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GİRİŞ
BU EL KİTABININ AMACI ALDAĞ AHRV
ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI nın
İŞLETMEYE ALMA –ÇALIŞTIRMA-BAKIM KURALLARI NIN KULLANICIYA
VERİLMESİDİR.
Bu belge kullanıcıya yol göstermek amacı ile hazırlanmış olup,tüm bilgileri içermez.
Sadece yetkili ve kalifiye kişiler tarafından alınan servis hizmeti ile cihazın güvenilir ve uzun
ömürlü olarak çalışması sağlanabilir

UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
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Cihazın kurulumu,İşletmeye alınması ve bakımı ehliyetli ve deneyimli kişiler tarafından
yapılması gerekir.
Kablo tesisatı ve cihaza bağlantıları elektrik normlarına gore yapılmalı,izolasyonda oluşacak
hataya karşılık cihaz gövdeleri mutlaka topraklanmalıdır.
Elektrik güç kaynağı ile cihaz ihtiyacı elektrik mutlaka uyumlu olmalıdır,emin olunuz Sistemi
uygun amperajlı bir sigorta ile koruyunuz.
Tüm kablolama işlemlerinde kabloların ısı kaynağından ve döner haldeki fan rotorundan uzakta
olduğundan emin olunuz.
Cihazların kasetinin çıkartılması ve montajı esnasında saç kesmelerine karşı eldiven giyiniz.
Cihazın iyi bir şekilde sabitlendiğinden emin olmadan çalıştırmayınız
Elektrik rezistanslarına çıplak el ile dokunmayınız.
Elektrik voltajını kestikten sonra rezistans ısıtıcının soğumasını bekleyiniz.
Fan çalışırken elle kontrol etmeyiniz,tamamen durduğundan emin olmadan rotor kontrolu
yapmayınız.
Ağırlık 40-140 kg dır tek başına elle taşımayınız.
AHRV cihazı üzerine ağırlık veya herhangibir cisim koymayınız,oturmayınız veya ayağınız ile
çıkmayınız .
AHRV cihazı içersinde(filtre temizliği dışında ) kullanıcının tamir edilebileceği bir parça
bulunmamaktadır.Arıza durumunda yetkili servis çağırınız.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

ALDAĞ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI AHRV ALDAĞ Isı geri kazanım üniteleri taze
hava gereksinimi duyulan mahallerde enerji tasarrufu amacı ile üretilen cihazlar 500 m3/h
ile 4000 m3/h hava debisi aralığında 7 standart tip olarak üretilmektedir.Asma tavan
arasına konulabilecek yükseklikte, kolayca montaj ve bakımı yapılabilecek şekilde alttan
açılır kapaklı olarak dizayn edilmişlerdir.
Sessiz çalışan direkt akuple motora sahip radyal fanları, yüksek verimli recuperatörü,
maximum ses yutumu ve ısı izolasyonu yapılmış tam sızdırmaz galveniz sactan toz boyalı
hücresi ile kompakt bir cihazdır. Dış havayı kışın ortam sıcaklığına getirebilmek için isteğe
bağlı olarak elektrikli ısıtıcıya haizdir.

AHRV cihazları aşağıdaki bölümlerden oluşur :

1. GÖVDE :
İçersi ses ve ısıya karşı Özel yalıtım malzemesi ile izole edilmiş,alttan açılabilir
kapakları ,üstten asma kulakları olan, galveniz sac üzeri tozboyalı sağlam ve kompakt
bir yapıya sahiptir.
2. RECUPARATOR :
Alüminyum plakalı eşanjör ve galveniz sac çerçeveden oluşmaktadır. Eşanjör bloğunda
mekanik sızdırmazlık önlemleri alınmıştır.Çalışma sıcaklığı –30 ºC ile +90ºC
arasındadır.60% verimlilikte seçilerek optimizasyon sağlanmıştır. (Tablo 2)
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3. ASPİRATÖR VE VANTİLATÖR:
Tablo 1’de debilere göre tipleri verilmiş olup 147 W ile 550 W gücünde 4 ayrı tipte
Marzorati ventilazone marka direkt akuple öne eğik kanatlı fanlardır.Oldukça düşük
ses seviyesine haizdir.(42-50 dB (A))
4. FİLTRELER :
Yıkanabilir tipte EU 3-4 tipi filtrelerdir. Taze havayı filtre etmekte ve reküparatörü her iki
yönde tozdan korumaktadır.Kolayca çıkartılıp takılacak tarzda dizayn edilmişlerdir.
5. ISITICI REZİSTANS :
Elektrikli ısıtıcı çıplak rezistans olmayıp Galvanize Çelik kanat yüzeyli Cr-Ni boru
içersine rezistansın silis kumu
ile sılıştırılması ile oluşturulmaktadır. Rezistans
dirençleri hava içersinde akkor dereceye gelmeyecek şekilde seçilmiştir.
Üfleme sıcaklığının 60 ºC nin üzerine çıkmasının önlenmesi amacı ile ısıtıcı rezistans
bataryası içersine otomatik resetli termo swich Limit termostat konulmuştur.
Elektrikli ısıtıcılar talep edilen güce göre 2 veya 3 kademeli olarak yapılabilmektedir.
Fan hızlarının ayarlanabilmesi için hız anahtarı (isteğe bağlı olarak digital OPA-X1 oda
termostatı) ile fanların çalışması için elektrik paneli cihaz üzerinde, ısıtıcıların emniyetli
bir şekilde kumandası için Elektrik panosu ise Rezistans gurubu üzerinde montajlıdır.
EN 60204-1 e uygun kablo tesisatı çekilmesi ALICI/KULLANICI uhdesindedir.
(Şema 1-2-3-4-5-6-7)
Cihaz gövdesi ve ısıtıcı rezistanslar çok iyi bir şekilde topraklanmalıdır. Cihaz panosuna
nötr kesitinde TOPRAK HATTI çekilmelidir
6. DAMLAMA TAVASI:
Kış şartlarında Dış ortam sıcaklığının –3 ve daha düşük olması durumunda 22 ºC, %50
şartlarındaki iç hava reküparatörde yoğuşmaya uğrar. Yoğuşma sularının cihazdan
sızmaması için recüparatöre özel meğil verilerek tava ve bakır gideri sayesinde cihaz
bünyesinden deşarjı sağlanmıştır.Asma tavan arasında meyile dikkat edilerek en yakın
pimaşa sifon yapılarak bağlanmalıdır. (Resim-4)
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MONTAJ ve YERLEŞTİRME

TAŞIMA :
ALDAĞ Isı geri kazanım üniteleri 40 kg. ile 140 kg. arasında değişen ağırlıklara sahiptir
Montaj kulplarına kuşak veya sapan bağlanmak sureti ile dikey olarak kaldırılabilir.
Kaldırma sırasında ağırlık ortalanmalıdır. (Resim 1 ) Halatlar arasına mesafe çubukları
konularak panellerin ve karkasın ezilmesi önlenmelidir. Yatay taşıma için cihaz paletli
çekiciler üzerine kaymayacak şekilde oturtulmalıdır. Boru üzerinde taşıma gövdeye ve
boyaya zarar verir.

a

a=max.45°

RESİM 1.
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RESİM 2.

DEPOLAMA:
Cihazların bina inşaatı sırasında uzun bir sure beklemesi gerekiyor ise kirlenmemesi için
ambalajı içersinde muhafaza edilmelidir. Muhafaza edilen yer rutubetli ise yeterli bir
havalandırma sağlanması gerekir, aksi taktirde küflenmeler oluşur.
Cihazların üzerlerine basılması önlenmelidir

YERLEŞTİRME:
AHRV Isı geri kazanım cihazlarının bağlanacağı tavan veya tavan arası düzgün temiz ve
terazisinde olmalıdır.
(Resim-2) Cihazlar asılmadan evvel tavan betonu uygun matkap ucu ile delinerek çelik
dubeller yerleştirilmeli ve tijler dubellere sıkıca vidalanmalıdır. Daha sonra AHRV cihazları
kaldırılarak 4 tarafından tijlere kontra somunlar vasıtası ile terazisinde bağlanmalı ve
somunlar açılmayacak şekilde kontra olarak sıkılmalıdır
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CİHAZLARDA DEFORMASYONUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN LİFT VEYA KALDIRMA
SEHPASI KULLANILMALIDIR. (Resim-1)
• Yoğuşma tavasında su birikiminin önlenmesi için meğil durumu SU TERAZİSİ ile
kontrol edilmelidir. (Resim-2)
• Recuparatör, filtreler; vantilatör ve aspiratör kolayca çıkartılabilmesi için asma tavan
üzerinde servis kapağı bırakılmalıdır.

Celik Tij
Tavan Tabliye
Betonu

Esnek
Bağlantı
Fan

AHRV CIHAZI

Tabliye
Betonu
Çelik
Dubel
Ø6 Çelik Tij
(Saplama)

Cihazı montaj kulaklarından çelik dubeller ve tijler ile üst
tabliye betonuna bağlayınız. Kontra somun kullanınız.

RESİM 3.
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BAĞLANTILAR :
Hava kanallarının ,boruların ve kabloların bağlantıları elastik olmalıdır. Bunun sebebi
cihazda oluşabilecek herhangi bir titreşimin tesisata iletilmesi veya tesisattaki
vibrasyonların cihaz bünyesine gelmesinin önlenmesi amacını taşır.
Cihaz üzerindeki flanş ile kanal arasına konulan esnek bağlantı uzunluğu esnek
bağlantının açılmış uzunluğunun % 75’i olmalıdır. Flanş eksenleri aynı olmalıdır.
(Resim3 )
Yoğuşma tavaları borularına SİFON takılmalıdır ( Resim 4)

RESİM 4.
KABLO BAĞLANTISI :
Cihaz panosuna kadar ana besleme kablo kesitleri, sigorta amperajları elektrik
şemalarında belirtilmiştir. (Şema 1-2-3)
Uzak mesafeler için gerilim düşüm hesabı yapılarak uygun kesitte kablo tesisatı çekmek,
toprak hattı çekmek ve EN 60204 –1 e uygun kumanda panosu yapmak ALICI /
KULLANICI’nın uhdesindedir. Kablo pabuçları ve klemens bağlantılarının gevşek olmadığı
hassas olarak kontrol edilmeli elektrik tesisatı ehliyetli elektrikçiler tarafından döşenmelidir.

HIZ KONTROLU :
Fanların hava debileri cihaz tiplerine göre 500 ile 4000 M3/h arasında olmaktadır. Fan hava
debileri fan motorlarının gücüne uygun olarak hız ayar anahtarı ile her iki fan aynı anda
veya müstakil hız ayar anahtarları ile farklı debilerde ayarlanılabilir.
Hız ayar anahtarları gücü fan motor gücüne uygun olmalıdır.
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SİSTEMİN İŞLETMEYE ALINMASI
GEREKLİ ELEKTRİK PANOSU EN 60204-1 E UYGUN OLARAK TESİSAT MÜTEAHİDİ VEYA
KULLANICI TARAFINDAN TEMİN EDİLECEKTİR.

1- AHRV ISI GERİ KAZANIM CİHAZININ İŞLETMEYE ALINMASI :
1.11.21.31.4-

1.5-

1.6-

Fanların emme ve basma taraflarında yabancı malzeme bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
Filtre ve kanallarda kirlenme varsa giderilir.
Asma tijlerinin çapı ve sağlamlığı, çelik dubellerin betona sıkı sıkı bağlandığı kontrol edilir.
Cihaz tijlere terazisinde kontra somun ile bağlanmış olduğu kontrol edilir
Elektrik panosu, sigortalar ve amperajların uygunluğu, kablo bağlantıları, toprak hattı kontrol
edilir, gevşek kablo bağlantıları sıkıştırılır.
Panoya güç verilerek, pano ve kumanda kutusu arasındaki kablo tesisatı verilen şemalarda
belirtilmiş ölçülerde çekilir, fanlar standart Aldağ üç kademeli hız ayar anahtarı veya isteğe
bağlı OPA-X1 3 hızlı Digital oda termostatı vasıtası ile enerjilendirilir. Bu esnada fanların
üflemeleri kontrol edilir. (Kontrol kapakları açık vaziyette) Fanlar üflemiyor ise enerji
kesilerek rotor içersine yabancı cisim ve cüruf olup olmadığı kontrol edilmeli, temizlenerek
rotorun sıkışıklığı elle kontrol edilmelidir.
Tekrar enerji verilerek fanların döndüğü tespit edilidikten sonra kontrol kapağı sıkıca
kapatılmalıdır.
Fan Motoru çalışmıyor ise Motor klemens bağlantılarını Şemadaki bağlantı şekline
göre kontrol ediniz. Motora fazın ve nötürün gelip gelmediğini kontrol ediniz. Motor
gövdesi sıcaklığını kontrol ediniz. Aşırı ısınma var ise motorda sıkışma olup olmadığını
kontrol ediniz.
Motor ve Rezistans gövdeleri topraklanmıştır.Pano ve Cihaz gövdesine Toprak hattı
çekmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz.

2 - OPA X1 VEKTÖR ODA TERMOSTATININ DEVREYE ALINMASI
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2.1 - Elektrik semasına uygun kablo kesitleri çekilecektir.
2.2 - Elektrik şemasına uygun şekilde bağlantısı yapılması gerekmektedir. (şema 1-6) termostat
üzerindeki (1 2 3 4) bağlantı klemensleri, panoda bulunan (A B C D ) klameslerine girilmesi
gerekir. Cihazın elektro manyetik dalgalardan etkilenmemesi için Bu bağlantının 2x2x0,80
JYStY zayıf akım kablosu ile Max.15 mt.olarak çekilmesi uygundur.
GÖRÜNTÜLEME VE ÇALIŞTIRMA
TCX Kontrol cihazı OPA-X 1 çalıştırma terminali ile çalıştırılmaktadır. OPA-X terminali koruyucu
kaplamalı yapısıyla dizayn edilmiştir Standart RAL 9003 beyazdır. Çalışma terminali LCD
görüntüleme ve 4 çalıştırma butonuyla çalışır.

1- Girilecek değerler, zaman,
kontrol parametreleri yada set
değerleri 4 – digit görüntü ile
sağlanır.
2- Görüntülenen
değerlerin
birimi; ° C, °F, % yada birim
değersiz olarak gösterilir.
3- Giriş ve çıkış değerlerinin
grafiksel

görüntüsü

çözünürlükle

yada

%
fan

10
hız

gösterimiyle gösterilir.
4- Girilecek değerler, zaman, kontrol parametreleri yada set değerleri 4 – digit görüntü ile
sağlanır.
5- Çalıştırma modları:

Konfor

Hazır bulunma

Enerji kapanması

6- Semboller :
Isıtma etkin

Soğutma etkin

Zaman ayarıOPT

Fan etkin

Manuel fan

7- Kontrol mekanizmasını çalıştıran butonlar:
GÜÇ BUTONU: 2 Saniyeden az basıldığında hazır bulunma ve konfor modunda
çalışır. 2 Saniyeden fazla basıldığında ünite kapanır.
AŞAĞI YUKARI BUTONLARI: Tek döngü uygulaması için fan hızının
değiştirilmesi, bircok döngü uygulaması için farklı kontrol modları girilmesi
gerekir.
SEÇENEK BUTONU: Zamanla ilgili ayarların girilmesi , menüdeki
parametrelerin değiştirilmesi için kullanılır.
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3 -ISITICININ İŞLETMEYE ALINMASI :
3.1 -Isıtıcı sigortalarını kaldırınız OPA-X1 iç oda termostatını istediğiniz dereceye set
ediniz. Otomatik konumda ortam sıcaklığı ile set değeri arasındaki diferansa göre sistem fan
hızları ile ısıtıcı kademelerini otomatik olarak ayarlar. Manuel konumda ise fan hızları 1-2-3
hızı ısıtıcı ise kademe durumuna göre yine 1.-2.-3. kademeden birisine ayarlanabilir.
Rezistans Emniyet termostatı 65 ºC ayarlı otomatik resetli swich tip termostatdır. Rezistans
devredeyken üzerinden hava akımı geçmediği taktirde swich otomatik olarak kumanda
akımını keser soğuyunca tekrar devreye sokar. Çalıştırmayı müteakip güç ve kumanda
Sigortalarının atmadığına ve kaçak zayıf akım rölesinin (varsa) atmadığını kontrol ediniz.
Sigorta çıkışlarından pens ampermetre ile çekilen akımı ölçünüz.
3.2 - Filtrelerde kirlenme varsa temizleyiniz.
4- İŞLETME SONRASI KONTROLLER
Sistem hangi mevsimde olursa olsun, çalışmaya başladıktan sonra da devamlı kontrol
edilmelidir.
Aspiratör ve Vantilatörler
-

Hava sirkülasyonunun düzgün devam ettiğini takip ediniz.
Motor veya fan elemanlarından normal olmayan sesler gelip gelmediğini kontrol ediniz.
Aspiratör ve vantilatör motorlarının çektikleri akımların uygun değerlerde olup
olmadığını izleyiniz.

BAKIMLAR
ALDAĞ markalı cihazlar ile ilgili tüm bakımlar alıcının yeterli düzeyde eğitim almış
personeli veya Aldağ yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır.
1

Aspiratör ve Vantilatörde bakım:
Aspiratör ve vantilatörlerde bakım yapılmadan evvel ana pano üzerindeki sigorta ve şalter
açık konuma getirilmeli, pano kilitlendikten sonra tamir teknisyeni anahtarı yanına almalıdır.
Ayrıca pano üzerine TAMİR YAPILIYOR levhası asılmalıdır.

1. 1 - 6.Aylık (sezonluk) bakım
- Vantilatör ve aspiratör rotorlarında salgı ve kirlilik varmı bakınız Gerekiyorsa servis
çağırınız..
- Vantilatör ve Aspiratör hücrelerini tozdan ve kirden temizleyiniz.
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1.2 - Yıllık bakım
- 6.Aylık bakım tekrar edilecektir.
2

Hava Filtrelerinde bakım

2.1 -

6.Aylık (sezonluk) bakım
Hava filtre kasetlerinin hepsini çıkararak kaba pisliğini alınız
Takiben filtrelere tersten hava üfleyerek veya varsa elektrik süpürgesi ile emdirerek
temizleyiniz ve yerlerine takınız.
Reküparatör kirlenmiş ise tozdan ve kirden temizleyiniz

2.2 Yıllık bakım
- Hava Filtrelerinin iç elemanlarını değiştiriniz.
- Filtre ve karışım hücrelerini kir ve tozdan temizleyiniz.
3 Isıtıcı Soğutucu hücresi bakımı
- Yapılan bütün kontrollerde rezistansların daima temiz durmasını sağlayınız. Kablo
bağlantı uçlarında gevşeklik,kavrulma yanma varmı,toprak bağlantısının sıkılığını
kontrol ediniz.
4

5

AHRV cihazının genel bakımı
- Yapılan genel kontrollerde paslanma veya boyası bozulan bölgelerin boyanması
sağlanmalıdır.
- Daima sudan ve darbeden korunması sağlanmalıdır.

BAKIM TABLOSU

Yapılması gereken işlemlerin tanımlanması
AHRV gövde ve conta bakımı
Fan gövdesi, rotoru ve titreşimi
Rezistans kontrolü
Filtre temizliği
Filtre değişimi
Oynar parçalar ve mekanizmaları kontrolü (damper vs.)
Drenaj tavaları ve sifon kontrolü ve temizliği
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Bakım
Mevsimlik
Mevsimlik
6 aylık
Aylık
Mevsimlik
Mevsimlik
3 aylık
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ELEKTRİK ŞEMALARI 1
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ELEKTRİK ŞEMALARI 2
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ELEKTRİK ŞEMALARI 3
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ELEKTRİK ŞEMALARI 4
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ELEKTRİK ŞEMALARI 5
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ELEKTRİK ŞEMALARI 6
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ELEKTRİK ŞEMALARI 7
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RECUPARATÖR SEÇİM DONELERİ

TİP

MEVSİM

HAVA
DEBİSİ

Taze
Hava giriş
sıcaklığı °C

Recuparatörden
Hava çıkış
sıcaklığı °C

Egzost
Hava giriş
sıcaklığı °C

Recuparatör
Verimi %

AHRV750

KIŞ

750

-3

9,7

22

52,6

YAZ

750

33

29,9

26

44,7

KIŞ

1000

-3

12,1

22

60,6

YAZ

1000

33

29,2

26

53,9

KIŞ

2000

-3

11,8

22

59,2

YAZ

2000

33

29,4

26

51,4

KIŞ

3000

-3

11,7

22

58,7

YAZ

3000

33

29,2

26

54,6

KIŞ

4000

-3

11,4

22

57,5

YAZ

4000

33

29,3

26

53,5

AHRV1000
AHRV2000
AHRV3000
AHRV4000
Tablo 1)
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Tablo 2)
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BAOB AKADEMİK ODALAR İÇİN ÖZEL OLARAK ÜRETİLEN AHRV
CİHAZININ İŞLETME TALİMATI VE ELEKTRİK KUMANDA ŞEMASI
Ekran ve Kullanım
OPA-X terminali modüler bir kasa yapısıyla dizayn edilmiştir. Kullanıcı değişik renk ve
kaplama seçeneklerine sahiptir. Standart renk beyaz RAL 9003.
İşletme terminali LCD bir ekrana ve 4 adet kumanda tuşuna sahiptir.

1
5
6

5.

Lejant:
1. 4 haneli anlık okunan değer
2
gösterimi, zaman, kontrol
parametreleri veya ayar
3
değerleri
4 2. Ekrandaki değerin birimi, °C,
°F, %
3. 10%'luk dilimler halinde giriş
veya çıkış değerlerinin grafik
7
gösterimi veya fan hızının
gösterimi.
4. 4 haneli anlık okunan değer
gösterimi, zaman, kontrol paramaetreleri veya ayar değerleri
Çalışma durumu: Konfor,
hazırda bekleme, enerji tassarrufu

6. Semboller:
Isıtma
Aktif

Soğut
ma
Aktif

Progra
m Ayar

Fan
Aktif

Manuel
Fan

7. Kumanda tuşları
Açma/kapama tuşu: 2 sn.'den az basıldığı takdirde hazırda bekletme
ve konfor modu arasında geçiş yapar. 2 SN.'den fazla basılması
durumunda ise sistem kapanır.
Yukarı aşağı tuşları:ayarları ve parametreleri değiştirir.
Seçim tuşu: Tekli döngülerde fan hızını ayarlar. Çok döngülü
sistemlerde ise farklı kontrol modlarına girişi sağlar. Zamanla alakalı
ayarlara girişi sağlar. Parametre girişleri esnasında ENTER tuşu işlevi
görür.
İşletme Modları
• Konfor: Sistem tamamı ile çalışma durumunda. Bütün fonksyonlar ayarlarına göre
çalışma durumunda.
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•

Hazırda bekleme:Ayarlar hazırda beklet konumu için oluşturulmuş ayarlara çekilir .
Analog çıkışlar hazırda bekle konumu için ayarlanmış maksimum değerlere çekilir.
Hazırda bekleme modu UP-06 aracılığı ile iptal edilebilir.
• Enerji tassarruf (EHO): Sistem kapalı konumdadır. Bütün çıkışlar kapalıdır. Sıcaklık
ve dijital girişler bir alarm durumuna karşı açıktır. OFF ve zaman görüntülenir.
Aktivasyon ve İşletme Modları
• İşletme terminali yolu ile
• Yardımcı fonksyonlar yolu ile (Varlık dedektörü, energy saver veya bina otomasyon
sistemi)
• Saat: İşletme modu saat ve güne göre otomatik olarak düzenlenir. Zamana bağlı
programlar aktiflerştirildiği zaman saat sembolü belirir.
Not:Operasyon modu uzaktan kumanda aracılığı ile kapatılmış veya saat
ayalanmamışsa zamana bağlı programlar çalışmaz.
Hata Mesajları
Err1: İletişimde Hata Terminal ve kontrolör arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
Err2: 1 nolu sıcaklık sensörü hatası. OPA sıcaklık sensörü arızalı ya da mevcut değil.
Terminalin Kullanılması
Açmak
Sistem açma/kapama tuşuna basılmasıyla konfor modunda açılır.
Hazırda beklet ve Konfor modları arasında Geçiş
Açma/kapama tuşuna 2 sn den az süreli basılması konfor modu ve hazırda beklet modu
arasında geçiş sağlar. Hazırda beklet modu yazılımda devre dışı bırakılabilir.
Kapatmak
Açma/kapama tuşuna 2 sn den daha uzun süre basılması sistemi kapatır. Ekranda OFF ve
zaman görüntülenir.
Standart Ekran
Büyük haneler ölçülen giriş değerini, küçük haneler ayar değerini ve sağ taraftaki dikey
çubuk ise çıkış değerini %10'luk dilimler halinde gösterir.
Boş Ekran
30 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa bu mod aktif hale geçer. Yazılımda büyük ve
küçük haneler ile LCD ekranın sağ tarafının gösterilmesi seçilebilir. Boş ekran devre dışı
bırakılabilir.
Ayarların Değiştirilmesi
Yukarı ve aşağı tuşları sıcaklık ve diğer ayarları değiştirir. Ayarların değiştirilmesi
engellenebilir veya belli bir aralık içinde sınırlandırılabilir.
Gelişmiş Ayarlara Giriş
Seçim tuşuna 3 saniyeden daha uzun süre basılması gelişmiş ayarlara girişi sağlar.
Gelişmiş ayart menüsünden şu ayarlara erişebilirsiniz: 1Fan 2Fan Isıtma / Soğutma
değişimi Sıcaklık kompanzasyonu Saat ayarı Zaman çizelgesi, Bu menüden
açma/kapama tuşuna basarak ya da 2 dakika boyunca hiçbir tuşa basmayarak çıkılabilir.
Saat ayarı ve zaman çizelgesi sadce delüks versiyonda bulunur.
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•

1Fan, 2Fan'nin kontrolü: Fan 1 ve fan 2'nin hız ayarı: Yukarı ve aşağı tuşları FAN1
(düşük), FAN2 (orta), FAN3 (yüksek) arasında geçiş sağlar.
• Isıtma / soğutma arasında geçiş. Yukarı aşağı tuşları ısıtma soğutma arasında
geçiş yapılmasını sağlar. (Sadece 2 borulu sistemlerde)
UP-03 ile bu geçişin yapılması engellenebilir.
• Girişlerin kalibrasyonu: Büyük haneler SEL ifadesi küçük hanelerde ise CAL1
veya CAL2 ifadeleri gözükür. Seçim tuşuna basılması sıcaklık sensörünün (CAL1)
veya analog girişin (CAL2) kalibrasyon değerinin görüntlenmesini sağlar. Yukarı
aşağı tuşları ile kalibrasyon değerini değiştirebilir ve seçim tuşu ile değişiliği
kaydedebilirsiniz..

Elektrik Kesintisi
Elektrik kesintisinden sonraki çalışma modunu seçiniz: Kontrolör kapalı kalabilir, otomatik
olarak açılabilir veya elektrik kesintisinden öneki çalışma moduna geri dönebilir
Parametreler, ayarlar ve zaman çizelgeleri EEPROM'da tutulduğu için elektrik kesintisinden
sonra bu verilerin tekrar girilmesine gerek yoktur.
Zamanlama ve gün işlemleri korunur.(Pil bulunmalıdır, fabrika çıkışı pillerin ömrü 3 yıldır.)
Eğer piller boş ise işletmeye devam etmek için saat tekrar ayarlanmalıdır.
Montaj
Montaj esnasında şunlara dikkat ediniz:
1. Kontrolör kolay ulaşılabilir bir yerde olmamalıdır. Eğer elektrik pansunu içine monte
edilmiyosa dışına koruyucu bir kutu yerleştrilmelidir.
2. Çalışma esnasında oluşan ısıyı ortadan kaldırmak için gereken hava sirkülasyonu
sağlanmalıdır.
3. Yerel montaj kurallarına uyulmalıdır.
OPA-X1 terminaline bağlantı
• 400pF küçük kapasitede bükümlü çift veri kablosu kullanın.
• Garanti edilen maksimum uzaklık 20 metredir.
• Elektromanyetik girişim mevcutsa veya hat 10 metreden uzunsa ekranlı kablo
kullanın.
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GARANTİ
Bu cihaz; el kitabında belirtilen talimatlara uygun şekilde montajının yapıldığı, işletmeye alma ve
bakım gereklerinin eksiksiz yerine getirildiği durumlarda rantabl ve güvenli çalışabilecek şekilde
dizayn edilmiştir. Cihaz için gereken tüm bakım işlemleri bu konuda uzman veya zaruri önlemleri
alabilecek kapasitede eğitilmiş kimseler tarafından yürütülmelidir
GARANTİ ŞARTLARI
•
•
•
•
•
•
•
•

Garanti süresi cihazın işletmeye alma tarihinden itibaren başlar ve bir (2) yıldır. Fatura
tarihinden itibaren maximum 30 aydır.
Cihazın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
Cihazın garanti süresi içerisinde, malzeme ve imalat hatalarından dolayı arızalanması
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Garanti, üretim noksanlıklarının veya kusurlarının 8 gün içerisinde ihbar edilmelerini
zorunlu kılar, ayrıca garanti geçerliliği bakımından da kusurların tespiti anında hemen
cihazların çalışması durdurulmak mecburiyetindedir.
Kullanma ve bakım talimatında açıklandığı gibi garanti, cihazların muntazam bakıma tabi
tutmakla geçerliliğini muhafaza etmektedir.
Garanti süresi içerisinde periyodik olarak değiştirilen malzemeler Aldağ’dan orijinal olarak
temin edilen malzeme olmalıdır.
Garanti periyodik olarak değiştirilmesi gereken parçalara uygulanmaz, örneğin filtre.
Garanti uygulaması müşteriye ; ALDAĞ A.Ş.’ne, servislerine ve bayilerine karşı her hangi
bir tazminat talebi hakkı doğuramaz. Müşteri tazminat talep edemez.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
•

Garanti kapsamında bulunan cihazlar için ALDAĞ servis elemanları veya ALDAĞ’ ın yetki
verdiği servisler müdahale edeceklerdir. Montaj hatalarından veya yetkisiz kişilerin verdiği
servisten doğacak zararlar cihazın garanti kapsamı dışındadır
Aşağıda bahsi geçen durumlar da garanti kapsamı dışındadır :
• Nakliyeden ve yanlış yerleştirmeden kaynaklanan hasarlar.
• Cihazın kullanım şartları dışında çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlar.
• Kabul edilmeyecek türden yedek parça kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
• Elektrik bağlantılarının yanlış yapılması, elektrik şema etiketinde belirtilen bağlantı dışında
bağlanması durumunda,
• Motorlar için yanlış termik, sigorta, kontaktör seçilmesi sonucu motorun yanması
• Drenaj sifonunun yapılmaması veya yanlış yapılması sonucu cihaz içini su basması veya
galvanizli sacın çürümesi
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•
•
•
•
•

Cihazın çalışacağı ortamın korozif ve asidik etkisinden kaynaklanabilecek hasarlar (fan mil
ve rotorlarının, batarya yüzeylerinin paslanarak veya korozyona uğrayarak kullanılmayacak
hale gelmesi),
Cihaz veya fan motoru içerisinde unutulan yabancı malzemelerin doğuracağı zararlar,
Kanal bağlantılarında esnek bağlantı kullanılmamasından doğacak sorunlar, basma
kanallarında akustik izolasyon bulunmayışı, cihaz dışı basınç kayıplarının doğru
hesaplanmamasından kaynaklanan gürültü ve debi yetersizliği gibi şikayetler
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve değiştirilecek
parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir..
Servislerin talebi üzerine bu belgenin ibraz edilmesi şarttır.Aksi takdirde cihaz garanti
kapsamının dışında tutulur.

ÜNİTENİN TESLİM ALINMASI
Ünite teslim alındığında, açıkça görülebilen herhangi bir hasar ve parça eksikliğinin olmadığının
müşteri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.Eğer herhangi bir hasar veya parça eksikliği
varsa Aldağ satış sonrası servisi’ne hitaben teslimat eksikliği olduğunu bildiren bir mektubun
nakliyeciye teslim edilmesi lazımdır.
İşbu mektıp 8 gün içerisinde ALDAĞ’ a gönderilmesi şarttır; aksi halde veya mektubun geç
gönderildiğinden dolayı herhangi bir şikayet kabul edilmeyecektir.
RİSKLERE KARŞI TEDBİRLER
ARDA KALAN ELEKTRİK RİSKLERİNE KARŞI ÖNTEDBİRLER
•
•
•
•
•

Cihazların, EN 60204-1’ e uygun olarak elektriksel testleri yapılmıştır.Kullanıcı da
elektrik tesisatını bu normlara uygun olarak yapmakla yükümlüdür.
Üniteyi çalıştırmadan evvel, topraklamanın düzgün olduğunu mutlaka kontrol ediniz.
Bilhassa izolasyon bakımından, tüm elektrik bağlantılarını, kabloları kontrol edip,
yıpranmış ve hasarlı olan kabloları değiştiriniz.
Cihaz dahilinde bulunan kablo sistemini sıksık kontrol ediniz.
İster acil durumlarda, kısa zamanlarda da olsa dahi kesitleri uygun olmayan veya
gelişigüzel kablo ve bağlantıları asla kullanmayınız.
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