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Önemli Notlar
Emniyet supabı operasyonel güvenilirliği düzenli 
aralıklarla kontrol edilmelidir. Biz nitelikli bir uzman 
firma tarafından yürütülen, yıllık hizmet veren servis 
tavsiye ediyoruz.

Emniyet valfinden gelebilecek su çıkışı, gözle görülür bir 
atık su drenajına akmalıdır.

Isıtma sistemine ek bir genleşme tankı gerekli olup 
olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Düzgün bir işletim sistemi önemli ölçüde enerji tasarrufu 
sağlayabilir. Isı pompası çalışması sırasında gerektiği gibi 
ısıtma suyu sıcaklığı düşük olmalıdır. Isıtma sisteminin 
planlayıcısı, sistem sıcaklığını belirlemekten sorumludur.
Bir yerden ısıtma sistemi kurarken, maksimum akış 
ve dönüş sıcaklığı için makul bir değer, ısı pompası 
yöneticisinde ayarlanması gerekir. Sıcaklık sensörü 
pozisyonu bu bağlamda önemlidir.

 DİKKAT!
Cihazı açmadan önce, tüm devrelerin güç kaynağından 
çekildiğinden emin olun!

 DİKKAT!
Düşük sistem sıcaklıklarında ısı pompasın çalışması 
tamamen arızalanmasına neden olabilir. Uzun bir 
elektrik kesintisinden sonra, devreye girmesi için 
yukarıdaki ayrıntılı prosedür takip edilmelidir.

 DİKKAT!
Sistemindeki çalışmalar, sadece yetkili ve kalifiye satış 
sonrası servis teknisyenleri tarafından yapılmalıdır!

 DİKKAT!
Soğutucu akışkanın yanlış doldurulması, çalışma 
sırasında hatalara yol açabilir. 

 DİKKAT!
Dış Ünitenin vanalarını açmayın. Her şeyden önce, 
11. sayfadaki madde 7.2 ve 12. sayfadaki madde 7.3’teki 
çalışmaları yürütünüz.

 DİKKAT!
Bu yüzeylere zarar verebileceğinden dolayı asla; 
kum, soda, asit veya klorür içeren temizlik maddeleri 
kullanmayın.

1.2 Kullanım amacı
Bu cihaz sadece üretici tarafından belirtilen şekilde 
kullanım için tasarlanmıştır. Imalatçı tarafından 
tasarlanmışın ötesinde başka herhangi bir kullanımı 
yasaktır. Bu, ürün ile ilgili dokümanlara uymayı gerektirir. 
Tahrif etmekten veya cihazı değiştirerek kullanımdan 
imtina edin.

1.3 Yasal Düzenlemeler ve Kurallar
Bu ısı pompası EC talimatı Madde 1, Paragraf 2 k) ‘ye göre ev 
ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 2006/42/EC 
(makine direktifi) ve EC direktifi 2006/95/EC sayılı 
gereklerine böylece tabidir (düşük gerilim direktifi). 
Böylece; dükkan, ofis ve diğer benzeri çalışma ortamları, 
tarım işletmelerinde ve otel, pansiyon ve diğer konut 
binalarını ısıtmak için profesyonel olmayan şahıslar 
tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

LAK cihazın yapımı ve tasarımı tüm ilgili AB direktifleri, 
DIN ve VDE yönetmelikleri (CE beyannamesine bakın) ile 
uyumludur.

LAK cihazını güç kaynağına bağlarken, VDE, EN ve IEC 
standartları yerine getirilmesi gereklidir. Ayrıca yerel 
şebeke     operatörü     tarafından     öngörülen     başka     
bağlantı gereksinimleri de dikkate alınmalıdır.

Isıtma sistemini bağlarken mevcut geçerli yönetmeliklere 
mutlaka uyulmalıdır. İçme suyu temini için LAK 
aygıtı bağlanırken içme suyu yerel düzenlemelere de 
uyulmalıdır.

Fiziksel,     duyusal     veya     zihinsel     yetenekleri     kısıtlı,  
deneyimsizlik veya bilgi eksikliği sebepleriyle kişiler 
cihazı çalıştırma yeteneklerine sahip olamayabilirler. 
Bu sebepten ötürü şahıslar, özellikle çocuklar, sorumlu 
kişinin gözetimi veya talimatı olmaksızın bu cihazı 
çalıştırmaması gerekmektedir.

Çocukların cihaz ile oynamamaları için gözetim altında 
tutulması gerekmektedir.

Lütfen 
Okuyun
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Önemli Notlar
İç ünite, ısı pompası ve bina ısıtma sistemi arasındaki 
arayüzü oluşturmaktadır. Iç ünite, bir karıştırılmamış 
ısıtma devresi ile ısı üretimi ve ısı dağılımı arasındaki 
gerekli tüm hidrolik bileşenleri içerir.

• Kolay montaj
• Kullanıma hazır
• Sirkülasyon ısı pompası güç kademesiz olarak 

çalıştırılabilinir ve ihtiyaca göre çıkış düzeltmesi 
sağlanabilir.

• Yedek Elektrikli Isıtıcı (2 / 4 / 6 kW) değiştirilebilinir 
güç seçenekli boru tipi ısıtıcı.

Tedarik Kapsamı

İç Ünite
Hidrolik Bileşenler

• Karışmamış ısıtma devresi için elektronik sirkülasyon 
pompası

• Koruyucu sıcaklık sınırlayıcı aracılığıyla güvenli 
elektrikli yedek boru tipi ısıtıcı, 2/4/6 kW ısı çıkışı

Güvenlik Ekipmanları
• Emniyet valfi, başlangıç-kaçak basıncı 2.5 bar

Soğutucu Ekipmanları
• Isı değiştirici soğutucu / ısıtma suyu
• Bölünmüş hat için bağlantılar

 NOT 
Harici sensör standart olarak dış ünite ile birlikte gelir. Harici sensör 
bağlamak için 16.sayfa 8.5.2.maddeyi dikkate alınız.

3.2 İletişim Plakası
Kapak, cihazın iç kısmına erişimi için çıkartılmalıdır.

Bunun için altındaki iki vida gevşetilmiş olması gerekir. 
Daha sonra kapak üste doğru çıkarılmalıdır.

 DİKKAT
Cihazı açmadan önce, tüm devreleri güç kaynağından 
çektiğinizden emin olun!

Kapağı çıkardıktan sonra, elektronik alanına serbestçe 
erişilebilinir.

Iletişim plakası, ısı pompası ve ısı pompası yöneticisine 
bağlayan hat, terminalleri bağlayan besleme bağlantısı
terminalleri, ısıtma kontaktörlerini içerir.

3.3 Isı Pompası Kontrol Ünitesi
Entegre ısı pompası yöneticisi, uygun bir elektronik 
regülasyon ve kontrol cihazıdır. Dış hava sıcaklığına bağlı 
olarak, tüm ısıtma sisteminin yanı sıra, sıcak su hazırlama 
ve güvenlik sistemlerini kontrol eder ve izler.

Kapalı işletme kılavuzu, fonksiyonel prensibi ve ısı 
pompası yöneticisi kullanımını tarif eder.
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Montaj

• Beton bir kaide üzerinde bir duvara 0.3m minimum 
boşluk ile dış ünitenin monte edilmesi tavsiye edilir. 
(Resim.4.1 + Resim 4.2)

• Direkt güneş ışığı, yağmur veya kardan korumak için 
bir gölgelik monte edilirse bu cihazın ısı değişimine 
engel olmamalıdır.

• Serbest montaj (Resim 4.4) durumunda, kaide cihaz 
ile aynı hizada, emme tarafından bağlanmalıdır. Bu, 
kaide ve bina arasındaki buharlaştırıcının (evaporatör) 
karlanıp donmasını önleyecektir.

• Uyulması gereken minimum mesafeler (Resim 4.1) 
belirtilmiştir.

• Bir montaj yeri seçerken, kişilerin sıcak/soğuk 
hava dolaşımı veya gürültü emisyonlarına 
uygun çalışmaları sağlanmalıdır.

• Yoğuşma tavası; yoğuşma suyu tahliyesi için çeşitli 
seçenekler sunuyor. Sıcak bölgelerde, yoğuşma 
serbestçe cihazdan tahliye edilebilir. Donmanın 
uzun süre olduğu bölgelerde, kontrollü bir yoğuşma 
drenajı gereklidir.

Sık sık gürültü problemlerine neden olan duvar 
braketlerine montaj yapılması tavsiye edilmez.

Bu kurulum türü kullanılırsa, aşağıdaki talimatlara dikkat 
edilmesi gerekmektedir:

• Uygun kauçuk tamponlar kullanın.
• Dış ünitenin ağırlığını dikkate alın.
• Duvar desteğinin yerden maksimum 1 metre yüksek 

seviyede olduğundan emin olun.
• Minimum mesafelerin sağlanmış olduğundan emin 

olun.

Dış Ünite4
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Bölünmüş hatlar ve elektrik hattı için duvar delme
Bölünmüş hatları ve elektrik hattını döşerken şu şekilde 
hareket edin:

• Matkap kullanarak boru için 70mm çapında delik açın.
• Yağmur suyunun nüfuz etmemesi için deliğin dış 

üniteye doğru eğimli olmasına dikkat ediniz.

Yoğuşma tahliyesi için duvar delme

4.1.3 Deniz Kenarında montaj
 NOT
Hava kaynaklı ısı pompası, asitler veya alkali gazlar gibi aşındırıcı 
gazların oluşabildiği alanlarda kurulu OLMAMALIDIR.

 NOT
Dış ünite deniz kenarında kurulu ise, direkt deniz rüzgarından 
kaçınılmalıdır.

Olgu 1: Dış ünite bir kıyı bölgesinde kurulu ise, direkt 
deniz rüzgarından kaçınılmalıdır.
Dış üniteyi deniz rüzgarına ters yönde kurunuz.

Olgu 2: Dış ünite deniz rüzgarı yönünde monte edilecekse, 
deniz rüzgarını engellemek için önüne bariyer kurunuz.

• Deniz rüzgarından korunması için barikatın yeterince 
güçlü olması gerekmektedir. (betondan yapılmış gibi)

• Rüzgar koruma yüksekliği ve genişliği dış üniteden en 
az % 150 oranında büyük olmalıdır.

• Dış üniteden en az 700mm’lik bir mesafesi yeterli 
hava akımını sağlamak için muhafaza edilmelidir.

 NOT
Özetlenen şartlar kıyı alanlarında kurulum sırasında uyulması 
mümkün değilse, korozyon koruma ile ilgili daha fazla bilgi için 
Dimplex çalışanları ile irtibata geçiniz.

 NOT
Toz, tuz veya ısı değiştirici üzerinde kirlenmeler düzenli olarak su ile 
temizlenmelidir (en azından yılda bir kez).

Deniz Rüzgarı

Deniz Rüzgarı

Deniz Rüzgarı

Rüzgar Koruması

Dış Ünite4
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Kış ve mevsimsel rüzgarlara karşı önlemler
• Karlı bölgelerde veya aşırı soğuk yerlerde, yeterli 

koruyucu önlemler alarak ünitenin düzgün çalışması 
garantiye alınmalıdır.

• Dış üniteyi karın üzerine doğrudan düşmeyecek 
şekilde monte edin. Karın hava girişini tıkaması veya 
donmalar meydana gelmesi durumunda hatalar 
oluşabilir. Kar yağışı olan alanlarda koruma kapağı 
takın.

• Dış üniteyi kurarken kar yağışı olan alanlarda ünitenin 
ortalama bir kar yağışı (yıllık ortalama kar yağışı) 
seviyesinden daha yüksek bir yere takıldığından emin 
olun.

• Dış ünite üzerinde 100 mm’den daha fazla kar 
oluşması halinde, temizlenmesi gerekmektedir.

 NOT
Dış ünitenin giriş ve çıkış açıklığı mümkünse rüzgara karşı 
yerleştirilmemiş olması gerekir.

İç Ünitenin Kurulumu

Genel
Ünite, kapalı ortamlarda her zaman düz bir duvara 
monte edilmelidir. Bakım çalışmaları (minimum açıklık 
yanlarda gerekli değildir) operatör tarafından kolaylıkla 
yapılabilmelidir. Ön tarafında 1m kadar boşluk olması 
gerekmektedir. İç ünite yaklaşık 1.30 metre yükseklikte 
monte edilmelidir. Soğuktan ve donma riskinden korunan 
bir odaya monte edilmelidir.

 NOT
Kurulum ve bakım mutlaka yetkili firma tarafından yapılmalıdır.

İç üniteyi monte ederken, duvar yük taşıma kapasitesi 
kontrol edilmelidir. Akustik nedeniyle, olası titreşimleri 
izole etmek için önlemler de çok dikkatlice önceden 
planlanmış olmalıdır.

Aşağıdaki bağlantılar iç ünitenin üzerinde kurulmuş 
olması gerekir:

• Isıtma sisteminin akışı / dönüşü 
• Emniyetli valf çıkışı
• Enerji beslemesi ve uygun voltaj beslemesi
• soğutucu akışkan boruları
• Yoğuşma tahliyesi
• Genleşme tankı bağlantısı (opsiyonel)

 NOT
Ünitenin kapağını sökerken, ünite kapak kontrol paneli ve iletişim 
plaka üzerinde kontrolör arasındaki bağlantı kablosunun uzunluğu 
1,5m olması dikkate alınmalıdır. Çıkarıldığında cihaz kapağı uzağa 
yerleştirmek istenirse kumanda veya kontrol paneli üzerindeki elektrik 
bağlantısı kesilmelidir.

5.2 İç ünite bağlantısı
İç ünite, duvara bağlama vidaları ve dübelleri (8 mm) 
teslimat kapsamına dahildir. 
Aşağıdaki prosedür uygulanmalıdır:

• Üst sabitleme halkalarını dübel ile monte edin.
• İç üniteyi dübel ve vida ile monte edin.
• Üst sabitleme halkalarından iç üniteyi monte edin.
• Yan matkap deliklerinin yerini işaretleyin. 
• İç ünite için kancalar kullanın.
• Yandaki delikleri dübel ile monte edin.

Dış Ünite4
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Isıtma sisteminin bağlantısı
İç ünitenin üzerinde ısıtma sistem bağlantıları için 
harici 1 adet düz conta bulunmaktadır. Kavrama geçiş 
bağlantılarının sıkı olması için anahtar kullanılmalıdır.

Isı Pompasında emniyet ventili ve buradaki suyun tahliyesi 
için boru bağlantı yeri vardır. Buraya uygun bir boru ile 
bağlantı yapılmalı ve bu boru bir gidere bağlanmalıdır.

Isı pompasına ısıtma suyu sistemini bağlamadan önce, 
ısıtma sisteminin içerisinde mevcut kir ve artıkların 
yıkanarak temizlenmesi gerekmektedir. Sistemin 
içerisindeki herhangi bir kir, ısı pompasının bozulmasına 
neden olabilir. Isı pompası ısıtma sistemine bağlandıktan 
ve temizlendikten sonra basınç kontrol edilmelidir.

Sistem doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir:

• Doldurulan su ve telafi edilen su, içme suyu 
kalitesinde olmalıdır. (renksiz, berrak, tortusuz)

• Dolum suyu ve telafi edilen su önceden filtreden 
geçirilmelidir. (azami gözenek boyutu 6µm-mikron).

• Kullanım sıcak suyu ısıtma sistemlerinde, tortu     
oluşumu tamamen önlenemez, ancak 60°C altındaki 
akış sıcaklığında sistemlerdeki olası sorunlar göz ardı 
edilebilir. Doldurma ve telafi hususunda aşağıdaki 
VDI 2035 standardına uyulması gerekmektedir,  

Tablo 1:

 NOT
Eğer ünite mevcut hidrolik su devresine bağlanırsa, hidrolik borular 
kalıntıların ve kireç tortusunun giderilmesi için temizlenmelidir.

Isıtma devresinde, uygun bir hava ayırıcı, doldurma ve 
boşaltma vanaları ve pislik tutucu bulunmalıdır.

Aynı zamanda iç ünitenin entegrasyonu yapılmadan önce 
dönüş hattına bir kesme vanası kurulumu da tavsiye edilir.  

Minimum ısıtma suyu akış debisi ve miktarı 
Isı pompasının minimum akış suyu debisini garanti 
altına almak için, ısıtma sisteminde en az 50lt. su hacmi 
olmalıdır. Aksi durumlarda sisteme bir akümülasyon 
tankı entegre edilmesi gerekmektedir. Akümülasyon 
tankı sistem dönüş hattına takılmalıdır. Minimum ısıtma 
suyu akışı sağlanmazsa, ısı pompasındaki plakalı ısı 
değiştirici donabilir ve bu da ısı pompasının tamamen 
kaybedilmesine yol açabilir.  

Nominal akış oranı, aygıt bilgisindeki max. akış ısısına 
bağlı olarak belirlenir ve planlama esnasında dikkate 
alınmalıdır. Akışta 30°C altındaki dizayn sıcaklığı ile 
dizayn A7/W35 için 5k yayılımlı max. hacim akışına dayalı 
olmalıdır. 

Tüm çalışan durumlarda özel nominal akış oranı (syf. 18 
“Aygıt Bilgisi”ne bkz.) sağlanmalıdır. Kurulu bir akış oranı 
anahtarı yalnızca olağan dışı durumlar halinde ve ısıtma 
suyu akış oranındaki ani düşüşte ısı pompasını kapatmak 
için kullanılır. Nominal akış oranını görüntülemek ve 
korumak için kullanılmaz. 

Donmaya karşı koruma 
Isı pompasının donmaya maruz olan iç bileşenleri için 
manuel bir tahliye sağlanmalıdır. Isı pompası yöneticisinin 
donmaya karşı koruma işlevi, ısı pompası yöneticisi ve ısı 
devir daim pompası işleme hazır olduğunda etkindir. Isı 
pompası işlev dışı bırakılırsa veya güç kaybı yaşanırsa 
sistemin tahliye edilmesi gerekir. Isı pompası sistemleri, 
güç kaybının belirlenemediği binalarda (tatil evleri vs.) 
uygulanırsa hidrolik ağın donmaya karşı uygun koruma 
ile çalıştırılması gereklidir. 

 NOT
Paslanmaya karşı koruma için kimyasal işlemin tesisatçı tarafından 
yapılması gereklidir.

İç Ünitenin Kurulumu5

5.3

Total heat 
output in [kW]

up to 200
200 to 600

> 600

Total alkaline earths 
in mol/m³ and/or 

mmol/l 
≤ 2.0 
≤ 1.5

< 0.02

Total hardness in 
°dH

≤ 11.2 
≤ 8.4

< 0.11



Genel
Devreye almanın doğru biçimde yapılmasını sağlamak 
için yalnızca satış sonrası hizmet teknisyeni ve yetkilisi 
tarafından yapılmalıdır. Bu bir ek garanti durumu olabilir 
(bkz. “Garanti hizmeti”).  

Hazırlık 
Aşağıdaki maddeler devreye almadan önce kontrol 
edilmelidir: 

• Tüm iç ünite bağlantıları Bölüm 5.1’de belirtildiği gibi 
kurulmalıdır. 

• Tüm dış ünite bağlantıları Bölüm 7’de belirtildiği gibi 
kurulmalıdır. 

• Isıtma devresindeki uygun ısıtma suyu akışına zarar 
verebilecek tüm valfler açık olmalıdır.  

• Hava giriş ve çıkış yolları temiz olmalıdır. 
• Isı pompası yöneticisinin ayarları, yönetici işleme 

yönergeleri ile uyumlu olarak ısıtma sistemine 
adapte edilmelidir. 

• Isıtma suyu devresi tamamıyla dolu ve havası alınmış 
olmalıdır. 

• Yoğuşma su tahliyesinin uygun şekilde işlediğinden 
emin olunuz. 

• Isıtma suyu basınç tahliye valfinden dışa akış da 
doğru şekilde işlemelidir. 

Isıtma sisteminin havasının alınması: 
Tüm ısıtma devrelerinin açık olduğundan emin olun, 
sistemi en yüksek pozisyonda havasını alın ve eğer 
gerekliyse tekrar su doldurun (statik minimum basınç ile 
uyumlu şekilde) 

6.3 Devreye alma prosedürü
Isı pompası, ısı pompası yöneticisi ile devreye alınır.
Ayarlar HPM’nin talimatlarıyla uyumlu şekilde 
yapılmalıdır.  

Devreye alma esnasında mono enerji sistemlerinin ısıtma 
unsurunun bağlantısı kesilmelidir.

7 °C’ nin altıdaki ısıtma suyu sıcaklıklarında devreye alma 
mümkün değildir. Akümülasyon tankındaki suyun 2. ısı 
jeneratörü ile en az 18°C’ye kadar ısıtılması gerekir. 
Sorunsuz devreye alma için aşağıdaki prosedürün 
izlenmesi gereklidir: 

• Tüm ısıtma devrelerini kapatınız. 
• Isı pompasının doğru su akışına sahip olduğundan 

emin olunuz. 
• Otomatik çalışma modunu seçmek için yöneticiyi 

kullanınız. 
• Özel işlevler menüsünde “Devreye alma “ programını 

başlatınız.
• Dönüş sıcaklığının en az 25°C’ye ulaşana kadar 

bekleyiniz. 
• Şimdi yavaşça ısıtma devresi valflerini sıra ile açınız 

böylelikle ısıtma suyu akış oranı ayrı ısı devresinin 
hafifçe açılmasıyla sürekli olarak yükselir. Tampon 
tanktaki ısıtma suyu sıcaklığının da bu işlem süresince 
20°C’nin altına düşmesine izin verilmemelidir.  Bu, ısı 
pompasının her zaman defrost işlemini yapabilmesini 
sağlar.

• Tüm ısıtma devreleri tamamen açık olduğunda ve 
dönüş sıcaklığı en az 18°C’de devam ettirildiğinde 
devreye alma tamamlanır. 

 DİKKAT!
Düşük sistem sıcaklıklarında ısı pompasını çalıştırmak ısı 
pompasının tamamen bozulmasına sebep olabilir. Uzun 
süreli bir güç kesintisinin ardından yukarıda detayları 
verilmiş olan devreye sokma prosedürü izlenmelidir.

Devreye Alma6

6.1

6.1

Isı kaynağı sıcaklığı Isıtma akışı ve dönüş akışı arasındaki 

maks. sıcaklık yayılımı

-den -e kadar

-20°C -15°C 4 K

-14°C -10°C 5 K

-9°C -5°C 6 K

-4°C 0°C 7 K

1°C 5°C 8 K

6°C 10°C 9 K

11°C 15°C 10 K

16°C 20°C 11 K

21°C 25°C 12 K

26°C 30°C 13 K

31°C 35°C 14 K



Genel
Devreye almanın doğru biçimde yapılmasını sağlamak 
için yalnızca satış sonrası hizmet teknisyeni ve yetkilisi 
tarafından yapılmalıdır. Bu bir ek garanti durumu olabilir 
(bkz. “Garanti hizmeti”).  

Hazırlık 
Aşağıdaki maddeler devreye almadan önce kontrol 
edilmelidir: 

• Tüm iç ünite bağlantıları Bölüm 5.1’de belirtildiği gibi 
kurulmalıdır. 

• Tüm dış ünite bağlantıları Bölüm 7’de belirtildiği gibi 
kurulmalıdır. 

• Isıtma devresindeki uygun ısıtma suyu akışına zarar 
verebilecek tüm valfler açık olmalıdır.  

• Hava giriş ve çıkış yolları temiz olmalıdır. 
• Isı pompası yöneticisinin ayarları, yönetici işleme 

yönergeleri ile uyumlu olarak ısıtma sistemine 
adapte edilmelidir. 

• Isıtma suyu devresi tamamıyla dolu ve havası alınmış 
olmalıdır. 

• Yoğuşma su tahliyesinin uygun şekilde işlediğinden 
emin olunuz. 

• Isıtma suyu basınç tahliye valfinden dışa akış da 
doğru şekilde işlemelidir. 

Isıtma sisteminin havasının alınması: 
Tüm ısıtma devrelerinin açık olduğundan emin olun, 
sistemi en yüksek pozisyonda havasını alın ve eğer 
gerekliyse tekrar su doldurun (statik minimum basınç ile 
uyumlu şekilde) 

6.3 Devreye alma prosedürü
Isı pompası, ısı pompası yöneticisi ile devreye alınır.
Ayarlar HPM’nin talimatlarıyla uyumlu şekilde 
yapılmalıdır.  

Devreye alma esnasında mono enerji sistemlerinin ısıtma 
unsurunun bağlantısı kesilmelidir.

7 °C’ nin altıdaki ısıtma suyu sıcaklıklarında devreye alma 
mümkün değildir. Akümülasyon tankındaki suyun 2. ısı 
jeneratörü ile en az 18°C’ye kadar ısıtılması gerekir. 
Sorunsuz devreye alma için aşağıdaki prosedürün 
izlenmesi gereklidir: 

• Tüm ısıtma devrelerini kapatınız. 
• Isı pompasının doğru su akışına sahip olduğundan 

emin olunuz. 
• Otomatik çalışma modunu seçmek için yöneticiyi 

kullanınız. 
• Özel işlevler menüsünde “Devreye alma “ programını 

başlatınız.
• Dönüş sıcaklığının en az 25°C’ye ulaşana kadar 

bekleyiniz. 
• Şimdi yavaşça ısıtma devresi valflerini sıra ile açınız 

böylelikle ısıtma suyu akış oranı ayrı ısı devresinin 
hafifçe açılmasıyla sürekli olarak yükselir. Tampon 
tanktaki ısıtma suyu sıcaklığının da bu işlem süresince 
20°C’nin altına düşmesine izin verilmemelidir.  Bu, ısı 
pompasının her zaman defrost işlemini yapabilmesini 
sağlar.

• Tüm ısıtma devreleri tamamen açık olduğunda ve 
dönüş sıcaklığı en az 18°C’de devam ettirildiğinde 
devreye alma tamamlanır. 

 DİKKAT!
Düşük sistem sıcaklıklarında ısı pompasını çalıştırmak ısı 
pompasının tamamen bozulmasına sebep olabilir. Uzun 
süreli bir güç kesintisinin ardından yukarıda detayları 
verilmiş olan devreye sokma prosedürü izlenmelidir.

Devreye Alma6

6.1

6.2

Isı kaynağı sıcaklığı Isıtma akışı ve dönüş akışı arasındaki 

maks. sıcaklık yayılımı

-den -e kadar

-20°C -15°C 4 K

-14°C -10°C 5 K

-9°C -5°C 6 K

-4°C 0°C 7 K

1°C 5°C 8 K

6°C 10°C 9 K

11°C 15°C 10 K

16°C 20°C 11 K

21°C 25°C 12 K

26°C 30°C 13 K

31°C 35°C 14 K



Bu bölüm ünitenin dışındaki soğutucu akışkan boruları ve 
elektrikli kablo bağlantılarını tanımlamaktadır.  

Soğutucu Akışkan boruları

 DİKKAT!
Sistem üzerinde çalışma yalnızca yetkili ve kalifiye satış 
sonrası teknisyenlerince yapılmalıdır! 

Soğutucu boruların kurulumunda boru uzunluğu ve 
yüksekliğine ilişkin belirli gerekliliklere uyulmalıdır. 
Tüm gereklilikler yerine getirildiğinde belirli hazırlıklar 
yapılmalıdır.  

Bunlar tamamlandığında dış üniteden iç üniteye boru 
bağlantısı yapılabilir. 

Boru uzunluğu ve yüksekliğine dair gereklilikler

Standart boru uzunluğu 7.5m’dir. 15m’ye kadar bir ek 
soğutucu dolumuna ihtiyaç yoktur. 15m üzeri boru 
uzunlukları için sistem tabloya uygun olarak ek soğutucu 
ile doldurulmalıdır. 

*Örnek: 14 kW modelini 50m mesafede kurarken 2100gr 
soğutucunun şu hesaplamaya göre eklenmesi gerekir: 
(50-15) x 60g = 2100 

 NOT
İç ünite dış üniteden 4m veya üzeri olacak şekilde yukarı monte edilirse 
bir soğutma teknolojisi uzmanının yağı borunun aşağısı ve yukarısına 
ileten aygıtların sıcak gaz borusunda doğru şekilde kurulduğundan 
emin olmak için ayrı bir kontrol yapması gerekir.  

 NOT
Aygıtın anma güç çıkışı standart boru uzunluğu ve maksimum 
muhtemel uzunluğa karşılık gelmektedir.

 DİKKAT!
Yanlış soğutucu dolumu çalışma esnasında arızalara sebep olabilir. 

1. Üretim işlemi (model isim etiketine bkz.)  
2. Kurulum işlemi (mümkün ise soğutucu ekleme veya çıkarma için 

bakım bağlantılarının yanına ekleyiniz) 
3. Tam dolum (1, + 2,)

7.1.2 Boru tesisatı hazırlığı
Boru tesisatı hazırlığı 5 adımda gerçekleşir. Soğutucu 
sızıntılarının bir temel sebebi yanlış flanşlama 
yapılmasıdır. Flanşlamanın dikkatlice ve aşağıdaki 
adımlara göre yapılması gerekir. 
1. Adım: Boruları ve kabloları kesmek

• Boru tesisatı veya yerel satıcınızdan satın alınan 
borular için tesisat kitini kullanınız.

• İç ve dış ünite arasındaki mesafeyi ölçünüz. 
• Ölçülen mesafeden uzun boruları hafifçe kesiniz. 

2. Adım: Çapakları ayırma
• Tesisatın iç kısmındaki tüm çapakları temizleyin. 
• Boru bitimini aşağıya doğru tutunuz böylece borunun 

içerisine hiç çapak düşmez. 

3. Adım: Cıvata somunlarını yerleştirme
• İç ve dış ünitedeki cıvata somunlarını çıkarın. 
• Cıvata somunlarını çapası alınan borunun içine 

yerleştirin. 
• Flanşlama işleminin ardından hiçbir somun borunun 

içine yerleştirilemez. 

Dış üniteye boru tesisatı 
ve kabloların bağlanması
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7.1

7.1.1

model

boru boyutu

(mm)     (çap)

Uzunluk A (m) Yükseklik B (m) *ek

soğutu-

cu (g/m)Gaz Sıvı Normal Max. Normal Max.

9 kW
15.88
(5/8”)

9.52 
(3/8”)

7.5 50 0 30 30

14 
kW

15.88
(5/8”)

9.52 
(3/8”)

7.5 50 0 30 60

İç ünite

İç ünite

Dış ünite

Dış ünite

Bakır boru

Bakır boru

Somun

Boru

Rayba

aşağı bakacak 
şekilde tutun



4. Adım: Flanşlama
• Flanşlamanın R-410A için bir flanşlama aleti ile 

aşağıdaki gibi resimde gösterildiği şekliyle yapılması 
gerekir. 

• Bakır boruyu tabloda gösterilen boyutlarla bir kalıp 
içerisinde sabit şekilde tutun..

5. Adım: Kontroller
• Flanşlamayı sağdaki şekille karşılaştırın. 
• Flanşlama görülür şekilde zarar gördüyse ilgili kısmı 

kesin ve flanşlamayı tekrarlayın.

7.1.3 İç ünitedeki boru bağlantıları
İç ünitedeki boru bağlantıları 2 adımda gerçekleşir. 
Aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz. 
1. Adım: İlk sabitleme

• Borunun ortasına hizalayın ve cıvata somunlarını elle 
sıkılaştırın. 

2. Adım:Sabitleme
• Cıvata somunlarını bir anahtar ile sıkılaştırın. 
• Sıkma torkları (iyice sıkılaştırın)

7.1.4 Dış ünitedeki boru bağlantıları
Dış ünitedeki boru bağlantısı 3 adımda gerçekleşir. 
1.Adım: Boruların gideceği yöne karar vermek

• Borular dört yönde bağlanabilir. 

Dış üniteye boru tesisatı 
ve kabloların bağlanması
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Harici çap “A”

mm inç. mm

9.52 3/8 1.5 ~ 1.7

15.88 5/8 1.6 ~ 1.8

Harici çap Torklar

mm inç. Nm

9.52 3/8 34 - 42

15.88 5/8 65 - 81



2. Adım: Bağlama
• Borunun ortasını hizalayın ve cıvata somunlarını elle 

sıkılaştırın.
• Cıvata somunlarını çıt edene kadar anahtarla 

sıkılaştırın.
• Sıkma torkları (iyice sıkılaştırın)

3. Adım: Yabancı maddelerin 
üniteye girmesini engellemek

• Boru başlarını macun veya başka bir izolasyon 
maddesi ile (teslimat haricidir) iyice mühürleyin. 

• Böcekler ve küçük hayvanlar dış üniteye girerlerse, 
kontrol kabininde kısa devreye sebep olabilirler.  

• Boruları yerleştirin. Bunu yapmak için iç ünitenin 
kuplaj cihazını izolasyonla sarın ve yapışkan bant ile 
yerine sabitleyin.  

• Uygun ısı izolasyonu oldukça önemlidir. 

 DİKKAT!
Dış bileşenin valflerini asla açmayınız. İşlemi öncelikle sayfa 11’deki 

7.2 başlığından ve sayfa 12’deki 7.3 başlığından yapınız.

7.2 Elektrik bağlantıları
7.2.1 Dış ünite

 NOT
Dış ünitedeki devre kartı üzerindeki DIP anahtarlarının hiçbir işlevi 
yoktur. DIP anahtarlarının konumu fabrika ayarlarındaki gibi kalmalı 
ve değiştirilmemelidir! 

Dış ünitede iki kablo bağlanmalıdır: A “ana kablo” ve 
A “veri kablosu”. 

Her iki kablo da iç ve dış üniteler arasına bağlanmalıdır. 
Ana kablo dış üniteye güç sağlamak için ve veri kablosu 
da dış ve iç bileşen arası bağlantıyı kurmak için kullanılır. 
İki kablonun dizayn ve tesisatında VDE talimat ve 
yönergeleri ile yerel durumlar dikkate alınmalıdır.  

İç ünite bileşeninde dış ünite için hali hazırda bir koruma 
unsuru bulunmaktadır. Tüm ısı pompasının güvenliği 
harici olarak da sağlanmalıdır.  

9 kW dış ünitede bulunan ana kablo üç telli olmalı ve 
L / N/ PE kutuplarına(güç kaynağı) bağlı olmalıdır. 14 
kW dış ünitesinde ana kablo 5 telli ve R / S / T / N / PE 
kutuplarına bağlı olmalıdır (Bkz. Eklemeler (Elektrik 
bağlantı diyagramı bölüm 2.3).

Bir bağlantı başlığı mevcut değil ise aşağıdaki gibi 
ilerleyiniz. 

• Farklı kalınlıktaki kablolar bağlantı kutbuna 
bağlanmamalıdır. (kablolardan biri güçlü ısı gelişimi 
esnasında yerinden oynayabilir.)

• Aynı kalınlıktaki birden fazla kablo, şekilde gösterildiği 
gibi bağlanmalıdır. 

Veri kablosu olarak 2 telli blendajlı bir kablo kullanılmalıdır. 

Veri kablosu ağ geçidi devre kartının (dış parçadaki küçük 
devre tahtası) (Bus_A(+) / Bus_B(-)) kutuplarına ve iç 
parçadaki ısı pompası yöneticisine (+/-)  bağlanmalıdır 
(bkz. Eklemeler, Bağlantı diyagramı Bölüm 2.5).  

Dış üniteye boru tesisatı 
ve kabloların bağlanması
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7.2.2 İç ünite
İki besleme kablosu iç üniteye bağlanmalıdır: Güç kaynağı ısı 
pompasına ve kontrol voltajı entegre ısı pompası yöneticisine 
(bkz. Eklemeler, sayfa 9 Bölüm 3.2) VDE talimatları ve 
yönergeleri ile yerel şartlar kabloların dizayn ve tesisatında 
dikkate alınmalıdır. 

6 kW ya da 9 kW dış ünite ile ısı pompası kombinasyonunda 
güç kaynağı iki ayrı güç kablosu (2x 1~/N/PE; 230 VAC; 50 Hz) 
ile yük dağılımı yoluyla gerçekleşir. Diğer türlü güç kaynağı her 
zaman tek kablo (3~/ N/PE; 400 VAC; 50 Hz) ile yapılır.  

 NOT
Güç kaynağı kutuplarındaki bakır bağlantı kablolarının pozisyonu 
düzgün olmalıdır, bakır bağlantı kabloları yalnızca bir besleme kablosu 
ile doğru şekilde bağlı olarak fabrikadan teslim edilir. 
6 kW veya 9 kW üniteleri için ve iki besleme kablosu kullanırken bakır 
bağlantı kablolarının pozisyonu değiştirilmelidir 
(Bkz. Sayfa 9 “Lasta / Yük / Güç) 

Isı pompasının çıkış kısmının besleme kablosu (5 telliye kadar)  ısı 
pompasının içindeki (bkz. Kaynak voltajı için ısı pompası çalışma 
talimatları)  kullanım engelleme kontaktörü (eğer gerekliyse) 
yoluyla ısı pompasının elektrik sayacından beslenir.  
En az 3 mm bağlantı boşluğu olan bir tüm kutuplu bağlantı kesen 
aygıt (örn. kullanım engelleme kontaktörü veya güç kontaktörü) ve 
tüm dış kontaktörler için ortak tripli bir tüm kutuplu akım anahtarı 
ısı pompası güç kaynağına kurulmalıdır (trip akımı ve karakteristiği 
cihaz bilgisi ile uyumlu). Bağlantı X1’de yer almaktadır. 
Isıs pompası yöneticisinin besleme kablosunda (1~L/N/PE~230 V, 
50 Hz) devamlı voltaj olmalıdır. Bu nedenle kullanım engelleme 
kontaktörünün yukarısına çekilmeli veya ev akımına bağlanmalıdır 
zira aksi halde kullanım engelleme sırasında önemli koruma 
işlevleri kaybedilebilir.   Mevcut doğru kontrol voltajı genel bilgi 
kitapçığı/anma değeri plakasına göre sağlanmalıdır. Bağlantı 
X2’de yer almaktadır. 

3 ana kontak (1/3/5 // 2/4/6) ve bir yardımcı kontağı (NO contact 
13/14) bulunan kullanım engelleme kontaktörü (K22) ısı pompası 
kapasitesine göre boyutlandırılmalı ve kaynağı müşeri tarafından 
sağlanmalıdır. Kullanın engelleme kontaktörünün (13/14)  NO 
contact’ ı uç bağlantısından X3/GND bağlayıcı uca N1-J7/DI3 
bağlanmalıdır.  UYARI! Oldukça düşük voltaj! 
Dış parçaların bağlantısı ve ısı pompası yöneticisinin işlevi 
konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen cihaz bağlantı diyagramı ve ısı 
pompası yöneticisi ile sağlanan çalışma talimatlarına bakınız.  
2nci ısı jeneratörü fabrika ayarlarında 6 kW ısı kapasitesine bağlıdır. 
Kapasiteyi 4 kW ya da 2 kW ye düşürmek için bakır bağlantı 
kablolarının biri veya her ikisi de X7 kutbundan çıkarılmalıdır (bkz. 
Devre diyagramı).
Detaylı bilgi için ekteki devre diyagramına bakınız. 

Elektrik kabloları ünite içerisine aşağıdan beslenebilir (soğutma 
bağlantı alanında).

7.3 Nihai iş
Borular ve elektrik kabloları bağlandığında borular 
bükülmeli ve birkaç test gerçekleştirilmelidir. Özellikle 
de bir sızıntı testi yapılmalıdır çünkü bir soğutucu gaz 
sızıntısı kapasitede doğrudan azalmayla sonuçlanır.  
Tesisat tamamlandığında gaz sızıntısını tespit etmek de 
güçtür. 
7.3.1 Boru bitimleri
Boruyu bağlantı kablosuyla sararak ve soğutucu 
boruyu (iç ve dış ünite arasındaki) izolasyon ile bükün ve 
izolasyonu bir yapışkan bantla yerine sabitleyin. 
1. Soğutucu boru, ana kablo ve bağlantı kablosunu 

baştan sona yapışkan bantla sabitleyin. Bağ 
kablosunu duvara sabitleyin. 

2.  Suyun odaya ve elektrik parçalarına girmesini 
engellemek için bir sifon oluşturun.

3. Mandal veya benzeri bir alet kullanarak boruyu 
duvara sabitleyin.  

Boru tesisatını yapışkan bantla sarın
1. Boruları, ana kabloları ve bağlantı kablosunu 

yapışkan bantla baştan sona sabitleyin. Baştan 
sona sabit olmazlarsa yağmur suyu borulara veya 
kablolara girebilir.  

2. Mandal veya benzeri aletlerle bağlama borusunu dış 
duvara sabitleyin. 

3. Sifon, suyun elektriğe ulaşmasını engeller

Dış üniteye boru tesisatı 
ve kabloların bağlanması
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7.2.2 İç ünite
İki besleme kablosu iç üniteye bağlanmalıdır: Güç kaynağı ısı 
pompasına ve kontrol voltajı entegre ısı pompası yöneticisine 
(bkz. Eklemeler, sayfa 9 Bölüm 3.2) VDE talimatları ve 
yönergeleri ile yerel şartlar kabloların dizayn ve tesisatında 
dikkate alınmalıdır. 
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zaman tek kablo (3~/ N/PE; 400 VAC; 50 Hz) ile yapılır.  

 NOT
Güç kaynağı kutuplarındaki bakır bağlantı kablolarının pozisyonu 
düzgün olmalıdır, bakır bağlantı kabloları yalnızca bir besleme kablosu 
ile doğru şekilde bağlı olarak fabrikadan teslim edilir. 
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bağlantı kablolarının pozisyonu değiştirilmelidir 
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zira aksi halde kullanım engelleme sırasında önemli koruma 
işlevleri kaybedilebilir.   Mevcut doğru kontrol voltajı genel bilgi 
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Kapasiteyi 4 kW ya da 2 kW ye düşürmek için bakır bağlantı 
kablolarının biri veya her ikisi de X7 kutbundan çıkarılmalıdır (bkz. 
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Detaylı bilgi için ekteki devre diyagramına bakınız. 

Elektrik kabloları ünite içerisine aşağıdan beslenebilir (soğutma 
bağlantı alanında).
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7.4 Sızıntı testi ve tahliye
Soğutma sistemlerinde hava ve nemin aşağıda belirtildiği 
gibi istenmeyen etkileri vardır.
1. Sistem basıncı artar. 
2. Çalışma akımı artar. 
3. Soğutma (veya ısıtma) verimi düşer. 
4. Soğutma devresindeki nem donabilir ve kapiler 

boruları tıkar. 
5. Su soğutma sistemindeki yollarda aşınmaya ve 

paslanmaya sebep olabilir. 

Bu da iç ve dış üniteler ile bağlantı borusunun sızıntılar için 
kontrol edilmesi ve sistemde herhangi bir yoğuşmayan 
gaz ve nemi ortadan kaldırmak için boş pompalama 
yapılması gerektiği anlamına gelmektedir.

7.4.1 Hazırlık
İç ve dış ünitedeki her bir boru (sıvı ya da hava alan çevresi) 
doğru şekilde bağlanmalıdır.  Kontrol valf kapaklarını dış 
ünitenin hem gaz hem sıvı çevresinden alınız. Bu noktada 
dış ünitenin hem sıvı hem de gaz tarafındaki her iki kontrol 
valfinin de kapalı olduğundan emin olun.

7.4.2 Sızıntı testi
• Çok yönlü valfi (basınç olukları ile) ve kuru nitrojen 

gaz silindirini bu kontrol bağlantısında doldurma 
hortumuna bağlayın. 

 NOT
Sızıntı testi için çok yönlü bir valf kullanılmalıdır. Eğer çok yönlü valf 
yoksa izolasyon valfi de kullanılabilir. 3 yönlü valfteki “Hi” manivelası 
her zaman kapalı olmalıdır.  

• Sistem max. 3.0 MPa kuru nitrojenle şarj edilebilir. 
3.0 MPa basınçta silindir valfi kapalı olmalıdır. Sonraki 
adım sıvı sabun ile sızıntıyı aramaktır. 

 NOT
Sıvı nitrojenin soğutma sistemine girişini engellemek için basınç 
sisteme girerken gaz silindirinin yukarı tarafının dip kısmından 
yukarıda olması gerekir. 

1. Gaz silindir genellikle dikey pozisyonda kullanılır. 
Tüm boru bağlantılarını (iç ve dış) ve hava ve sıvı 
kısımlarının kontrol valflerini sızıntılara karşı kontrol 
ediniz. Baloncuklar bir sızıntı işaretidir. Sabun temiz 
bir bezle silinmelidir.  

2. Eğer sistemde sızıntı belirlenmezse gaz silindirinden 
doldurma hortumunu çıkararak nitrojen basıncını 
azaltınız. Sistem basıncı tekrar normale döndüğünde 
hortum gaz silindirden çıkarılmalıdır. 

7.4.3 Tahliye
1. Yukarıda bahsedilen doldurma hortumunun sonunu 

vakum pompasına bağlayın ve boru tesisatı ve iç 
üniteyi boşken pompalayın. Çok yönlü valfteki “Lo” 
ve “Hi” kaldıraçları açık olmalıdır. Vakum pompasını 
başlatın. Boş pompalama süresi farklı boru tesisatı 
uzunluğuna ve pompa verimine göre değişir. 
Aşağıdaki tablo boş pompalama için gerekli süreyi 
göstermektedir. 

2. Tanımlanan vakum basıncında yok yönlü valf 
üzerindeki  “Lo” ve “Hi” kollarını kapatın ve vakum 
pompasını kapatın.

Son olarak
1. Sıvı bölmedeki valf kolunu saat yönünün tersinde bir 

kontrol valfi anahtarı ile tamamen açın. 
2. Gaz bölmesindeki valf kolunu saat yönünün tersi 

yönde tamamen açın. 
3. Basıncı azaltmak için hava bölmesine bağlı doldurma 

hortumunu yavaşça gevşetin ve sonra hortumu 
çıkarın.  

4. Cıvata somunlarını ve hava bölmesi kontrol 
bağlantısındaki kapakları bir ayar anahtarı ile tekrar 
sıkılayın. Bu süreç sistemdeki sızıntıları önlemek için 
çok önemlidir. 

5. Hava ve sıvı bölmedeki kontrol valflerindeki valf 
kapaklarını yeniden konumlandırıp sıkılayın. Vakum 
pompası ile arındırma tamamlanmıştır. Isı pompası 
test için hazırdır. 

Dış üniteye boru tesisatı 
ve kabloların bağlanması
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0.11m_/saat vakum pompasıyla yapılan 
boş pompalama için gerekli süre 

10 m den az 
boru tesisatı uzunluğu

10 m den fazla 
boru tesisatı uzunluğu

30 dk veya daha fazla 60 dk. Veya daha fazla 

0.6 mbar veya daha az



Bu aşamaya kadar bir sorun yaşanmadıysa ünite 
artık çalıştırılabilir ve LAK serisi ısı pompasından 
yararlanabilirsiniz. 
Üniteyi devreye sokmadan önce bu bölümde belirtilen 
test noktalarını gözden geçirin. 

Burada aynı zamanda bakım ve aksaklıkları giderme 
konusunda talimatlara da ulaşabileceksiniz.

8.1 Devre alma öncesi kontrol listesi

 DİKKAT!
Üniteyi açmadan önce elektrik devresinin güç kaynağından izole 

olduğundan emin olunuz. 

Test noktaları, 
bakım ve sorun giderme
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Pos. Kategori Parçalar Test Noktası

1

Akım

Kablolama

• Faklı kutuplara bağlı tüm şarteller belirlenen yönerge 
veya yasalara uygun olarak güvenli şekilde bağlanmalıdır.  

• Kablo bağlantıları yalnızca eğitimli uzman personel 
tarafından yapılmalıdır.

• Kablo bağlantıları ve elektrik aksamı Avrupa ve yerel 
direktiflerine uyumlu olmalıdır. 

• Kablo bağlantıları bu ünitede verilen devre diyagramına 
uygun olarak yapılmalıdır.

2 Sigortalar
• 30 mA bir devre kesici (toprak kaçağı kesici) kurulmalıdır. 
• İç ünitenin kontrol kabinindeki devre kesici ünite devreye 

sokulmadan önce açılmalıdır.  

3 Topraklama

• Bir topraklama ağı bağlanmalıdır. Bir topraklama ağını gaz 
borusuna, su borusuna, binadaki metal bir nesneye, ani 
artıştan koruma soketi veya benzeri bir şeye  
asla bağlamayınız.  

4 Güç kaynağı ünitesi • Ayrı bir ana kablo kullanınız. 

5
Terminal paneli 

kablo bağlantıları
• Terminal panelindeki bağlantılar (iç ünitenin kontrol 

kabininde) yeterince güvenli şekilde yerine sabitlenmelidir. 

6

Su Basıncı

Doldurma basıncı
• Su ile doldurduktan sonra basınç  göstergesinde 1.0 ile 

1.5 bar arası basınç gösterilmelidir.  Maksimum basınç 3.0 
bar’ı geçmemelidir. 

7 Hava Alma

• Su doldururken sistemin Hava pürjöründen havasının 
alınması gerekir

• Ucuna (kapağın üst kısmına) bastıktan sonra dışarı su 
çıkmazsa hava alma işlemi henüz tamamlanmamıştır.

• Eğer sistemin en iyi şekilde havası alındıysa başına 
basıldığında su bir çeşme gibi fışkırır. Hava alma esnasında 
dikkatli olunuz. Kıyafetlerinize su sıçrayabilir.

8 İzolasyon valfi • İzolasyon valfleri (yerinde) açık olmalıdır.  

11

Ünite kurulumu

Parçaların bakımı • İç ünitede gözle görülür bir hasar almış parça olmamalıdır. 

12 Soğutucu sızıntısı
• Soğutucu sızıntıları ünitenin verimini azaltır. Sızıntı halinde 

lütfen yetkili bir satış sonrası servis ortağını bilgilendiriniz. 



8.2 Bakım
LAK serisi ısı pompasından en iyi verimi alabilmek için 
ünitede düzenli kontroller ve bakım işleri yapılmalıdır.
Yılda bir kez aşağıdaki kontrol listesine göre inceleme 
önerilir.

 DİKKAT!
Üniteyi açmadan önce elektrik devresinin güç kaynağından izole 

olduğundan emin olunuz. 

8.3 Sorun giderme
Eğer LAK serisi ısı pompasında çalışma esnasında sorun 
yaşanıyorsa veya hiç çalışmıyorsa aşağıdaki noktaları 
kontrol ediniz. 

 DİKKAT!
Üniteyi açmadan önce elektrik devresinin güç kaynağından izole 

olduğundan emin olunuz. 

8.3.1 Çalışma esnasındaki arızaları giderme

Pos. Kategori Parçalar Test Noktası

1

Su

Su Basıncı

• Normal çalıştırmada basınç göstergesi 2.0 ile 2.5 bar arası basınç 

gösterir. 

• Eğer basınç 0.3 bar da az ise su eklenmelidir. 

2
Kir tutacağı 
(su filtresi)

• İlgili izolasyon valfini kapatın ve kir tutacağını çıkartın ve 

temizleyin. 

• Kir tutacağı sökülürken su akabilir. 

4 Akım
Terminal panelinde 
kablo bağlantıları

• Terminal panelini gevşeme veya yanlış bağlantılara karşı kontrol 

ediniz. 

Pos. Arıza Sebep Çözüm

1
Yetersiz ısıtma 
ya da soğutma

Hedef sıcaklığın 
yanlış ayarlanması

• Isı pompası yöneticisi üzerindeki ısıtma eğrisinin ayarını kontrol ediniz. 

Yetersiz su dolumu
• Basınç göstergesini kontrol edin ve 2.0 ile 2.5 bar arası bir basınç değeri 

gösterene kadar su ekleyiniz.

Su akışı yavaş

• Kir tutacağının çok kirli olup olmadığını kontrol edin. Eğer kirliyse tutacak 
temizlenmelidir. 

• Basınç göstergelerinin en az 0.3 bar basınçta olduğunu kontrol ediniz. 
• Su tesisatının kirlenme veya kireç tortusu birikmesinden dolayı tıkanıp 

tıkanmadığını kontrol ediniz

2

Doğru güç kaynağı 
(bilgi kontrol panelinde) 

olmasına rağmen dış 
ünite çalışmıyor 

Su girişindeki 
sıcaklık fazla yüksek

• Eğer su girişinde 55 °C üzeri bir sıcaklık varsa dış ünite sistemi korumak için 
kapatılır. 

Su girişindeki 
sıcaklık fazla 

düşük

• Eğer su girişinde 5 °C den az bir sıcaklık varsa dış ünite sistemi korumak 
için kapatılır. Su girişindeki sıcaklık iç ünite tarafından yükseltilene kadar 
bekleyiniz.

3
Su pompasından 

ses gelmesi

Sistemde Hava 
var

• Hava Pürjörünün koruyucu kapağını açın ve 2.0 ile 2.5 bar arası bir basınç 
gösterene kadar su ekleyiniz. 

• Ucuna (kapağın üst kısmına) bastıktan sonra dışarı su çıkmazsa hava 
alma işlemi henüz tamamlanmamıştır. Eğer sistem en iyi şekilde 
arındırıldıysa başına basıldığında su bir çeşme gibi fışkırır. 

Su basıncı düşük • Basınç göstergesinin en az 0.3bar olduğunu kontrol ediniz.
• Denge tankı ve basınç göstergesinin çalıştığını kontrol ediniz. 

4
Su tahliye hortumundan 

boşalıyor

Çok fazla su 
eklenmiştir.

• Güvenlik valfi kolunu açın ve  2.0 ile 2.5 bar arası basınç gösterene kadar 
fazla suyu boşaltınız.

Denge tankı zarar 
görmüştür. • Denge Tankını değiştiriniz.

5 Kullanım suyu ısınmıyor

Flanş ısıtıcı veya 
boru ısıtıcının 
termal devre 

kesicisi 
Devreye girmiştir.

• İç parçanın ön kapağını açınız ve Reset düğmesine basınız.

Kullanım suyu 
ısıtma fonksiyonu 

devre dışı  
• İç ünitedeki ısı pompası yöneticisinin ayarlarını kontrol ediniz. 



8.4 Dış hava sıcaklık sensörü karakteristik eğrisi

8.5 İç ünite karakteristik eğri sıcaklık sensörü

8.5.1 Sensör karakteristik eğrileri

Isı pompası yöneticisine bağlanacak sıcaklık sensörlerinin 
sayfa 16 Şek.8.1 de gösterilen sensör karakteristik 
eğrileriyle uyumlu olması gerekir. Tek istisna ısı pompası 
kaynağı kapsamına dahil edilen dış sıcaklık sensörüdür 
(bkz sayfa 16 Şek.8.2). 

8.5.2 Harici dış sıcaklık sensörünün montajı 
(isteğe bağlı)
Dış sıcaklık bazlı kontrole bir dış sıcaklık sensörünün 
(FG 3115) bağlandığında binanın kuzey tarafına 
monte edilmesi önerilir çünkü aksi halde ısıtma eğrisi 
hesaplamasında yanlış değerler kaydedilebilir 
(örn. yoğun güneş ışınımında). 
Harici sensör (FG3115) ısı pompası yöneticisine bağlanır 
ve devreye alma esnasında satış sonrası servis tarafından 
etkinleştirilir. 
Smart RTC termostat yoluyla oda sıcaklığı bazlı kontrol 
ile ek bir dış sıcaklık sensörüne ihtiyaç yoktur. 
Sensör kablosu: Max. 40 m uzunluğunda; min. 0.75 mm² 
merkez enkesitli; 4-8 mm çapında kablo dış kesiti.

NTC -10 Hava Sensörü (dış ünite)

Sıcaklık °C -20 -15 -10 -5 -2 0 2 5 10 15 18 20 22 24

kΩ 105 80,2 58,2 44,0 37,4 33,6 30,3 25,9 20,2 15,8 13,8 12,5 11,4 10,5

NTC -5 Boru destekli sensörler (dış ünite)

Sıcaklık °C -20 -15 -10 -5 -2 0 2 5 10 15 18 20 22 24

kΩ 52,7 38,9 29,1 22,0 18,7 16,8 15,1 13,0 10,1 7,92 6,88 6,27 5,72 5,23

NTC -200 Sıcak gaz sensörü (verim kompresörü)

Sıcaklık °C 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

kΩ 525,00 448,00 326,00 294,33 294,20 200,00 167,57 138,03 133,80 98,00 82,00 64,50 59,00 50,71

Sıcaklık °C 25 26 28 30 32 34 36 38 40 50 60 70 80 90

kΩ 10,0 9,57 8,76 8,04 7,38 6,78 6,24 5,74 5,30 3,59 2,49 1,76 1,27 0,93

Sıcaklık °C 25 26 28 30 32 34 36 38 40 50 60 70 80 90

kΩ 5,00 4,78 4,38 4,02 3,69 3,39 3,12 2,87 2,65 1,79 1,24 0,88 0,64 0,47

Sıcaklık °C 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130

kΩ 43,73 37,35 32,20 28,16 24,60 21,37 18,50 16,60 14,50 13,30 12,80 10,80

Sıcaklık °C -20 -15 -10 -5 0 5 10

NTC-2 in kΩ 14,6 11,4 8,9 7,1 5,6 4,5 3,7

NTC-10 in kΩ 67,7 53,4 42,3 33,9 27,3 22,1 18,0

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

2,9 2,4 2,0 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6

14,9 12,1 10,0 8,4 7,0 5,9 5,0 4,2 3,6 3,1

Şekil 8.1: Sensör karakteristik eğrisi NTC

Şekil 8.2: DIN 44574 Dış sıcaklık sensörüne göre sensör 

karakteristik eğrisi NTC-2



9.1 Bakım
Kapağı korumak için cihaza herhangi birşey yaslamayın 
veya cihazın üzerine birşey koymayınız. Dış parçalar ev 
tipi bir temizleyici veya nemli bez ile temizlenebilir. 

 DİKKAT!
Kum, soda ve klorid içeren temizlik maddelerini kullanmayınız. Bunlar 

yüzeye zarar verir. .

9.2 Isıtma sisteminin Temizlenmesi
Oksijenin ısınan su sirkülasyonuna girmesi, ürünlerin 
oksidasyonuna sebebiyet verebilmektedir, özellikle 
de metal unsurlar kullanıldığında bu husus geçerlidir. 
Isınma sisteminin girişi valfler, sirkülasyon pompaları 
veya plastik borular ile olmaktadır. Difüzyon koruması 
bu nedenle önemlidir, özellikle de zemin altı ısınma 
sistemleri dikkate alındığında. 

Aynı zamanda Tesisat montajı esnasında ortaya bazı 
kalıntılar çıkar ve bunlar ısıtma hattında bulunan suyu 
kirletir. 

Bu tip kirlenmeler Isı pompasına zarar verebilir ve 
performans azalmasına neden olabilir.
Düzenli olarak teknik servis tarafından Isıtma hattının 
ve Özellikle Isı Pompası tarafındaki Kondenserin 
temizlenmesi önemlidir.
Isı Pompasında ki Kondenser Temizleme İşleminde 
dönüş hattı üzerinden gidişe doğru yapılmalıdır. Temizlik 
maddesi olarak sistem su hacmine % 5 fosforik asit içerikli 
bir temizleyici kullanılması önerilir. Eğer temizleme 
işleminin çok daha sık yapılması gereken durumlarda %5 
oranındaki asit çözümü kullanılmalıdır.

Sistemde uygulanacak temizlik sıvısı oda sıcaklığında 
kalmalıdır. Isı Pompası kondenser temizliğinde çok dikkatli 
hareket edilmesi gereklidir.Asidik temizleme unsurlarının 
ısı dağıtım sistemine girmesi engellenmelidir. Bu sebeple 
Temizleme makinesi sadece Isı pompasının gidiş ve dönüş 
hattına bağlanmalıdır. Isıtma hattı üzerinden temizlik 
yapılması önerilmez. 

Temizleme işleminden sonra Kondenser temiz su ile iyice 
yıkanmalıdır. Asitler dikkatli kullanılmalıdır ve sistemde 
kalıcı olarak durmamalıdır. Temizlik ürünleri satışını 
yapan şahısların önerileri dikkate alınmalıdır.

LAK Serisi Isı Pompaları yüksek kalitede ürünler olup 
sorunsuz çalışmaları gerekmektedir. Herhangi bir 
hata oluşacak olur ise, bu hata ısı pompası ekranında 
görünecektir. Tabi ki bu durumlarda hata ve çözüm bulma 
ile ilgili olan bölümümüze başvurun. Hatayı kendiniz 
düzeltemiyor iseniz, Lütfen satış sonrası irtibatınız ile 
görüşün.

 DİKKAT!
Sistem üzerinde çalışma yalnızca yetkili ve kalifiye satış sonrası servis 

teknisyenlerince yapılmalıdır!

11 Sökme /Düzenleme
LAK aygıtını sökmeden önce güç kaynağından çıkarın 
ve bütün vanaları kapatın. Isı pompası uzman personel 
tarafından sökülmelidir. Yeniden geliştirme, dönüştürme 
ve materyallerin çıkarılması ile ilgili bütün çevresel 
şartları bütün kabul edilebilir standartlarıyla yerine 
getirdiğinizden emin olun. 

Temizleme/Bakım 10 hatalar / çözüm bulma9



1 Tür ve sipariş kodu LAK 6IMR LAK 9IMR LAK 14ITR

2 Tasarım

Isı kaynağı hava hava hava

2.1 Model Split Tip Split Tip Split Tip 

2.2 Kontrol Birimi WPM Econ WPM Econ WPM Econ

2.3 Termal Enerji Ölçümü hayır hayır hayır

2.4 Kurulum lokasyonu İç Ünite/ Dış Ünite İç Ünite/ Dış Ünite İç Ünite/ Dış Ünite

2.5 Performans düzeyi değişken değişken değişken

3 Çalışma Limitleri

3.1 Isıtmada 
Maksimum Akış Isısı/Minimum dönüş ısısı  °C 55 / 20 55 / 20 55 / 20

3.2 Soğutmada Akış Isısı 
Minimum/Maksimum  °C

7 to 25 7 to 25 7 to 25

3.3 Dış hava sıcaklığı limitleri (ısıtma) °C -20 to +30 -20 to +30 -20 to +30

4 Sistem Debisi / Ses

4.1 Su debisi (Isıtma) / iç basınç  değer farkı

EN 14511’e göre m³/h / Pa 1.6 / 20000 1.6 / 20000 2.4 / 30400

Serbest basınç Pa 38800 38800 29600

Minimum su debisi (ısıtma) m³/h / Pa 0.75 / 8500 0.75 / 8500 0.9 / 10000

Serbest basınç  Pa 63 63 67

4.3 10m mesafede ses basınç düzeyi, 
açık hava 2 1  dB(A) 32 32 36

4.4 İç Ünite EN 12102’e göre içeride 
ses-güç düzeyi  dB(A) 42 42 42

4.5 1m mesafede 
içeride ses basınç düzeyi  dB(A) 35 35 35

4.6 Hava debisi m³/h 3600 3600 3600

5 Boyutlar, ağırlık ve  Soğutucu akışkan değerleri

5.1 Aygıt boyutları3                                   
iç Ünite                             H x W x D mm 
Dış Ünite                          H x W x D mm

694 x 450 x 240 
834 x 950 x 330

694 x 450 x 240
834 x 950 x 330

694 x 450 x 240 
1380 x 950 x 330

5.2 Ünitelerinin ağırlığı(s)
İç Ünite/Dış Ünite paketleme dahil kg

23 / 69 23 / 69 25 / 116

5.3 Isıtma için aygıt bağlantıları inches G 1A G 1A G 1A

5.4 Soğutucu; toplam yükleme ağırlığı tür/kg R410A / 1.9 R410A / 1.9 R410A / 2.98

5.5 Yağ; toplam yükleme değeri tür/litre Polivinil eter(PVE) / 0.9 Polivinil eter (PVE) / 0.9 Polivinil eter (PVE) / 1.3

5.6 Dış Ünitede bulana  ısıtma suyu hacmi Lt. 0 0 0

5.7 Elektrikli boru tipi yedek ısıtıcı  kW 2.4 or 6
4

2.4 or 6
4

2.4 or 6
4

5.8 Başl. ve sızıntı basıncı, güvenlik vanası                  bar 2.5 2.5 2.5

6 Elektronik bağlantılar

6.1 besleme voltajı  / Sigorta koruması Kompressör 1~/N/PE 230 V (50 Hz) / 
C25 A

1~/N/PE 230 V (50 Hz) / 
C25 A

   Elektronik boru ısıtıcı 1~/N/PE 230 V (50 Hz) / 
C32 A

1~/N/PE 230 V (50 Hz) / 
C32 A

Kompressör + Elektrikli boru tipi yedek ısıtıcı 3~/N/PE 400 V (50 Hz) / 
C25 A

3~/N/PE 400 V (50 Hz) / 
C25 A

3~/N/PE 400 V (50 Hz) / 
C25 A

RCD türü B B B

6.2 Kontrol voltajı/  Sigorta Koruması 1~/N/PE 230 V (50 Hz) / 
C13 A

1~/N/PE 230 V (50 Hz) / 
C13 A

1~/N/PE 230 V (50 Hz) / 
C13 A

Ürün Bilgileri12



1 Tür ve sipariş kodu LAK 6IMR LAK 9IMR LAK 14ITR

6.3 EN 60 529 iç Ünite/dış Ünite 
göre koruma seviyesi IP 20 / IP X4 IP 20 / IP X4 IP 20 / IP X4

6.4 Çalışma akım Koruması Inverter Inverter Inverter

6.5 Rotary alan izlemesi evet evet evet

6.6 Başlangıç Akımı A 1.2 1.2 1.2

6.7 Nominal güç tüketimi, 
A7/W35’e göre / max. tüketim5 6  kW 1.17 / 8.39

7
2.11 / 9.41

7
3.39 / 12.28

7

6.8 Nominal akım  A7/W35 / cos’a göre  A / -- 5.14 / 0.99 9.27 / 0.99 4.94 / 0.99

6.9 Nominal güç tüketimi A2 / W35 6 1.41 1.91 3.50

6.10 kompressör güç koruması 
enerji tüketimi (kompressör başına) W - - -

6.11 fan güç tüketim  W 124 124 248

7 Avrupa güvenlik düzenlemelerine uymaktadır 8 8 8

8 Ek model özellikler

8.1 Defrost şekli Ters sirkülasyon Ters sirkülasyon Ters sirkülasyon

8.2 Yoğuşma tavası donma koruması /
Aygıttaki su donma koruması9 Hayır / Evet Hayır / Evet Hayır / Evet

8.3 Max. İşletme basınç (Isı Kaynağı/ Isı dağıtım) bar 3.0 3.0 3.0

9 Isıl Güç / performans katsayısı (COP)

9.1 Isıl Güç / COP5
EN 14511 EN 14511 EN 14511

   at A-7 / W35 kW / --- 10 4.2 / 2.8 6.7 / 2.8 13.9 / 2.9

kW / --- 6 4.2 / 2.8 6.7 / 2.8 13.9 / 2.9

  at A2 / W35 kW / --- 10 4.8 / 3.4 5.3 / 3.6 10.5 / 3.6

kW / --- 6 4.8 / 3.4 6.2 / 3.2 11.0 / 3.2

  at A7 / W35 kW / --- 10 5.6 / 4.8 5.6 / 4.8 10.6 / 4.1

kW / --- 6 5.6 / 4.8 9.0 / 4.3 14.7 / 4.3

  at A7 / W45 kW / --- 10 5.4 / 3.4 5.4 / 3.4 9.8 / 3.7

kW / --- 6 5.4 / 33.4 8.3 / 3.3 13.9 / 3.3

  at A10 / W35 kW / --- 10 6.0 / 5.1 6.0 / 5.1 11.3 / 4.5

kW / --- 6 6.0 / 5.1 9.6 / 4.5 15.7 / 4.3

9.2 soğuma kapasitesi / COP

   A27 / W7 kW / --- 6 6.5 / 3.3 6.5 / 3.3 12.9 / 3.0

  A27 / W18 kW / --- 6 8.7 / 4.2 8.7 / 4.2 17.1 / 3.7

  A35 / W7 kW / --- 6 6.2 / 2.6 6.2 / 2.6 12.3 / 2.5

  A35 / W18 kW / --- 6 9.0 / 3.4 9.0 / 3.4 15.5 / 3.3

Ürün Bilgileri12

1. Belirlenen ses düzeyleri destekleyici ayakların(seçenek olarak mevcuttur)  kullanılmadığına göre tespit edilmiştir. Destekleyici ayaklar kullanılı-
yor ise, seviye 3dB’e  kadar artabilir.(A)
2. Belirlenen ses basınç düzeyi 35°C akış sıcaklığında göredir.    
Belirlenen ses basınç seviyesi serbest ses alanı seviyesidir. Ölçülen değer  uygulandığı alana göre 16dB(A) düzeyine kadar sapma gösterebilir. 
3. Lütfen boru bağlantısı, işletme  ve bakım için ek alan gerektiğini unutmayınız.
4. Fabrika ayarları 6kW.
5. Bu veri EN 14511’e göre sistemin kapasitesini göstermektedir. Sistemin ekonomik ve enerji verimliliği bakımından analizi için, düzenleme ve çift-
değerlilik noktası dikkate alınmalıdır. Bu figürler temiz eşanjörler sayesinde elde edilebildi. Bakım, devreye alma ve işletme ile ilgili bilgiler, bakım 
ve işletme bölümlerinde bulunabilmektedir. Belirlenen değerler şu anlamları taşımaktadır. Örn. A7 / W 35: Dış Hava ısısı  7 °C ve Isıtma sistemi su 
akış ısısı 35 °C’dir.
6. maksimum ısıtma/soğutma gücü
7. Max. Elektriksel güç ve ısıtma ve elektrikli boru tipi yedek ısıtıcı gücü (6KW) dahil 
8. CE uygunluk bildirgesine göz atınız.
9. Sirklasyon pompası ve ısı pompası kumandası her zaman işlem için hazır olmalıdır.
10.COP-optimize edilmiş işlem
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1 Ölçekli görseller 

1.1 Dış Ünite ölçekli görselleri LAK 6IMR / LAK 9IMR
 

 
Kondensat tahliyesi / Condensate drain / Écoulement des condensats 

415 4                                / 
4 openings for lid screws / 

 couvercle 

   / Carrier /  S upport 

Nr. Name 
1   
2  
3   

No Name 
1 Maintenance interval liquid side 
2 Maintenance interval gas side 
3 Exhaust air grid 

n° Nom 
1 Vanne de maintenance côté  liquide 
2 Vanne de maintenance côté  gaz 
3 Grille d’évacuation  

50
 

Bakım valfi sıvı yeri
Bakım valfi gaz yeri
Atık hava ızgarası

Tanım
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1 Ölçekli görseller 

1.1 Dış Ünite ölçekli görselleri LAK 14ITR

* 

Dı  

  
 

  

 : 
Heat output of the device: 

Puissance calorifique de l'appareil : 
  � Dübel   
���� �������� ��� ����� ������ 

��� 
� �������� ���� ��� �� �������� 

14 kW 

     ��  

 Kondensat tahliyesi � ���������� 
����� � Écoulem ent des  ���������� 

 

 

Beschreibung / Description / Description 

 
 

No Name 
� ����������� �������� ������ ���� 
� ����������� �������� ��� ���� 
� ������� ��� ���� 

n° Nom 
� Vanne de m aintenance côté  ������� 
� Vanne de m aintenance côté  ��� 
� ������ d’évacuation  

Nr� Name 
� Bakım  valfi sıvı yeri  
� ����� ����� ��� ���� 
� ���� ���� �������� 

��
 

��
� 
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1 Ölçekli görseller 

1.3 Kaide Planı
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1 Ölçekli görseller 

1.4 İç Ünite Ölçekli Görselleri
 

Ø
 1

0
Ø

 1
6
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2 Diyagramlar
 2.1 Isıtma için çalışma sınırları diyagramı
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2 Diyagramlar
 2.1 Soğutma için çalışma sınırları diyagramı
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3 Akım Şemaları
 Kontrol
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Yük
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Bağlantı Planı
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Açıklamalar 

A1 Köprü  EVU - , ,    
EVU -   
(Kontakt açık  = EVU - ) 

 
A2 :  

 = WP  ) 
A7.1/2  Köprü  E10.1:  

gücün  2 kW azalmasına neden olur  

 block (EVU)   must be   no 
 present  

(contact open  =  block).  
 

  
 used  

 blocked).  
 cable E10.1:  When  one   cable  removed,  

the output  kW  

Pont de blocage  de la   à  
en absence  de contacteur  de blocage  de la  

 
(contact ouvert = blocage  de la  

  
(entrée ouverte = pompe à chaleur  bloquée)  

 
  

 2kW  
B5 Termostat 2.  E10  Thermostat,  2nd heat generator  E10  Thermostat 2ème générateur de chaleur E10  

 
E9*  Flange heater, hot  water Cartouche  chauffante ECS  
E10  2.   2. Heat  generator  2ème générateur de  chaleur  

 
F2  J16- 

J24 5x20 / 4,0  AT 

 
Load fuse for plug - - J24 
5x20 / 4.0AT 

 
Coupe -   
J16 - J24 5x20 / 4,0AT 

F10.2*         
F17   E10   E10   E10  
F27   Fuse outdoor  component    

 
J1  N1 Voltage supply N1  N1  
J2-5  Analogue   Entrées   
J6  Analogue  outputs   
J7    Entrées   
J8  free  
J9 -  Bus   Raccordement  
J10  free  
J11  BMS2  Bus  BMS2  Raccordement  Bus BMS2  
J12  free  
J13  free  
J14 pLAN  Bus pLAN Raccordement  Bus  pLAN  
J15  Control panel   commande  
J16-J20 230 V AC –  system parçalarının kontrolü 

 
230 V AC outputs for the control of  system 
components  

 des  
composants du  système  

J21 J17-J20  Power  supply for J17-J20  J17-J20 
J22-J24 230 V AC –  

 
230 V AC outputs for the control of  system 
components  

 des  
composants du  système  

 
K20 Muhafaza  E10  Contactor  E10  Contacteur  E10  
K21*  Muhafaza  E9 Contactor  E9 Contacteur  E9 
K22* EVU -    contactor Contacteur de coupure  du   
K23*   contactor  de  

blocage  
KM16  Muhafaza  M16   relay M16   M18  

 
M15*   2  de chauffage  pour le 2e   de chauf-

fage  
M16 1.  ısıtma   1  de chauffage  pour le 1e   de chauf-

fage  
M17*     pump  de  
M18* Sıcak su yükleme pompası  Hot water  pump Pompe de charge eau chaude   
M21*       
M22* 2.    2  chauffag e 

N1  Control    
N14  Control panel   commande  
N24* Akıllı RTC  Smart RTC  Smart RTC  
N25*  Outdoor  component    

 
R2   Return  sensor  for   Sonde  de retour  de chauffage  
R3*  Sıcak su sensörü  Hot water sensor  Sonde  d’eau  chaude  
R5*    2 Sonde  pour 2e  de chauffage  
R9  Flow sensor    Sonde  aller  de chauffage  
R13*   / alan sensörü  Renewable  sensor  / room sensor  Sonde  mode  / sonde  
R18  Sıcak gaz sensörü  Hot gas  sensor  Sonde  de gaz  chaud  
R32    temperature Température   

 
X1   yük     
X2   = 230 V  AC   AC   AC 
X3   < 25 V  AC  extra-low voltage < 25 V  AC  AC 
X7    adjustment   

 M16 (L/N/PE)  Plug Loat M16  (L/N/PE)  Connecteur Charge M16  (L/N/PE)  
 M16 (PWM)  Plug Control M16  (PWM)  Connecteur Commande M16   

YM18*    water   
 

*     
��� 

�������� 

 
Les  sont à raccorder  / à  par le  

kablolar kullanıma hazır  � ���� ����� ��� ��� câblé départ ����� 
- - - - - -     �� �� ��������� �� ��� �������� �� �������� À raccorder par le client au  ������ 

D KKAT! 
-J15 

regleti X3 
kısım a  kesinlikle daha yüksek bir akım  
verilmemelidir. 

ATTENTION! 
Plug-in terminals J2 to J15, J20 and terminal 
strip X3, are connected to an extra-low voltage 
supply. A higher voltage must on no account 
be connected! 

ATTENTION !  
Une faible tension est appliquée aux  bornes 
enfichables J2 à J15, J20 et au bornier X3. Ne 
jamais appliquer une tension plus élevée  !. 
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4 Hidrolik bağlantı şemaları
 4.1 Tek enerjili ısıtma devreli yapı, Isıtma ve dinamik soğutma

5
1 

1
.7
 

7
 

3  

Lejant

Kapatma valfi

Aşırı akım valfi

Genişleme tankı
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4 Hidrolik bağlantı şemaları
 4.1 Tek enerjili ısıtma devreli yapı, 
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Uygunluk Beyanı 

                        EG - Konform itätserklärung  
EC Declaration of Conformity 
Déclaration  de conform ité  CE 

 

m za sahipleri           
The undersigned 
L’entreprise  soussignée,  

Glen Dimplex Deutschland GmbH 
Geschäftsbereich  Dimplex 
Am Goldenen Feld 18 
D - 95326 Kulmbach 

 

Ibu belge ile aaıda belirtilen 
cihazların AT - direktiflerine uygun 
oldu unu onaylam aktadır. Bu 
cihazlar her deitirildiinde bu 
açıklam a geçerliliini kaybeder.  

hereby certifies that the following 
device(s) complies/comply with the 
applicable EU directives. This 
certification loses its validity if the 
device(s) is/are modified. 

certifie par la présente que  le(s) 
appareil(s) décrit(s) ci -dessous sont 
conformes au� directives �E afférentes. 
Toute modification effectuée  sur l’(les) 
appareil(s) entraîne  l’annulation de la 
validité de cette déclaration. 

Tanım           �     Isı Pom paları 
Desi�nation� �eat pumps 
Désignation � �ompes à chaleur 

�yp�en�� ��� ���� 
�ype�s�� ��� ����  
�ype�s�� ��� ���T� 

 

 
A�- Dire�tifleri 

 
EC Directi�es 

 
Directi�es CEE 

Dü ük voltaj direktifleri  ����/��/E� 
E��- �irektif i ����/���/E�  basınç 
aleti direktifi ��/��/E� 

�ow voltage directive ����/��/E� 
E� � di rective ����/���/E� 
�ressure e�uipment directive ��/��/E� 

�irective �asse Tension ����/��/�E 
�irective �E � ����/���/�E 
�irective Équipem ent �ous �ression 
��/��/�E 

�y�ulanan normlar Applied standards �ormes appliquées  

E� �����-� 
E� �����-�-���������������orr.�����orr.��������/�� 
E� �����-������� 
E� �����-���orr.������ 
E� �����-�-������� / E� �����-�-�� 
E� �����-�-� / E� �����-�-�� 
E� ���-�� E� ���-�� E� ���-�� E� ���-� 
E� �����-�� E� �����-�� E� �����-�� E� �����-� 
��� ���� 
��� ��� (�)� ��T� (��)  

Basınç aletleri dire�tifine �ore 
uyum luk deerlendirm esi direktifi � 

�o dül � 

Conformity assessment procedure 
accordin� to pressure e�uipment 
directi�e� 
�o dule � 

Procédure  d’évaluation  de la 
conform ité  selon la directi�e 
Équipem ents  �ous �ression� 
�odule    � 

CE-ibaresi bulunma�tadır� 
���� 

A�-�yumlu� beyannamesi 
yayım landı  

CE mar� added� 
���� 

 
EC declaration of conformity issued 
on� 

�ar�ua�e CE� 
���� 

 
�a déclaration  de conform ité  CE a 
été délivrée  le� 


