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1. Özellikleri / Faydaları  

 

Geniş Uygulama Alanları  Gürültü Kontrolü İçin Her Şey Düşünüldü  
Havadan suya sıcak su serisi, evlerde olduğu 
gibi ticari binalar, oteller, ofisler, okullar, 
hastaneler ve apartmanlar için de merkezi 
sıcak su sağlamaktadır. Sıcak su çıkışı çoğu 
sıcak su projelerindeki ihtiyacı karşılayacak 
şekilde 20 0C ile 60 0C arasında değişmektedir. 
-10 0C ‘den 45 0C ‘ye kadar değişen ortam 
sıcaklıklarında verim sağlayabilmektedir. 
Modüler kontrol sistemi devasa boyuttaki sıcak 
su projelerindeki ihtiyacı karşılayabilmektedir.    

 

Devletten Alacağınız Yardımı Temin Eder  

Ömür boyu yüksek verimlilikte çalışmak için 
tasarlandı.  Yıllık ortalama COP (performans 
katsayısı 5.0 ‘dır. Belirlenmiş verimlilik 
değerleri EN14511 ile uyumludur. Su ve soğutma 
boruları ısı kaybını en aza indirecek şekilde izole 
edilmiştir. 

 

Dayanıklı ve Uzun  Ömürlü 

Tüm üniteler için, yüksek sıcaklık ve basınçlara 
ömür boyu dayanabilen, yüksek verimlilikli 
Copeland skrol kompressörü. Kabuk-boru tipi 
ısı eşanjörü paslanmaya, sert suya, yüksek 
basınca ve güç kaybından dolayı oluşacak 
beklenmeyen donmalara karşı dayanıklıdır.   

 

Güçlü Kabin 
Yüksek ayarda galvanize edilmiş sac metal 
kabinden oluşan standart ünite imalatı 
maksimum koruma sağlar. Tüm iç yüzey sac 
metalleri, uzun vadede dirençli olabilmesi için 
maksimum paslanmaya karşı korumak amacıyla 
toz boyayla kaplanmıştır. Kompakt, istiflenebilir 
kabinler, kurulum alanını en aza indirgemek üzere 
tasarlanmışlardır. 

Titreşimi en aza indirgemek için kompressör lastik 
ayakları özel olarak seçildi. Compressor rubber 
feet are specially selected for reducing 
vibration. Özel olarak, tüm üniteler için 
kompresör ses kılıfı mevcuttur. İyi dengelenmiş 
fanlar ve fan motorları, optimize edilmiş fan 
kutusuyla beraber düşük seste çalışmaya 
katkıda bulunur. İç kabin, ses iletimini 
azaltmak için izole edilmiştir.   

 

Güvenilir Tasarım ve Mutlak Kalite 
Kontrolü 
Soğutucu devresi için standart güvenlik özellikleri, 
soğutucudaki kaybı ve eksik su akışını tespit etmek 
için yüksek basınç ve alçak basınç anahtarlarını 
içermektedir. Ekipman güvenliği özellikleri, su 
döngüsü sıcaklığı gözleme, voltaj koruma ve su 
bobini donma korumasını içermektedir. Tüm 
güvenlik özellikleri, tüm parçaların ve güvenlik 
anahtarlarının düzgün çalıştığından emin olunması 
için fabrikada test edilmiş ve denemelerden 
geçirilmişir. Tüm parçalar, uzun ömürlü ve dayanıklı 
olması ve endişelenmeden gün be gün çalıştırılmak 
için özenle tasarlanmıştır. Fabrika çıkışı öncesinde 
tüm üniteler performans ve güvenlik için tüm 
testlerden geçirilmiştir.  

 

Kolay Bakım ve Çalıştırma 

Kapalı alanlarda daha esnek çalışabilmek için 
tüm bakım ve servis özellikleri bakım 
panelinde mevcuttur. Kontrol kutusunun 
üniteden kolayca ayrılabilmesi tüm soğutucu 
parçalarına erişim sağlamaktadır. Soğutucu 
devresi, üzerine monte edilmiş yüksek ve alçak  
basınç delikleri kullanılarak kolayca test 
edilebilir ve bakımı yapılabilir.  



 

 

2. Notlar / Önlemler  
 

 Kurulum, çalıştırma ve bakım, yerel 
düzenlemeler, ilgili standartlar ve aynı 
zamanda benzer sitemlerle ilgili yeterli bigiye 
sahip yetkili personel tarafından yapılmalıdır. 

 Lütfen su akışının her daim yeterli 
olduğundan emin olun 

 Tüm zemin bağlantıları ilgili yerel 
düzenlemelere göre hazırlanmalıdır. 

 Elektrik yalıtımı hatalarından doğacak riskleri 
en aza indirgemek için öncelikle ısı pompası 
güvenliğinin koruyucu kondüktörünün 
bağlantısını yerel düzenlemelere göre 
yapmalısınız. 

 Güvenliklerini göz önünde bulunduran 
talimatlar veya denetimler verilmediği sürece 
kurulum, yetersiz fiziksel duyulara veya 
zihinsel kapasiteye sahip veya bilgi ve 
deneyim eksikliği olan insanlara (çocuklar da 
dahil olmak üzere) yönelik yapılmamıştır. 
Çocuklar teçhizatlarla oynamamaları için 
denetim altında tutulmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurulum esnasında, iç taraftaki kabloların 
zarar görmemesi için sıcak veya hareketli 
parçalardan (örn: kompresör, fan) uzak 
tutulmasını sağlayınız. 

 Su sistemine ve ısı pompası su ısısı 
eşanjörüne zarar gelmemesi için antifriz 
ölçümlerinin çok iyi yapılması gerekmektedir. 

 Lütfen kaldırma ve taşımanın, ısı pompası 
boyutları ve ağırlığına göre güveni bir şekilde 
yapıldığından emin olun. 

 Öncelikle ana güç kaynağından elektriği 
kesmeden iş yapılması çok tehlikelidir. 

 Kurulum yaparken, su devir daimine atık hiç 
bir atığın girmediğinden emin olun. 

 Elektriksel güvenlik için fazladan koruma 
sağlayan sigorta sistemi kurulmuş olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.Model Bilgilendirme 
   
    Monterm 12 kw -21 kw -36kw- 72kw 
 
 
 
4. Teknik Bilgiler 
4.1 Parametre Tablosu 

montherm 12 KW 21 KW 36 KW 72 KW 

Isıtma Kapasitesi (A7/W35) kW 12 21 36 72 

Giriş Gücü (A7/W35) kW 3 5.68 9.2 18.2 

Saatteki Sıcak Su Çıkışı l/h 260 520 800 1590 

Akım A 13 12 18 35 

COP   4 4.2 4.2 4.5 

Çalışma Sıcaklığı 
o
C -15~+45 

Enerji Kaynağı V/ph/Hz 220/1/50 380/3/50 

Kompresör   Copeland 

Soğutucu Akışkan   R417A/R407C/R404A 

Fan Yönü   Yatay Dikey 

Su Akış Hacmi m
3
/h 3 6 10 20 

Su Basıncı Düşüşü Kpa 40 48 54 60 

Su Bağlantı Borusu   DN25 DN25 DN32 DN50 

Ses Seviyesi Db(a) 54 60 60 65 

Net Ölçüler (UxGxY) mm 1120x490x710 1120x490*1270 1450*760*1060 2040*1100*2000 

Paket Ölçüleri (UxGxY) mm 1190x520x865 1200*520*1425 1520*800*1230 2080*1150*2130 

Net Ağırlık kg 122 220 360 650 

     
 

    

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Sistem Şeması  

         Isıtma Modu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kondensatör 

(Kabuk-boru) 

Yüksek Basınç Anahtarı 

Kompresör Alçak Basınç Anahtarı 

4 yollu valf 

Emme Akümülatörü 

2 yollu ısıl 

genleşme 

valfi 

Buharlaştırıcı 

(kanatlı boru) 

Su Çıkışı Su Girişi 



 

4.3 Parçalar  
 
    Parçalar                            Fotoğraflar                            Özell ikleri/Avantaj lar ı  
  

 
 
 
LED Akı l l ı  Kontrol  
Sistemi  

 
  

LED akıllı bağlantı kontol sistemi 

dokunmatik ekrana benzeyen  yumuşak 

dokunmatik tuş tasarımına sahiptir. 

Evlerdeki konut ısıtması ve ticari sıcak su 

uygulamaları için gerekli tüm fonksiyon 

ve önlemleri barındırmaktadır.  

 
 
 
Skrol  Kompresör  

 En iyi  ayara get ir i lmiş R417A 
sistemine sahip esnek ve güvenil ir  
Copeland kompresör,  kompresörün 
uzun ömürlü kalmasını  sağlarken 
60 oC ye kadar yükselebi len su 
sıcakl ık lar ına uyum 
gösterebi lmektedir.   

 
 
SAGLNOMLYA 
4yol lu valf  

  
Güvenil ir4 yol lu valf ,  gaz  
kaçaklarını  engel ler  ve sabit  
soğutma sağlar  

 
 
 
Kondensatör  

 Yüksek veriml i  kabuk -boru ıs ı  
eşanjörü kondensatör olara k daha 
geniş ıs ı l  değişim alanına sahipt ir  
ve daha yüksek verimli l ik 
sağlamaktadır  

 
 
EMERSON ALCO 
ıs ı l  genleşme 
valf i  

  
2 yol lu termostat ik genleşme valf i ,  
ıs ınma sırasında hatta soğuma 
sırasında bi le daha yüksek 
verimli l iği  garanti  eder  

 
 
Buharlaştır ıc ı  

 Hidrof i l ik,  kanatl ı  boru ıs ı  
eşanjörünün ıs ı l  değişim alanı  
büyük ve kanat mesafesi  makul  
düzeyde olduğundan ıs ıtma ve 
soğutma  verimli l iklerini  hat ır ı  
sayı l ır  ölçüde yükseltmektedir  

 
 
Fan 

 5 fan kanadına sahip dış  motor 
fanı  en iyi  şeki lde dengelenmişt ir .  
Kanatların 5 ‘ I  de yavaş 
dönmektedir  böylece hem dah 
fazla hava çıkt ıs ı  sağlamakta hem 
de daha sessiz  çal ışmaktadır  

 
 



 

5. Kurulum 
5.1 Isı Pompası Ünitesinin Kur ulumu 
 

1.  Is ı  pompası  ünites i ,  havalandırması  
o lan,  hava gir iş i  ve  hava ç ık ış ı  iç in 
yeter l i  a lana sahip ama ıs ı l  radyasyon 
ve benzeri  ıs ı  kaynaklar ından 
ar ındır ı lmış  bir  yere kurulmal ıdı r .  
Bununla  beraber hava  ç ık ış ı  rüzgar  
yönünün ters ine o lmamal ıdır .  

2.  Genel  o larak dikey hava akıml ı  ıs ı  
pompası  s iper leme iç in herhangi  bir  
şeye iht iyaç  duymaz.  Motor ve diğer  
iç  parçalar ın hepsi  su geçirmezdir .  
Sadece çok kar  yağış ı  o lan bölgelerde 
üzer inin kar la  kap lanmaması  iç in ıs ı  
pompasına bir  s iper  gerekir .   

3.  Lütfen bel irt i len 220V veya 380V ‘ luk  
bir  e lektr ik  ak ımının ı s ı  pompasına 
sürekl i  u laşt ığ ından emin o lun aks i  
halde tam performans gösteremez.  

4.  Is ı  pompasının kurulacağı  yer  
ç imento  ya da çel ik  yapı  o lmal ıdır .  
Titreş im önleyic i  las it ik ler  ve düz bir  
zemin göz önünde bulundurulmal ıdı r .  
Kurulum alanının yapıs ı  ıs ı  
pompasının çal ışma ağır l ığ ına göre 
yeniden tasar lanabi lmel idir  (Lütfen 
bu k itapçıktaki  teknik  bi lg i lere  
bakınız)  

5.  Kolay  su boşalt ımı  iç in su drenaj ı  
kurulum alanının yakınında o lmal ıdır .  

6.  Is ı  pompasını ,  yağ,  yanıc ı  veya 
pat lay ıc ı  madde ve sülf i t  g ibi  
aş ındır ıc ı  ve  paslandır ıc ı  
materyal ler in o lduğu yer lere 
kurmayınız .  Pompayı ,  kum ve düşen 
yapraklardan koruyunuz ve yüksek 
sal ınıml ı  ek ipmanlar ın  o lduğu 
alanlardan uzak tutunuz.  

7.  Eğer aç ık  havada kurulmuşsa,  
yağmurdan korunması  ve kar  a lt ında 
kalmaması  iç in yüksek bir  yere 
kurulmal ıdır .  

8.  Balkon veya çat ı  kat ına yapı lan 
kurulumlarda,  binanın  emniyet  
ger i lmesi  dikkate a l ınmal ıdır .   
 

 
9.  Is ı  pompası  tabana s ık ıca 

tutturulmal ıdı r .  Çerçevenin taş ıma 
kapasites i  pompa ünites inin 
ağır l ığ ının 3  kat ı  kadar  o lmal ıdır .  
Bağlamalar ı  dayanık l ı  tutabi lmek iç in 
güveni l i r  ö lçümler  yapı lmal ıdır .  Tüm 
ünitenin kurulumdan sonra ayakta 
durabi lmesi  iç in üniten in tabanı  çe l ik  

dübel ler le  s ık ıca tutturulmal ıdır .   
10.  Ünitenin yer i  f ı r t ına ve depremlerden 

korunabi l i r  o lmal ıdır .  Herhangi  bir  
çarpma kazası  r isk ine karş ı  ıs ı  
pompası  havada kurulmamal ıdır .   

11.  Kurulum, hava ç ık ış ının 
engel lenmediği  bi r  yerde 
yapı lmal ıdır .  (Ha va üf ley ic i ler inin 
gir iş  ve  ç ık ış lar ı  aşşağ idaki  şeki lde 
göster i lmişt ir )  Kurulum  yeri  aşağıda 
göster i len ta l imat lara uymal ıdır .  

 
 
 

 
 
 
 

                      
                      
                  
 
 
                   Yatay Kesit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                    Dikey Kesit

1000mm 

den fazla 

1000mm 

den fazla 

1000mm 

den fazla 

Bakım için 

yeterli alan 

hava girişi 

hava girişi hava girişi 

2000mm 

den fazla 

1000mm 

den fazla 

1000mm 

den fazla 

hava girişi hava girişi 

Yukarı akış 



  

 

 

5.2 Su Sisteminin Kurulumu 
5.2.1 Su Tanklarının Kurulumu  

 
1.  Su tankları ,  ortam sıcakl ığının 0 0C nin  üstünde olduğu bir  yere 

konulmalıdır .  
2.  Hem dışarıya hem de çat ı  kat ına kurulabi l ir  (su tankının ebatları  ve 

binanın taşıma kapasitesi  gibi  faktörler göz önünde 
bulundurulmalıdır) .  Çat ı  kat ına kurulumda su tankı,  çapraz kir iş  ya da 
sütun gibi  desteklere day andır ı lmalıdır .  

3.  Kurulacağı  zemin,  güçlü taşıma kapasites ine sahip beton ya da çel ik 
yapıda olmalıdır .   

4.  Su tankı,  ıs ı  pompasından daha alçak seviyede kurulmamalıdır;  ıs ı  
pompası,  su tankı  ve devir  daim pompasının aynı  yüksekl iklerde 
kurulması  öneri l ir .  Bunu n haricinde eğer su tankı  daha yükseğe 
kurulacaksa aradaki  yüksekl ik far kının 2 metreyi  geçmemesi  gerekir .  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Su tankını kirli, aşındırıcı veya paslandırıcı bir alana kurmayınız. 

 
 
 
 
 
 

su tankı 

su tankı 



  

5.2.2 Su Borularının Kurulumu  
 
1.  Atıksu borusu ve taşma borusu,  suyu daha verimli  boşaltabi lmek için 

oluk ya da obrukların yakınına kurulmalıdır .  At ıksu borusu için 
ekstradan boşaltma vanası  gerekl idir .  

2.  Sistem boru hat larında,  daha iyi  denetim için manyetik vanalardan önce 
servis  vanaları  kurulmalıdır .  

3.  Su çıkış ının basıncı  0 .3MPa i le 0.6MPa arasında olmalıdır .  
4.  Paslanmaz çel ik borular,  iç  plast ik borular,  iç  çel ik borular veya bakır  

borular gibi  metal  boru hat larının kul lanı lması  öneri l ir ;  Eğer PR veya 
ABS boruları  gibi  plast ik boru hatt ı  kul lanı lacaksa,  ıs ı  pompasıyla su 
tankı  arasındaki  boru hatt ının teleskopikl ik özel l iği  göz önünde 
bulundurulmalıdır .  

5.  Kış koşul lar ında su tedarik borularının ve vanaların donmaması  iç in,  
ortam sıcakl ığına  göre su tedarik boruları  ve kapatma vanalarının ıs ı  
yal ıt ımı sağlanmalıdır .  

6.  Su borularını  düz ve yerleşimini  mümkün olduğunca uygun yapmaya 
çal ış ın;  su direncini  en aza indirgemek için boru dönüşlerini  mümkün 
olduğunca az tutun.  

7.  Boruların ve bağlantı lar ın  su sızdırmasını  engel leyin.  
8.  Kurulumdan sonra boru sisteminin her parçasının su basıncı  taşıma 

kapasitesi  test  edi lmelidir;  temiz bir  iç  teçhizat  için boşalt ım başarı l ı  b ir  
şeki lde gerçekleşmel idir .  

9.  Su sız ınt ıs ının olmadığından emin olunduktan sonra sıcak su borularının 
ıs ı  yal ıt ım ölçümleri  iyi  yapı lmalıdır .  

 
5.2.3 Soğutma Suyu Drenaj ının Kurulumu  
 
 
 
 
 
 
 
Konutsal  Merkezi  Is ıstma ve Sıcak Su İçin Kurulum  
 
 

 

 

 

 

 

 

Sağdaki resimde görüldüğü gibi her modelin alt levhasında 

soğutma suyu ve ergime suyunu süzmek için bir delik 

bulunur. Boşaltma deliğinin yanında, levhannın kenarına 

tutturulmuş bir uyarı tabelası bulunur. Soğutma suyunu 

yakınında bulunan kanala aktarmak için esenk bir su 

borusu takmak gerekir. 

Tampon Tank 

Isı Pompası 
Pompa 

Pompa 

Pompa Valf 

Valf 

ESS Tankı 
Sıcak Su Duşu 

Radyatör 

Zemin Isıtması 



  

 

  

 

 Ticari  Kul lanım İçin Kurulum  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 Güç Kaynağı Kurulumu  

 

Dağıtım Kutusu   

 

 

 

 

6. Çalıştırma  
 

  

E m n iye t  V a l f i  

S u  s a a t i  

E le kt ro m a n y et i k  V a l f  

K a p a m a  V a l f i  

Y - p ro f i l  f i l t re  

S u  P o m p a s ı  

Geri Dönen Su Borusu 

1. Su Seviyesi 

3. Su Seviyesi 

4. Su Seviyesi 

2. Su Seviyesi 

Sıcak Su Rezerve Tankı 
Sıcak Su Değişim Tankı 

Sıcak Su Çıkışı İçin 

Elektromanyetik Valf 

Su Tedarik Pompası Düşük Su Seviyesi 

Kapama Valfi 

Düşük Su Seviyesi 

Isı Pompası 

A
ka

n
 S

u
 S

aa
ti

 

Yardımcı Isıtıcı 

Emniyet Valfi 

1. Havalı Kesici 

2. Boş Ortak Terminal 

3. AC Kondaktör 

4. Transformatör 

5. PCB 

6. Bağlama Kıskacı 

7. Fan Kapasitörü 

8. Çıkış Uçbirimleri 

9. Giriş Uçbirimleri 



  

6.1 Çalıştırma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
7. Kontrol 
7.1 Düğme Fonksiyonları    

 

 
ON/OFF: Isı  Pompasını açıp kapatmak için bu düğmeye basınız  

 
Menü  :  Ana ekranda menüye girmek için bu düğmee basınız  

 ESC :  Menüdeyken bir önceki ekrana dönmek için bu düğmeye 
basınız  

 YUKARI :  Parametre değerlerini yükseltmek veya menü 
tercihlerinde yukarıya çıkmak için (Ana ekranda geçerli  sıcaklık 
değerini değiştirmek için doğrudan YUKARI  ve AŞAĞI  tuşlarına 
basınız)  

 AŞAĞI  :  Parametre değerlerini azaltmak veya menü tercihlerinde 
aşağıya inmek için (A na ekranda geçerli  sıcaklık değerini 
değiştirmek için doğrudan YUKARI  ve AŞAĞI  tuşlarına basınız)  

 ENTER : Birsonraki parametre değerine girmek veya parametre 
değerini değiştirmek ve onaylamk için buna basınız.  

 

 

 

Çalışt ırma işlemi t it iz l ikle yapı lmalıdır .  

Tüm sistemin kapsamlı  bir  denet imi 
sonucunda, çal ışt ırmadan önce 
gerekli l ik lerin yerine getir i ldiğinden ve 
tanklardaki su seviyesinin dolaş ımdak i  ıs ı  
ve su çıkışından fazla olduğundan emin 
olunmalıdır.  

Elektriği  açt ıktan sonra, kablo kontrol 
panelindeki açma/kapam a düğmesine 
basarak ıs ı  pompasını  çal ış ır  duruma 
getir in.  Fanın ve devirdaim pompasınınn 
doğru yönde çalış ıp çal ışmadığını  kontrol 
edin.   Eğer doğru yönde çal ışmıyorsa 
gücü kesin ve faz -s ıralamasını  ayar layın. 
Kompresör akımının,  anormal bir  ses 
çıkarmadan doğru aral ıkta seyir 
ett iğinden emin olun.  

 

Devir daim pompası ve diğer tüm 

parçaların gereksinimleri yerine 

getirdiğinden emin olun. Tüm sistem 

belli bir hazırlanma sürecinden sonra 

kullanılabilir. 



  

7.2 Menü  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Eğer zamanlayıcı özelliği açıksa veya  

bir hata kodu varsa, ekranda Zamanlı: ON&OFF  

veya hata kodu görünür. 

 

7.2.5 Bir sonraki menüye geçmek için ENTER a basın, parametre değerini değiştirmek için 

tekrar basın, değişikliği onaylamak için tekrar basın, bir önceki menüye dönmek için ESC ye 

basın. 

Not: Diğer arayüzlerde yukarıdaki ekranlarla aynı görünümlere sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1 Başlangıç ve Ekrankoruyucu 
Arayüzü  
 

          Hoşgeldiniz Ürünümüzü  

       Güle Güle Kul lanın  

 

 

CC237YZV1.0  

7.2.3 Kapanış Ekranı  
 

 Giriş:     42 0C         Durdu 

 Çıkış:  45 0C    Seviye: YÜKSEK  

 Ayar: 48 0C    Hata 

 Zamanlı:  ON&OFF  Mod: CYC  

 
05/04/2011 17:35:11 
  

7.2.2 Başlangıç Ekranı Örneği  
 

Giriş:     42 0C         Çalışıyor 

 Çıkış:  45 0C    Seviye: YÜKSEK  

 Ayar: 48 0C    Hata 

 Zamanlı:  ON&OFF  Mod: CYC  

 
05/04/2011 17:35:11 
 

7.2.4 Ana Menüye Dönmek için 
“Prg” ye basınız  
 

1. Sorgu Hataları 

2. Sorgu Değerleri 

3. Ayarlar 

4. Dil EN 

 



  

7.2.6 Sorgu Değerleri 

7.2.6.1 Girdi Değerleri 

Girdi Değeri Açıklama Aralık Durum  Notlar 

Exhau. 1 T. 0C Kompresör 1 eksoz sıcaklığı 0 - 127 0C  Gerçek değer 

Standby Yedek kullanım için   Gerçek değer 

Pipe 1 Temp 0C Bobin 1 sıcaklığı -40 - 110 0C  Gerçek değer 

Standby  Yedek kullanım için   Gerçek değer 

Envi 1 Temp 0C Ortam sıcaklığı -40 - 110 0C  Gerçek değer 

In. Temp. 0C Su girişi sıcaklığı -40 - 110 0C  Gerçek değer 

Out Temp. 0C Su çıkışı sıcaklığı -40 - 110 0C  Gerçek değer 

Back Temp. 0C Kompresör 1 emiş sıcaklığı -40 - 110 0C  Gerçek değer 

Current 1 AD Komp. 1 akımı (tek sistemli 
ünitelerde yedek kullanım) 

   

Low press1 SW Düşük basınç anahtarı-1  AÇ/KAP AÇ/KAP (Açık 
/ Kapalı) 

High press1 SW Yüksek basınç anahtarı-1  AÇ/KAP  

Link SW Interlink (dış haberleşme 
düğmesi) 

 AÇ/KAP  

Standby Yedek kullanım için  AÇ/KAP  

Water flow SW Su akışı anahtarı  AÇ/KAP  

Water low level Düşük su seviyesi  AÇ/KAP  

Water high level Yüksek su seviyesi  AÇ/KAP  
 

 

7.2.6.2 Çıktı Değerleri 

Çıktı Değeri Açıklama Durum  Notlar 

Enter water pump Su giriş pompası ON/OFF AÇIK/KAPALI 

Crankcase heat Kompresör ısınma kablosu ON/OFF  

Elec. heat Elektrikli ısıtıcı ON/OFF  

Compressor 1  Kompresör 1 ON/OFF  

Outer fan Dış fan ON/OFF  

Pipe ret. pump Geridönen su borusu pompası ON/OFF  

4-Valve 4 yollu valf ON/OFF  

Return pump Geridönüş pompası ON/OFF  

Standby Depolama için ON/OFF  

EXV opening Genleşme valfi açılımı  Gerçek değer 
 

7.2.6.3 Ünite Değerleri 

Not: Ünite değerleri menüsündeyken, tüm koşullar uygun olduğunda zorla eritme durumuna 
geçmek için ENTER tuşuna 3 saniyeden fazla basılı tutunuz.  
 
Ünite Değeri Açıklama Durum Notlar 

PCB1Defrost PCB1 eritme stop/run durdur/başlat 
 



  

7.2.7 Zamanlama Ayarları 

7.2.7.1 Zamanlayıcıyı Açma 
ENTER tuşuna basın, zamanlayıcı saat sekmesi yanıp sönmeye başlar, YUKARI ve AŞAĞI 
tuşlarını kullanarak saati ayarlayın, ENTER a basarak onaylayın, AŞAĞI tuşuyla dakika 
sekmesine gelin, ENTER a basınca dakika sekmesi yanıp sönmeye başlayacaktır, YUKARI ve 
AŞAĞI tuşlarını kullanarak dakikayı ayarlayın, ENTER a basarak kaydedin. 

7.2.7.2 Zamanlayıcıyı Kapatma 
İşlem yukarıdaki zamanlayıcının açılması işlemiyle aynıdır. 

7.2.7.3 Zamanlayıcı ekranına gelindiğinde kullanıcı YUKARI ve AŞAĞI tuşlarını kullanarak 
zamanlayıcıyı ayarlar. İşlem yukarıdakiyle aynıdır. 

7.2.7.4 Zamanlayıcıyı İptal Etmek 
Saat veya dakika sekmesi yanıp sönüyorken, zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için Prg 
düğmesine basınız. 

7.2.8 Zaman Ayarı 
Yerel saat ayarı ekranına girin, sekmeler arasında dolaşmak için YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına 
basın. ENTER a basınca sekme yanıp sönmeye başlar, YUKARI veya AŞAĞIYA basarak değeri 
ayarlayın ve ENTER a basarak kaydedin. 

7.2.9 Dil Seçimi 
İngilizce seçim yapmak için ENTER tuşunu kullanın. 
 
 

7.3 Sıcaklık Dengeleme (İklim Dengeleme) Fonksiyonu  

Hava dengeleme ya da ikl im dengeleme de denilen sıcaklık dengelem 
fonksiyonu, dış sıcaklık değişt ikçe su sıcaklık ayarını da otomatik olarak 
değiştir ir.  Dış ortam sıcaklığı değiştikçe evin ıs ı  kaybında da değişiklik olur. 
İşte bu yüzden bu fonksiyon iç ortam sıcaklığını daha s tabil  ve konforlu 
tutmaya yarar.  
Bu fonksiyon devreye sokulup çıkartı labileceği gibi ,  ikl ime göre de 
ayarlanabil ir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T1 : ortam sıcaklığı 

T2 : ayarlanmış su sıcaklığı 

T3 : ortam sıcaklığı kırılma noktası 

(T2 + 2C)max ≤ 60 0C 

(T2 - 2C)max ≤ 30 0C 



  

9. Bakım ve Sorun Giderme 
9.1 Bakım 
 
Sıcaklık pompalı su ısıtıcısı, yüksek 
otomasyonlu gelişmiş bir ekipmandır. Isı 
pompasının güvenilirliği ve çalışma ömrü 
beklentileri karşılayacak şekilde garanti 
edilebilir ve hatta düzenli denetimler ve 
etkili bir bakımla daha da uzatılabilir.  

Dış su filtresi, suyun her zaman temiz 
kaldığından emin olunması ve 
tıkanmalardan doğacak zararları 
engellemek için düzenli olarak 
temizlenmelidir. 

Ünitenin tüm koruyucu faktörleri fabrika 
çıkışından önce ayarlanmalıdır. Isı 
pompasının kullanımı sırasında kullanıcı 
bunları yeniden ayarlamamalıdır. 

Güç kaynağı ve elektriksel bağlantıların 
bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.  Arızalı 
bağlantılar ve elektrik parçaları zamanında 
tamir edilmelidir.  

 

Isı pompasının yeterli kapasitede güvenilir 
bir şekilde çalışmasını sağlamak ve sisteme 
giren hava yüzünden oluşabilecek düşük 
su devir daimini engellemek için, su 
tedarik sistemi, su tankının tahliye vanası, 
su seviyesi tespit cihazı ve hava tahliye 
cihazı düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

Su pompalarını ve borulardaki vanaların iyi 
çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz ve 
bağlantı noktalarında sızdırma 
olmadığından emin olunuz. 

 

 

 

 

 

 

Isı pompasının etrafını kuru, temiz ve 
havadar tutunuz. Buharlaştırıcıyı düzenli 
olarak temizleyin ve ısıl değişim verimini 
yüksek tutunuz. 

İç boru bağlantılarını ve soğutucu servis 
noktasının yağ ile kirlenmediğini kontrol 
ediniz. Soğutucu sızması olmadığından 
emin olunuz. 

Isı pompasını uzun süre 
çalıştırmayacaksanız, borulardaki bütün 
suyu tahliye edin ve güç kaynağını kapatıp 
korumaya alın. Bir sonraki çalıştırmadan 
önce tam bir sistem denetimi gereklidir. 

Kullanıcılar, ısı pompası kontrolünde 
karşılaştıkları her hata ve sorun için 
kurulumu yapan uzmanı veya satıcıyı 
çağırmalıdırlar. 

Kondensatörü, %15 yoğunlukta ve 50-60 
0C sıcaklıktaki fosforik asitle temizleyiniz. 
Devir daim pompasını 3 saat boyunca 
çalıştırın ve temiz suyla 3 sefer iç durulama 
yapınız. Boruları kurarken her birine 3 
yollu valf takın ve temizlikte kullanmak 
üzere çıkış noktalarını kapatın. 
Kondensatör temizliğinde aşındırıcı ve 
paslandırıcı sıvılar kullanmak kesinlikle 
yasaktır. 

Belli bir süre kullandıktan sonra su 
tanklarının içini temizleyiniz (genellikle 2 
ayda bir ve bölgede kullanılan suyun 
kalitesine göre) 

 

 

 

 

 

  



  

9.2 Arıza ve Hata Kodları  

 
 

9.3 Sorun Giderme 
Isı  pompasıyla i lgi l i  herhangi bir sorunla karşılaştıklarında kulanıcı lar derhal 
profesyonel bakım elemanlarına danışmalıdır. Bakım elemanı aşağıdaki sorun 
giderme tablosundan yardım alabil ir.   

 

Parametre 
 

 Hata Kodu 

B1 Wat. Out Sens. Su çıkışı sensörü hatası E1 

B1 Back T1 Sen. Sistem 1 Kompresör emme sensörü hatası E2 

B1 High Press 1 Sistem 1 yüksek basınç hatası E4 

B1 Pipe 1 Sen Sistem 1 Bobin sensörü hatası P1 

B1 Exhaust 1 Sen. Sistem 1 kompresör ekzoz sensörü hatası P2 

B1 In. Wat. Sens Su girişi sensörü hatası P3 

B1 Eviro. Sens Ortam sensörü hatası P7 

B1 Low press 1 Sistem 1 düşük basınç hatası P9 

B1 Anti-ice Antifriz koruması PB 

B1 Water Flow SW Su akışı hatası PL 

B1 Water Press Su basınç siviçi hatası PD 

B1 Exhaust 1 High Sistem 1 aşırı yüksek kompresör ekzoz 

sıcaklığı 

E3 

B1 Comm. Error Bağlantı Hatası En 

B1 Wat. In Out. T Su girişi ve su çıkışı arasında aşırı büyük 

sıcaklık farkı 

              Pn 

B1 Phase Error Faz sıralaması hatası PA 

Arıza  
 

Olası Problemler  
 

 
Kurtulma Yolları  

 
 

 
Isı  pompası ünitesi 
servis dışı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Güç kaynağı hatası  
2. Güç kablosıyla bağlantı 
kesildi  
3. Sigorta yandı  
4. Düşük su seviyesi siviçi  
açık değil  

 
 
 
 
 

 
1. Güç kaynağını kesin ve 
kontrol edin  
2. Güç kablosu bağlantısını 
kontrol edin  
3. Sigortayı kontrol edin  
4. Su seviyesi siviçi  açılana 
kadar su tedarik edin  

 
 
 



  

 

 
Kompresör servis 
dışı  

 
1. Güç kaynağı hatası  
2. Kompresör AC 
kontaktörü hasarlı  
3. Kablo bağlantısı  kopuk  
4. Aşırı  yüksek ısı  koruması  
5. Aşırı  yüksek su sıcakl ığı  
6. Düşük su akışı  hacmi  
 

 
1. Güç kaynağını kontrol 
edin ve arızalı  parçaları 
değiştir in  
2. Kontaktörü değiştirin  
3. Kompresörün her 
bağlantıs ını kontrol edin  
4. Soğutucu sızması olup 
olmadığını kontol edin  
5. Su sıcakl ığının ayarını 
düşürün  
6. Filtreyi temizleyin ve 
su siteminde hava olup 
olmadığını kontrol edin  

 
Su pompası 
çalışıyor ama su 
devir daimi 
olmuyor ya da 
pompa çok 
gürültülü çalış ıyor  

 
 
 
 
 

 
1. Sistemde az su kaldı  
2. Su sisteminde hava 
boşluğu oluştu  
3. Bazı valf ler açık değil  
4. Su f i ltreleri tıkanmış  

 
 

 
1. Su tedarik s istemine su 
doldurun 
2. Su sisteminden havayı 
tahliye edin  
3. Sistemdeki tüm valf leri  
açık konuma getirin  
4. Su f i ltresini temizleyin  

 
  

Düşük ısıtma 
kapasitesi  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Soğutucu miktarı az  
2. Kötü bir su sistemi ısı  
yalıt ımı  
3. Düşük buharlaşt ırıcı  
ısıs ı  transferi  
4. Düşük su akışı  hacmi  

 
 
 

 
1. Sızıntıyı bulun ve tamir 
edin, tüm soğutucuyu 
boşaltıp doğru miktarda 
tekrar koyun 
2. Isı  yalıt ımını arttır ın  
3. Buharlaşt ırıcıyı yıkayın  
4. Su f i ltresini temizleyin  

 
  

Fazlasıyla soğutma, 
düşük ısıtma 
kapasitesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Buharlaşt ırıcı  çok kir l i  
2. Eritme sensör hatası  
3. 4 yol lu valf  yön 
değiştiremiyor  
4. Fazla zaman alan eritme 
aşaması  

 
 
 

 
1. Buharlaşt ırıcıyı yıkayın  
2. Yeni bir er itme sensörü 
takın  
3. Selonoidin çok fazla 
yükelnip yüklenmediğini 
kontrol edin  
4. Eritmeye girme ısısını ve 
süresini değiştirin  

  
Çok gürültülü 
kompresör  

 
 
 
 
 

 
1. Kompresöre sıvı 
soğutucu kaçmış  
2. Kompresörün iç 
parçalarında arıza var  

 
 

 
1. Termostatik genleşme 
valf inin arızal ı  olup 
olmadığını kontrol ediniz  
2. Kompresörü değiştiriniz  

 
 
 



  

 
Fan servis dışı  

 
1. Fan motoru bağlantısı  
kopuk 
2. Fan motoru yanmış  
3. Fan AC kontaktörü 
arızalı  

 
1. Fan bağlantılarının 
hepsini kontrol edin  
2. Motoru değişt irin  
3. AC kontaktörünü 
değiştir in  

 
Düşük su akışı  hacmi 
koruması  

 
1. Devirdaim pompası 
arızalıdır  
2. Devirdaim pompası çok 
küçüktür  
3. Su f i ltresi t ıkal ıdır  
4. Akış hacmi kontrol cihazı 
hatalıdır  

 
1. Devirdaim pompasının 
çalışmasını kontrol edin 
ve tamir edin 
2. Daha büyük bir 
pompayla değişt irin  
3. Su f i ltresini yıkayın  
4. Akış acmi kontol 
cihazını ayarlayın ya da 
değiştir in  

 
Aşırı  yüksek 
kompresör tahliye 
basıncı  

 
1. Düşük su akışı  hacmi  
2. Termostatik genleşme 
valf ler inin ağızlar ı  doğru 
değil  ya da tıkalı  

 
1. Devirdaim pompasını 
ve su f i ltresini kontrol 
edin 
2. Genleşme valf ler inin 
ağızlar ını kontrol edin ve 
ayarlayın ve direkt olarak 
değiştir in   

 
Aşırı  düşük 
kompresör emiş 
basıncı  

 
1. Yeterli  miktarda 
soğutucu yok  
2. Isı  eşanjöründe aşırı  
yüksek basınç düşüklüğü  

 
1. Soğutucu sızıntısını 
kontrol edin  
2. Genleşme valf i  
ağızlar ını kontrol edin ve 
ayarlayın  

 
Komresörde yağ 
eksikliği  

 
1. Gres yağı miktarında 
azalma 

 
1. Kompresörünüz için 
uygun tipte yağ bulup 
enjekte edin  

 
Termostatik kısma 
valf i  çal ışmaya 
başlamıyor  

 
1. Başlaması için siviç açık 
konumda değildir  
2. Düşük  su basıncı ,  aşırı  
küçük su borusu çapı, aşır ı  
uzun su borusu 

 
1. Selonoid valf inin güç 
kaynağını kontrol edin  
2. borularda tıkanma 
olup olmadığını kontrol 
edin ve gerekl i  
olduğunda takviye 
pompası i lave edin  

 
 
 



  

 


