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1 Genel güvenlik tedbirleri

1.1 Özel güvenlik talimatları

UYARI
Kurallara uygun kurulmayan cihazlar,
cihazın fonksiyonunu olumsuz olarak
etkileyebilir ve/veya kullanıcının ciddi
veya ölümcül yaralanmalara maruz
kalmasına neden olabilir.
▪ İç cihazda sadece yetkili ve ilgili

uygulama hakkında teknik veya
mesleki bir eğitimi başarıyla
tamamlayan ve ayrıca ilgili yetkili
kurum tarafından tanınan mesleki
eğitim kurslarına katılmış kişiler
çalışabilir (örn. ayarlama, muayene,
bağlantı ve ilk işletime alma). Bu
kapsamda özellikle mesleki
eğitimleri ve alanları ile ilgili bilgileri
ile bağlantılı olarak ısıtma, soğutma,
klima sistemlerinin ve sıcak kullanım
suyu boylerlerinin kurulumu ve
bakımı hakkında yeterli bilgi ve
tecrübeye sahip olan ısıtma
uzmanları, elektrik uzmanları ve
soğutma/klima uzmanları yer
almaktadır.

UYARI
Aşağıdaki güvenlik uyarılarının dikkate
alınmaması ağır yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.
▪ Bu cihaz 8 yaş ve üzerindeki

çocuklar tarafından ve sınırlı
fiziksel, sensorik veya ruhsal
yeteneklere veya yetersiz bilgi ve
tecrübeye sahip olan kişiler
tarafından ancak bir başkasının
gözetimi altında olduklarında veya
cihazın güvenli kullanımı hakkında
bilgilendirilmiş ve cihaz
kullanımından kaynaklanabilecek
tehlikelerin bilincinde olduklarında
kullanılabilir. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve
Kullanıcının Yapacağı Bakımlar
gözetimsiz bir şekilde çocuklar
tarafından yerine getirilemez.

▪ Şebeke bağlantısının IEC 60335-1
uyarınca bir ayırma tertibatı
üzerinden gerçekleştirilmelidir. Bu
tertibat tam ayırma için aşırı gerilim
kategorisi III gereklilikleri uyarınca
her bir kutbun kontak açıklığı ile
sağlanmalıdır.

▪ Elektroteknik tüm çalışmalar sadece
kalifiye teknik personel tarafından ve
yerel ve ulusal yönetmeliklere ve bu
kılavuzdaki talimatlar dikkate
alınarak gerçekleştirilebilir.
Uygun bir elektrik devresinin
kullanıldığından emin olun.
Elektrik devresinin yetersiz
yüklenebilirliği veya yanlış
uygulanmış bağlantılar elektrik
çarpmasına veya yangına neden
olabilir.

▪ Yapısal olarak bir basınç düşürme
tertibatının monte edilmesi ve bu
tertibatın 0,6 MPa'dan (6 bar) daha
küçük bir anma aşırı basınca sahip
olması gerekir. Buna bağlanmış olan
tahliye hattı sürekli bir eğim ve
serbest bir akış ile buzdan korunmuş
bir ortama kurulmalıdır (bakınız
Böl. 4.3).

▪ Basınç düşürme tertibatının tahliye
hattından su damlayabilir. Tahliye
ağzının atmosfere doğru açık
bırakılması gerekmektedir.

▪ Basınç düşürme tertibatının düzenli
olarak çalıştırılması gerekir, böylece
kireç birikintileri temizlenir ve
tertibatın tıkanmadığından emin
olunabilir.

▪ Boyler haznesi ve sıcak su devresi
boşaltılabilir. Böl. 9.1 içindeki
talimatlar dikkate alınmalıdır.

1.1.1 Talimatları dikkate alma
▪ Orijinal dokümantasyon Almanca dilindedir. Diğer tüm diller

çeviridir.

▪ Kuruluma başlamadan veya ısıtma sistemine müdahalelerde
bulunmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.
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▪ Bu dokümanda tarif edilen tedbirler çok önemli konuları
kapsamaktadır. Bunlara dikkate uyun.

▪ Sistem kurulumu ve bu kılavuzda ve birlikte teslim edilen
dokümanlarda, montaj teknisyeni için tarif edilen çalışmalar yetkili
bir montaj teknisyeni tarafından yürütülmelidir.

Kurulum, devreye alma ve bakım konusunda tüm gerekli etkinlikler
ve ayrıca kullanımı ve ayarlanması konusunda temel bilgiler bu
kılavuzda tanımlanmaktadır. Kullanım ve ayarlama konusundaki
ayrıntılı bilgiler için lütfen birlikte geçerli olan dokümanları dikkate
alın.

Konforlu bir işletim için gerekli olan tüm kalorifer parametreleri
fabrikada ayarlanmıştır. Düzenlemenin ayarlanması için lütfen
birlikte geçerli olan dokümanları dikkate alın.

Birlikte geçerli olan dokümanlar
▪ İç cihaz:

▪ Kurulum kılavuzu

▪ İşletime alma kontrol listesi

▪ Isı pompası işletim el kitabı

▪ RoCon+ HP:

▪ Kurulum kılavuzu

▪ Kullanım kılavuzu

▪ Dış cihaz: Kurulum kılavuzu

▪ Oda istasyonu EHS157034 ve karıştırıcı modül EHS157068:
Kullanım kılavuzu

▪ Diğer opsiyonel aksesuarlar ve opsiyonel sistem bileşenleri: İlgili
kurulum ve kullanım kılavuzları

Kılavuzlar, ilgili cihazların teslimat kapsamında bulunur.

1.1.2 Uyarıların ve sembollerin anlamı
Bu kılavuzda bulunan uyarılar tehlike derecesine ve ortaya çıkma
ihtimallerine göre yapılandırılmıştır.

TEHLİKE

Doğrudan bir tehlikeye işaret etmektedir.

Uyarının dikkate alınmaması ağır yaralanmalara veya
ölüme neden olur

UYARI

Olası bir tehlikeli duruma karşı uyarır

Uyarının dikkate alınmaması ağır yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.

DİKKAT

Olası bir zararlı duruma karşı uyarır

Uyarının dikkate alınmaması maddi hasarlara ve çevre
hasarlarına ve hafif yaralanmalara neden olabilir.

Bu sembol kullanıcı ipuçlarına ve özellikle yararlı bilgilere
işaret eder - fakat tehlikelere karşı uyarmaz

Özel uyarı sembolleri
Bazı tehlike türleri özel sembollerle gösterilir.

Elektrikli akım

Patlama tehlikesi

Yanma tehlikesi veya haşlanma tehlikesi

Zehirlenme tehlikesi

Geçerlilik
Bu kılavuzdaki bazı bilgiler sınırlı olarak geçerlidir. Geçerlilik bir
sembol ile belirtilir.

Isı pompası dış cihaz

Isı pompası dahili cihaz

HP convector

Öngörülen sıkma torkunu dikkate alın (bkz. Böl. Böl. 10.4)

Sadece basınçsız güneş enerjisi sistemi bağlantısı olan
cihazlar için geçerlidir (DrainBack).

İki değerli güneş enerjisi sistemi bağlantısı olan cihazlar için
geçerlidir (Biv).

Sadece soğutma fonksiyonu olan iç cihazlar için geçerlidir

Eylem talimatları
1 Eylem talimatları liste şeklinde gösterilir. Sırasına muhakkak

uyulması gereken eylemler numaralandırılmış gösterilir.
è Uygulamaların sonuçları bir ok ile işaretlenmiştir.

1.2 Montaj ve işletim için güvenlik
talimatları

1.2.1 Genel

UYARI

Kurallara uygun kurulmayan cihazlar, cihazın fonksiyonunu
olumsuz olarak etkileyebilir ve/veya kullanıcının ciddi veya
ölümcül yaralanmalara maruz kalmasına neden olabilir.

▪ İç cihazda sadece yetkili ve ilgili uygulama hakkında
teknik veya mesleki bir eğitimi başarıyla tamamlayan
ve ayrıca ilgili yetkili kurum tarafından tanınan mesleki
eğitim kurslarına katılmış kişiler çalışabilir (örn.
ayarlama, muayene, bağlantı ve ilk işletime alma). Bu
kapsamda özellikle mesleki eğitimleri ve alanları ile
ilgili bilgileri ile bağlantılı olarak ısıtma, soğutma, klima
sistemlerinin ve sıcak kullanım suyu boylerlerinin
kurulumu ve bakımı hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye
sahip olan ısıtma uzmanları, elektrik uzmanları ve
soğutma/klima uzmanları yer almaktadır.

▪ İç cihazda yapılacak tüm çalışmalarda, harici ana şalter
kapatılmalı ve istemdışı çalıştırılmaya karşı emniyete
alınmalıdır.

▪ Kurulum veya bakım çalışmalarını tamamladıktan sonra
cihazın kapağı altında herhangi bir alet veya başka bir
nesne bırakmayın.

Tehlikelerden kaçının
İç cihaz tekniğin en son durumuna ve genel olarak kabul edilmiş
emniyet tekniği kurallarına göre üretilmiştir. Buna rağmen amacına
uygun olmayan şekilde kullanımında maddi veya manevi zararlar
ortaya çıkabilir. Tehlikelerin önlenmesi için cihazlar sadece kurulmalı
ve çalıştırılmalıdır:

▪ amacına uygun ve kusursuz durumda,

▪ emniyetten ve tehlikeden haberdar.

Bunlar, önemli kazadan korunma talimatları ve ayrıca kabul edilmiş
emniyet tekniği ve çalışma sağlığı kurallarını şart koşan bu kılavuzun
bilgisini ve kullanma şeklini belirler.
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Hidrolik sistemde çalışmadan önce
▪ Sistem üzerinde yapılması gereken işler (örn. kurulum, bağlantı ve

ilk işletime alma) sadece yetkilendirilmiş ve ilgili faaliyet ile ilgili
olarak uygun bir teknik ve zanaat eğitimini başarılı bir şekilde
tamamlamış olan kişiler tarafından yerine getirilmelidir.

▪ Sistemde yapılacak tüm çalışmalarda, ana şalter kapatılmalı ve
istemdışı çalıştırılmaya karşı emniyete alınmalıdır.

▪ Mühürlere (kapak) zarar verilmemeli veya çıkarılmamalı.

▪ Emniyet valfleri, kalorifer tarafındaki bağlantıda EN 12828
taleplerine ve içme suyu tarafındaki bağlantıda EN 12897
taleplerine uygun olmalıdır.

1.2.2 Amacına uygun kullanım
İç cihaz sadece sıcak su hazırlama, oda ısıtma sistemi olarak ve
modele göre oda soğutma sistemi olarak kullanılmalıdır.

İç cihaz sadece bu kılavuzdaki talimatlara göre yerleştirilebilir,
bağlanabilir ve çalıştırılabilir.

Sadece üretici tarafından izin verilen, buna uygun bir dış cihazın
kullanımına izin verilmektedir.

EHSX04P30D

EHSX04P50D

EHSXB04P30D

EHSXB04P50D

EHSH04P30D

EHSHB04P30D

EHSX08P30D

EHSX08P50D

EHSXB08P30D

EHSXB08P50D

EHSH08P30D

EHSH08P50D

EHSHB08P30D

EHSHB08P50D
ERGA04DAV3 P -
ERGA06DAV3 - P
ERGA08DAV3 - P

ERGA04DAV3A P -
ERGA06DAV3A - P
ERGA08DAV3A - P

Tab. 1-3 İzin verilen kombinasyonlar

Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına uygun olmayan kullanım
olarak tanımlanır. Bundan dolayı doğan hasarların riskinden sadece
işletmeci sorumludur.

Kurallara uygun kullanıma bakım ve denetim şartları da dahildir.
Yedek parçalar en azından üreticinin tespit etmiş olduğu teknik
taleplere uygun olmalı. Bunlar örn. orijinal yedek parçalar ile
sağlanabilir.

Ürünlerimizin kullanım ömrü on 10 yıldır.

1.2.3 Cihazın kurulum odası

UYARI

İç cihazın plastik boyler duvarı, harici ısı etkisi durumunda
(>80 °C) eriyebilir ve aşırı bir durumda alev alabilir.

▪ İç cihaz sadece diğer ısı kaynaklarına (> 80 °C) (örn.
elektrikli ısıtma cihazı, gazlı ısıtıcı, baca) ve yanıcı
malzemelere en az 1 m asgari mesafeyle
yerleştirilmelidir.

DİKKAT

▪ İç cihaz sadece, zeminin yeterli taşıma kapasitesi
1050 kg/m2, ayrıca emniyet payı sağlanmışsa
yerleştirilmelidir. Zemin pürüzsüz, yatay ve düz olmalıdır.

▪ Açık havada kuruluma izin verilmemektedir.

▪ Patlama tehlikesi olan ortamlarda kuruluma izin
verilmemektedir.

▪ Elektronik ayar, kesinlikle hava şartlarına maruz
kalmamalıdır, örn. yağmur veya kar.

▪ Boyler haznesi sürekli olarak doğrudan güneş ışığına
maruz bırakılmamalıdır, aksi halde UV ışınları ve hava
şartlarının etkisi plastiğe hasar verir.

▪ İç cihaz donmaya karşı korumalı şekilde
yerleştirilmelidir.

▪ Tedarik şirketi tarafından aşındırıcı içme suyunun teslim
edilmemesi sağlanmalıdır. Gerekirse uygun bir su
hazırlama gerekli olabilir.

▪ Duvarlara ve diğer cisimlere olan asgari mesafelere mutlaka uyun
(Böl. 4.1).

▪ R32 soğutma maddesinin özel kurulum şartlarını dikkate alın (bkz.
Böl. 4.3.1).

DİKKAT

▪  Bir DrainBack güneş enerjisi ısıtma sistemi bağlı
ise: Güneş enerjisi ısıtma sisteminin tamamen
boşalmasını sağlamak için iç cihazı, güneş enerjisi
kolektörlerinin alt tarafında yeterince uzağa kurun.
(DrainBack güneş enerjisi ısıtma sistemi el kitabındaki
talimatlara uyun). Yetersiz yükseklik farkı DrainBack
güneş enerjisi ısıtma sisteminin tahrip olmasına yol
açabilir.

▪ İç cihaz, ortam sıcaklıkları 40 °C üzerinde olan odalarda
çalıştırılmamalıdır.

1.2.4 Elektrikli kurulumu
▪ Elektrik kurulumunu sadece elektroteknik konusunda kalifiye

uzman personel tarafından, geçerli olan elektroteknik talimatlar ve
ayrıca ilgili elektrik şirketinin talimatları dikkate alınarak
yapılmalıdır.

▪ Şebeke bağlantısını gerçekleştirmeden önce tip tabelası
üzerinden bildirilen şebeke gerilimini (230 V, 50 Hz) besleme
gerilimi ile karşılaştırın.

▪ Elektrik ileten parçalarda çalışmaya başlamadan önce gerilimden
ayrılmalı (sigortaları, ana şalteri kapatın) ve yanlışlıkla
çalıştırılmalarına karşı emniyete alınmalı.

▪ Cihazın kaplamalarını ve bakım kapaklarını işleri tamamladıktan
sonra tekrar takın.

1.2.5 Kalorifer suyu ile ilgili talepler
Tortular ve korozyon nedeniyle hasarları önleme: Korozyon
ürünlerini ve tortuları önlemek için tekniğin ilgili kuralları (VDI 2035,
BDH/ZVSHK uzman bilgisi "Taş oluşumu") dikkate alınmalıdır.

Dolum ve tamamlama suyu kalitesi ile ilgili asgari talepler:

▪ Su sertliği (kalsiyum ve magnezyum, kalsiyum karbonat olarak
hesaplandı): ≤ 3 mmol/l

▪ İletkenlik: ≤ 1500 (ideal ≤ 100) μS/cm

▪ Klorür: ≤ 250 mg/l

▪ Sülfat: ≤ 250 mg/l

▪ pH değeri (ısıtma suyu): 6,5 - 8,5

Doldurma ve takviye suyunun toplam sertliğinin (>3 mmol/l –
Kalsiyum ve magnezyum konsantrasyonlarının toplamı, kalsiyum
karbonat olarak hesaplanır) yüksek olması durumunda tuzdan
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arındırma, yumuşatma veya sertliğin sabitlenmesi gibi önlemlerin
alınması gerekmektedir. Fernox kireç ve korozyona karşı koruyucu
madde KSK'yı tavsiye ediyoruz. Asgari gerekliliklerden sapma
gösteren diğer özelliklerde uygun iyileştirme önlemlerinin alınması ve
istenen su kalitesinin sağlanması gerekmektedir.

Belirtilen kalite taleplerini karşılamayan dolum ve tamamlama
suyunun kullanılması, cihazın çok daha kısa süre kullanılmasına
neden olabilir. Sorumluluk işletmeciye aittir.

1.2.6 Isıtma sistemi ve tesisat tarafı bağlantısı
▪ Kalorifer sistemini EN 12828 emniyet tekniği taleplerine göre

oluşturun.

▪ Tesisat tarafı bağlantı, EN 12897 şartlarına uygun olmalıdır.
Ayrıca dikkate alınması gereken şartlar

▪ EN 1717 – Su tesisatındaki içme suyunu kirlenmeye karşı
koruma ve geri akıştan oluşan kirlenmeyi önleme tertibatlarının
genel özellikleri.

▪ EN 61770 – Elektrikli cihazlar - Su şebekesine bağlanan - Geri
akışın ve hortum takımlarının arızasının önlenmesi.

▪ EN 806 – İçme suyu tesisatlarının teknik kuralları (TRWI).

▪ ve tamamlayıcı, ülkeye özel yasalar.

İlave ısı kaynağı olan iç cihaz işletiminde, özellikle güneş enerjisi
kullanımında boyler ısısı 65 °C'nin üzerine çıkabilir.

▪ Sistem kurulumunda bu nedenle bir haşlanma koruması (sıcak su
karıştırma tertibatı, örn. VTA32) takılmalıdır.

İç cihaz içerisindeki boru hatları ya da radyatörü çelik olan ya da
difüzyon sızdırmazlığı olmayan zemin kalorifer borularının
bulunduğu bir ısıtma sistemine bağlanırsa sıcak kullanım suyu
boylerine çamur ve kıymıklar girip tıkanmalara, bölgesel aşırı
ısınmalara ya da korozyon hasarlarına yol açılabilir.

▪ Olası hasarların önlenmesi için sistemin ısıtma geri dönüşüne bir
kir filtresi ya da çamur kolektörü takılmalıdır (SAS 1 veya SAS 2).

▪ Kir filtresi düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

1.2.7 İşletim
İç cihaz:

▪ ancak tüm kurulum ve bağlantı çalışmaları tamamlandıktan sonra.

▪ sadece eksiksiz şekilde dolum yapılmış boyler haznesi (dolum
seviyesi göstergesi) ve ısıtma devresi ile çalıştırılmalıdır.

▪ azami 3 bar sistem basıncı ile çalıştırılmalıdır.

▪ sadece basınç düşürücü ile harici su beslemesine (besleme
hattına) bağlanmalıdır.

▪ sadece öngörülen soğutma maddesi miktarı ve soğutma maddesi
tipi ile çalıştırılmalıdır.

▪ sadece kapak takılı iken çalıştırılmalıdır.

Öngörülen bakım aralıklarına uyulmalı ve denetim çalışmaları
yapılmalıdır.
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2 İşletmeciye devir ve garanti

2.1 İşletmeci eğitimi
▪ Isıtma sistemini devretmeden önce işletmeciye ısıtma sistemini

nasıl kullanması ve kontrol etmesi gerektiğini açıklayın.

▪ İşletmeciye teknik belgeleri devredin (en az kullanım kılavuzu ve
işletim el kitabı) ve bu dokümanların her zaman kullanıma hazır
durumda ve cihazın doğrudan yakınında muhafaza edilmesi
gerektiği konusunda kendisini bilgilendirin.

▪ Cihaz ile birlikte teslim edilen kurulum ve eğitim formunu işleticiyle
birlikte doldurarak ve imzalayarak devir işlemini belgelendirin.

2.2 Garanti koşulları
Kural olarak yasal garanti koşulları geçerlidir. Bunun dışındaki
garanti koşullarını internette bulabilirsiniz. Gerekirse tedarikçinize
sorun.

Garanti hizmetleri ancak yıllık bakım çalışmaları Böl. 7 uyarınca
düzenli bir şekilde (kanıtlı) yürütüldüğünde talep edilebilir. 
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3 Ürün tanımlaması

3.1 Yapısı ve parçaları
Cihazın dış tarafı

Resim 3-1 Yapısı ve parçaları - Cihazın dış tarafı (1)

Cihazın üst tarafı

Resim 3-2 Yapısı ve parçaları - Cihazın üst tarafı (1)

(1) Lejant, bkz. Tab. 3-1
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İç yapısı …04P30D/…08P30D

Resim 3-3 Yapısı ve parçaları – İç yapısı ...04P30D/...08P30D (Biv)
(1)

İç yapısı …04P50D / …08P50D

Resim 3-4 Yapısı ve parçaları – İç yapısı ...04P50D / ...08P50D
(Biv) (1)

(1) Lejant, bkz. Tab. 3-1
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Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama
1 Güneş enerjisi - gidiş 25 Tip tabelası
2 Soğuk su bağlantısı 26 Kapak
3 Sıcak kullanım suyu 27 Güneş enerjisi - geri

dönüş
4 Kalorifer gidiş suyu 28 Biv - gidiş
5 Kalorifer dönüş suyu 29 Biv - geri dönüş
6 Sirkülasyon pompası 30 Plakalı eşanjör
7 Aşırı basınç valfı 31 Soğutma maddesi sıvı

hattı bağlantısı
7a Sirkülasyon freni

(aksesuar)
32 Gaz hattı soğutma

maddesi bağlantısı
8 Otomatik hava boşaltıcı 33 Durum göstergesi
9 Boyler haznesi (PUR sert

köpük ısı izolasyonlu
polipropilen çift cidarlı
kılıf)

34 Küresel vana (ısıtma
devresi)

10 Dolum ve boşaltma
bağlantısı veya güneş
enerjisi geri dönüş
bağlantısı

35 KFE vanası (ısıtma
devresi)

11 Bağlantı yeri, güneş
enerjisi ayarı için veya
tutamak için

37

tDHW1,
tDHW2

Boyler sıcaklığı sensörü

12 İçme suyu ısıtması için
eşanjör (paslanmaz çelik)

38 Diyafram genleşme kabı
bağlantısı

13 Eşanjör (paslanmaz
çelik), boyler dolumu
veya ısıtma desteği için

39 Ayar gövdesi

14 Harici ısı üreteci ile
boyler dolumu için Biv
eşanjör (paslanmaz çelik)
(örn. basınç güneş
enerjisi)

3UVB
1

3 yollu değiştirme vanası
(dahili ısı üreteci devresi)

15 Bağlantı, opsiyonel
elektrikli Backup-Heater
EKBUxx için

3UV
DHW

3 yollu değiştirme vanası
(sıcak su / ısıtma)

16 Güneş enerjisi besleme
tabakalı boru

DS Basınç sensörü

17 Dolum seviyesi
göstergesi (boyler suyu)

FLS FlowSensor

18 Opsiyonel: Elektrikli
Backup-Heater (EKBUxx)

tR Dönüş suyu sıcaklığı
sensörü

19 Sensör daldırma kovanı,
boyler sıcaklığı sensörü
tDHW1 ve tDHW2 için

tV Gidiş suyu sıcaklığı
sensörü

20 Basınçsız boyler suyu tV, BH Gidiş sıcaklığı sensörü
Backup-Heater

21 Güneş enerjisi bölgesi RoCon
+ B1

Ayar kumanda parçası

22 Sıcak su bölgesi EKSR
PS4

Opsiyonel: Güneş
enerjisi ayar ve pompa
ünitesi

23 Emniyet taşması
bağlantısı

MAG Diyafram genleşme kabı

24 Tutamak için bağlantı
yeri

Tab. 3-1 Resim 3-1 - Resim 3-4 açılımı

3.2 3 yollu değiştirme vanalarının
fonksiyonu

Resim 3-5 3 yollu değiştirme vanasının fonksiyonu
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4 Yerleştirme ve kurulum
UYARI

Uygun olmayan biçimde yerleştirilen ve kurulumu yapılan
soğutma sistemleri (ısı pompaları), klima sistemleri ve
ısıtma cihazları kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye
sokabilir ve fonksiyonu olumsuz yönde etkileyebilir.

▪ İç cihaz üzerinde yapılması gereken işler (örn. kurulum,
onarım, bağlantı ve ilk işletime alma) sadece
yetkilendirilmiş ve ilgili faaliyet ile ilgili olarak uygun bir
teknik ve zanaat eğitimini başarılı bir şekilde
tamamlamış olup ve uzmanlık alanı ile ilgili resmi birim
tarafından kabul gören bir geliştirme eğitimine katılmış
olan kişiler tarafından yerine getirilmelidir. Bu kapsamda
özellikle mesleki eğitimleri ve alanları ile ilgili bilgileri ile
bağlantılı olarak ısıtma, soğutma, klima sistemlerinin ve
ısı pompalarının kurulumu ve bakımı hakkında yeterli
bilgi ve tecrübeye sahip olan ısıtma uzmanları, elektrik
uzmanları ve soğutma/klima uzmanları yer almaktadır.

Amacına uygun olmayan yerleştirme ve kurulum cihaz üreticisinin
sağladığı garantinin geçersiz sayılmasına neden olur. Sorularınız
olduğunda lütfen teknik müşteri hizmetlerimiz ile bağlantı kurun.

4.1 Ebatlar ve bağlantı ölçüleri
Ebatlar …04P30D/…08P30D

Resim 4-1 Ebatlar Yandan görünüm - …04P30D/…08P30D

Resim 4-2 Ebatlar Cihazın üst tarafı - Tip …04P30D/…08P30D

Ebatlar …04P50D/…08P50D

Resim 4-3 Ebatlar Yandan görünüm - Tip …04P50D/…08P50D
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Resim 4-4 Ebatlar Cihazın üst tarafı - Tip …04P50D/…08P50D

Poz. Tanımlama
1 Güneş enerjisi - gidiş
2 Soğuk su
3 Sıcak kullanım suyu
4 Kalorifer gidiş suyu
5 Kalorifer dönüş suyu
6 Gaz hattı soğutma maddesi bağlantısı
7 Soğutma maddesi sıvı hattı bağlantısı
8 Biv – gidiş (sadece Tip …Biv)
9 Biv – geri dönüş (sadece Tip …Biv)
a Ön
B Arka

Tab. 4-1

4.2 Nakil ve teslimat
UYARI

Doldurulmamış durumda iç cihazın ön tarafı fazla ağırdır,
taşıma sırasında devrilebilir. Bunun sonucunda kişiler
tehlikeye düşebilir veya cihaz hasar görebilir.

▪ İç cihazı emniyete alın, dikkatlice taşıyın, tutamakları
kullanın.

İç cihaz bir palet üzerinden teslim edilir. Forklift benzeri tüm taşıyıcı
araçlar nakliye için uygundur. 

Teslimat İçeriği
▪ İç cihaz (ön montajlı),

▪ Aksesuar çantası (bkz. Resim 4-5),

▪ Doküman paketi.

Resim 4-5 Aksesuar çantası içeriği

Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama
a Tutamaklar (sadece

taşıma için gerekli)
G O-Ring

B Kaplama H Kablo bağlayıcı
C Emniyet taşması için

hortum bağlantı
parçası

I Geçme kol

D Montaj anahtarı J Hava tahliye hortumu
E Küresel vana K Boşaltma hortumu

kapağı
F Yassı conta L Regülasyon döner

düğme

Tab. 4-2

İç cihaz için diğer aksesuarlar bkz. fiyat listesi.
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4.3 Isı pompası kurulumu

4.3.1 Kurulum alanının seçimi

DİKKAT

Sistemdeki soğutma maddesi dolumu ≥1,84 kg ise,
minimum kurulum yüzeyi ve minimum havalandırma
delikleri ile ilgili diğer şartlara uyulmalıdır. Böl. 10.5 dikkate
alın.

Toplam soğutma maddesi dolumu ile ilgili bilgileri, dış
cihazın tip tabelasında bulabilirsiniz. Mutlaka ilgili kurulum
kılavuzunu dikkate alın.

İç cihazın kurulum yeri aşağıdaki asgari şartları yerine getirmelidir
(bkz. ayrıca Böl. 1.2.3). 

Kurulum zemini
▪ Zemin düz ve pürüzsüz olmalı ve yeterli zemin taşıma

kapasitesine, 1050 kg/m² ayrıca emniyet payına sahip olmalıdır.
Gerekirse bir kaide monte edin.

▪ Kurulum ölçülerini dikkate alın (bkz. Böl. 4.1).

Asgari mesafe

TEHLİKE: YANMA RİSKİ

İç cihazın plastik boyler duvarı, harici ısı etkisi durumunda
(>80 °C) eriyebilir ve aşırı bir durumda alev alabilir.

▪ İç cihaz, diğer ısı kaynaklarına (>80 °C) (örn. elektrikli
ısıtma cihazı, gazlı ısıtıcı, baca) ve yanıcı malzemelere
en az 1 m asgari mesafeyle yerleştirilmelidir.

DİKKAT

 İç cihaz, yeterince uzakta güneş enerjisi düz
kolektörlerin alt tarafına kurulmazsa (boyler üst kenarı,
kolektör alt kenarının üzerinde), dış alandaki basınçsız
güneş enerjisi sistemi tamamen boşalamaz.

▪ İç cihaz, güneş enerjisi bağlantısında, düz kolektörlere
göre yeterince alçak kurulmalıdır (güneş enerjisi bağlantı
hatlarının asgari meyili dikkate alınmalıdır).

Tavsiye edilen asgari mesafeler:
Duvara: (arka taraf) ≥100 mm, (yanlar) ≥500 mm
Tavana: ≥1200 mm, en az 480 mm.

Dış cihaza olan mesafeler:
Kurulum zemini seçiminde tablo Tab. 4-3 içindeki bilgiler dikkate
alınmalıdır.

İç ve dış cihaz arasındaki azami soğutma maddesi
hattı uzunluğu

30 m

İç ve dış cihaz arasındaki asgari soğutma maddesi
hattı uzunluğu

3 m

İç ve dış cihaz arasındaki azami yükseklik farkı 20 m

Tab. 4-3

4.3.2 Cihazın kurulumu

UYARI

Doldurulmamış durumda iç cihazın ön tarafı fazla ağırdır,
taşıma sırasında devrilebilir. Bunun sonucunda kişiler
tehlikeye düşebilir veya cihaz hasar görebilir.

▪ İç cihazı iyice emniyete alın, dikkatlice taşıyın,
tutamakları kullanın.

Ön şart
▪ Kurulum alanı ilgili ülkeye özgül talimatlara ve ayrıca Böl. 4.3.1

içinde tanımlanan asgari taleplere uymalıdır.

Yerleştirme

Resim 4-6 Tutamakların montajı

Poz. Tanımlama
a Tutamak
B Kaplama
F Dişli parça

Tab. 4-4

1 Ambalajı çıkarın ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yok edin.

2 Boyler haznesinde kaplamaları (Resim 4-6, poz. B) çekin ve dişli
parçaları (Resim 4-6, poz. F) tutamakların monte edilmesi
gereken açıklıklardan döndürüp çıkarın.

3 Tutamakları (Resim 4-6, Poz. A) serbest kalan vida dişi
deliklerine vidalayın.

4 İç cihazı dikkatlice kurulum yerine taşıyın, Tutamakları kullanın.

5 İç cihazı kurulum alanına yerleştirin.

▪ Dolap içerisine, bölmelerin arkasına ya da diğer yerlerin altına
yerleştirme durumunda yeterli havalandırma olması
sağlanmalıdır (örn. havalandırma ızgaraları vasıtasıyla).
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Sistemdeki toplam soğutma maddesi dolumu ≥1,84 kg ise,
havalandırma delikleri ile ilgili diğer şartlara uyulmalıdır (bkz.
Böl. 10.5).

4.4 Cihazın kurulum için hazırlanması

4.4.1 Ön camın çıkartılması
1 Cıvataları sökün (1.).

2 Yandaki tutucu düğümler parmaklarla yukarı bastırılmalı (2.),
üstten başparmakla karşı tutulmalıdır.

3 Ön cam öne doğru çıkartılmalıdır (3.).

Resim 4-7 Ön camın çıkartılması

4 Kurulum tamamlandıktan sonra: Ön cam düz bir şekilde
RoCon+ HP döner düğmenin üzerine yerleştirilmelidir. Ön cam
tekrar güvenli bir şekilde oturana kadar üstten ve alttan
bastırılmalıdır.

4.4.2 Kapağın sökülmesi
1 Cıvataları sökün (1.).

2 Kapak arkaya hizalanmış tutucu düğümlerden çıkartılmalı (2.),
arkadan kaldırılmalı (3.) ve öne doğru çıkartılmalıdır (4.). 

Resim 4-8 Kapağın sökülmesi

Resim 4-9 Kapaksız

4.4.3 Ayar gövdesinin servis konumuna
getirilmesi

İç cihaz hidroliğinde çalışmaları kolaylaştırmak için ayar kutusu
servis konumuna getirilebilir.

1 Ayar gövdesi tutucusunun cıvataları (1) sökülmelidir.
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Resim 4-10 Ayar gövdesinin servis konumuna getirilmesi

2 Ayar gövdesi öne doğru çıkarılmalı ve kancalarla arkadaki
kollardan tutucuya takılmalıdır.

Resim 4-11 Ayar gövdesi servis konumunda

4.4.4 Ayar gövdesini açma
Elektrik bağlantılarını yapmak için, ayar gövdesinin kendisi
açılmalıdır. Bu hem normal hem de servis konumunda yapılabilir.

1 Öndeki cıvatayı sökün.

2 Kapağı yukarı doğru itin ve öne doğru çekip çıkartın.

Resim 4-12 Ayar gövdesini açma

3 Kapağı yandaki kanca ile ayar gövdesine asın.

Resim 4-13 Kapağın yerine asılması

4.4.5 Isı yalıtımının çıkartılması

DİKKAT

Isı yalıtımı (Resim 4-9, Poz. A) basınca karşı hassas EPP
form parçalarından oluşmaktadır. Bunlar yanlış kullanım
durumunda hasar görebilir.

▪ Isı yalıtımı çıkarma işlemi sadece aşağıda tarif edilen
sırayla ve ilgili belirtilen yönlerde gerçekleştirilmelidir.

▪ Zorlama gerçekleşmemelidir.

▪ Aletler kullanılmamalıdır.

1 Üstteki ısı yalıtımı aşağıdaki sırayla çıkartılmalıdır:

▪ Yan yalıtım elemanını (Poz. A) yatay çekerek çıkartın.

▪ Arka yalıtım elemanını (Poz. B) yatay çekerek çıkartın.

▪ Ön yalıtım elemanını (Poz. C) yatay çekerek çıkartın.

AB

C

Resim 4-14 Üst ısı yalıtımının çıkartılması

2 Gerekirse: Üstteki ısı yalıtımı aşağıdaki sırayla çıkartılmalıdır:

▪ Yan yalıtım elemanını (Poz. A) dikey çekerek çıkartın.

▪ Arka yalıtım elemanını (Poz. B) dikey çekerek çıkartın.
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A

B

Resim 4-15 Alttaki ısı yalıtımının çıkartılması

BİLGİ

Isı yalıtımı montajı tersi sırada gerçekleşir.

4.4.6 Hava tahliye valfını açma
1 Isı yalıtımını çıkartın (bkz. Böl. 4.4.5).

2 Hava tahliye valfı pompada bir tur açılmalıdır.

Resim 4-16 Hava tahliye valfını açma

4.4.7 Kalorifer gidiş ve kalorifer dönüş suyu
hattı bağlantılarının hizalanması

DİKKAT

O-Ringlerin hasar görmesini ve böylelikle sızıntıyı önlemek
için hidrolikteki çalışmalarda O-Ringlerin montaj
pozisyonuna dikkat edilmelidir.

▪ O-Ringler, bir soket bağlantısı monte edilmeden önce
veya söküldükten sonra daima takılacak parçaya
konumlandırılmalıdır (bkz. Resim 4-18).

▪ Kalorifer hatlarının soket bağlantıları üzerinden
bağlantısı gerilimsiz gerçekleşmelidir. Özellikle esnek
hatları bağlarken (difüzyon açık değil!) uygun bir gerilim
gidermesi sağlanmalıdır (bkz. ).

DİKKAT

Geçme kollar usulüne takılmazsa, kavramalar
yuvalarından çözülebilir, bunun sonucunda aşırı veya
sürekli sıvı çıkışı meydana gelebilir.

▪ Bir geçme kol takılmadan önce, geçme kolun kavrama
kanalını kavraması sağlanmalıdır. Bunun için kavrama,
kanal geçme kol yuvasından görünecek şekilde yuvaya
takılmalıdır.

▪ Geçme kol sonuna kadar takılmalıdır.

Kalorifer gidiş ve kalorifer dönüş suyu hattı bağlantıları, kullanım
yerinin yapısal koşullarına optimum uyarlamak için yukarı ve arkaya
doğru cihazdan yönlendirilebilir.

Cihaz standart olarak yukarı hizalanmış bağlantılarla teslim edilir.
Bağlantıları arkaya doğru cihazdan yönlendirmek için, aşağıdaki
tadilat adımları gereklidir:

1 Kapak ve üst ısı yalıtımı çıkartılmalıdır (bkz. Böl. 4.4.2).

Resim 4-17 Kalorifer gidiş ve kalorifer dönüş suyu hattı bağlantıları
yukarı doğru hizalanmış

2 Bağlantı kavramalarının her iki geçme kolu (Resim 4-17, Poz. C)
çekip çıkartılmalıdır.

3 Her iki bağlantı kavraması (Resim 4-17, Poz. B) çekip
çıkartılmalıdır.

Resim 4-18 Hidrolik soket bağlantıları

4 Tutucu sac (Resim 4-17, Poz. A) çıkartılmalıdır.

5 Tapanın geçme kolu (Resim 4-17, Poz. D) çekip çıkartılmalıdır.

6 Tapa (Resim 4-17, Poz. E) çekip çıkartılmalıdır.

7 Açılı parça (Resim 4-17, Poz. H) 90° arkaya çevrilmelidir.
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8 Manifoldun geçme kolu (Resim 4-17, Poz. G) çekip
çıkartılmalıdır.

9 Manifold (Resim 4-17, Poz. F) dikkatlice arkaya doğru yatay
yuvasından çekilmeli ve tutucu sac (Resim 4-19, Poz. A) dik
olarak araya itilebilmelidir.

Resim 4-19 Kalorifer gidiş ve kalorifer dönüş suyu hattı bağlantıları
yukarı doğru hizalı

10 Tutucu sac, manifold ve yatay yuvası arasına itilmeli ve manifold
(Resim 4-19, Poz. F) tutucu sacın ortasındaki delikten tekrar
yuvasına geçirilmelidir.

11 Manifold, geçme kol (Resim 4-19, Poz. G) ile tekrar yuvasında
emniyete alınmalıdır.

12 Her iki bağlantı kavraması (Resim 4-19, Poz. B) tutucu sactan
yan yuvalara geçirilmelidir.

13 Her iki bağlantı kavraması, geçme kollarla (Resim 4-19, Poz. C)
yuvalarında emniyete alınmalıdır.

14 Tapa (Resim 4-19, Poz. E) üstteki yuvaya geçirilmelidir.

15 Tapa, geçme kol (Resim 4-19, Poz. D) ile emniyete alınmalıdır.

16 Isı yalıtımının yan geçişleri (Resim 4-20, Poz. A) uygun alet ile
kesilmelidir.

Resim 4-20 Isı yalıtımı kesiti

4.4.8 Kapak açıklığının oluşturulması
1 Yukarı hizalanmış kalorifer gidiş ve kalorifer dönüş suyu

hattında: Kapak uygun alet ile perforasyon boyunca açılmalıdır.

Resim 4-21 Kapak açıklığının oluşturulması

4.4.9 Ayar döner düğmenin takılması
1 Döner düğme, RoCon+ HP döner düğme yuvasına yerleştirilmeli

ve bastırarak takılmalıdır.

Resim 4-22 Döner düğmenin oturtulması

4.5 Opsiyonel aksesuar kurulumu

4.5.1 Elektrikli Backup-Heater montajı
(EKBUxx)

BİLGİ

Düşük tavan yüksekliğinde boyler haznesi, Backup-Heater
montajı için boş durumda devrilmelidir. Bu, diğer tüm
kurulum adımlarından önce gerçekleşmelidir.

İç cihaz, elektrikli bir ilave ısıtıcının (Backup-Heater EKBUxx)
takılmasına imkan sağlamaktadır. Böylece örn. rejeneratif üretilen
akım, ilave ısıtma kaynağı olarak kullanılabilir.

BİLGİ

Bu bileşen, montaj ve işletime ilişkin bilgiler de içeren ayrı
bir kılavuza eklenmiştir.

4.5.2 Harici ısı üreteci bağlantı seti montajı
Bir elektrikli Backup-Heater veya başka bir harici ısı üretecini
devreye almak için harici ısı üreteci bağlantı seti kurulmalıdır.

1 Gövde açılmalı; bunun için cıvata sökülmelidir.

2 İlave bileşenler gövdeden çıkartılmalıdır (çekme kuvveti azaltıcı
klips, kablo bağı, geçiş rakoru).

3 Bağlantı setini iç cihazın ayar gövdesine takın. Bunun için
bağlantı seti kancaları (1) ayar gövdesi yarıklarına (2)
yerleştirilmeli; akabinde bağlantı seti aşağı bastırılmalıdır.
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Resim 4-23 Bağlantı seti montajı

4 Geçiş rakoru (3) bağlantı seti (A) ve ayar gövdesi (B) arasındaki
geçişe takılmalıdır.

Resim 4-24 Kablo geçişi

5 EHS devre kartı Ultra kablosunu geçiş rakorundan geçirin ve
RoCon BM2C'ye bağlayın (bkz.Resim 4-38).

6 Kurulum ve elektrik bağlantıları tamamlandıktan sonra (bkz. Su
bağlantısı veya Böl. 4.7) kapak tekrar takılmalı ve cıvatayla
kapatılmalıdır.

4.5.3 DB bağlantı kiti montajı
Opsiyonel DB bağlantı kiti, DrainBack hattına (güneş enerjisi gidiş
hattı) daha iyi erişime imkan verir.

A

D

B

C

Resim 4-25 DB bağlantı kiti

Poz. Tanımlama
a DB hattı bağlantısı (güneş enerjisi gidiş)
B FlowSensor (DB bağlantı kitinin parçası değil,

EKSRPS4 içinde mevcut)
C Akış sınırlayıcı (FlowGuard)
D

Güneş enerjisi - gidiş bağlantısı  boyler
haznesinde

Tab. 4-5

4.5.4 P bağlantı kiti montajı
Biv cihaz tipleri için opsiyonel P bağlantı kiti, bir basınçlı güneş
enerjisi sisteminin gidiş ve geri dönüş hattının veya başka bir harici
ısı üretecinin boyler haznesine montajına imkan vermektedir. Kit iki
adet ısı yalıtımlı kıvrımlı boruya sahiptir. Bunlar bir rakor somunu ile
boyler haznesinin bağlantılarına bağlanır. Kıvrımlı borunun diğer
ucunda, gidiş ve geri dönüş hattının farklı bağlantı ebatları için birer
adaptör bulunmaktadır.

AB

Resim 4-26 Biv cihaz tipleri için P bağlantı kiti

Poz. Tanımlama
a Gidiş için bağlantı (kırmızı)
B Geri dönüş için bağlantı (mavi)

4.6 Su bağlantısı
Önemli bilgiler

DİKKAT

İç cihaz, içerisindeki boru hatları ya da radyatörü çelik
olan ya da difüzyon sızdırmazlığı olmayan zemin kalorifer
borularının bulunduğu bir ısıtma sistemine bağlanırsa sıcak
kullanım suyu boylerine çamur ve kıymıklar girip
tıkanmalara, bölgesel aşırı ısınmalara ya da korozyon
hasarlarına yol açılabilir.

▪ Cihazın doldurulması için gerekli olan besleme hatlarını
yıkayın.

▪ Isı dağıtım ağını yıkayın (mevcut olan ısıtma
sisteminde).

▪ Kalorifer dönüş suyu hattına kir filtresi ya da çamur
ayırıcı takılmalıdır (bkz. bölüm ).
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DİKKAT

Eğer iç cihaz, çelikten üretilmiş boru tesisatının kullanıldığı
bir soğuk su beslemesine bağlanırsa paslanmaz çelik
oluklu boru eşanjöre kıymıklar girebilir ve bunun içinde
kalabilir. Bu temas nedeniyle korozyon hasarlarına ve
bununla sızmalara neden olabilir.

▪ Eşanjörün doldurulması için gerekli olan besleme
hatlarını yıkayın.

▪ Kir filtresi soğuk su beslemesine takılmalıdır (örn. SAS 1
veya SAS 2).

DİKKAT:SADECE BIV

Basınç güneş enerjisi boyler dolumu için eşanjöre (bkz.
Böl. 4.1, Poz. 8 + 9) bir harici ısıtma cihazı (örn. ağaç
kazan) bağlanırsa, bu bağlantılardaki yüksek gidiş suyu
sıcaklığı nedeniyle iç cihaz hasar görebilir veya tahrip
olabilir.

▪ Harici ısıtma cihazının gidiş suyu sıcaklığı maks.
95 °C olarak sınırlandırılmalıdır.

DİKKAT

Kalorifer suyu şebekesine hava girmesi ve uyarınca uygun
olmayan kalorifer suyu kalitesi, korozyona yol açabilir. Bu
sırada oluşan korozyon ürünleri (partikül) pompaları ve
valfları tıkayabilir ve fonksiyon arızalarına yol açabilir.

▪ Cihazlar, difüzyon açık esnek hatlara bağlanmamalıdır.

▪ İçme suyu hatları için EN 806, DIN 1988 direktifleri, bunun dışında
ulusal geçerli içme suyu tesisatıyla ilgili düzenlemeler dikkate
alınmalıdır.

▪ Bir sirkülâsyon hattından vazgeçilebilmesi için, iç cihaz alım
noktasının yakınına kurulmalıdır. Eğer bir sirkülâsyon hattı
muhakkak gerekliyse bu durumda Böl. 6.1 içinde bulunan şema
resimlerine uygun olarak kurulmalıdır.

4.6.1 Hidrolik hatların bağlanması

TEHLİKE: YANMA RİSKİ

Sıcak suyun sıcaklıkları 65 °C üzerinde olduğunda
haşlanma tehlikesi oluşur. Bu güneş enerjisi kullanımında,
harici bağlı ısıtma cihazında, lejyonella koruması etkin iken
veya sıcak su nominal sıcaklığı 65 °C üzerinde
ayarlandığında mümkündür.

▪ Haşlanma koruması (sıcak su karıştırma tertibatı (örn.
VTA32) takılmalıdır.

BİLGİ

İç cihaz bir basınç sensörü ile donatılmıştır. Sistem basıncı
elektronik olarak denetlenir ve cihaz açık iken
görüntülenebilir.

Yine de örn. iç cihaz ve diyafram genleşme kabı arasına
mekanik bir manometrenin takılmasını tavsiye ediyoruz.

▪ Manometre, dolum sırasında iyi görülebilecek şekilde
monte edilmelidir.

1 Soğuk su bağlantı basıncını kontrol edin (maksimum 6 bar).

▪ İçme suyu hatlarında oluşan daha yüksek basınçlarda bir
basınç azaltıcı monte edilmeli.

2 Hidrolik blok, tornavida ile sabitlenmelidir.

Resim 4-27 Hidrolik bloğu sabitleme, yukarı doğru bağlantıda (sol)
veya arkaya doğru bağlantıda (sağ)

3 İç cihazda hidrolik bağlantılarını kurun.

▪ Kalorifer bağlantılarının konumuna Böl. 4.1 içinde bakılmalıdır.

▪  Öngörülen sıkma torkunu dikkate alın (bkz. Böl. 10.4)

▪ Hat yönlendirmesi, montajdan sonra kapak sorunsuz bir şekilde
oturtulabilecek şekilde uygulanmalıdır.

▪ Kullanım suyunun geri akış nedeniyle kirlenmesini güvenli bir
şekilde önlemek için dolum veya ilave etme ile ilgili su
bağlantısı EN 1717/EN 61770 uyarınca uygulanmalıdır.

4 Arkaya doğru hizalanmış bağlantılarda: Hidrolik hatlar, ortam
koşullarına göre uygun şekilde desteklenmelidir.

Resim 4-28 Arkaya doğru bağlantı: Hidrolik hatlar desteklenmelidir

5 Üfleme hattı, emniyet aşırı basınç valfına ve diyafram genleşme
kabına EN 12828 uyarınca bağlanmalıdır.

▪ Olası çıkan buhar veya kalorifer suyu uygun bir, sürekli meyilli
uygulanan bir üfleme hattı üzerinden donmaya karşı korumalı,
tehlikesiz ve izlenebilir yönlendirilebilmelidir.

▪ Hat yönlendirmesi, montajdan sonra kapak sorunsuz bir şekilde
oturtulabilecek şekilde uygulanmalıdır.

▪ Emniyet aşırı basınç valfindeki tahliye hortumunun oturması
kontrol edilmelidir. Gerekirse kendine ait hortum bağlanmalı ve
döşenmelidir.

6 Diyafram genleşme kabı bağlanmalıdır.

▪ Yeterli boyutlara sahip ve ısıtma sistemi için önceden ayarlanan
diyafram genleşme kabı bağlanmalıdır. Isı üreteci ve emniyet
valfı arasında hidrolik bir ayırma bulunmamalıdır.

▪ Diyafram genleşme kabı erişilebilir noktaya konumlandırılmalıdır
(bakım, parça değişimi).
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7 Boru hatları ısı kaybına karşı ve yoğuşma suyu oluşumunu
önlemek için itinayla yalıtılmalıdır (yalıtım gücü en az 20 mm).
– Su eksikliği sigortası: Ayarın basınç ve sıcaklık denetimi iç

cihazı su eksikliğinde güvenli bir şekilde kapatır ve kilitler.
Yapı taraflı olarak herhangi bir başka su eksilme emniyetine
gerek yoktur.

– Tortular ve korozyon nedeniyle hasarları önleme: bkz.
Böl. 1.2.5

Resim 4-29 Diyafram genleşme kabının bağlanması

4.6.2 Giderin bağlanması
1 Gider hortumu, emniyet taşması için hortum bağlantı parçasına

(Resim 3-1, Poz. 23) bağlanmalıdır.
– Saydam tahliye hortumunu kullanın (çıkan su görülmelidir).
– Tahliye hortumunu yeterli ölçülere sahip bir atık su tesisatına

bağlayın.
– Akış kilitlenebilir olmamalıdır.

Resim 4-30 Taşma hortumu bağlantısı

4.7 Elektrik bağlantısı
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

Elektrik ileten parçalara dokunulduğunda elektrik
çarpabilir ve hayati tehlikeye yol açabilecek yaralanmalara
ve yanmalara neden olabilir.

▪ Elektrik ileten parçalarda çalışmaya başlamadan önce
sistemin tüm elektrik devreleri gerilim beslemesinden
ayrılmalı (harici ana şalteri kapatın, sigortayı ayırın) ve
yanlışlıkla çalıştırılmalarına karşı emniyete alınmalıdır.

▪ Elektrik bağlantısının oluşturulması ve elektrikli
parçalardaki çalışmalar sadece elektroteknik eğitimi
görmüş uzman personel tarafından, geçerli olan
normlar ve yönetmelikler dikkate alınarak ve elektrik
şirketinin talimatlarına ve bu kılavuzdaki talimatlara
uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

▪ Fişlerde veya diğer elektroteknik donanım parçalarında
asla yapısal değişiklikler yapılmamalıdır.

▪ Cihazın kaplamalarını ve bakım kapaklarını işleri
tamamladıktan sonra tekrar takın.

DİKKAT

İç cihazın ayar gövdesinde işletim devam ederken yüksek
sıcaklıklar meydana gelebilir. Bu, akım taşıyan damarların
işletim sırasında ısınması nedeniyle yüksek sıcaklıklara
ulaşmasına yol açabilir. Bu hatlar bu nedenle 90 °C'lik bir
sürekli kullanım sıcaklığına sahip olmalıdır.

▪ Aşağıdaki bağlantılar için sadece ≥ 90 °C'lik bir sürekli
kullanım sıcaklığına sahip olan kablolamalar
kullanılmalıdır: Isı pompası dış cihaz ve opsiyonel:
Elektrikli Backup-Heater (EKBUxx)

DİKKAT

İç cihazın şebeke bağlantı hattı hasar görürse, tehlikeleri
önlemek için üretici veya müşteri hizmetleri veya benzeri
kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.

İç cihazın tüm elektronik ayar ve emniyet donanımları işletime hazır
bağlanmıştır ve kontrol edilmiştir. Elektrik tesisatında kendiniz
tarafından yapılacak değişiklikler tehlikelidir ve yasaktır. Bundan
dolayı doğan hasarların riskinden sadece işletmeci sorumludur. 
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4.7.1 Genel bağlantı planı

Resim 4-31 Genel bağlantı planı - cihaz kurulumunda elektrik bağlantısı için (Devre kartı bağlantı döşenişi ve lejantı için bkz. Böl. 10.6)
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4.7.2 Devre kartlarının ve bağlantı kutularının
konumu

A1P
RoCon BM2C

RoCon+ HP

2

RTX-EHS
X1

XTA1

XAG1

1

Resim 4-32 Devre kartlarının ve bağlantı kutularının konumu (Lejant
için bkz. Böl. 10.6)

4.7.3 Şebeke bağlantısı
Şebeke bağlantısı için esnek bir kablo zaten cihaz içerisinde
mevcuttur.

1 Besleme gerilimini kontrol edin (~230 V, 50 Hz).

2 Bina tesisatının ilgili dağıtım kutusunu akımsız hale getirin.

3 İç cihazın şebeke bağlantısı için kablo, müşteri tarafından tesis
edilecek, tüm kutuplu ayıran bir ana şalter üzerinden bina
tesisatı dağıtım kutusuna (EN 60335-1 uyarınca ayırma tertibatı)
bağlanmalıdır. Doğru kutuplamaya dikkat edin.

4.7.4 Elektrik bağlantısına ilişkin genel bilgiler
1 Besleme gerilimini kontrol edin.

2 Şebeke şalterini "Kapalı" konumuna getirin.

3 Bina tesisatının ilgili dağıtım kutusundaki ilgili otomatik sigortayı
akımsız hale getirin.

4 Ayar gövdesini açma (bkz. Böl. 4.4.4).

5 Kabloyu, kablo geçişlerinden birinden ayar gövdesinin iç kısmına
yerleştirin. Bağlanacak kabloların kısaltılması ve döşenmesi
sırasında, ayar gövdesinin gerilimsiz şekilde servis pozisyonuna
getirilebilmesine dikkat edilmelidir.

Resim 4-33 Kablo geçişi

6 Böl. 4.7.1 ve aşağıdaki bölümlere göre elektrik bağlantıları
oluşturma

7 İç cihaza bağlı tüm kablolar için dışta ayar gövdesinde kablo
bağlarıyla etkili bir çekme kuvveti azaltımı sağlanmalıdır (adım 1
– 3, Resim 4-34).

Resim 4-34 Çekme kuvveti azaltımı sağlama ve kontrol etme

8 Çekme kuvveti azaltımı tutma kuvveti kontrolü (adım 4,
Resim 4-34).

9 Kurulum tamamlandıktan sonra: Ayar gövdesi tekrar kapatılmalı
ve gerekirse normal konuma getirilmelidir.

4.7.5 Isı pompası dış cihazın bağlanması

BİLGİ

Bu bileşen, montaj ve işletime ilişkin bilgiler de içeren ayrı
bir kılavuza eklenmiştir.

1 Böl. 4.7.4 içindeki kurulum adımları izlenmelidir.

2 Isı pompası dış cihaz XAG1 bağlantı kutusuna (bkz. Resim 4-35)
bağlanmalıdır.

X1M

L

N

COM

PE

1

2

3

PE

COM

32

N

1

L

Resim 4-35 Isı pompası dış cihaz bağlantısı

BİLGİ

Isı pompası dış cihaz bir enerji tedarik şirketi (EVU)
tarafından öngörülen bir anahtarlama üzerinden
kapatıldığında iç cihaz kapatılmaz.



4 Yerleştirme ve kurulum

Kurulum ve bakım kılavuzu

24
Daikin Altherma EHS(X/H)(B)-D

Isı pompası (iç cihaz), entegre ısı boyleri ile
008.1444090_01 – 11/2018 – TR

4.7.6 Dış sıcaklık sensörünün (opsiyonel)
bağlanması

Isı pompası dış cihaz entegre edilmiş bir dış sıcaklık sensörüne
sahiptir. Bu sensör, hava durumuna bağlı gidiş suyu sıcaklığı ayarı
için donmaya karşı koruma fonksiyonu ile kullanılır. Opsiyonel dış
sıcaklık sensörü ile hava durumuna bağlı gidiş suyu sıcaklığı ayarı
için daha optimize edilebilir.

▪ Montaj yeri yaklaşık olarak üçte bir bina yüksekliğinde (zeminden
asgari mesafe: 2 m) en soğuk bina tarafında (Kuzey veya Kuzey-
Doğu) seçilmelidir. Bunların yanında yabancı ısı kaynaklarından
(bacalar, hava şaftları) ve ayrıca doğrudan güneş ışınlarından
saklayın.

▪ Dış sıcaklık sensörünü, kablo çıkışı aşağıya bakacak şekilde (İç
kısma suyun girmesini engeller) takın.

DİKKAT

Sensörlerin ve şebeke hattının tek bir kurulum borusunun
içine paralel olarak döşenmesi iç cihazın ayarlama
işletiminde ciddi arızalara neden olabilir.

▪ Sensör kablolarını prensip itibariyle ayrı ayrı yerleştirin.

1 Dış sıcaklık sensörü iki damarlı sensör hattına (asgari kesit
1 mm2) bağlanmalıdır.

2 İç cihaza sensör kablosu döşenmelidir.

3 Böl. 4.7.4 içindeki kurulum adımları izlenmelidir.

4 Sensör hattı XTA1 bağlantı kutusuna bağlanmalıdır (bkz.
Böl. 4.7.2).

5 Regülasyonda RoCon+ HP parametre [External temperature
sensor] "On" olarak ayarlanmalıdır [→ Main menu
→ Configuration → Sensors].

4.7.7 Harici anahtarlama kontağı
Harici bir anahtarlama kontağının (Resim 4-36) bağlanması ile iç
cihazın işletim modu değiştirilebilir.

Değişen bir direnç değeri ile güncel işletim modu değiştirilir
(Tab. 4-7). İşletim modu değişikliği sadece harici anahtarlama
kontağı kapalı olduğu sürece etkilidir.

İşletim modu iç cihazın direkt devresini ve ayrıca opsiyonel olarak bu
cihaza bağlı olan tüm diğer ısıtma devrelerini etkiler.

"48h Emergency Operation" gibi özel fonksiyonlar etkin ise, giriş
değerlendirilmez.

Resim 4-36 EXT anahtarlama kontağı bağlantısı

İşletim modu RV direnci Tolerans
Standby < 680 Ω ± 5%
Heating 1200 Ω

Reducing 1800 Ω
Summer 2700 Ω

Automatic 1 4700 Ω
Automatic 2 8200 Ω

Tab. 4-7 EXT sinyalinin değerlendirilmesi için direnç değerleri

BİLGİ

"Automatic 2" değerinden daha büyük direnç değerlerinde
giriş dikkate alınmaz.

BİLGİ

RoCon+ HP ayarına entegre edilen fonksiyon [Heating
support (HZU)] sayesinde (bkz. regülasyon kullanım
kılavuzu), EXT bağlantısını güneş enerjisi sistemi brülör
kilitleme kontağı bağlantısına bağlamaya gerek yoktur.

4.7.8 Harici ihtiyaç talebi (EBA)
EBA anahtarlama kontağı iç cihaza (Resim 4-37) bağlanarak ve
regülasyonda RoCon+ HP ilgili parametreleme ile harici bir
anahtarlama kontağı üzerinden bir ısı talebi oluşturulabilir.
Anahtarlama kontağı kapatılırsa, iç cihaz ısıtma moduna geçer.
Gidiş suyu sıcaklığı, parametre [Feed temperature heating mode]
içinde ayarlı sıcaklığa ayarlanır [→ Main menu → Configuration
→ Heating].

EBA anahtarlama kontağı, oda termostatının bir talebine göre
önceliklidir.

Soğutma modunda, Stand-by, manuel ve yaz modunda anahtarlama
kontağı değerlendirilmez. Ayrıca ısıtma sınırları dikkate alınmaz.

Resim 4-37 EBA anahtarlama kontağı bağlantısı

4.7.9 Harici ısı üretecinin bağlanması

BİLGİ

Harici ısı üretecini bağlamak için, harici ısı üretici bağlantı
setinin montajı gereklidir. (bkz. Böl. 4.5).

Kalorifer desteği olarak veya elektrikli bir Backup-Heater'e alternatif
olarak harici bir ısı üreteci (örn. gaz veya sıvı yakıtlı kazan) iç cihaza
bağlanabilir. Harici ısı üretecini bağlamak için, harici ısı üretici
bağlantı setinin montajı gereklidir (bkz. Böl. 4.5).

Harici ısı üreteci tarafından sağlanan ısı, iç cihaz sıcak kullanım
suyu boylerindeki basınçsız boyler suyuna sevk edilmelidir.

▪ Hidrolik bağlantı aşağıdaki iki seçenekten birine göre yapılmalıdır:

▪  Sıcak kullanım suyu boyleri bağlantıları (güneş enerjisi
gidiş ve güneş enerjisi dönüş) üzerinden basınçsız

▪  …Biv iç cihaz tiplerinde, entegre basınç güneş enerjisi
eşanjörü üzerinden.

▪ Hidrolik bağlantılarla ilgili uyarıların dikkate alınması (bkz.
Böl. 1.2)

▪ Hidrolik bağlantı örnekleri (bkz. Böl. 6).

Harici ısı üretecinin talebi RTX-EHS devre kartındaki bir röle
üzerinden anahtarlanır (bkz. Resim 4-38). İç cihaza elektrik
bağlantısı şu şekilde mümkündür;

▪ Harici ısı üreteci, ısı talebi için potansiyelsiz bir anahtarlama
kontağı bağlantısına sahip:

▪ Harici ısı üreteci sıcak su hazırlamayı ve kalorifer desteğini
devraldığında K3'e bağlantı (parametre [Config. add. heat
generator] ayarı = DHW + heating support [→ Main menu
→ Settings → Ext. source])
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veya

▪ İki harici ısı üreteci kullanıldığında K1 ve K3'e bağlantı
(parametre [Config. add. heat generator] ayarı = Two external
heat generators [→ Main menu → Settings → Ext. source])). Bu
sırada K1 harici ısı üretecini (örn. gaz veya sıvı yakıtlı kazan)
kalorifer desteği için ve K3'ü harici ısı üretecini (EKBUxx) sıcak
su hazırlama için anahtarlar.

veya

▪ AUX bağlantısı A'ya bağlantı (bkz. Böl. 4.7.13)

▪ Harici ısı üreteci şebeke gerilimi üzerinden anahtarlanabilir:
Bağlantı (~230 V, azami yük 3000 W) K1 ve K3'te.

DİKKAT

Voltaj çöküşü tehlikesi.

▪ RTX-EHS devre kartı bağlantıları aynı anda şebeke
gerilimi (~230 V) ve koruyucu küçük gerilim (SELV =
"Safety Extra Low Voltage") anahtarlaması için
kullanılmamalıdır.

Resim 4-38 RTX-EHS devre kartına bağlantı

1 Uygun elektrik bağlantısı için harici ısı üretecinin ilgili montaj
kılavuzuna bakılmalıdır.

2 Harici ısı üreteci için bağlantı seti montajı (bkz. Böl. 4.5).

3 Bağlantı seti RTX-EHS devre kartında uygun bağlantıların
oluşturulması (bkz. Resim 4-38).

4 Dıştan bağlantı setine yönlendirilen kablolar, birlikte verilen
çekme kuvveti azaltıcı klipsler ve kablo bağları ile bağlantı setine
sabitlenmelidir (bkz. Böl. 4.7.4 Adım 7 ve 8).

4.7.10 Oda termostatının bağlanması

BİLGİ

Bu bileşen, montaj ve işletime ilişkin bilgiler de içeren ayrı
bir kılavuza eklenmiştir.

Resim 4-39 Kablolu oda termostatı ile bağlantı (RT = Daikin
EKRTW)

Resim 4-40 Kablosuz oda termostatı ile bağlantı (RT-E = Daikin
EKRTR)

4.7.11 Opsiyonel sistem bileşenlerinin bağlantısı
Opsiyonel RoCon cihazları 4 damarlı bir CAN bus hattı üzerinden iç
cihaza bağlı olmalıdır (bağlantı J13).

Bunun için aşağıdaki özelliklere sahip blendajlı hatlar öneriyoruz:

▪ ISO 11898, UL/CSA Tip CMX (UL 444) uyarınca standardizasyon

▪ IEC 60332-1-2 uyarınca alev direncine sahip PVC dış manto

▪ 40 m asgari kesit 0,75 mm2'ye kadar. Uzunluğun artmasıyla
birlikte daha büyük hat kesiti gereklidir.

Birden fazla RoCon cihazının CAN bus hatlarının bağlantısı için
piyasada yaygın buvatlar kullanılabilir.
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Şebeke, sensör ve veri bus hatlarının ayrı döşenmesine dikkat
edilmelidir. Sadece ayırıcı çubuklar olan kablo kanalları veya ayrı
kablo kanalları en az 2 cm mesafeyle kullanılmalıdır. Hat
kesişmelerine izin verilmektedir.

Tüm RoCon sistemine maks. 800 m'lik toplam hat uzunluğuna sahip
en fazla 16 cihaz bağlanabilir.

Oda termostatıEHS157034
İşletim türlerinin ve nominal oda sıcaklıklarının başka bir odadan
uzaktan ayarlanması için her ısıtma devresi için ayrı bir oda
termostatı EHS157034 bağlanabilir. 

BİLGİ

Bu bileşene ayrı bir kurulum kılavuzu eklenmiştir. Ayar ve
kullanım uyarıları, bkz. birlikte verilen ayar kılavuzu.

Karıştırıcı modülEHS157068
İç cihaza, elektronik ayar üzerinden ayarlanan karıştırıcı modül
EHS157068 bağlanabilir (kart soketi J13). 

BİLGİ

Bu bileşene ayrı bir kurulum kılavuzu eklenmiştir. Ayar ve
kullanım uyarıları, bkz. birlikte verilen ayar kılavuzu.

Internet-Gateway EHS157056
Opsiyonel gateway EHS157056 üzerinden ayar, internete
bağlanabilir. Bu şekilde mobil telefonlar (App aracılığıyla) üzerinden
iç cihaz uzaktan kumanda edilebilir. 

BİLGİ

Bu bileşene ayrı bir kurulum kılavuzu eklenmiştir. Ayar ve
kullanım uyarıları, bkz. birlikte verilen ayar kılavuzu.

4.7.12 HP convector bağlantısı

BİLGİ

Bu bileşen, montaj ve işletime ilişkin bilgiler de içeren ayrı
bir kılavuza eklenmiştir.

▪ HP convector'ün aşağıdaki aksesuarla Resim 4-41 uyarınca
değiştirme kontağı (Isıtma/Soğutma) olarak temel modüle elektrik
bağlantısı.

▪ Gerekirse 2 yollu vana (2UV) (HPC-RP 14 20 13) HP convector'e
takılmalı ve bağlanmalıdır. Bunun regülasyonu, bu cihazın talebi
mevcut olmadığında 2 yollu vana (2UV) kapanacak şekilde
ayarlanmalıdır.

BİLGİ

İşletim modu (Heating/Cooling) değişikliği sadece iç
cihazda yapılabilir.

Resim 4-41 İç cihaza HP convector (maks. 2) bağlantısı

Resim 4-42 İç cihaza HP convector (min. 3) bağlantısı

4.7.13 Anahtarlama kontakları bağlantısı (AUX
çıkışları)

Anahtarlama kontakları (AUX çıkışları) farklı parametrelenebilen
fonksiyonlar için kullanılabilir.

Anahtarlama kontağı A-A1-A2 parametre [AUX switching function]
içinde ayarlanan koşullar [→ Main menu → Settings → Inputs/
Outputs] altında anahtarlar (bkz. regülasyon kullanım kılavuzu).
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Resim 4-43 Anahtarlama kontağı bağlantısı (AUX çıkışı)

Varyant 2 (anahtarlanan güç > 15 W) uyarınca kullanılacak röleler
%100 devrede kalma süresi için uygun olmalıdır.

B+B1 bağlantı terminalleri bu cihazlarda dolu değildir veya ek
fonksiyonlar için öngörülmüştür.

Varyant 2 (anahtarlanan güç > 15 W) uyarınca kullanılacak röleler
%100 devrede kalma süresi için uygun olmalıdır.

A-A1-A2 anahtarlama kontağı örn. iç cihaz ve sıvı yakıt veya gaz
ısıtma kazanından oluşan iki değerli ısıtma sistemlerinde ısı üreteci
kumandası için kullanılabilir. Hidrolik sistem bağlantısı için örnekler
Böl. 6 içinde gösterilmiştir.

BİLGİ

A2 F veya G-plus yoğuşmalı kazan bağlı iken parametre
[AUX switching function] ve parametre [AUX delay time]
istenen fonksiyona göre ayarlanmalıdır [→ Main menu
→ Settings → Inputs/Outputs].

Bkz. regülasyon kullanım kılavuzu → Parametre ayarları
bölümü.

Buna benzer iki değerli ısıtma sistemlerinin elektrik
bağlantısına ve ilgili parametre ayarlarına ilişkin ayrıntılı
bilgileri internette (www.daikin.com) servis partnerinizde
edinebilirsiniz.

4.7.14 Düşük tarifeli şebeke bağlantısı (HT/NT)
Dış cihaz düşük tarifeli bir şebeke bağlantısına bağlanırsa, elektrik
tedarik kurumu (EVU) tarafından verilen düşük tarifeli giriş sinyalini
değerlendiren alıcının potansiyelsiz S2S anahtarlama kontağı,
RoCon BM2C devre kartı üzerindeki J8 soketi, EVU bağlantısına
bağlanmalıdır (bkz. Resim 4-44).

Parametre [HT/NT function] > 0 [→ Main menu → Settings → Inputs/
Outputs] ayarında yüksek tarifeli zamanlarda belirli sistem bileşenleri
kapatılır (bkz. regülasyon kullanım kılavuzu).

Düşük tarifeli bir şebeke bağlantısının aşağıdaki tipleri
kullanılmaktadır:

▪ Tip 1: Düşük tarifeli bu şebeke bağlantısı türünde, ısı pompası dış
cihaz için elektrik beslemesi kesilmez.

▪ Tip 2: Düşük tarifeli bu şebeke bağlantısı türünde, ısı pompası dış
cihaz için elektrik beslemesi belirli bir süre sonra kesilir.

▪ Tip 3: Düşük tarifeli bu şebeke bağlantısı türünde, ısı pompası dış
cihaz için elektrik beslemesi hemen kesilir.

Potansiyelsiz anahtarlama kontağı S2S açıcı veya kapatıcı
anahtarlama kontağı olarak uygulanmış olabilir.

▪ Açıcı anahtarlama kontağı modelinde parametre [HT/NT contact]
= 1 ayarlanmalıdır [→ Main menu → Settings → Inputs/Outputs].
EVU, düşük tarifeli sinyali gönderirse, S2S anahtarlama kontağı
açılır. Sistem "Zorunlu KAPALI" konumuna geçer. Sinyal yeniden
gönderilirse, potansiyelsiz anahtarlama kontağı S2S kapanır ve
sistem tekrar çalışmaya başlar.

▪ Kapatıcı anahtarlama kontağı modelinde parametre [HT/NT
contact] = 0 ayarlanmalıdır [→ Main menu → Settings → Inputs/
Outputs]. EVU, düşük tarifeli sinyali gönderirse, S2S anahtarlama
kontağı kapatılır. Sistem "Zorunlu KAPALI" konumuna geçer.
Sinyal yeniden gönderilirse, potansiyelsiz anahtarlama kontağı
S2S açılır ve sistem tekrar çalışmaya başlar.

[HT/NT contact] = 1 [HT/NT contact] = 0

Resim 4-44 H/NT anahtarlama kontağı bağlantısı

Poz. Tanımlama
1 Düşük tarifeli şebeke bağlantısı için şebeke bağlantı

kutusu
2 HT/NT kumanda sinyalinin değerlendirilmesi için alıcı
3 Isı pompası dış cihaz elektrik beslemesi (bkz. ısı

pompası dış cihaza ait montaj kılavuzu)
4 Isı pompası iç cihaz için potansiyelsiz anahtarlama

kontağı

Tab. 4-9

4.7.15 Akıllı regülatör bağlantısı (Smart Grid -
SG)

Fonksiyon, parametre [Smart grid] = 1 ile etkinleştirilir etkinleştirilmez
[→ Main menu → Settings → Inputs/Outputs] (bkz. regülasyon
kullanım kılavuzu), enerji tedarik şirketinin sinyaline bağlı olarak ısı
pompası, Stand-by, normal veya daha yüksek sıcaklıklı bir işletime
alınır.

Bunun için akıllı regülatörün potansiyelsiz SG1/SG2 anahtarlama
kontakları, RoCon BM2C devre kartı üzerindeki soket J8, Smart Grid
ve EVU bağlantılarına bağlanmalıdır (bkz. Resim 4-45).
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Smart Grid fonksiyonu etkinleşir etkinleşmez, otomatik olarak HT/NT
fonksiyonu devre dışı bırakılır. Parametre [Mode Smart Grid]
değerine bağlı olarak ısı pompası farklı işletilir [→ Main menu
→ Settings → Inputs/Outputs] (bkz. regülasyon kullanım kılavuzu).

Resim 4-45 Smart Grid bağlantısı

4.8 Soğutma maddesi bağlantısı
BİLGİ

Dış cihazın montaj kılavuzunu dikkate alın!

4.8.1 Soğutma maddesi hatlarının döşenmesi

DİKKAT

Daha önce kullanılmış soğutma maddesi hatlarının
kullanılması cihazda hasarlara yol açabilir.

▪ Başka bir soğutma maddesi ile kullanılan herhangi bir
soğutma maddesi hattını tekrar kullanmayın. Soğutma
maddesi hattını değiştirin veya itinayla temizleyin.

▪ Sıvı yakıt toplama dirseğinin gerekeli olup olmadığını kontrol edin.

▪ İç cihaz, ısı pompası dış cihaza, yerle bir seviyede monte
edilmediğinde gereklidir (Resim 4-46, HO ≥ 10 m).

▪ En az bir sıvı yakıt toplama dirseği her 10 m yükseklik farkı için
monte edilmelidir (Resim 4-46, H = Sıvı yakıt toplama
dirseğinden sıvı yakıt toplama dirseğine olan mesafe).

▪ Sıvı yakıt toplama dirseği sadece gaz hattında gereklidir.

▪ Hatlar, bükme cihazı ile ve elektrik hatlarına yeterince mesafe ile
döşenmelidir.

▪ Hatlarda lehim sadece hafif azot akışı ile (sadece sert lehime izin
verilmektedir).

▪ Isı yalıtımı bağlantı noktalarına ancak işletime aldıktan sonra
uygulanmalıdır (kaçak araması nedeniyle).

▪ Flanş bağlantıları oluşturulmalı ve cihazlara bağlanmalıdır (sıkma
torkuna dikkat edilmelidir, bkz. Böl. 10.4).

Resim 4-46 Soğutma maddesi hattı sıvı yakıt toplama dirseği

Poz. Tanımlama
a Isı pompası dış cihaz
B Indoor unit
C Gaz hattı
D Sıvı hattı
E Sıvı yakıt toplama dirseği
H 1. sıvı yakıt toplamaya kadar yükseklik (maks. 10 m)
HO Isı pompası dış cihaz ve ısı pompası iç cihaz arasındaki

yükseklik farkı

Tab. 4-10 Açılım: Resim 4-46

4.8.2 Baskı testi ve soğutma maddesi devresi
dolumu

UYARI

Isı pompası genel sistem, salındığında çevreye zarar
verebilecek florlu sera gazları içermektedir.

Soğutma maddesi tipi: R32

GWP* değeri: 675

*GWP = Global Warming Potential (sera gazı potansiyeli)

▪ Toplam soğutma maddesi dolum miktarı birlikte teslim
edilen ısı pompası dış cihaz etiketine yazılmalıdır
(bilgiler için bkz. ısı pompası dış cihaz montaj kılavuzu).

▪ Soğutma maddesi asla atmosfere salınmamalıdır -
daima bunun için uygun bir geri dönüşüm cihazı ile
çektirilmeli ve geri dönüştürülmelidir.

1 Baskı testi azotla yürütülmelidir.

▪ Azot 4.0 veya üzeri kullanılmalıdır.

▪ Azami 40 bar.
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2 Kaçak araması başarıyla yürütüldükten sonra azot kalıntısız
boşaltılmalıdır.

3 Hatlar vakumlanmalıdır.

▪ Ulaşılacak basınç: 1 mbar mutlak.

▪ Süre: en az 1 h

4 Ana dolum için ilave soğutma maddesi gerekli olup olmadığı
kontrol edilmeli ve gerekirse doldurulmalıdır.

5 Dış cihazdaki kesme vanaları sonuna kadar açılmalı ve hafifçe
sıkılmalıdır.

6 Vana kapakları tekrar monte edilmelidir.

7 Boyler sıcaklık sensörü tDHW1 80 cm ve tDHW2 60 cm derin monte
edildiği kontrol edilmelidir.

4.9 Tesisin doldurulması
İç cihaz, ancak tüm montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra
aşağıda belirtilen sıralamayla doldurulmalıdır. 

4.9.1 Su kalitesi kontrolü ve manometre ayarı
1 Su bağlantısına (bkz. Su bağlantısı) ve su kalitesine ilişkin

bilgiler dikkate alınmalıdır.

2 Mekanik manometreyi (müşteri tarafından Hidrolik hatların
bağlanması uyarınca monte edilmiş veya dolum hortumu ile
geçici monte edilmiş) ayarlama: Manometre camı, asgari basınç
işareti sistem yüksekliği +2 m olacak şekilde döndürülmelidir
(1 m su kolonu 0,1 bar'dır).

4.9.2 Sıcak su ısı aktarıcı dolumu
1 Soğuk su beslemesinin kapatma armatürünü açın.

2 Olabildiğince büyük bir musluk miktarını ayarlayabilmek için
sıcak su musluğunu açın.

3 Musluktan su akmaya başladıktan sonra ısı aktarıcının
havasının tamamen alınabilmesi ve gerektiğinde kir ya da
artıkların çıkabilmesi için soğuk su beslemesini henüz
kapatmayın.

4.9.3 Boyler haznesinin dolumu
Bkz. Böl. 7.2.1. 

4.9.4 Isıtma sisteminin doldurulması
Bkz. Böl. 7.2.2.
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5 İşletime alma
UYARI

Yanlış işletime alınan bir iç cihaz, kişilerin hayatını ve
sağlığını tehlikeye sokabilir ve fonksiyonu olumsuz yönde
etkileyebilir.

▪ İç cihaz ancak gaz veya enerji tedarik kurumu tarafından
yetkilendirilen ve eğitilen kalorifer uzmanları tarafından
işletime alınmalıdır.

DİKKAT

Amacına uygun olmayan şekilde işletime alınan bir iç
cihaz, maddi ve manevi hasarlara neden olabilir.

▪ Su kalitesiyle ilgili uyarılar Böl. 1.2.5 uyarınca dikkate
alınmalıdır.

▪ Sistem işletimi sırasında düzenli aralıklarla su basıncı,
müşteri tarafından monte edilen manometrede (yeşil
alan) veya regülasyonda sorgulayarak (bkz. birlikte
verilen regülasyon kılavuzu) kontrol edilmelidir.
Gerekirse su ekleyerek bir sonradan ayarlama
gerçekleştirilebilir.

BİLGİ

Dış cihaz uzun süre elektrikten ayrıldıysa veya iç cihaz, dış
cihazdan uzun süre önce işletime alındıysa, cihazlar
arasındaki iletişimi kurmak için iç cihazın yeniden
çalıştırılması gerekir. İletişim olmadan dış cihaz ısı üretimi
için kullanılmaz.

Amacına uygun olmayan devreye alma üreticinin sağladığı cihaz
garantisinin bitmesine neden olur. Sorularınız olduğunda lütfen
teknik müşteri hizmetlerimiz ile bağlantı kurun.

5.1 İlk devreye alma
İç cihaz kurulduktan ve tamamen bağlandıktan sonra, uzman
personel tarafından bir kereye mahsus kurulum çevresine
uyarlanmalıdır (konfigürasyon).

Bu konfigürasyon tamamlandıktan sonra sistem çalışmaya hazırdır
ve işletmeci burada diğer kişisel ayarları yapabilir.

Kalorifer uzmanı işletmeciyi bilgilendirmeli, işletime alma raporunu
düzenlemeli ve kullanım el kitabını doldurmalıdır.

Oda termostatı veya güneş enerjisi sistemi gibi opsiyonel
bileşenlerin ayarları ilgili bileşenlerde yapılmalıdır.

5.1.1 Ön şartlar
▪ İç cihaz tamamen bağlı.

▪ Soğutma maddesi sistemi nemden arındırılmıştır ve öngörülen
soğutma maddesi miktarı ile doludur.

▪ Kalorifer ve sıcak su tesisatı doldurulmuş durumda ve doğru
basınca sahipler (bkz. Böl. 7.2.2).

▪ Boyler haznesi taşma sınırına kadar doldurulmuş durumda (bkz.
Böl. 7.2.1).

▪ Opsiyonel aksesuar takılı ve bağlı.

▪ Isıtma sisteminin ayar valfları açık.

5.1.2 Cihazı çalıştırma ve işletime alma

BİLGİ

Lütfen RoCon+ HP regülasyonunun kullanım kılavuzunu
dikkate alın.

BİLGİ

Boyler sıcaklığı belirli asgari değerlerin altına inerse, iç
cihazın güvenlik ayarları, düşük dış sıcaklıklarda ısı
pompası işletimini önler

- Dış sıcaklık < -2 °C, asgari boyler sıcaklığı = 30 °C

- Dış sıcaklık < 12 °C, asgari boyler sıcaklığı = 23 °C

Backup-Heater olmadan:

Boyler sıcaklığı harici bir ilave ısıtıcı tarafından gerekli
asgari boyler sıcaklığına ısıtılmalıdır.

Backup-Heater (EKBUxx) ile:

Dış sıcaklık < 12 °C ve boyler sıcaklığı < 35 °C iken
otomatik olarak Backup-Heater (EKBUxx), boyler suyunu
en az 35 °C'ye ısıtmak için devreye alınır.

▪ Backup-Heater ile ısınma işlemini hızlandırmak için,
geçici olarak parametre [Config. add. heat generator] =
"1" ve parametre [Add. power hot water] Backup-
Heater'in azami değerine ayarlanmalıdır [→ Main menu
→ Settings → Ext. source].

▪ Menü [User] içinde parametre [1x Hot Water] seçilmeli
ve çalıştırılmalıdır. Isınma gerçekleştikten sonra
parametre tekrar kapatılmalıdır [→ Main menu → User
→ 1x load].

5.1.3 Hidroliğin hava tahliyesi
▪ Otomatik hava boşaltıcı (Poz. A) kapağının açık olması

sağlanmalıdır.

Resim 5-1 Otomatik hava boşaltıcı

▪ Manuel hava tahliye valfı (Poz. B) hortum ile donatılmalı ve bu
cihazdan uzaklaştırılmalıdır. Valf, su çıkana kadar açılmalıdır.

▪ İkinci manuel hava tahliye valfı (Poz. C) hortum ile donatılmalı ve
su çıkana kadar açılmalıdır.

▪ Hava tahliye fonksiyonu etkinleştirilmelidir (bkz. kullanım kılavuzu
RoCon+ HP).

Hava tahliye fonksiyonu etkinleştirildiğinde RoCon+ HP regülasyonu,
entegre kalorifer sirkülasyon pompasının başlat-durdur işletimi ile ve
iç cihaza entegre 3 yollu değiştirme vanalarının farklı konumları ile
sabit tanımlanan bir işleyiş programını başlatır.

Mevcut hava, hava tahliye fonksiyonu sırasında otomatik hava
tahliye valfı üzerinden çıkabilir ve iç cihaza bağlı hidrolik devre
boşaltılır.
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BİLGİ

Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi, ısıtma devresinin doğru
hava tahliyesi yerine geçmemektedir.

Bu fonksiyon etkinleştirilmeden önce ısıtma devresi
tamamen dolu olmalıdır.

▪ Su basıncı kontrol edilmeli ve gerekirse su ilave edilmelidir (bkz.
Böl. 7.2.2).

▪ Hava tahliye, kontrol ve ilave dolum işlemi aşağıdakiler sağlanana
kadar tekrarlanmalıdır:

▪ havası tamamen tahliye olana kadar.

▪ yeterli su basıncı oluşturulana kadar.

Resim 5-2 Manuel hava tahliye valfları

5.1.4 Asgari akış kontrolü
Asgari akış, ısıtma devresi kapalı iken kontrol edilmelidir.

BİLGİ

Asgari akış çok düşük ise bir hata mesajı meydana
gelebilir ve ısıtma sistemi kapanabilir.

Asgari akış yeterli değilse, sirkülasyon pompasında hava
bulunabilir veya 3 yollu değiştirme vanalarının valf tahriki
(3UVB1 / 3UV DHW) arızalı olabilir.

▪ Sirkülasyon pompasının havası alınmalıdır.

▪ Valf tahriklerinin fonksiyonu kontrol edilmeli, gerekirse
valf tahriki değiştirilmelidir.

▪ Bağlı tüm ısı dağıtım devrelerinin vanaları ve ayar tahrikleri
kapatılmalıdır.

▪ İç cihaz regülasyonunda çalışma modu "Heating" ayarlanmalıdır
[→ Main menu → Operating mode].

▪ Bilgi parametresi [Current volume flow] okunmalıdır [→ Main
menu → Information → Values].

▪ Akış en az 480 l/h olmalıdır (bkz. regülasyon kullanım kılavuzu).

BİLGİ

İç cihaz regülasyonu sürekli olarak dahili ısı üreteci
devresinin akışını denetler. Etkin işletim moduna bağlı
olarak farklı asgari akış değerleri gereklidir:

İşletim modu "Heating": 480 l/h

İşletim modu "Cooling": 660 l/h

Otomatik buz çözme fonksiyonu (Defrost) aktif: 780 l/h

480 l/h üzerinde bir akışta, yeterli olmayan bir asgari akış
ile ilgili bir hata mesajı gösterilirse aktif işletim modundaki
gerçek akış kontrol edilmeli ve olası hata sebepleri
giderilmelidir.

5.1.5 Düz zemin döşeme programı
parametresini ayarlama (sadece
gerekirse)

Düz zemin döşeme programında gidiş suyu sıcaklığı, önceden
ayarlanan bir sıcaklık profiline göre ayarlanır.

Düz zemin döşeme programı ile ilgili ayrıntılı bilgiler, bunun
etkinleştirilmesi ve akışı için bkz. Regülasyon kullanım kılavuzu.

Düz zemin döşeme programı işlendikten sonra RoCon+ HP
regülasyonu, önceden ayarlanan işletim modunda çalışmaya devam
eder. Önceden yapılandırılmadıysa, akabinde aşağıdaki ilave
çalışmalar gereklidir.

1 Oda istasyonu EHS157034 olmadan bağlantıda:
– Isıtma karakteristik eğri veya istenen gidiş suyu sıcaklığı

ayarlanmalıdır.

2 Oda istasyonu EHS157034 olan bağlantıda:
– Oda istasyonunu etkinleştirin.
– Isıtma karakteristik eğri veya istenen gidiş suyu sıcaklığı

ayarlanmalıdır. Gerekirse parametre [Room Influence]
etkinleştirilmeli [→ Main menu → Configuration → Heating ]
ve istenen oda sıcaklığı ayarlanmalıdır.
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5.1.6 İşletime alma kontrol listesi

İşletime alma kontrol listesi / Uygulanan çalışmaları işaretleyin Bölüm

1. İç cihaz ve dış cihazı (mevcut ise) gerilimle besleyin Mevcut kılavuz Böl. 4.7

2. "Uzman kodu" girin RoCon+ 4.5.1

3. İşletim parametrelerini ayarlayın

[→  → ]

[Hot water temperature target 1]

▪ İşletime alma durumunda 40 °C altında ayarlamayın.

▪ İşletime aldıktan sonra asla 35 °C altında ayarlamayın!

RoCon+ 5.2

4. Hava tahliye fonksiyonunu etkinleştirin RoCon+ 4.5.7

▪ Su basıncını kontrol edin Mevcut kılavuz Böl. 5.1.3

▪ Asgari akışı kontrol edin Böl. 5.1.4

5. "Heating" işletim modunu etkinleştirin

Bekleme süresine dikkat edin (maks. 5 dak)

▪ -2 °C altındaki dış sıcaklıklarda ve 30 °C altındaki bir boyler sıcaklığında

▪ 12 °C altındaki dış sıcaklıklarda ve 23 °C altındaki bir boyler sıcaklığında

▪ Bu durumda boyler, Backup-Heater yardımıyla ısıtılır.

RoCon+ 4.1

6.

Ekranda sıcak su sıcaklığı  40 °C üzerinde gösterildiğinde işletime alma
sonlandırılmıştır.

7. [Screed drying] (gerekirse)

Şap kurutması sadece işletime alma tamamlandıktan sonra. Boyler en az
40 °C'ye ısındığında onu etkinleştirin (dış cihaz olmadan da mümkün).

RoCon+ 4.5.7

5.2 Tekrar işletime alma

5.2.1 Ön koşullar

DİKKAT

Donma durumunda işletime alınması tüm ısıtma
sisteminde hasarlara neden olabilir.

▪ 0 °C altındaki sıcaklıklarda işletime alma; ısıtma
sisteminde ve boyler haznesinde sadece en az 5 °C'lik
bir su sıcaklığı sağlandığında.

▪ Sistemi aşırı donma şartlarında çalıştırmamayı tavsiye
ediyoruz.

▪ İç cihaz tamamen bağlı.

▪ Soğutma maddesi sistemi nemden arındırılmıştır ve öngörülen
soğutma maddesi miktarı ile doludur.

▪ Kalorifer ve sıcak su tesisatı doldurulmuş durumda ve doğru
basınca sahipler (bkz. Böl. 7.2.2).

▪ Boyler haznesi taşma sınırına kadar doldurulmuş durumda (bkz.
Böl. 7.2.1).

5.2.2 İşletime alma

BİLGİ

Boyler sıcaklığı belirli asgari değerlerin altına inerse, iç
cihazın güvenlik ayarları, düşük dış sıcaklıklarda ısı
pompası işletimini önler

- Dış sıcaklık < -2 °C, asgari boyler sıcaklığı = 30 °C

- Dış sıcaklık < 12 °C, asgari boyler sıcaklığı = 23 °C

Backup-Heater olmadan:

Boyler sıcaklığı harici bir ilave ısıtıcı tarafından gerekli
asgari boyler sıcaklığına ısıtılmalıdır.

Backup-Heater (EKBUxx) ile:

Dış sıcaklık < 12 °C ve boyler sıcaklığı < 35 °C iken
otomatik olarak Backup-Heater (EKBUxx), boyler suyunu
en az 35 °C'ye ısıtmak için devreye alınır.

▪ Backup-Heater ile ısınma işlemini hızlandırmak için,
geçici olarak parametre [Config. add. heat generator] =
"1" ve parametre [Add. power hot water] Backup-
Heater'in azami değerine ayarlanmalıdır [→ Main menu
→ Settings → Ext. source].

▪ Menü [User] içinde parametre [1x Hot Water] seçilmeli
ve çalıştırılmalıdır. Isınma gerçekleştikten sonra
parametre tekrar kapatılmalıdır [→ Main menu → User
→ 1x load].

1 Soğuk su bağlantısı kontrol edilmeli ve gerekirse içme suyu
eşanjörü doldurulmalıdır.

2 İç cihaza olan elektrik beslemesi açılmalıdır.

3 Çalıştırma safhasını bekleyin.

4 Isıtma modunda çalıştırma aşaması tamamlandıktan sonra
ısıtma sisteminin havası tahliye edilmeli, sistem basıncı kontrol
edilmeli ve gerekirse ayarlanmalıdır (maks. 3 bar, bkz.
Böl. 7.2.2).
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5 Binadaki tüm bağlantı noktalarında görsel sızdırmazlık kontrolü
yürütülmelidir. Bu esnada meydana gelen sızıntıları doğru
biçimde kapatın.

6 Regülasyon istenen işletim moduna ayarlanmalıdır.

7 Güneş enerjisi sistemi bağlı iken bu, birlikte teslim edilen
kılavuza göre işletime alınmalıdır. Güneş enerjisi sistemi
kapatıldıktan sonra, yeniden arabellekteki dolum seviyesi kontrol
edilmelidir.
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6 Hidrolik bağlantı
TEHLİKE: YANMA RİSKİ

Güneş enerjisi boylerinde yüksek sıcaklıklar meydana
gelebilir. Sıcak su tesisatında yeterli haşlanma korumasına
(örn. otomatik sıcak su karıştırma tertibatı) dikkat
edilmelidir. 

Yerçekimi akışları nedeniyle ısı kayıplarını önlemek için
cihazlar opsiyonel olarak plastik sirkülasyon frenleri ile
donatılabilir. Bunlar, azami 95 °C'lik işletim sıcaklıkları için
ve boyler taraflı tüm eşanjör bağlantılarına montaj için
(basınç güneş enerjisi boyler dolumu için eşanjör hariç)
uygundur.

Basınç güneş enerjisi boyler dolumu için eşanjöre bağlı
bileşenler için müşteri taraflı, uygun sirkülasyon frenleri
monte edilmelidir.

6.1 Hidrolik sistem bağlanması
BİLGİ

Gösterilen sistem şeması örnek niteliktedir ve kesinlikle
itinalı sistem planlamasının yerine geçmemektedir. Diğer
şemalar için ana sayfamıza bakın.

Poz. Anlamı
1 Soğuk su dağıtım şebekesi
2 Sıcak kullanım suyu dağıtım şebekesi
3 Kalorifer gidiş suyu
4 Kalorifer dönüş suyu
5 Karıştırıcı devre
6 Sirkülasyon (opsiyonel)
7 Geri tepme kapağı, geri akma engelleyici
7a Sirkülasyon frenleri
8 Güneş enerjisi devridaimi
9 Gaz hattı
10 Sıvı hattı
3UV DHW 3 yollu dağıtım vanası (sıcak su/kalorifer)
3UVB1 3 yollu karıştırma vanası (kalorifer/dahili kazan devresi)
EKBUxx Backup-Heater
C Soğutma maddesi kompresörü
CW Soğuk su
DHW Sıcak kullanım suyu
DSR1

Basınç güneş enerjisi regülatörü 
E Genleşme valfi
H 1, H 2 … H m Isıtma devreleri
MAG Diyafram genleşme kabı
MIX Tahrik motoruna sahip 3 yollu karıştırıcı
MK1 Yüksek verimli pompaya sahip karıştırma grubu
MK2 Yüksek verimli pompaya sahip karıştırma grubu (PWM ayarlı)
P Yüksek verimli pompa
PMi Karıştırıcı sirkülasyon pompası
PS Güneş enerjisi çalışma pompası 
PZ Sirkülasyon pompası
RDS2

Basınç istasyonu 
RoCon+ HP İç cihaz regülasyonu
EHS157068 Karıştırma vanası regülasyonu
PWT Plakalı eşanjör
SAS1 Çamur ve mıknatıs seperatörü
SK Güneş enerjisi kolektör alanı
SV Emniyet aşırı basınç valfi
t AU Dış sıcaklık sensörü
t DHW Boyler sıcaklığı sensörü
t Mi Karıştırıcı devresi besleme sıcaklığı sensörü
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Poz. Anlamı
TK Solaris kolektör sıcaklığı sensörü
TR Solaris dönüş suyu sıcaklığı sensörü
TS Solaris boyler sıcaklığı sensörü
V Fan (evaporatör)
VS Haşlanma koruması VTA32

Tab. 6-1

Resim 6-1 Basınç-Solarlı Hidrolik Planı (Biv-tipleri)
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7 Denetim ve bakım

7.1 Denetim ve bakım hakkında genel
bilgiler

İç cihazın düzenli olarak incelenmesi ve bakımın yapılması enerji
tüketimini düşürür ve uzun bir kullanım ömrü ile sorunsuz bir işletimi
garanti altına alır. 

UYARI

Isı pompası genel sistem, salındığında çevreye zarar
verebilecek florlu sera gazları içermektedir.

Soğutma maddesi tipi: R32

GWP* değeri: 675

*GWP = Global Warming Potential (sera gazı potansiyeli)

▪ Toplam soğutma maddesi dolum miktarı birlikte teslim
edilen ısı pompası dış cihaz etiketine yazılmalıdır
(bilgiler için bkz. ısı pompası dış cihaz montaj kılavuzu).

▪ Soğutma maddesi asla atmosfere salınmamalıdır -
daima bunun için uygun bir geri dönüşüm cihazı ile
çektirilmeli ve geri dönüştürülmelidir.

BİLGİ

Muayene ve bakımın yetkili ve eğitimli ısıtma uzman
personeli tarafından yılda bir kez, mümkünse ısıtmanın
yapılacağı dönemden önce gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Böylece ısıtmanın yapılacağı dönemde
arızaların ortaya çıkması önlenmiş olur.

Düzenli muayene ve bakımın yerine getirilmesi için bir
muayene ve bakım sözleşmesinin yapılmasını tavsiye
ederiz.

Yasal Gereklilikler
F-Gazları-Düzenlemesi (AT) No. 842/2006 Madde 3, 01.01.2015
tarihli (AT) No. 517/2014 Madde 3 ve 4 ile değiştirilmiştir ve buna
göre işletmeciler (mülk sahipleri) sabit soğutma sistemlerini düzenli
olarak bakıma tabi tutmalı, sızdırmazlığı kontrol etmeli ve olası
kaçakların derhal bertaraf ettirilmesini sağlamalıdır.

Soğutma devresi ile ilgili tüm kurulum, bakım ve onarım çalışmaları
örneğin kullanım kılavuzunda dokümante edilmelidir.

Isı pompası sistemlerimiz için işletmeci açısından aşağıdaki
yükümlülükler oluşmaktadır:

BİLGİ

Avrupa'da geçerli olan yasal kontrol süresi min. 3 kg'lik
soğutma maddesi sistem toplam dolum miktarı olan ısı
pompaları için geçerlidir, bu geçerlilik 01.01.2017 itibariyle
toplam dolum miktarı 5 t CO2-eşdeğeri için de söz
konusudur.

Ancak biz yine de yasal sızdırmazlık kontrolü yükümlülüğü
olmayan sistemler için de garanti haklarının muhafaza
edilmesi için yapılan işlerin işletim el kitabına kayıt
edilmesini de kapsayan bir bakım sözleşmesinin
yapılmasını tavsiye ediyoruz.

▪ Sistemin toplam soğutma maddesi dolum miktarının 3 kg - 30 kg
olduğu veya hermetik sistemlerde 6 kg olduğu tesislerde ve
01.01.2017 itibariyle toplam dolum miktarı 5-50 t CO2-eşdeğeri
veya hermetik sistemlerde 10 t CO2-eşdeğeri olduğu tesislerde:

▪ En fazla 12 aylık aralıklarla sertifikalı personel tarafından
yapılacak kontroller ve geçerli düzenlemeye uygun olarak
yapılan işlerin kayıt altına alınması. Bu kayıtların en az 5 yıl
boyunca muhafaza edilmesi gerekmektedir.

BİLGİ

Sertifikalı personel sabit soğutma sistemleri (ısı pompaları)
ve klima sistemleri üzerinde yapılacak işler konusunda
(AT) No. 2015/2067 uyarınca F-Gazları-Sertifikasyon
Düzenlemesine uygun olarak Avrupa içerisinde geçerli
olan bir yeterlilik belgesine sahip olan kişilerdir.

▪ Maks. 3 kg veya 5 t CO2 eşdeğer soğutma maddesi
toplam dolum miktarı: Kategori II yeterlilik belgesi

▪ Min. 3 kg veya 5 t CO2 eşdeğer soğutma maddesi
toplam dolum miktarı: Kategori I yeterlilik belgesi

Yıllık olarak yapılması gereken bakım çalışmaları

UYARI

İç cihaz üzerinde ve opsiyonlu olarak ona bağlanmış olan
bileşenler üzerinde kurallara aykırı olarak yapılmış olan
işler, insanların sağlığı ve hayatı açısından bir tehlike
oluşturabilir ve bu yapı parçalarının fonksiyonunu olumsuz
olarak etkileyebilir.

▪ İç cihaz üzerinde yapılması gereken işler (örn. bakım
veya onarım) sadece yetkilendirilmiş ve ilgili faaliyet ile
ilgili olarak uygun bir teknik ve zanaat eğitimini başarılı
bir şekilde tamamlamış olup ve uzmanlık alanı ile ilgili
resmi birim tarafından kabul gören bir geliştirme
eğitimine katılmış olan kişiler tarafından yerine
getirilmelidir. Bu kapsamda özellikle mesleki eğitimleri ve
alanları ile ilgili bilgileri ile bağlantılı olarak ısıtma,
soğutma, klima sistemlerinin ve ısı pompalarının
kurulumu ve bakımı hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye
sahip olan ısıtma uzmanları, elektrik uzmanları ve
soğutma/klima uzmanları yer almaktadır.

UYARI

Gaz halindeki soğutma maddesi havadan daha ağırdır.
Çukurlarda veya yetersiz şekilde havalandırılan ortamlarda
yüksek yoğunluklarda toplanabilir. Gaz halindeki soğutma
maddelerinin yüksek yoğunluklarda solunması baş
dönmesi ve boğulma hislerine neden olur. Gaz halindeki
soğutma maddelerinin açık ateş veya sıcak cisimler ile
temas etmesi durumunda ölümcül gazlar oluşabilir.

▪ Soğutma maddesi devresi üzerinde yapılacak işler
sırasında çalışma yerinin iyi bir şekilde
havalandırılmasını sağlayın.

▪ Gerekli ise, çalışmalara başlamadan önce soğutma
maddesi sistemini tamamen boşaltın.

▪ Soğutma maddesi devresi ile ilgili işleri hiçbir zaman
kapalı alanlarda veya çalışma çukurlarında
gerçekleştirmeyin.

▪ Soğutma maddelerinin açık ateş, kor veya sıcak cisimler
ile temas etmesine izin vermeyin.

▪ Hiçbir zaman soğutma maddelerinin atmosfere
sızmasına izin vermeyin (yüksek yoğunlukların
oluşması).

▪ Servis hortumlarının doldurma bağlantılarından
çıkartılmasından sonra soğutma sistemi üzerinde bir
kaçak kontrolü yapın. Sızdıran noktalardan soğutma
maddesi çıkışı söz konusu olabilir.
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UYARI

Normal atmosfer basıncı ve ortam sıcaklıkları altında sıvı
soğutma maddesi o kadar hızlı buharlaşır ki cilt veya
gözler ile temas etmesi halinde dokuda donma
yaralanmalarına neden olabilir (kör olma tehlikesi).

▪ Daima koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven kullanın.

▪ Hiçbir zaman soğutma maddelerinin atmosfere
sızmasına izin vermeyin (çıkış noktasında yüksek
basınç).

▪ Servis hortumlarını doldurma bağlantılarından
çıkartırken bağlantıları hiçbir zaman vücudunuza doğru
tutmayın. Soğutma maddesi kalıntıları sızabilir.

UYARI

İç cihaz kapağının altında devam eden işletim durumunda
90 °C'ye kadar sıcaklıklar söz konusu olabilir. İşletim
sırasında 60 °C'den yüksek su sıcaklıkları oluşur.

▪ İşletim sırasında veya sonrasında yapı parçalarına
dokunulması halinde yanma tehlikesi söz konusu
olacaktır.

▪ Bakım ve onarım çalışmaları sırasında su çıkışı olması
durumunda ciltle temas ettiğinde haşlanmalar söz
konusu olabilir.

▪ Bakım ve onarım çalışmaları öncesinde iç cihazın
yeterince soğumasını bekleyin.

▪ Koruyucu eldivenler kullanın.

UYARI

Elektrik ileten parçalara dokunulduğunda elektrik çarpabilir
ve hayati tehlikeye yol açabilecek yaralanmalara ve
yanmalara neden olabilir.

▪ Elektrik ileten parçalarda çalışmaya başlamadan önce
tesisin tüm akım devreleri gerilimden ayrılmalı (harici
ana şalteri kapatın, sigortayı ayırın) ve yanlışlıkla
çalıştırılmalarına karşı emniyete alınmalıdır.

▪ Elektrik bağlantısının yapılması ve elektrikli bileşenler
üzerinde yapılması gereken çalışmalar sadece kalifiye
uzman personel tarafından, geçerli normlar ve direktifler
ile enerji tedarik firmasının talimatları dikkate alınarak
gerçekleştirilmelidir.

▪ Cihazın kaplamalarını ve bakım kapaklarını işleri
tamamladıktan sonra tekrar takın

1 Kapağı ve ısı yalıtımını çıkartın (bkz. Böl. 4.4.2).

2 İç cihaz ile buna monte edilmiş tüm aksesuar bileşenlerinin
(Backup-Heater, güneş enerjisi sistemi) fonksiyon kontrolü, her
bir işletim türünde ayrı ayrı sıcaklık göstergesi ve anahtarlama
durumları kontrol edilerek yapılmalıdır.

3 DrainBack tipi bir güneş enerjisi sistemi bağlı ve işletimde ise
bunu kapatın ve kolektörleri boşaltın.

4 İç cihazın iki değerli alternatif bir sistem içerisinde işletilmesi
durumunda; tüm ısı üretecilerini kapatın ve iki değerlilik
regülasyonunu devre dışı bırakın.

5 İç cihaz genel durumunun gözle kontrolü.

6 Boyler suyu hazne dolum seviyesinin gözle kontrolü (dolum
seviyesi göstergesi).

▪ Gerekirse su ilave edilmeli (Böl. 7.2.1), aynı zamanda eksilen
dolum seviyesinin sebebi belirlenmeli ve durdurulmalıdır.

7 Emniyet taşması, tahliye hortumu bağlantısını ve kapak
tahliyesini sızdırmazlık, serbest akış ve eğim bakımından kontrol
edin.

▪ Gerekirse emniyet taşması ve tahliye hortumu temizlenmeli ve
yeniden yerleştirilmelidir, hasarlı parçalar değiştirilmelidir.

BİLGİ

İç cihaz, yapısı gereği bakım ihtiyacı çok düşük bir
üründür. Korozyon koruma düzeneği (örn. galvanik anot)
gerekli değildir. Koruyucu anotların veya boylerin içten
temizlenmesi gibi bakım çalışmaları gerekmez.

8 Emniyet taşması ve tahliye hortumunun bağlantısı sızdırmazlık,
serbest akış ve eğim bakımından kontrol edilmelidir.

▪ Gerekirse emniyet taşması ve tahliye hortumu temizlenmeli ve
yeniden yerleştirilmelidir, hasarlı parçalar değiştirilmelidir.

9 Tüm elektrikli parçalar, bağlantılar ve hatlar kontrol edilmelidir.

▪ Hasarlı parçalar onarılmalı veya değiştirilmelidir.

BİLGİ

Opsiyonlu Backup-Heater'in bağlantı kablosunda bir hasar
görünecek olursa komple Backup-Heater değiştirilmelidir.

Bağlantı kablosu ayrı olarak değiştirilemez.

10 Soğuk beslemesi su basıncının kontrolü (<6 bar)

▪ Gerekirse basınç düşürücü takılmalı ya da ayarlanmalıdır.

11 İç cihaz RoCon+ HP regülasyonunda sistem su basıncı kontrolü.

▪ Gerekli ise ısıtma tertibatının suyunu, basınç göstergesi izin
verilen alana gelene kadar doldurun (bakınız Böl. 7.2.2).

12 Filtreyi/çamur ayırıcıyı kontrol edin ve temizleyin.

13 Asgari akış kontrolü (bkz. Böl. 5.1.4).

14 İç cihaz plastik yüzeyini yumuşak bezler ve aşındırıcı olmayan
bir temizlik çözeltisi ile temizleyin. Agresif çözücü maddeler
içeren temizlik maddeleri kullanmayın (plastik yüzeyin zarar
görmesi).

15 Kapağı tekrar monte edin (bkz. Böl. 4.4.2).

16 Dış cihazın ve iç cihaza bağlı diğer ısıtma bileşenlerinin bakımını
bunlara ait ilgili kurulum ve işletim talimatlarına uygun olarak
gerçekleştirin.

17 Bakım kayıtlarını iç cihazın birlikte gönderilmiş olan işletim el
kitabında doldurun.

7.2 Denetim ve bakım çalışmaları
Kapağı ve boyler haznesini temizleyin
▪ Bakımı kolay plastiğin temizlenmesini için sadece yumuşak bezler

ve aşındırıcı olmayan temizleme maddeleri kullanın.

▪ Agresif çözücü maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın
(plastik yüzeyin zarar görmesi).

7.2.1 Boyler haznesini doldurma, ilave etme

DİKKAT

Boyler haznesinin çok yüksek bir su basıncı veya aşırı
yüksek bir akış hızı ile doldurulması iç cihazın zarar
görmesine neden olabilir.

▪ Dolum işlemini sadece 6 bardan düşük ve 15 l/dak'dan
küçük bir akışı hızı ile gerçekleştirin.
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BİLGİ

Boyler sıcaklığı belirli asgari değerlerin altına inerse, iç
cihazın güvenlik ayarları, düşük dış sıcaklıklarda ısı
pompası işletimini önler

- Dış sıcaklık < -2 °C, asgari boyler sıcaklığı = 30 °C

- Dış sıcaklık < 12 °C, asgari boyler sıcaklığı = 23 °C

Backup-Heater olmadan:

Boyler sıcaklığı harici bir ilave ısıtıcı tarafından gerekli
asgari boyler sıcaklığına ısıtılmalıdır.

Backup-Heater (EKBUxx) ile:

Dış sıcaklık < 12 °C ve boyler sıcaklığı < 35 °C iken
otomatik olarak Backup-Heater (EKBUxx), boyler suyunu
en az 35 °C'ye ısıtmak için devreye alınır.

▪ Backup-Heater ile ısınma işlemini hızlandırmak için,
geçici olarak parametre [Config. add. heat generator] =
"1" ve parametre [Add. power hot water] Backup-
Heater'in azami değerine ayarlanmalıdır [→ Main menu
→ Settings → Ext. source].

▪ Menü [User] içinde parametre [1x Hot Water] seçilmeli
ve çalıştırılmalıdır. Isınma gerçekleştikten sonra
parametre tekrar kapatılmalıdır [→ Main menu → User
→ 1x load].

Kurulu  güneş enerjisi sistemi ile
1 Dolum hortumunu geri akış önleyici ile (1/2") "güneş enerjisi

besleme" bağlantısına (Resim 7-1, poz. 1) bağlayın.

2 İç cihaz boyler haznesine su, taşma bağlantısından
(Resim 7-1, Poz. 23) çıkana kadar doldurulmalıdır.

3 Dolum hortumu geri akış önleyici ile (1/2") tekrar çıkarılmalıdır.

Kurulu  güneş enerjisi sistemi ile
1 KFE vanalı doldurma bağlantısı (Aksesuar: KFE BA) güneş

enerjisi ayar ve pompa ünitesi (EKSRPS4) itibariyle monte edin.

2 Dolum hortumunu geri akış önleyicisi (1/2") ile önceden monte
edilmiş olan KFE vanasına bağlayın.

3 İç cihaz boyler haznesine su, taşma bağlantısından
(Resim 7-1, Poz. 23) çıkana kadar doldurulmalıdır.

4 Dolum hortumu geri akış önleyici ile (1/2") tekrar çıkarılmalıdır.

Resim 7-1 Tampon boylerin doldurulması - bağlı bir DrainBack
güneş enerjisi sistemi olmadan

Poz. Tanımlama
1

 Güneş enerjisi - gidiş
23 Emniyet taşması

Tab. 7-1

7.2.2 Isıtma sisteminin doldurulması, ilave
edilmesi

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

Doldurma işlemi sırasında su olası kaçak noktalarından
sızabilir ve akım ileten parçalarla temas ettiğinde elektrik
çarpmasına neden olabilir.

▪ Doldurma işleminden önce iç cihazı akımsız duruma
getirin.

▪ İlk dolum sonrasında iç cihazı çalıştırmadan önce
şebeke şalterinden, tüm elektrikli parçaların ve bağlantı
noktalarının kuru olup olmadığını kontrol edin.
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UYARI

İçme suyunun kirlenmesi sağlığı tehlikeye atar.

▪ Isıtma tertibatını doldururken kalorifer suyunun içme
suyu hattına geri akmasını önleyin

BİLGİ

Su bağlantısına (bkz. Su bağlantısı) ve su kalitesine (bkz. )
ilişkin bilgileri dikkate alın.

1 Dolum hortumunu (Resim 7-2, Poz. 1) geri akış önleyicisi (1/2")
ve harici bir manometre (yapı tarafında) ile KFE vanasına
(Resim 7-2, Poz. 2) bağlayın ve kaymaya karşı bir hortum
kelepçesi ile emniyete alın.

2 Tahliye hortumunu hava tahliye valfına bağlayın ve cihazdan
uzaklaştırın. Hava tahliye valfını bağlı hortum ile açın, diğer hava
tahliye valfının kapalı olmasını kontrol edin.

3 Besleme hattı su vanasını (Resim 7-2, Poz. 4) açın.

4 KFE vanasını (Resim 7-2, Poz. 2) açın ve manometreyi izleyin.

5 Harici manometrede tesis istenen basıncı (tesis yüksekliği +
2 m, burada 1 m su sütunu = 0,1 bar'a karşılık gelir) elde edilene
kadar tesisi, su ile doldurun. Aşırı basınç valfı tetiklememelidir!

6 Manüel hava tahliye valfını su baloncuksuz şekilde tahliye
olmaya başlar başlamaz kapatın.

7 Su vanasını (Resim 7-2, Poz. 4) kapatın. KFE vanası harici
manometredeki su basıncını okuyabilmek için açık kalmalıdır.

8 İç cihazın elektrik beslemesini devreye alın.

9 Regülasyonda RoCon+ HP, "Operating mode" menüsünde
"Heating" işletim modunu seçin [→ Main menu → Operating
mode].
– İç cihaz başlangıç aşamasından sonra sıcak su ısıtma

işletiminde çalışır.

10 Sıcak su ısıtma işletimi sırasında sürekli olarak harici
manometredeki su basıncını kontrol edin ve gerekirse KFE
vanası (Resim 7-2, Poz. 2) üzerinden su ekleyin.

11 Isıtma sisteminin tamamının havasını, Böl. 5.1.3 içinde
tanımlandığı gibi alın (tesisin ayar valflarını açın. Eş zamanlı
olarak zemin dağıtıcısı üzerinden yerden ısıtma sistemi de
doldurulabilir ve yıkanabilir.).

12 Harici manometredeki su basıncını yeniden kontrol edin ve
gerekirse KFE vanası (Resim 7-2, Poz. 2) üzerinden su ekleyin.

13 Dolum hortumunu (Resim 7-2, Poz. 1) geri akış önleyicisi ile
KFE vanasından (Resim 7-2, Poz. 2) çıkartın.

Resim 7-2 Isıtma devresini doldurun

Poz. Tanımlama
1 Dolum hortumu, geri akış önleyicisi (ve manometre (2))

ile)
2 KFE vanası
3 Küresel vana, kalorifer gidiş suyu
4 Küresel vana, kalorifer dönüş suyu
5.1 Valf tahriki
5.2 Tahrik kilitlemesinin kilit açma tuşu
6 Su vanası
7 Otomatik hava boşaltıcı
8 Manometre
3UV DHW 3 yollu değiştirme vanası
3UVB1 3 yollu karıştırma vanası
MAG Diyafram genleşme kabı

Tab. 7-2 Açılım: Resim 7-2

(2) daha önceden ısıtma sistemine monte edilmemişse
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8 Hatalar ve arızalar
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

Elektrostatik yükler aşırı gerilimlere neden olabilir ve bunlar
elektronik bileşenlere zarar verebilir.

▪ Kumanda alanı kartına dokunmadan önce potansiyel
dengelemesinden emin olun.

8.1 Hatanın algılanması ve arızanın
giderilmesi

İç cihazın elektroniği bir hatayı durum göstergesinde kırmızı bir
aydınlatma, ekranda hata ekranının gösterilmesi ve başlangıç
ekranında hata sembolünün görüntülenmesi ile gösterir.

Arızaları giderme: Hata kodu E90XX

Bir hata sıfırlaması yapılabilir. Aynı hata kısa süre içinde tekrar
görüntülenirse hata nedeni bir uzman tarafından aranmalı ve
giderilmelidir. Bu arada bir acil durum işletimi sürdürülebilir.

Arızaları giderme: Diğer hata kodları

Hata nedeni bir uzman tarafından aranmalı ve giderilmelidir. Bu
arada bir acil durum işletimi sürdürülebilir.

8.2 Olası arızaların özeti
Arıza Olası neden Giderme olanağı

Tesis devre dışı (ekran
göstergesi yok, RoCon
BM2C üzerindeki
işletim LEDi kapalı)

şebeke gerilimi yok ▪ Tesisin harici ana şalterini açın.

▪ Tesisin sigorta(larını) açın.

▪ Tesisin sigorta(larını) yenileyin.

Zamanlama
programları çalışmıyor
veya programlanmış
olan zamanlamalar
yanlış zamanda
uygulanıyor.

Tarih ve saat doğru bir şekilde ayarlanmamış. ▪ Tarihi ayarlayın.

▪ Saati ayarlayın.

▪ Haftanın günü-zamanlama atamasını kontrol edin.
Yanlış işletim türü ayarlanmış. ▪ İşletim türü "Automatic 1" veya "Automatic 2" ayarlama

Bir anahtarlama süresi sırasında kullanıcı tarafından
manüel bir ayar yapılmış (örn. istenen sıcaklığın
değiştirilmesi, işletim türünün değiştirilmesi)

1 Menü "Operating mode" seçin [→ Main menu → Operating
mode].

2 Doğru işletim türünü seçin.
Ayar, girişlere tepki
vermiyor

Ayarın işletim sistemi çökmüş. ▪ Ayarı RESET edin. Bunun için tesisi en az 10 s kadar akım
beslemesinden ayırın ve sonrasında yeniden çalıştırın.

İşletim verileri
güncellenmiyor

Ayarın işletim sistemi çökmüş. ▪ Ayarı RESET edin. Bunun için tesisi en az 10 s kadar akım
beslemesinden ayırın ve sonrasında yeniden çalıştırın.

Kalorifer ısınmıyor Isıtma işletimi talebi kapalı (örn. zamanlama
programı iniş aşamasında bulunuyor, dış sıcaklık
çok yüksek, opsiyonlu Backup-Heater (EKBUxx) için
parametreler yanlış ayarlanmış, sıcak su talebi aktif)

▪ İşletim türü ayarını kontrol edin.

▪ Talep parametrelerini kontrol edin.

▪ Ayardaki tarih, saat ve zamanlama programı ayarlarını kontrol
edin.

Soğutma maddesi kompresörü çalışmıyor. ▪ Kurulu Backup-Heater (EKBUxx) var ise:

▪ Backup-Heater dönüş suyu sıcaklığını en az 15 °C olacak
şekilde ısıtıp ısıtmadığını kontrol edin (düşük bir dönüş suyu
sıcaklığında ısı pompası önce Backup-Heater'i bu asgari geri
akış sıcaklığına ulaşmak için kullanır).

▪ Backup-Heater (EKBUxx) şebeke beslemesini kontrol edin.

▪ Backup-Heater (EKBUxx) termal koruma şalteri (STB)
tetikledi. Serbest bırakın.

Tesis "soğutma" işletim durumunda bulunuyor. ▪ İşletim modunu "Heating" olarak değiştirin.

Düşük tarife şebeke bağlantısı ayarları ve elektrik
bağlantıları birbirine uygun değil.

▪ HT/NT fonksiyonu etkin ve parametre [HT/NT contact] yanlış
ayarlandı.

▪ Farklı yapılandırmalar da mümkündür ancak bunların kurulum
yerinde mevcut olan düşük tarife şebeke bağlantısı türüne
uygun olmaları gerekmektedir.

▪ Parametre [Smart grid] etkin ve bağlantılar yanlış yapılmış.
Elektrik tedarik şirketi yüksek tarife sinyali
göndermiş.

▪ Elektrik beslemesini yeniden devreye sokacak olan yeni bir
düşük tarife sinyali bekleyin.
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Arıza Olası neden Giderme olanağı
Kalorifer yeterince
ısınmıyor

Su akışı düşük. ▪ Su devresinin tüm kesme vanalarının tamamen açık olup
olmadığını kontrol edin.

▪ Su filtresinin kirlenip kirlenmediğini kontrol edin.

▪ Genleşme deposunun arızalı olup olmadığını kontrol edin.

▪ Isıtma sisteminin ve cihazın dahili sirkülasyon pompasının
havasını tamamen alın.

▪ Regülasyonda (Menü "Information") yeterli su basıncının
(> 0,5 bar) olup olmadığını kontrol edin, gerekirse kalorifer
suyuna ilave yapın.

▪ Su devresindeki direncin pompa için fazla yüksek olup
olmadığını kontrol edin (bkz. Böl. 10).

İstenen değer aralıkları çok düşük. [→ Main menu → Configuration → Heating] içinde:

▪ [Heat-Slope] parametresini arttırın.

▪ [HZU max. temperature] parametresini arttırın.

▪ [Max. feed temperature] parametresini arttırın.
Hava durumuna bağlı gidiş suyu sıcaklığı ayarı aktif. ▪ Parametre [Heat limit heating mode], [Heat-Slope] [→ Main

menu → Configuration → Heating] içinde kontrol edin.
Opsiyonlu Backup-Heater (EKBUxx) veya alternatif
ilave ısıtıcı çalıştırılmamış.

▪ Backup-Heater (EKBUxx) şebeke beslemesini kontrol edin.

▪ Backup-Heater (EKBUxx) termal koruma şalteri (STB)
tetikledi. Serbest bırakın.

▪ Parametre [Config. add. heat generator] ve [Add. power stage
1] ve [Add. power stage 2] kontrol edin [→ Main menu
→ Settings → Ext. source].

Isıtma sistemindeki su miktarı yetersiz ▪ Genleşme deposundaki ön basıncı ve su basıncını kontrol
edin, gerekli ise kalorifer suyuna ekleme yapın ve ön basıncı
yeniden ayarlayın (bkz. Böl. 7.2.2).

Sıcak su hazırlama işlemi, ısı pompasının
performansını çok fazla tüketiyor.

▪ Parametre [Config. add. heat generator] ayarlarını kontrol
edin [→ Main menu → Settings → Ext. source].

▪ Parametre [Add. power hot water] ayarlarını kontrol edin
[→ Main menu → Settings → Ext. source].

Sıcak su ısınmıyor Sıcak su hazırlama kapalı (örn. zamanlama
programı iniş aşamasında bulunuyor, sıcak su
hazırlama ile ilgili parametreler yanlış ayarlanmış).

▪ İşletim türü ayarını kontrol edin.

▪ Talep parametrelerini kontrol edin.

Boyler dolum ısısı fazla düşük. ▪ Sıcak su istenen sıcaklığını artırın.

Musluktan su alma yüksek. ▪ Musluktan su almayı düşürün, akışı sınırlandırın.

Isı pompasının performansı düşük. ▪ Oda ısıtması ve sıcak su hazırlama ile ilgili zamanlamaları
kesişmeler ile ilgili olarak kontrol edin.

Isıtma sistemindeki su miktarı yetersiz. ▪ Genleşme deposundaki ön basıncı ve su basıncını kontrol
edin, gerekli ise kalorifer suyuna ekleme yapın ve ön basıncı
yeniden ayarlayın.

Opsiyonlu Backup-Heater (EKBUxx) veya alternatif
ilave ısıtıcı çalıştırılmamış.

▪ Backup-Heater (EKBUxx) şebeke beslemesini kontrol edin.

▪ Backup-Heater (EKBUxx) termal koruma şalteri (STB)
tetikledi. Serbest bırakın.

▪ Parametre [Config. add. heat generator] ve [Add. power stage
1] ve [Add. power stage 2] kontrol edin [→ Main menu
→ Settings → Ext. source].
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Arıza Olası neden Giderme olanağı
Oda soğutması
soğutmuyor

Su akışı düşük. ▪ Su devresinin tüm kesme vanalarının tamamen açık olup
olmadığını kontrol edin.

▪ Su filtresinin kirlenip kirlenmediğini kontrol edin.

▪ Genleşme deposunun arızalı olup olmadığını kontrol edin.

▪ Isıtma sisteminin ve cihazın dahili sirkülasyon pompasının
havasını tamamen alın.

▪ Regülasyonda [→ Main menu → Information → Overview
→ Psyst] yeterli su basıncının (>0,5 bar) olup olmadığını
kontrol edin, gerekirse kalorifer suyuna ilave yapın.

▪ Su devresindeki direncin pompa için fazla yüksek olup
olmadığını kontrol edin (bkz. Böl. 10).

"Cooling" kapalı (örn. oda termostatı "Cooling"
talimatı veriyor ancak zamanlama programı iniş
aşamasında bulunuyor, dış ortam sıcaklığı fazla
düşük).

▪ İşletim türü ayarını kontrol edin.

▪ Talep parametrelerini kontrol edin.

▪ Ayardaki tarih, saat ve zamanlama programı ayarlarını kontrol
edin.

Soğutma maddesi kompresörü çalışmıyor. ▪ Kurulu Backup-Heater (EKBUxx) var ise:

▪ Backup-Heater dönüş suyu sıcaklığını en az 15 °C olacak
şekilde ısıtıp ısıtmadığını kontrol edin (düşük bir dönüş suyu
sıcaklığında ısı pompası önce Backup-Heater'i bu asgari geri
akış sıcaklığına ulaşmak için kullanır).

▪ Backup-Heater (EKBUxx) şebeke beslemesini kontrol edin.

▪ Backup-Heater (EKBUxx) termal koruma şalteri (STB)
tetikledi. Serbest bırakın.

Tesis "Heating" işletim modunda bulunuyor. ▪ İşletim modunu "Cooling" olarak değiştirin.

Dış ortam sıcaklığı < 4 °C ▪ Isı pompası otomatik olarak "Heating" işletim moduna geçiş
yaparak dış ortam sıcaklığının daha da düşmesi durumunda
donmaya karşı koruma sağlamak üzere önlem aldı. Oda
soğutması mümkün değil.

Oda soğutmasındaki
soğutma performansı
düşük

Su akışı düşük. ▪ Su devresinin tüm kesme vanalarının tamamen açık olup
olmadığını kontrol edin.

▪ Su filtresinin kirlenip kirlenmediğini kontrol edin.

▪ Genleşme deposunun arızalı olup olmadığını kontrol edin.

▪ Isıtma sisteminin ve cihazın dahili sirkülasyon pompasının
havasını tamamen alın.

▪ Regülasyonda [→ Main menu → Information → Overview
→ Psyst] yeterli su basıncının (>0,5 bar) olup olmadığını
kontrol edin, gerekirse kalorifer suyuna ilave yapın.

▪ Su devresindeki direncin pompa için fazla yüksek olup
olmadığını kontrol edin.

Isıtma sistemindeki su miktarı yetersiz. ▪ Genleşme deposundaki ön basıncı ve su basıncını kontrol
edin, gerekli ise kalorifer suyuna ekleme yapın ve ön basıncı
yeniden ayarlayın.

Isıtma sistemindeki soğutma maddesi miktarı düşük
veya yüksek.

▪ Soğutma maddesi devresindeki düşük veya yüksek soğutma
maddesi miktarının nedenlerini araştırın.

▪ Soğutma maddesi miktarının düşük olması durumunda
soğutma maddesi devresini sızdırma ile ilgili olarak kontrol
edin, onarın ve soğutma maddesi ekleyin.

▪ Soğutma maddesi miktarının yüksek olması durumunda
soğutma maddesini geri dönüştürün ve doğru miktarda
sisteme yeniden doldurun.
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Arıza Olası neden Giderme olanağı
Cihazın dahili
sirkülasyon pompası
aşırı yüksek çalışma
sesleri çıkartıyor

Su devresinde hava. ▪ Isıtma sisteminin ve cihazın dahili sirkülasyon pompasının
havasını tamamen alın.

Titreşimlerden kaynaklanan ses oluşumu. ▪ İç cihazı, onun bileşenlerini ve kapakları doğru sabitleme ile
ilgili kontrol edin.

Dahili sirkülasyon pompasında depolama kaynaklı
hasar

▪ Dahili sirkülasyon pompasını yenileyin.

Pompa girişindeki su basıncı düşük. ▪ Regülasyon da [→ Main menu → Information → Overview] su
basıncının (> 0,5 bar) yeterli olup olmadığını kontrol edin.

▪ Manometrenin kurallara uygun şekilde çalışıp çalışmadığını
kontrol edin (harici bir manometrenin bağlanması).

▪ Genleşme deposundaki ön basıncı ve su basıncını kontrol
edin, gerekli ise kalorifer suyuna ekleme yapın ve ön basıncı
yeniden ayarlayın.

Emniyet aşırı basınç
valfı sızdırıyor veya
sürekli açık kalıyor

Genleşme deposu arızalı. ▪ Genleşme deposunu yenileyin.

Isıtma sistemindeki su basıncı fazla yüksek. ▪ Regülasyonda [→ Main menu → Information → Overview], su
basıncının belirtilen azami basıncın altında olup olmadığını
kontrol edin. Gerekiyorsa basıncının izin verilen orta seviyeli
alana gelmesini sağlayacak kadar su boşaltın.

Emniyet aşırı basınç valfı sıkışmış. ▪ Emniyet aşırı basınç valfını kontrol edin ve gerekiyorsa
yenileyin.

▪ Emniyet aşırı basınç valfındaki kırmızı düğmeyi saat
yönünün tersi yönde çevirin. Tıkırdayan bir ses duyulacak
olursa emniyet aşırı basınç valfının değiştirilmesi gerekir.

Tab. 8-1 Olası arızalar

8.3 Hata kodları
Kod Parça/Tanımlama Hata Olası arıza giderme
E75 Gidiş suyu sıcaklığı

sensörü tV, BH

Gidiş suyu sıcaklığı sensöründe arıza Gidiş suyu sıcaklığı sensörü arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E76 Boyler sıcaklık sensörü

tDHW1

Boyler sıcaklık sensörü hatası Boyler sıcaklık sensörü tDHW1 veya bağlantı kablosu
arızalı veya bağlı değil.

▪ Kontrol edin, yenileyin.

▪ [Tank temperature sensor] ayarını kontrol edin.
E81 Devre kartı RoCon BM2C İletişim hatası EEPROM'daki parametre kaydı sorunlu.

▪ Servis uzmanı ile iletişim kurun.
E88 Devre kartı RoCon BM2C Harici flaş bellekteki parametre kaydı sorunlu.

▪ Servis uzmanı ile iletişim kurun.
E91 Bağlı CAN modülleri Bir CAN modülünün bus kodu çift olarak mevcut,

benzersiz veri bus adresini ayarlayın.
E128 Dönüş suyu sıcaklığı

sensörü tR1

Dönüş suyu sıcaklığı sensöründe arıza Akış sensörü FLS'deki dönüş suyu sıcaklığı sensörü
tR1 veya bağlantı kablosu arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E129 Basınç sensörü DS Basınç sensöründe arıza Basınç sensörü DS arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
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Kod Parça/Tanımlama Hata Olası arıza giderme
E198 Akış sensörü FLS

3 yollu değiştirme vanası
3UVB1

Akış ölçümü mantıklı değil Arıza, 3 yollu vana 3UVB1 Bypass konumunda
olduğunda, cihazın dahili sirkülasyon pompası
çalışırken ancak fazla düşük bir hacim akışı
ölçüldüğünde ortaya çıkar.

Gerekli olan asgari su akışı:

▪ İşletim modu "Heating": 600 l/h

▪ İşletim modu "Cooling": 840 l/h

▪ Otomatik buz çözme fonksiyonu aktif: 1020 l/h

▪ Isıtma sisteminde hava.

▪ Havasını alın.

▪ Cihazın dahili sirkülasyon pompası çalışmıyor.

▪ Elektrik bağlantısını ve düzenleme ayarlarını
kontrol edin. Sirkülasyon pompasının arızalı
olması durumunda yenisiyle değiştirin.

▪ Akış sensörü FLS kirli, tıkanmış.

▪ Kontrol edin, temizleyin.

▪ Akış sensörü FLS arızalı.

▪ 3 yollu değiştirme vanası 3UVB1 valf tahriki
arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E200 Elektrikli bileşenler İletişim hatası RoCon BM2C ve devre kartı A1P arasındaki iletişim

sorunlu.

▪ Kablolama veya bağlantılar, kötü temas.

▪ Kontrol edin, yenileyin
E8005 Basınç sensörü DS Isıtma sistemindeki su basıncı yetersiz Su basıncı izin verilen asgari değerin altında kaldı.

▪ Isıtma sisteminde yetersiz su.

▪ Isıtma sistemini sızıntılarla ilgili olarak kontrol
edin, su ilave edin.

▪ Basınç sensörü DS arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E8006 Basınç sensörü DS Kalorifer sistemindeki basınç düşüşü fazla yüksek Çok yüksek basınç düşüşü.

▪ Isıtma sistemini sızıntılarla ilgili olarak kontrol
edin.

▪ Basınç sensörü DS arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E8007 Basınç sensörü DS Kalorifer sistemindeki su basıncı fazla yüksek Su basıncı izin verilen azami değeri aştı.

▪ Isıtma sisteminde çok fazla su.

▪ Suyu tahliye edin.

▪ Basınç sensörü DS arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E8100 Elektrikli bileşenler İletişim Isı pompası çalışmasından sonraki başlatma

başarısız.

Devre kartı A1P arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E9000 Dahili geçici bildirim Kurallara uygun tesis işletimi için geçerli değil.
E9001 Dönüş suyu sıcaklığı

sensörü tR2

Dönüş suyu sensöründe arıza Sensör veya bağlantı kablosu arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E9002 Gidiş suyu sıcaklığı

sensörü tV1 veya tV, BH

Gidiş suyu sensörü arızası Sensör veya bağlantı kablosu arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
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Kod Parça/Tanımlama Hata Olası arıza giderme
E9003 Donma koruması

fonksiyonunda arıza
Plaka ısı eşanjörü (PWT) Ölçüm değeri tV1 < 0 °C

▪ Plaka ısı eşanjörü ile ilgili donma koruması
fonksiyonunun düşük su akışı nedeniyle devre
dışı kalması. Bakınız arıza kodu E9004 / 7H.

▪ Plaka ısı eşanjörü ile ilgili donma koruması
fonksiyonunun sistemde eksik olan soğutma
maddesi nedeniyle devre dışı kalması. Bakınız
hata kodu E9015 / E4.

E9004 Akış sensörü FLS Akış arızası Su akışı çok düşük veya hiç yok.

Gerekli olan asgari akış: bakınız Böl. 5

Aşağıdaki hususları kontrol edin:

▪ Su devresinin tüm kesme vanalarının komple açık
olması gerekmektedir.

▪ Opsiyonlu su filtreleri kirli olmamalıdır.

▪ Isıtma sistemi işletim aralığı içerisinde
çalışmalıdır.

▪ Isıtma sistemi ve cihazın dahili sirkülasyon
pompasının havasının tamamen alınmış olması
gerekmektedir.

▪ Ayarda su basıncının (> 0,5 bar) yeterli olup
olmadığını kontrol edin. [→ Main menu
→ Information →  Overview → Psyst]

▪ 3 yollu değiştirme vanası 3UVB1 fonksiyonun
kontrolü: 3UVB1 gerçek konumunu gösterilen
konumla karşılaştırın [→ Main menu
→ Information →  Overview → BPV].

▪ Bu arıza çözdürme işletiminde oda ısıtması
işletim modunda mı yoksa sıcak su hazırlama
işletim modunda mi görülüyor? Opsiyonlu
Backup-Heater varsa: bunun akım beslemesini ve
sigortalarını kontrol edin.

▪ Sigortaları kontrol edin (devre kartı A1P üzerinde
pompa sigortası (FU1) ve devre kartı RoCon
BM2C üzerinde devre kartı sigortası (F1)).

▪ FLS akış sensörünü kirlenme ve fonksiyonu ile
ilgili olarak kontrol edin, gerekirse temizleyin,
yenileyin.

▪ Plaka eşanjöründe donma hasarı (harici cihaz)
E9005 Gidiş suyu sıcaklığı

sensörü tV, BH

Gidiş suyu sıcaklığı tV, BH > 75 °C Backup-Heater gidiş suyu sıcaklığı (tV, BH) çok
yüksek.

▪ Gidiş suyu sıcaklığı sensörü yanlış değerler
sağlıyor. Sıcaklık sensörü veya bağlantı kablosu
arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.

▪ Temas sorunu A1PKöprü X3A üzerinde.

E9006 Gidiş suyu sıcaklığı
sensörü tV, BH

Gidiş suyu sıcaklığı tV, BH > 65 °C

E9007 Devre kartı A1P Kart IG arızalı Isı pompası dış cihazı ve ısı pompası dahili cihaz
arasındaki iletişimde sorun var.

▪ Elektromanyetik etkiler.

▪ Reset yapın.

▪ Devre kartı A1P arızalı.

▪ Devre kartı A1P'yi yenileyin.
E9008 Sıcaklık sensörü (soğutma

maddesi sıvı tarafı) tL2

Soğutma maddesi sıcaklığı, geçerli alanın dışında Plaka eşanjöründe ısı alışı yok.

▪ Akışı kontrol edin.

▪ Akışta sorun yoksa soğutma maddesi sıcaklığı
sensörünü yenileyin.

E9009 Opsiyonel: STB Backup-
Heater (EKBUxx)

STBHata Backup-Heater (EKBUxx) içindeki termal koruma
şalteri (STB) tetikledi.

▪ STB konumunu kontrol edin ve serbest bırakın.
E9010 A1P kartı üzerinde köprü A1P kartı üzerinde "X21A" bağlantı soketinin

köprüsü yok.

▪ Köprü fişini takın.
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E9011 Akış sensörü FLS Akış sensörü hatası Akış sensörü FLS arızalı.

▪ Akış sensörü FLS'yi yenileyin.
E9012 Soğutma maddesi sıcaklığı

sensörü
Soğutma maddesi sıcaklığı sensörü hatası Ölçüm değeri izin verilen aralığın dışında. Sensör

veya bağlantı kablosu arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E9013 Isı pompası dış cihazın ana

kartı
Kart AG arızalı ▪ Isı pompası dış cihazdaki ana kart arızalı.

▪ Vantilatör motoru arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E9014 Soğutma maddesi

sistemindeki yüksek basınç
şalteri S1PH

PSoğutma maddesi yüksek Soğutma maddesi sistemindeki basınç yüksek.

▪ Yüksek basınç şalteri S1PH veya vantilatör
motoru arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.

▪ Kablolamada kötü temas.

▪ Isıtma sistemindeki akış yetersiz.

▪ Doldurulan soğutma maddesi miktarı yüksek.

▪ Kontrol edin, yenileyin.

▪ Isı pompası dış cihazdaki servis valfları
açılmamış.

▪ Servis valflarını açın.
E9015 Isı pompası dış cihazdaki

basınç sensörü S1NPH
PSoğutma maddesi düşük Soğutma maddesi sistemindeki basınç düşük.

▪ Soğutma maddesi miktarı yetersiz.

▪ Kontrol edin, sebebi ortadan kaldırın, soğutma
maddesi ekleyin.

▪ Isı pompası dış cihazdaki basınç sensörü S1NPH
arızalı.

▪ Isı pompası dış cihazdaki lamel ısı eşanjörü
sıcaklık sensörü R4T arızalı.

▪ Isı pompası dış cihazdaki manyetik valf açılmıyor.

▪ Isı pompası dış cihazdaki ana kart arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E9016 Soğutma maddesi

kompresöründeki elektronik
aşırı yük koruması

Kompresör yük koruması Soğutma maddesi kompresörü aşırı yük koruması
tetikledi. Soğutma maddesi devresinde yüksek ve
alçak basınç tarafı arasında yüksek basınç farkı
(> 26 bar).

▪ Soğutma maddesi kompresörü arızalı.

▪ Isı pompası dış cihazdaki dönüştürücü kartı
arızalı.

▪ Soğutma maddesi kompresörü / dönüştürücü
kablolaması, kötü temas.

▪ Doldurulan soğutma maddesi miktarı yüksek.

▪ Kontrol edin, yenileyin.

▪ Isı pompası dış cihazdaki servis valfları
açılmamış.

▪ Servis valflarını açın.
E9017 Isı pompası dış cihazdaki

vantilatör motoru
Vantilatör bloke olmuş ▪ Isı pompası dış cihazdaki bir vantilatör bloke

olmuş.

▪ Vantilatörü kirlenme etkisi veya blokajlar ile ilgili
kontrol edin, gerekiyorsa temizleyin ve
çalışmasını sağlayın.

▪ Vantilatör motoru arızalı.

▪ Vantilatör motoru kablolaması, kötü temas.

▪ Vantilatör motorunda aşırı gerilim.

▪ Isı pompası dış cihazdaki sigorta arızalı.

▪ Isı pompası dış cihazdaki dönüştürücü kartı
arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
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E9018 Elektronik genleşme valfı Genleşme valfi Isı pompası dış cihazdaki elektronik genleşme valfı

arızalı, yenileyin.
E9019 Boyler sıcaklık sensörü

tDHW2

Sıcak su sıcaklığı > 85 °C Boyler sıcaklık sensörü tDHW2 85 °C'nin üzerinde bir
sıcaklık değeri veriyor.

Sensör veya bağlantı kablosu arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E9020 Isı pompası dış cihazdaki

soğutma maddesi
kompresöründeki R2T çıkış
sıcaklığı sensörü (sıcak gaz
sensörü) yüksek

TEvaporatör yüksek ▪ Soğutma maddesi kompresöründeki çıkış sıcaklık
sensörü R2T veya bağlantı kablosu arızalı.

▪ Soğutma maddesi kompresörü arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.

E9021 Isı pompası dış cihazdaki
yüksek basınç şalteri S1PH

HPSSistemi ▪ Yüksek basınç şalteri S1PH arızalı.

▪ Isı pompası dış cihazdaki ana kart arızalı.

▪ Kablolama, kötü temas.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E9022 Isı pompası dış cihazdaki

dış sıcaklık sensörü R1T
ATSensöründe hata Sensör veya bağlantı kablosu arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E9023 Boyler sıcaklık sensörü

tDHW1 veya tDHW2

WWSensöründe hata

E9024 Isı pompası dış cihazdaki
basınç sensörü S1NPH

Basınç sensörü

E9025 Isı pompası dış cihazdaki
çıkış sıcaklık sensörü R2T

Dönüş suyu sensöründe arıza

E9026 Isı pompası dış cihazdaki
emiş sıcaklık sensörü R3T

Emiş borusu sensörü hatası

E9027 Isı pompası dış cihazdaki
lamel ısı eşanjörü sıcaklık
sensörü R5T

AircoilSensörü Defrost

E9028 Isı pompası dış cihazdaki
lamel ısı eşanjörü sıcaklık
sensörü R4T

(sadece 11-16 kW tesiste)

AircoilSensörü Sıcakl.

E9029 Isı pompası dış cihazdaki
sıvı tarafı sıcaklık sensörü
R6T

Soğukluk sensörü AG'de hata
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E9030 Isı pompası dış cihazdaki

dönüştürücü kartındaki
sıcaklık sensörü R10T

(sadece 11-16 kW tesiste)

Elektrik arızası Isı pompası dış cihazda aşırı yüksek sıcaklık.

▪ Çok yüksek dış sıcaklık.

▪ Dönüştürücü kartının soğutması yetersiz.

▪ Hava emişi kirlenmiş / tıkanmış.

▪ Isı pompası dış cihazdaki dönüştürücü kartı
arızalı.

▪ Dönüştürücü kartındaki sıcaklık sensörü arızalı,
X111A soket bağlantısı doğru değil.

▪ Kontrol edin, sebebi ortadan kaldırın, yenileyin.

▪ Gerekirse servis uzmanı ile iletişim kurun.
E9031 Elektrikli bileşenler aşırı

gerilim hatası
Hata 15 kereden daha az görülürse, iç cihazın
fonksiyon güvenliği yine de sağlanmış olur.

▪ Sürekli devam eden cihazın kendi kendini
denetimi sırasında arada bir ortaya çıkan bildirim.

▪ Ek bir önlem gerekli değildir.

Hata 15 kez ortaya çıkarsa bu hata nedeniyle
sistem kilitlenir ve bunun aşağıdaki gibi nedenleri
olabilir:

▪ Güncel şebeke aşırı gerilimi.

▪ Soğutma maddesi kompresörü tıkanmış veya
arızalı.

▪ Isı pompası dış cihazdaki dönüştürücü kartı
arızalı.

▪ Kablolama, kötü temas.

▪ Isı pompası dış cihazdaki servis valfları
açılmamış.

▪ Kontrol edin, sebebi ortadan kaldırın, yenileyin.

▪ Gerekirse servis uzmanı ile iletişim kurun.
E9032 Elektrikli bileşenler ▪ Soğutma maddesi kompresörü arızalı.

▪ Isı pompası dış cihazdaki dönüştürücü kartı
arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.

▪ Gerekirse servis uzmanı ile iletişim kurun.
E9033 ▪ Soğutma maddesi kompresörü tıkanmış veya

arızalı.

▪ Soğutma maddesi kompresörü çalışmaya
başlamadan önce yüksek ve alçak basınç tarafları
arasında fazla yüksek basınç farkı.

▪ Isı pompası dış cihazdaki servis valfları
açılmamış.

▪ Kontrol edin, sebebi ortadan kaldırın, yenileyin.

▪ Gerekirse servis uzmanı ile iletişim kurun.
E9034 İletişim hatası – Isı pompası dış cihazdaki dahili

iletişim arızalı.

▪ Elektromanyetik etkiler.

▪ Reset yapın.

▪ Isı pompası dış cihazdaki ana kart arızalı.

▪ Isı pompası dış cihazdaki dönüştürücü kartı
arızalı.

▪ Vantilatör motoru arızalı.

▪ Kablolama, kötü temas.

▪ Kontrol edin, sebebi ortadan kaldırın, yenileyin.

▪ Gerekirse servis uzmanı ile iletişim kurun.
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E9035 Isı pompası dış cihazdaki

dönüştürücü kartı
Kart AG arızalı Şebeke bağlantısından besleme gerilimi gelmiyor.

▪ Isı pompası dış cihazdaki dönüştürücü kartı
arızalı.

▪ Kontrol edin, sebebi ortadan kaldırın, yenileyin.

▪ Gerekirse servis uzmanı ile iletişim kurun.
E9036 Isı pompası dış cihazdaki

dönüştürücü kartındaki
sıcaklık sensörü R10T

(sadece 11-16 kW tesiste)

Elektrik arızası Isı pompası dış cihazda aşırı sıcaklık

▪ Isı pompası dış cihazdaki dönüştürücü kartı
arızalı.

▪ Dönüştürücü kartındaki sıcaklık sensörü arızalı,
X111A soket bağlantısı doğru değil.

▪ Kontrol edin, sebebi ortadan kaldırın, yenileyin.

▪ Gerekirse servis uzmanı ile iletişim kurun.
E9037 Performans ayarı Isı pompası dış cihaz ile ilgili performans ayarı hatalı ▪ Servis uzmanı ile iletişim kurun.
E9038 Isı pompası dış cihaz

sensör ve parametre
ayarları

Soğutma maddesi eksik Soğutma maddesi kaybı.

▪ Soğutma maddesi miktarı yetersiz. Bakınız hata
kodu E9015 / E4.

▪ Soğutma maddesi hattında tıkanıklık veya kaçak.

▪ Kontrol edin, sebebi ortadan kaldırın, soğutma
maddesi ekleyin.

E9039 Düşük/Aşırı gerilim Şebeke gerilimi izin verilen aralığın dışında

▪ Bir elektrik kesintisinden az sonra ortaya çıkan
istisnai bir hata.

▪ Hata giderme işlemi gerekli değildir.

▪ Isı pompası dış cihazdaki dönüştürücü kartı
arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.

▪ Gerekirse servis uzmanı ile iletişim kurun.
E9041 Aktarım hatası Elektrikli bileşenler Isı pompası dış cihazı ve ısı pompası dahili cihaz

arasındaki iletişimde sorun var.

▪ Kablolama veya bağlantılar, kötü temas.

▪ Bağlı bir ısı pompası dış cihaz yok.

▪ Devre kartı A1P arızalı.

▪ Isı pompası dış cihazdaki ana kart arızalı.

▪ Kontrol edin, yenileyin.
E9042 Devre kartı A1P ve RoCon BM2C arasındaki

iletişimde hata.

▪ Bakınız hata kodu E200.
E9043 Ana kart ile ısı pompası dış cihazın dönüştürücü

kartı arasındaki iletişimde hata.

▪ Isı pompası dış cihazdaki ana kart arızalı.

▪ Isı pompası dış cihazdaki dönüştürücü kartı
arızalı.

▪ Kablolama, kötü temas.

▪ Kontrol edin, sebebi ortadan kaldırın, yenileyin.
E9044 Devre kartı A1P'nin yapılandırması ısı pompası dış

cihaza uymuyor

▪ Devre kartı A1P'yi yenileyin.

▪ Gerekirse servis uzmanı ile iletişim kurun.
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E9045 Yazılım Isıtma süresi WW Sıcak su ısıtma > 6 Saat

▪ Isıtıcı rezistansı kontrol edin.

▪ Akım beslemesinin talimatlara uygun olup
olmadığını kontrol edin. Frekans dalgalanmaları
olup olmadığını kontrol edin.

▪ Devre kartındaki sigortaları kontrol edin.

▪ Sıcak su tüketimini kontrol edin (fazla olabilir).

▪ Binadaki sıcak su vanasını kontrol edin.

▪ Hydro devre kartındaki EEPROM ve yazılımın
uyumlu olduğunu teyit edin.

E9046 Yazılım Kompresör çalışması Sistem 5 dakika içerisinde 16 kez akım dalgalanma
şeklinin anormal olduğunu algıladı

▪ Akım beslemesinin talimatlara uygun olup
olmadığını kontrol edin. Frekans dalgalanmaları
olup olmadığını kontrol edin.

▪ Kompresörü kontrol edin.

▪ Kompresörün bağlantısını ve kablolamasını
kontrol edin.

▪ Genleşme valfının işletimini kontrol edin (sıvı geri
akışı).

▪ Soğutma maddesi dolum miktarını ve kaçakların
olup olmadığını kontrol edin.

▪ Akım beslemesinin sıfırlanmasından sonra
hatanın, kompresör devrede olmadığında da
ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol edin: genleşme
valfını kontrol edin.

E9047 Yazılım Aşırı gerilim Sistem 5 dakika içerisinde 16 kez kompresöre bir
aşırı akım > 20 A > 2,5 saniye için tespit ediyor

▪ Kompresörü kontrol edin.

▪ Kompresörün bağlantısını ve kablolamasını
kontrol edin.

▪ Genleşme valfının işletimini kontrol edin (sıvı geri
akışı).

▪ Soğutma maddesi dolum miktarını ve kaçakların
olup olmadığını kontrol edin.

▪ Güç transistörünü kontrol edin.

▪ Dış dönüştürücü devre kartını kontrol edin.

▪ Akım akış LED’inin düzenli aralıklar yanıp
söndüğünü kontrol edin.

▪ Doğru yedek parçanın monte edilip edilmediğini
kontrol edin.

▪ Dış ana devre kartının bir akım beslemesi alıp
almadığını kontrol edin.

▪ Akım beslemesinin talimatlara uygun olup
olmadığını kontrol edin. Frekans dalgalanmaları
olup olmadığını kontrol edin.
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E9048 4 yollu valf 4 yollu valf 5 dakikalık bir işletimden sonra 10 dakikalığına

aşağıdaki koşul devreye giriyor:

Isıtma: Kondansatör sıcaklığı eksi çıkış suyu
sıcaklığı < -10 °C

▪ Isı eşanjöründeki çıkış suyu termistörünü kontrol
edin.

▪ Soğutma maddesi sıvı tarafının termistörünü
kontrol edin.

▪ Akım akış LED’inin düzenli aralıklar yanıp
söndüğünü kontrol edin.

▪ Doğru yedek parçanın monte edilip edilmediğini
kontrol edin.

▪ Dış ana devre kartının bir akım beslemesi alıp
almadığını kontrol edin.

▪ 4 yollu valfın bobinini/kablo demetini kontrol edin.

▪ 4 yollu valfın gövdesini kontrol edin.

▪ Soğutma maddesi eksiğini kontrol edin. Bir
sızdırmazlık kontrolü uygulayın.

▪ Soğutma maddesinin kalitesini kontrol edin.

▪ Kesme vanalarını kontrol edin.

▪ Hydro devre kartının gerilim ile beslenip
beslenmediğini kontrol edin.

E9049 Evaporatördeki sıcaklık
sensörü

Yüksek basınç soğutma Sıcaklık sensörü tarafından lamel ısı aktarıcısında
ölçülen sıcaklık 60 °C'nin üzerine çıkıyor

▪ Montaj alanının talimatlara uygun olup olmadığını
kontrol edin.

▪ Vantilatörü kontrol edin.

▪ Vantilatör motorunun bağlantısını ve
kablolamasını kontrol edin.

▪ Genleşme valfını kontrol edin.

▪ Dış dönüştürücü devre kartını kontrol edin.

▪ Akım akış LED’inin düzenli aralıklar yanıp
söndüğünü kontrol edin.

▪ Doğru yedek parçanın monte edilip edilmediğini
kontrol edin.

▪ Dış ana devre kartının bir akım beslemesi alıp
almadığını kontrol edin.

▪ Kesme vanalarını kontrol edin.

▪ Isı aktarıcısını kontrol edin.

▪ Lamel ısı aktarıcısındaki sıcaklık sensörünü
kontrol edin.

▪ Soğutma maddesinin kalitesini kontrol edin.
E9050 Yazılım Gerilim/akım sensörü Akım besleme koşullarında, kompresörün

çalışmasından önce veya hemen sonra, sorun tespit
edildi

▪ Kompresörü kontrol edin.

▪ Kompresörün bağlantısını ve kablolamasını
kontrol edin.

▪ Genleşme valfının işletimini kontrol edin (sıvı geri
akışı).

▪ Soğutma maddesi dolum miktarını ve kaçakların
olup olmadığını kontrol edin.

▪ Dış dönüştürücü devre kartını kontrol edin.

▪ Akım akış LED’inin düzenli aralıklar yanıp
söndüğünü kontrol edin.

▪ Doğru yedek parçanın monte edilip edilmediğini
kontrol edin.

▪ Dış ana devre kartının bir akım beslemesi alıp
almadığını kontrol edin.
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E9052 Yazılım Kompresör sistemi Kompresörün işletim frekansı 55 Hz altında, gerilin

0,1 V altında ve giriş akımı 0,5 A altında

▪ Kompresörü kontrol edin.

▪ Kompresörün bağlantısını ve kablolamasını
kontrol edin.

▪ Genleşme valfının işletimini kontrol edin (sıvı geri
akışı).

▪ Soğutma maddesi dolum miktarını ve kaçakların
olup olmadığını kontrol edin.

▪ Akım beslemesinin talimatlara uygun olup
olmadığını kontrol edin. Frekans dalgalanmaları
olup olmadığını kontrol edin.

▪ Dış dönüştürücü devre kartını kontrol edin.

▪ Akım akış LED’inin düzenli aralıklar yanıp
söndüğünü kontrol edin.

▪ Doğru yedek parçanın monte edilip edilmediğini
kontrol edin.

E9053 Basınç sensörü Soğutma maddesi basınç sensörü Basınç sensörü 3 dakika boyunca anormal bir değer
algılıyor (> 4,5 MPa veya < -0,05 MPa)

▪ Basınç sensörünü kontrol edin.

▪ Akım akış LED’inin düzenli aralıklar yanıp
söndüğünü kontrol edin.

▪ Doğru yedek parçanın monte edilip edilmediğini
kontrol edin.

▪ Dış ana devre kartının bir akım beslemesi alıp
almadığını kontrol edin.

E9054

E9055 Oda sıcaklık sensörü
(opsiyonlu)

Sıcaklık sensöründe hata Sensör veya bağlantı kablosu arızalı

▪ Kontrol edin, yenileyin
E9056 Dış sıcaklık sensörü

(opsiyonlu)
Sıcaklık sensöründe hata Sensör veya bağlantı kablosu arızalı

▪ Kontrol edin, yenileyin
E9057 Soğutma maddesi devresinde aşırı basınç, yüksek

basınç şalteri tarafından kapatma
Lütfen servis partneriniz ile iletişim kurun

E9058 Dış cihazdaki ayar gövdesi Sıcaklık hatası Lütfen servis partneriniz ile iletişim kurun
E9059 Dış cihazdaki dönüştürücü Sıcaklık hatası Lütfen servis partneriniz ile iletişim kurun
E9060 Yazılım Düz zemin döşeme programı doğru şekilde

tamamlanmadı
▪ Düz zemin döşeme programını kontrol edin

▪ Gerekirse programı yeniden başlatın
W8006 Basınç sensörü DS Basınç kaybı uyarısı Uyarı mesajı: İzin verilen maksimum basınç kaybı

aşıldı.

Isıtma sisteminde yetersiz su.

▪ Isıtma sistemini sızıntılarla ilgili olarak kontrol
edin, su ilave edin.

W8007 Kalorifer sistemindeki su basıncı fazla yüksek Uyarı mesajı: Su basıncı izin verilen azami değeri
aştı.

▪ Diyafram genleşme kabı arızalı veya yanlış ön
basınç ayarlanmış.

▪ Kontrol edin, yenileyin.

▪ Parametre ayarı [Maks basınç] fazla düşük.

▪ Gerekirse parametreleri ayarlayın. Ayar doğru
ise,

▪ Sistem basıncını düşürmek için su tahliye edin.

Tab. 8-2 Hata kodları

BİLGİ

Sıcaklık sensörlerinin maksimum sıkma torkunu dikkate
alın (bakınız Böl. 10.4).
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Resim 8-1 Isı pompası devresindeki parçalar

Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama
a Plaka ısı

eşanjörü
(kondansatör)

n 4-yollu
değiştirme valfı
(—> ısıtma,
····> soğutma)

b Vantilatör
motoru

o Dönüştürücü
kartı

c Lamel ısı
eşanjörü
(evaporatör)

R1T Dış sıcaklık
sensörü

d R2T Çıkış sıcaklık
sensörü
(soğutma
maddesi
kompresörü)

E Filtre R3T (3) Emiş sıcaklık
sensörü
(soğutma
maddesi
kompresörü)

f Elektronik
genleşme valfı

R4T (3) Lamel ısı
eşanjörü
girişindeki
sıcaklık sensörü

g Servis valfı (sıvı
hattı)

R5T Lamel ısı
eşanjörü
ortasındaki
sıcaklık sensörü

h Bakım
bağlantısı olan
servis valfı (gaz
hattı)

R6T (3) Sıvı hattı
sıcaklık sensörü
(tL2)

i Akümülatör R10T (3) Dönüştürücü
kartındaki
sıcaklık sensörü

k Soğutma
maddesi
kompresörü

S1PH Yüksek basınç
şalteri

Tab. 8-3

8.4 Acil durum işletimi
Isı pompası kesintiye uğrarsa Backup-Heater veya başka bir harici
ısı üreteci acil durum ısıtıcısı olarak kullanılabilir. [Emergency
operation], "Yes" olarak ayarlanırsa, hata durumunda otomatik

olarak acil mod etkinleşir. Aksi halde acil mod ancak hata
durumunda hata ekranı üzerinden başlatılabilir (bkz. birlikte verilen
regülasyon kullanım kılavuzu).

(3) Sadece 11-16 kW ısı pompası dış cihazlarda.
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9 İşletimden alma
TEHLİKE: YANMA RİSKİ

Güneş enerjisi geri akış bağlantısı ile ısıtma ve sıcak su
bağlantıları açılırken dışarıya çıkan sıcak su nedeniyle
haşlanma ve taşkın tehlikesi söz konusudur.

▪ Boyler haznesini veya ısıtma sistemini sadece bunlar
yeterli bir süre boyunca soğuduktan sonra, çıkan suyun
yakalanmasını ve yönlendirilmesini sağlayacak uygun bir
tertibat ile boşaltın.

▪ Uygun koruyucu giysiler kullanın.

9.1 Geçici devre dışı bırakma
DİKKAT

Devre dışı bırakılmış bir kalorifer sistemi dondurucu hava
koşulları olduğunda donabilir ve bu nedenle zarar görebilir.

▪ Devre dışı bırakılmış ısıtma sistemini donma
tehlikesinde boşaltın.

▪ Isıtma sistemi boşaltılmamışsa donma tehlikesinde akım
beslemesinin garanti altına alınması ve harici ana
şalterin açık durumda kalması gerekmektedir.

İç cihaz uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa geçici olarak
devre dışı bırakılabilir.

Ancak sistemin akım beslemesinden ayrılmamasını, bunun yerine
sadece "stand by işletimine" alınmasını tavsiye ediyoruz (bakınız
ayarın kullanım kılavuzu).

Bu durumda sistem donmaya karşı korunmuş olur, pompa ve valf
koruma fonksiyonları aktif olur.

Donma tehlikesi durumunda akım beslemesi sağlanamazsa,

▪ İç cihaz su tarafından tamamen boşaltılmalıdır ya da

▪ bağlı olan ısıtma sistemi ve sıcak kullanım suyu boyleri için uygun
donma koruyucu tedbirler alınmalıdır (örn. boşaltma).

BİLGİ

Gaz ve akım beslemesinin garanti olmadığı durumda
donma tehlikesi sadece birkaç gün söz konusu olacaksa
oldukça iyi durumda olan ısı izolasyonu nedeniyle iç
cihazın boşaltılmasından, depolama sıcaklığı düzenli
olarak gözetim altında olduğunda ve + 3 °C altına
düşmediği takdirde vazgeçilebilir.

Ancak bağlı olan ısı dağıtım sistemi için donmaya karşı
koruma işlevi mevcut değildir!

9.1.1 Boyler haznesinin boşaltılması
1 Ana şalteri kapatın ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın. 

2 Çıkış hortumunu KFE doldurma bağlantısına (aksesuar KFE
BA) (Resim 9-1, Poz A) bağlayın ve en az zemin derinliğindeki
bir çıkış noktasında döşeyin. 

BİLGİ

Bir KFE doldurma bağlantısı mevcut değilse, alternatif
olarak bağlantı parçası (Resim 9-1, Poz. C) emniyet
taşmasından (Poz. B) sökülüp kullanılabilir.

Bunun boşaltma işleminden sonra, ısıtma sistemi yeniden
işletime alınmadan yeniden yerine monte edilmelidir.

Resim 9-1 Çıkış hortumunu monte etme; opsiyon: Emniyet
taşmasının bağlantı parçasını sökme

Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama
a KFE doldurma

bağlantısı
(aksesuar KFE
BA)

E Dişli parça

B Emniyet
taşması

F Kapatma tapası

C Emniyet
taşması için
hortum bağlantı
parçası

G Bağlantı dirseği

D Sıkıştırma
parçası

X Valf ünitesi

Tab. 9-1 Resim 9-1 - Resim 9-6 lejantı

 Güneş enerjisi sistemi olmadan
1 Dolum ve tahliye bağlantısındaki kaplama sökülmelidir.

2 KFE doldurma bağlantısının kullanılması durumunda
(aksesuar KFE BA): 

Tutamaktaki kaplamayı sökün ve dişli parçayı (Resim 9-2, Poz. E)
boyler haznesinden sökerek çıkartın.

Resim 9-2 Dişli parçayı sökerek çıkartma

1 Dişli parçadaki KFE doldurma bağlantısını (Resim 9-3, Poz. E)
takın ve sıkıştırma parçası ile (Resim 9-3, Poz. D) emniyete alın.

2 Dolum ve tahliye bağlantısının altına uygun bir toplama kabı
yerleştirilmelidir.

3 Doldurma ve boşaltma bağlantısında dişli parçayı (Resim 9-4,
Poz. E) çevirerek çıkartın ve kapatma tapasını (Resim 9-4, Poz.
F) çıkartın ve hemen önceden monte edilmiş olan KFE
doldurma bağlantılı dişli parçayı doldurma ve boşaltma
bağlantısına (Resim 9-4) yeniden takın.

DİKKAT

Kapatma tapasının çıkartılmasından sonra kabarma
şeklinde boyler suyu çıkışı olacaktır.

Dolum ve tahliye bağlantısında bir valf ve geri tepme
kapağı bulunmaz.
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Resim 9-3 KFE doldurma bağlantısını tamamlama

Resim 9-4 KFE doldurma bağlantısını doldurma ve boşaltma
bağlantısına takma

4 KFE doldurma bağlantısındaki KFE vanasını açın ve boyler
haznesinin su içeriğini boşaltın.

Sadece  güneş enerjisi sisteminde
1 Bağlantı dirseğindeki valf ünitesini, kör tapaya giden yol kapalı

olacak şekilde ayarlayın (Resim 9-6).

2 Uygun bir toplama kabını altına yerleştirin ve bağlantı
dirseğindeki kör tapayı yerinden çıkartın (Resim 9-6).

Resim 9-5 Valf ünitesinin kapatılması, kör tapanın bağlantı
dirseğinden çıkarılması

3 KFE doldurma bağlantısını bağlantı dirseğine takın ve
sıkıştırma parçası ile emniyete alın (Resim 9-6).

Resim 9-6 KFE dolum bağlantısını bağlantı dirseğine monte etme

4 KFE doldurma bağlantısındaki KFE vanasını açın.

5 Bağlantı dirseğindeki valf ünitesini boşaltma hortumuna olan yol
açılacak şekilde ayarlayın (ayrıca bakınız Resim 9-5) ve boyler
haznesinin su içeriğini boşaltın.

9.1.2 Isıtma devresi ve sıcak su devresinin
tahliyesi

1 Tahliye hortumunu iç cihazın KFE vanasına bağlayın.

2 İç cihazdaki KFE vanasını açın.

3 Isıtma ve sıcak su devresini boşaltın.

4 Kalorifer gidiş ve kalorifer dönüş suyu hattını ve ayrıca soğuk su
beslemesini ve sıcak su çıkışını iç cihazdan ayırın.

5 Tahliye hortumunu, kalorifer gidiş ve kalorifer dönüş suyu hattına
ve ayrıca soğuk su beslemesine ve sıcak su çıkışına bağlarken,
hortum açıklığının tabana tamamen yakın olmasını sağlayın.

6 Her bir ısı aktarıcısını peş peşe sifon prensibine uygun olarak
boşaltın.

9.2 Kesin devre dışı bırakma ve
atıkların yok edilmesi

DİKKAT

Sistemden çıkan soğutma maddesi çevre üzerinde kalıcı
bir olumsuz etki yaratır.

Farklı soğutma maddesi türlerinin karışması ile tehlikeli
zehirli gaz karışımları oluşabilir. Dışarıya çıkan soğutma
maddesi olması halinde bunun yağlarla karışması toprağın
kirlenmesine neden olabilir.

▪ Soğutma maddesi asla atmosfere salınmamalıdır -
daima bunun için uygun bir geri dönüşüm cihazı ile
çektirilmeli ve geri dönüştürülmelidir.

▪ Soğutma maddesini her zaman geri dönüştürün ve
böylece yağlardan ve diğer katkı maddelerinden ayırın.

▪ Soğutma maddelerini sadece kendi türlerinde uygun
basınçlı kaplarda muhafaza edin.

▪ Soğutma maddelerini, yağları ve katkı maddelerini
uzmanlıkla ve kullanım ülkesindeki ilgili ulusal
gerekliliklere uygun olarak imha edin.

İç cihazı nihai olarak durdurmak için

1 devre dışı bırakın (bkz. Böl. 9.1),

2 tüm elektrik, soğutma maddesi ve su bağlantılarından ayırın,

3 kurulum talimatına uygun olarak ancak tersi sıralamada sökün,

4 uygun bir şekilde yok edin.
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Atıkların yok edilmesi konusunda uyarılar
İç cihazı çevre dostu yapılandırdık. Bertaraf etme işleminde, sadece
ya malzemesi tekrar değerlendirilebilecek ya da termik
değerlendirmeye iletilebilecek atıklardan oluşmaktadır. Kullanılan ve
malzemenin tekrar değerlendirilmesi için uygun olan malzemeler
tiplerine göre ayrılabilir.

 İç cihazın çevre dostu yapısından dolayı çevre dostu bir
imha için gerekli olan ön koşulları sağladık. Cihazın doğru ve ilgili
uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf edilmesinden işletmeci
sorumludur.

 Ürünün işaretlenmesi elektrikli ve elektronik ürünlerin ev
çöpüne atılmaması gerektiği anlamına gelir.

Cihazın doğru ve ilgili uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf
edilmesinden işletmeci sorumludur.

▪ Sistemin sökülmesi, soğutucu maddenin, yağın ve başka
parçaların kullanılması sadece nitelikli bir montaj elemanı
tarafından yapılabilir.

▪ Bertaraf işlemi için ürünü sadece tekrar kullanım, geri dönüşüm
ve değerlendirme alanında uzmanlaşmış bir şirkete verin.

Diğer bilgiler kurulumu yapan firmadan ya da yetkili yerel
makamlardan alınabilir.



10 Teknik veriler

Kurulum ve bakım kılavuzu

57
Daikin Altherma EHS(X/H)(B)-D
Isı pompası (iç cihaz), entegre ısı boyleri ile
008.1444090_01 – 11/2018 – TR

10 Teknik veriler

10.1 Temel veriler
Tip EHSH04P30D

EHSH08P30D

EHSX04P30D

EHSX08P30D

EHSHB04P30D

EHSHB08P30D

EHSXB04P30D

EHSXB08P30D

EHSH08P50D

EHSX04P50D

EHSX08P50D

EHSHB08P50D

EHSXB04P50D

EHSXB08P50D

Parametre Birim
Ölçüler (Y x G x D) cm 189,1 x 59,5 x 61,5 189,6 x 79 x 79
Boş ağırlık kg 73 76 93 99

Su-Kalorifer sirkülasyon pompası
Tip — Grundfos UPM3K 25-75 CHBL
Devir sayısı kademeleri — Kademesiz (PWM)
Gerilim V 230
Frekans Hz 50
Korunma türü — IP 44
Maksimum nominal güç W 58

Isı eşanjörü (su/soğutma maddesi)
Tip — Çelik plaka ısı eşanjörü
Isı yalıtımı — EPP

Boyler haznesi
Boyler hacmi toplam Litre 294 477
Maksimum kabul edilir boyler suyu ısısı °C 85
60 °C için hazır durum ısı yükü kWs/24s 1,5 1,7

İçme suyu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 27,1 28,2 28,1
Yüzeysel içme suyu eşanjörü m2 5,60 5,80 5,90
Maks. işletim basıncı bar 6,0

Boyler dolumu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 12,4 11,9 12,1
Eşanjör yüzeyi m2 2,53 2,42 2,46

Basınçlı güneş enerjisi eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre — 3,9 — 10,2
Eşanjör yüzeyi m2 — 0,70 — 1,69

Boru bağlantıları
Soğuk ve sıcak su İnç 1" AG
Kalorifer besleme ve geri dönüş İnç 1" IG

Güneş enerjisi bağlantısı 

İnç 1" IG

Güneş enerjisi bağlantısı 

İnç — 3/4" IG + 1" AG — 3/4" IG + 1" AG

Soğutma maddesi devresi
Devrelerin sayısı — 1
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Soğutma maddesi devresi boru hattı bağlantıları
Adet — 2
Sıvı hattı tipi — Konik bağlantı
Sıvı hattı dış Ø İnç 1/4" AG
Gaz hattı tipi — Konik bağlantı
Gaz hattı dış Ø İnç 5/8" AG

İşletim aralığı
Oda ısıtma, oda soğutma fonksiyonu ısıtma için gidiş suyu
sıcaklığı (min/maks)

°C 18 ila 65 arası

Oda ısıtma, oda soğutma fonksiyonu soğutma için gidiş suyu
sıcaklığı (min/maks)

°C 5 ila 22 arası

Sıcak su hazırlama (EKBUxx ile) ısıtma (min/maks) °C 25 ila 80 arası

Ses seviyesi
Ses performansı dBA 39,1

Gerilim beslemesi
Fazlar — 1
Gerilim V 230
Gerilim aralığı V Gerilim ±10%
Frekans Hz 50

Şebeke bağlantısı (4)

Isı pompası dış cihaz — 3G
Opsiyonlu ilave ısıtıcı (Backup-Heater EKBUxx) — 3G (1 fazlı) / 5G (3 fazlı)

10.2 Tip tabelasındaki bilgiler

Resim 10-1 Tip tabelası

Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama
1 Cihaz tipi 13 Elektr. güç tüketimi

elmax
2 Boş ağırlık 14 Backup-Heater

(opsiyonel)
3 Dolu toplam ağırlık 15 Backup-Heater korunma

türü (opsiyonel)
4 Maks. izin verilen işletim

basıncı PMS (kalorifer)
16 Backup-Heater emniyeti

(opsiyonel)
5 Boyler hacmi toplam 17 Backup-Heater gücü /

gerilim beslemesi
(opsiyonel)

Seçmek için; 0 kW: ısı
kaynağı yok / harici

6 Maks. izin verilen işletim
sıcaklığı Tmax

18 Soğutma maddesi
devresi

Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama
7 60 °C'de 24 saat için

hazır durum ısı yükü
(boyler haznesi Qst

19 Maks. işletim basıncı
(soğutma maddesi
devresi)

8 Boyler suyu işletim
basıncı pH2O

20 Soğutma maddesinin
toplam dolum miktarı
(uyarılar için bkz. ısı
pompası dış cihaza ait
montaj kılavuzu)

9 İçme suyu nominal
kapasite

21 Dikkat: Alevlenebilir
soğutma maddesi

10 Maks. işletim basıncı
PMW (Sıhhi)

22 Soğutma maddesi ile
ilgili diğer bilgiler: bkz.
Kılavuz

11 Nominal gerilim U 23 Üretici numarası
(reklamasyonlarda ve
sorularınızda belirtin)

12 Korunma türü 24 Üretim tarihi

(4) Koruma iletkeni de dahil olmak üzere bağlantı kablosundaki münferit hatların sayısı. Münferit hatların kesiti akım
yüklenmesine, bağlantı kablosunun uzunluğuna ve ilgili yasal gerekliliklere bağlıdır.
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10.3 Özellikler

10.3.1 Sensör özellikleri

Ölçüm sıcaklığı, °C cinsinden
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Sensör direnci kOhm cinsinden, norma veya üretici bilgilerine uygun olarak
tDHW1, tV, BH NTC 98,66 56,25 33,21 20,24 12,71 8,20 5,42 3,66 2,53 1,78 1,28 0,93 0,69 0,52 0,36
tR, tV, tDHW2, tDC NTC - - 65,61 39,9 25 16,09 10,62 7,176 4,96 3,497 2,512 1,838 1,369 - -

Tab. 10-17 Sıcaklık sensörü

Resim 10-2 Sıcaklık sensörlerinin karakteristik eğrisi DHW1, tV,BH

Poz. Tanımlama
RS Sensör direnci (NTC)
t Sıcaklık
tDHW1 Boyler sıcaklığı sensörü

Tab. 10-18 Açılım: Resim 10-2

Resim 10-3 Sıcaklık sensörlerinin karakteristik eğrisi tR ,tV, tDHW2, tDC

Poz. Tanımlama
RS Sensör direnci (NTC)
t Sıcaklık
tR Dönüş suyu sıcaklığı sensörü

Tab. 10-19 Açılım: Resim 10-3

Resim 10-4 Basınç sensörü (DS) özellikleri

Poz. Tanımlama
P Su basıncı
U Gerilim

Tab. 10-20 Açılım: Resim 10-4

10.3.2 Pompa özellikleri

Resim 10-5 Isıtma destek ısı aktarıcısı olan dahili kalorifer
sirkülasyon pompasının kalan aktarım yüksekliği

Poz. Tanımlama
ΔPR Dahili kalorifer sirkülasyon pompasının kalan aktarma

yüksekliği
mH Kalorifer sistemi akışı

Tab. 10-21 Açılım: Resim 10-5
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10.4 Sıkma torkları

Parça Dişli
büyüklüğü

Nm
cinsinden

sıkma
torku

Sıcaklık sensörü Tümü Maks. 10
Hidrolik boru bağlantıları (su) 1" 25 – 30
Gaz hattı bağlantıları (soğutma maddesi) 5/8" 63 – 75
Sıvı hattı bağlantıları (soğutma maddesi) 1/4" 15 – 17
Sıvı hattı bağlantıları (soğutma maddesi) 3/8" 33 – 40
Backup-Heater 1,5" Maks. 10

(sağlam)

Tab. 10-22 Sıkma torkları

10.5 Minimum zemin yüzeyi ve
havalandırma açıklıkları

DİKKAT

Daha önce kullanılmış soğutma maddesi hatlarının
kullanılması cihazda hasarlara yol açabilir.

▪ Başka bir soğutma maddesi ile kullanılan herhangi bir
soğutma maddesi hattını tekrar kullanmayın. Soğutma
maddesi hattını değiştirin veya itinayla temizleyin.

▪ Sistemdeki toplam soğutma maddesi dolumu < 1,84 kg ise ek bir
gereklilik yoktur.

▪ Sistemdeki soğutma maddesi dolumu ≥1,84 kg ise, minimum
zemin yüzeyi ile ilgili diğer şartlara uyulmalıdır:

1 Sistemdeki toplam soğutma maddesi dolumu (mc) kurulum alanı
(Aroom) için izin verilen azami soğutma maddesi dolumu (mmax) ile
karşılaştırın (bkz. Tab. 10-23).

▪ mc ≤ mmax ise: Cihaz bu odada ek bir gereklilik olmadan
kurulabilir.

▪ mc > mmax ise: Aşağıdaki adımlar ile devam edin.

2 Minimum zemin yüzeyi (Amin) kurulum alanının (Aroom) ve komşu
odanın (Aroom2) zemin yüzeyi ile karşılaştırılmalıdır (bkz.
Tab. 10-24).

▪ Amin ≤ Aroom + Aroom2 ise: Aşağıdaki adımlar ile devam edin.

▪ Amin > Aroom + Aroom2 ise: Yerel bayi ile temas kurun.

3 Soğutma maddesi miktarını (dm) hesaplama: dm = 1,9 – mmax

(mmax için Aroom kurulum alanının mevcut ebadı ile ilgili Tab. 10-23
'ye bakılmalıdır)

4 Hesaplanan dm için, kurulum alanı ve komşu oda arasında
doğal bir havalandırma için havalandırma açıklığının (VAmin)
minimum yüzeyi için bkz. Tab. 10-25.

5 Aşağıdaki koşullarda cihaz kurulumu yapılabilir:
– Kurulumun yapılacağı oda ile komşu oda arasında 2

havalandırma açıklığı mevcut ise (beher 1x üst ve alt)
– Alt açıklık: Alt açıklık minimum havalandırma açıklığı

(VAmin) yüzeyi ile ilgili gereklilikleri sağlamalıdır. Bunların
zemine olabildiğince yakın olması gerekir. Havalandırma
açıklığı zeminden başlıyorsa yükseklik ≥ 20 mm olmalıdır.
Açıklığın alt tarafı ≤ 100 mm zeminin üzerinde bulunmalıdır.

Havalandırma açıklığının (VAmin) minimum gerekli yüzeyin
en az %50'si zeminden < 200 mm bulunmalıdır. Açıklığın
toplam alanı zeminden < 300 mm bulunmalıdır.

– Üst açıklık: Üstteki açıklığın aralığı alttaki açıklıktan büyük
veya bununla aynı büyüklükte olmalıdır. Üst açıklığın alt
tarafı alt açıklığın üst kenarının en az 1,5 m üzerinde
bulunmalıdır.

– Dışarıya açılan havalandırma açıklıkları uygun nitelikteki
havalandırma açıklıkları olarak görülmezler.

Aroom (m2) Bir odadaki maksimum soğutma maddesi
dolumu (mmax) (kg)

1 0,14*
2 0,28*
3 0,41*
4 0,55*
5 0,69*
6 0,83*
7 0,90*
8 0,97*
9 1,02*

10 1,08*
11 1,13*
12 1,18*
13 1,23*
14 1,28*
15 1,32*
16 1,37*
17 1,41*
18 1,45*
19 1,49*
20 1,53*
21 1,56*
22 1,60*
23 1,64*
24 1,67*
25 1,71*
26 1,74*
27 1,77*
28 1,81*
29 1,84
30 1,87
31 1,90

Tab. 10-23 Bir odada izin verilen maksimum soğutma maddesi
dolumu

▪ * Değerler sadece Adım 3 (dm hesaplama) için gereklidir.

mc (kg) Minimum zemin yüzeyi Amin (m2)
1,84 28,81
1,86 29,44
1,88 30,08
1,90 30,72

Tab. 10-24 Dahili cihaz minimum zemin yüzeyi

dm (kg) Havalandırma açıklığının minimum yüzeyi
(VAmin) (cm2)

1,76 716
1,63 662
1,49 605
1,35 549
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dm (kg) Havalandırma açıklığının minimum yüzeyi
(VAmin) (cm2)

1,21 493
1,07 437
1,00 419
0,93 406
0,88 392
0,82 377
0,77 362
0,72 345
0,67 328
0,62 312
0,58 294
0,53 276
0,49 258
0,45 241
0,41 223
0,37 204
0,34 186
0,30 168
0,26 149

dm (kg) Havalandırma açıklığının minimum yüzeyi
(VAmin) (cm2)

0,23 131
0,19 112
0,16 93
0,13 75
0,09 56
0,06 38
0,03 19

Tab. 10-25 Havalandırma açıklığının minimum yüzeyi

Örnek: Toplam soğutma maddesi dolumu 1,84 kg, kurulum alanı
15 m²
1 Kapalı Tab. 10-23: mc = 1,84 kg

è Amin = 29 m²
è Min. oda büyüklüğü şartı yerine GETİRİLMEDİ,

havalandırma açıklığı gerekli

2 Tab. 10-24 ile kontrol: Aroom (kurulum alanı) + Aroom2 (sınır alan)
>= Amin? Evet ise devam:

3 Kapalı Tab. 10-23: Aroom = 15 m² -> mmax = 1,32 kg

4 dm = 1,9 kg - 1,32 kg = 0,58 kg

5 kapalı Tab. 10-25: dm = 0,58 kg -> VAmin = 294 cm²
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10.6 Elektrikli bağlantı planı

Resim 10-6 Elektrikli bağlantı planı
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Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama
Isı pompası dış cihaz K1 Röle 1, Backup-Heater için

Isı pompası dahili cihaz K2 Röle 2, Backup-Heater için

3UVB1 3 yollu değiştirme vanası (dahili ısı üreteci devresi) K3 Röle 3, Backup-Heater için
3UV DHW 3 yollu değiştirme vanası (sıcak su / ısıtma) X1 Backup-Heater şebeke bağlantısı için bağlantı kutusu
A1P Devre kartı (ısı pompası temel ayar) X3 J17'ye dahili kablolama soket bağlantısı (RoCon BM2C)
X26A TRA1'e soket bağlantısı (230 V) FLS Debi sensörü
X31A TRA1'e soket bağlantısı (12 V) HT/NT Düşük tarifeli şebeke bağlantısı için anahtarlama kontağı
X3A Dahili kablolama soket bağlantısı (köprü soketi) P Kalorifer sirkülasyon pompası (cihaz dahili)
X4A FLS ve tDHW2 akış sensörü için soket bağlantısı PZ Sirkülasyon pompası
X5A Gidiş suyu sıcaklığı sensörü soket bağlantısı tV PWM Pompa bağlantısı (PWM sinyali)
X6A Gidiş suyu sıcaklığı sensörü soket bağlantısı tV, BH RJ45 CAN Dahili kablolama soket bağlantısı (RoCon BM2C) (RoCon

+ B1'ye)
X7A Sıcaklık sensörü soket bağlantısı (sıvı soğutma maddesi)

tDC

RoCon+
B1

Ayar kumanda parçası

X8A Geri dönüş sıcaklık sensörü soket bağlantısı tR RoCon
BM2C

Devre kartı (ayar temel modül)

X16A Kalorifer sirkülasyon pompası soket bağlantısı X16A Kalorifer sirkülasyon pompası soket bağlantısı P
X18A Soket bağlantısı J11'e RoCon BM2C'den J2 Soket bağlantısı 3UVB1
X19A Soket bağlantısı XAG1 + J10'a RoCon BM2C'den J3 Soket bağlantısı AUX anahtarlama kontakları ve cooling

output durum çıkışı
X21A Dahili kablolama soket bağlantısı (köprü soketi) J5 Basınç sensörü soket bağlantısı
AUX Anahtarlama kontakları çıkışları (A-A1-A2) + (B-B1) J6 Şebeke gerilimi soket bağlantısı
EKBUxx Backup-Heater J8 Soket bağlantısı EXT
DS Basınç sensörü Soket bağlantısı EBA
EBA Harici ihtiyaç talebi için anahtarlama kontakları Soket bağlantısı Smart Grid anahtarlama kontakları EVU
EXT Harici işletim türü geçişi için anahtarlama kontağı Dış sıcaklık sensörü soket bağlantısı tV,BH

F1 Sigorta 250 V T 2 A (RoCon BM2C) Boyler sıcaklık sensörü soket bağlantısı tDHW1

SG Smart Grid anahtarlama kontağı (dahili şebeke bağlantısı) Soket bağlantısı HT/NT anahtarlama kontağı EVU
TRA1 Transformatör J10 Dahili kablolama soket bağlantısı X19A
tA Dış sıcaklık sensörü J11 X18A'ya dahili kablolama soket bağlantısı (A1P)
tDHW1 Boyler sıcaklık sensörü 1 (RoCon BM2C) J12 Soket bağlantısı 3UV DHW
tDHW2 Boyler sıcaklık sensörü 2 (A1P) J13 Sistem busu soket bağlantısı (örn. oda istasyonu)
tR Dönüş suyu sıcaklığı sensörü 2 (A1P) J14 Sirkülasyon pompası soket bağlantısı PZ

tV1 Gidiş suyu sıcaklığı sensörü 1 (A1P) J15 Dahili kablolama soket bağlantısı (köprü soketi)
tV, BH Gidiş sıcaklığı sensörü Backup-Heater J16 Oda termostatı soket bağlantısı (EKRTR / EKRTW)
EHS15706
8

Karıştırıcı modül HT/NT Düşük tarifeli şebeke bağlantısı için anahtarlama kontağı

EHS15703
4

Oda istasyonu XAG1 Isı pompası dış cihaz soket bağlantısı

cooling
output

"Soğutma" işletim türü için durum çıkışı

(Zemin ısıtması regülasyon bağlantısı cooling output)

XBUH1 Backup-Heater soket bağlantısı (EKBUxx)

rt Oda termostatı (EKRTW) X2M6 Bağlantı kutusu terminali HPc-VK-1
RT-E Kablosuz oda termostatı alıcısı (EKRTR) X2M7 Bağlantı kutusu terminali HPc-VK-1
RTX-EHS Devre kartı (Backup-Heater) X11M HP convector içindeki bağlantı kutusu

Tab. 10-26 Bağlantı ve devre planları için lejant açıklaması
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