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Giriş

Giriş

Bölümler

İçindekiler

Bölüm 1

• Güvenlikle ilgili Uyarı ve İkazlar.
• Bu bölüm doğrudan insan güvenliğiyle ilgilidir. Bu bölümün dikkatli bir şekilde
okunmasını şiddetle tavsiye ederiz.
• Ürün Kutusu içeriği
• Montaj işlemlerine başlamadan önce lütfen tüm parçaların ürün kutusu içinde
yer aldığından emin olun.
•
hakkında temel bilgiler
• Model kimliği, aksesuar bilgileri, soğutucu ve su döngüsü şemaları, parçalar
ve boyutları, elektrik kablo tesisatı şemaları vb.
• Bu bölüm,
anlaşılması için önemlidir
• Dış mekan ünitesinin montajı hakkında.
• Montaj konumu, montaj sahası kısıtlamaları vb.
• İç mekan ünitesinin montajı hakkında.
• Montaj konumu, montaj sahası kısıtlamaları vb.
• Aksesuarlar monte edildiğinde söz konusu olan kısıtlamalar
• Dış mekan ünitesinde boru tesisatı (soğutucu için) ve kablo tesisatı nasıl yapılır?
• İç mekan ünitesi ile dış mekan ünitesi arasında soğutucu boru bağlantısı.
• Dış mekan ünitesinde elektrik kablo tesisatı.
• İç mekan ünitesinde boru tesisatı (su için) ve kablo tesisatı nasıl yapılır?
• İç mekan ünitesi ile önceden üretilmiş zemin altı su boru halkası arasında su borusu bağlantısı.
• İç mekan ünitesinde elektrik kablo tesisatı.
• Sistem kurulumu ve yapılandırması.
•
kontrol parametrelerinin büyük bir kısmı kumanda
panosundan ayarlanabildiğinden
kullanım esnekliğinin elde
edilmesi için bu bölümün iyi bir şekilde anlaşılması gereklidir
• Daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek üzere lütfen kumanda panosunu kullanmak
ve kontrol parametrelerini ayarlamak için ayrı kullanım kılavuzunu okuyun.

Bölüm 2

Bölüm 3

Bölüm 4
Bölüm 5

Bölüm 6

Bölüm 7

Bölüm 8

• Desteklenen aksesuarlar hakkında bilgiler
• Teknik Özellikler, Kısıtlamalar ve kablo tesisatı açıklanmıştır.
• Aksesuar satın almadan önce lütfen uygun olan aksesuarı almak üzere
desteklenen teknik özelliklere göz atın.

Bölüm 9

• Test çalıştırması ve test çalıştırması sırasında kontrol noktası.

Bölüm 10

• Çalıştırmadan önceki kontrol noktaları açıklanmıştır.
• Sorunların çözülmesi için sorun giderme, bakım ve hata kodu listesi sunulmuştur.

NOT : BU KILAVUZDA BULUNAN TÜM BİLGİLER HERHANGİ BİR BİLDİRİMDE BULUNULMADAN
DEĞİAŞTİRİLEBİLİR.
EN SON BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN LG ELECTRONICS WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİN.
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Bu montaj kılavuzu,
anlaşılması, montajı ve kontrolü hakkında bilgi ve rehberlik sunmak üzere
hazırlanmıştır
Olası riskleri önlemek üzere montajdan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumanız büyük öneme sahiptir.
Kılavuz dokuz bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler montaj prosedürüne göre sınıflandırılmıştır.
Özet bilgi almak için aşağıdaki tabloya göz atın.

Güvenlik Önlemleri

1. Güvenlik Önlemleri
Kullanıcı ya da diğer kişilerin yaralanmasını ve maddi zararı önlemek için aşağıdaki talimatlara
uyulmalıdır.
n Talimatlara uyulmaması nedeniyle hatalı kullanım zarar ya da hasara yol açar. Bu durumun
ciddiyeti aşağıdaki göstergelere göre sınıflandırılır.

UYARI

Bu işaret ölüm ya da ciddi yaralanma olasılığını gösterir.

İKAZ

Bu işaret sadece yaralanma veya maddi hasar olasılığını gösterir.

n Bu kılavuzda kullanılan işaretlerin anlamı aşağıda verilmiştir.
Yapmadığınızdan emin olun.
Talimatı uyguladığınızdan emin olun.

UYARI
Montaj
• Arızalı ya da düşük kapasiteli bir devre kesici kullanmayın. Bu cihazı kendisine özel bir devreyle
kullanın.
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Elektrik işleri için bayi, satıcı, yetkili bir elektrik teknisyeni ya da Yetkili Servis Merkeziyle iletişim
kurun.
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Üniteyi her zaman topraklayın.
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Panel ve kumanda kutusu kapağını sağlam bir şekilde takın.
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Daima özel bir devre ve sigorta kullanın.
- Uygunsuz kablo tesisatı ya da montaj yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir
• Doğru kapasiteye sahip sigorta kullanın.
- Yangın ya da elektrik tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Elektrik kablosunu değiştirmeyin ya da uzatmayın.
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Üniteyi kendi başınıza (müşteri) kurmayın, sökmeyin ya da yeniden kurmayın.
- Yangın, elektrik çarpması, patlama ya da yaralanma riski vardır.
• Montaj için her zaman bayi ya da Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.
- Antifriz zehirli bir üründür.
• Montaj için her zaman bayi ya da Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.
- Yangın, elektrik çarpması, patlama ya da yaralanma riski vardır.
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Güvenlik Önlemleri

Kullanım
• Kullanım sırasında elektrik kablosunun çıkarılamayacağından ya da hasar görmeyeceğinden emin
olun.
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Elektrik kablosunun üzerine hiçbir şey koymayın.
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Çalıştırma sırasında enerji kaynağını takmayın ya da çıkarmayın.
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Üniteye ıslak ellerle dokunmayın (çalıştırmayın).
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Elektrik kablosu yakınlarına bir ısıtıcı ya da başka bir cihaz yerleştirmeyin.
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Elektrik parçaların içine su kaçmasına izin vermeyin.
- Yangın, ünite arızası ya da elektrik çarpma riski vardır.
• Ünite yakınında yanıcı gazlar ya da alev alıcı maddeler tutmayın ya da kullanmayın.
- Yangın ya da ünite arızası riski vardır.
• Ünite dar ve kapalı bir alanda uzun süre kullanmayın.
- Bu durum ünitenin hasar görmesine neden olabilir. Yanıcı gaz kaçağı
• olduğunda üniteyi açmadan önce gazı kapatın ve havalandırma amacıyla bir pencereyi açın.
- Patlama ya da yangın riski vardır.
• Üründen tuhaf sesler, koku ya da duman birim devre kesiciyi kapatın ya da güç kaynağı kablosunu
çıkarın.
- Elektrik çarpması ya da yangın riski vardır.
• Fırtına ya da hortum olduğunda ürünü kullanmayın ve pencereyi kapatın. Fırtına ulaşmadan önce
mümkünse üniteyi pencereden çıkarın.
- Maddi zarar, ünite arızası ya da elektrik çarpma riski vardır.
• Kullanım sırasında ünite ön kapağını ya da ızgarasını açmayın. (Ünitede mevcutsa elektrostatik
filtreye dokunmayın.)
- Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması ya da ünite arızası riski vardır.
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• Üniteyi bozuk bir montaj standı üzerine monte etmeyin.
- Bu durum yaralanma, kaza ya da ünitenin hasar görmesine neden olabilir.
• Montaj alanının zamanla bozulmayacağından emin olun.
- Taban çökerse ünite de onunla birlikte düşerek maddi hasar, ünite arızası ve kişisel yaralanmaya
neden olur.
• Su borusu sistemini Açık döngülü tipte kurmayın.
- Ünitenin bozulmasına yol açabilir.
• Kaçak testi ya da hava temizliği yaptığınızda bir vakum pompası ya da etkisiz (nitrojen) gaz
kullanın. Hava ya da oksijeni sıkıştırmayın ve yanıcı gazlar kullanmayın.
- Ölüm, yaralanma, yangın ya da patlama riski vardır.
• Bakım sonrası üründeki konektörün bağlı olduğundan emin olun.
- Aksi halde ürünün hasar görmesine neden olabilir
• Sızan soğutucuya doğrudan dokunmayın.
- Soğuk yanığı riski vardır.

Güvenlik Önlemleri

• Elektrikli kısımlara ıslak ellerle dokunmayın. Elektrikli kısımlara dokunmadna önce enerjiyi
kesmeniz gereklidir.
- Elektrik çarpması ya da yangın riski vardır.
• Ünite çalışmaktayken ya da durdurulduktan hemen sonra soğutucu boruya ve su borusuna ya da
herhangi bir dahili parçaya dokunmayın.
- Yanık ya da soğuk yanığı, kişisel yaralanma riski vardır.
• Boru ya da dahili parçalara dokunursanız koruma kullanmanız ya da normal sıcaklığa dönmesi için
bir süre beklemeniz gereklidir.
- Aksi halde yanık ya da soğuk yanığı, kişisel yaralanma meydana gelebilir.
• Ürün çalışmaya başlamadan 6 saat önce ana enerjiyi açın.
- Aksi halde kompresör hasarı söz konusu olabilir.
• Ana enerji açıldıktan sonra elektrikli parçalara 10 dakika boyunca dokunmayın.
- Yangın ya da fiziksel yaralanma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Ürünün içindeki ısıtıcı durma modunda çalışıyor olabilir. Bunun amacı ürünü korumaktır.
• Kumanda kutusunun bazı kısımları sıcak olabileceğinden dikkatli olun.
- Fiziksel yaralanma ya da yanık riski söz konusudur.
• Ünite ıslandığında (sele maruz kaldığında ya da su altına girdiğinde) Yetkili Servis Merkeziyle
iletişim kurun.
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Su doğrudan üniteye dökülemeyebileceğinden dikkatli olun.
- Yangın, elektrik çarpması ya da ünitenin hasar görme riski vardır.
• Bir soba vs. ile birlikte çalıştırıldığında üniteyi zaman zaman havalandırın.
- Yangın ya da elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Üniteyi temizlerken ya da bakımını yaparken ana gücünü kapatın.
- Elektrik çarpma riski vardır.
• Hiç kimsenin ünitenin üzerine basmamasını ya da düşmemesini sağlayın.
- Bu, kişisel yaralanma ve ünitenin hasar görmesine neden olabilir.
• Montaj için her zaman bayi ya da Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.
- Yangın, elektrik çarpması, patlama ya da yaralanma riski vardır.
• Ünite uzun süre kullanılmayacaksa ünitenin güç kaynağının kapatılmamasını tavsiye ederiz.
- Suyun donması riski vardır.
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İKAZ
Montaj

Kullanım
• Üniteyi gıdaların, sanat eserlerinin vb. korunması gibi özel amaçlar için kullanmayın.
- Hasar ya da maddi zarar riski vardır.
• Temizlemek için yumuşak bir kumaş kullanın. Sert deterjanlar, çözücüler vb. kullanmayın.
- Yangın, elektrik çarpması ya da ünite plastik parçalarının hasar görme riski vardır.
• Ünite üzerine basmayın ya da herhangi bir şey koymayın.
- Kişisel yaralanma ya da ünite arızası riski vardır.
• Üniteyi temizlerken ya da bakımını yaparken sağlam bir sandalye ya da merdiven kullanın.
- Dikkatli olun ve kişisel yaralanmaları önleyin.
• Ön panel kabin, üst kapak, kumanda kutusu kapağının çıkarılmış ya da açık olduğu durumlarda
sigortayı ya da ürünü açmayın.
- Aksi halde yangın, elektrik çarpması, patlama ya da ölüme neden olabilir.
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• Montaj ya da ünite onarımı sonrasında daima gaz (soğutucu) kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
- Düşük soğutucu seviyeleri ünitenin arıza yapmasına yol açabilir.
• Üniteyi monte ederken dahi düz tutun.
- Böylece titreşim ya da su sızıntısı önlenebilir.
• Üniteyi kaldırmak ya da taşımak için iki ya da daha fazla kişi kullanın.
- Kişisel yaralanmaları önleyin.

Montaj Bölümü

2. Montaj Bölümü
LG Electronics Hava- Su Isı Pompasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz
Montaj işlemlerine başlamadan önce lütfen tüm parçaların ürün kutusu içinde yer aldığından emin olun.
İÇ MEKAN ÜNİTESİ KUTUSU
Öğe

Görüntü

İç mekan
ünitesi

Montaj
Kılavuzu

Miktar

Öğe

Görüntü

Miktar

1

Kapama valfı

2

2

Montaj Belgesi

1

1

Uzaktan
kumanda
çıkarıcı

1

INSTALLATION MANUAL

AIR-TO-WATER
HEAT PUMP

Please read this installation manual completely before installing the product.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring
standards by authorized personnel only.
Please retain this installation manual for future reference after reading it
thoroughly.

www.lg.com

OWNER’S MANUAL

Kullanım
Kılavuzu

AIR-TO-WATER
HEAT PUMP

Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference.

www.lg.com

DIŞ MEKAN ÜNİTESİ KUTUSU
Öğe

Dış Mekan Ünitesi U4 Şasisi
(Ürün ısıtma kapasitesi :
5kW, 7kW, 9kW)

Dış Mekan Ünitesi U3 Şasisi
(Ürün ısıtma kapasitesi :
12kW, 14kW, 16kW)
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Görüntü

Miktar

1

1

Genel Bilgiler

3. Genel Bilgiler

Model Bilgisi
Model numarası adlandırması
A

H

U

W

0

9

6

A

3

Seri Numarası
3. Seri

Fonksiyon
A : Genel ısıtıcı ısı pompası

Elektrik değerleri
6 : 1 faz 220-240V AC 50Hz

8 : 3 faz 380-415V AC 50Hz

Isıtma Kapasitesi (kW)
05 : 5kW 07 : 7kW 09 : 9kW 12 : 12kW
14 : 14kW 16 : 16kW

Model Tipi
W : İnvertör Isı Pompası

Sınıflandırma
U : Dış Mekan Ünitesi

R410A için Hava-Su Isı Pompası

A

H

N

W

1

6

6

0

6

A

3

Seri Numarası
3. Seri

Fonksiyon
A : Genel ısıtıcı ısı pompası

Isıtıcı Kapasitesi (kW)
06 : 6kW

09 : 9kW

Isıtıcı Elektrik değerleri
6 : 1 faz 220-240V AC 50Hz
8 : 3 faz 380-415V AC 50Hz
Isıtma Kapasitesi (kW)
09 : 9kW 16 : 16kW
Model Tipi
W : İnvertör Isı Pompası
Sınıflandırma
N : İç Mekan Ünitesi
R410A için Hava-Su Isı Pompası
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TÜRKÇE

Gelişmiş inverter teknolojisi ile
, yerden ısıtma, zemin soğutma ve sıcak su üretimi gibi
uygulamalar için kullanışlıdır.
Kullanıcılar çeşitli aksesuarlar ile arayüz bağlantısı kurarak, uygulama düzenini özelleştirebilirler.
Bu bölümde, kurulum işlemini tanımlamak için
genel bilgisi sunulmaktadır.
Kuruluma başlamadan önce, bu bölümü dikkatle okuyun ve kurulumla ilgili yardımcı bilgiler edinin.

Genel Bilgiler

Model adı ve ilgili bilgiler
Model Adı
Dış Mekan Ünitesi

Yerleşik Elektrik
Isıtıcı (kW)

Güç Kaynağı
(Elektrik Isıtıcı)

Kapasite
Isıtıcı(kW)*1

Soğutucu(kW)*2

AHUW056A3

5,0

5,0

AHUW076A3

7,0

7,0

AHUW096A3

9,0

9,0

AHUW126A3

12,0

10,4

AHUW146A3

14,0

12,0

AHUW166A3

16,0

13,0

AHUW128A3

12,0

10,4

14,0

12,0

16,0

13,0

AHUW148A3

İç Mekan Ünitesi

AHNW16606A3

AHNW16809A3

6(3+3)

9(3+3+3)

220-240 V ~ 50 Hz

380-415 V ~ 50 Hz

AHUW168A3

*1 : Eurovent Isıtma koşulu altında test edilmiştir
(Su sıcaklığı 30°C ’ 35°C, dış ortam sıcaklığı 7°C / 6°C)
*2 : Eurovent Soğutma koşulu altında test edilmiştir
(Su sıcaklığı 23°C ’ 18°C, dış ortam sıcaklığı 35°C / 24°C)
* 3 : Tüm cihazlar atmosfer basıncında test edilmiştir.
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Güç Kaynağı
(Ünite)

220-240 V ~ 50 Hz

380-415 V ~ 50 Hz

Genel Bilgiler

Tipik Montaj Örneği

İKAZ

Örnek olması açısından bazı montaj sahaları sunulmuştur. Bu sahalar kavramsal şekiller oldukları
için montaj kuruluşu montaj sahasını montaj koşullarına göre optimize etmelidir.

ÖRNEK 1: Isıtma ve Soğutma için Isı Yayıcıları bağlama
(Zemin altı düğümü, Fan Bobin Ünitesi ve Radyatör)
Dış mekan

İç mekan

Dış Mekan Ünitesi
İç Mekan Ünitesi

Fan bobin ünitesi

Not:
• Oda termostatı
- Termostat ve teknik özellikleri
olmalıdır.

Zemin ısıtma düğümü

Radyatör

montaj kılavuzunun 4 ve 7. bölümleriyle uyumlu

• 2 yollu valf
- Soğutma modundayken zemin ve radyatörde çiğ yoğunlaşmasını önlemek için 2 yollu valf monte
edilmesi önemlidir.
- 2 yollu valf ve teknik özellikleri
montaj kılavuzunun 4 ve 7. bölümleriyle uyumlu
olmalıdır.
- 2 yollu valf kolektörün besleme tarafına monte edilmelidir.
• Baypas valfı
- Yeterli su akış hızını sağlamak üzere baypas valfı kolektöre monte edilmelidir.
- Bay pas valfı her durumda minimum su debisini temin etmelidir. Minimum su debisi, su pompası
özellikleri eğrisinde belirtilmiştir.
Yüksek Sıcaklık

Oda Termostatı (Saha beslemesi)

Düşük Sıcaklık

2 yollu valf
(Saha beslemesi)

Kapama valfı
Baypas valfı
(Saha beslemesi)
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TÜRKÇE

, önceden mevcut bir kazan ile monte edilmişse,
birlikte
çalıştırılmamalıdır.
giriş su sıcaklığı 55°C üzerindeyse sistem üründe mekanik bir
hasar oluşmasını önlemek üzere çalışmayı durduracaktır. Ayrıntılı elektrik kablo tesisatı ve su boru
tesisatı için lütfen yetkili montaj kuruluşuyla iletişim kurun.

Genel Bilgiler

ÖRNEK 2: DHW Deposunu Bağlama
Dış mekan

İç mekan

Dış Mekan Ünitesi
İç Mekan Ünitesi

Sıcak su
Fan bobin ünitesi

Zemin ısıtma düğümü

Radyatör

DHW
deposu

Şebeke suyu

Not:
• DHW deposu
- Çok soğuk mevsimde yeterli ısı enerjisi üretmek üzere dahili elektrikli ısıtıcıyla donatılmalıdır.
- DHW: Yerel Sıcak Su
• 3 yollu valf
- 3 yollu valf ve teknik özellikleri
olmalıdır.

montaj kılavuzunun 4 ve 7. bölümleriyle uyumlu

Yüksek Sıcaklık

Oda Termostatı (Saha beslemesi)

Düşük Sıcaklık

2 yollu valf
(Saha beslemesi)

Kapama valfı

Baypas valfı(Saha beslemesi)
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3 yollu valf
(Saha beslemesi)

Genel Bilgiler

ÖRNEK 3: Güneş termal sistemini bağlama
Dış mekan

İç mekan

Dış Mekan ÜnitesAi
İç Mekan Ünitesi

TÜRKÇE

Güneş ısı kaynağı
Sıcak su

Fan bobin ünitesi

Zemin ısıtma düğümü Radyatör

DHW
deposu

Şebeke suyu

Not:
• DHW deposu
- Çok soğuk mevsimde yeterli ısı enerjisi üretmek üzere dahili elektrikli ısıtıcıyla donatılmalıdır.
- DHW: Yerel Sıcak Su
• Pompa
- Pompanın maksimum güç tüketimi 0,25kW altında olmalıdır.

Yüksek Sıcaklık

Oda Termostatı(Saha beslemesi)

Düşük Sıcaklık

2 yollu valf
(Saha beslemesi)

3 yollu valf
(Saha beslemesi)

Kapama valfı

Baypas valfı
(Saha beslemesi)

Pompa (Saha beslemesi)
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Genel Bilgiler

Döngü Şeması
EEV

SIVI TARAFI
Servis
Valfı
(3 yollu)

İç Mekan Ünitesi
Plaka Isıtıcı
Eşanjör

TH6

Th2

TH7

Dış Mekan
Ünitesi Isı
Eşanjörü

Su. Çıkış

Su. Giriş

TH8

Th3
TH4
Basınç Sensörü

GAZ TARAFI
TH1
(Aksesuarlar)

Servis
Valfı
(3 yollu)

4 yollu
Valf

TH5

Akümülatör

Kompresör

Açıklama
Kategori

İç mekan
Ünite

Dış mekan
Ünite

Sembol

Anlamı

PCB
Konektör

Th1

Uzak hava sıcaklığı sensörü

Th2
Th3
Th4
Th5

Giriş buharlaştırıcı sıcaklık sensörü
Çıkış buharlaştırıcı sıcaklık sensörü
Kompresör emme borusu sıcaklık sensörü
Kompresör tahliye borusu sıcaklık sensörü

Th6

Kondansatör sıcaklık sensörü

Th7

Dış mekan hava sıcaklığı sensörü

CN_AIR

Th8

Kondansatör orta sıcaklık sensörü

CN_MID

EEV

Elektronik Genişleme Valfı

CN_LEV1
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CN_ROOM

Notlar
- İsteğe bağlı aksesuar (ayrı satılır)
- Şemada gösterilmemiştir

CN_PIPE_IN - Anlamı, Soğutma moduna dayalı olarak ifade
CN_PIPE_OUT edilmiştir.
CN_SUCTION
CN_DISCHA
CN_C_PIPE

- Açıklama, Soğutma moduna dayalı olarak
ifade edilmiştir.

REF GİRİŞ

REF ÇIKIŞ

Temel kurulum
(IDU + ODU)

İç Mekan Ünitesi

Zemin Altı
Isıtma
Radyatör

Fan
Bobin
Ünitesi

DHW Deposu
Kurulu (DHW
deposu gereklidir)

DHW Deposu

ŞEBEKE SUYU

DUŞ

Güneş termal sistemi
bağlı (Güneş termal kiti
gereklidir)

GÜNEŞ TERMAL
SİSTEMİ

Güneş
Termal
Bileşenleri

TÜRKÇE

UZAK ODA SIC.
SENSÖRÜ

GÜNEŞ
PANELİ

Genel Bilgiler

Su döngüsü
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Genel Bilgiler

Açıklama
Kategori

Sembol
TH1
TH2

İç Mekan
Ünitesi

TH3
TH4
TH5
F/S

E/HT

W_PUMP1
EXP/TANK
TH8
CTR/PNL

2WAY V/V_1

Su
Isıtma

Anlamı
Soğutucu sıcaklık sensörü
(Gaz tarafı)
Soğutucu sıcaklık sensörü
(Sıvı tarafı)
Giriş Su sıcaklık sensörü
Ara Su sıcaklık sensörü
Çıkış Su sıcaklık sensörü
Debi Anahtarı

Elektrikli Isıtıcı

PCB Konektörü
CN_PIPE_OUT
CN_PIPE_IN

CN_TH3
CN_FLOW1

- Isıtıcı kapasitesi iki seviyeye ayrılmıştır:
E/HEAT (A) ile kısmi kapasite ve
CN_E/HEAT(A) E/HEAT (A) + E/HEAT (B) ile tam kapasite.
- E/HEAT (A) ve E/HEAT (B) çalışma gerilimi
CN_E/HEAT(B) (230V AC 50Hz) röle konektörü ve ELB
üzerinden harici güç kaynağı ile sağlanır.

CN_ROOM

Kontrol Paneli (ya da Uzaktan Kumanda)

CN_REMO

- İç mekan ünitesinde önceden geliştirilmiştir

CN_MOTOR1
(no connector)

Fan Bobin Ünitesi için su debisini kontrol eder CN_2WAY(A)

B/HT

Elektrikli Isıtıcı

- İç mekan ünitesinden ayrılan su için
debi kontrolü.
- Zemin altı ve su deposu arasında akış
yönü değişimi
Su, İç mekan ünitesi ve W/TANK B/HT
ŞEBEKE SUYU
tarafından ısıtılır
DUŞ
Son kullanıcıya tedarik edilen su
TH6
W/TANK su sıcaklık sensörü
3WAY V/V_1

- 3. şahıs aksesuar ve Saha montajı
(ayrı satılır)
- AWHP ya da yerleşik elektrikli ısıtıcı
tarafından DHW oluşturulur ve depolanır
- 3. şahıs aksesuar ve Saha montajı
CN_B/HEAT(A) (genellikle W/TANK'ta yerleşiktir)
- Ek su ısıtma kapasitesi sağlar.
CN_3WAY(A)

W_PUMP/2

Harici Su Pompası

- Bu sistem aşağıdaki bileşenleri içerebilir:
Güneş paneli, Sensörler, Termostatlar,
SOLAR THER- Ara su eşanjörü, Su pompası vb.
MAL SYSTEM - GÜNEŞ TERMAL SİSTEMİ tarafından
ısıtılan sıcak suyun son kullanıcı LG AWHP
Güneş Kiti tarafından kullanılması için.
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- 3. şahıs aksesuar ve Saha montajı
(ayrı satılır)
- SPDT tipi 3 yollu valf desteklenir.

(konektör yok) - Saha montajı
(konektör yok) - Saha montajı

Güneş ile ısıtılmış su sıcaklık sensörü

- GÜNEŞ TERMAL SİSTEMİ tarafından ısıtılan
ve devridaim uygulanan su için akış kontrolü.
- GÜNEŞ TERMAL SİSTEMİ İLE W/TANK
arasında akış yönü değiştirme

- 3. şahıs aksesuar ve Saha montajı
(ayrı satılır)
- NO ya da NC tipi 2 tel 2 yollu valf
desteklenir.

(konektör yok)

CN_TH4

Güneşle
Isıtma

- TH3, TH4 ve TH5, 6 pin tipi konektöre
CN_TH3 bağlıdır.

Uzak Hava sıcaklığı sensörü

Genişleme Deposu

DHW Deposu

3WAY V/V_2

- Anlamı, Soğutma moduna dayalı olarak
ifade edilmiştir.

- Su Pompası CN_MOTOR1'e bağlı
- Isıtılmış su hacim değişimini emer,
- İsteğe bağlı aksesuar (ayrı satılır)
- Model: PQRSTA0

Dahili Su Pompası

W/TANK

TH7

Notlar

CN_3WAY(B)

- TH6 ve TH7, 4 pin tipi konektöre CN_TH4
bağlıdır.
- TH6, DHW depo kitinin bir parçasıdır.
(Model: PHLTA)
- TH7, güneş termal kitinin bir parçasıdır
(Model: PHLLA)
- 3. şahıs aksesuar ve Saha montajı
(ayrı satılır)
- SPDT tipi 3 yollu valf desteklenir.

- 3. şahıs aksesuar ve Saha montajı
(ayrı satılır)
CN_W/PUMP(B) - GÜNEŞ TERMAL SİSTEMİ devridaim için
yeterli değilse harici su pompası
kullanılabilir.

(konektör yok)

- 3. şahıs aksesuar ve Saha montajı
(ayrı satılır)

Genel Bilgiler

Parçalar Ve Boyutları
İç mekan ünitesi (Harici)
(birim : mm)

490

315

850

TÜRKÇE

315

490

Açıklama
No

Adı

Not

1

Kontrol Paneli

Yerleşik Uzaktan Kumanda
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Genel Bilgiler

İç mekan ünitesi (Dahili)
484

84.5

116

123

76

41

36.9
46.4

63.4

847.8

289.6

484

(Birim : mm)
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Genel Bilgiler

Açıklama
No

Adı

Not

Çıkan Su Borusu

Erkek PT 1 inç

2

Giren Su Borusu

Erkek PT 1 inç

3

Soğutucu Borusu

Ø9,52 mm

4

Soğutucu Borusu

Ø15,88 mm

5

Su Pompası

Maks. Kafa 9,5 / 7 / 6 m

6

Güvenlik Valfı

3 bar su basıncında açılır

7

Kumanda Kutusu

PCB ve terminal bloklar

8

Termal anahtar

90 °C'de elektrikli ısıtıcı enerji girişini keser
(55C'de manüel dönüş)

TÜRKÇE

1

9

Debi Anahtarı

15 LPM'de minimum çalışma aralığı.

10

Plaka Isı Eşanjörü

Soğutucu ve su arasındaki ısı değişimi

11

Basınç Ölçeği

Devridaim su basıncını belirtir

12

Genişleme Deposu

Isıtılmış su hacim değişimini emer

13

Hava Izgarası

Su Yüklenirken hava tahliyesi

14

Elektrikli Isıtıcı

Lütfen aşağıdaki sayfaya göz atın
"Model adı ve ilgili bilgiler"

15

Süzgeç

Devridaim suyunun içindeki parçacıkları filtreleme ve istifleme

16

Kapama valfı

Boru bağlanırken suyu tahliye etme ya da engelleme
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Genel Bilgiler

Dış mekan ünitesi (Harici)
Ankraj cıvataları için 4 delik

490

Destekleyici

Açıklama
No
1
2
3

Adı
Sıvı tarafı Servis Valfı
Gaz tarafı Servis Valfı
Hava tahliye ızgarası
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Ürün Isıtma
Kapasitesi :
12 kW, 14 kW, 16kW
U3 Şasisi
(birim : mm)

Genel Bilgiler

Ankraj cıvataları için 4 delik

Ürün Isıtma
Kapasite :
5 kW,7 kW,9 kW
U4 Şasisi
(birim : mm)
TÜRKÇE

Destekleyici

Description
No
1
2
3

Adı
Sıvı tarafı Servis Valfı
Gaz tarafı Servis Valfı
Hava tahliye ızgarası
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Genel Bilgiler

Kontrol Parçaları
Kumanda Kutusu: İç Mekan Ünitesi
1Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli

3Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli

Açıklama
No

Adı

Not

1

Terminal blokları

Terminal blokları, saha kablo tesisatı için kolay bağlantı

2

Ünite için ELB

ELB, üniteyi aşırı yük ya da kısa devreye karşı korur

3

Su deposu ısıtıcı için ELB (isteğe bağlı)

ELB, kullanım suyu deposundaki su deposu ısıtıcısını aşırı yük
ya da kısa devreye karşı korur

4

Manyetik anahtar

5

Ana PCB
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Ana PCB (Basılı Devre Kartı) üntienin çalışmasını kontrol eder

Genel Bilgiler

Kontrol Paneli

TÜRKÇE

Çalışma ekranı
penceresi

Geri düğmesi

OK

Açma/Kapama Düğmesi
Tamam Düğmesi

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ
düğmesi

Çalışma ekranı penceresi

Çalışma ve Ayarlar durum ekranı

Geri düğmesi

Menünün ayarlar aşamasından önceki
aşamaya gittiğinizde

Yukarı/aşağı/sol/sağ düğmesi

Menünün ayar değerini değiştirdiğinizde

Tamam düğmesi

Menünün ayar değerini kaydettiğinizde

Açma/Kapama düğmesi

Klimayı açtığınızda/kapadığınızda

Kablo Şeması : İç Mekan Ünitesi
- Kumanda kutusu içindeki kablo şemasına göz atın.

Devre Şeması : İç Mekan Ünitesi
- Ön panel içindeki devre şemasına göz atın.

Kablo Şeması : Dış Mekan Ünitesi
- Dış mekan ünitesindeki ekli kablo şemasına göz atın.
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Genel Bilgiler

Kablo Şeması : İç Mekan Ünitesi ve Dış Mekan Ünitesi (Saha kablo tesisatı dahil)
(İç mekan : Elektrik Isıtıcı 1Ø, Dış Mekan : 1Ø)

26 Hava-Su Isı Pompası (AWHP)

Genel Bilgiler

Kablo Şeması : İç Mekan Ünitesi ve Dış Mekan Ünitesi (Saha kablo tesisatı dahil)
(İç mekan : Elektrik Isıtıcı 3Ø, Dış Mekan : 3Ø)

TÜRKÇE
Montaj Kılavuzu 27

Dış Mekan Ünitesinin Montajı

4. Dış Mekan Ünitesinin Montajı
dış mekan ünitesi ısının ortam sıcaklığıyla alışverişi için dışarıya monte edilmiştir. Bu
nedenle dış mekan ünitesi çevresinde uygun bir alanın sağlanması ve belirli dış mekan koşullarına
dikkat edilmesi önemlidir.
Bu bölümde dış mekan ünitesinin monte edilmesi, iç mekan ünitesiyle bağlamak üzere düzenlemeler
ve deniz kenarında monte edildiğinde neler yapılmasına dair bir kılavuz sunulmuştur.

Dış Mekan Ünitesinin Monte Edildiği Yerdeki Koşullar
• Doğrudan güneş ışığı ya da yağmura maruz
kalmasını önlemek üzere ünite üzerine bir açılır
tavan düzenlenmişse ısı eşanjörü kaynaklı ısı
yayılımının kısıtlanmadığından emin olun.
• Ünitenin ön, arka ve yan tarafından oklarla
gösterilen alanların söz konusu olduğundan
emin olun.
• Sıcak hava yoluna hayvan ya da bitki
yerleştirmeyin.
• Dış mekan ünitesinin ağırlığını dikkate alın ve
gürültü ile titreşimin minimum seviyede olduğu
bir yer seçin.
• Dış mekan ünitesi kaynaklı sıcak hava ve
gürültünün komşuları rahatsız etmeyeceği bir
yer seçin.

Aç

ılır

tav

an

300

Çit
le
en r ya
ge da
lle
r

300
600
700

Minimum servis alanı (birim : mm)

Duvarda bir Delik Açma
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Duvar
İç mekan

Dış mekan

5~7mm

• İç mekan ünitesiyle dış mekan ünitesi
arasındaki borunun bağlanması için duvarda
bir delik açılması gerekliyse lütfen aşağıdaki
açıklamaları takip edin.
- ø70 mm karot matkabı ile boru tesisatı deliğini
açın.
- Boru tesisatı deliği, iç mekan ünitesine
yağmur girişini önlemek için hafif bir şekilde
dış mekan ünitesine doğru eğimli olmalıdır.

Dış Mekan Ünitesinin Montajı

Deniz Kenarında Montaj
İKAZ

Konumun seçilmesi (Dış Mekan Ünitesi)
1) Eğer dış mekan ünitesinin kurulumu deniz kenarına yapılacaksa, deniz rüzgarına doğrudan maruz kalması engellenmelidir.
Dış mekan ünitesini, deniz rüzgarı yönünün ters tarafına kurun.

Deniz rüzgarı

Deniz rüzgarı

2) Açık alan ünitesinin deniz kenarına kurulumunun gerektiği durumlarda, deniz rüzgarına maruz kalmaması için rüzgar kıran kullanın.

Rüzgar siperi

Deniz rüzgarı

• Denizden gelen deniz rüzgarını engellemek
amacıyla beton gibi sağlam bir maddeden yapılmış
olmalıdır
• Yüksekliği ve genişliği dış mekan ünitesinin
boyutlarından %150 fazla olmalıdır.
• Hava akımının kolay olabilmesi için dış mekan
ünitesi ile rüzgar siperi arasında 700 mm'den fazla
mesafe olmalıdır.

3) İyice kuru bir konum seçin
Su kullanarak, ısı eşanjöründe birikmiş toz ve tuz parçacıklarını periyodik olarak (yılda bir kereden fazla olmak üzere) temizleyin

Kışları dönemsel rüzgar ve dikkatli olunması gereken hava durumları
• Karlı bölgelerde ya da kışları ciddi soğuk görülen bölgelerde yeterli önlemlerin alınması gereklidir, böylece ürün
düzgün şekilde çalışabilir.
• Diğer bölgelerde dahi mevsimsel rüzgar ya da kışları kar için hazırlıklı olun.
• Kar ya da yağmurun girmesine izin vermemek için bir emme ve deşarj kanalı monte edin.
• Dış mekan ünitesini doğrudan kar ile temas etmeyecek şekilde monte edin. Kar birikir ve hava emme deliği üzerinde
donarsa sistem arızası meydana gelebilir. Karlı bir bölgeye monte edilirse sistemi bir örtü takın.
• Çok fazla kar yağışı görülen bir bölgede monte ediyorsanız dış mekan ünitesini ortalama kar yağışından (yıllık
ortalama kar yağışı) 500 mm daha yüksek bir montaj konsoluna monte edin.
• Dış Mekan Ünitesinin üst kısmında 100 mm'den fazla kar birikmişse, çalıştırmadan önce karı her zaman temizleyin.
1. H iskeletin yüksekliği kar yağışından 2 kat fazla olmalı ve ürün genişliğini aşmamalıdır. (İskeletin genişliği
üründen fazla olursa kar birikebilir)
2. Dış Mekan Ünitesi emme deliği ve tahliye deliklerini mevsimsel rüzgarlara doğru monte etmeyin.
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1. Klimalar, asit ya da alkalin gazı gibi aşındırıcı gazların oluştuğu alanlarda kurulmamalıdır.
2. Ürünü deniz rüzgarına (tuzlu rüzgar) doğrudan maruz kalabileceği yerlere kurmayın. Bu durum üründe
aşınmaya neden olabilir. Aşınma, özellikle kondansatör ve buharlaştırıcı panellerde oluştuğunda, ürünün
düzgün olarak çalışmamasına ya da yetersiz performans ortaya koymasına neden olabilir.
3. Eğer dış mekan ünitesi deniz kenarına yakınsa, deniz rüzgarına doğrudan maruz kalması engellenmelidir.
Aksi halde, ısı eşanjörüne aşınmaya karşı ek bakım uygulanmalıdır.

İç Mekan Ünitesi Montajı

5. İç Mekan Ünitesi Montajı
iç mekan ünitesi zemin altı su borusu çevrimi terminali ile dış mekan ünitesi soğutucu
borusunun aynı anda erişilebileceği bir yere monte edilir.
Bu bölümde montaj yeri koşulları açıklanmıştır. Ayrıca aksesuarların ya da 3. şahıs aksesuarların
montaj koşulları da açıklanmıştır.

İç Mekan Ünitesinin Monte Edildiği Yerdeki Koşullar
Montaj yeri için servis alanı, duvara montaj, su borusu uzunluğu ve yüksekliği, toplam su hacmi,
genişleme kabının ayarlanması ve su kalitesi gibi belirli koşullar söz konusudur.

Genel Koşullar
İç mekan ünitesi monte edilmeden önce aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır.
- Montajın yapılacağı yer yağmur, kar, rüzgar, don vb. gibi dış hava koşullarından etkilenmemelidir.
- Su direnci ya da su tahliyesinin iyi olduğu bir yer seçin.
- Servis alanı güvence altına alınmalıdır.
- İç mekan ünitesi çevresinde herhangi bir yanıcı malzeme bulunmamalıdır.
- İç mekan ünitesine girmesinin ya da kabloları kemirmesinin önlenmesi için fare bulunmaması
gereklidir.
- İç mekan ünitesi çevresinde hava dolaşımı sağlamak üzere iç mekan ünitesinin önüne herhangi
bir şey yerleştirmeyin.
- Beklenmeyen su çıkışı nedeniyle iç mekan ünitesinin altına herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- Su basıncı 3 bar altında olduğunda su tahliyesi güvenlik valfı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Servis Alanı
250

• Ön, arka ve yan tarafından oklarla gösterilen alanların söz
konusu olduğundan emin olun.
• Kolay bakım ve boru tesisatı için geniş alanlar tercih
edilmelidir.
• Minimum servis alanı sağlanmazsa hava dolaşımında sorun
yaşanabilir ve iç mekan ünitesinin içindeki parçalar aşırı
ısınma nedeniyle hasar görebilir.

200

1300

200

Minimum servis alanı
(birim : mm)
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Duvara Montaj
1. Adım Uzaktan kumanda kılıfını ön panelden çıkarın ve uzaktan kumanda kablosunun bağlantısını
kesin.
TÜRKÇE

İKAZ
Montaj işlemi tamamlandıktan sonra uzaktan kumandayı eski yerine koyun.

UYARI
Uzaktan kumanda kılıfını çıkarmak için bir düz başlı tornavida ya da bozuk para kullanın.

2. Adım Beş vidayı söktükten sonra ön kapağı iç mekan ünitesinden sökün. Ön kapağı sökerken, ön
kapağı sol ve sağ tarafından tutun. Ardından yukarı doğru çekin.

Alt vidalar
Üst vidalar

3. Adım "Montaj Belgesini" duvara takın ve cıvataların
konumlarını işaretleyin. Bu belge, cıvataların doğru
konumunu bulmanıza yardımcı olacaktır.
Bijon deliği cıvatası (M8 üzeri kullanın)

İKAZ
Belge düz bir şekilde takılmalıdır. Takılmazsa destekleyici plaka ve iç mekan ünitesi doğru şekilde monte
edilmez.
4. Adım Montaj belgesini çıkarın. Cıvataları, duvardaki
deliklere takın.
Cıvataları takarken iç mekan ünitesinin güvenli bir
şekilde yerleştirilmesi için M8 ~ M11 ankraj cıvataları
kullanın.
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UYARI
M8 ~ M11 ankraj cıvatalarına alternatif olarak matkap uçlu vidalar
kullanılabilir. Ancak M8 ~ M11 ankraj vidaları tercih edilir.

5. Adım İç mekan ünitesini destekleyici plakaya asın.

Su hacmi ve pompa kapasitesi
Su pompası BLDC olduğundan su akışı nedeniyle gürültü olması nedeniyle varsayılan su pompası
hızının değiştirilmesi gerekebilir. Ancak çoğu durumda hızın Maksimum olarak ayarlanması tavsiye
edilir.

UYARI
Su pompası hızı
Yeterli su akış hızı sağlamak için su pompası hızını "Minimum" olarak ayarlamayın.
Bu, CH14 beklenmeyen akış hızı hatasına yol açabilir.
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AHNW16606A3, AHNW16809A3
Pompa modeli : PY-122NDDD3

Toplam kafa, Ht (m)

Devir N (dk.-1)

TÜRKÇE

Pompalama kapasitesi, Q (L/dk.)

Performans testi, 2,0 bar ön basınç ve 20°C sıvı sıcaklığıyla standart ISO 9906'ya dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.

UYARI
Eğimler dışındaki bir su akış hızının seçilmesi ünitenin hasar görmesine ya da hatalı
çalışmasına yol açabilir.
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Basınç Düşüşü

UYARI
Ürünü monte ettiğinizde basınç kaybı ve pompa performansını göz önüne alarak ek pompa monte edin.
Su akışı düşük olursa üründe aşırı yükleme meydana gelebilir.

Kapasite

Ürün basınç
Nominal akış hızı Pompa Tepesi [m]
Servise Uygun Üst
(nominal akış
düşüşü [m]
Alan [m]
[LPM]
hızında)
(Plaka ısı eşanjörü)

16kW

46.0

9.5

1.4

8.1

14kW

40.0

10.0

1.1

8.9

12kW

34.0

10.7

0.8

9.9

9kW

26.0

11.3

0.4

10.9

7kW

20.0

11.6

0.3

11.3

5kW

17.0

11.8

0.2

11.6
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Su Hacmi ve Genişleme Kabı Basıncı
genişleme kabı içinde 1 bar ön basınç ile 8 litre kapasite sunulmuştur. Bu, hacimbasınç grafiğine göre varsayılan olarak toplam 230 litre su hacminin desteklendiği anlamına gelir.
Montaj koşulları nedeniyle toplam su hacmi değişirse düzgün çalışma için ön basınç ayarlanmalıdır.

- Ön basınç, toplam su hacmi ile ayarlanır. İç mekan ünitesi su devresinin en yüksek konumunda yer
almaktaysa ayarlama gerekli değildir.
- Ön basıncı ayarlamak için onaylı bir servis yetkisi tarafından sunulan nitrojen gazı kullanın.

Genişleme kabındaki ön basınç (bar)

2.4
2.1
1.7
1.4
1.0
0.7
0.3
20

60

100
140
180
220
Maksimum toplam su hacmi (litre)

260

300

340

Genişleme kabı ön basınç ayarlama işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
1. Adım "Hacim-Boy" tablosuna göz atın.
Montaj sahası Örnek A'ya aitse, 2. Adıma gidin.
Örnek B söz konusuysa hiçbir şey yapmayın. (Ön basınç ayarlama işlemi gerekli değildir.)
Diğer durumlarda Örnek C söz konusuysa 3. Adıma gidin.
2. Adım Ön basıncı aşağıdaki eşitliğe göre ayarlayın.
Ön basınç [bar] = (0,1xH+0,3) [bar]
H : iç mekan ünitesi ile en yüksek su borusu arasındaki fark
0,3 : ürünün çalışmasını sağlamak için minimum su basıncı
3. Adım Genişleme kabı hacmi, montaj sahasından daha azdır.
Harici su devresine lütfen ek genişleme kabı takın.
Hacim-Boy Tablosu
H < 7m
H ≥ 7m

V < 230 litre V ≥ 230 litre
Örnek B
Örnek A
Örnek A
Örnek C

H : iç mekan ünitesi ile en yüksek su borusu arasındaki fark
V : montaj sahasındaki toplam su hacmi
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- Minimum toplam su hacmi 20 litredir.

İç Mekan Ünitesi Montajı

Su Kalitesi
Su kalitesi EN 98/83 EC Yönetmelikleriyle uyumlu olmalıdır. Çözülmüş kimyasal içerik koşulları
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayrıntılı su kalitesi koşullarına EN 98/83 EC Yönetmeliklerinden
ulaşılabilir.

İKAZ
• Ürün mevcut hidrolik su devresine monte edilmişse, boru içindeki artıkları çıkararak hidrolik boruları
temizlemek önemlidir.
• Çamur süzgecinin su devresine monte edilmesi, performans düşüşü önlemek için çok önemlidir.
• Kurulumu yapan kişi tarafından paslanmayı önleyici kimyasal işlem yapılmalıdır.
• Isıtma suyu devresine ilave bir filtre takılması kuvvetle önerilir. Özellikle ısıtma borulamasından metal
parçacıkları çıkarmak için küçük parçacıkları kaldırabilen manyetik veya siklon filtre kullanmanız
tavsiye edilir. Küçük parçacıklar üniteye zarar verebilir ve ısı pompası sisteminin standart filtresi bu
parçacıkları yok edemeyecektir.

Dona karşı koruma
Su giriş sıcaklıklarının 0 °C altına düştüğü yerlerde su borusu onaylı bir antifriz çözeltisi kullanılarak
korunmalıdır. Bulunduğunuz yerde yerel olarak onaylı çözümler için AWHP ünitesi tedarikçinize
danışın. Sistemdeki yaklaşık su hacmini hesaplayın. (AWHP ünitesi dışında.) AWHP ünitesinde yer
alan su için bu toplam hacim miktarına altı litre ekleyin.
Antifriz karıştırma oranı

Antifriz tipi
0°C

-5°C

-10°C

-15°C

-20°C

-25°C

Etilen glikol

0%

12%

20%

30%

-

-

Propilen glikol

0%

17%

25%

33%

-

-

Metanol

0%

6%

12%

16%

24%

30%

İKAZ
1. Sadece yukarıdaki antifrizlerden birini kullanın.
2. Bir antifriz kullanılırsa sistemde basınç düşüşü ve yetenek kaybı meydana gelebilir.
3. Antifrizlerden biri kullanılırsa korozyon meydana gelebilir. Bu nedenle lütfen korozyon önleyici
ekleyin.
4. Lütfen aynı yoğunlukta tutmak için düzenli olarak antifriz yoğunluğunu kontrol edin.
5. Antifriz kullanıldığında (montaj ya da kullanım için) antifrize dokunulmadığına emin olmak üzere
gerekli özeni gösterin.
6. Antifriz kullanımı hakkında ülkenizin tüm yasaları ve normlarına uyulduğundan emin olun.
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6. Dış Mekan Ünitesi Boru ve Kablo Tesisatı
Dış mekan ünitesinde soğutucu boru tesisatı ve elektrik kablo tesisatı hakkındaki prosedürler bu bölümde
ele alınmıştır. Prosedürlerin büyük bir kısmı LG Klima ile benzerdir.
TÜRKÇE

Soğutucu Boru Tesisatı
Soğutucu boru tesisatına başlamadan önce boru uzunluğu ve yükseklik hakkındaki kısıtlamalar
incelenmelidir. Tüm kısıtlamalar çözüldükten sonra devam etmek üzere bazı hazırlıkların yapılması
gereklidir. Ardından boruyu iç mekan ve dış mekan ünitesine bağlayarak başlanır.

Boru Uzunluğu ve Yüksekliği Kısıtlamaları
Kapasite
5kW
7kW
9kW
12kW
14kW
16kW

Boru Boyutu (mm: inç)
(Çap: Ø)
Gaz
Sıvı

Standart

Maks.

Standart

Maks.

*Ek
Soğutucu
(g/m)

15.88(5/8") 9.52(3/8")

7.5

50

0

30

40

Uzunluk A (m)

İç mekan ünitesi

A

Yükseklik B (m)

Dış mekan ünitesi, iç
mekan ünitesinden
yükseğe monte
edildiğinde bir kapan
gerekli değildir.

Dış mekan ünitesi

A
B

Dış mekan ünitesi

B
İç mekan ünitesi

İKAZ
1. Standart boru uzunluğu 7,5 m'dir, boru uzunluğu 7,5 m üzerinde olursa tabloya göre ek
soğutucu yüklemesi gereklidir.
• Örnek : 50 m mesafede 16kW modeli monte edilirse aşağıdaki formüle göre 1.700 g soğutucu
eklenmelidir : (50-7,5) x 40 g = 1.700 g
2. Ürünün nominal kapasitesi standart uzunluk ve çalışırken ürün güvenilirliğine dayalı olarak
maksimum izin verilebilir uzunluğa dayalıdır.
3. Hatalı soğutucu yüklemesi anormal çalışmaya neden olabilir.

Not:
Dış mekan ünitesinde yer alan f-gas Etiketine floroklorlanmış sera gazı miktarını girin (F-gas etiketi hakkındaki bu
not ürün tipinize ya da pazarınıza dayalı olarak geçerli olmayabilir.)
① Üretim sahası (Bkz. Model Adı etiketi)
② Montaj sahası (Mümkünse soğutucu eklenmesi ya da tahliyesi için servis noktalarının yakınına yerleştirilmelidir)
③ Toplam Yük (① + ②)
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Boru Tesisatı Hazırlığı
Boru tesisatı hazırlığı beş adımdan oluşur. Soğutucu kaçaklarının temel nedeni boru ağzı genişletme
çalışmalarıdır, lütfen aşağıdaki adımlarda boru ağzı genişletme işlerini doğru bir şekilde gerçekleştirin.
1. Adım Boruları ve kabloyu kesin.
• Aksesuar boru tesisatı kiti ya da yerel olarak satın
alınmış boruları kullanın.
• İç mekan ünitesiyle dış mekan ünitesi arasındaki
mesafeyi ölçün.
• Boruları, ölçülen mesafeden biraz daha uzun
olacak şekilde kesin.

Bakır
boru

Dışarı Düzgün
eğimli değil Kaba

90°

Boru

2. Adım Çapak alma.
• Boruların kesilme kesitlerindeki tüm çapakları alın.
• Çapakların borunun içine düşmesini önlemek için
borunun ucunu aşağı yönde tutun.

Rayba

Aşağıya
doğru

3. Adım Konik cıvatayı yerleştirin.
• İç mekan ünitesi ve dış mekan ünitesine takılı
konik cıvataları çıkarın.
• Konik cıvataları çapakları alınmış boruya
yerleştirin.
• Boru ağzı genişletme işleri tamamlandıysa
somunların boruya yerleştirilmesi mümkün değildir.

Konik cıvata

Bakır boru

4. Adım Boru ağzı genişletme işleri.
• Aşağıda gösterildiği şekilde R-40A için özel boru
ağzı genişletme aleti kullanarak boru ağzı
genişletme işlerini gerçekleştirin.
Dış çap
mm
6.35
9.52
12.7
15.88
19.05

inç
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

"A"
mm
1.1 ~ 1.3
1.5 ~ 1.7
1.6 ~ 1.8
1.6 ~ 1.8
1.9 ~ 2.1

• Bakır boruyu bir levye (ya da kalıp) üzerinde
aşağıdaki tabloda belirtilen boyutlara göre sağlam
bir şekilde tutun.

Kulp
Çubuk

Çubuk
"A"

Kelepçe
Konik
bobin

Bakır boru
Kelepçe kulpu

Kırmızı ok işareti

Tamamen düzleştirin
İç kısım herhangi bir çizik söz konusu
olmadan parlak olmalıdır

5. Adım Kontrol edin

= Uygun olmayan genişletme =

• Genişletilmiş boruyu doğru şekille karşılaştırın.
• Genişlemiiş ağız hatalı olarak görülüyorsa ağzı
genişletilmiş bölümü kesin ve ağız genişletme
işlemini yeniden yapın.
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Eğik
Her yerde
eşit uzunluk

Yüzey
hasarlı

Çatlak

Eşit
olmayan
kalınlık
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Boruyu İç Mekan Ünitesine Bağlama
Boru, iç mekan ünitesine iki adımda bağlanır. Aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
1. Adım Ön sıkma.

İç mekan ünitesi
boru tesisatı

2. Adım Sıkma.

Konik
cıvata

Borular

• Konik cıvatayı bir anahtarla sıkın.
• Sıkma torku aşağıdaki gibidir.
Dış çap
mm
6,35
9,52
12,7
15,88
19,05

inç
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

Açık ağızlı anahtar
(sabitlenmiş)

Tork
kgf·m
1,8 ~ 2,5
3,4 ~ 4,2
5,5 ~ 6,6
6,6 ~ 8,2
9,9 ~ 12,1

Konik cıvata
Tork anahtarı

Bağlantı borusu

İç mekan ünitesi
boru tesisatı

Boruyu Dış Mekan Ünitesine Bağlama
PCB ayarı da dahil olmak üzere boru, dış mekan ünitesine beş adımda bağlanır.
1. Adım Boruların yönünü tespit edin.
• Borular üç yönde bağlanabilir.
• Yönler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
• Borular aşağı yönlü olarak bağlanamaz.

Geriye
doğru
Geriye
doğru

İleriye
doğru

Yana doğru
İleriye
doğru

Yana doğru
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• Boruların merkezini hizalayın ve konik cıvatayı
el ile yeterli olacak şekilde sıkın

Dış Mekan Ünitesi Boru ve Kablo Tesisatı

2. Adım Sıkma
• Boruların merkezini hizalayın ve konik cıvatayı
el ile yeterli olacak şekilde sıkın.
• Anahtar tıklayana kadar konik cıvatayı bir
anahtarla sıkın
• Sıkma torku aşağıdaki gibidir.
Dış çap
mm
6,35
9,52
12,7
15,88
19,05

inç
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

Tork
kgf·m
1,8 ~ 2,5
3,4 ~ 4,2
5,5 ~ 6,6
6,6 ~ 8,2
9,9 ~ 12,1

Kesintisiz

Tork anahtarı

Dış mekan ünitesi

3. Adım Yabancı maddelerin girişini
önleme
Sıvı yönü tarafı
boru tesisatı

• Sağdaki şekilde gösterildiği gibi tüm boşlukları
doldurmak üzere macun ya da yalıtım
malzemesi (yerel olarak temin edilir) kullanarak
boruyu tüm deliklere takın.
• Dış mekan ünitesine böcekler ya da küçük
hayvanlar girerse elektrik panosunda kısa
devre söz konusu olabilir.
• Son olarak iç mekan ünitesinin bağlantı kısmını
yalıtım malzemesi ile sararak boruları
şekillendirin ve iki tür vinil bant ile sabitleyin.
Termal yalıtım sağlamak çok önemlidir.

Gaz yönü boru
tesisataı

Bağlantı kablosu
Boşaltma hortumu
(gerekirse)
Bağlantı borusu

Macun ya da yalıtım malzemesi
(yerel olarak temin edilir)
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Elektrik Kablolama

Dış mekan ünitesi kablo tesisatı için prosedür dört adımdan oluşur. Kablo bağlantısını gerçekleştirmeye
başlamadan önce kablo teknik özelliklerinin uygun olup olmadığını kontrol edin ve aşağıdaki talimat ve
ikazları ÇOK dikkatli bir şekilde okuyun.

İKAZ
Dış mekan ünitesine bağlanan enerji kablosu IEC 60245
ya da HD 22.4 S4 uyumlu olmalıdır (Bu ekipman ulusal
düzenlemelere uyumlu bir kablo setiyle kullanılmalıdır.)
1 Faz (Ø)

Dış mekan ünitesine bağlanan bağlantı kablosu IEC 60245
ya da HD 22.4 S4 uyumlu olmalıdır (Bu ekipman ulusal
düzenlemelere uyumlu bir kablo setiyle kullanılmalıdır.)

NORMAL KESİT ALANI

Model

GN
/YL

AHUW056A3
20
mm

AHUW076A3
AHUW096A3

3 Faz (Ø)

AHUW126A3

4

20

mm

GN
/YL
20

1

AHUW146A3

GN
/YL

NORMAL
KESİT ALANI
0,75 mm2

Faz (Ø) Alan (mm2)

6

AHUW166A3

mm

İç mekan ünitesiyle dış mekan ünitesi arasındaki
bağlantı hattı 40 m üzerindeyse haberleşme hattı ve
enerji hattını ayrı bağlayın.

AHUW128A3
AHUW148A3

3

2.5

AHUW168A3

Verilen kablo hasar görürse üretici servis temsilcisi tarafından tedarik edilecek özel bir kablo ya da düzenekle değiştirilmelidir.

Enerji kablo tesisatı sırasında önlemler
Enerji terminal blok bağlantıları için yuvarlak basınçlı terminaller kullanın.
Yuvarlak basınçlı terminal

Enerji kablosu

Hiçbiri mevcut olmadığında aşağıdaki talimatları takip edin.
• Farklı kalınlıktaki kabloları enerji terminal blokuna bağlamayın. (Enerji kablosundaki gevşeklik
anormal ısıya neden olabilir.)
• Aynı kalınlıktaki kabloları bağlarken aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapın.

UYARI
Terminal vidalarının gevşemediğinden emin olun.
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Dış mekan ünitesine iki tür kablo bağlanmalıdır: Biri "Enerji kablosu" diğeriyse "Bağlantı kablosu". Enerji
kablosu, dış mekan ünitesine harici elektrik beslemesi için kullanılır. Bu kablo genellikle harici güç kaynağı
(kullanıcı evinin ana elektrik dağıtım panosu) ile dış mekan ünitesi arasında bağlanır. Diğer taraftan
bağlantı kablosu, iç mekan ünitesine elektrik gücü sağlamak ve dış mekan ünitesiyle iç mekan ünitesi
arasındaki iletişimi sağlamak üzere dış mekan ünitesiyle iç mekan ünitesi arasındaki bağlantı için kullanılır.

Dış Mekan Ünitesi Boru ve Kablo Tesisatı

Kentsel elektrik beslemesinin kalitesiyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar
Bu ekipman şunlarla uyumludur:
- EN/IEC 61000-3-12 (1) kısa devre gücü Ssc, kullanıcı beslemesiyle kentsel sistem arasındaki arayüz
noktasında minimum SSC değerinden büyük ya da eşit olmak koşuluyla. Gerekirse dağıtım şebekesi
operatörüne danışarak ekipmanın sadece şu koşulları sağlayan bir beslemeye bağlandığından emin
olmak servis görevlisi ya da ekipmanın kullanıcısının sorumluluğundadır: Ssc'nin, minimum Ssc
değerinden büyük ya da eşit olması.
Model
AHUW056A3
AHUW076A3
AHUW096A3
AHUW126A3
AHUW146A3
AHUW166A3

Minimum Ssc Değeri

Model
AHUW128A3
AHUW148A3
AHUW168A3

3.142

Minimum Ssc Değeri
2.348

• Nominal akımı ≤ 75A ekipmanlar için kentsel düşük gerilim beslemesindeki gerilim değişiklikleri,
gerilim dalgalanmaları ve kesintileri için sınırları belirleyen Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
• Faz başına giriş akımı ≤16A ≻75A olan kentsel düşük gerilim sistemlerine bağlı ekipmanlar
tarafından üretilen harmonik akımlar için sınırları belirleyen Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.

Devre Kesici Teknik Özellikleri
Elektrik kablo tesisatı işlerini elektrik kablo
bağlantısına uygun şekilde gerçekleştirin.
Ana güç kaynağı
• Tüm kablo bağlantıları yerel koşullara uymalıdır.
• Klimanın ihtiyaç duyduğu akımı tedarik
edebilecek bir güç kaynağı seçin.
• Güç kaynağı ile ünite arasında güvenilir bir
İç mekan
ELCS (Elektrik Kaçağı Devre Kesici) kullanın.
Tüm besleme hatlarının bağlantısını yeterli
olacak şekilde kesen bir bağlantı kesici cihaz da
takılmalıdır.
• Devre kesici modeli sadece yetkili çalışanlar tarafından tavsiye edilir
Model
AHUW056A3
AHUW076A3
AHUW096A3
AHUW126A3
AHUW146A3
AHUW166A3
AHUW128A3
AHUW148A3
AHUW168A3

Faz (Ø)

ELCB
30A

1
40A

3
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20A

ELCB
Şalter kutusu

Dış mekan

Dış Mekan Ünitesi Boru ve Kablo Tesisatı

Enerji Kablosu ve Bağlantı Kablosu için Kablo Tesisatı Prosedürü

Kontrol Terminali
(Bağlantı Kablosu
için Terminal)
Ana Güç Terminali
(Enerji Kablosu için
Terminal)

Kablo Kelepçesi
Kablo Kelepçesi

Su
Çıkışı

Su
Girişi

Yan Panel
Yalıtım pedi
Enerji kablosunu bağlarken yalıtım pedi çıkarıldıktan
sonra kauçuk burçların açılan deliklere doğru
şekilde takılmış olduğundan emin olun.

İKAZ
Aşağıdaki koşulları kontrol edip onayladıktan sonra kablo tesisatı çalışmasına başlayın.
1. Hava-Su ısı pompası için özel güç kaynağını sabitleyin. Kablo şeması ile ilgili bilgiler
sunulmuştur (iç mekan ünitesi kumanda kutusu içine yapıştırılmıştır).
2. Güç kaynağıyla dış mekan ünitesi arasında bir sigorta olmasını sağlayın.
3. Çok nadir olarak görülse de zaman zaman ürün taşıması sırasında meydana gelen titreşim
nedeniyle gevşeyen iç kabloların vidalar sıkılarak sabitlenmesi gerekli olabilir. Bu vidaları kontrol
edin ve tümünün sıkı olduğundan emin olun. Sıkı değillerse kablonun yanması söz konusu olabilir.
4. Güç kaynağının faz, gerilim, frekans vb. gibi özelliklerini kontrol edin
5. Elektrik kapasitesinin yeterli olduğunu kontrol edin.
6. Başlangıç geriliminin, ürün plakasındaki nominal gerilimin yüzde 90’dan fazla olduğundan emin
olun.
7. Kablo kalınlığının, güç kaynağı özelliklerinde belirtilen kalınlıkta olduğunu onaylayın. (Özellikle
kablo uzunluğuyla kalınlığı arasındaki ilişkiye dikkat edin.)
8. Montaj konumu ıslak ya da nemliyse bir ELB (elektrik kaçağı kesici) kullanın.
9. Ani gerilim artışı ya da gerilim düşüşü gibi anormal gerilim beslemesi sonucunda aşağıdaki
sorunlar yaşanabilir.
• Manyetik anahtarın gıcırdaması (sık açma ve kapama işlemi)
• Manyetik anahtarın temas ettiği parçalarda fiziksel hasar
• Sigortanın bozulması
• Aşırı yük koruma parçaları ya da ilgili kontrol algoritmalarının arızası.
• Kompresörün çalışmaması
10. Elektrik çarpmasını önlemek için dış mekan ünitesini topraklayın.
Montaj Kılavuzu 43

TÜRKÇE

1. Adım: Vidaları gevşeterek dış mekan ünitesinden yan paneli sökün.
2. Adım: Sırasıyla Enerji kablosunu Ana Güç Terminaline ve Bağlantı kablosunu da Kontrol
Terminaline bağlayın.
Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki şekle göz atın. Topraklama kablosunu bağlarken güvenli bir
şekilde bağlamak için kablo çapı 1,6 mm 2 üzerinde olmalıdır. Topraklama kablosu, terminal
bloğuna topraklama simgesiyle
işaretlenen yerden bağlanmalıdır.
3. Adım: Enerji kablosu ve Bağlantı kablosunun istenmeyen hareketlerini önlemek için kablo
kelepçeleri kullanın.
4. Adım: Vidaları sıkarak dış mekan ünitesinden yan paneli geri yerleştirin.

Dış Mekan Ünitesi Boru ve Kablo Tesisatı

İKAZ
Üniteye bağlı güç kablosu, aşağıdaki özelliklere uygun şekilde seçilmelidir.

Tamamlama
Borular bağlandıktan ve elektrik kabloları döşendikten sonra boru şekillendirme ve bazı testlerin gerçekleştirilmesi
kalır. Özellikle kaçak testi gerçekleştirilirken büyük bir özen gösterilmelidir çünkü soğutucu etkileri performansı
doğrudan düşürür. Ayrıca tüm montaj işlemleri tamamlandıktan sonra kaçak noktasını bulmak çok zordur.
Seal a small
opening around
the kablosu
pipings with
Bağlantı
ile soğutucu borusunu (iç mekan
gum type sealer.

Boru Şekillendirme
Boru
Tahliye
hortumu
(kullanılmıyor)

Vinil bant (dar)

ünitesiyle dış mekan ünitesi arasında) termal yalıtım
malzemesiyle sarıp iki türlü vinil bantla sabitleyerek
boru şekillendirme işlemini gerçekleştirin.
Plastic
1. Soğutucu borusu, enerji band
kablosu ve bağlantı
kablosunu aşağıdan yukarıya doğru bantlayın.

Vinil bantla
sarın (geniş)

2. Bantlanan boruyu dış duvar boyunca
sabitleyin. Suyun odaya girmesini engellemek
üzere bir kapan ve elektrik kısımdan.
3. Bir sırt ya da eşdeğerini kullanarak bantlanmış
boruyu duvara takın.

Bantlama Prosedürü
1. Borular, bağlantı kablosu ve enerji kablosunu aşağıdan yukarıya doğru bantlayın. Bantlama yönü
yukarıdan aşağıya doğru olursa yağmur damlası borulara ya da kablolara girebilir.
2. Bir sırt ya da eşdeğerini kullanarak bantlanmış boruyu duvara sabitleyin.
3. Suyun elektrikli parçalara girmesini önlemek üzere kapan gerekecektir.

Macuna tipi
Seal
small
yalıtım
malzemesiyle
borular
opening around
çevresindeki
ufak bir
the pipings with
açıklığı
yalıtın.
gum type
sealer.

Plastik
Plastic
band
bant

Tahliye hortumu
(kullanılmıyor)
Bağlantı
Bantlama kablosu

Soğutucu
Boruları

Kapan

Minimum
50 mm

Power Cable

• Suyun elektrikli parçalara girmesini önlemek üzere
kapan gerekecektir.
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Macun tipi yalıtım
malzemesiyle
borular
Seal a small opening
çevresindeki
ufak bir
around the pipings
açıklığı
yalıtın.
with gum
type sealer.

Kapan
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Kaçak Testi ve Tahliye

Hazırlık
• İç mekan ile dış mekan üniteleri arasındaki her borunun (hem sıvı hem de gaz tarafı boruları) doğru
şekilde bağlanmış ve test çalışması için tüm kablo tesisatının tamamlanmış olduğunu kontrol edin. Dış
mekan ünitesinin hem gaz hem de sıvı tarafından servis valfı kapaklarını çıkarın. Bu aşamada dış mekan
ünitesindeki hem gaz hem de sıvı tarafı servis valflarının kapalı olduğunu kontrol edin.

Kaçak testi
• Manifold valfı (basınç ölçekleriyle) ve kuru nitrojen
gaz silindirini yükleme hortumlarıyla birlikte bu
servis portuna bağlayın.

İKAZ
Kaçak testi için bir manifold valfı
kullanıldığından emin olun.
Manifold valfı mevcut değilse bu amaç
için bir durdurma valfı kullanın. Manifold
valfının "Yüksek" topuzu her zaman kapalı
tutulmalıdır.
• Kuru nitrojen gazıyla 3,0 Mpa'dan fazla
olmamak üzere sisteme basınç uygulayın ve
ölçekte 3,0 Mpa değeri görüldüğünde silindir
valfı kapatın. Ardından sıvı sabunla kaçak
olup olmadığını kontrol edin.

2. Sistemde kaçak olmadığı tespit edilirse,
nitrojen silindirindeki yükleme hortumu
konektörünü gevşeterek nitrojen basıncını
azaltın. Sistem basıncı normale döndüğünde
hortumun silindirle olan bağlantısını kesin.

İç mekan ünitesi

Dış mekan
ünitesi

İKAZ
Nitrojenin sıvı halde soğutucu sisteme girişini
önlemek için sisteme basınç verirken
sistemin üst kısmının alt kısmından yukarıda
olması gereklidir. Silindir genellikle dikey
ayakta konumda kullanılır.
1. Boru tesisatının (hem iç mekan hem de dış
mekan) tüm bağlantı noktalarında ve hem
gaz hem de sıvı tarafı servis valflarında bir
kaçak testi gerçekleştirin. Baloncuk oluşumu
bir kaçak olduğunu gösterir. Temiz bir
kumaşla sabunun silindiğinden emin olun.

Manifold valfı
Basınç ölçer
Lo

Hi

Yükleme
hortumu

Nitrojen gazı
silindiri (dikey
ayakta konumda)
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Soğutucu sistemde kalan hava ve nemin aşağıda gösterildiği şekilde istenmeyen etkileri söz konusu olabilir.
1. Sistemdeki basınç artar.
2. Çalışma akımı artar.
3. Soğutma (ya da ısıtma) verimliliği düşer.
4. Soğutucu devredeki nem donabilir ve kılcal boruları tıkayabilir.
5. Su, soğutucu sistemdeki parçaların aşınmasına neden olabilir.
Bu nedenle iç mekan/dış mekan ünitesi ve bağlantı borularında kaçak olmadığından emin
olunmalı ve sistemdeki yoğuşmayan gaz ve nemin alınması için vakum uygulanmalıdır.
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Tahliye
1. Yükleme hortumunun ucunu önceki adımlarda
açıklandığı şekilde vakum pompasına bağlayarak
boru tesisatı ile iç mekan ünitesini tahliye edin.
Manifold valfının "Alçak ve Yüksek" topuzlarının
açık olduğundan emin olun. Ardından vakum
pompasını çalıştırın. Tahliye için gereken süre boru
tesisatı uzunluğu ve pompa kapasitesine göre
değişir. Aşağıdaki tabloda tahliye için gerekli süre
gösterilmiştir.

İç mekan ünitesi

vakum pompası kullanıldığında tahliye için gereken
süre 30 gal/sa.'dir
Boru tesisatı uzunluğu
Boru tesisatı uzunluğu
10 m (33 ft) üzerindeyse
10 m (33 ft) altındaysa

Dış mekan
ünitesi

30 dakika ya da daha fazla 60 dakika ya da daha fazla
0,8 torr ya da daha az

2. İstenilen vakuma ulaşıldığında manifold valfının
"Alçak ve Yüksek" topuzunu kapatın ve vakum
pompasını durdurun.
Manifold valfı

İşi tamamlama
1. Valfı tamamen açmak için bir servis valfı anahtarı
kullanarak sıvı tarafı valf sayacının valf kökünü saat
yönünün tersinde döndürün.
2. Valfı tamamen açmak için gaz tarafı valfının valf
kökünü saat yönünün tersinde döndürün.
3. Basıncı salmak için gaz tarafı servis portuna bağlı
yükleme hortumunu hafifçe gevşetin ve ardından
hortumu çıkarın.
4. Gaz tarafı servis portundaki konik cıvata ve
başlığını yerine takın ve bir ingiliz anahtarı
kullanarak konik cıvatayı sıkın. Bu işlem sistemde
kaçak olmasını önlemek için büyük öneme sahiptir.
5. Hem gaz hem de sıvı tarafındaki servis valflarının
valf kapaklarını takın ve sağlam bir şekilde sıkın.
Bu işlem vakum pompasındaki hava tahliyesini
tamamlar.
Klima artık test çalışmasına hazırdır.
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Lo

Açık

Basınç ölçer

Hi

Açık

Vakum pompası
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7. İç Mekan Ünitesi Boru ve Kablo Tesisatı

Su Borusu ve Su Şebekesi Bağlantısı
Genel Koşullar
Su şebekesi bağlantısına başlamadan önce aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
• Servis alanı güvence altına alınmalıdır.
• Su boruları ve bağlantılar su kullanılarak temizlenmelidir.
• Dahili su pompası kapasitesi montaj sahası için yeterli değilse harici su pompası montajı için
montaj alanı sağlanmalıdır.
• Su yüklemesi gerçekleştirirken asla elektrik enerjisi bağlantısını gerçekleştirmeyin.

Su Borusu ve Su Şebekesi Bağlantısı
Terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir :
• Su boru tesisatı: İçinde suyun aktığı boruların montajı.
• Su şebekesi bağlantısı: Ürün ile su boruları ya da borular ile borular arasında bağlantı yapma.
Örneğin valf ya da dirseklerin bağlanması bu kategoridedir.
Su şebekesi konfigürasyonu 2. Bölümde gösterilmiştir. Tüm bağlantılar şemada gösterildiği şekilde
yapılmalıdır.
Su boruları monte edilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır :
• Su borularını takarken ya da yerleştirirken toz girişini önlemek için boru ucunu boru kapağıyla
kapatın.
• Boruyu keserken ya da kaynak yaparken borunun iç kesiminin bozulmaması için her zaman
dikkatli olun. Örneğin borunun içinde herhangi bir kaynak parçası ya da çapak olmamalıdır.
• Güvenlik valfının çalışmasıyla su tahliyesi durumunda tahliye boru tesisatı mevcut olmalıdır.
Bu durum iç basıncın 3,0 bar üzerine çıkması halinde meydana gelir ve iç mekan ünitesi içindeki
su tahliye hortumuna tahliye edilir.
Su boruları bağlanırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır :
• Su kaçağı olmaması için boru bağlantı parçaları (örneğin L şekilli dirsek, T dirsek, çap azaltıcı
vb.) sağlam bir şekilde sıkılmalıdır.
• Bağlanılan bölümler teflon bant, kauçuk burç, yalıtım çözeltisi vb. uygulanarak kaçağa karşı
dayanıklı işlem uygulanmış olmalıdır.
• Bağlantıların mekanik olarak bozulmasını önlemek için uygun alet ve işleme yöntemleri
uygulanmalıdır.
• Akış kontrol valfının (örneğin 3 yollu valf ya da 2 yollu valf) çalışma süresi 90 saniyeden daha
kısa olmamalıdır.
• Tahliye hortumu, tahliye boru tesisatına bağlanmalıdır.
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İç mekan ünitesinde su boru tesisatı ve elektrik kablo tesisatı hakkındaki prosedürler bu bölümde ele alınmıştır.
Su boru tesisatı ve su şebekesi bağlantısı, su yükleme, boru yalıtımları su boru tesisatı prosedürleri için
gösterilecektir. Kablo tesisatı için terminal blok bağlantısı, dış mekan ünitesiyle bağlantı, elektrikli ısıtıcı kablo
tesisatı verilecektir. Kullanım suyu deposu, termostat, 3 yollu ya da 2 yollu valflar vb. gibi aksesuar bağlantısı
ayrı bir bölümde ele alınacaktır.

İç Mekan Ünitesi Boru ve Kablo Tesisatı

UYARI
Kapama valfı montajı
• ‘AWHP Montaj Kiti (AET69364401)’ içinde bulunan iki kapama valfını monte ederken kolları
döndürerek valf açılır ya da kapatılırken bir çıtlama sesi duyulur. Bu normal bir durumdur ve sesin
nedeni valfın içindeki yüklü nitrojen gazı kaçağıdır.
Kalite güvencesini sağlamak üzere nitrojen gazı uygulanmıştır.
• Su yükleme işlemine başlamadan önce bu iki kapama valfı iç mekan ünitesinin su giriş ve çıkış
borusuna monte edilmelidir.
Zeminde su yoğunlaşması
Soğutma işlemi sırasında su sıcaklığının 16°C üzerinde tutulması çok önemlidir.
Aksi halde zeminde çiğ yoğunlaşması söz konusu olabilir.
Zemin nemli bir ortamsa, çıkış su sıcaklığını 18°C altına ayarlamayın.
Radyatörde su yoğunlaşması
Soğutma işlemi sırasında radyatöre soğuk su akışı gerçeklemeyebilir. Radyatöre soğuk su girerse
radyatör yüzeyinde çiğ oluşumu meydana gelebilir.
Tahliye işleme
Soğutma işlemi sırasında yoğunlaşan çiğ iç mekan ünitesinin tabanına damlayabilir. Bu durumda
su damlamasını önlemek üzere tahliye işlemeyi (örneğin yoğunlaşan çiği içerecek kap) hazırlayın.
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Su Yükleme
Su yükleme için lütfen aşağıdaki prosedürü uygulayın.

2. Adım Su beslemesini tahliye valfına ve kapatma valfının yan tarafından bulunan doldurma valfına
bağlayın.

İKAZ
Tahliye ve doldurma valfında herhangi bir su
kaçağına izin verilmez. Önceki bölümde açıklanan
sızdırmaz işleme uygulanmalıdır.

Su Çıkışı

Su Girişi

3. Adım Su beslemesini başlatın. Su beslemesi sırasında aşağıdakilere dikkate edilmelidir.
• Su besleme basıncı yaklaşık olarak 2,0 bar olmalıdır.
• Su basıncının elde edilmesi için 0 bardan 2,0 bara ulaşma süresi 1 dakikadan uzun olmalıdır. Ani
su beslemesi güvenlik valfı üzerinden su tahliyesine neden olabilir.
• Hava tahliyesinden emin olmak üzere hava ızgarasının kapağını tam olarak açın. Su şebekesi
içinde hava mevcut olursa performans azalır, su borusunda gürültü olabilir, elektrikli ısıtıcı bobini
yüzeyinde mekanik hasar görülebilir.
4. Adım Kontrol panelinin ön kısmında yer alan basınç ölçer 2,0 bar gösterdiğinde su beslemesini
durdurun.
5. Adım Tahliye ve doldurma valflarını kapatın. Ardından su basıncının kararlı hale geldiğini görmek
üzere 20~30 saniye bekleyin.
6. Adım Aşağıdaki koşullar tatmin ediciyse 7. adıma gidin (boru yalıtımı). Aksi halde 3. adıma gidin.
• Basınç ölçer 2,0 bar gösteriyor. Genişleme kabında su yüklemesi nedeniyle 5. adımdan sonra
zaman zaman basıncın azalabileceğini dikkate alın.
• Hava tahliyesi sesi duyulmuyor ya da havalandırma ızgarasından su damlası çıkmıyor.

Boru Yalıtımı
Boru yalıtımının amacı :
• Harici ortama ısı kaybını önlemek
• Soğutma işlemi sırasında boru yüzeyinde çiğ oluşumunu önlemek
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1. Adım Su şebekesinin tüm valflarını açın. Tedarik edilen su sadece iç mekan ünitesi içine değil aynı
zamanda zemin altı su şebekesine, kullanım suyu deposu şebekesine, FCU su şebekesine ve
ürün tarafından kontrol edilen diğer su şebekelerine yüklenmelidir.

İç Mekan Ünitesi Boru ve Kablo Tesisatı

Elektrik Kablo Tesisatı
Genel Koşullar
İç mekan kablo tesisatına başlamadan önce aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
• Enerji anahtarları, devre kesiciler, kablolar, terminal kutuları vb. gibi sahada tedarik edilen
elektrik bileşenleri ulusal elektrik yasaları ya da düzenlemelerine uygun şekilde seçilmelidir.
• Tedarik edilen elektriğin dış mekan ünitesi, elektrikli ısıtıcı, su deposu ısıtıcı vb. de dahil olmak
üzere ürünün çalışması için yeterli olduğundan emin olun. Sigorta kapasitesi de enerji tüketimine
uygun şekilde seçilmelidir.
• Ana elektrik beslemesi özel bir hat olmalıdır. Ana elektrik beslemesinin çamaşır makinesi ya da
elektrikli süpürge gibi diğer cihazlarla paylaşmaya izin verilmez.

İKAZ
• Kablo tesisatı işlerine başlamadan önce, kablo tesisatı işi tamamlanana kadar ana elektrik
beslemesi kapatılmalıdır.
• Kablo tesisatı ayarlanırken ya da değiştirilirken, ana elektrik beslemesi kapatılmalı ve toprak
kablosu güvenli bir şekilde bağlanmalıdır.
• Montaj yeri, vahşi hayvanların saldırılarının söz konusu olabileceği bir yer olmamalıdır. Örneğin
farelerin kablolara saldırması ya da kurbağaların iç mekan ünitesi içine girmesi önemli bir elektrik
kazasına yol açabilir.
• Tüm enerji bağlantıları, termal yalıtım ile çiğ yoğunlaşmasına karşı korunmalıdır.
• Tüm elektrik kablo tesisatı ulusal ya da yerel elektrik yasaları ya da düzenlemelerine uymalıdır.
• Toprak bağlantısı tam olarak yapılmalıdır. Ürünü bakır çubuk, bahçedeki çelik çit, şebeke suyu
çıkış borusu ya da başka bir iletken malzemeye bağlayarak topraklamayın.
• Tüm kabloları, kablo kelepçesi kullanarak sağlam bir şekilde sabitleyin. (Kablolar kablo kelepçesi
kullanılarak sabitlenmezse, ek olarak tedarik edilen kablo bağlarını kullanın.)

A

B

A Deliği : AC hattı için (kumanda kutusunun terminal blokuna bağlanan kablo)
A Deliği : DC hattı için (kumanda kutusunda PCB'ye bağlanan kablo)
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Terminal Blok Bilgileri
Aşağıdaki resimlerde kullanılan simgeler aşağıdaki gibidir :
- L, L1, L2 : Canlı (230V AC)
- N : Nötr (230V AC)
- BR : Kahverengi, WH : Beyaz, BL : Mavi, BK : Siyah
TÜRKÇE

Terminal Blok 1
zemin altı ısıtma ve DHW
deposu ısıtması arasında su
akışı anahtarlama

güneş termal sistemi
için su pompasına
enerji sağlama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L

L1

N

L

N

L

N

L

L1

N

SU
POMPASI
(B)

3 YOLLU VALF
(B)

SU
DEPOSU
ISITICI

3 YOLLU VALF
(A)

DHW depo ısıtıcıyı
açma ya da kapama

güneş termal ısıtıcıyı kullanma ve
güneş termal ısıtıcıyı atlama
arasında su akışı anahtarlama

Terminal Blok 2
FCU soğutma için
su akışını açma ya
da kapama

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1(L)

2(N)

3

L1

L2

N

L

N

L1

L2

DIŞ MEKAN
ÜNİTESİ

2 YOLLU VALF
(A)

Terminal
Blok 1

TERMOSTAT
(Varsayılan: 230V AC)

Terminal Blok 3 (1Ø Elektrik Isıtıcı)

Terminal Blok 3 (3Ø Elektrik Isıtıcı)

DHW deposu elektrikli
ısıtıcı için harici elektrik güç
kaynağını bağlama

2(N)

GÜÇ KAYNAĞI
(1 Ø, 220-240 V, 50 Hz)

Terminal
Blok 3

Termostat bağlantısı
(230V AC)
Destek türü: Sadece ısıtma ya da
Isıtma/Soğutma

İç mekan ünitesi ve
haberleşme için güç kaynağı

1(L)

Terminal
Blok 2

3(L)

4(N)

DHW DEPOSU
E/ISITICI İÇİN ELB'YE

dahili elektrikli ısıtıcı için harici
elektrik güç kaynağını bağlama

DHW deposu elektrikli ısıtıcı
için harici elektrik güç
kaynağını bağlama

1

2

L
N
DHW DEPOSU
E/ISITICI
İÇİN ELB'YE

3

4

5

R

S

T

GÜÇ KAYNAĞI
(3 Ø, 380-415 V, 50 Hz)

DHW deposu elektrikli ısıtıcı
için harici elektrik güç
kaynağını bağlama
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L

İKAZ

N

Haberleşme kablo uzunluğu 40 M
üzerindeyse haberleşme kablo tesisatını
ayırmanız gereklidir

Ayırma
Güç Kaynağı

Blendajlı kablo

Haberleşme Kablo Tesisatı

Dış Mekan Ünitesi ile Bağlantı

Dış ünitedeki terminal blok

1

2

3

Elektrikli Isıtıcı Kablo Tesisatı

İKAZ
Enerji Kablosu Teknik Özellikleri : Dış mekan ünitesine bağlanan enerji kablosu IEC 60245 ya
da HD 22.4 S4 uyumlu olmalıdır (Kauçuk yalıtımlı kablo, tip 60245 IEC 66 ya da H07RN-F)
1 Faz (Ø)

3 Faz (Ø)
NORMAL KESİT
ALANI 6 mm2

NORMAL KESİT
ALANI 2,5 mm2

GN
/YL

GN
/YL
20

20

mm

mm

Elektrik kablosu hasar gördüğü takdirde, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek için üretici firma, servis
yetkilisi ya da benzer vasıflara sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir
Harici güç kaynağı (iç mekan
ünitesi ve dış mekan ünitesi için
aynı özel güç kaynağı)
L

R
N

T
S

L
N

1Ø Elektrikli Isıtıcı
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3Ø Elektrikli Isıtıcı

Aksesuar Montajı

8. Aksesuar Montajı

Bu bölümde sadece 3. şahıs aksesuarlar ile bağlantı ele alınmıştır. LG Electronics tarafından
desteklenen aksesuarlar için lütfen her aksesuarın montaj kılavuzuna göz atın.

LG Electronics tarafından desteklenen aksesuarlar
Ürün

Amaç

DHW Deposu Montaj Kiti
Uzak Hava Sıcaklığı Sensörü
Kuru Kontak
Güneş Isıtma Kiti

Model
PHLTA : 1Ø
DHW deposu ile çalıştırma
PHLTC : 3Ø
Hava sıcaklığına göre kontrol etmek için PQRSTA0
Harici açma ve kapama sinyalini almak için PDRYCB500
Güneş ısıtıcı sistemi ile çalışmak için PHLLA(Limit sıcaklık : 96℃)
PHS02060310 : 200 litre, Tek Isıtıcı Bobin, 1Ø
230V 50Hz 3kW Elektrikli Isıtıcı
PHS02060320 : 200 litre, Çift Isıtıcı Bobin, 1Ø
230V 50Hz 3kW Elektrikli Isıtıcı
PHS03060310 : 300 litre, Tek Isıtıcı Bobin, 1Ø
230V 50Hz 3kW Elektrikli Isıtıcı
PHS03060320 : 300 litre, Çift Isıtıcı Bobin, 1Ø
230V 50Hz 3kW Elektrikli Isıtıcı

DHW Deposu

Sıcak su oluşturmak ve depolamak
için

Tahliye Kefesi

Tahliye su damlamasını önlemek için PHDPB

İKAZ
• Soğutma sırasında tahliye fanını monte edin.
• Monte edilmezse su oluşabilir.
• Tahliye fanını monte ederken lütfen ayrı ilgili kılavuzuna göz atın.

3. şahıs şirketler tarafından desteklenen aksesuarlar
Ürün

Amaç

Teknik Özellikler

Güneş Isıtıcı Sistemi

Su deposu için yardımcı ısıtma
oluşturmak üzere

Termostat

Hava sıcaklığına göre kontrol etmek
için

Sadece Isıtıcı tip (230V AC)
Soğutucu/Isıtıcı tipi (Mod seçim
anahtarıyla 230V AC)

3 yollu valf ve aktüatör

Sıcak su ısıtma ya da zemin ısıtma
için su akışını kontrol etmek için

3 telli, SPDT (Tek Kutuplu Çift Konumlu)
tip, 230V AC

2 yollu valf ve aktüatör

Fan Bobin Ünitesi için su debisini
kontrol eder

2 telli, NO (Normal Açık) ya da NC
(Normal Kapalı) tip, 230V AC
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, işlevselliğini geliştirmek ve kullanıcı konforunu artırmak üzere çeşitli aksesuarlarla
bağlanabilir. Bu bölümde desteklenen 3. şahıs aksesuarlar hakkında teknik özellikler ve
ile bağlantılarının nasıl yapılacağı ele alınmıştır.

Aksesuar Montajı

Montajdan Önce

UYARI
Montaj öncesinde aşağıdakiler göz önüne alınmalıdır
• 3. şahıs aksesuarlar monte edilirken ana enerji beslemesi kapatılmalıdır.
• 3. şahıs aksesuarlar desteklenen teknik özelliklerle uyumlu olmalıdır.
• Montaj için uygun aletler seçilmelidir.
• Montaj işlerini asla ıslak elle yapmayın.

Termostat
Termostat genellikle ürünü hava sıcaklığına göre kontrol etmek için kullanılır. Ürüne termostat
bağlandığında ürünün çalışması termostat tarafından kontrol edilir.

Genel Bilgiler
Isı Pompası aşağıdaki termostatları destekler.
Tip

Güç

Mekanik
(1)

230 V~

Elektrik
(2)

230 V~

Çalışma Modu

Destek

Sadece Isıtma (3)

Evet

Isıtma / Soğutma (4)

Evet

Sadece Isıtma (3)

Evet

Isıtma / Soğutma (4)

Evet

(1) Termostat içinde herhangi bir elektrik devresi mevcut değildir ve termostat için elektrik enerji
beslemesi gerekli değildir.
(2) Termostatta ekran, LED, sinyal vb. gibi elektrik devreleri mevcuttur ve elektrik enerjisi beslemesi
gereklidir.
(3) Termostat, kullanıcı ısıtma hedef sıcaklığına uygun olarak "Isıtma Açık ya da Isıtma Kapalı"
sinyali oluşturur.
(4) Termostat, kullanıcı ısıtma ya da soğutma hedef sıcaklığına uygun olarak "Isıtma Açık ya da
Isıtma Kapalı" ve "Soğutma Açık ya da Soğutma Kapalı" sinyali oluşturur.

İKAZ
Isıtıcı / soğutucu termostat seçimi
• Çalışma modunun belirlenmesi için ısıtıcı / soğutucu termostat "Mod Seçim" özelliğine sahip
olmalıdır.
• Isıtıcı / soğutucu termostat, ısıtma hedef sıcaklığı ve soğutma hedef sıcaklığını farklı bir şekilde
belirleyebilmelidir.
• Yukarıdaki koşullar karşılanmıyorsa ünite doğru şekilde çalışmaz.
• Isıtıcı / soğutucu termostat, sıcaklık koşulu karşılandığında soğutma ya da ısıtma sinyalini derhal
göndermelidir. Soğutma ya da ısıtma sinyali gönderilirken herhangi bir gecikme süresine izin
verilmez.
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Termostat nasıl bağlanır?
Aşağıdaki prosedürleri (1. Adım ~ 5. Adım) takip edin.

17
L

18
N

19
L1

UYARI

20
L2

TERMOSTAT
(Varsayılan : 230 V AC)
(L)

(N)

Mekanik tip termostat
Mekanik tip termostat elektrik enerji kaynağına ihtiyaç
duymadığından kabloyu (N) bağlamayın.

İKAZ

(H)

Harici elektrik yükleri bağlamayın.
(L) ve (N) kablolar sadece elektrik tip termostat kullanımı için
kullanılmalıdır.
Örneğin valflar, fan bobin üniteleri vb. gibi harici elektrik yükleri
asla bağlamayın. Ana PCB (Isıtıcı) ciddi olarak hasar görebilir.

Termostat

(L) : PCB'den termostata canlı sinyal
(N) : PCB'den termostata nötr sinyal
(H) : Termostattan PCB'ye ısıtma sinyali
5. Adım Terminal bloku bulun ve aşağıdaki şekilde kablo bağlantısını yapın.
17
L

18
N

19
L1

UYARI

20
L2

TERMOSTAT
(Varsayılan : 230 V AC)
(L)

(N)

Termostat

(C)

(H)

Mekanik tip termostat
Mekanik tip termostat elektrik enerji kaynağına ihtiyaç
duymadığından kabloyu (N) bağlamayın.

İKAZ
Harici elektrik yükleri bağlamayın.
(L) ve (N) kablolar sadece Elektrik tip termostat kullanımı için
kullanılmalıdır.
Örneğin valflar, fan bobin üniteleri vb. gibi harici elektrik yükleri
asla bağlamayın. Ana PCB (Isıtıcı) ciddi olarak hasar görebilir.

(L) : PCB'den termostata canlı sinyal
(N) : PCB'den termostata nötr sinyal
(C) : Termostattan PCB'ye soğutma sinyali
(H) : Termostattan PCB'ye ısıtma sinyali
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1. Adım Ünitenin ön kapağını ve kumanda kutusunu açın.
2. Adım Termostatın enerji özelliklerini belirleyin. 220-240 V~ ise 3. Adıma gidin.
3. Adım Sadece Isıtma termostatıysa 4. adıma gidin. Isıtma / soğutma termostatıysa 5. adıma gidin.
4. Adım Terminal bloku bulun ve aşağıdaki şekilde kablo bağlantısını yapın. Bağlantıdan sonra 5.
adıma gidin.

Aksesuar Montajı

Son kontroller
• DIP anahtar ayarı :
8 numaralı DIP anahtarını "Açık" olarak ayarlayın. Aksi halde ünite termostatı algılayamaz.
• Uzaktan Kumanda :
- Uzaktan kumanda üzerinde "Termostat" ifadesi görüntülenir.
- Düğme girişi engellenir.
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DHW Deposu ve DHW Deposu Kiti/Güneş Termal Seti
DHW şebekesi kurmak için 3 yollu valf ve DHW deposu seti gereklidir. Güneş termal sistemi montaj
sahasında önceden monte edilmişse, güneş termal kitinin güneş termal sistemi – DHW deposu –
arasında arayüz oluşturması gereklidir.
TÜRKÇE

Genel Bilgiler
aşağıdaki 3 yollu valfı destekler.
Tip
SPDT
3 telli
(1)

Güç
230V AC

Çalışma Modu

Destek

"Akış A" ve "Akış B" arasında
"Akış A" seçilir (2)

Evet

"Akış A" ve "Akış B" arasında
"Akış B" seçilir (3)

Evet

(1) : SPDT = Tek Kutuplu Çift Konumlu. Canlı1 (Akış A seçimi için), Canlı 2 (Akış B seçimi için) ve
Nötrden oluşan üç tel.
(2) : "Akış A", iç mekan ünitesinden zemin altı su şebekesine doğru su akışı anlamına gelir.
(3) : "Akış B", iç mekan ünitesinden DHW deposuna doğru su akışı anlamına gelir.
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DHW Deposu Nasıl Monte Edilir?
DHW deposunun monte edilmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen DHW deposuyla birlikte
verilen montaj kılavuzuna göz atın.

PHS02060310(LGRTV200E) / PHS03060310(LGRTV300E)

ANOT

IZOLASYON
BASINÇ TAHLIYE VALFI
TERMISTÖR CEBI
YALITIM ÖRTÜSÜ
ANOT
THERMOSTAT
ISITICI ELEMENT
BOBIN

ELEKTRIK KUTUSU
AKITICI

PHS02060320(LGRTV200VE) / PHS03060320(LGRTV300VE)

ANOT

IZOLASYON
BASINÇ TAHLIYE VALFI
TERMISTÖR CEBI
ANOT

BOBIN
YALITIM ÖRTÜSÜ
THERMOSTAT
ISITICI ELEMENT
BOBIN
ELEKTRIK KUTUSU
AKITICI

(Birim: mm)
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DHW Deposu Kiti Nasıl Monte Edilir?
ʶ
ʸ

ʶ

TÜRKÇE

Aşağıdaki prosedürleri (1. Adım ~ 6. Adım) takip edin.
1. Adım Kitte manyetik anahtar ve ELB'yi (MCCB) bulun. Ürünle
birlikte verilen braket ve vidaları kullanarak iç mekan ünitesi
kumanda kutusuna takın. (Resimdeki Ⓐ simgesi)
2. Adım Ürünle birlikte verilen kabloyu kullanarak iç mekan
ünitesi PCB'nin "CN_B/HEAT(A)" (beyaz konektör)
konektörünü manyetik anahtarı kontağıyla bağlayın
(resimdeki Ⓑ simgesi) Manyetik kontaktörü port no. A1 ve
A2'yi bağlayın.
3. Adım2 Manyetik anahtar kontaktörü port no.L1 ve L3'ü
ELB(MCCB) port no. 2 ve 4 (resimdeki Ⓒ simgesi) ile
bağlayın.

ʷ
ʹ
ʺ

1Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli

İKAZ
Kutupları Kontrol Edin
• Manyetik anahtar kontağı port no. L1 ile ELB (MCCB) port no.2'yi bağlayın
• Manyetik anahtar kontağı port no. L3 ile ELB (MCCB) port no.4'ü bağlayın
4. Adım Manyetik anahtar kontaktörü port no. T1 ve T3'ü
terminal blok 1 port no. 6 ve 7 (resimdeki Ⓓ simgesi) ile
bağlayın.
Kutupları Kontrol Edin
• Manyetik anahtar kontağı port no. T1 ile terminal blok 1 port
6'yı bağlayın
• Manyetik anahtar kontağı port no. T3 ile terminal blok 1 port
7'yi bağlayın
5. Adım2 ELB'yi (MCCB) Terminal Blok ile bağlayın.
1Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli
’ ELB(MCCB) port no.1 ve 3'ü terminal blok 3 port no. 3 ve 4
(resimdeki Ⓔ simgesi) ile bağlayın.
3Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli
’ ELB(MCCB) port no.1 ve 3'ü terminal blok 3 port no. 1 ve 2
(resimdeki Ⓔ simgesi) ile bağlayın.
Kutupları Kontrol Edin
1Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli
• ELB (MCCB) port no. 1 ile terminal blok 3 port 3'ü bağlayın
• ELB (MCCB) port no. 3 ile terminal blok 3 port 4'ü bağlayın
3Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli
• ELB (MCCB) port no. 1 ile terminal blok 3 port 1'i bağlayın
• ELB (MCCB) port no. 3 ile terminal blok 3 port 2'yi bağlayın

ʶ

ʶ
ʸ

ʷ
ʹ

ʺ

3Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli
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Röle kontaktörü
port no. ataması

1

3

2

4

ELB (MCCB) port no.
ataması

Not:
Bazı modellerde ELB yerine MCCB kullanılır
6. Adım2 DHW deposu sensörünü bulun. İç mekan ünitesi PCB'sinin "CN_TH4" (Kırmızı Konektör)
könektörüne (resimde Ⓐ simgesi) bağlayın. Sensör kablosu, sensör için düzenlenmiş deliklerden
geçmelidir (resimde Ⓑ ve Ⓒ simgeleri). Sensör, DHW deposunun sensör deliğini doğru şekilde
monte edilmelidir.

İKAZ
Sensör montajı
Sensörü sensör soketine yerleştirin ve sağlam bir şekilde vidalayın.
• 1Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli ve 3Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli aşağıda gösterilen yöntemle monte edilir.

DHW deposu
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DHW Deposu Isıtıcı Kablo Bağlantısı Nasıl Yapılır?
1. Adım DHW deposu ısıtıcı kapağını çıkarın. Deponun yan tarafında yer alır.
2. Adım Terminal bloku bulun ve aşağıdaki şekilde kablo bağlantısını yapın. Kablolar sahada tedarik
edilir.
TÜRKÇE

(L) : PCB'den Isıtıcıya canlı sinyal
(N) : PCB'den Isıtıcıya nötr sinyal

UYARI
Kablo teknik özellikleri
• Kablo kesit alanı 6 mm2 olmalıdır.
Termostat sıcaklığını ayarlama
• Doğru çalıştığından emin olmak için termostatın maksimum sıcaklıkta ayarlanması tavsiye edilir
(resimdeki simge).
• 1Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli ve 3Ø Elektrikli Isıtıcı Modeli aşağıda gösterilen yöntemle ayarlanır.

L
N
SU
DEPOSU
ISITICI
(L)
(N)

A
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Güneş Termal Kiti Nasıl Monte Edilir?
1. Adım Önceden monte edilmiş boruların çapını kontrol edin. (simge Ⓐ ve Ⓑ)
2. Adım Önceden monte edilmiş boruların çağı, güneş termal kiti çapından farklıysa borunun çapını
azaltmak ya da genişletmek gerekir.
3. Adım 2. Adımdan sonra boru ve güneş termal kitini bağlayın.
4. Adım Güneş termal sensörünü iç mekan ünitesi PCB "CN_TH4" (Kırmızı konektör) könektörüne
bağlayın.
DHW deposu sensörü bağlıysa önce sensörün PCB ile bağlantısını kesin.

Güneş Termal Sensörü
(12 m altında)

3 yollu valf
(Sahada Tedarik Edilir)

Su Girişi

Su Deposu Sensörü
(12 m altında)

Su Çıkışı

Güneş Termal
Sistemi
(Sahada Tedarik
Edilir)

Pompa
(Sahada Tedarik Edilir)

Su Girişi

Güneş
Kolektörü
(Sahada
Tedarik Edilir)

Su Çıkışı

Su Tankı

Kuru Kontak
LG Kuru Kontak, klima sisteminin kullanıcı isteğine uygun şekilde otomatik kontrolü için bir çözümdür.
Daha basit bir ifadeyle özellikle otel odalarında kullanılan anahtar kilidi, kapı ya da pencere anahtarı vb.
gibi harici kaynaklardan gelen sinyaller üzerine üniteyi açmak/kapamak için kullanılabilen bir anahtardır.

Kuru Kontak Nasıl Monte Edilir?
• Kuru Kontak montajı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Kuru Kontak ile birlikte verilen montaj
kılavuzuna göz atın.
• Sistem kurulumu için lütfen 8. bölümü okuyun. (Özellikle 6 numaralı fonksiyon kodunu)

Uzak Sıcaklık Sensörü
Uzak sıcaklık sensörü, bir kullanıcının sıcaklığı tespit etmek istediği her yere monte edilebilir.

Uzak Sıcaklık Sensörü Nasıl Monte Edilir?
• Uzak Sıcaklık Sensörü montajı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Uzak Sıcaklık Sensörü ile
birlikte verilen montaj kılavuzuna göz atın.
• Sistem kurulumu için lütfen 8. bölümü okuyun. (Özellikle 3 numaralı fonksiyon kodunu)
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3 Yollu Valf
3 Yollu Valf Nasıl Bağlanır?
Aşağıdaki prosedürleri (1. Adım ~ 2. Adım) takip edin.
TÜRKÇE

1. Adım İç mekan ünitesinin ön kapağını ve kumanda kutusunu açın.
2. Adım Terminal bloku bulun ve aşağıdaki şekilde kablo bağlantısını yapın.
1
L

2
L1

3
N

UYARI
• 3 yollu valf, (W) kablosu ile (N) kablosuna elektrik enerjisi
verildiğinde su deposu halkasını seçecektir.

3 YOLLU VALF
(A)
(W)

(U)

(N)

• 3 yollu valf, (U) kablosu ile (N) kablosuna elektrik enerjisi
verildiğinde zemin altı halkasını seçecektir.

3 yollu valf

(W) : PCB'den 3 yollu valfa canlı sinyal (Su deposu ısıtma)
(U) : PCB'den 3 yollu valfa canlı sinyal (Zemin altı ısıtma)
(N) : PCB'den 3 yollu valf nötr sinyal

Son Kontroller
• Akış yönü :
- DHW deposu ısıtması seçildiğinde su, iç mekan ünitesi su çıkışından DHW deposu su girişine
doğru akmalıdır.
- Akış yönünü doğrulamak için iç mekan ünitesi su çıkışıyla DHW deposu su girişindeki sıcaklığı
kontrol edin.
- Kablo tesisatı doğru olduğunda ve su borusu yalıtımı başarılı bir şekilde gerçekleştirildiyse bu
sıcaklıklar neredeyse eşit olmalıdır.
• 3 yollu valf çalışırken gürültü ya da su borusu titreşimi
- Taşma ya da boşalma etkisi nedeniyle 3 yollu valf çalışırken gürültü ya da su borusu titreşimi
meydana gelebilir.
- Bu durumda aşağıdakileri kontrol edin:
• Su şebekesi (hem zemin altı su halkası hem de kullanım suyu deposu halkası) tamamen
yüklenmiş mi? Yüklenmemişse ek su yüklemesi gereklidir.
• Hızlı valf çalışması gürültü ve titreşime yol açar. Yaklaşık valf çalışma süresi 60~90 saniyedir.

Montaj Kılavuzu 63

Aksesuar Montajı

2 Yollu Valf
Soğutma işlemi sırasında 2 yollu valf gereklidir. 2 yollu valfın görevi, soğutma modunda fan bobin
ünitesi soğutma işlemi için donatılmışsa zemin altı halkasındaki su akışının kesilmesidir.

Genel Bilgiler
aşağıdaki 2 yollu valfı destekler.
Tip

Güç

Çalışma Modu

Destek

NO 2 telli
(1)

230V AC

Su akışını kapama

Evet

Su akışını açma

Evet

NC 2 telli
(2)

230V AC

Su akışını kapama

Evet

Su akışını açma

Evet

(1) : Normal Açık tip. Elektrik enerjisi VERİLMEDİĞİNDE valf açıktır. (Elektrik enerjisi verildiğinde valf
kapalıdır.)
(2) : Normal Kapalı tip. Elektrik enerjisi VERİLMEDİĞİNDE valf kapalıdır. (Elektrik enerjisi verildiğinde
valf açıktır.)

2 Yollu Valf Nasıl Bağlanır?
Aşağıdaki prosedürleri (1. Adım ~ 2. Adım) takip edin.
1. Adım İç mekan ünitesinin ön kapağını ve kumanda kutusunu açın.
2. Adım Terminal bloku bulun ve aşağıdaki şekilde kablo bağlantısını yapın.

14
L1

15
L2

16
N

2 YOLLU VALF
(A)
(NO)

(NC)

2 yollu valf

İKAZ
Çiğ Yoğunlaşması
• Hatalı bağlantı zeminde çiğ yoğunlaşmasına neden olabilir.
Radyatör zemin altı su halkasına bağlanmışsa radyatör yüzeyinde
çiğ yoğunlaşması meydana gelebilir.

(N)

UYARI
Kablo Tesisatı
• Soğutma modunda valf kapanması için (NO) ve (N) kablolarına
Normal Açık tip bağlanmalıdır.
• Soğutma modunda valf kapanması için (NO) ve (N) kablolarına
Normal Açık tip bağlanmalıdır.

(NO) : PCB'den 2 yollu valfa canlı sinyal (Normal Açık tip)
(NC) : PCB'den 2 yollu valfa canlı sinyal (Normal Kapalı tip)
(N) : PCB'den 2 yollu valf nötr sinyal

Son Kontroller
• Akış yönü :
- Soğutma modunda zemin altı halkaya su akışı olmamalıdır.
- Akış yönünü doğrulamak için zemin altı halkasının su girişindeki su sıcaklığını kontrol edin.
- Doğru şekilde bağlandığında soğutma modunda bu sıcaklık 6°C'ye yaklaşmamalıdır.
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Aksesuarlar Monte Edilmişse Koşullar
Bu bölüm, aksesuarların monte edildiği montaj konumları koşullarını açıklar. Aksesuarlar için ayrıntılı
montaj bilgileri (desteklenen aksesuar teknik özellikleri, kablo tesisatı, aksesuar konfigürasyonu için
PCB ayarı vb.) ayrı bir bölümde ele alınacaktır.
TÜRKÇE

Termostat

İKAZ
1. 230V AC Termostat ile 24V AC Termostatı ASLA aynı anda KULLANMAYIN. Birlikte kullanıldıklarında
kısa devreye yol açar ve devre kesici tarafından enerjinin kesilmesiyle sonuçlanır.
2. Bazı elektro mekanik tipteki termostatlar kompresörün korunması için dahili bir gecikme süresine
sahiptir. Bu durumda mod değişikliği kullanıcının beklediğinden daha uzun sürebilir. Ürün hızlı bir
şekilde yanıt vermiyorsa lütfen termostat kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun.
3. Termostat sıcaklık aralığı ürünün sıcaklık aralığından farklı olabilir. Isıtma ya da soğutma sıcaklık
ayarı, ürünün sıcaklık ayarı aralığı dahilinde seçilmelidir.
4. Temel olarak alan ısıtmasının uygulandığı yerde termostat kullanımı şiddetle tavsiye edilir.
Doğru çalışmanın sağlanması için aşağıdaki konumlardan kaçınılmalıdır :
• Zeminden yaklaşık yükseklik 1,5 m.
• Termostat, kapı açıldığında gizlenen bir alana yerleştirilemez.
• Termostat, harici termal etkinin uygulanabileceği bir yere yerleştirilemez. (örneğin ısıtıcı radyatör
üzeri ya da açık pencere)

Uzak Hava Sıcaklığı Sensörü
Uzak hava sıcaklığı sensörünün görevi ve montaj sırasındaki kısıtlamalar termostat ile büyük
benzerlik gösterir.
• İç mekan ünitesi ile uzak hava sıcaklık sensörü arasındaki mesafe uzak hava sıcaklığı sensörü
bağlantı kablosunun uzunluğu nedeniyle 15 m altında olmalıdır.
• Diğer kısıtlamalar için lütfen önceki sayfada termostat hakkında belirtilen kısıtlamalara göz atın

Doğrudan
Güneş ışığı gören alan
Doğrudan
Güneş ışığı gören alan

evet

evet

hayır
hayır

5ft
(1,5m)

hayır
Bağlantı kablosu
(15m'den az)

5ft
(1,5m)

hayır

hayır

hayır

Termostat

Uzak Hava Sıcaklığı Sensörü
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DHW Deposu ve DHW Deposu Kiti/Güneş Termal Seti
DHW deposu montajı aşağıdaki hususların göz önüne alınmasını gerektirir :
• DHW deposu düz bir yere yerleştirilmelidir.
• Su kalitesi EN 98/83 EC Yönetmelikleriyle uyumlu olmalıdır.
• Bu su deposu DHW deposu (dolaylı ısı değişimi) olduğundan etilen glikol gibi su donma önleyici
işleme kullanmayın.
• Montajdan sonra DHW deposunun içinin temizlenmesi şiddetle tavsiye edilir. Böylece suyun
temizliğinden emin olunabilir.
• DHW deposu yakınında kolay erişim ve bakım için su beslemesi ve su tahliyesi olmalıdır.
• DHW deposunun sıcaklık kontrol cihazının maksimum değerini ayarlayın.
DHW deposunu, DHW deposu kiti ya da solar termal kit ile monte ederken aşağıdaki gibi bazı
kısıtlamalar söz konusudur :
• DHW deposu iç mekan ünitesi altında ya da iç mekan ünitesiyle aynı yükseklikte yer almalıdır.
• DHW deposu güneş termal sistemi altına yerleştirilmelidir.
• DHW deposu sensörü ile güneş termal sensörü arasındaki mesafe 5 m altında olmalıdır.
• Semsör kablosu yakınında bir AC enerji kablosu varsa elektrik parazitini önlemek için sensör
kablosu AC enerji kablosundan en az 5 m uzakta olmalıdır.

Güneş Termal Sensörü
(12 m altında)

Su Deposu Sensörü

3 yollu valf
(Sahada
Tedarik Edilir)

Su Girişi

(12 m altında)

Su Çıkışı
Pompa
(Sahada
Tedarik Edilir)

Su Girişi

Su Çıkışı

Su Tankı
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Güneş Termal
Sistemi
(Sahada
Tedarik Edilir)

Güneş
Kolektörü
(Sahada
Tedarik Edilir)

Aksesuar Montajı

UYARI

Sıcak su beslemesi
Duş
(Sıcak su
beslemesi sonu)
Devridaim
Pompası
Su Girişi

Su Çıkışı

DHW
Deposu
Kontrol Valfı

Harici Zamanlama
Programlayıcı

Şebeke suyu
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TÜRKÇE

Devridaim pompası montajı
, DHW deposu ile kullanıldığında sıcak su beslemesi sonunda soğuk suyun taşmasını
önlemek ve DHW deposu içindeki su sıcaklığını stabilize etmek için devridaim pompası kullanılması
ŞİDDETLE tavsiye edilir
- Devridaim pompası, DHW talebi gerekli olmadığında kullanılmalıdır. Bu nedenle devridaim pompasının
ne zaman çalışıp ne zaman çalışmayacağını bir harici zamanlama programlayıcı tespit etmelidir.
- Devridaim pompasının çalışma süresi aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır :
Süre [dakika] = k x V x R
k : 1,2 ~ 1,5 tavsiye edilir. (Pompa ile depo arasındaki mesafe uzaksa daha yüksek bir sayı seçin)
V : Kullanım suyu deposu hacmi [litre]
R : Pompa su akış hızı [dakika başına litre], pompa performans eğrisine göre belirlenir
- Pompa çalışmaya başlama zamanı, kullanım suyu talebinden önce olmalıdır.

Sistem Kurulumu

9. Sistem Kurulumu
çeşitli montaj ortamlarına uygun olarak tasarlandığında sistemin doğru şekilde
kurulması önemlidir. Doğru şekilde yapılandırılmazsa hatalı çalışma ya da performans kaybı
beklenebilir.

DIP Anahtarı Ayarı

İKAZ
DIP anahtarını ayarlamadan önce elektrik enerjisini kesin
• DIP anahtarı her ayarlandığında, elektrik çarpmasını önlemek için elektrik enerjisini kesin.

Genel Bilgiler

AÇIK

1

2

3

4

5

6

7

8

KAPALI
KAPALI seçildi
AÇIK seçildi
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Sistem Kurulumu

DIP Anahtarı Bilgileri
Açıklama
Merkezi kontrolör
donatıldığında görevi

Ayar
Master olarak

1

Slave olarak

2

İç mekan ünitesi + Dış mekan ünitesi
kuruldu

3
2
Aksesuar montaj
bilgileri

3

2
3

Acil durum çalışma
seviyesi

İç mekan ünitesi + Dış mekan ünitesi
+ DHW deposu
kuruldu

1

TÜRKÇE

1

Varsayılan

2
3

İç mekan ünitesi + Dış mekan ünitesi
+ DHW deposu
+ Güneş termal
sistemi kuruldu

4

Yüksek sıcaklık çevrimi

4

Düşük sıcaklık çevrimi

5

Harici su pompası kurulu DEĞİL

4

Harici su pompası
montaj bilgileri

5
5

Harici su pompası kurulu

6

Tüm kapasite kullanılıyor

7
6
Elektrikli ısıtıcı
kapasitesi seçimi

7

6
7

Termostat montaj
bilgileri

Elektrikli ısıtıcı kullanılmıyor

6
7

Yarı kapasite kullanılıyor

8

Termostat kurulu DEĞİL

8

Termostat kurulu

8
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UYARI
Acil Durum Çalışması
• Terimlerin tanımları
- Sorun : Sistemin çalışmasının durdurulmasına neden olan ve onaylı bir profesyonelden yardım
almadan geçici olarak sınırlı bir şekilde çalışmaya devam edilebilen bir problem.
- Hata : Sistemin çalışmasının durdurulmasına neden olan ve SADECE onaylı bir profesyonelden
yardım alarak çalışmaya devam edilebilen bir problem.
- Acil durum modu : Sistem bir sorunla karşılaştığında geçici olarak çalışan ısıtma modu.
• "Sorun" durumunun mevcut olmasının amacı
- Klima ürünlerinin aksine Hava-Su ısı pompası genellikle sistemin çalışmasına herhangi bir ara
verilmeden bütün kış dönemi boyunca çalışır.
- Sistemde, sistemin ısı enerjisi oluşturmak üzere çalışması için kritik olmayan bir sorun
bulunduğunda sistem son kullanıcının kararına bağlı olarak acil durum modunda geçici olarak
çalışmaya devam edebilir.
• Sorun sınıflandırması
- Sorun, problemin ciddiyetine göre iki seviyede sınıflandırılır: Hafif sorun ve Ağır sorun
- Hafif Sorun : İç mekan ünitesinde bir sorun bulundu. Çoğu durumda bu sorun sensör
problemleriyle ilgilidir. Dış mekan ünitesi, iç mekan ünitesi PCB'nin 4 numaralı DIP anahtarı
tarafından yapılandırılan acil durum modu altında çalışıyor.
- Ağır Sorun : Dış mekan ünitesinde bir sorun bulundu. Dış mekan ünitesinde bir problem söz
konusu olduğu için acil durum çalışması iç mekan ünitesinde yer alan elektrikli ısıtıcı tarafından
gerçekleştiriliyor.
- Opsiyon Sorunu : Su deposu ısıtılması gibi opsiyon çalışma için bir problem bulunmuştur. Bu
sorunda, sorunlu opsiyonun sistemde kurulu olmadığı kabul edilir.

• Acil durum çalışma seviyesi.
- Sistem bir sorunla karşılaştığında çalışmaya son verir ve kullanıcı kararını bekler: Servis
merkezini arama ya da acil durum çalışmasını başlatma.
- Acil durum çalışmasını başlatmak için kullanıcının tek yapması gereken Açma/Kapama
düğmesine bir defa daha basmaktır.
- Acil durum çalışması için iki farklı seviye hazırlanmıştır: Yüksek sıcaklık programı ve düşük
sıcaklık programı.
- Acil durum çalışma modunda kullanıcı hedef sıcaklığı ayarlayamaz.
DIP
Anahtarı

Hedef
Ayrılan Su
Sıcaklığı

Hedef
Oda Hava
Sıcaklığı

Hedef
DHW Sıcaklığı

Yüksek sıcaklık çevrimi

KAPALI

50°C

24°C

80°C

Düşük sıcaklık çevrimi

AÇIK

30°C

19°C

50°C
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• Ana elektrik gücü sıfırlandıktan sonra acil durum çalışması otomatik olarak yeniden
başlamaz.
- Normal koşullarda ana elektrik gücü sıfırlandıktan sonra ürün çalışma bilgileri geri yüklenir ve
otomatik olarak yeniden başlar.
- Ancak acil durum çalışma modunda ürünün korunması için otomatik yeniden başlama
kısıtlanmıştır.
- Bu nedenle acil durum çalışması devredeyken enerji kesintisinden sonra kullanıcı ürünü yeniden
başlatmalıdır.
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• Çoğalmış sorun: Hafif ya da ağır sorun ile opsiyon sorunu
- Opsiyon sorunu aynı anda hafif (ya da ağır) sorun ile meydana gelirse, sistem yüksek önceliği
hafif (ya da ağır) soruna verir ve hafif (ya da ağır) sorun meydana gelmiş şekilde çalışır.
- Bu nedenle zaman zaman kullanma DHW ısıtması acil durum çalışmasında mümkün olmayabilir.
Acil durum çalışması sırasında DHW ısınmıyorsa lütfen DHW sensörü ve ilgili kablo tesisatında
sorun olmadığını kontrol edin.

Sistem Kurulumu

Kurucu Ayarı
Kurucu ayar moduna nasıl girilir?
• Menü ekranında [<,>(sol/sağ)] düğmesine basarak ayar kategorisini seçin ve kurucu ayarı için
parola giriş ekranına girmek için [∧(yukarı)] düğmesine 3 saniye basılı tutun.
• Parolayı girin ve kurucu ayar listesine gitmek için [Tamam] düğmesine basın.

İKAZ
Kurucu ayar modu, uzaktan kumandanın ayrıntı fonksiyonunu ayarlamak için kullanılan moddur.
Kurucu ayar modu hatalı ayarlanırsa ürünün arızalanmasına, kullanıcının yaralanmasına ya da
maddi hasara yol açabilir. Bu ayar montaj lisansına sahip bir montaj uzmanı tarafından
yapılmalıdır ve montaj lisansı olmadan kurulur ya da değiştirilirse ortaya çıkabilecek tüm sorunlar
montajı yapan kişiye ait olur ve LG garantisini geçersiz kılabilir.

OK

OK

h Kurucu ayarı parolası
Ana ekran ’ menü ’ ayarlar ’ servis ’ RMC sürüm bilgileri ’ SW Sürümü
Örneğin SW sürümü : 1.00.1 a
Yukarıdaki durumda parola 1001'dir.
Not:
Kurucu ayar menüsünün bazı kategorileri ürün fonkisyonuna bağlı olarak mevcut olmayabilir ya da
menü adı farklı olabilir.
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Özet
• Ürün kullanıcı fonksiyonlarını ayarlayabilirsiniz.
• Bazı fonksiyonlar bazı ürün türlerinde görüntülenmez/kullanılmaz.
Açıklama
Sadece fabrika kullanımı için
Uzak hava sensörü hakkında bağlantı bilgileri
Sıcaklığın Santigrat ya da Fahrenhayt cinsinden gösterilmesi

Sıc. sensör seçimi

Sıcaklığı hava sıcaklığı olarak ayarlama ya da su sıcaklığı olarak bırakma seçimi

Kuru Kontak Modu
Hava soğutma ayar sıc.

Kuru kontak otomatik başlatma seçeneğini ayarlama.
Soğutma modunda "Hava Sıcaklığı Ayarlama" aralığını ayarlama

Su soğutma ayar sıc.

Soğutma modunda "Ayrılan Su Sıcaklığı Ayarlama" aralığını ayarlama

Hava ısıtma ayar sıc.
Su ısıtma ayar sıc.

Isıtma modunda "Hava Sıcaklığı Ayarlama" aralığını ayarlama
Isıtma modunda "Isıtma Akış Sıcaklığı Ayarlama" aralığını ayarlama

DHW ayar sıc.

Yerel sıcak su deposu ısıtma modunda "DHW deposu Isıtma Akış Sıcaklığı
Ayarlama" aralığını ayarlama

Uzun kurutma

Zemin altı ısıtma için su borularını monte ettikten sonra kullanıcı çimento kuruması
için uzun kurutma modunu seçebilir

Isıtıcı açık sıcaklığı

Elektrikli ısıtıcı Adım 1 ya da 2 kapasitesini kullanma ayarı

Su beslemesi kapalı soğutma
sırasında sıc

Ünite kapatıldığında ayrılan su sıcaklığını belirler.
Bu fonksiyon, soğutma modunda zeminde yoğunlaşmayı önlemek için kullanılır

Otomatik mod için min. ve maks. dış
mekan sıc

Otomatik mod için dış mekan Min./Maks. sıcaklığı ayarlama

Otomatik mod için min. ve maks. iç
mekan hava sıc

Otomatik mod için iç mekan Min./Maks. sıcaklığı ayarlama

Otomatik mod için min. ve maks. LWT
Depo dezenfeksiyon ayarı 1
Depo dezenfeksiyon ayarı 2
Depo ayarı 1
Depo ayarı 2
Isıtıcı önceliği

Otomatik mod için ısıtma akışı Min./Maks. sıcaklığı ayarlama
Pastörizasyon için başlangıç/koruma zamanı ayarı
Pastörizasyon sıcaklığı ayarı
Çalışma için başlangıç sıcaklığını ayarlama
Çalışma için koruma sıcaklığını ayarlama
Elektrikli ısıtıcı ve su ısıtıcıyı açık ve kapalı olarak belirleme

DHW zaman ayarı

Takip süresini belirler : Yerel sıcak su deposu ısıtma çalışma zamanı, yerel sıcak
su deposu ısıtma durma zamanı ve DHW deposu ısıtıcı çalışmasının gecikme
zamanı

Not : Ana PCB düzeneği 1'in DIP anahtarı ayarına bağlı olarak bazı içerikler görülmeyebilir.
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Test
3 dakika gecikmeyi devre dışı bırak
Uzak sensör etkin
Santigrat / Fahrenhayt Değişimi

Sistem Kurulumu

Genel Ayarlar
• 3 Dakika Gecikme
Sadece fabrika kullanımı için.
• Uzak sensör etkin
Kullanıcı ürünü oda hava sıcaklığına göre kontrol etmek amacıyla uzak hava sensörü bağlarsa
bağlantı bilgisi ürüne gönderilmelidir.
Not : Uzak hava sensörü bağlanmış ancak bu fonksiyon kodu doğru şekilde ayarlanmamışsa ürün
oda hava sıcaklığına göre kontrol edilemez.
• Santigrat / Fahrenhayt Değişimi
Sıcaklık Santigrat ya da Fahrenhayt olarak gösterilir.
• Sıc. sensör seçimi
Ürün hava sıcaklığına göre ya da ayrılan su sıcaklığına göre çalışabilir. Sıcaklığı hava sıcaklığı
olarak ayarlama ya da su sıcaklığı olarak bırakma seçimi belirlenir.
Not : Ayar sıcaklığı olarak hava sıcaklığı SADECE Uzak Hava Sensörü bağlantıları
etkinleştirildiğinde ve Uzak Hava Sensörü Bağlantısı 02 olarak ayarlandığında kullanılabilir.
• Kuru Kontak Modu
Bu fonksiyon, Kuru kontak-iç mekan ünitesinin Otomatik Çalışma modu ya da uzaktan kumanda
paneliyle Manüel modda çalışabilmesine olanak tanır.
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Sıcaklık aralık ayarıg
• Hava soğutma ayar sıc.
Ayar sıcaklığı olarak hava sıcaklığı seçildiğinde soğutma ayar sıcaklığı aralığını belirler.

UYARI
TÜRKÇE

Sadece uzak hava sıcaklığı sensörü bağlandığında kullanılabilir.
• PQRSTA0 aksesuarı monte edilmelidir.
• Ayrıca Uzak hava sensörü bağlantısı doğru bir şekilde yapılmalıdır.
• Su soğutma ayar sıc.
Ayar sıcaklığı olarak ayrılan su sıcaklığı seçildiğinde soğutma ayar sıcaklığı aralığını belirler.

UYARI
Zeminde su yoğunlaşması
• Soğutma sırasında ayrılan su sıcaklığını 16 °C üzerinde tutmak çok önemlidir. Aksi halde
zeminde çiğ yoğunlaşması görülebilir.
• Zemin nemli bir ortamsa, ayrılan su sıcaklığını 18°C altına ayarlamayın.

UYARI
Radyatörde su yoğunlaşması
• Soğutma işlemi sırasında radyatöre soğuk su akışı gerçeklemeyebilir. Radyatöre soğuk su
girerse radyatör yüzeyinde çiğ oluşumu meydana gelebilir.
• Hava ısıtma ayar sıc.
Ayar sıcaklığı olarak hava sıcaklığı seçildiğinde ısıtma ayar sıcaklığı aralığını belirler.

İKAZ
Sadece uzak hava sıcaklığı sensörü bağlandığında kullanılabilir.
• PQRSTA0 aksesuarı monte edilmelidir.
• Ayrıca Uzak hava sensörü bağlantısı doğru bir şekilde yapılmalıdır.
• Su ısıtma ayar sıc.
Ayar sıcaklığı olarak ayrılan su sıcaklığı seçildiğinde ısıtma ayar sıcaklığı aralığını belirler.
• DHW ayar sıc.
Su deposu ayrılan su sıcaklık aralığı ısıtma ayarını belirler.

UYARI
Sadece DHW deposu özelliği kurulu olduğunda kullanılabilir.
• DHW deposu ve DHW deposu kiti monte edilmiş olmalıdır.
• 2 ve 3 numaralı DIP anahtarları doğru şekilde ayarlanmalıdır.
• Uzun kurutma
Zemin altı ısıtma için su borularını monte ettikten sonra kullanıcı çimento kuruması için uzun kurutma
modunu seçebilir.
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Sıcaklık Kontrolü Parametre Ayarları
• Isıtıcı açık sıcaklığı
Elektrikli ısıtıcının yarı kapasitesi kullanılır : 6 ve 7 numaralı DIP anahtarları "KAPALI-AÇIK" olarak
ayarlandığında :
- Isıtıcı açık sıcaklığı : Elektrikli ısıtıcının yarı kapasitede çalışmaya başladığı dış mekan hava
sıcaklığı.
- Kullanılmaz.
- Örnek : Isıtıcı açık sıcaklığı "-1" ve 6 ile 7 numaralı DIP anahtarı "KAPALI-AÇIK" olarak
ayarlanmışsa, dış mekan hava sıcaklığı 1 °C altında olduğunda ve ayrılan su sıcaklığı ya da oda
hava sıcaklığı hedef ayrılan su sıcaklığı ya da hedef oda hava sıcaklığından çok daha düşük
olduğunda elektrikli ısıtıcı yarı kapasitede çalışmaya başlar.
Elektrikli ısıtıcının tam kapasitesi kullanılır : 6 ve 7 numaralı DIP anahtarları "KAPALI-KAPALI"
olarak ayarlandığında :
- Isıtıcı açık sıcaklığı
- Kullanılmaz.
- Örnek : Isıtıcı açık sıcaklığı "-1" ve 6 ile 7 numaralı DIP anahtarı "KAPALI-KAPALI" olarak
ayarlanmışsa, dış mekan hava sıcaklığı -1 °C altında olduğunda ve ayrılan su sıcaklığı ya da oda
hava sıcaklığı hedef ayrılan su sıcaklığı ya da hedef oda hava sıcaklığından çok daha düşük
olduğunda elektrikli ısıtıcı yarı kapasitede çalışmaya başlar.
• Su beslemesi kapalı soğutma sırasında sıc.
Ürün kapatıldığında ayrılan su sıcaklığını belirler. Bu fonksiyon, soğutma modunda zeminde
yoğunlaşmayı önlemek için kullanılır.
- Durma sıc. : Kesme sıcaklığı. Durma sıc., FCU monte edildiğinde geçerlidir.
- FCU : FCU monte edilmiş olup olmadığını belirler.
- Örnek : Durma sıc. "10" olarak ayarlanmış ve FCU "Kullanımdaysa" ve aslında su halkasında
FCU monte EDİLMEDİYSE, ayrılan su sıcaklığı 10 °C altına düştüğünde ünite soğutma modunda
çalışmayı durdurur.
- Örnek : Durma sıc. "10" olarak ayarlanmış ve FCU "Kullanım Dışıysa" ve aslında su halkasında
FCU monte edildiyse, ayrılan su sıcaklığı 10 °C altına düştüğünde ünite soğutma modunda
çalışmayı DURDURMAZ.

UYARI
FCU Montajı
• FCU kullanımdaysa ilgili 2 yollu valf monte edilmeli ve iç mekan ünitesi PCB'sine bağlanmalıdır.
• FCU "Kullanımda değil" olarak ayarlanmışsa ancak FCU ya da 2 yollu valf monte
EDİLMEMİŞSE ünite normal bir şekilde çalışmayabilir.
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Su sıcaklığı

DHW
Isıtma
Soğutma

Dış mekan hava sıcaklığı
Min. dış mekan sıcaklığı

Maks. dış mekan sıcaklığı
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• Mevsimsel otomatik modu
Isıtma ya da soğutmada hava durumuna bağlı mod; ısıtma, soğutma ve DHW'de değişim sadece
önceden ayarlanmış sıcaklık aralıklarına bağlı olarak gerçekleşir.
- Modu otomatik mod olarak değiştirir
- Programlayıcıda öncelik
(Programlayıcıda mod değişimi için kullanılabilir)
- 4 dış mekan sıc. ayar noktası, 4 Oda1 Sıc. ayar noktası, 4 Oda2 sıc. ayar noktası
- 11 adımla kontrol edilebilir (-5~+5)

Sistem Kurulumu

• Depo dezenfeksiyon ayarı 1, 2
Dezenfksiyon çalışması özel bir DHW deposu çalışma modu olup depo içindeki tüm virüsleri
öldürmek ve oluşumunu önlemek amacını taşır.
- Dezenfeksiyon etkin : Dezenfeksiyon çalışmasının etkin ya da devre dışı olması seçilir.
- Başlangıç tarihi : Dezenfeksiyon modunun çalışmaya başlayacağı tarih belirlenir.
- Başlangıç zamanı : Dezenfeksiyon modunun çalışmaya başlayacağı zaman belirlenir.
- Maks. sıcak. : Dezenfeksiyon modu hedef sıcaklığı.
- Süre zamanı : Dezenfeksiyon modunun süresi.

Dezenfeksiyon çalışmasının
sıcaklık profili

Su sıcaklığı
(DHW içinde)
Maks. sıcak.

Süre zamanı

Başlangıç zamanı

Zaman

UYARI
Depo dezenfeksiyon ayarı değerleri
• Dezenfeksiyon aktif "Kullanımda değil" olarak ayarlanırsa "dezenfeksiyon modunu devre dışı
bırak" geçerli olup Başlangıç tarihi ve Başlangıç zamanı kullanılmaz.
• Dezenfeksiyon aktif "Kullanımda" olarak ayarlanırsa "Dezenfeksiyon modunu etkinleştir" geçerli
olup Dezenfeksiyon etkin konumunda Başlangıç tarihi görüntülenir ve Başlangıç tarihi
konumunda Başlangıç zamanı görüntülenir.

UYARI
DHW ısıtma etkinleştirilebilir
• Dezenfeksiyon aktif "Kullanımda değil" olarak ayarlanırsa "dezenfeksiyon modunu devre dışı
bırak" geçerli olup Başlangıç tarihi ve Başlangıç zamanı kullanılmaz.
• Dezenfeksiyon aktif "Kullanımda" olarak ayarlanırsa "Dezenfeksiyon modunu etkinleştir" geçerli
olup Dezenfeksiyon etkin konumunda Başlangıç tarihi görüntülenir ve Başlangıç tarihi
konumunda Başlangıç zamanı görüntülenir.
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• Depo ayarı 1, 2

- Gecikme : Hedef DHW sıcaklığıyla fark. Bu değer, su deposu ısıtıcısının sık bir şekilde Açılması
ve Kapanması için gereklidir.
- Isıtıcı önceliği : DHW depo ısıtma ve zemin altı ısıtma arasındaki talep önceliğini belirler.
- Örnek : Kullanıcı hedef sıcaklığı "70" ve Gecikme "3" olarak ayarlandıysa, su sıcaklığı 73 °C
üzerinde olduğunda su deposu ısıtıcısı kapanır. Su sıcaklığı 70 °C altına düştüğünde su deposu
ısıtıcı açılır.
- Örnek : Isıtıcı önceliği "DHW" olarak ayarlanırsa bu ısıtıcı önceliğinin DHW ısıtmada olduğu ve
DHW!nin AHWP kompresör çevrimi ve su ısıtıcı tarafından ısıtıldığı anlamına gelir. Bu durumda
DHW ısıtması sırasında zemin altı ısıtılamaz. Diğer yandan Isıtıcı önceliği "Zemin ısıtma" olarak
ayarlanırsa bu ısıtıcı önceliğinin zemin altı ısıtmada olduğu ve DHW deposunun SADECE su
ısıtıcı tarafından ısıtıldığı anlamına gelir. Bu durumda DHW ısıtması sırasında zemin altı ısıtması
durdurulmaz.
Su sıcaklığı
(Kullanım suyu su deposu içinde)

Su ısıtıcı kapanma sıcaklığı
Hedef DHW sıcaklığı
(kullanıcı tarafından belirlenir)

Gecikme

Maks. dış mekan sıc.
Min. sıc.

DHW ısıtma
başlangıç sıcaklığı
Seans A

Seans C
Seans B

Seans D
Zaman

Seans A : AWHP kompresör çevrimi ve su ısıtıcı tarafından ısıtma
Seans B : Su ısıtıcı tarafından ısıtma
Seans C : Isıtma yok (Su ısıtıcı kapalı)
Seans D : Su ısıtıcı tarafından ısıtma

UYARI
Devre dışı bırakıldığında DHW ısıtma çalışmaz.
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Her parametrenin açıklaması aşağıdaki gibidir
- Min. sıc. : Maks. dış mekan sıc. ile sıcaklık farkı
- Maks. dış mekan sıc. : AWHP kompresör çevrimi tarafından oluşturulan maksimum sıcaklık.
- Örnek : Min. sıc. "5" olarak ve Maks. dış mekan sıc. "48" olarak ayarlandıysa, su deposu sıcaklığı
45 °C altına düştüğünde Seans A (grafiğe bakın) başlatılır. Sıcaklık 48 °C üzerinde olduğunda
Seans B başlatılır.

Sistem Kurulumu

• Isıtıcı önceliği
- Isıtıcı önceliği : Elektrikli ısıtıcı ve kullanım suyu deposu ısıtıcısının açık ya da kapalı olmasını
belirler
- Örnek : Isıtıcı önceliği "Ana+Takviye ısıtıcı açık" olarak ayarlanmışsa kontrol lojiğine bağlı olarak
elektrikli ısıtıcı ve DHW deposu ısıtıcısı açık ya da kapalı olur. Isıtıcı önceliği "Sadece takviye
ısıtıcı açık" olarak ayarlanmışsa elektrikli ısıtıcı asla açılmaz ve kontrol lojiğine bağlı olarak sadece
su ısıtıcı açık ya da kapalı olur.
• DHW zaman ayarı
Takip süresini belirler : DHW deposu ısıtma çalışma zamanı, DHW deposu ısıtma durma zamanı ve
DHW deposu ısıtıcı çalışmasının gecikme zamanı
- Etkin zaman : Bu süre DHW depo ısıtıcısının ne kadar süre çalışmaya devam edebileceğini
belirler.
- Durma zamanı : Bu süre DHW depo ısıtıcısının ne kadar süre durabileceğini belirler. Aynı
zamanda DHW deposu ısıtma çevrimindeki fark olarak da kabul edilir.
- Takviye ısıtıcı gecikme zamanı : Bu süre DHW depo ısıtıcısının DHW ısıtma çalışmasında ne
kadar süre kapatılmayacağını belirler.
- Örnek zamanlama grafiği :

1
DHW depo
ısıtması etkin 0
1
DHW depo
ısıtıcısı etkin 0
DHW depo 1
ısıtması gerekli
0
2B.02

2B.01

2B.02

2B.01

2B.02

DHW depo 1
ısıtması çalışıyor 0
1
DHW depo
ısıtıcısı çalışıyor 0

❈ 1=etkin / 0=etkin değil

80 Hava-Su Isı Pompası (AWHP)

2B.03

2B.03

Zaman

Kontrol Noktaları, Bakım ve Sorun Giderme

10. Kontrol Noktaları, Bakım ve Sorun Giderme
Şu ana kadar her şey yolunda gittiyse şimdi çalışmayı başlatma ve avantajlarından yararlanma zamanı.

Çalışmaya Başlamadan Önce Kontrol Listesi

İKAZ
Kablo değiştirmeden ya da ürünü taşımadan önce enerjiyi kesin
No

Kategori

Ürün

Kontrol Noktası

Saha kablo tesisatı

• Farklı kutuplar için kontaklara sahip tüm anahtarlar bölgesel ya da
ulusal yasalara uygun şekilde sağlam bir şekilde bağlanmalıdır.
• Kablo tesisatı sadece yetkin bir kişi tarafından yapılabilir.
• Kablo tesisatı ve yerel olarak tedarik edilen elektrik parçaları Avrupa
ve bölgesel yönetmeliklere uygun olmalıdır.
• Kablo tesisatı, ürün ile birlikte verilen kablo şemasına uygun olarak
yapılmalıdır.

Koruyucu cihazlar

• 30mA değerinde ELB (toprak kaçak kesici) monte edin.
• Kullanıma başlamadan önce iç mekan ünitesi kumanda kutusu
içindeki ELB açılmalıdır.

3

Toprak bağlantısı

• Toprak bağlantısı yapılmalıdır. Gaz ya da şebeke suyu borusuna,
bir binanın metal kesimine, dalgalanma emici vb. ile topraklamayın.

4

Güç kaynağı

5

Terminal blok kablo tesisatı

6

Yüklü su basıncı

1

2

Elektrik

• Ayrı bir enerji hattı kullanın.
• Terminal blok üzerindeki bağlantılar (iç mekan ünitesi kumanda
kutusu içinde) sıkılmalıdır.
• Su yüklemesinin ardından basınç ölçer (iç mekan ünitesinin önünde)
2,0~2,5 bar değerini göstermelidir. 3,0 barı aşmayın.

Hava tahliyesi

• Su yüklemesi sırasında hava tahliyesi deliğinden hava tahliye
edilmelidir.
• Uca (deliğin üst kısmında) basıldığında su sıçramazsa hava
tahliyesi henüz tamamlanmamış demektir. Doğru tahliyenin
ardından su bir havuz gibi sıçrar.
• Hava tahliyesini test ederken dikkatli olun. Sıçrayan su kıyafetinizi
ıslatabilir.

8

Kapama valfı

• İki kapama valfı (iç mekan ünitesinin su giriş borusu ve su çıkış
borusunun ucunda) açık olmalıdır.

9

Baypas valfı

• Yeterli debi sağlamak üzere baypas valfı monte edilmeli ve
ayarlanmalıdır. Debi düşükse akış anahtarı hatası (CH14) meydana
gelebilir.

10

Duvara asma

• İç mekan ünitesi duvara asıldığında, iç mekan ünitesi sıkı bir şekilde
sabitlenmezse iç mekan ünitesinde titreşim ya da gürültü söz konusu olabilir.
• İç mekan ünitesi doğru şekilde sıkılmazsa çalışırken düşebilir.

11

Parçaların denetimi

7
Su

12

13

Ürün Montajı

• İç mekan ünitesinde gözle görülür bir hasarlı parça olmamalıdır.

Soğutucu kaçağı

• Soğutucu kaçağı performansı azaltır. Kaçak tespit edilirse yetkili LG
klima montaj görevlisi ile iletişim kurun.

Tahliye işleme

• Soğutma işlemi sırasında yoğunlaşan çiğ iç mekan ünitesinin
tabanına damlayabilir. Bu durumda su damlamasını önlemek üzere
tahliye işlemeyi (örneğin yoğunlaşan çiği içerecek kap) hazırlayın.
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Kullanmaya başlamadan önce ön kontrol noktaları bu bölümde açıklanmıştır. Bakımla ilgili bazı notlar ve
nasıl sorun giderileceği sunulmuştur.

Kontrol Noktaları, Bakım ve Sorun Giderme

Bakım
ile en iyi performansı elde etmek için düzenli kontrol ve bakım gerçekleştirmek gereklidir.
Yılda bir defa aşağıdaki kontrol listesini gerçekleştirmeniz tavsiye edilir.

İKAZ
Bakım çalışması gerçekleştirmeden önce enerjiyi kesin
No

Kategori

1

2

Su

3

4

Elektrik

Ürün

Kontrol Noktası

Su basıncı

• Normal durumda basınç ölçer (iç mekan ünitesinin önünde) 2,0~2,5
bar değerini göstermelidir.
• Basınç 0,3 bar altındaysa lütfen su yükleyin.

Süzgeç (Su filtresi)

• Kapama valflarını kapatın ve süzgeci sökün. Ardından temizlemek
için süzgeci yıkayın.
• Süzgeci sökerken suyun taşmaması için dikkatli olun.

Güvenlik valfı

• Güvenlik valfının anahtarını açın ve suyun tahliye borusuna taşıp
taşmadığını kontrol edin.
• Kontrol ettikten sonra güvenlik valfını kapatın.

Terminal blok kablo tesisatı
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• Terminal blokta herhangi bir gevşek ya da bozuk bağlantı olup
olmadığını gözle kontrol edin.

Kontrol Noktaları, Bakım ve Sorun Giderme

Sorun giderme
doğru şekilde çalışmıyorsa ya da çalışmaya başlamıyorsa lütfen aşağıdaki listeyi kontrol edin.

İKAZ
TÜRKÇE

Sorun giderme çalışması gerçekleştirmeden önce enerjiyi kesin

Çalışma Sırasındaki Sorun için Sorun Giderme
No

Sorun

Nedeni

Çözüm

• Hedef sıcaklığı doğru şekilde ayarlayın.
• Ayarlanan hedef sıcaklığı • Sıcaklığın su bazlı mı yoksa hava bazlı mı olduğunu kontrol edin.
6. Bölümdeki "Uzak sensör etkin" ve "Sıc. sensör seçimi"
doğru değil.
başlıklarına bakın.
1

2

3

4

5

Isıtma ya da soğutma
tatmin edici değil

• Yüklenen su yeterli değil.

• Basınç ölçeri kontrol edin ve basınç ölçer 200~250 kPa gösterene
kadar daha fazla su yükleyin.

• Su debisi düşük.

• Süzgeçte çok fazla parçacık tutulup tutulmadığını kontrol edin.
Tutulmuşsa süzgecin temizlenmesi gereklidir.
• Basınç ölçerin 4 bar üzerini gösterip göstermediğini kontrol edin.
• Su borusunun, yığılan parçacıklar ya da kireç nedeniyle tıkanıp
tıkanmadığını kontrol edin.

• Su giriş sıcaklığı çok
Elektrik güç kaynağında
sorun olmasa da (uzaktan yüksek.
kumandada bilgi
• Su giriş sıcaklığı çok
görüntülenir) ünite
düşük.
çalışmaya başlamıyor.

DHW sıcak değil.

• Su giriş sıcaklığı 5 °C altındaysa ünite sistemin korunması için
çalışmaya başlamaz. Ünite su giriş sıcaklığını yükseltene kadar
bekleyin.

• Hava tahliyesi tamamen
tamamlanmamış.

• Hava tahliye kapağını açın ve basınç ölçer 200~250 kPa
gösterene kadar daha fazla su yükleyin.
• Uca (deliğin üst kısmında) basıldığında su sıçramazsa hava
tahliyesi henüz tamamlanmamış demektir. Doğru tahliyenin
ardından su bir havuz gibi sıçrar.

• Su basıncı çok düşük.

• Basınç ölçerin 30 kPa üzerini gösterip göstermediğini kontrol edin.
• Genişleme deposunu ve basınç ölçerin düzgün şekilde çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.

• Çok fazla su
yüklenmiş.

• Basınç ölçer 200~250 kPa değerini gösterene kadar güvenlik valfı
anahtarını açarak suyu akıtın.

• Genişleme deposu
hasar görmüş.

• Genişleme deposunu değiştirin.

• Su deposu ısıtıcısı
termal koruyucusu
devreye girmiş.

• DHW deposunun yan panelini açın ve termal koruyucu sıfırlama
düğmesine basın. (daha ayrıntılı bilgi için lütfen DHW deposu
montaj kılavuzuna göz atın.)

Su pompası gürültüsü.

Su tahliye borusundan
taştı.

• Su giriş sıcaklığı 55 °C üzerindeyse ünite sistemin korunması için
çalışmaya başlamaz.

• DHW deposu devre dışı • DHW Isıtma Çalışmasını seçin ve uzaktan kumandada simgenin
bırakılmış.
görünüp görünmediğini
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Hata Kodu için Sorun Giderme
Kod
No.

Açıklama

1

Uzak hava sensöründe sorun

2

Soğutucu (giriş tarafı) sensöründe sorun

6

Soğutucu (çıkış tarafı) sensöründe sorun

8

Su deposu sensöründe sorun

16

Sensörlerde sorunlar

17

Su giriş sensöründe sorun

18

Su çıkış sensöründe sorun

19

Su ara sensöründe sorun

10

3

5

14

15

20

Normal Durum

• Sensör ile PCB (Isıtıcı) arasında
hatalı bağlantı.
• PCB (Isıtıcı) arızası
• Sensör arızası

• Direnç: 25 santigrat derecede 15
kΩ (takılı değil) Uzak oda hava
sensörü için
• Direnç: 25 santigrat derecede 5 kΩ
(takılı değil) → tüm sensörler için
Uzak oda hava sensörü HARİÇ
• Gerilim: 25 santigrat derecede 2,5
V DC (takılı) (tüm sensörler için)
• Farklı sıcaklıklara göz atmak için
direnç-sıcaklık tablosuna göz atın

BLDC Su pompası Kilidi

BLDC Su pompasının kısıtlanması

• BLDC Su pompası arızalı / montaj
durumu normal değil
• Yabancı bir madde nedeniyle fan
kilitlenmesi

Uzaktan kumanda ile ünite arasında kötü
iletişim.

• Sensör ile PCB (Isıtıcı) arasında
hatalı bağlantı
• PCB (Isıtıcı) arızası
• Sensör arızası

• Uzaktan kumanda ile Ana PCB
düzeneği (Isıtıcı) arasındaki kablo
bağlantısı sıkı olmalıdır
• PCB çıkış gerilimi 12 V DC
olmalıdır

Ana PCB düzeneği ile ünitenin Ana PCB
düzeneği (İnvertör) arasında kötü iletişim.

• Aktarım konektörü bağlantısı
kesilmiş
• Bağlantı kabloları hatalı bağlanmış
• Uzak kontrol paneli ile Ana PCB
• İletişim hattı bozulmuş
düzeneği (Isıtıcı) arasındaki kablo
• Ana PCB düzeneği (İnvertör)
bağlantısı sıkı olmalıdır
normal değil
• Ana PCB düzeneği (Isıtıcı) normal
değil

PCB programı (EEPROM) hatası

• EEPROM'da elektrik ya da
mekanik hasar

Akış anahtarında sorun

• Dahili su pompası çalışırken akış • Dahili su pompası çalışırken ya da
anahtarı açık
Ana PCB düzeneğinin (Isıtıcı) 5
• Dahili su pompası çalışmıyorken
numaralı DIP anahtarı açık olarak
akış anahtarı kapalı
ayarlanmışken akış anahtarı
• Ana PCB düzeneğinin (Isıtıcı) 5
kapatılmalıdır
numaralı DIP anahtarı açık olarak • Akış anahtarı, dahili su pompası
ayarlanmışken akış anahtarı açık
çalışmıyorken açılmalıdır

Su borusu aşırı ısınmış

• Elektrikli ısıtıcı normal çalışmıyor
• Ayrılan su sıcaklığı 57 ℃ üzerinde

• Elektrikli ısıtıcı kontrolünde
herhangi bir sorun yoksa
maksimum ayrılan su sıcaklığı
57 ℃ olabilir

Termal sigorta hasar görmüş

• Dahili elektrikli ısıtıcının normal
olmayan aşırı ısınması nedeniyle
termal sigorta kesilmiş
• Termal sigortada mekanik arıza
• Kablo hasar görmüş

• Elektrikli ısıtıcı deposu sıcaklığı
80 ℃ altındaysa bu hata meydana
gelmez

53
9

Neden
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• Bu hataya izin verilemez

Kontrol Noktaları, Bakım ve Sorun Giderme

Havada Oluşan Gürültü Emisyonu
Bu ürün tarafından yayılan ağırlıklı ses basıncı 70 dB altındadır.
• Gürültü seviyesi sahaya bağlı olarak değişebilir.

Yoğunluk sınırlaması
Yoğunluk sınırlaması, havada soğutucu sızıntısı olduğunda insan vücuduna zarar vermeden anında
önlemlerin alınabileceği şekilde Freon gazı yoğunluğunun sınırlandırılmasıdır. Yoğunluk sınırlaması,
hesaplama yapılabilmesi için kg/m3 cinsinden açıklanır (birim hava hacmindeki Freon gazı ağırlığı)
Yoğunluk sınırlaması: 0,44kg/m3(R410A)
n Soğutucu yoğunluğu hesaplaması
Soğutucu tesisinde toplam tükenmiş soğutucu miktarı (kg)
Soğutucu yoğunluğu =
İç mekan ünitesinin monte edildiği en ufak oda kapasitesi (m3)
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Belirtilen değerler emisyon seviyeleri olup güvenli çalışma seviyelerini temsil etmeyebilir. Emisyon
ile maruz kalma seviyeleri arasında bir korelasyon olmakla birlikte başka önlemlerin gerekli olup
olmadığına karar vermek üzere kullanılamaz. Çalışılan yerin özellikleri ve örneğin ekipman sayısı
ve gerçekleşen diğer süreçler ve bir operatörün gürültüye maruz kaldığı sürenin uzunluğu gibi diğer
gürültü kaynakları da içerecek şekilde iş gücünün gerçek maruz kalma düzeyini etkileyen diğer
faktörleri de göz önüne alın. İzin verilen maruz kalma düzeyi ülkeden ülkeye değişebilir. Ancak bu
bilgi, ekipmanın kullanıcısının tehlike ve riski daha iyi değerlendirebilmesine olanak tanır.
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