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‒

Emniyet

1.1 İşlemle ilgili uyarı bilgileri
İşlemle ilgili uyarı bilgilerinin
sınıflandırılması

‒
‒

İşlemle ilgili uyarı bilgileri, aşağıda gösterildiği
gibi tehlikenin ağırlığına bağlı olarak uyarı
işaretleri ve uyarı metinleriyle sınıflandırılmıştır:
Uyarı işaretleri ve uyarı metinleri

Tehlike!
Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi
Tehlike!
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi
Uyarı!
Hafif yaralanma tehlikesi
Dikkat!
Maddi hasar veya çevreye zarar verme
tehlikesi
Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş (DD olarak
anılacaktır) kurulumdan, ayarlardan, bakımdan
ve uygunsuz kullanımdan kaynaklanan ve kişilere, hayvanlara veya nesnelere verilmiş olan
hasarlardan dolayı için olan tüm sözleşmesel
veya sözleşme harici yükümlülüklerden muaf
tutulacaktır.

1.2 Amacına uygun kullanım

Amacına uygun kullanım ayrıca uluslararası
koruma (IP) sınıfına uygun montajı da kapsamaktadır. IP sınıfı IPX4D’dir.
Bu kılavuzda tarif edilenin dışında bir kullanım
veya bunu aşan bir kullanım amacına uygun
değildir. Her türlü doğrudan ticari ve endüstriyel
kullanım da amacına uygun kullanım değildir.

Dikkat!
Her türlü kötü amaçlı kullanım yasaktır.

1.3 Genel emniyet uyarıları
1.3.1 Yetersiz nitelik nedeniyle tehlike
Montaj, sökme, kurulum, devreye alma, bakım,
tamir ve devre dışı bırakma işleri sadece yetkili
bayiler tarafından yürütülmelidir, bu bayiler ilgili
çalışmaları ürüne yönelik tüm kılavuzları dikkate
alarak ve en son teknolojik standartlara uygun
bir şekilde gerçekleştirir, ayrıca mevcut direktiflere, standartlara, kurallara ve diğer talimatlara
uygunluk da bu sayede garanti edilmiş olur.

1.3.2 Gaz kaçağı nedeniyle ölüm
tehlikesi
Binalarda doğal gaz kokusunda:

Yanlış veya amacına uygun olmayan şekilde
kullanılması durumunda; yaşamsal tehlike arz
edebilir, üründe veya çevresinde maddi hasarlar meydana gelebilir.

►

Ürün, kapalı merkezi ısıtma sistemleri ve merkezi sıcak su hazırlama için ısı üreticisi olarak
öngörülmüştür.

►

Ürün, besleme havası hatlarının ve atık gaz
hatlarının döşenmesi sağlanacak şekilde duvara monte edilir. Montaj yeri olarak kiler odaları,
depo, çok amaçlı alanlar seçilebilir. Yeterli temiz hava beslemesi sağlanmalıdır.
Mevcut kılavuzda bahsedilen ürünler, sadece
birlikte geçerli olan belgelerde belirtilen Yanma
Havası/Atık Gaz Akım Borusu aksesuarlarıyla
monte edilmeli ve çalıştırılmalıdır.
Amacına uygun kullanım arasında yer alanlar:

►

►
►
►
►
►
►
►
►

4

Ürün ve sistemin diğer bileşenleri ile
birlikte verilen kullanım, montaj ve bakım
kılavuzlarının dikkate alınması
Ürün ve sistemin montaj kurallarına göre
kurulumu ve montajı
Kılavuzlarda yer alan tüm kontrol ve bakım şartlarının yerine getirilmesidir.

Gaz kokusu olan mekânlarda bulunmayın.
Mümkünse kapıları ve pencereleri açın
ve cereyan yapmasını sağlayın.
Açık alevden kaçının (örn. çakmak, kibrit).
Sigara içmeyin.
Binada bulunan elektrik şalterlerini, soketleri, zilleri, telefonu ve diğer iletişim
sistemlerini kullanmayın.
Gaz sayacı kapatma düzeneğini veya
ana kapatma düzeneğini kapatın.
Mümkünse üründeki gaz kesme vanasını
kapatın.
Diğer bina sakinlerini uyarın.
Hemen binayı terk edin ve diğer kişilerin
girmesini önleyin.
Binayı terk eder etmez polisi ve itfaiyeyi
arayın.
Gaz şirketinin acil durum birimini evin
dışındaki bir telefondan haberdar edin.
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1.3.3 Tıkanmış veya sızdıran atık
gaz yolları nedeniyle ölüm tehlikesi

1.3.7 Güvenlik tertibatlarının eksik
olması nedeniyle ölüm tehlikesi

Montaj hataları, hasar, yanlış işlem, uygun olmayan montaj yeri veya benzeri nedenler atık
gaz kaçağına ve zehirlenmeye yol açabilir.

Bu kılavuzda yer alan şemalar, usulüne uygun
kurulum için gerekli tüm güvenlik tertibatlarını
içermemektedir.

Binalardaki atık gaz kokusunda:

►

►
►
►

Erişebileceğiniz tüm kapıları ve pencereleri açın ve cereyan yapmasını sağlayın.
Ürünü kapatın.
Üründeki atık gaz yollarını ve atık gaz
hatlarını kontrol edin.

1.3.4 Dolaba benzer kaplamalar nedeniyle ölüm tehlikesi
Dolaba benzer bir kaplama, ortam havasına
bağlı çalıştırılan bir üründe tehlikeli durumlara
yol açabilir.
►

1.3.8 Çıkan sıcak atık gazlar nedeniyle zehirlenme ve yanma
tehlikesi
►
►

Ürünün yeterince yanma havası ile beslenmesine dikkat edin.

1.3.5 Patlayıcı veya tutuşabilen
maddeler nedeniyle yaşam
tehlikesi
►

►

Ürünün kurulum yerinde patlayıcı veya
tutuşabilen maddeleri (örn. benzin, kâğıt,
boyalar) kullanmayın veya depolamayın.

1.3.6 Elektrik çarpması nedeniyle
ölüm tehlikesi
Gerilim taşıyan bileşenlere dokunursanız, elektrik çarpmasından dolayı ölüm tehlikesi söz konusudur.

Sistem için gerekli güvenlik tertibatlarını
monte edin.
Geçerli ulusal ve uluslararası yasaları,
standartları ve yönetmelikleri dikkate alın.

Ürünü sadece yanma havası/atık gaz
akım borusu tam monte edilmiş olarak
çalıştırın.
Ürünü – kısa süreli olarak kontrol amacı
dışında – sadece ön kapak kapalı iken
çalıştırın.

1.3.9 Yetersiz yanma havası girişi
nedeniyle zehirlenme tehlikesi
Koşullar: Ortam havasına bağımlı işletim
►
Havalandırma şartlarına uygun olarak
ürünün montaj odasına sürekli engelsiz ve yeterli hava girişi sağlayın.

1.3.10 Sıcak parçalar nedeniyle yanma ve haşlanma tehlikesi
►
Yalnızca sıcak parçalar soğuduktan
sonra çalıştırmaya başlayın.

Ürün üzerinde işlem yapmaya başlamadan
önce:

1.3.11 Fazla ürün ağırlığı nedeniyle
nakliye sırasında yaralanma
tehlikesi

►

►

►
►
►
►
►

►

Tüm elektrik beslemesini kapatarak ürünü yüksüz konuma getirin (en az 3 mm
kontak açıklığı olan elektriği ayırma donanımı üzerinden, örn. sigorta veya devre koruma şalteri).
Tekrar çalıştırmaya karşı emniyete alın.
Kondansatörler boşalana kadar en az 3
dakika bekleyin.
Gerilim olmamasını kontrol edin.
Isıtma birimine çıplak ayakla veya vücudunuzun ıslak bir kısmı dokunmak tehlikeli ve yasaktır.
Isıtma biriminin ana güç kaynağından
bağlantısını kesmeden önce herhangi bir
teknik işe veya temizliğe başlamak tehlikeli ve yasaktır.
Güç kaynağından fişi çıkarılmış olsa bile
ısıtma biriminden çıkan kabloları çekmek,
çıkarmak ve bükmek tehlikeli ve yasaktır.

Ürünü en az iki kişiyle taşıyın

1.3.12 Uygun olmayan yanma ve ortam havası nedeniyle korozyon hasarı tehlikesi
Spreyler, çözücü maddeler, klor içeren temizlik
maddeleri, boyalar, yapıştırıcı maddeler, amonyak bağlantıları, tozlar vb. üründe ve yanma
havası/atık gaz akım borusunda korozyona yol
açabilir.
►
►

Yanma havası beslemesinin daima flor,
klor, kükürt, toz vs. içermemesini sağlayın.
Montaj yerinde kimyasal maddelerin depolanmamasını sağlayın.
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►
►

Yanma havasının eski sıvı yakıtlı kazan
bacaları üzerinden sevk edilememesini
sağlayın.
Ürünü kuaför salonlarında, boya veya
marangoz atölyelerinde, temizlik işletmelerinde vb. kullanmak istiyorsanız, teknik
olarak kimyasal maddeler içermeyen
yanma havası beslemesinin sağlandığı
ayrı bir kurulum yeri seçin.

1.3.13 Kaçak arama spreyleri ve sıvıları nedeniyle maddi hasar tehlikesi
Kaçak arama spreyleri ve sıvıları, venturideki
kütle akış sensörünün filtresini tıkar ve bu nedenle kütle akış sensörüne zarar verir.
►

Onarım çalışmalarında venturi filtresindeki koruyucu kapağa kaçak arama
spreyleri ve sıvıları uygulamayın.

Atık gaz yolundaki harç artıkları, çapaklar vs.
atık gazların gidişini engelleyebilir, bunun sonucunda atık gaz sızdırabilir.
►

1.4.2 Düşük basınç sonucunda çıkan atık gazlar nedeniyle ölüm
tehlikesi
Ortam havasına bağlı işletimde, havanın vantilatör tarafından emilip dışarı atıldığı ve alçak
basıncın oluştuğu bir montaj yeri seçilmemelidir
(havalandırma sistemleri, mutfak aspiratörleri,
çamaşır kurutucusunun dışarı verilen havası).
Alçak basınç atık gazın ağızdan, atık gaz borusu ve şaftın uçlarından montaj yerine emilmesine neden olur.
►

1.3.14 Donma sonucu maddi hasar
►

Ürünü donma tehlikesi bulunan mekanlara monte etmeyin.

1.3.15 Uygun olmayan alet nedeniyle
maddi hasar tehlikesi
►

Rakorlu bağlantıları sıkmak veya çözmek
için uygun aletler kullanın.

1.4 Yanma havası/atık gaz sistemi
ile ilgili emniyet uyarıları
1.4.1 Atık gaz sızıntısı nedeniyle
ölüm tehlikesi
►

Bina içindeki açılabilen tüm yanma havası/atık gaz akım borusu kapaklarının,
devreye alma ve işletim sırasında daima
kapalı olmasını sağlayın.

Hasarlı borulardan ve hasarlı contalardan atık
gaz sızabilir. Madeni yağlar contalara zarar
verebilirler.
►
►
►
►
►
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Atık gaz sisteminin kurulumunda sadece
aynı malzemeden üretilmiş atık gaz boruları kullanın.
Hasarlı boruları monte etmeyin.
Boruları monte etmeden önce pahlarını
alın ve çapaklarından arındırın.
Montaj için kesinlikle madeni yağlar kullanmayın.
Montajı kolaylaştırmak için sadece su, piyasada yaygın kullanılan sıvı yeşil sabun
veya gerekirse birlikte verilen kayar maddeyi kullanın.

Montajdan sonra harç artıklarını, çapakları vs. yanma havası/atık gaz akım borusundan temizleyin.

Ürünü ortam havasına bağımlı çalıştırırsanız, montaj yerinde başka sistemler/cihazlar nedeniyle alçak basıncın
oluşturulmamasını sağlayın.

1.4.3 Buzlanma nedeniyle yaralanma tehlikesi
Çatıdan geçirilen bir yanma havası/atık gaz
akım borusunda, atık gazın içinde bulunan su
buharı, çatı veya çatı yapısı üzerinde buz oluşturabilir.
►

Çatıda oluşacak buzların çatıdan kaymamasını sağlayın.

1.4.4 Yıldırım çarpması nedeniyle
yangın tehlikesi ve elektronik
hasarlar
►
►

Eğer bina bir paratoner sistemi ile donatılmışsa, yanma havası/atık gaz akım borusunu paratonere dâhil edin.
Atık gaz borusu (yanma havası/atık gaz
akım borusunun bina dışındaki kısımları)
metal malzemeler içeriyorsa, atık gaz borusunu topraklayın.

1.4.5 Bacadaki kimyasal tortular
nedeniyle korozyon tehlikesi
Önceden sıvı veya katı yakıtlı ısı kazanlarının
atık gazı için kullanılan bacalar, yanma havası
girişi olarak kullanıma uygun değildir. Bacadaki
kimyasal tortular yanma havasını etkileyebilir ve
üründe korozyona yol açabilir.
►

Yanma havası girişinde aşındırıcı maddeler olmamasını sağlayın.
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1.4.6 Emilen atık gazlar veya kir partikülleri nedeniyle maddi hasar
tehlikesi

Yılda bir kez eşanjörün içini temizlenmesi, jetin ve brülörün çıkarılması ve kurulum döküntülerinin emerek temizlenmesi
önerilir. Bu işlem sadece DD tarafından
yetkilendirilmiş teknik servis personeli tarafından yapılacaktır.

Yanma havası/atık gaz sisteminin ağzı bir bacanın yanında yer alıyorsa, atık gazlar veya kir
partikülleri emilebilir. Emilen atık gazlar veya kir
partikülleri ürüne zarar verebilir.

Hizmete alma sırasında verilen garanti
kâğıdı garanti süresi sırasında gereken
herhangi bir servis hizmeti için çıkarılmalıdır. Üretici, cihaz üzerindeki kurulum,
kullanım ve bakım işleri sırasında karşılaşılan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Hasar veya bozulma yaşanması halinde
cihazın fişini çekin, hiçbir şekilde tamir
etmeye çalışmayın ve Müşteri İletişim
Merkeziyle bağlantıya geçin.

Yandaki baca çok yüksek sıcaklığa sahip atık
gaz taşıyorsa veya bir kurum yangını meydana
gelirse, yanma havası/atık gaz sisteminin ağzı
ısı etkisi nedeniyle zarar görebilir.
►

Örn. bacayı yükselterek yanma havası/atık gaz sistemini korumak için uygun
tedbirler alın.

1.5 Yönetmelikler (direktifler, kanunlar, standartlar)

Kendi güvenliklerinden sorumlu olan
yetkili bir kişi tarafından yardım edilmedikleri sürece çocukların veya sakat kimselerin ve deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerin bu ısıtma birimini kullanması yasaktır.

Bu cihaz aşağıda belirtilen direktif ve standartlara uygun olarak üretilmiştir.
‒
‒
‒
‒
‒

2009/142/EC Gaz yakıtlı cihazlar hakkında yönetmelik
92/42/EEC Sıvı ve gaz yakıtlı yeni sıcak
su kazanları için verimlilik gereksinimleri
hakkında yönetmelik
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
2004/108/EC
Alçak Gerilim Yönetmeliği 2006/95/EC.
EN 677, EN 656 ve EN 15417

1.6 Diğer
Cihaz orijinal ambalajında 4°C ve 40°C
arasındaki sıcaklıklara maruz kalabilir.
Cihazı ambalajı çıkarıldıktan sonra kötü
hava koşullarına maruz bırakmayın (örn.
4°C altı veya 40°C üstü koşullar) ve bunu
paragraf 6.2.6'daki buzlanma koruma sistemleri çalıştırılacak şekilde su, gaz ve
elektrik ana bağlantıları tamamlanana
kadar sürdürün
Sızıntı olması durumunda ısıtma birimini
ana şebekelerden çıkarın, suyu ana vanadan kapatın ve Müşteri İletişim Merkezine başvurun.
Yoğuşma sıvısı drenajının önünde herhangi bir engel olup olmadığını düzenli
olarak kontrol edin.
Su dolaşım sisteminin çalışma basıncının
soğukken cihaz için belirtilmiş olan azami
limitin altında olduğunu düzenli olarak
kontrol edin. Eğer değilse Müşteri İletişim
Merkezi temas kurun.

o
o
o

Bir gaz kokusu veya yanmamış ürünler
olması durumunda, elektrikli cihazların
veya ekipmanların (düğmeler, teçhizatlar
vb.) kullanımı yasaktır. Bu durumda;
Kapıları ve pencereleri açarak odayı havalandırın
Ana şebekeden gaz vanasını kapatın
Derhal Müşteri İletişim Merkezine başvurun.
Isıtma biriminin üreticisinden izin veya
talimat almadan güvenlik ve ayar cihazlarını değiştirmek tehlikeli ve yasaktır.
Yoğuşma suyu drenajını engellemek
tehlikeli ve yasaktır.
Hava çıkışlarını kapatmak veya küçültmek tehlikeli ve yasaktır.
Kazanı atmosferik maddelere maruz
bırakmak tehlikeli ve yasaktır.
Ortama ambalaj maddeleri atmak ve
bunları çocukların erişebileceği yerlere
bırakmak, potansiyel bir tehlike kaynağı
olabileceğinden, yasaktır. Bu nedenle
bunlar yürürlükte olan yönetmeliklere göre atılmalıdır.
Kullanıcının ısıtma biriminin muhafazasını çıkarması yasaktır. İkincisinin içerisinde yapılacak herhangi bir iş DD tarafından yetkilendirilmiş bir teknik servis tarafından gerçekleştirilmelidir.
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Emniyet

Ürünü bir evsel atık olarak atmak yasaktır. Hizmet süresinin sonunda yerel yetkililer tarafından veya bu hizmeti gerçekleştiren satıcılar tarafından sağlanan seçilmiş, belirli atık merkezlerine gönderilebilir. Bir ev aletinin ayrı olarak atılması,
uygunsuz atılma nedeniyle çevre ve sağlık için oluşabilecek zararlı sonuçlardan
sakınılmasını sağlayacaktır, aynı zamanda enerji ve kaynaklardan yüksek tasarruf edilmesine de yardımcı olacaktır.
Kazan yılda en az bir defa servis tarafından bakıma alınmalıdır.

8
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Doküman ile ilgili uyarılar

2

Doküman ile ilgili uyarılar

2.1 Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate alınması
Bu el kitabı kazanın doğru ve güvenli olarak
kullanılması için dikkatle okunmalı ve kazanın
uygun şekilde kurulumunun, çalıştırılmasının ve
bakımının yapılması için gerekli olduğu yerde
teknisyen veya kurulumcu tarafından dikkatle
saklanmalı ve okunmalıdır. DD yanlış yorumlara
yol açabilecek çeviriler için sorumlu olmayacaktır.

2.2 Dokümanların saklanması
Bu el kitabı ısıtma biriminin bütünleşik bir parçasıdır; dikkatli şekilde saklanmalı ve kazanın
diğer bir kullanıcıya geçmesi veya başka bir
yere nakledilmesi gibi herhangi bir durumda
HER ZAMAN kazanın beraberinde olmalıdır.
Kaybedilir veya hasar görürse Müşteri İletişim
Merkezinden başka bir kopyasını isteyin.

2.3 Kılavuzun geçerliliği
Bu kılavuz sadece aşağıdakiler için geçerlidir
Ürün İsmi

Ürün Numarası

MAXI CONDENSE
128 M

0010018477

MAXI CONDENSE
128 S

0010018478

İlgili aksesuarlar için DD yetkili servisi ile iletişime geçiniz.

3

Ürünün Tanımı

Şekil 1
Eşanjörlerin verimliliği metan gazının düşük ısı
potansiyeline (Hi) dayalı olarak %109'a ulaşır,
bu 110 mm çapında tamamen plastikten yapılmış (PP) entegre bir baca borusu manifoldunun
kullanımını ve soket bağlantısını mümkün kılar.
Sistem aynı zamanda gazın devamlı modülasyonunu ve yanma havasının akışını sağlar.
MAXI CONDENSE 128 M-S ısıtma birimi işletim
masrafları (Hi başına %109 verimliliğe kadar,
bkz. Şekil 2), güvenilirlik ve esneklik değerlendirildiğinde optimum bir birimdir. Üç işletim devresinin üç değişik sıcaklıkta yönetilmesi mümkün
olan herhangi bir ısıtma ve sıcak su sistemine
hızlı bir bağlantı kurulması aslında MAXI
CONDENSE 128'i her zaman öne çıkarmış olan
daha güçlü ve özel bir ısı eşanjörüne, yeni
elektronik kontrole, modülerliğe ve kullanım
kolaylığına bağlı olarak mümkündür.

MAXI CONDENSE 128 Master ve Slave (M-S
olarak anılacaktır) modüler, yoğuşmalı, ön karışımlı ve bir ısıtma elemanı ile donatılmış bir jet
ısıtma birimidir.
Isıtma elemanı 23 ve 115 kW arasında düzenlenebilir; ayrıca bir klimatik ayarlama cihazı ve
RS485 bağlantısı içerir.
Her bir ısıtma modülü diğer eş birimlerle birleştirilmek üzere tasarlanmıştır, birleştirme toplam
1,15 MW'lık kurulum gücüne (10 birime eşit)
ulaşana kadar yapılabilir.
Her bir termal birim için farklı tiplerde aynı hizada veya sırt sırta kurulumlar yapılandırılabilir
(Şekil 1).

Şekil 2
Tekil ısıtma elemanlarının birlikte kurulumu,
ateşlemenin geleneksel rotasyonuna ek olarak,
değişken bir yük faktörüyle uygulanabilir ve
böylece ilk eleman belli bir güç yüzdesine ulaştığında (örn. %30) diğer elemanlar, hepsi aynı
yük faktörüne sahip olacak şekilde, başlamış
olur. Bu durum, sunulan gücün gizli yoğunlaşma ısısının kullanımını sağlamak için özellikle
uygun olan bir güç/değişim yüzeyi oranıyla be-
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Ürünün Tanımı
raber çoklu ısı eşanjörlerine bölünmesine (örn.
dört eşanjöre bölünmüş olan 115 kW gibi) olanak tanır.
‒

Tamamen ön karışımlı mikro yayılımlı jet brülör;

‒

Yoğuşmalı %109’a kadar verimli paslanmaz çelik eşanjör, (Şekil 3'e bakınız);
Hi üzerinde 23'den 115 kW'a kadar güç;
Azami 10 ısıtma elemanıyla 1,15 MW'a
kadar güç seviyelerine ulaşmak için seri
olarak kurulum imkânı;
80 °C’lik azami egzoz bacası çıkış sıcaklığı;
Kendiliğinden sönme özelliğine sahip PP
plastik egzoz bacası manifoldu, (bölüm
5.9'e bakınız)
Her bir ısıtma elemanı için 110 mm çaplı
ayrı egzoz bacası;
Her bir tedarik edilen ısıtma elemanı için
kazanın içinde yoğuşma suyu kapanı;
Standart iklim sıcaklık ayarı;
Bireysel ısıtma elemanlarının gücünün
düzenlenmesi ve modüler ayarı;
Brülör ateşleme sırasının (ayarlanabilir
bir zaman süresinde) otomatik dönüşümü;
Brülörleri sıralı bağlantıda yerleştirilmesi
için kriter seçimi (% güç);
Değişik sıcaklıklarda sıcak su ve sistemleri, işlev öncelikli veya önceliksiz;
Otomatik yaz/kış geçişi;
Antilejyonella işlevi (sadece uzaktan kumandayla);
Saatlik ve haftalık ateşleme programlaması (sadece uzaktan kumandayla);
Termal taşıyıcı sıvının minimum akış kapasitesinin değişken basınç anahtarıyla
kontrol edilmesi

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Tüm ısıtma birimi işlevleri elektrik kontrollüdür
ve herhangi bir hata ısıtma biriminin durmasına
ve gaz valfinin otomatik olarak kapanmasına
neden olacaktır.
Su dolaşım sistemi aşağıdakileri içerir:
‒
‒
‒
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Her bir ısıtma elemanı için otomatik sıfırlamaya sahip güvenlik termostatı;
Her bir ısıtma elemanı için akış metre işlevli değişken su basınç anahtarı;
Çift işlemcili teknolojiyle güvenlik işlevlerini yürütmek için onaylı bir elektronik cihaz tarafından kontrol edilen her bir ısıtma elemanının besleme ve dönüş hattı
üzerinde bulunan sıcaklık probu: Bu cihaz devamlı olarak besleme sıcaklığının
ve aynı zamanda gidiş ve dönüş hatları
arasındaki sıcaklık farkının kontrol edilmesine olanak tanır;

‒

Hem bireysel elemanlar hem de tüm seri
üzerindeki besleme sıcaklığının ayarının
yapılması.

Yanma sistemi aşağıdakileri içerir:
‒

‒
‒

Her bir ısıtma elemanı için hava giriş akış
kapasitesine bağımlı olarak pnömatik şekilde dengelenen gaz akışı özelliğine sahip B+C sınıfında gaz solenoid valfi;
Devamlı alev kontrolü için iyonizasyon
elektrodu;
Her bir ısıtma elemanı için egzoz bacası
kanalı sıcaklık kontrolü.

Her bir ısıtma birimi üzerindeki koruyucu eylemler ve bu nedenle gaz valflerinin kapatılması
aşağıdaki durumlar için etkinleştirilir:
‒
‒
‒
‒

Alevin sönmesi
Eşanjör sisteminde aşırı sıcaklık
Egzoz dumanlarının yüksek sıcaklığı
Azalmış hava akışı

Tehlike!
Güvenlik cihazlarının çalışmaması nedeniyle maddi hasar ve ölüm tehlikesi!
Güvenlik cihazları geçici süreyle bile olsa
bozulduğunda veya devre dışı kaldığında
cihaz çalıştırılmamalıdır.

Dikkat!
Yetersiz nitelik nedeniyle tehlike!
Güvenlik cihazları özellikle orijinal yedek
parçalar kullanılarak DD tarafından yetkilendirilmiş bir teknik servis tarafından değiştirilmelidir.

3.1 Ürün yapısı
MAXI CONDENSE 128 M-S metal bir gövde
içerisine kurulu bir ısıtma elemanından oluşur.
Her bir eleman sisteme diğerlerine göre paralel
olarak bağlanır. Hidrolik, gaz, yoğuşma sıvısı ve
egzoz gazı bağlantıları için özel manifoldlar
(aksesuar olarak) sağlanır. Başlıca bileşenler
şunlardır:
‒
‒
‒
‒
‒

Isı eşanjörü;
Ön karıştırma birimi;
Kontrol ve yönetim slave devre kartı;
Güvenlik seti;
110 mm PP egzoz bacası;
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Ürünün Tanımı
olan birimleri kontrol eden bir ya da daha
fazla slave tipinde kontrol birimini yönetir.
Master, 60 Slave'e kadar kontrol edebilir ve uzaktan kumanda ve klimatik ayarlama için kurulmuştur.
Ayarlama sistemi, talep edilen ısıya bağlı olarak, sistemden talep edilen güç ile eşanjör tarafından sağlanan güç arasında ideal bir denge
yaratabilmek için tekil ısıtıcı birimleri ateşler ve
ayarlar.

Şekil 3
► Ön karıştırma birimi yüksek başlı bir fan
entegre edilmiş modülasyonlu gaz valfi
içerir. Sistem her işletim düzeyinde sabit
bir karıştırma oranını ve 110 mm'lik plastik bir PP egzozundan baca gazı çıkışını
garanti eder.
► Yüksek verimli, paslanmaz çelikten 128
kW güce sahip ısı eşanjörü. Mikro alev
brülörü eşanjörün merkezine konumlanmıştır ve tek bir ateşleme elektrotlu ızgara tipindedir.
► Kontrol paneli dijitaldir. Panel birçok ayarlama işlevini içerir ve herhangi bir arızayla ilgili olarak işletim durumunun veya hata kodlarının sinyallerini veren bir çift ekran ile donatılmıştır.
► Ön taraf üzerinde konumlu olan ayarlama
sistemi dışarıdan erişilebilen bir master
devre kartından ve kapağı kaldırdıktan
sonra erişilebilen bir slave devre kartından oluşur. Master kontrol birimi işletimi
denetleyen ve bireysel olarak bağlanmış

Her bir MAXI CONDENSE 128 M-S, her biri
içerisine yerleştirilmiş kontrol cihazı sayesinde
tek bir modüler eşanjör gibi yönetilebilen hidrolik olarak bağlanmış birkaç kazan içeren modüler bir ısıtma birimi oluşturmak için, benzerleri
ile seri şekilde bağlanabilir.
Bu ayarlama sistemi birçok avantaj sağlar:
yoğuşturma teknolojisinin azami kullanımı, tekil
eşanjörün ve tüm eşanjörlerin serisinin optimum
modülerliği ve 23 ile 1150 kW arasındaki bir güç
aralığını mümkün kılan 1.50'ye eşit bir sistem
modülasyon oranı.
Tüm bunlar yoğuşmalı eşanjörünün karşılanabilirliğini en üst düzeye çıkarmaya ve optimum bir
eşanjör-sistem bileşimi uygulamaya yönelik
katkıda bulunur.
Çoklu birimler ile tekli bir sistem kurmak için,
her bir birim iki yollu bir valfle veya bir
sirkülatörle donatılabilir (adapte edilmiş olan
teknik çözüme dayalı olarak); bu Bölüm 6'da
daha detaylı olarak açıklanacaktır.
Tekil brülörlerin ateşlenme sırası tamamen, her
bir ısıtma elemanının eşit saat süreleriyle işleyeceğini garanti eden mikroişlemci mantığıyla
yönetilir.
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Ürünün Tanımı

SİSTEM BİLEŞENLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
12

Eşanjör
Çıkış borusu
Ateşleme elektrodu
Otomatik seperatör havalandırma valfi
Gaz valfi
Baca gazı analiz soketi
Fan
Master devre kartı
Slave anahtarı
Ana anahtar
Slave devre kartı
Egzoz bacası probu
Değişken basınç anahtarı
Emniyet termostatı
Akış probu
Dönüş probu

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Venturi borusu
Gaz girişi
Çıkış hattı
Dönüş hattı
Yoğuşma sıvısı tahliyesi
Egzoz bacası kanalı
Arka egzoz çıkışı (isteğe bağlı)
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Montaj

3.2 Cihaz tip etiketi üzerindeki bilgiler

3.3 CE İşareti

Cihaz tip etiketi ürüne fabrikada takılmaktadır.

CE işareti, ürünlerin tip etiketi doğrultusunda
geçerli yönetmeliklerin esas taleplerini yerine
getirdiğini belgelendirir.
Uygunluk açıklaması için üreticiye danışılabilir.

3.4 TSE işareti

TSE işareti ile, bu ürünün TSE tarafından kontrol edildiği ve Türkiye’de satış için onaylandığı
belgelendirilmiştir.

4

Montaj
Dikkat!
Yetersiz nitelik nedeniyle tehlike!
MAXI CONDENSE 128 M-S ısıtma birimleri; ısıtma birimleri, yoğuşmalı kazanlar
ve/veya diğer mevcut düzenleyici hükümler için yürürlükte olan en güncel yasal
kanunlara ve standartlara uygun olarak
kurulmalıdır.

Şekil 4
Tip etiket aşağıdaki bilgileri içerir:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

İmalâtçının adı
İmalât yılı
Seri numarası
Ürün seri no
Baca bağlantı tipi
Isı kapasiteleri
Çalışma güçleri
Maksimum çalışma sıcaklığı
NOx sınıfı
Maksimum çalışma basıncı
Koruma sınıfı
Elektrik beslemesi
Gaz tipleri

4.1 Ürünün ambalajından çıkarılması
Ambalajı bir tarafı üzerinden kıvırın, karton paketin alt kapağını serbest bırakın ve dışarıya
doğru çekin.
Bu işlemi tüm kenarlar üzerinde tekrarlayın
(bkz. Şekil 5)

Dikkat!
Ürünü güvenli olarak belirlemeyi güçleştirecek şekilde belirtme plakaları, işaretler
gibi belirticileri çıkartmak veya tahrip etmek yasaktır.
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Montaj
Polyester köşeler
Alt kenar desteği
Alt ön desteği
Alt arka desteği
Üst polistren kasa
Belge zarfı
Kazan probu (sadece master modellerde)
12. Harici prob (sadece master modellerde)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ürünün model, güç, versiyon ve yakıt tipi detayları dış kısma yazılmıştır. Siparişte herhangi bir
farklılık olması durumunda satıcınıza danışın.
İki yoğuşma suyu tahliye borusu, ısıtma modülünün içerisine konumlanmıştır.
Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra sağlam
ve eksiksiz olduğundan emin olun ve eğer değilse satıcınıza başvurun.

Tehlike!
Atıkların uygun atılmaması nedeniyle
ölüm tehlikesi!

Şekil 5
Karton kutuyu yukarı doğru çekerek tamamen
çıkarın. Koruyucu filmi ısıtma biriminden sökün.

4.2 Teslimat kapsamının kontrolü
MAXI CONDENSE 128 M-S ısı jeneratörleri
paletler üzerinde tedarik edilip sıkıştırılmış kartonla paketlenir ve korunur.

Potansiyel bir tehlike kaynağı olabileceğinden ambalajları çocukların ulaşabileceği bir yere bırakmayın.

4.3 Ölçüler

Şekil 7
Bağlantılar
Sistem besleme hattı

11/2”

Sistem dönüş hattı

2”

Gazlı

1”

Yoğuşmanın tahliyesi

25 mm

4.4 Ön panelin sökülmesi
Kilit vidalarını sökün.
Şekil 6

Ön paneli dışarıya doğru ve sonra A noktalarından çıkarmak için yukarıya doğru çekin (Şekil
8).

AMBALAJ

1.
2.
3.
4.
14

Ambalaj
Kazan
Yoğuşma suyu tahliye borusu
Tahliye borusu
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Kurulum

5.1 Kurulum yerleri
Isıtma birimi, yürürlükte olan standartlara ve
tüzüklere uyan ve yanma egzoz ürünlerinin ve
yanma havası alışının bahsedilen tesislerden
dışarıya taşındığı yerlerde kurulmalıdır. Yanma
havasının kurulum yerlerinden alındığı durumlarda kurulum yerleri, standartlara uyan uygun
boydaki havalandırma çıkışlarıyla donatılmalıdır.
Dikkat!
Güvenlik ve ayarlama cihazlarına ulaşmak ve bakım işlemlerini yürütmek için
gerekli olan boşluk göz önünde bulundurulmalıdır.
► Cihaz çevresinde en az 500 mm çapında bir boşluk bırakılması önerilir.

Şekil 8

4.5 Bağlantılar
Isıtma modülü MAXI CONDENSE 128 M-S
ailedeki tüm kazanlar için ortak olan 115 kW'lık
(Hi) bir ısı değerine sahip 1 ısıtma elemanı içerir. Modüller, sistemin güç talebine dayalı olarak
azami 10 ısıtma elemanına kadar ardışık bir
bağlantıyla kurulabilir. Çoklu modüllerin gruplanması düşük ısıtma durgunluğuna ve yüksek
güce sahip sessiz ısıtma birimlerinin çok basit
ve makul bir biçimde uygulanmasını mümkün
kılar.

5

Kurulum
Tehlike!
Hatalı montaj nedeniyle patlama veya
haşlanma tehlikesi!
Bağlantı hattındaki gerilimler sızıntılara
yol açabilir.
► Bağlantı hatlarının gerilimsiz montajına dikkat edin

Dikkat!
Kirli hatlar nedeniyle maddi hasar tehlikesi!
Kaynak kalıntıları, conta artıkları veya su
devrelerindeki kirler gibi yabancı maddeler ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Tehlike!
Elektriksel koruma yetersizliği nedeniyle ölüm tehlikesi!
Isıtma biriminin elektriksel koruma derecesinin kurulum yerlerinin karakteristikleriyle uyumlu olduğundan emin olunuz.
Dikkat!
Elektrikli parçalar, ısıtma birimlerinin özgül ağırlığı havadan fazla olan gazla beslendiği durumlarda yerden en az 500 mm
yükseğe yerleştirilmelidir.
Dikkat!
Isıtma birimleri açık havaya kurulamaz.
Dikkat!
Donma sonucu maddi hasar tehlikesi!
Isıtma birimi, ortam sıcaklığının 0 °C'nin
altında olabileceği kurulumlar için kullanışlı olan bir donmadan korunma işleviyle
donatılmıştır. Doğru olarak basınçlandırılmış bir su sirkülasyon sistemi haricinde
bu sistemin çalışması için gaz ve elektrik
de tedarik edilmelidir ve sistem herhangi
tipte bir hatadan dolayı kapalı durumda
olmamalıdır.

5.2 Sistemin temizlenmesi ve su
arıtımı
Dikkat!
Kalitesiz ısıtma suyu nedeniyle maddi
hasar tehlikesi!
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►

Isıtma suyu kalitesinin yeterli düzeyde olmasını sağlayın.

Isıtma biriminin düzgün çalışması ve tüm bileşenleriyle birlikte hizmet ömrünü garanti altında
tutmak için su sistemi KESİNLİKLE
ARITILMALIDIR.
Bu sadece var olan kurulumlarda yürütülen
işlemler için değil; aynı zamanda yeni kurulumlar için de geçerlidir.
Suda bulunan çamur, kireç tortusu ve kirletici
maddeler kısa bir zaman içerisinde ve kullanılan malzemelerin kalite standartlarına bakılmaksızın ısıtma birimine kalıcı zarar verebilir.

Dikkat!
Isıtma suyuna uygun olmayan katkı
maddelerinin eklenmesi nedeniyle maddi
hasar tehlikesi!
Uygun olmayan katkı maddeleri yapı parçası değişikliklerine, ısıtma konumunda
seslere ve diğer olası arızalara neden
olabilir.
► Uygun olmayan antifriz ve korozyon
önleyici ve korozyon önleyici maddeler, haşere ilacı ve sızdırmazlık maddesi kullanmayın.
Suyun kimyasal-fiziksel karakteristikleri, EN
14868 standardına ve aşağıda verilen tabloya
uymalıdır:

pH
°fH

Sertlik

İlk doldurma
suyu

Düzenli
hizmet
suyu (*)

6-8

7,5-9,5

<10

<10

Elektrik
iletkenliği

μs/cm

<150

Klorürler

mg/l

<20

Sülfürler

mg/l

<20

Nitrürler

mg/l

<20

Çözünmüş
oksijen

mg/l

Demir

mg/l

Dikkat!
Minerali alınmış su kullanırken hiçbir
kontrol gerekmez.

5.2.1 Genel talimatlar
Dikkat!
Tam olarak doldurma elle yapıldığından
ve birimin el kitabına kaydedilmesi gerektiğinden bunun için otomatik bir doldurma
sistemi kullanılmayabilir.

Dikkat!
Eğer birden fazla kazan varsa, ilk kireç
tortusunun sınırlı miktarının eşit olarak
dağıtılması için bunların hepsinin ilk hizmet süresi sırasında ya güncel olarak ya
da çok düşük bir rotasyon zamanıyla
hizmete sokulması gerekir.

Dikkat!
Herhangi bir kurulumdan kalan kalıntıyı
çıkartmak için tesis kurulduktan sonra bir
sifon döngüsü programlanmalıdır.

Dikkat!
Doldurma işlemi veya sistemi son olarak
tamamen doldurmak için kullanılan su, birikinti altı korozyonu tetikleyebilecek olan
birikmelerden sakınmak için her zaman
filtrelenmelidir.
► Filtreleme kapasitesi 50 mikrondan
daha az olmayan sentetik veya metal
elekli filtreler kullanılmalıdır.

<0,5

(*)

sirkülasyon sistemindeki suyun 8 haftalık
işlevinden sonraki değerler

Dikkat!
Yumuşatılmış su kullanıldığı zaman suyun tamamen doldurulmasından itibaren
8 hafta sonra, özellikle elektrik iletkenliği
bakımından düzenli hizmetteki su için to16

leranslara olan uyumluluğun yeniden
kontrol edilmesi mecburidir.

Dikkat!
Isıtma sistemi, var olan sistemleri doldurmadan önce iyi bir işçilikle yıkanmalı
ve temizlenmelidir. Isıtma sistemi temizlenene kadar kazan doldurulmamalıdır.

5.3 Yeni ısıtma sistemleri
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Dikkat!
Sistem ilk seferde yavaşça doldurulmalıdır; bir kez doldurulduğunda ve hava dışarı atıldığında tekrar doldurulması gerekli olmamalıdır.

Dikkat!
Sistem havasını alma işlemini gerçekleştirmek için ilk ateşleme sırasında maksimum hizmet sıcaklığına alınmalıdır.
► Çok düşük bir sıcaklık gazın dışarıya
çıkmasını engelleyebilir.

5.4 Mevcut sistemlerin geliştirilmesi
Kazan değiştirilmesi gerektiğinde var olan sistemdeki suyun kalitesi şartlara uyuyorsa bir
daha doldurulması önerilmez. Eğer suyun kalitesi şartlara uymuyorsa yeniden arıtılması veya
sistemlerin ayrılması önerilir (kazan sisteminde
su kalitesi gerekliliklerine uyulmalıdır).

5.5 Korozyon
Birikinti altı korozyonu
Birikinti altı korozyonu su kütlesi içerisinde kumun, pasın vb. maddelerin bulunmasından
kaynaklı elektrokimyasal bir prosestir. Bu katı
maddeler genelde kazanın alt kısmında (tortu),
tüpte ve boru başlarında veya borular ve tüpler
arasındaki boşluklarda birikir. Mikrokorozyon
olayı, kirlilikle temas halinde olan madde ile
çevreleyen maddeler arasında oluşan elektrokimyasal potansiyel farkından dolayı tetiklenebilir.
Kaçak akımdan dolayı korozyon
Kaçak akımlardan dolayı korozyon, kazan içerisindeki su ve kazanın veya borularının metalik
kütlesi arasında farklılık gösteren elektriksel
potansiyel nedeniyle oluşabilir. Bu proses belirgin izler, küçük ve düzenli konik delikler gibi,
bırakır.

Tehlike!
Topraklama eksikliği nedeniyle ölüm
tehlikesi!
► Çeşitli metal parçaların iyi bir topraklama sistemine bağlanması önerilir.

Dikkat!
Korozyon nedeniyle hasar tehlikesi

Sistemler, oksijenin devamlı olarak ya da
zaman zaman kurulumlara girmesi durumunda her zaman ayrılmalıdır. Isıtma biriminde kullanılan difüzyon sızdırmazlığı
olmayan plastik borular, ısıtma suyuna
hava girmesine ve kazan içerisinde ve
ısıtma cihazında korozyona yol açar.
Yukarıda bahsedilen proseslere büyük oranda
yol açan kurulumdaki hava ve su arasındaki
temas ve taze suyla düzenli olarak doldurma
gibi iki faktörden kaçınmak önemlidir.
Hava ve su arasındaki teması ortadan kaldırmak için ve suyun okside olmasından sakınmak
için aşağıdakilerin yapılması gereklidir:
► Genleşme sisteminin bir kapalı kap tipinde olması, doğru ölçeklenmesi ve doğru
ön yükleme basıncına sahip olması (düzenli olarak kontrol edilmelidir);
► Kurulumun herhangi bir noktadaki atmosferden her zaman daha yüksek basınçta
olması (pompa emiş kenarından oluşan)
ve bunun tüm çalışma koşullarında geçerli olması (kurulumdaki tüm su conta ve
rakorlar dışa doğru basınca dayanımlı
olarak tasarlanmıştır ancak çöküntü için
bu geçerli değildir);
► Kurulumun gaz geçirgenliğine sahip malzemelerle yapılmaması (örn. yer sistemleri için oksijen geçiş engeli olmayan
plastik borular gibi)

Dikkat!
Korozyon nedeniyle hasar tehlikesi!
Herhangi bir konsantrasyonda asit içeren
(örn. hidroklorik asit ve benzeri asitler)
uygunsuz sıvı deterjanları kullanmayınız.
► Lütfen eşanjörün içindeki su devresinin dışarıya boşaltılması için DD
Müşteri İletişim Merkeziyle temas kurun.

Dikkat!
Kazanda birikme ve korozyona bağlı olan
hasarlar ve bozulmalar garanti kapsamı
dışındadır.

5.6 Kurulum için konumlandırma ve
hazırlık
Isıtma modülü hali hazırda hidrolik, gaz ve
yoğuşma sıvısı akıtma manifoldlarının yuvalanması için sağlanan çerçevenin üzerine yerleştirilerek kurulabilir. Isıtma modülü ayrıca
duvara da monte edilebilir. Bu durumda destek-
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leyici duvar, cihazın kayda değer ağırlığını kaldırabilecek kadar güçlü olmalıdır. Bir bağlama
braketi (dâhil değildir) ısıtma modülünün duvara
montelenmesi için gereklidir.
Herhangi bir durumda, kuruluma başlamadan
önce, tüm su, gaz ve yoğuşma sıvısı
manifoldlarının çıkış yönünü (örneğin sola veya
sağa bağlantı) ve egzoz gazı manifoldu ve herhangi bir hava manifoldunun yöntemi ve konumunu belirleyin.
Termal birimlerin elektriksel bağlantılarının da
(230 V güç kaynağı) göz önünde bulundurulması ayrıca önerilir (Bölüm 7.2'ye bakınız).
Bu el kitabında sağlanan kurulum diyagramlarından birisini izlemenizi öneririz (bölüm 5'e
bakınız).

Dikkat!
Kazanı, üst kısmına ellerinizle erişebileceğiniz bir yüksekliğe kurmayın.

5.7 Yoğuşma suyu tahliyesi
MAXI CONDENSE 128 M-S tarafından normal
işletimi sırasında üretilen yoğuşma suyu, ısıtma
modülü ile birlikte sağlanan iki plastik boru tarafından akıtılır (bkz. Şekil 9)
Kazanı çerçeveye bağladıktan sonra yoğunma
suyu akıtma boruları, yoğuşma suyu çıkış
manifoldunun 1A-1B noktaları ile kazanın 2A2B noktaları arasına bağlanmalıdır. Bağlantıyı
yaparken minimum yüksekliği 30 cm olan borularla doğal bir sifon yaratılmalıdır ve ısıtma birimini başlatmadan önce bu sifonun su ile doldurulduğu garanti edilmelidir.
Aşağıdakileri yapınız:
► İki boruyu, yoğuşma suyu çıkış
manifoldunun 1A ve 1B noktalarına bağlayın
► Minimum yüksekliği 30cm olan doğal bir
sifon yaratmak için bunları uygun olarak
bükün
► Yeni yaratılan sifonları doldurmak için boruların karşıt uçlarından su dökün
► Boruların boşta kalan iki ucunu sırasıyla
baca gazı tabanının 2A noktasına ve kazan kontrol valfinin 2B noktasına bağlayın.

18

Şekil 9

Tehlike!
Atık gaz sızıntısı nedeniyle ölüm tehlikesi!
► Yanma sonucu üretilen baca gazının
ortama salınmasın engellemek için sifonlar yaratılması ve bunların su ile
doldurulması gereklidir.
Eğer yoğuşma suyu belirli manifolda yönlendirilirse atmosferik basınçta tahliye edilmelidir,
böylece aşağıdaki prosedüre göre bağlı olan
boşaltma sifonuna damlayacaktır.
► Yoğuşma suyu akıtma manifolduna bir
damlatma çıkıntısı bağlayın
► Bu çıkıntıyı kanalizasyon ana borusuna
bir boşaltma sifonu kapağıyla bağlayın;
► Gerekli olan yerde bir nötrleştirici kullanmaya hazır olun.
Yoğuşma suyu drenajını yapmak için plastik
(PP) borular kullanmanızı öneririz.
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5.8 Su dolaşım sistemi
5.8.1 Çalışma basıncı
Kazanın maksimum çalışma basıncı 6 bardır
(600 kPa). Minimum basınç ise 0,5 bar‘dır (50
kPa).

Dikkat!
Yüksek basınç nedeniyle maddi hasar
veya yaralanma tehlikesi!
► Kurulumu 550 kPa'yı geçen basınçlardan korumak için EN 60335-2102'de verilen tariflere uygun olarak
cihazların su doldurma/tedarik hattı ve
su sirkülasyon sistemi boyunca kurulması zorunludur.

Şekil 10
Ayrıca egzoz bacası kanalının dikey kısmının 4
metreden daha fazla uzatılması halinde, boşaltma sifonu çıkışının boruların ayağına yerleştirilmesi gerekecektir. Boşaltma sifonu çıkışının
çalışma yüksekliği en az 30 cm olmalıdır. Bu
durumda boşaltma sifonu çıkışı ana kanalizasyon şebekesine bağlanmalıdır.

Dikkat!
Korozyon nedeniyle hasar tehlikesi!
Bu amaç için özel olarak belirlenmemiş,
bakırdan veya diğer malzemelerden üretilmiş boruları ASLA kullanmayın; çünkü
yoğuşma suyu bunların çabucak yıpranmasına neden olacaktır.
Yoğuşma sıvısı tahliyesi, herhangi bir durumda
donmayı engellemek için ana kanalizasyon
çıkışına böyle bir yolla bağlanmalıdır.

Dikkat!
Kazandan 1 m'den daha fazla uzak olmayan egzoz bacası kanalına bir
yoğuşma sıvısı tahliyesi kurun.

Dikkat!
Basınç değişimleri nedeniyle maddi
hasar tehlike!
Yorulma gerilimi sistem bileşenlerine çok
fazla zarar verdiğinden eşanjörü basınçtaki döngüsel değişikliklere maruz bırakmayın.
► Su sisteminin basınçta değişiklikler
üreterek birden başlaması durumunda
kazanı düzgün bir basınçta çalıştırmak için koruma cihazları kullanmak
zorunludur.

Dikkat!
Kurulum basınç kontrolü soğuk ortam koşullarında yapılmalıdır.

5.8.2 Kazanın doldurulması
Kazan, kurulumun herhangi bir kısmına su ana
şebekesi bağlayarak doldurulmalıdır.

Dikkat!
Ana şebekeyi, özellikle sıvının sistemden
su ana şebekesine geri akışından sakınarak eşleştirmek için standart bir doldurma cihazı (EN 61770 tipinde) kullanmak zorunludur.

5.8.3 Kazanın boşaltılması
Kazan, her birimde ve sistem noktalarında bu
amaç için bulunan özel boşaltma muslukları
aracılığıyla boşaltılır.
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Hidrolik devrenin özellikleri hakkında daha fazla
bilgi için çeşitli sistem tipleri gösterildiği bölüm
6'ya bakınız.

5.9

Atık gaz tesisatı
Tehlike!
Atık gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenme
tehlikesi!
Madeni yağlar contalara zarar verebilirler.
► Montajı kolaylaştırmak için gres yerine
sadece su veya piyasada bulunan yeşil sabun kullanın.

gulanmıştır. Aşağıdaki şekiller ısıtma modülü
için sağlanan aksesuarları kullanarak uygulanabilen bazı konfigürasyon örneklerini gösterir.
Paragrafın sonunda verilmiş olan tablo, toplam
kurulu güce dayalı olarak elde edilebilen azami
eşdeğer uzunlukları listeler. Paralel çıkış boruları olması durumunda, "Y" bağlantısından yukarıya doğru olan kesimin uzunluğu sadece bir
kez yerleştirilmelidir.

Baca kanalı mümkün olduğunca düz, mühürlü
ve yalıtılmış olmalıdır. Herhangi bir engel veya
daralma olmamalıdır.
MAXI CONDENSE 128 M-S ısıtma birimlerinin
toplam potansiyeli 35 kW'yi geçer ve bu nedenle sadece dışarıya açılan havalandırma boşluğu
olan tesislerde ve geçerli düzenlemelerin hükümlerine uyumlu olarak kurulabilir.
Şekil 11

Dikkat!
MAXI CONDENSE 128 M-S hat jeneratörleri, kendinden sönen polipropilenden
(PP) yapılmış egzoz bacası kanalı ile tam
olarak tip onayına sahiptir ve kendinden
sönen polipropilen (PP) malzemeden veya EN 677 ve ilişkili standartlara uygun
olan malzemelerden yapılmış bir gaz tahliye sistemine bağlanmalıdır.

Dikkat!
Korozyon nedeniyle hasar tehlikesi!
Bu amaç için özel olarak belirlenmemiş
olan boruları ASLA kullanmayın; çünkü
yoğuşma bunların çabucak yıpranmasına
neden olacaktır.
Çoklu MAXI CONDENSE 128 M-S'lerin seri
olarak kurulmaları durumunda, baca gazı çıkış
sisteminin uygulanması, çeşitli olası
konfigürasyonlarla seri olarak kurulmuş olan
bireysel ısıl modül drenajlarının birlikte bağlanmasını mümkün kılan belirli aksesuarlarla gerçekleştirilir. Çeşitli egzoz bacası çözümlerinin
yürütülmesi, modülün kendisi kapatıldığında
baca gazının geri dönüşünü engelleyen ve her
bir modülün içerisinde bulunan bir klapenin
yardımıyla daha kolay hale gelir ve baca kanalı
boyunca ısının yayılmasını sınırlandırır.
Baca gazını modülün 110 mm çapındaki baca
gazı borusundan toplamak için manifoldlar uy20

Şekil 12
Kanalın azami uzunluğu (metre)
Kurulu güç
(kW)

Ø110 ile

Ø160 ile

Ø200 ile

115

50

60

-

230

-

60

-

345

-

60

-

460

-

40

60

575

-

25

60

690

-

-

60

805

-

-

55
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6

920

-

-

40

1035

-

-

35

1150

-

-
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Kurulum diyagramı

Bir kurulum diyagramı kazan potansiyelini tamamen kullanma ve tüm kurulumu mümkün
olduğunca uzun süre verimli kılma amacıyla
çoğunlukla ilgili ısıtma biriminin üretim karakteristiklerine adapte edilmelidir. Sirkülatörlerin
birimler üzerinde kullanıldığı durum ile iki yollu
valflerin kullanıldığı durum arasındaki ayrım bu
kısımdaki sistem diyagramlarında yapılmalıdır.
İlk durumda bireysel birimlerdeki suyun sirkülasyonu, ilgili sirkülatör tarafından garanti edilir
ve kolektörlerin alt akımlarına kurulan pompalar
yalnızca sistem yükündeki kaybı gidermek için
boyutlandırılmalıdır. Şekil 13 birimler üzerinde
sirkülatörlerin uygulandığı ve Şekil 14’de gösterilen örnekteki gibi karıştırma şişesinin kullanılmadığı 230 kW’lık bir kurulum örneğini gösterir.
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Şekil 13

Şekil 14
Şekil 14 ile Şekil 15’de gösterilen iki örnek
sirküIatörün yerine iki yollu valflerin seçildiği
öncekilere benzer uygulamalar hakkındır. Şekil
11'deki durum yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık
ve sıcak su hatlarındaki üç pompanın yalnızca
hatlardaki kayıpları karşılamak için değil, aynı
zamanda farklı çalışma koşullarında (toplam
veya kısmi yük, yalnızca bir hattan veya üç
hattında hepsinden talep olması, vb.) ayrı birimlerdeki uygun akış debisini garanti etmek
için nasıl boyutlandırılması gerektiğini gösterir.

karar verildiğiyse, kaskad ile şişe arasına yerleştirilecek sirkülatörün seçimi, sirkülatörün
yalnızca birimler ve şişe arasındaki uygun
sirkülasyonu sağlamak için kullanılacak olmasından dolayı daha kolaydır.

Şayet bir karıştırma şişesinin ısıtıcı birim
kaskadı ve sistem arasına yerleştirilmesine
22
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Şekil 15

Şekil 16
Aşağıdaki grafik her bir birim için akış debisine
dayalı olarak yük kaybı eğrisini gösterir. Bu
değer, Şekil 15 veya Şekil 16'da gösterilen bir
konfigürasyonun seçilmesi durumunda ana
pompanın doğru olarak boyutlandırılması için
kullanışlıdır. Kaskad bağlanmış sistemlerde,
yük kaybı eğrisini tanımlamak için aynı grafiğe
başvurulur ve akış debisi değeri kurulu birim
sayısıyla çarpılır.

üzerinde kullanılabilecek olan artık basma
yüksekliği için bir grafik sağlanır.

Eğer Şekil 13 veya Şekil 14'te gösterilendeki
gibi bir konfigürasyon seçilirse, Grundfos
UPML 32-105 180 sirkülatörün tekil modül
üzerinde kurulu olması durumunda tekil birim
0020238978_00 Kullanma ve devreye alma kılavuzu, Maxi Condense 128 M-S

23

Kurulum diyagramı

Akış debisine dayalı olarak tekil birimdeki yük kaybı

Akış debisine dayalı olarak birim için kullanılabilen artık basma yüksekliği
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Sadece kalifiye elektrik uzmanları elektrik tesisatı montajını yapmalıdır.

7.1 Güç kaynağı
Isıtma biriminin detaylı bir kablolama diyagramı
diyagram ve teknik veriler kısmındaki 15 numaralı altbaşlıkta gösterilmektedir. Isıtma biriminin
230 V - 50 Hz'lik bir şebeke sistemine, yürürlükte olan elektrik düzenleme hükümleriyle
uyumlu olarak, iyi bir işçilikle bağlanması gerekir. Hat boyunca kazana güç sağlayan bir ayrıştırıcı devre kesici anahtar kurmak en iyisidir.

Tehlike!
Elektrik kaçağı nedeniyle ölüm tehlikesi!
Cihazı besleyecek adaptörlere, çoklu
soketlere ve uzatmalara izin verilmez.
Şekil 18 kendisine çeşitli harici cihazlarının
bağlanabileceği master devre kartını gösterir.

Dikkat!
Cihaz için zorunlu olan ve ısıtma birimine bağlanmak için kullanılan elektriksel
topraklama sisteminin etkililiğini her zaman kontrol edin. Uyumlu olmaması halinde elektronik cihazlar tüm ısıtma birimini güvenlik kapatmasına sokabilir.

Tehlike!
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi!
Su ve ısıtma borularının elektriksel kurulum için topraklama bağlantısı olarak
kullanılmadığından emin olun. Bunlar bu
amaç için kesinlikle uygun değildir.

Dikkat!
230V voltajlı kablolar veri iletim kablolarından (bara) ve prob kablolarından,
kablo yolları veya ayrı PVC borular kullanılarak ayrılmalıdır.

Dikkat!
Harici bileşenler (termoregülatörler,
solenoid valfler, su sondaları vb.) bağlanmadan önce elektriksel özelliklerinin

(volt, emilim, başlatma akımı vs.), kullanılan girişler ve çıkışlarla uyumlu olduğundan emin olun.
Röleler ve/veya yardımcı kontaktörler, harici
olarak özel bir elektrik devre paneline kurulması gereken harici elektrik bileşenlerini bağlamak için kullanılır.
Bu çözüm ayrıca, örn. kazan master devre
kartının hizmet vermemesi durumunda,
sirkülatörlerin, valflerin vb. acil durum modunda
çalışabilmesini sağlar.

Tehlike!
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi!
Vücudunuzun belli kısımları ıslak veya
nemliyken veya çıplak ayakla elektrikli
aparatlara dokunmayın.

Dikkat!
Cihazı, dış mekan için özel bir model
değilse, atmosferik ortamlara (yağmur,
güneş, rüzgar vs.) maruz bırakmayın.

Tehlike!
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi!
Güç kaynağından fişi çıkarılmış olsa bile
ısıtma biriminden gelen kabloları çekmek, çıkarmak ve bükmek yasaktır.

Dikkat!
Cihazı deneyim sahibi olmayan kişilerin
kullanmasına izin vermeyin ve eğer güç
kablosu kırılırsa veya koparsa ısıtma birimini kapatarak değiştirilmesi için yetkili
personel çağırın. Elektriksel yapıdaki işlemler için her zaman bu el kitabındaki
diyagramlarda verilen verilere başvurun.
DD’nin bu el kitabının kablolama diyagramlarında verilen bilgilerin ihmal edilmesi sonucu oluşan hiçbir hasar için sorumlu olmadığını unutmayın.

Dikkat!
Aşırı ısınma nedeniyle hasar tehlikesi!

0020238978_00 Kullanma ve devreye alma kılavuzu, Maxi Condense 128 M-S
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Kazanı normal olarak çalışırken (brülör
ateşlenmişken) hiçbir zaman açmakapama düğmesini kullanmak suretiyle
aniden güç beslemesini keserek kapatmayın. Bu birincil eşanjörde anormal ve
aşırı ısınmaya neden olabilecektir. Kapatmak için bir oda termostatı veya
uzaktan kumanda kullanın (ısıtma sistemi açıkken).

7.2 Elektriksel bağlantılar
Dikkat!
Elektrik sistemi üzerinde sadece kanun
hükümleri ve güvenlik kurallarına özellikle dikkat eden yetkili personel çalışabilir.

7.2.2 Termoregülatörlere bağlantı
MAXI CONDENSE 128 M-S ısıtma birimleri
aşırı derecede kullanışlı, değişik sıcaklıklarda
çalışan üç bağımsız sistemi işletebilecek kabiliyetteki bir kontrol ve işletim sistemiyle donatılmıştır. Terminal kartı üzerindeki belli noktalara çıkış sinyalini bağlamak için kullanılan prosedür ilerleyen sayfalarda gösterilecektir (Şekil
18'e bakın).
H05-VV-F tipinde 5 mm minimum dış çapa
sahip olan kablolar ve uygun iletken kesiti,
kabloların kablo rehberlerine takılmasına dikkat
ederek, termoregülasyon ve düşük voltajlı sistemler için kullanılabilir.

7.2.3 Pompalarla bağlantı
MAXI CONDENSE 128 M-S ayarlama sistemi
aynı anda en fazla üç sirkülatörü yönetebilir.

Dikkat!
Kabloları cihaz içerisinde her zaman
doğru konumda olduğundan emin olunması için tasarlanan kendi kablo kelepçeleriyle kilitleyin.

7.2.1 Ana şebekelere bağlantı
Tek bir MAXI CONDENSE 128 M-S kurulması
durumunda, bağlantılar elektriksel güvenlik
üzerine yürürlükte olan düzenleyici hükümlerle
uyumlu olarak, H05-VV-F-3GI çoklu polar kaplamalı kabloyla ve neme, aşınmaya ve kazara
temasa karşı korunan minimum 1,5 mm2 kesite
sahip bir iletkenle gerçekleştirilmelidir. Cihazın
içine doğru olarak yerleştirildiğinden ve yüksek
sıcaklıktaki parçalarla (brülörler vb.).temasını
engellediğinizden emin olmak için kabloyu
kablo kelepçesiyle ve sağlanan sabitleyicilerle
sabitleyin.

Dikkat!
Topraklama iletkeni diğer iletkenlerden
(faz, nötr) uzun olmalıdır; böylece iletken
kabloları güç kablosu fişten çıkarıldığında gerilimi ilk hisseden kablolar olur.
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Dikkat!
Sistemin kendi sirkülatörüyle güçlendirilmiş düşük sıcaklık devresine sahip olduğu ve aynı zamanda sistemde bir ana
pompanın kurulu olduğu durumda, iki cihazdan hangisinin sistem elektroniği tarafından kontrol edileceğini seçmek gereklidir. Bu işlem, sistemin hizmete alınması sırasında uygun bir parametreyi
ayarlamak üzere DD tarafından yetkilendirilmiş olan bir teknik servis tarafından yapılır (özellikle parametreler listesindeki no. 34).

Dikkat!
Pompalar veya diğer harici parçalar özel
bir röle/değiştirme anahtarı kullanarak
Şekil 17'de gösterildiği gibi yapılacaktır.
Terminal kartını röleye bağlamak için dış
çapı en az 6 mm olan ve yeterli bir iletken kesiti olan H05-VV-F tipinde bir kablo kullanın (özel bir harici kart içerisinde
yuvalanmak üzere) ve kablo rehberine
sabitlemek için dikkatli olun.
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Şekil 17

Şekil 18
AÇIKLAMALAR
Kod

Bağlantı Teli (atlatıcı)
no.

Tanım

S1

J11 1-2

Akış sıcaklığı algılayıcı
(HT)

SB

J11 (3-4)

S2

J11 (5-6)

Su tankı sıcaklık algılayıcı
Akış sıcaklığı algılayıcı
(LT)

SE

J11 (7-8)

Harici sıcaklık algılayıcı

T1

J12 (9-10)

Oda termostatı (HT)

T2

J12 (11-12)

Oda termostatı (LT)

AI

J12 (13-14)

0-10V analog cihazı

CR

J12 (15-17)

Uzaktan kumanda

AL

J8 (18-19)

Alarm sinyali

VM

J9 (20-22)

Karıştırma valfi

P3

J10 (23-24)

LT sistem sirkülatörü

P1

J10 (25-26)

HT sistem sirkülatörü

P2

J10 (27-28)

Sıcak su sirkülatörü
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Şekil 19
Örneğin düşük sıcaklık sirkülatörünü bir zamanlayıcıya ve/veya harici bir oda termostatına
bağlayarak elektriksel kurulum Şekil 18'de
gösterilen şekilde olacaktır. Bu cihaz, ilgili
elektriksel yükün devre kartı üzerindeki sigortadan geçmemesi koşuluyla sirkülatörlerin
(harici cihazlar) direkt olarak ana şebekeden
güç almasını sağlayacaktır. Dahası, acil durum
modu durumlarında, sirkülatör işlevselliği devre
kartı üzerindekinden bağımsız olarak 0, 1,
AUTO manüel cihazı tarafından kontrol edilebilir. Yukarıdaki sebeplerden dolayı kesinlikle
kullanılmalıdır. Güç kablosu türünden çift kutuplu bir kablo kullanın (bileşenin imalatçısı
tarafından aksinin istenmediği takdirde).

7.2.4 Oda termostatlarına bağlantı
(açık/kapalı)
Yüksek sıcaklık oda termostatını 9 ve 10 numaralı terminallere bağlayın (Şekil 18).
Düşük sıcaklık sistem termostatı bunun yerine
11 ve 12 numaralı terminallere bağlanmalıdır
(Şekil 18).

7.2.5 Hava sıcaklığı algılayıcıya
bağlantı
Eğer bir hava termoregülatörü kullanmak istiyorsanız, harici algılayıcı (isteğe bağlı) 7 ve 8
numaralı terminallere bağlanmalıdır (Şekil 18).
Harici algılayıcı, kuzey ve kuzeydoğuya bakan
bir dış duvarın üzerine en az 2,5 m'lik bir yüksekliğe ve pencerelerden, kapılardan ve havalandırma yollarından uzağa yerleştirilmelidir.
Algılayıcı direkt güneş ışığına maruz bırakma28

yın. Eğriyi ayarlamak veya iklimsel işlevi hariç
tutmak gerekliyse, DD tarafından yetkilendirilmiş bir teknik servise başvurun.
Tüm algılayıcılar için geçerli olan dönüşüm
tablosu
Ölçülen sıcaklık (°C) - Algılayıcıların dirençleri(Ω).
T(°C)

R(Ω)

T(°C)

R(Ω)

T(°C)

R(Ω)

T(°C)

R(Ω)

-20

67739

13

15912

46

4751

79

1717

-19

64571

14

15289

47

4595

80

1669

-18

61568

15

14694

48

444

81

1622

-17

58719

16

14126

49

4300

82

1577

-16

56016

17

13582

50

4161

83

1534

-15

53452

18

13062

51

4026

84

1491

-14

51018

19

12565

52

3897

85

1451

-13

48707

20

12090

53

3773

86

1411

-12

46513

21

11634

54

3653

87

1373

-11

44429

22

11199

55

3538

88

1336

-10

42449

23

10781

56

3426

89

1300

-9

40568

24

10382

57

3319

90

1266

-8

38780

25

9999

58

3216

91

1232

-7

37079

26

9633

59

3116

92

1199

-6

35463

27

9281

60

3021

93

1168

-5

33925

28

8945

61

2928

94

1137

-4

32461

29

8622

62

2839

95

1108

-3

31069

30

8313

63

2753

96

1079

-2

29743

31

8016

64

2669

97

1051

-1

28481

32

7731

65

2589

98

1024

0

27279

33

7458

66

2512

99

998

1

26135

34

7186

67

2437

100

973
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25044

35

6944

68

2365

101

948

3

24004

36

6702

69

2296

102

925

4

23014

37

6470

70

2229

103

907

5

22069

38

6247

71

2164

104

879

6

21168

39

6033

72

2101

105

857

7

20309

40

5828

73

2040

106

836

8

19489

41

5630

74

1982

107

815

9

18706

42

5440

75

1925

108

796

10

17959

43

5258

76

1870

109

776

11

17245

44

5082

77

1817

110

757

12

16563

45

4913

78

1766

7.2.6 Donmaya karşı koruma
Isıtma biriminin elektronik kontrolü, donmaya
karşı bir koruma işlevi içerir. Akış sıcaklığı
minimum bir değerin altına düşerse, işlevsel
parametreleri ayarlamak için kullanılan prosedüre göre brülörler minimum güçte çalışmaya
başlar. Donmadan koruma modu harici algılayıcı (aletle birlikte tedarik edilen) kazana bağlı
olmasa dahi etkinleştirilir: Parametre 14 (MI1
yüksek sıcaklık sistemiyle ilişkili olan) ve parametre 22 (MI2 düşük sıcaklık sistemi) aslında
varsayılandır ve hava işlevine ayarlanır. Algılayıcı bağlanmak istenmezse, sorunlardan sakınmak için kazan sabit bir noktada çalıştırılmalıdır. Parametre 14 ve 22 ayarları sadece
DD tarafından yetkilendirilmiş bir teknik servis
tarafından değiştirilebilir.

Dikkat!
Donmadan koruma sisteminin çalışabilmesi için cihazın güç ve gaz bağlantıları
çalışır konumda ve su sistemi doğru bir
basınçta olmalıdır.

Dikkat!
Projeden sorumlu kişinin gerekli gördüğü
yerde Glikol sistem için bir katkı maddesi
olarak kullanılabilir (azami %50'ye kadar), ancak Glikol‘un akışkanın özgül
ısısını değiştirdiğinden dolayı verimliliği
oldukça düşürdüğü ve pH'ı değiştirebildiğinden sistemin bazı parçalarının hasar görmesine yol açabileceği unutulmamalıdır.

7.2.7 0-10V Harici termoregülatöre
bağlantı
0–10V sinyali kullanan harici bir termoregülatör
bağlantısı çıkış sinyalini terminal 13 ve 14'e
bağlayarak kullanılabilir (Şekil 18).

7.2.8 Alarm cihazına bağlantı
Herhangi bir teknik hatanın uyarısını vermek
için sesli (öten) veya görsel bir alarm cihazı
özel bir çıkışla kazanın terminal kartı üzerinde
bağlanabilir. Alarm cihazı terminal 18 ve 19'a
bağlanmalıdır (Şekil 18).

7.2.9 Uzaktan kumandanın bağlanması
Eğer çok işlevli uzaktan kumandayı kullanmak
istiyorsanız, bağlantısını terminal 15, 16 ve
17'ye yapın (Şekil 18).

7.3 Acil durum modu
MAXI CONDENSE 128 M-S elektronik kontrol
sistemi, Master devre kartı arızası durumunda
etkinleştirilen, "Acil Durum" adında işlevsel bir
mod içerir.
Master devre kartı aslında sistemin varsayılan
olarak imalatçı tarafından ayarlanan bir akış
sıcaklığıyla çalışmasına imkân vermek için
hariç tutulabilir; bu ısıtma biriminin devamlı
hizmet vermesini garanti eder.

Dikkat!
Elektrik sistemi üzerinde yalnızca kanun
hükümlerine göre ve güvenlik kurallarına
özellikle dikkat eden yetkili personel çalışabilir.
"Acil Durum" işlevini etkinleştirmek için aşağıdaki prosedüre uyulmalıdır:
► Master devre kartından 4 kutuplu J14
konektörünün bağlantısını kesin (Şekil
20'ye bakın);
► Isıtma birimi slave devre kartındaki
dört J17 anahtarının tümünü KAPALI
konumuna ayarlayın (Şekil 21);
► Belirli röleleri/değiştirme anahtarlarını
kullanarak sistemdeki tüm
sirkülatörlere direkt olarak ana şebekeden güç sağlayın edin;
► Terminal X1 veya terminal X2'yi (bu
prosedürün ilk adımında bağlantısı kesilen J14 konektör kablolamasının parçası olan) 24 V AC bir güç kaynağına
bağlayın (Şekil 22'ye bakınız).

Dikkat!
Çoklu MAXI CONDENSE 128'lerin seri
bağlantı yapılması durumunda, basamaklı bağlantının başlangıcındaki veya
sonundaki serbest kalan terminale 24 V
güç verin (Bölüm 7.4.2'ye bakınız).
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7.4 Çoklu MAXI CONDENSE 128’ün
seri kurulumu
7.4.1 Ana şebekeye bağlantı

Şekil 20

MAXI CONDENSE 128 M-S'in kart üstü elektroniğine entegre olmuş çoklu işlevlerden birisi,
çoklu modüllerin toplam güç düzeyi 115
kW’den fazla olan ısıtma birimlerinin uygulanmasını sağlamak için seri olarak kurulmasını
mümkün kılar. Bu tipte bir sistemin sadece bir
tane MAXI CONDENSE 128 M-S'i vardır ve
gerekli olan diğer MAXI CONDENSE 128'lerin
aksine bu bir master kontrol birimiyle donatılmıştır.
Seriyi oluşturan ısıtma birimlerinin kablolarını
Şekil 23'te gösterilen diyagrama göre bağlayın.
Seriyi oluşturan ısıtma birimlerinin ayarları için
Bölüm 9.1'e başvurun.

7.4.2 Seri bağlantı

Şekil 21

Seri için referans alınacak ve master devre
kartına ve kontrol paneline sahip olacak kazanı
(master) seçin. Sirkülatörler, besleme sondası
ve olası bir kazan sondasının kablolarının
uzunluğunu en aza indirmek için master modülünü, sistem beslemesinin yanına konumlandırmanız önerilir.
Tüm seri modülleri güç kaynağına ve hidrolik
devrelere bağlanmalıdır.
Bağlantı bir kez tamamlandığında serideki tüm
kazanlar:
‒
‒
‒

elektrik gücü alacaktır;
seri bir kabloyla birlikte bağlanacaktır;
referans kazan aracılığıyla sondalara,
sirkülatörlere vs. bağlanacaktır.

Elektrik kurulumunu tamamlamak için bloğun
ve bireysel slave'lerin adresini ayarlamak gereklidir (Bölüm 9.1'e bakınız).

Şekil 22
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Şekil 23

7.5 Besleme sondasının konumlandırılması
Tek bir kazanın mı veya bir kazanlar serisinin
mi kurulduğuna bakmaksızın, besleme sondası
her zaman suyun akış yönünde en aşağıdaki
çukura kurulmalıdır. Açıkça, çoklu kazanlar seri
olarak bağlanırsa sonda, sistem beslemesine
en yakın olan kazanın yanına konumlanmalıdır
(referans kazan). Besleme sondası tarafından
okunan sıcaklık değişikliği master referans
kazanındaki devre kartı tarafından gönderilen
sinyallere dayalı olarak tüm kaskad ısıtma
elemanlarını ateşleyecek, kapatacak veya
düzenleyecektir. Kurulumcu, sondayı su akışının yönüne göre sistem beslemesine en yakın
olan çukurun içine yerleştirmekten sorumludur.

8

Gaz ana girişine bağlantı
Dikkat!
Kullanılan gazın kazan için gerekli olanla
uyuştuğunu kontrol edin (kazan veri levhasına bakın).

Dikkat!
Hiçbir zaman ve hiçbir durumda gerekli
olandan farklı yakıtlar kullanmayın.

Dikkat!
Gazmetrenin kapasitesinin kendisine
bağlı olan tüm cihazların eşzamanlı olarak kullanılabildiğini garanti ettiğini kontrol edin. Kazanın gaz beslemesine yapılan bağlantısı geçerli düzenlemelere göre yürütülmelidir.

Kazanın kapatıldığı giriş basıncının aşağıdaki
referans değerlerine sahip olduğunu kontrol
edin:
► metan beslemesi: optimum basınç 20
mbar
► LPG beslemesi: optimum basınç 35
mbar
Ticari LPG normalde G30 (bütan) ve
G31 (propan) karışımından oluşur, bireysel gazlar için tedarik basıncı G30
için 28/30 mbar ve G31 için 37
mbardır.
Kazan işletimi sırasında giriş basıncının azalabilmesi normal olmasına rağmen basınç dalgalanmalarının aşırı olmadığı kontrol edilmelidir.
Değişimlerin miktarını sınırlandırmak için, kullanılacak gaz besleme borusunun çapı,
gazmetreden kazana kadar borunun kendisinin
uzunluğu ve yük kaybına dayalı olarak uygun
şekilde tanımlanmalıdır.

Dikkat!
Donma nedeniyle hasar tehlikesi!
Gaz dağıtım basıncında bilinen dalgalanmalar varsa, kazanın içerisinde gaz
girişine yukarı yönde bir basınç sabitleyici yerleştirmeniz önerilir. LPG beslemesi yapılması durumunda, çok düşük
dış sıcaklıklarda yakıt gazının donmasını
engellemek için gerekli tüm önlemler
alınmalıdır.

Dikkat!
Eğer kazanın diğer bir gazlı yakıta adapte edilmesi gerekiyorsa, gerekli değişik-
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Gaz ana girişine bağlantı
leri yapmak için DD Müşteri İletişim Merkezi ile temas kurun.

15 metreden fazla

Par. 36=2

Par. 36=4

Dikkat!
Yetersiz nitelik nedeniyle tehlike!
Hiçbir durumda kurulumcu bu işlemleri
gerçekleştirmek için yetkili değildir.

8.1 Gazın değiştirilmesi
Metan-LPG dönüşümü
Isıtma birimi normalde metanla çalışmak için
ayarlanmıştır. Bu ayar, imalatçı tarafından
sağlanan dönüşüm kitleri kullanılarak değiştirilebilir.

Şekil 24

Dikkat!
Bu değişiklik aşağıdaki prosedürlere göre sadece DD tarafından yetkili teknik
servis tarafından gerçekleştirilebilir.
Metandan LPG’ye
Geçiş

LPG’den Metana Geçiş

Gaz musluğunu kapatın.
Kazandan elektrik güç kaynağının bağlantısını kesin

Şekil 25

ÖNEMLİ: Elektrik güç kaynağının cihaz kurulduğunda
kazanın dışına zorunlu olarak takılması gereken
omnipolar anahtardan bağlantısı kesilmelidir.
Kazanın kontrol panelindeki AÇMA/KAPAMA düğmesi kullanılarak kazanı kapatmak cihazı devre dışı
bırakacaktır; ancak bileşenleri çalışır kalacaktır.
Ön paneli sökün
Döner mafsal A üzerinedeki mührü sökün, Şekil 25’te
belirtildiği gibi vidasından çıkarın; bu bağlantı borusundaki valfi fandan ayıracaktır ()
İki bileşeni ayırarak, gazın geçtiği deliği contasıyla
beraber görebilirsiniz.
Sağlanan metal diyafram
B'yi (Şekil 24) iki conta
arasına yerleştirin

İki conta arasında yer
alan metal diyaframı
çıkarın

Döner mafsalı sıkıştırın ve yeniden mühürleyin
Ana güç kaynağını AÇIK konumuna çevirin
ÖNEMLİ: İki oda termostatı girişi üzerinde hiçbir istek
olmadığından emin olun)
Gaz kapatma musluğunu yeniden açın
Parametre 36'yı değiştirmek için (gaz tipi) kontrol
panelini kullanın

Metan ve LPG gazını ayarlamak için kullanılan
ayarlar:
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Kanal uzunluğu

Metan

LPG

15 metreden az

Par. 36=1

Par. 36=3
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Başlatma ve ilk ateşleme

Isıtma biriminin başlatılmasını tamamlamak
için tamamen DD tarafından yetki verilmiş bir
teknik servis tarafından yürütülmesi gereken
aşağıdaki işlemler gereklidir:

Dahası, aşağıdaki tablo bir bloğun içindeki dört
slave'i (1, 2, 3, ve 4 ile belirlenmiş) belirleyen
iki atlayıcının (J10) çeşitli kombinasyonlarını
belirtir:
Atlayıcı J10
Slave Adresi

► Genel kurulum koşullarını kontrol edin;
► Slave adresi ayarı
► İlk ateşleme için yanma analizi

9.1 Slave adres konfigürasyonu
Bu işlem sadece DD tarafından yetkilendirilmiş
bir teknik servis tarafından yürütülebilir.
Sistemi oluşturan her bir slave kontrol birimi,
serideki her slave'de bulunan J10 ve J17 anahtarlarını uygun şekilde konfigüre ederek atanan
bir adres yoluyla, var olan tek master tarafından belirlenebilmelidir. Her bir slave (bulunan
her bir brülör için bir tane) master devre kartı
tarafından doğru sırada tanınabilecek şekilde
konfigüre edilmelidir.
Slave'ler her biri dört slave'den oluşan bloklara
ayrılmıştır ve sistem 15 bloka kadar yönetebilir.
Bu nedenle, aşağıdaki prosedür kullanılarak ve
bir blokun dört birime karşılık geldiği akılda
tutularak adresler her bir slave için konfigüre
edilmelidir:
► Slave'in ait olduğu bloku belirleyin (örneğin blok 1, 2 vs., blok 15'e kadar);
► Slave'in her bir blok içerisindeki konumunu belirleyin (örn. konum 1, 2, 3 veya
4'te);
► Elektrik gücünü (230 V AC - 50 HZ) seriyi yapan her bir MAXI CONDENSE 128
M-S'ye tedarik edin (Bölüm 7.4.1'e bakınız)

Dikkat!
Elektrik sistemi üzerinde kanun hükümlerine göre ve güvenlik kurallarına özellikle dikkat ederek sadece yetkili personel çalışabilir.
Şekil 26'de belirtildiği gibi, blok adresini ayarlamak için, sağda konumlanmış olan anahtara
başvurun (atlayıcı J17), ancak bireysel
slave'ler için (bireysel brülörler) soldaki anahtarı kullanın (atlayıcı J10).

1

2

Kapalı

Kapalı

1

Kapalı

Açık

2

Açık

Kapalı

3

Açık

Açık

4

Aşağıdaki tablo sistemdeki çeşitli blokları belirleyen dört atlayıcının (J17) kombinasyonlarını
gösterir: özellikle seri olarak bağlanmış 60
ısıtma elemanına (brülör) karşılık gelen azami
15 bloklu konfigürasyon gösterilmektedir.
Atlayıcı J17

4’lü
Bloklar

1

2

3

4

Kapalı

Kapalı

Kapalı

Kapalı

Acil
durum

Kapalı

Kapalı

Kapalı

Açık

1. Blok

Kapalı

Kapalı

Açık

Kapalı

2. Blok

Kapalı

Kapalı

Açık

Açık

3. Blok

Kapalı

Açık

Kapalı

Kapalı

4. Blok

Kapalı

Açık

Kapalı

Açık

5. Blok

Kapalı

Açık

Açık

Kapalı

6. Blok

Kapalı

Açık

Açık

Açık

7. Blok

Açık

Kapalı

Kapalı

Kapalı

8. Blok

Açık

Kapalı

Kapalı

Açık

9. Blok

Açık

Kapalı

Açık

Kapalı

10. Blok

Kapalı

Kapalı

Açık

Açık

11. Blok

Açık

Açık

Kapalı

Kapalı

12. Blok

Açık

Açık

Kapalı

Açık

13. Blok

Açık

Açık

Açık

Kapalı

14. Blok

Açık

Açık

Açık

Açık

15. Blok

Tablodaki veriler brülörlerin sayısından bağımsız olarak kullanılabilir: örneğin eğer bir seride
6 blok varsa, 6. blokla ilgili olan sıraya kadar
olan bulunan kombinasyonlar değerlendirilecektir. Açıklık getirilmesi için ardışık bağlantıya
sahip yedi brülörlü bir serinin konfigürasyonu
aşağıda gösterilmiştir.

9.1.1 7 basamaklı ardışık bağlanmış
brülörlü bir serinin
konfigürasyon örneği
Şekil 26

Eğer yedi brülörlü bir seri kuruluyorsa, ilki dört
brülörden ikincisi de üç brülörden oluşur. O
halde, iki blok konfigüre etmeliyiz, adres 1 ve
adres 2'de ve ilk bloktaki brülörler adres 1, 2, 3
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ve 4'e aittir ve ikinci bloktakiler adres 1, 2 ve
3'e aittir (Şekil 29'da gösterildiği gibi).

9.2 Gaz valfi kalibrasyonu
Dikkat!
Yetersiz nitelik nedeniyle tehlike!
Gaz valfi kalibrasyon işleri sadece DD
tarafından yetkilendirilmiş teknik servis
tarafından yapılmalıdır.
Gaz valfini kalibre etmek için gerekli olan prosedür aşağıda verilmiştir:
► Yanma analizörünün egzoz bacası sondasını sürgülü vananın üzerindeki sokete yerleştirin.
► İki oda termostatından talep olduğundan
emin olun. Ateşleme döngüsünden sonra brülörü başlatmada problem olması
durumunda, ayarlama vidalarını tek seferde yaklaşık bir dönüş olacak şekilde
saatin ters yönünde döndürün (Şekil
27'ye bakın).
► S2 (AYARLA/ÇIKIŞ) ve S4 (+) tuşlarına
birlikte 5 saniye basarak kontrol panelinden brülörü maksimum güce alın. Bu
maksimum hızı S4 ile seçmenizi mümkün kılacaktır (par. no. 15). Sistemdeki
tüm fanlar ayarlanan hızda dönecektir ve
bu bilgi soldan ilk basamakta gösterilecektir. H = Azami hız. Diğer 2 basamak
akış sıcaklığını gösterecektir (ör:
T1=80°C).
► Yanmayı Şekil 27'de gösterilen vidalarla
oranlı CO2 değerine ulaşana kadar ayarlayın (tabloya bakın); vidaları saat yönüne çevirmek bu değeri düşürür; gaz akışı
kapasitesini arttırmak için saatin tersine
ve azaltmak içinse saat yönüne çevirin.
► Kazanı düzenli olarak maksimum güçte
çalışması için bırakın, sonra gerekirse
kalibrasyonu ayarlayın.
► S5 (-) tuşuna basarak brülörü minimum
güce alın.
► “L” harfi (Düşük=brülör minimum güçte
çalışacak) ekranın solunda belirecektir;
gaz valfi ofset ayarlama vidalarını (Şekil
28'e bakın) aşağıdaki tabloda bulunan
ideal değerlere erişmek için kullanın.
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Gaz

Azami Kapasite

Minimum Kapasite

Metan

CO2=8,9 – 9,1

CO2=8,9 – 9,1

LPG

CO2=10,3 – 10,5

CO2=8,9 – 9,1

Şekil 27

Şekil 28
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Şekil 29

10 Kullanım ve ayarlama
10.1 Kontrol paneli: düğmelerin tarifi
Isıtma birimi MAXI CONDENSE 128 M-S için
kontrol paneli (Şekil 30) Master ısıtma modülünün bir paneli üzerinde yerleşmiştir. Panel
üzerindeki çeşitli düğmeler, basitçe ana sistem
parametrelerini izlemekten ısıtma birimini
konfigüre etmeye kadar sistemin tipine dayalı

olarak geniş bir ölçekte işlevleri içerir. Kontrol
paneli, kullanıcının çeşitli kullanıcı modlarını
girmesine olanak tanımak için tasarlanmıştır;
bunlardan her birinin karşılık gelen işlevler
bulunur ve bunlar bir düğmeye basarak ya da
beraber basılan iki düğmeli bir kombinasyonla
etkinleştirilir. Dahası her bir düğmenin seçilen
kullanıcı moduna dayalı olan belirli bir işlevi
vardır.

Şekil 30
Tuş

Tuş Adı

Tuş Tanımı

S1

Sıfırlama tuşu

Bu, elektronik kartı kalıcı bir blok durumu olduktan sonra serbest bırakır

S2

Ayarma/çıkış tuşu

Bireysel birimler için parametre modunu ve monitör modunu girmek üzere kullanılır

S3

Devre seçim tuşu

Çeşitli master devrelerinin işletim durumlarını görüntülemek için kullanılır
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S4

Arttırma tuşu

Belli bir değeri arttırmak için kullanılır

S5

Azaltma tuşu

Belli bir değeri arttırmak için kullanılır

S6

Onaylama tuşu

Yeni değerleri saklamak için kullanılır

U2

Aydınlatılmış ekran

Kazanın durum bilgilerini görüntüler

U3

Aydınlatılmış ekran

Kazanın durum bilgilerini görüntüler

D4

Yeşil LED

Eğer açıksa sistemin canlı olduğunu belirtir

D5

Kırmızı LED

Eğer açıksa olası bir hatayı gösterir

10.2 Gösterge modu
Kırmızı led, D5, bir birimin kalıcı olarak yakalandığını belirten hatalar durumunda yanar. Böyle bir durumda normal çalışma koşullarını geri getirmek için tek yol masteri veya slave'i sıfırlamaktır.
Yeşil ışık, D4, ana şebekeden gelen gücün AÇIK olduğunu gösterir. 7 segmentteki 3 basamak aşağıdakileri görselleştirir:
Sistem Durumu

Ekran

Isıtma veya sıcak su için istek yok.
Sağdaki iki basamak akış sıcaklığı T1'i gösterir. Örn. T1 =
30°C
1'inci sistem veya 1'inci ve 2'inci sistem için eş zamanlı istek.
Sağdaki iki basamak akış sıcaklığı T1'i gösterir. Örn. T1 =
80°C
Sıcak su veya eş zamanlı işlev için istek.
Sağdaki iki basamak akış sıcaklığı T1'i gösterir. Örn. T1 =
80°C
İlk basamaktan sonraki nokta yanıp söner.
2'inci sistem için istek.
Sağdaki iki basamak akış sıcaklığı T1'i gösterir. Örn. T1 =
80°C
Donma koruması modu AÇIK.
Bu uyarı harici sonda (birimle uygulanan) bağlanmamış olduğu zaman brülörün ateşlenmesi üzerine belirir. (Donma korunması için Bölüm 7.2.6'ya bakınız)

10.3 Çeşitli sistemlerin sıcaklığının ve işlevsel durumunun görselleştirilmesi
Bireysel sistemlerle alakalı olan değerleri görselleştirmek için S3 düğmesine basın ve aşağıda listelenen değerler ardı ardına belirsin.
Sıra

Görselleştirilen Değerler

Ekran

Akış sıcaklığı yüksek T1 sistem
1

Örn. T1 = 80°C
Sıcak su T3

2

(örn. su tankı sıcaklığı = 50°C)
Dış sıcaklık T4

3

4

Örn. T4 = 7°C
Akış sıcaklığı 2'inci sistem veya düşük T6 sistemi
1. sistem oda termostatı açık veya kapalı

5

(örn. Ta1 KAPALI - oF - ; Ta1 AÇIK - on)
2. sistem oda termostatı açık veya kapalı

6
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(örn. Ta2 KAPALI - oF - ; Ta2 AÇIK - on)
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0-10V analog giriş
7

(örn. 5.5V ; 10V karşılık gelen)

Karıştırıcı valf işlevi durumu
8

(örn. KAPALI)

Ana sirkülatör işlev durumu
9

(örn. sirkülatör KAPALI; sirkülatör AÇIK karşılık gelecek şekilde)
İşlev durumu sıcak su sistem sirkülatörü.

10

(örn. sirkülatör KAPALI; sirkülatör AÇIK karşılık gelecek şekilde)
İkincil sirkülatör işlev durumu

11

(örn. sirkülatör KAPALI; sirkülatör AÇIK karşılık gelecek şekilde)
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10.4 Kullanıcı parametresi varyasyonu
Üç kullanıcı parametresi "işlevsel değerler görselleştirme" modundan değiştirilebilir.
‒
‒
‒

Ayar noktası yüksek T ısıtma sistemi
Ayar noktası sıcak su sistemi
Ayar noktası düşük T ısıtma sistemi

S3 düğmesine basılması
‒
‒
‒

aşağıda listelenen değerleri gösterir:

T_akış_yüksek T. ısıtma sistemi (pos.1);
T_sıcak su (pos.2);
T_besleme_ısıtma devresi Düşük T. (pos.4).

Yukarıda bahsedilen üç değerin birisini değiştirmek için aşağıda verilen prosedürü izleyin.
S2 düğmesine basın

: ilgili değer belirecek ve sağdaki iki basamak yanıp sönecek.

Eğer değerin değiştirilmesi gerekmiyorsa, yeniden gösterge moduna geçmek için S2'ye bir daha basın. Eğer değerin değiştirilmesi gerekiyorsa, istenilen değer ekranda belirene kadar S4 ve S5'e basın.
Yeni değeri hafızaya almak için S6'ya (Prog./OK) basın. Ekrandaki değer yanıp sönmeyi bırakacak ve
ekran yeniden gösterge moduna geri gidecektir.
Örnek için aşağıda düşük sıcaklık ısıtma sisteminin ayarlama noktası değerini 50'den 40 °C'ye değiştirmek için olan prosedürü gösteren bir tablo vardır.
Sıra

Prosedür

1

Örn. yüksek sistem 80° C için ekranda okunan değer

2

Gösterge moduna girmek için S3
düğmesine basın, tekrar basın ve ayar değerini
göstermek için 6 basamağın ilkine gidin (örn. 50° C)

3

4

Ekran

(Ayarla/çıkış) düğmesine basın

S2

Ayarlama noktasını istenilen değere değiştirmek için (örn. 40°C) S5
basın

5

Yeni değeri hafızaya almak için S6

(-) düğmesine

(Progr/OK) düğmesine basın

3 saniye sonra ekran yeni ayar noktasıyla gösterge moduna geri dönecektir

6

S2'ye bastıktan 10 saniye sonra bir değişiklik yoksa, (ayarlanan değere karşılık gelen istenilen değer)
ekran gösterge modu işlevine geri döner.
+ ve - düğmelerine bastıktan sonra hiçbir işlem yoksa, bir dakika sonra ekran gösterge moduna geri
dönecektir. Seçilen yeni değer hafızaya alınmaz.

10.5 İzleme modu
İzleme moduna girmek için S2

(Ayarla/çıkış) düğmesine basın.

Bu bireysel birimlerin işlevsel durumunu kontrol etmek veya görüntülemek için kullanılır (adresler 1 60 arasında). Aşağıdaki prosedür izleme moduna nasıl girileceğini gösterir.
Sıra

İşlemler

1

80° C'deki geçerli T1 konumundan

2

38

S2

Ekran

(Ayarla/çıkış) düğmesine 5 saniye basılı tutun. Ekran, değerleri veya birim 1'in
işlevsel durumunu okumanın mümkün olduğunu gösterir.
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İşlevsel parametrelerin kurulması
İstenilen birimin değerlerini kaydırmak ve okumak için (örn. şek., birim 19) S4 (+) veya
3
S5 (-)
Ekranda S3
4

düğmesine basın

(ok) düğmesine basıldığında seçilen birimin ilk değeri gösterilir. Aynı S3

düğmesine basmaya devam etmek ardışık gelen değerleri görüntüler, (örn. şekil,
1'inci değer - akış sıcaklığı NTC 70 °C).
İzleme modundan çıkmak için S2
(Ayarla/çıkış) düğmesine basın. Eğer 5 dakika
içerisinde basılmazsa veya hiçbir işlem yapılmamışsa görüntü görüntüleme modu işlevine
geri

5

Her bir tek birim için aşağıdaki değerler S3

(ok) ile görselleştirilebilir.

Sıra

Boyutlar

1

Akış sıcaklığı (örn. 70° C)

2

Akış sıcaklığı (örn. 50° C)

3

Akış sıcaklığı (örn. 60° C)

Ekran

İyonlaştırma akımı (endeks 0'dan 99'a kadar)
4

Örn. şekil İyonlaştırma akım endeksi 44.
Fan PWM sinyali (%).

5

Eğer PWM = %100 ise görüntüde 99'a karşılık gelir. Örn. şekil %66 ile.

6

Akış metre bağlantısı açık ve kapalı (örn. şekil bağlantı açık sonra bağlantı kapalı)

7

Sirkülatör veya motor tahrikli valf bireysel birimi açık/kapalı. (örn. şekil sirkülatör açık
sonra sirkülatör kapalı)
İlk denemede azami iyonlaştırma akımı (sınır 0'dan 99'a kadar). Örn.

8

şekil Ekranda azami iyonlaştırma akımı değeri 80.
Birimin çalıştığı saat sayısı (0'dan 9999 saate kadar).

9

Örn. şekil 8050 saat: ilk binler ve yüzler ve sonra onlar birbiri ardına belirecek ve ekranda
birleşecektir

11 İşlevsel parametrelerin kurulması
Merkezi sistemin yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık devreleri ile kullanım suyu devresinin işlevleri, işlevsel parametreler, kart üzerinden belirlenerek ayarlanabilir.
İlk üç değer kullanıcı tarafından ulaşılabilir durumda olup, sonraki değerlerin girilmesi için şifre kullanılması gerekir.
Kullanıcı değerlerine ulaşabilmek için, aşağıdaki değerleri gösterecek olan “SEL” tuşuna basın
‒
‒
‒

Yüksek sıcaklık devresinin çıkış suyu sıcaklığı T1
Kullanım devresinin sıcaklığı T3
Düşük sıcaklık devresinin çıkış suyu sıcaklığı T6

Karşılık gelen ayar noktalarını değiştirmek için:
"MODE" tuşuna basın, karşılık gelen değer gösterilecek ve sağdaki iki basamak yanıp sönecektir;
İstenen değere ulaşana kadar "+/-" tuşuna basın. Yeni değeri kaydetmek için "MEMO" tuşuna basın.
Gösterilen değer yanıp sönmeyi bırakacak ve 3 saniye sonra geçerli olacaktır.
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Tüm parametrelerin ve varsayılan değerlerin detaylı bir tanımı için sayfa 48'e bakın.

11.1 Merkezi ısıtma parametrelerinin ayarlanması
Merkezi ısıtma için aşağıdaki işlevler ayarlanabilir:

1 Ayarnoktası_T_MI_Yüksek

Yüksek sıcaklık devresindeki ayar noktası (parametre 1)
Eğer işletim modu "sabit ayar noktası"na ayarlıysa (par. 14=MI_tip_yüksek = 0), bu hedef sıcaklıktır.
Eğer işletim modu "iklim kontrolü"ne ayarlıysa (par.14=1), bu minimum dış sıcaklık için maksimum hedef sıcaklıktır (T_çıkış_min=par.37, 0 °C’ye ön ayarlıdır).
Parametre 18 (T_MI_Yüksek_dip, 50 °C’ye ön ayarlıdır) maksimum dış sıcaklık için minimum
ayar noktasını tanımlar (T_çıkış_maks,18 °C’ye ön ayarlıdır).
Par. 17 tarafından ayarlanan üst limitle 70 °C'ye ön ayarlıdır (T_MI_yüksek_limit, 80 °C'ye
ön ayarlıdır).

Şekil 31

2 Ayarnoktası_T_MI_Düşük

Düşük sıcaklık devresinde ayar noktası (parametre 3)
Eğer işletim modu "sabit ayar noktasına" ayarlıysa (par. 22=MI_tip_düşük=0), bu hedef sıcaklıktır.
Eğer işletim modu "iklim kontrolüne" ayarlıysa (par.22=1) bu minimum dış sıcaklık için azami
hedef sıcaklıktır (T_çıkış_min=par.37, 0 °C’ye ön ayarlıdır).
Parametre 24 (T_MI_Düşük_dip, 25 °C’ye ön ayarlıdır) azami dış sıcaklık için minimum ayar
noktasını tanımlar (T_çıkış_maks,18 °C’ye ön ayarlıdır).
Par. 23 tarafından ayarlanan üst limitle 40 °C'ye ön ayarlıdır (T_MI_düşük_limit, 50 °C'ye
ön ayarlıdır).
Sonuç olarak, her bir devre sabit bir ayar noktasıyla veya ayarlı bir iklim kontrol eğrisini kullanarak çalışabilir.
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Şekil 32

3 MI_Önceliği

Merkezi ısıtma önceliği (parametre 16)
Eğer 0'a ayarlıysa sistem merkezi ısıtma önceliği olmaksızın çalışır, bu durumda yüksek sıcaklık
ve düşük sıcaklık devreleri paralel olarak hizmet verir.
Eğer 1'e ayarlıysa, düşük sıcaklık devresinden gelen istek ihmal edilir ve karşılık gelen pompa
kapalı kalır.
Düşük sıcaklık devresinden gelen istek sadece yüksek sıcaklık devresi kapalıyken kabul edilir.
Eğer 2'ye ayarlıysa düşük sıcaklık devresinin önceliği vardır.
0'a ön ayarlıdır.
sistem ısıtma talebi düşük olduğunda
11.2 Kullanım suyu parametrelerinin
merkezi ısıtma işlevine de hizmet edebiayarlanması
lir.
Sistem aşağıdakiler doğruysa ısıtma taKullanma suyu devresi için aşağıdaki fonksiyonlar
lebine yanıt verir:
ayarlanabilir:
(Ayarnoktası_MI – 50 °C) < Manifold
sıcaklığı < (Ayarnoktası_MI + 1 °C)

1 Ayarnoktası_KS
Bu sıcak kullanma suyunun üretimi için
sıcaklık değeridir. Maksimum limit par. 8
tarafından ayarlanır (T_KS_limit, 60
°C'ye ön ayarlıdır).

2 KS_Tipi

3

Saklama ısıtıcısının tipi (parametre 6)
0 = KS hizmeti yok
1 = Sondalı hızlı ısı eşanjörü
2 = Sondalı saklama ısıtıcısı
6 = Termostatlı saklama ısıtıcısı. Termostatlı saklama ısıtıcısı için, girişin kapalı devre olması durumunda sıcak kullanma suyu talebi etkinleştirilir, açık olması durumunda ise talep mevcut değildir.
0'a ön ayarlıdır.
KS_Önceliği
Sıcak kullanma suyu önceliği (parametre 9)

Ayarnoktası_MI = Ayar noktası yüksek
veya düşük sıcaklık devresinde, talebe
göre.
1 = Önceliği B’ye kaydırma
Bu işlevin amacı sistemin merkezi ısıtma
hizmetini çok uzun süre durdurmamasını
garanti etmektir.
Sistem aşağıdakiler doğruysa ısıtma talebine yanıt verir:
(Ayarnoktası_KS + T_Tank_ekstra) –
50 °C < Manifold sıcaklığı <
(Ayarnoktası_KS + T_Tank_ekstra) + 1
°C
T_tank_ekstra = Par. 10 = 30 °C'ye ön
ayarlıdır.
2 = Mutlak öncelik (yalnızca kullanım
suyu hizmeti)
0'a ön ayarlıdır.

0 = Önceliği A’ya kaydırma
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11.3 Sıcaklık kontrolünün ayarlanması
1 Azaltma_Yüksek
YÜKSEK SICAKLIK devresi için azaltma
işlevi (parametre 21)

İki durum mümkündür:
‒ Sabit ayar noktasıyla işletim, Par.
14=0
‒ İklim kontrolüyle işletim Par. 14=1
Sabit ayar noktasıyla işletim, Par. 14=0

Yüksek sıcaklık devresindeki azaltmanın
etkisiz hale getirilmesi ile, Par. 21=0,
yüksek sıcaklık devresindeki termostat
kapandığında, ısıtma talebi sinyali oluşturulur. Açıldığında ise sistem durur.
Üçüncü pompa için parametre 0’a ayarlı
ise (Par. 34=0), master kontrolör, yüksek
sıcaklık devresindeki PZ1 pompasını ve
çevrim pompası PZ3’ü çalıştırır; aksi
halde üçüncü pompa kapalı durur.
Yüksek sıcaklık devresi için ayar noktası
Master kontrolöründe ayarlanabilir,
Ayarnoktası_T_MI_Yüksek = Par. 1, 70
°C'ye ön ayarlıdır, 10 °C'den
T_MI_Yüksek_limit = Par. 17'ye kadar,
buna karşılık 80 °C'ye ön ayarlıdır.
Kullanılan ayar noktası parametre 1 için
ayarlanan değer olacaktır.
Brülör “Manifold sıcaklığı ≤ Ayar noktası
– Başlatma histerisisi” durumunda açıktır.
Başlatma histeresisi,
MI_Yüksek_mod_hist_açık = Par. 19, 7
°C'ye ön ayarlıdır, 0 ve 20 °C arasında
ayarlanabilir.
Master kontrolörü ısıtma isteğini her bir
slave kontrolör için bir çıkış gerekliliğine
dönüştürür.
Brülörler “Manifold sıcaklığı ≥ Ayar noktası + başlatma histeresisi” durumunda
kapalıdır.
Durdurma histeresisi,
MI_Yüksek_mod_hist_kapalı = Par. 20,
3'e ön ayarlıdır, 0 ve 20 °C arasında
ayarlanabilir.
Yüksek sıcaklık devresi parametresinde
azaltma etkinleştirildiğinde, Par. 21 ≠ 0,
yüksek sıcaklık termostatı üzerindeki
devre ihmal edilir ve yüksek sıcaklık
devresindeki ısı talebi “Manifold sıcaklığı
≤ Ayar noktası - Başlatma histeresisi”
durumunda mevcuttur.
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Isı talebi “Manifold sıcaklığı ≥ Ayar noktası + Durdurma histeresisi” durumunda
durur.
Bu durumda ayar noktası, yüksek sıcaklık termostatının devresinin kapalı olması halinde parametre 1’in
(Ayarnoktası_T_MI_Yüksek) ayarlanan
değeriyle çakışırken, termostatın açık
olması durumunda “parametre 1 eksi
azaltma” (Ayarnoktası_T_MI_Yüksek –
Azaltma_Yüksek) değer ayarı olarak hesaplanır.
İklim kontrol ile işletim, Par. 14=1

Yüksek sıcaklık devresindeki parametresindeki azaltma 0’a ayarlı ise, azaltma_yüksek = par. 21 = 0, çalışma ayar
noktası dış ortam sıcaklığına göre belirlenmesi haricinde bir önceki paragrafta
belirtilen ile aynı şekilde gerçekleşir.
Dış ortam sıcaklığı = T çıkış_min = par.
37, 0 °C’ye ön ayarlıdır, olduğu takdirde
ayar noktası =
Ayarnoktası_T_MI_Yüksek olur.
Dış ortam sıcaklığı = T çıkış_maks =
par. 38, 18 °C’ye ön ayarlıdır, olduğu
takdirde ayar noktası =
Ayarnoktası_T_MI_Yüksek_dip = par.
18, 50 °C’ye ön ayarlıdır, olur.
Dış ortam sıcaklığının bu iki değer arasında olduğu durumlarda, ayar değeri lineer olarak hesaplanır.
0’a ön ayarlıdır.

2 Azaltma_Düşük

DÜŞÜK SICAKLIK devresi için azaltma işlevi (parametre 25)
Bu paragraf öncekiyle aynıdır, ancak bu
sefer düşük sıcaklık devresi ile ilişkilendirilmiştir.
İki durum mümkündür:
‒ Sabit ayar noktasıyla işletim, Par.
22=0
‒ İklim kontrolüyle işletim Par. 22=1
Sabit ayar noktasıyla işletim, Par. 22=0

Düşük sıcaklık devresindeki azaltmanın
etkisiz hale getirilmesi ile, Par. 25 = 0,
düşük sıcaklık devresindeki termostat
kapandığında, ısıtma talebi sinyali oluşturulur. Açıldığında ise sistem durur.
Master kontrolör, düşük sıcaklık devresindeki PZ3 pompasını çalıştırır.
Düşük sıcaklık devresi için ayar noktası
Master kontrolöründe ayarlanabilir,
Ayarnoktası_T_MI_düşük = Par. 3, 40
°C'ye ön ayarlıdır, 10 °C'den
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T_MI_düşük_limit = Par. 23'ye kadar,
buna karşılık 50 °C'ye ön ayarlıdır.

Ayarnoktası_T_MI_Düşük_dip = par. 24,
50 °C’ye ön ayarlıdır, olur.

Kullanılan ayar noktası parametre 3 için
ayarlanan değer olacaktır.

Dış ortam sıcaklığının bu iki değer arasında olduğu durumlarda, ayar değeri lineer olarak hesaplanır.

Brülör “Manifold sıcaklığı ≤ Ayar noktası
– Başlatma histerisisi” durumunda açıktır.
Başlatma histeresisi,
MI_Düşük_mod_hist_on = Par. 26, 5
°C'ye ön ayarlıdır, 0 ve 20 °C arasında
ayarlanabilir.

0’a ön ayarlıdır.

3 T_çıkış_düzelt
Dış ortam hava sıcaklığının düzeltmesi (parameter 39)
Normalde görüntülenen değer, mikrokontrolör tarafından ± bir düzeltme ölçülen değerdir (Gösterilen sıcaklık =
prob tarafından ölçülen sıcaklık ± düzeltme).

Master kontrolörü ısıtma isteğini her bir
slave kontrolör için bir çıkış gerekliliğine
dönüştürür.
Brülörler “Manifold sıcaklığı ≥ Ayar noktası + durdurma histeresisi” durumunda
kapalıdır.

Okunan dış sıcaklık değeri parametre
39'un değerini değiştirerek düzeltilebilir
(düzeltme için izin verilen limit ± 30
°C'dir). Bu fazda bir referans termometresinin kullanılması önerilir.

Durdurma histeresisi,
MI_Düşük_mod_hist_kapalı = Par. 27,
3’e ön ayarlıdır, 0 ve 20 °C arasında
ayarlanabilir.
Düşük sıcaklık devresi parametresinde
azaltma etkinleştirildiğinde, Par. 25 ≠ 0,
yüksek sıcaklık termostatı üzerindeki
devre ihmal edilir ve düşük sıcaklık devresindeki ısı talebi “Manifold sıcaklığı ≤
Ayar noktası - Başlatma histeresisi” durumunda mevcuttur.

0’a ön ayarlıdır.

4 Yaz Modu

Yaz işlevi (parametre 38)
Yaz modu, dış ortam sıcaklığının, T
dış, parametre 38’de belirtilen sıcaklığa eşit veya bu sıcaklıktan yüksek olması durumunda, sıcak yükseklik ve
düşük sıcaklık devreleri tarafından ve
diğer tesisat devrelerinden alınan talepleri etkisizleştirmek için kullanılır.
Parametre 38, 0-30 °C değerleri arasında ayarlanabilir.

Isı talebi “Manifold sıcaklığı ≥ Ayar noktası + Durdurma histeresisi” durumunda
durur.
Bu durumda ayar noktası, düşük sıcaklık
termostatının devresinin kapalı olması
halinde parametre 3
(Ayarnoktası_T_MI_Düşük) ayarlanan
değeriyle çakışırken, termostatın açık
olması durumunda “parametre 3 eksi
azaltma” (Ayarnoktası_T_MI_Düşük –
Azaltma_düşük) değer ayarı olarak hesaplanır.

0’a ön ayarlıdır (yaz işlemi kapalıdır).

5 T4_donma_koruması

İklim kontrol ile işletim, Par. 22=1

Düşük sıcaklık devresindeki parametresindeki azaltma 0’a ayarlı ise, azaltma_düşük = par. 25 = 0, çalışma ayar
noktası dış ortam sıcaklığına göre belirlenmesi haricinde bir önceki paragrafta
belirtilen ile aynı şekilde gerçekleşir.
Dış ortam sıcaklığı = T çıkış_min = par.
37, 0 °C’ye ön ayarlıdır, olduğu takdirde
ayar noktası =
Ayarnoktası_T_MI_Düşük olur.
Dış ortam sıcaklığı = T çıkış_maks =
par. 38, 18 °C’ye ön ayarlıdır, olduğu
takdirde ayar noktası =
0020238978_00 Kullanma ve devreye alma kılavuzu, Maxi Condense 128 M-S

Donma koruması (parametre 35)
Elektronik kontrolör, duraklama konumunda bile aktif olan bir donma koruma özelliğine sahiptir. Donma koruma
işlevi iki aşamaya sahiptir; ilki pompayı, ikincisi ise pompa ve brülörü çalıştırır.
Manifold sıcaklığı ≤ 5 °C ise veya,
MI_tip=1 ve dış prob bağlı olduğunda,
dış hava sıcaklığı (par. 35) ≤ 3 °C ise,
yüksek sıcaklık devresindeki pompa ve
çevrim pompası çalıştırılır.
10 dakikanın sonunda Manifold sıcaklığı ≤ 5 °C ise, brülör Manifold sıcaklığı
≥ 20 °C olana dek maksimum güçte
çalıştırılır.
10 dakika sonunda Manifold sıcaklığı ≥
5 °C olmasına rağmen, MI_tip=1 (par.
14 veya 22) ve dış prob bağlı olduğunda, dış hava sıcaklığı (par. 35) ≤ 3 °C
43
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ise, pompa dış hava sıcaklığı ≥ 3 °C
olana dek çalışır.

Maksimum sayıda brülörün açık olma modu (par. 33=1)

3’e ön ayarlıdır.

Tüm brülörler, kontrol edilen değerin
manifold sıcaklığı olduğu ve ayarlanan
değerin aktif devreye (yüksek veya düşük sıcaklık devreleri veya kullanım
suyu ayar noktası) karşılık geldiği bir
PID kontrol algoritması tarafından modüle edilir.

6 Güç_kontrol_modu
Seri bağlantı yönetimi (parametre
33)
Sistem tarafından sağlanan gücü yönetmek için iki seri bağlantı stratejisi
mevcuttur. Her iki durumda da, Master
kontrolör yalnızca bir brülör açıkken bir
diğerini başlatabilir.
Eğer master kontrolörün brülör sayısını
arttırması gerekiyorsa, belirli brülörün
başlatılabileceğini, herhangi bir hata ve
kazan sıcaklığının maksimumdan düşük olup olmadığı yönünde, kontrol
eder.
Aksi halde, başka bir brülörü kontrol
eder. Şayet başka bir brülör yoksa,
master, başlatılacak brülör sayısını
azaltır.
Minimum sayıda brülörün açık olma
modu (par. 33=0)
Sistemin çıktısı, kontrol edilen değerin
manifold sıcaklığı olduğu ve ayarlanan
değerin aktif devreye (yüksek veya düşük sıcaklık devreleri veya kullanım
suyu ayar noktası) karşılık geldiği bir
PID kontrol algoritması tarafından modüle edilir. PID sistemi yalnızca başlatılan son iki brülörü, öncesindekiler
maksimumda çalışırken, kontrol eder.
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Manifold sıcaklığının<ayar sıcaklığı–5
°C olması durumunda bir sonraki brülör çalıştırılır.
Master kontrolör 30 saniye bekler ve
ardından eğer Manifold sıcaklığının<ayar sıcaklığı–5 °C ise, bir başka
brülör çalıştırılır.
Manifold sıcaklığının>ayar sıcaklığı+2
°C olması durumunda; son brülör sonlandırılır. Master kontrolör durumu yeniden kontrol etmeden önce 30 saniye
bekler.
İLAVE SERİ BAĞLANTI YÖNETİM
İŞLEVLERİ
Brülör ateşleme sıralamasının değişimi
Master kontrolör açıldığında, adres 1’e
tanımlı brülör sıralamada ilk sıradadır.
24 saat sonrasında, adres 2’ye tanımlı
brülör ilk sırayı alır ve adres 1’e tanımlı
brülör son sıraya geçer.
Başlama/durdurma sayılarının sınırlandırılması

Manifold sıcaklığının<ayar sıcaklığı – 5
°C olması durumunda bir sonraki brülör çalıştırılır ve her ikisi de PID sistemi
tarafından kontrol algoritması tarafından yönetilir.

Her iki stratejide de, her bir başlama
veya durdurma sonrasında, Master’ın
herhangi bir brülörü başlatması veya
durdurması için belirli bir sürenin geçmiş olması gerekir.

Master kontrolör 30 saniye bekler ve
ardından eğer Manifold sıcaklığının <
ayar sıcaklığı – 5 °C ise, bir başka brülör çalıştırılır.

Ani başlatma/durdurma

Birinci brülör maksimum güçte çalışırken, diğer ikisi PID kontrol algoritması
tarafından yönetilir.

Manifold sıcaklığının < ayar sıcaklığı –
70 °C olması durumunda brülörler 2
saniye arayla çalıştırılır.

Manifold sıcaklığının > ayar sıcaklığı +
2 °C olması durumunda; son brülör
sonlandırılır, en son çalıştırılan 2 brülör
PID control algoritması tarafından yönetilir ve öncesindekiler maksimum
güçte çalışır. Master kontrolör durumu
yeniden kontrol etmeden önce 30 saniye bekler.

Manifold sıcaklığının > ayar sıcaklığı +
4 °C olması durumunda brülörler 2 saniye arayla durdurulur.

İki modda da kararlı çalışma koşullarına aniden ulaşma ve kapanmak için bir
işlev mevcuttur.

Düşük yük
Düşük yük işlevi düşük ısıtma ihtiyacı
halinde brülörlerin başlamasını ve
durmasını engeller.
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İşlevle ilgili şartlar, mastera işlevi başlatmak talebi ileten her bir slave devre
kartında kontrol edilir.
Normal çalışma sırasında aktif devredeki ayar noktası yüksek veya düşük
sıcaklık devresindeki ayar noktası veya kullanım suyu ayar noktası) slave
devre kartlarına gönderilir ve ısıtma biriminin sıcaklığı her bir slave devre
kartı tarafından kontrol edilir.
Kazan sıcaklığı > Ayar noktası – 8 °C
ise veya kazan sıcaklığı > 85 °C – 8 °C
ise, brülörü başlatmak için olan sinyal
etkisiz kılınır.
Bir slave devre kartı brülör açıkken üç
kez 85 °C'den fazla bir kazan sıcaklığı
okursa, ısıtma birimi durdurulur ve
başlatma prosedürü yeniden etkinleştirilir.
Acil durum işlevi
Master devre kartı üzerinde hatalar
olması durumunda slave devre kartlarını elle kontrol etmenin iki yolu vardır:
‒ eBUS ve manifold sondasıyla
Sistemden güç kaynağını kesin, VERİ YOLUNU fişten çıkarın. Tüm slave kartlarında
adresi 000000'a ayarlayın (J10
ve J17 KAPALI). Veri yoluna
21-28 Vac güç kaynağı bağlayın.
Manifold Sıcaklığı < Acil Durum Sıcaklığı (Par.40:
70 °C'ye ön ayarlı, 10 ve 80 °C
arasında ayarlanabilir) olması
durumunda tüm brülörler maksimum güçle çalışır.
Manifold Sıcaklığı > Acil Durum Sıcaklığı + 5 °C olması
durumunda tüm brülörler durdurulur.
‒ Bilgisayardan
Sistemden güç kaynağını kesin, VERİ YOLUNU fişten çıkarın ve bilgisayar arayüzünü
bağlayın. Brülörlerin çıkışı
bilgisayar vasıtasıyla direkt
olarak slave kartlarına gönderilebilir.

Yüksek sıcaklık devresindeki oda termostatı ısıtma talebi için ihmal edilir ve
giriş sinyali çıkışı veya sistem ayar
noktasını hesaplamakta kullanılır. Ana
kart üzerinde sadece bir tane analog
giriş vardır (sayfa 54'teki kablolama diyagramında 13, 14 numaralı terminallere bakınız) ve bu aynı zamanda düşük sıcaklık devresinde de kullanılabilir
(Par. 22). Analog giriş devrelerin her
ikisi için kullanılamaz.
ISI ÇIKIŞI İÇİN ANALOG GİRİŞ, PAR.
14=2 (DÜŞÜK SICAKLIK DEVRESİ
İÇİN PAR. 22=2)
Yüksek sıcaklık (düşük sıcaklık) devreleri için olan talep aşağıdaki kurallara
göre yapılır:
0-2 Vdc: Yüksek sıcaklık (düşük sıcaklık) devresinden talep yok.
2-9 Vdc: Isı talebi her bir slave için bir
çıkış talebine dönüştürülür. 2 V'luk bir
giriş minimum çıkışa, 9 V maksimum
çıkışa (Par. 15) karşılık gelir. 2 V ve 9
V arasında çıkış doğrusal olarak hesaplanır. Talebin sonlanması için
histerisis 0.2 V’tur ve bu nedenle talep
2 V’un üstünde aktif olur ve 1.8 V’un
altında biter.
Brülör aşağıdaki durumlar olunca çalışmaya başlar:
Çıkış sıcaklığı ≤
Ayarnoktası_MI_yüksek (par. 1) –
MI_yüksek_mod_hist_on (par. 19)
((Çıkış sıcaklığı ≤
Ayarnoktası_MI_düşük (par. 3) –
MI_düşük_mod_hist_on (par. 26))
Brülör aşağıdaki durumlar olunca durur:
Çıkış sıcaklığı >
Ayarnoktası_MI_yüksek (par. 1) +
MI_yüksek_hist_kapalı (par. 20)
((Çıkış sıcaklığı >
Ayarnoktası_MI_düşük (par. 3) +
MI_düşük_hist_kapalı (par. 27))

Dikkat!
Hata olması durumunda DD ile veya
uygun yetkili bir kişiyle temasa geçin.
Yüksek sıcaklık devresindeki ısı talebinin analog giriş ile yönetilmesi
(par. 14=2 ya da 3)
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Şekil 33

Şekil 34

SICAKLIK İÇİN ANALOG GİRİŞ,
PAR. 14=3 (DÜŞÜK SICAKLIK
DEVRESİ İÇİN PAR. 22=3)
Yüksek sıcaklık (düşük sıcaklık) devreleri için olan talep aşağıdaki kurallara
göre yapılır:

Karışım vanası aşağıdaki parametreler
ile kontrol edilir:
Karış_valf_adım_açık_süre: Par. 28 5
saniyeye ön tanımlı

0-2 Vdc: Yüksek sıcaklık (düşük sıcaklık) devresinden talep yok.

Karış_valf_adım_kapalı_süre: Par. 29
7 saniyeye ön tanımlı

2-9 Vdc: Isı talebi her bir slave için
PID_MI_yüksek (PID_CH_düşük) algoritması tarafından bir çıkış gerekliliğine dönüştürülür. 2 V
T_MI_yüksek_dip, Par. 18
(T_MI_düşük_dip, Par. 24) ayar noktasına, 9 V ise Ayarnoktası_MI_yüksek,
Par. 1 (Ayarnoktası_MI_düşük, Par. 3)
ayar noktasına karşılık gelir. Talebin
sonlanması için histerisis 0,2 V’dur ve
bu nedenle talep 2 V’un üstüne aktif
olurken 1,8 V’un altında durur.

Karış_valf_ara_süre: Par. 30 5 saniyeye ön tanımlı

Brülör aşağıdaki durumlar olunca çalışmaya başlar:
Çıkış sıcaklığı ≤
Ayarnoktası_MI_yüksek (par. 1) –
MI_yüksek_hist_açık (par. 19)
((Çıkış sıcaklığı ≤
Ayarnoktası_MI_düşük (par. 3) –
MI_düşük_mod_hist_açık (par. 26))
Brülör aşağıdaki durumlar olunca durur:
Çıkış sıcaklığı >
Ayarnoktası_MI_yüksek (par. 1) +
MI_yüksek_hist_kapalı (par. 20)
((Çıkış sıcaklığı >
Ayarnoktası_MI_düşük (par. 3) +
MI_düşük_hist_kapalı (par. 27))
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Karış_valf_p_hist: Par. 31 2 °C’ye ön
tanımlı
Karış_valf_durgun_hist: Par. 32 2
°C’ye ön tanımlı
Açılış ve kapanış öncesinde valf, Par.
30’da ayarlanan süre kadar bekler.
Aşağıdaki durumda açılır:
T_düşük giriş sıcaklığı <
Ayarnoktası_düşük – Par. 32
Aşağıdaki durumda kapanır:
T_düşük giriş sıcaklığı >
Ayarnoktası_düşük + Par. 32
Aralıkta valf mevcut konumunu korur.
T_düşük giriş sıcaklığı <
Ayarnoktası_düşük – Par. 31 olması
durumunda Par. 28’e ayarlanan değerin yarısı kadar süre açık kalır.
T_düşük giriş sıcaklığı >
Ayarnoktası_düşük + Par. 31 olması
durumunda Par. 29’e ayarlanan değerin yarısı kadar süre kapalı kalır.
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Şekil 35
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12 Parametre listesi
MAXI CONDENSE 128 M-S için parametrelerin listesi aşağıda verilmiştir. İlk üç parametre için kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilirken, diğerleri için Servis Merkezi’nin aranması gerekmektedir.
Kullanıcı parametreleri
No.

Parameter ismi

Fabrika ayarı

Alt limit

Üst limit

Açıklama
Yüksek sıcaklık sistem ayar noktası

1
Sıcaklık MI1

70 °C

10 °C

Par. 17

Eğer Par. 14=0 ise yüksek sıcaklık sistem ayar noktası
Eğer Par. 14=1 ise yüksek sistemin maksimum sıcaklığı

2

Sıcak su sıcaklığı

50 °C

10 °C

Par. 08

Sıcaklık MI2

40 °C

10 °C

Par. 23

Sıcak su sistem ayar noktası
Düşük sıcaklık sistem ayar noktası

3

Eğer Par. 22=0 ise düşük sıcaklık sistem ayar noktası
Eğer Par. 22=1 ise düşük sistemin maksimum sıcaklığı

Kurulumcu parametreleri – yalnızca Servis Merkezi tarafından değiştirilebilir
No.

Parameter ismi

Fabrika ayarı

Alt limit

Üst limit

Açıklama
Sıcak su sistem konfigürasyonu
0 = sıcak su kapalı

6

Sıcak su modu

1 = problu ani eşanjör (ani su ısıtıcı)
0

0

6

2 = problu su tankı (birikerek sıcak su üretimi)
5 = debimetreli ani eşanjör
6 = termostatlı su tankı

7

Sıc. su mak. pot.

230

1

255

Sıcak su modunda sağlanın gücün ayar noktası

8

Sıc. su mak. sıc.

60 °C

10 °C

80 °C

Sıcak su ayar noktasının maksimum değeri

9

Sıc. su önceliği

0

0

2

Sıcak su sistem önceliği
0-1 = Sıcak su ayarlanan sıcaklığa ulaşana dek ısıtma ile
birlikte çalışır. Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında ısıtma
kapanır ve sıcak su çalışmaya devam eder
2 = Sıcak su önceliği

10

Sıc. artı su tankı

30 °C

0 °C

50 °C

Sıcak su üretmek için akış sıcaklığını saptar. Örn. sıcak su
ayar noktası 50 °C+30 °C. Birincil devre 80 °C.

11

Sıc. su açık fark.

1 °C

0 °C

20 °C

Belirlenen fark sıcak su ayar noktasını aştığında brülör
durur. Örn. 50°C + 1°C =51°C

12

Sıc. su kapalı
fark.

5 °C

0 °C

20 °C

Belirlenen fark sıcak su ayar noktasının altına düştüğünde
brülör ateşlenir. Örn. 50°C - 5°C =45°C

13

Mak. sıc. su. brü.

Mak. (60)

0

60

Sıcak su modunda maksimum çalışan brülör sayısı
Yüksek sıcaklık ısıtma sistemi konfigürasyonu
0 = Sabit noktada sıcaklık

14

MI1 ayarlaması

1

0

3

1 = Dış problu hava
2 = 0-10V: güç (güçte etkili)
3 = 0-10V: sıcaklık (sıcaklıkta etkili)

15

48

Mak. fan hızı

230

1

255

Isıtma gücü ayar noktası
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Kurulumcu parametreleri – yalnızca Servis Merkezi tarafından değiştirilebilir
No.

Parameter ismi

Fabrika ayarı

Alt limit

Üst limit

Açıklama
0 = Fonksiyonel öncelik yok
1 = Yüksek sıcaklık sistem önceliği

16

Isıtma önceliği

0

0

2

Yüksek sıcaklık devresi açık olmadığı sürece brülör daima
yüksek ısıtmada çalışır.
2 = Düşük sıcaklık sistem önceliği
Yüksek sıcaklık devresi açık olmadığı sürece brülör daime
düşük ısıtmada çalışır.

17

MI1 mak. sıcak.

80 °C

10 °C

80 °C

Yüksek sistem için ayarlanabilir maksimum değer.

18

MI1 min. sıcak.

50 °C

10 °C

Par. 1

Yüksek sistem minimum sıcaklık değeri (mak. har. sıcak.)

19

Fark. açık MI1

7 °C

0 °C

20 °C

20

Fark. kapalı MI1

3 °C

0 °C

20 °C

21

MI1 azaltma

0 °C

0 °C

70 °C

Belirlenen değer farkından sonra brülör yeniden ateşler
Örn. 70 °C - 7 °C = 63 °C
Belirlenen değer farkından sonra brülör kapanır.
Örn. 70 °C + 7 °C = 77 °C
Yalnızca yüksek sıcaklık termostatının açık olması halinde
CH1 sıcaklık azaltması (par.1)
0 = Sabit noktada sıcaklık

22

MI2 ayarlaması

1 = Dış problu hava
1

0

3

2 = 0-10V: güç (güçte etkili)
3 = 0-10V: sıcaklık (sıcaklıkta etkili)

23

MI2 mak.sıcak.

50 °C

10 °C

70 °C

Düşük sistem için ayarlanabilir maksimum değer.

24

MI2 min. sıcak.

25 °C

10 °C

25

MI2 azaltma

0 °C

0 °C

70 °C

Yalnızca düşük sıcaklık termostatının açık olması halinde
CH2 sıcaklık azaltması (par.3)

26

Fark. açık MI2

5 °C

0 °C

20 °C

Belirlenen değer farkı düşük sıcaklık sisteminin ayar
noktasının altında ise brülörün yeniden ateşlemesi

27

Fark. kapalı MI2

3 °C

0 °C

20 °C

Belirlenen değer farkı düşük sıcaklık sisteminin ayar
noktasını geçtiyse brülörün kapanması

28

Karışım vanası
açık zaman

5 saniye

0 saniye

255
saniye

Karıştırıcı vananın açılma zamanı

29

Karışım vanası
kapalı zaman

7 saniye

0 saniye

255
saniye

Karıştırıcı vananın kapanma zamanı

30

Karışık vanası
durma sıcaklığı

5 saniye

0 saniye

255
saniye

Karıştırıcı vana bekleme süresi

31

Fark. karışıtırıcı
Açık/Kapalı

2 °C

0 °C

30 °C

Karıştırıcı vana açık/kapalı değer farkı

32

Karışım vanası
durma fark.

2 °C

0 °C

30 °C

Karıştırıcı vana bekleme değer farkı

33

Güç kontrolü

1

0

1

34

Pompa modu

0

0

1

Düşük sistem minimum sıcaklık değeri (mak. har. sıcak.)

0 = minimum sayıda brülöre güç dağıtılır
1 = maksimum sayıda brülöre güç dağıtılır
Üçüncü pompa ayar noktası:
0 = Sistem/çevrim ana pompa
1 = Düşük sıcaklık pompası

35

Donma koruması

3 °C

-30 °C

15 °C

Donma koruması için başlangıç koruması (Not 1)
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Kurulumcu parametreleri – yalnızca Servis Merkezi tarafından değiştirilebilir
No.

Parameter ismi

Fabrika ayarı

Alt limit

Üst limit

Açıklama
1 = Metan ile Egzoz bacası < 15m
2 = Metan ile Egzoz bacası < 15m
3 = LPG ile Egzoz bacası < 15m

36

Gaz tipi

1

1

7

4 = LPG ile Egzoz bacası < 15m
5 = Kent gazı
6 = Gaz F
7 = Gaz G

0 °C

-20 °C

Min. dış hava sıc.

38

Yaz/kış işlevi dış
hava sıcaklığı

0 °C

39

Doğrulama yazısı

0 °C

-30 °C

30 °C

Harici sıcaklık doğrulama faktörü

40

Acil durum sıcak.

70 °C

10 °C

80 °C

Master bozulduğunda slave acil durum sıcaklığı

41

Parametrelerin ilk
durumuna getirilmesi

0

0

1

N. B. Parametre 36 (gaz tipi) fabrika parametrelerine geri
dönmez.

42

Debimetre

1

0

1

0 = slave debimetreyi kontrol edemez

43

Protokol

1

0

1

0 °C

30 °C

Minimum harici sıcaklık (maksimum akış sıcaklığı değeri
ayarı)

37

30 °C

Isıtma devrelerinden gelen taleplerin işlevsiz olduğu dış
ortam sıcaklığı
0 = işlev aktif değil

1 = Slave fabrika parametrelerine döndürülür.

0 = Eko protokolü
1 = Argus linki

Parametre 35 – Donma Koruması
Eğer dış ortam sıcaklığı parametre 35’den (donma koruması) düşükse veya çıkış suyu sıcaklığı 5
°C’den düşükse, üçüncü pompa aktif hale gelir. 10 dakika sonunda T1’in 5 °C’yi aşmayı başaramazsa,
T1 20 °C’ye yükseltilene kadar bir brülör maksimum güçte yanmaya başlar. 10 dakika sonrasında T4
hâlâ parametre 35’in altında ancak T1 5 °C’yi geçtiyse, T4 parametre 35’i geçinceye dek pompa çalışır.

13 Hata Listesi
MAXI CONDENSE 128 M-S’de karşılaşılabilecek A ve E hataları aşağıdaki listede verilmiştir.
Bu bağlamda, E tipi hataların (kısa süreli hata) hata ortadan kalktığı anda otomatik olarak sonlanan
hatalar, A tipi hataların (kalıcı hata) ise problem çözüldükten sonra ancak el ile eski ayarlara döndürme
yoluyla ortadan kalkan hatalar olduğu belirtilmelidir.

13.1 Master devre kartı hataları
Hata

Bilgisayardaki
numara

Neden

Kontroller ve çözümler

A16

10

İç hata

Master devre kartını değiştirin

A18

12

İç hata

Master devre kartını değiştirin

A20

14

İç hata

Master devre kartını değiştirin

Hata

Bilgisayardaki
numara

Neden

Kontroller ve çözümler

E02

51

NTC1 açık (NTC1: çıkış sensörü)

Birincil devredeki çıkış sensörü bağlı değil veya hatalı

E04

53

NTC3 açık (NTC3: kullanım suyu
sensörü)

Kullanım suyu sensörü bağlı değil veya hatalı

E18

67

NTC1 kısa devre (NTC1: çıkış

Birincil devredeki çıkış sensörü kısa devre yapmış
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sensörü)
E20

69

NTC3 kısa devre (NTC3: kullanım
suyu sensörü)

Kullanım suyu sensörü kısa devre yapmış

E23

28

İç hata

Master devre kartını değiştirin

E24

29

İç hata

Master devre kartını değiştirin

E25

0/30

İç hata

Master devre kartını değiştirin

E26

31

İç hata

Master devre kartını değiştirin
Tekil cihazlardaki çift kutuplu anahtarların AÇIK konumunda
olduğunu kontrol edin.
Slave devre kartı adreslerini kontrol edin

E32

33

Slave devre kartı bulunamadı

Slave devre kartı veri yolu bağlantılarını kontrol edin
Master devre kartını değiştirin
Slave devre kartını değiştirin

E34

42

50 Hz hatası

Ana tesisattan gelen frekans 50 Hz değil

13.2 SLAVE devre kartı hataları
Hata

Bilgisayardaki
numara

Neden

Kontroller ve çözümler
Gaz vanasının açık olduğunu kontrol edin. İki ateşleme
elektrodu arasındaki kıvılcımların mevcut olduğunu kontrol
edin
Ateşleme kablosunu kontrol edin

A01

1

5 hatalı ateşleme denemesi

Gaz valfi açılmıyor
Slave devre kartını değiştirin
Sifon içindeki topun sıkışmadığını kontrol edin
Tüm modülün yoğuşma ile dolu olmadığını kontrol edin
Gaz kapama valfinin hatalı olmadığını kontrol edin
Ateşleme elektrotlarını temizleyin

A02

2

Alev iyonizasyon problemleri
nedeniyle birçok ateşleme hatası

Ateşleme elektrotlarını değiştirin
Ateşleme kablosunu değiştirin

A04

A05

4

5

Su tarafı maksimum sıcaklık termostatı bozuk (>90°C). Devre kartı
versiyonu 43

Birincil devrede yetersiz sirkülasyon

Gaz valfi sargısı hatalı

Gaz valfini değiştir

Gaz valfi konektöründe yanlış
temas

Gaz valfi konektörünü kontrol edin

Hatalı gaz valfi konektörü

Gaz valfi konektörünü değiştirin

Brülör açıkken su tarafı maksimum
sıcaklık termostatı bozuk (>90°C)

Birincil devrede yetersiz sirkülasyon

Hatalı maksimum sıcaklık termostatı

Hatalı maksimum sıcaklık termostatı

A06

6

İç hata

Slave devre kartını değiştirin

A07

7

İç hata

Slave devre kartını değiştirin

A08

8

İç hata

Slave devre kartını değiştirin

A09

9

50 Hz hatası

Ana tesisattan gelen frekans 50 Hz değil

A10

10

İç hata

Slave devre kartını değiştirin

A11

11

İç yazılım hatası

Yeniden başlatma tuşuna basın

A12

12

İç hata

Slave devre kartını değiştirin

16

Brülör kapalı iken maksimum
sıcaklık termostat devresi açık

Konektör doğru bağlanmamış veya hatalı

A16
A17

17

Çıkış sensörü sıcaklık sınırı aştı

Her bir birimin su devresindeki akış debisini kontrol edin. Her

Hatalı maksimum sıcaklık termostatı
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Hata Listesi

Hata

Bilgisayardaki
numara

Kontroller ve çözümler

Neden

3

bir birim için 2 m /saattir.
Her bir birimin su devresindeki akış debisini kontrol edin. Her
3
bir birim için 2 m /saattir.

A18

18

Dönüş sensörü sıcaklık sınırı aştı

19

Baca gazı sensörü yüksek sıcaklık
>80°C için arızalı (fan maksimum
hızda çalışıyor)

Eşanjörün baca gazı tarafında yetersiz ısı transferi

A19

20

Gaz valfi kapandıktan sonra alev
çok geç sönüyor

Gaz valfinin doğru çalıştığını kontrol edin

A20
A21

21

İç hata

Slave devre kartını değiştirin

A22

22

Slave kartı 24 saatten fazla E
hatası alıyor

E hatası günlüğünü kontrol edin

A23

23

İç saat hatası

Eşanjörün baca gazı tarafını temizleyin

Gaz valfini değiştirin

Geçiş gücü hatasından kaynaklanabilir
Hata birkaç saniye sonra kayboluyor
Ölçülen fan hızı okunan fan hızına göre çok değişken

A24

24

Fanı kontrol edin

Fan hatası

Fanın elektrik bağlantısını kontrol edin
Fanı değiştirin

A25

25

İç hata

Slave devre kartını değiştirin

Hata

Bilgisayardaki
numara

Neden

Kontroller ve çözümler

E33

33

Canlı ve doğal ters çevrilmiş

Canlı-doğal bağlantılarını düzeltin

Baştan başlatma tuşu hatası

Hatanın kaybolmasını bekleyin

E34

34

30 dakika içerisinde düğmeye 7
seferden fazla basıldı

Hata 40 dakikadan uzun süredir görüntüleniyorsa, slave
devre kartını değiştirin

E35

35

Değişken su basınç anahtarı (açık
devre)

Her bir birimin su devresindeki akış debisini kontrol edin. Her
3
bir birim için 2 m /saattir. Su basınç anahtarını değiştirin (cal
500 l/saat)

E36

36

İç hata

Slave devre kartını değiştirin

E37

37

Alev tespit hatası

Elektrotları temizleyin. Elektrotları değiştirin

E38

38

Baca gazı sensörü kısa devre

Baca gazı sensörü bağlantısını kontrol edin. Baca gazı
sensörünü değiştirin.

E39

39

Baca gazı sensörü devresi açık

Baca gazı sensörü bağlantısını kontrol edin. Baca gazı
sensörünü değiştirin.

E40

40

50 Hz hatası

Ana tesisat güç kaynağının frekansını kontrol edin

E41

41

İç hata

Slave devre kartını değiştirin

E42

42

Çıkış sensörü kısa devre

Çıkış sensörü bağlantısını kontrol edin. Çıkış sensörünü
değiştirin.

E43

43

Çıkış sensörü devresi açık

Çıkış sensörü bağlantısını kontrol edin. Çıkış sensörünü
değiştirin.

E44

44

Dönüş sensörü kısa devre

Dönüş sensörü bağlantısını kontrol edin. Dönüş sensörünü
değiştirin.

E45

45

Dönüş sensörü devresi açık

Dönüş sensörü bağlantısını kontrol edin. Dönüş sensörünü
değiştirin.

E46

46

Çıkış sensörü sıcaklık sınırını aştı

Her bir birimin su devresindeki akış debisini kontrol edin. Her
3
bir birim için 2 m /saattir.

E47

47

Dönüş sensörü sıcaklık sınırını
aştı

Her bir birimin su devresindeki akış debisini kontrol edin. Her
3
bir birim için 2 m /saattir.

E48

48

Baca gazı sensörü sıcaklık sınırını
aştı (fan maksimum hızda çalışı-

Her bir birimin su devresindeki akış debisini kontrol edin. Her
3
bir birim için yaklaşık 2 m /saattir. Eşanjörün su ve baca gazı

52

Kullanma ve devreye alma kılavuzu, Maxi Condense 128 M-S 0020238978_00

Bakım

Hata

E49

Bilgisayardaki
numara

49

Neden

Kontroller ve çözümler

yor)

taraflarını temizleyin

Topraklama bağlantısı kötü veya
hiç yok

Topraklama bağlantısını kontrol edin

14 Bakım
Düzenli bakım yasal bir gerekliliktir. Aynı zamanda kazanın güvenliği, verimi ve dayanıklılığı açısından
esastır. Uygun bakım tüketim ve emisyonu düşük seviyede tutar, kazanın zaman içerisinde kararlı
çalışmasını sağlar.
Cihaz bakımının DD tarafından yetkilendirilmiş teknik servis tarafından gerçekleştirilebileceğini unutmayınız.
Bakım öncesinde yapılacak yanma analizlerinin, gerçekleştirilecek işlemlerin tespiti için önemli bilgiler
sağlayacağını unutmayınız.

Dikkat!
Bakımın tamamlanmasının ardından, orijinal ayarlara geri dönülmeli ve doğru çalışmayı tasdik
etmek için yanma dumanı analizi yapılmalıdır.
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Kablolama diyagramları

15 Kablolama diyagramları
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Teknik detaylar

16 Teknik detaylar
Detaylar

Birim

MAXI CONDENSE 128 M-S

Onayların tipi
Kazan Tipolojisi

B23, B53, B53p

CE Sertifikasyon No

0085CL0333

Boyutlar ve bağlantılar
Yükseklik x Genişlik x Derinlik
Yüksüz kazan ağırlığı

mm

1029x500x570

kg

80

Su kapasitesi

l

25

Su bağlantılarının çapı

in

İç: 2’’ Dış: 1 ½’’
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Müşteri hizmetleri

Detaylar

Birim

MAXI CONDENSE 128 M-S

Gaz manifoldu çapı

in

1’’

Egzoz bacası çapı

mm

110

Yoğuşma gideri çapı

mm

25

Brülördeki ısı gücü (Hs)

kW

25.5 ÷ 127.8

Brülördeki ısı gücü (Hi)

kW

23 ÷ 115

Suya %100 aktarılan nominal güç (80°C –
60°C)

kW

113.4

Suya %100 aktarılan nominal güç (50°C –
30°C)

kW

124.9

Suya %100 aktarılan nominal güç (60°C –
40°C)

kW

119.8

kg/saat

17.2

Nominal güçte verim (80 °C – 60 °C)

%

98.6

Nominal güçte verim (50 °C – 30 °C)

%

108.6

Nominal güçte verim Tm=50 °C (60 °C – 40
°C)

%

104.2

%30’a düşürülmüş yükte verim (80 °C – 60
°C)

%

99.2

%30’a düşürülmüş yükte verim (50 °C – 30
°C)

%

109

%30’a düşürülmüş yükte verim Tm=50 °C (60
°C – 40 °C)

%

105

Gövdesel kayıplar (Tm = 70 °C)

%

0.1

Güç ve verimlilik

Güç ve verimlilik

G20 gazı ile %100 saat başı yoğuşma suyu
üretimi

Enerji verimlilik sınıfı (Direktif 94/42 EEC)

yıldızlar

Güç kaynağı
Gaz kategorisi
Doğalgaz (G20) tüketimi (min/nominal)

II2H3+
3

m /saat

Elektrik güç kaynağı

2.43 / 12.2
230 V – 50 Hz

%100’de çekilen güç

W

150

%30’da çekilen güç

W

50

Durağan halde çekilen güç

W

8

Pa

500

mg/kWh

23 ÷ 130

Yanma verileri
Egzozdaki maksimum baca ucu
Karbon monoksit CO (0% O2) (P min ÷ P
maks)
NOx sınıfı (EN 297’ye göre)

5

Isıtma devresi
Isıtma sıcaklığı ayarı (min / maks)
Mak / min çalışma basıncı

°C

20 / 80

Bar
(kPa)

6 / 0.5
(600 / 50)

17 Müşteri hizmetleri
Servis iletişim bilgilerini,arka sayfada belirtilen adresten veya www.demirdokum.com.tr internet adresinden edinebilirsiniz.
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Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi

18 Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi
► Ambalajı usulüne uygun imha edin.
► Geçerli tüm talimatları dikkate alın.
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Yayınlayan/üretici
Demir Döküm Genel Müdürlük
Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No: 146 – 34688 / Çengelköy – İSTANBUL
Tel: 0216 516 20 00 – Faks: 0216 516 20 01
24 saat Müşteri İletişim Merkezi 444 18 33
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www.demirdokum.com.tr

© Bu kılavuzun veya kısımlarının, telif hakları korunmaktadır ve sadece üreticinin yazılı
onayı ile çoğaltılabilir veya dağıtılabilir.
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