıfırlama 

 

 

UYARI!  

Güvenlik termostatının atması, kontrol 
panosuna bağlı bir arıza veya boyler içinde 
suyun bulunmaması yüzünden olabilir. 

 

 

UYARI!  

Güvenlik işlevlerinin gerçekleştirildiği 
parçalarda onarım işlemlerini gerçekleştirme 
ekipmanın güvenli çalışmasını tehlikeye sokar. 
Arızalı elemanları yalnızca orijinal yedek 
parçalarla değiştirin. 

 

 

N.B. 

Termostat müdahalesi elektrikli ısıtma 
elemanlarının çalışmasını dışlar, ancak izin 
verilen çalıştırma sınırları içinde ısı pompası 
sistemini dışlamaz. 

 

 
  

 

 

Tık 
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9.2 Üç Aylık incelemeler 

• Ekipman sistemlerinin genel koşullarının  
görsel incelemesi ve sızıntı bulunmaması; 

• Havalandırma filtresinin incelenmesi  
(bkz. paragraf 9.4). 

9.3 Yıllık incelemeler 

• Titreşimle gevşemiş cıvataların, somunların, 
flanşların ve su besleme bağlantılarının  
sıkılığının incelenmesi; 

• Magnezyum anotlarının bütünlük durumunu  
kontrol edin (bkz. paragraf 9.5). 

9.4 Havalandırma filtresini 
temizleme  

Ekipmanın üst tarafında bir havalandırma filtresi 
bulunur. Sistemin mükemmel verimliliğini korumak  
için bu, periyodik olarak temizlenmelidir.  

Her 1000 saat çalışmadan sonra, ekipmanın  
ekranında filtrenin temizliğini kontrol etmek  
gerektiğini gösteren "FiL" alarmı gösterilir.  

Belirtilen yan açıklıktan filtreyi çıkarmak ve dışarı 
çıkarmak için parmaklarınızla tutmanız gerekir  
(Şekil 20). 

Filtre durulanarak, su püskürtülerek veya çarpılarak 
temizlenebilir. Filtre paslanmaz çelikten yapıldığından, 
periyodik olarak değiştirilmesi gerekmez. 

 

 

 

Şekil 20 – Havalandırma filtresi ayrıntıları 

 

 

N.B. 

Filtre engelleme, havalandırmanın yetersiz 
olması veya hatta hiç olmamasına neden 
olarak ısı pompası sistemi performansını 
düşürebilir. 

 

9.5 Magnezyum anotlar 
Magnezyum anot (Mg), cihaz yüzeyinde aşınma 
işlemlerini tetikleyebilen kazan içinde oluşturulan  
parazit akımlardan kaçınmayı sağlayan  
"kurban" anot olarak da adlandırılır. 

Gerçekte magnezyum, kazan içinde bulunan 
malzemeyle karşılaştırıldığında düşük elektrokimyasal 
potansiyeli olan bir metaldir, bu yüzden önce suyun 
ısıtılmasıyla oluşan negatif şarjları çeker ve bu, 
aşınmaya neden olur. Bu yüzden, boylerin içini 
aşındırmak yerine anot kendini "kurban eder".  
Boylerde iki anot bulunur, biri boylerin alt parçasına  
ve diğeri üst parçasına montelidir (aşınmaya en çok 
maruz kalan alan).  

Magnezyum anotların bütünlüğü en az her iki yılda  
bir kontrol edilmelidir (yıllık kontrol edilirse daha iyidir). 
Çalıştırma yetkili bir personel tarafından 
gerçekleştirilmedilir. 

İncelemeyi gerçekleştirmek için şunlar gerekir: 

• Soğuk su giriş beslemesini kapatın; 

• Kazandan suyu boşaltın (bkz. paragraf 9.6); 

• Üst anodun vidasını sökün ve aşınma  
durumunu kontrol edin, anot yüzeyinin  
%30'dan fazlası aşınırsa değiştirmeniz gerekir; 

• Aynı işlemi alt anot için de gerçekleştirin. 

• Su sızıntılarından kaçınmak için anotların uygun 
sızdırmaz contaları vardır, sıhhi tesisat ve ısıtma 
sistemlerinde kullanmak için ipler için uyumlu 
anaerobik sızdırmazlık malzemesi kullanmanız 
önerilir. Contalar hem inceleme ve hem de yeni 
contalarla değiştirme durumunda değiştirilmelidir. 

9.6 Kazanı boşaltma 
Özellikle düşük sıcaklıklarda kazan belirli bir  
süre kullanılmayacaksa kazanın içinden suyu 
boşaltmak önerilir. 

Söz konusu ekipman olarak, su besleme girişi 
bağlantısını kesmeniz yeterlidir (bkz. paragraf 6.4). 

Alternatif olarak, sistem kurulum aşaması sırasında, 
hortum tutma bağlantısıyla bir boşaltma tapası  
takılması önerilir. 

 

 

N.B. 

Suyun donmasını önlemek için düşük sıcaklık 
durumunda sistemi boşaltmak önemlidir.  

 

  

Havalandırma 
filtresi 

 

Yan  

yuva 
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10 Sorun Giderme 

Ekipmanın performansıyla ilgili sorunlar olması 
durumunda, ilgili paragraflarda açıklanan herhangi bir 
alarm veya hata oluşmadan, teknik yardım istemeden 
önce aşağıdaki tabloda belirtilen olası çözümleri kontrol 
ederek sorunun kolayca çözülebileceğini görmek için 
kontrol etmeniz önerilir. 

 

Sorun Olası nedenler 

Isı pompası çalışmıyor Elektrik yoktur; 

Fiş prize düzgün 
takılmamıştır. 

Kompresör ve/veya  
fan çalışmıyor 

Ayarlanan güvenlik  
süresi bitmemiştir; 

Programlı sıcaklığa 
erişilmiştir. 

Isı pompası sürekli kendini 
açıyor ve kapatıyor  

Parametrelerin/ayar 
noktasının ve/veya 
histeresiz değerlerinin 
programlaması yanlıştır. 

Isı pompası sürekli açık 
kalıyor ve kapanmıyor 

Parametrelerin/ayar 
noktasının ve/veya 
histeresiz değerlerinin 
programlaması yanlıştır. 

Elektrikli ısıtma elemanı 
açılmıyor  

Müdahale etmeniz 
gerekmez 

 

 

UYARI!  

Operatörün sorunu çözememesi durumunda, 
ekipmanı kapatın ve satın alınan cihaz modelini 
belirterek teknik yardım isteyin. 

11 Bertaraf 

Cihazın kullanım ömrü sonunda, ısı pompaları uygun 
düzenlemelerle uygun şekilde elden çıkarılacaktır. 

 

 

UYARI!  

Bu ekipman, Kyoto protokolünde bulunan sera 
hidroflorik gazı içerir. Bakım ve elden çıkarma 
işlemleri yalnızca yetkili bir personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

KULLANICILARA YÖNELİK BİLGİLER 

Elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin 
kullanımını azaltma ve ayrıca atıkları elden  
çıkarmayla ilgili 2011/65/EU ve 2012/19/EU 
Yönergelerine uygundur. 

Cihaz üzerinde ya da ambalajında 
görülen üzeri çarpılı tekerlekli çöp 
kutusu sembolü, kullanım ömrü 
dolduğunda cihazın diğer atıklardan 
ayrı olarak toplanması gerektiğini 
gösterir. 

Bu nedenle, cihazın kullanım  
ömrü dolduğunda, kullanıcının cihazı 

elektronik ve elektroteknik atıklara yönelik ayrı toplama 
merkezlerine götürmesi ya da benzeri başka bir cihaz 
satın aldığında bir taneye karşı bir tane şeklinde yetkili 
satıcıya vermesi gerekir. 

Üretimden kalkan cihazların geri dönüştürme, arıtma 
ve/veya çevreye duyarlı atık merkezlerine gönderilmek 
üzere ayrı atık olarak toplanması, hem çevre hem  
de sağlık üzerindeki olası olumsuz etkileri azaltmaya 
katkıda bulunacağı gibi cihazın yapıldığı maddelerin 
tekrar kullanılmasını ve/veya geri dönüştürülmesini 
teşvik eder. 

Cihazın kullanıcı tarafından yasalara aykırı  
şekilde atılması ilgili yasalarda öngörülen  
idari cezaların uygulanmasına yol açabilir. 

Cihazın üretiminde kullanılan temel  
maddeler aşağıdaki gibidir: 

• Çelik; 

• Magnezyum; 

• Plastik; 

• Bakır; 

• Alüminyum; 

• Poliüretan. 
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12 Ürün fişi 

Açıklamalar ö.b. EKHHT2E200AAV33 EKHHT2E260AAV33 EKHHT2E260PAAV33 

 

Belirtilen yük profili  L XL 

Su ısıtma enerji sınıfı ortalama 
klima koşullarında 

 A+ 

Ortalama iklim koşullarında % 
olarak su ısıtma enerji verimliliği 

% 123 127 127 

Ortalama iklim koşullarında kWs 
olarak Yıllık elektrik tüketimi 

kWs 835 1323 1323 

Su ısıtıcısının termostat  
sıcaklık ayarları 

°C 55 

dB olarak ses gücü düzeyi  
Lwa iç mekanda 

dB 53 

Su ısıtıcısı yalnızca yoğun  
olmayan saatlerde çalışabilir 

 HAYIR 

Su ısıtıcısı monte edildiğinde, 
takıldığında veya bakımı 
yapıldığında alınması  
gereken güvenlik önlemleri 

 Kılavuza bakın 

Soğuk iklim koşullarında %  
olarak su ısıtma enerji verimliliği 

% 94 92 92 

Sıcak iklim koşullarında %  
olarak su ısıtma enerji verimliliği 

% 135 129 129 

Soğuk iklim koşullarında kWs 
olarak Yıllık elektrik tüketimi 

kWs 1091 1826 1826 

Sıcak iklim koşullarında kWs  
olarak Yıllık elektrik tüketimi 

kWs 756 1296 1296 

dB olarak ses gücü düzeyi  
Lwa dış mekanda 

dB 52 
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