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1. Genel bilgiler 

 

1.1. Amacına uygun kullanım 

 

Huber & Ranner GmbH tarafından teslim edilen cihaz, sadece hava 

arıtması için kullanılabilir. Buna, filtreleme, ısıtma, soğutma, 

nemlendirme, nemini alma ve havanın taşınması dahildir. Bunun 

dışındaki her kullanım, Huber & Ranner GmbH tarafından kesinlikle 

yasaklanmıştır. 

 

 

Cihazın amacına uygun kullanımı için işbu montaj, işletim ve bakım 

kılavuzu da sürekli olarak dikkate alınmalıdır! 

 

 

Teknik veriler 

 

Teknik veriler için cihaz kartlarına bakınız. 

 

 

Teknik sorular için müşteri hizmetleri departmanımız ile irtibata 

geçmenizi tavsiye ederiz. 

Telefon: 0049(0)8531/705-45 

Faks: 0049(0)8531/705-21 

E-posta: kundendienst@huber-ranner.com 

 

 

1.2. Tehlikeler 

 

İşletim esnasında cihazı açmayın veya cihazın içine 

girmeyin!  

Tüm dönen parçaların durması beklenilmelidir. 

 

 

 

Mekanik tehlikeler 

 

- Emme tarafındaki kapılara eliniz sıkışabilir. 

- Boşaltma yönündeki talimatlarda kapılar açılarak çarpabilir. 

- Klapelerdeki arızalı devreler (yüksek basınç veya alçak basınç) 

cihaz parçalarının arızalanmasına neden olabilir. 

- Hava ayar klapeleri ve kilitleme klapeleri hareket ettirildiğinde 

parmaklarınız sıkışabilir. 

- Asla fan, kayış tahriki, ısı geri kazanım ünitesindeki rotorlara 

ellerinizi yaklaştırmayın. 

- Emiş delikleri veya kayış tahriklerinin yakınında bulunan gevşek 

veya üzerinize oturmayan giysiler, hayati tehlikeye neden olan 

yaralanmalara yol açabilir. 

 

 

 

Elektriksel enerjiden kaynaklanan tehlikeler 

 

- Elektrikli parçalar bağlandığında kısa devre tehlikesi vardır. 

- Yüksek gerilim ve yüksek akım nedeni ile sadece gerilim 

olmadan çalışın. 

- Gövdedeki statik yükleme nedeni ile topraklamaya dikkat edin. 

- Tüm kablolar işletime alınmadan önce montaj arızası olup 

olmadığına dair kontrol edilmelidir. 

- Patlayıcı hava taşındığında patlama tehlikesi vardır. 

(bkz. bölüm 8: Patlama koruması) 

 

 

 

Titreşimden kaynaklanan tehlikeler 

 

Her tahrik, kritik bir devir sayısı aralığına sahiptir. 

Rezonans aralığındaki işletimde fan aksamında mekanik arızalar 

meydana gelebilir. 

Devri düzenlenmiş olan tahriklerin rezonans aralığı, işletime alma 

esnasında tespit edilmeli, köprülenmeli ve not edilmelidir. 

 

 

 

İşletim maddeleri/malzemelerden kaynaklanan tehlikeler 

 

- Direkt evaporatör veya kondansatörden gelen soğutucu madde 

doğaya sızmamalıdır. 

Yangın durumunda teneffüs edilmemesi gereken zehirli buhar 

ve dumanlar (yanabilen maddeler) oluşabilir. 

- Dolum, hava tahliye ve boşaltım esnasında bedeninizin tuzlu 

su ile temas etmesini önleyin. Zehirlenme ve yanma tehlikesi! 

Üretici bilgilerini dikkate alın. 

- Kompresör yağı ile dokunulması veya yutulması alerjik 

reaksiyonlara yol açabilir. Bedeniniz ile temas etmesini önleyin. 

- Cihazın temizlenmesi esnasında filtre ve bileşenlerden 

konsantre bir şekilde tozun, alerjen, mantar ve bakteriler 

içerebilmesinden dolayı teneffüs edilmemesine dikkat edin. 

 

 

 

Termik etkilerden kaynaklanan tehlikeler 

 

- Boru hatlarından dolayı yanma tehlikesi vardır. 

- Tehlikeli işletim araçları, elektrikli ısıtıcılar, buharlı 

nemlendiriciler ve sıcak sudur. 

- Soğuk parçalardan (örn. soğuk su hatları, soğutma sıvısı 

hatları) ve bileşenlerden dolayı (örn. soğutucu, emme odası) 

soğuktan yanma tehlikesi vardır. 

 

Ayrıntılı tehlike ve koruyucu önlemleri tehlike analizinden 

öğrenebilirsiniz. 
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2. Güvenlik 

 

2.1. Güvenlik uygulamaları 

 

Klima cihazı, teknolojideki son durum ve emniyet tekniği açısından 

bilinen uygulamalara göre yapılmıştır. Yine de cihazın doğası veya 

amacına aykırı kullanım kullanıcı veya üçüncü kişilerin beden ve canı 

ve/veya cihazın veya başka maddi değerlerin zarar görmesine neden 

olabilir. 

 

Cihaz sadece teknik açıdan kusursuz veya amacına uygun ve 

güvenlik kuralları ve tehlikelerin bilincinde olunarak işletime 

alınabilir. Güvenliği etkileyebilen arızalar derhal giderilmelidir. 

 

Montaj çalışmaları ve işletime alma sadece eğitim uzman personel 

tarafından yapılabilir. Gerekli bakımın yapılmaması durumunda 

üretici garantisi ortadan kalkar. 

Garantinin yerine getirilebilmesi için ayrıca kalifiye bir uzman firma 

ile bir bakım sözleşmesi yapılmalı ve bakımın yapıldığı, rapor ile 

belgelenmelidir. 

 

Tesiste monte edilmiş olan basınç cihazları, İşletme Güvenliği 

Yönetmeliği (BetrSichV) uyarınca kalifiye bir soğutma tekniği uzman 

firma tarafından tekrarlanan kontrollere tabidir. 

 

İşletim kılavuzu, montaj ve işletime almadan önce teknisyen, 

işletime alanlar ve kullanıcı personel tarafından dikkatlice 

okunmalıdır. Ancak bu işletim kılavuzunun dikkate alınması ile 

arızalar önlenebilir ve arızasız bir işletim sağlanabilir. 

 

Cihazda kendi başına veya izinsiz yapılan yenileme veya 

değişikliklerde üretici garantisi ortadan kalkar. 

 

Cihaz, havalandırma tekniği ile ilgili bir tesisin parçasıdır ve ancak 

komple tesisin montajından sonra işletime alınabilir. 

 

 

2.2. Uyarı işaretleri ve kullanımı 

 

Bu sembol, doğrudan bir tehlikeye işaret eder. Bu uyarıların dikkate 

alınmaması durumunda kişilerde yaralanma ve cihazda da hasarlar 

meydana gelebilir. 

 

 

"Çevre sembolü", riayet edilmemesi durumunda çevrenin zarar 

görmesine yol açan alanlara işaret eder. 

 

 

 

 

 

2.3. Güvenlik uyarıları 

 

Tesiste aşırı ısınma hasarlarını önlemek için buharlı ısı eşanjörü 

sadece fan çalışıyorken işletime alın. Termostat kullanıldığında 

sıcaklık denetleyici, güvenlik termostatından yaklaşık 5K daha düşük 

olarak ayarlanmalıdır. 

 

Isı eşanjörleri ve borularının müsaade edilen basınç kademesi 

aşılmamalıdır. 

 

Güvenlik açısından önemli olan yapı parçalarının erişim, tüm 

kullanım süresi boyunca sağlanmış olmalıdır. 

 

Elektrik bağlantıları ve elektrikli parçaların bakımı sadece bir elektrik 

uzmanı tarafından yapılabilir. Bu bağlamda özellikle elektroteknik, 

elektronik ve bilişim teknolojisi kuruluşu normları VDE 

100/DIN 57100 geçerlidir. 

Cihaz ilk kez bağlanıldığında ve daha sonra gerçekleşen 

kontrollerde elektrik bağlantılarının bağlantı vidaları sıkılmalıdır. 

 

Havalandırma tesislerindeki yangın koruma tekniği açısından olan 

talepler ile ilgili yapı denetimi direktifleri gibi özel yönetmelikler, 

zorunlu olarak öngörülmüştür ve mutlaka dikkate alınmalıdır. 

 

Soğutucu madde (kokusuz ve tatsız) havadaki oksijeni yok eder ve 

boğulmaya neden olabilir. Soğutma maddesi sızıntısında makine 

odasına sadece donanımlı bir solunum koruma tertibatı ile girin.  

 

Soğutma maddesinin tasfiye edilmesinde çevre koruma 

uygulamalarını  

dikkate alın. 

 

 

 

Patlama tehlikesi bulunan atmosferde cihaz talepleri için bkz. 

Bölüm 8! 
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3. Depolama ve taşıma 

 

3.1. Depolama, ara depolama 

 

Yapıl parçaları depolanmadan önce temizlenmelidir, özellikle de 

boru talaşlarının giderilmesi gerekir. 

 

Cihazlar, yapı parçaları, aksamlar ve aksesuarlar depolama 

esnasında hava şartları, nem, toz ve hasardan korunmalıdır. Açık 

taraflar ve cihazdaki delikler, kirden korunmak için folyo ile 

kapatılmalıdır. 

 

 

Çinko sacların üzerine kapatılan folyonun, yoğuşma suyundan dolayı 

bir gün içerisinde çinko yüzeyin üzerinde hasara (beyaz pasa) yol 

açabileceğini unutmayın . Cihazların hiçbiri de folyo ile 

kapatılmamalı ya da folyo sadece acil durumda sac ile bir mesafe 

sağlamak üzere bir aralık demiri kullanıldığında uygulanmalıdır. 

 

Yapı parçaları daima düz bir zemin üzerinde sağlam bir şekilde 

durarak depolanmalıdır. Yapı parçaları devrilmemeli, baş aşağı veya 

üst üste durmamalıdır. Yapı parçalarının her köşesi veya genişliğinin 

2,0 değerinden daha büyük olması durumunda orta kısmı da palet 

veya ince tahta üzerine koyulmalıdır. 

 

 

 

 

Yapı parçalarının içinde ve üzerinde yabancı parçalar/küçük cisimler 

depolanmamalıdır. Fan, rotasyon ısı eşanjörü, kapı vs. gibi hareketli 

parçalar istemsiz harekete karşı emniyete alınmalıdır. Yapı parçaları 

başka makinelerin tehlike alanında depolanmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Şantiyeye taşıma 

 

Genel olarak taşıma 

 

Cihaz parçaları, teslimattan sonra taşımadan dolayı herhangi bir 

hasarın olup olmadığına dair kontrol edilmelidir ve gerekirse 

irsaliyede belirtilmelidir. Belirtilmemiş olan hasarlar dikkate 

alınamaz. 

 

Taşıma ünitelerinin içinde veya üzerine bulunabilecek olan gevşek 

parçaları mutlaka çıkarın veya emniyete alın. Emniyet sağlanmadan 

cihazların üzerine çıkmayın ve cihazların üzerine bir şey koymayın. 

Cihaz parçaları yan taraflarına dönük olarak veya baş aşağı 

taşınmamalıdır. Bir cihaz parçasının özel nedenlerden dolayı 

devrilmesi gerektiğinde sadece açık tarafına doğru yatırılmalıdır, 

asla kapak ve kapıların olduğu tarafa doğru değil. Fan milinin daima 

yatay olarak konumlandırılması gerektiğinden dolayı fan modülü 

asla devrilmemelidir. 

 

Cihaz parçaları ancak uygun taşıma aletleri ile hareket ettirilebilir ve 

konumlandırılabilir. Yapı parçalarının ağırlığına dair verilen bilgileri 

önceden kontrol edin. Taşıma yollarını emniyete alın. Yükün altında 

bulunmak yasaktır. 

 

Bir hasarı önlemek için taşıma esnasında özellikle de tüm ısı 

eşanjörü bağlantılarına, kapı kolları gibi öne çıkan parçalara, 

elektriksel ek parçalara ve zemin alanındaki deliklere dikkat 

edilmelidir.  

Tesis parçaları, sadece kapılar kapalıyken taşınmalıdır. 

 

Taşımadan önce yapı parçasında herhangi bir hasar olup olmadığı 

kontrol edilmelidir. 

 

Forklift ile taşıma 

 

Taşınacak olan yapı parçası , kesintisiz olarak forklift çatallarının 

üzerinde durmalıdır. Çatallar, cihazın genişliğinden en az 100 mm 

daha uzun olmalıdır. Çatallar çok kısa olduğunda zemin saclarında 

hasar meydana gelir. Yapı parçalarının devrilmesinin önlenmesi için 

ağırlık noktası, forklift tarafına doğru çatalların arasında olmalıdır. 
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Forklift girişinin sağlanması için tırın üzerinde cihaz parçaları lastik 

levyesi ile dikkatlice kaldırılmalıdır. 

 

 

 

Vinç ile taşıma 

 

Cihaz parçalarının taşınması için sadece bunun için uygun olan vinç, 

yük alma tertibatları, dayanma araçları vs. kullanılabilir. 

Askı veya başka kaldırma araçları, yapı parçasına hasar 

vermemelidir. 

 

Vinç ile taşıma için sadece belli bir ağırlığa kadar bunun için 

öngörülen vinç halkaları kullanılmalıdır. Büyük ve ağır cihazlar için 

ana şasideki halkalar kullanılmalıdır. Taşıma işleminden dolayı 

herhangi bir vinç halkasının gevşeyip gevşemediğini kontrol edin. 

Vinç halkaları dayanma noktasına kadar vidalanmış olmalıdır. 

 

Cihazların kurulumundan sonra tavan cihazlarının vinç halkaları 

hariç olmak üzere vinç halkalarını fabrikamıza geri göndermenizi 

rica ederiz. Tavanda bulunan vinç halkaları çıkarılmamalıdır. Aksi 

takdirde tavan sızdırmazlığı sağlanmamış olur. 

 

Tüm diğer vinç halkası deliklerinde birlikte teslim edilen kapama 

tapaları monte edilmelidir. İki katlı tesislerde dahi tapalar, alttaki 

cihaz parçalarına sabitlenmelidir. 

 

Huber & Ranner GmbH 

Gewerbering 15 

94060 Pocking 

 

Vinç ile taşımada 60° 'lik asma açısının altına düşülmemelidir. 

Alternatif olarak kiriş de kullanılabilir. Bir kayma veya devrilmenin 

söz konusu olmaması için yük, ağırlık noktasına simetrik olarak 

dağıtılmış olmalıdır. 

 

 

 

 

Yük, tır veya zeminden yavaş ve dikkatlice kaldırılmalıdır. Ani 

hareketler yapılmamalıdır. 

 

 

Kaldırma arabası ile taşıma 

 

Kaldırma arabası ile taşıma yapıldığında da yapı parçası kesintisiz 

olarak arabanın üzerine yerleştirilmelidir. Cihazın kaldırma 

arabasından daha büyük olması durumunda taşıma için aynı 

zamanda ikinci bir kaldırma arabası/forklift kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

Demir rayların / tahtaların üzerinde taşıma 

 

Daima cihaz profilinin taşıma tertibatının üzerinde tam temas 

ederek durması sağlanmış olmalıdır. 

Taşıma araçlarının dayanma yüzeyi cihazda herhangi bir hasara yol 

açmamalıdır. 
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4. Montaj 

 

4.1. Temel / ana şasi 

 

Gövde modüllerinin ayakta durdurulmasından önce temeller ve ana 

şasi sağlam olup olmadığına ve vida bağlantılarının sıkı olup 

olmadığına dair kontrol edilmelidir. Modüllerin koyulacağı yüzey 

düz olmalıdır. Engebelerin olması, kapı kenarlarının bükülmesi ve 

böylece sızdırır duruma gelmesi ve profilde aşınma yapmasına yol 

açabilir.  

Isı eşanjörleri ve teknelerin boşaltılmasının sağlanması için 

modüllerin kurulacağı yüzeyi düz olmalıdır. 

 

Temeller ve ana şasi kurulmadan önce temizlenmiş ve buzdan 

arındırılmış olmalıdır. 

 

Cihazları düz ve sağlan bir temelin üzerine koyun. Engebeler, uygun 

altlıklar ile dengelenmelidir. 

 

Temel yüzeyi, cihaz yüzeyine uygun olmalıdır. Bir şerit temelin 

(beton veya çelik taşıyıcı) kullanılması durumunda cihaz dış cihaz 

şasisinin üzerine koyulmalıdır. 

Şerit temeli kullanıldığında 2,0 m değerini geçen cihaz genişliğinde 

cihaz başı ve sonunda ve bileşen ayırma yerlerinde de kirişler 

gereklidir. 

Cihaz ve temel arasında en fazla 1,2 m uzunluk ve genişlikte olan 

mesafe destek noktalarına riayet edilmeli ve cihaz zeminine en fazla 

100 kg/m² yük yüklenebileceğine dikkat edilmelidir. 

 

Temel yüksekliğinin belirlenmesinde gerekli sifon borusu yüksekliği 

dikkate alınmalıdır. 

 

 

Kapıların rahat hareket etmesi, montaj elemanlarının kolay 

sökülebilmesi ve yapı parçaları bağlantılarındaki sızdırmazlığın 

kusursuz olması için yapı parçalarının doğru hizalanmış olmasını 

gerektir. 

 

 

Cihazlar, işletime alınana kadar inşaat tozu, kir ve hasardan 

korunmalıdır! 

 

Yan yana duran cihazlarda temel de orta kısımda temel şasiyi 

desteklemelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Cihaz kurulumu 

 

Cihaz, onarım ve servis çalışmaları için erişilebilir olmalıdır. 

 

Cihaz, yatay ve dikey olarak alttan desteklenerek tamamen 

hizalanmalıdır. 

 

 

Dış mekanda kurulum 

 

Yoğuşma suyunun oluşabilmesinden dolayı tavan şasisi 

yalıtılmalıdır. 

 

Tavan şasisi ve kötü hava şartlarına karşı dayanıklı bir cihaz tavan 

yerine geçmez! 

 

Yapı parçalarının dışında bulunan vuruş yerlerine, birlikte verilen ve 

sürekli olarak elastik kalan ve kötü hava şartlarına karşı dayanıklı 

olan sızdırmazlık maddesi uygulanmalıdır. 

Tavan cihazlarında (kötü hava şartlarına karşı dayanıklı model) 

ayrıca bir de sacdan üretilmiş olan bir yağmur korunağı birlikte 

verilmektedir. 

Yağmur korunağının montajı, önceden fabrika tarafından yapılır. 

Korunak, büyük cihazlarda sadece önceden monte edilir ve kurulum 

yerinde vidalar ile sıkılaştırılmalı ve sızdırmaz hale getirilmelidir. 

 

 

 

 

Sızdırmazlığın sağlanması için aşağıdakiler uygulanmalıdır: 

Yağmur korunağı flanşına sızdırmazlık bandı yapıştırın, sürekli 

elastik kalan sızdırmazlık maddesi uygulayın ve gevşek olarak 

birlikte verilen profiller ile üzerini kapatın. Ardından kapama profili 

yağmur korunağının flanşı ile vidalanır. 

 

Montaj esnasında boyanın hasar görmesi durumunda gerekli 

düzeltmeler yapılmalıdır. 
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4.3. Gövdelerde oluşan ses aktarımının engellenmesi 

 

Cihazlar, gövdelerin arasında ses aktarımı olmayacak şekilde 

kurulmalıdır. 

 

 

Temele olan ses aktarımının engellenmesi 

 

Gövdelerde oluşan sesin ve titreşimin sönümlendirilmesi için 

müşteri tarafından cihaz ana şasisi ve temel arasına konulmak üzere 

uygun bir altlık (örn. elastomer bant) temin edilmeli ve bu arada da 

üreticinin verdiği bilgiler dikkate alınmalıdır. Genel olarak cihazlar 

ön taraftan, bileşenlerin ayrıldığı yerlerden ve bileşen uzunluğunun 

1,2 m değerini geçmesi durumunda da uzun taraflardan alttan 

desteklenmelidir. 

 

 

 

Kanala olan ses aktarımının engellenmesi 

 

Cihazlar birbirinden ayrılmış şekilde kanal şebekesine monte 

edilmelidir. 

 

 

Hijyen ile ilgili cihazlarda ayrılan kanal bağlantılarında oluk veya yiv 

olmamalıdır. 

 

 

 

 

4.4. Potansiyel dengelemesi / topraklama 

 

Elektriksel enerjiyi iletmeyen bağlantı yerleri bir potansiyel 

dengelemesi ile köprülenmiş olmalıdır, örn. esnek bağlantılar,  

fan-motor-ünitesi. Cihazın tamamı topraklanmalıdır. 

 

4.5. Donma koruması 

 

Donma koruması kapiler borusu, eşanjörün hava çıkışında her 

yerinden aynı şekilde komple eşanjör yüzeyine bağlanmalıdır. 

Bu arada donma koruması kapiler borusu bükülmemeli veya hasar 

görmemelidir. 
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4.6. Cihaz bağlantısı 

 

Montaj malzemesi birlikte verilmiştir. Malzeme işaretlenen cihaz 

modüllerindedir. 

 

Cihaz parçalarını bağlamak için aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır: 

 

- Ayırma yeri başına 2 şerit halinde kendinden yapışan contayı, 

bir cihaz parçasında profil çerçevesini kaplayacak şekilde 

yapıştırın. 

 

 

 

- Cihaz parçalarını, tam olarak yan yana durana kadar bir 

kaldırma tertibatı ile birbirine kaydırın. 

- Cihaz parçalarını vidalar ile sıkmayın. Deformasyon tehlikesi! 

- Ardından vidalar ile sabitleyin. Cihazlarda cihaz parçaları, 

bunlar için öngörülmüş olan sabitleme elemanları ile 

bağlanmalıdır. 

 

 

 

- Büyük cihaz derinliklerinde modüller ayrıca ortadan vida 

bağlantıları ile bağlanmalıdır. 

 

- Büyük cihazlarda dört köşeli borular ayrıca bağlantı mandalları 

ile bağlanmalıdır. 

 

 

 

- Son olarak cihazların ayırma yeri iç taraftan birlikte verilen 

contalama maddesi ile contalanmalıdır. 

 

 

 

4.7. Fanın takılması ve/veya sökülmesi 

 

Bir motor ve/veya fanın takılması veya sökülmesi için aksesuar 

olarak kişisel bir model şeklinde bir sökme rayı gönderilebilir. 

Bu durumda motor, tesisin içinde araca bindirilmiş bir vinç ile 

taşınır. Tahrik motoru, cihazın önünde bir kaldırma arabasının 

üzerine bırakılabilir 
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4.8. Motor koruması 

 

Motorları DIN EN 60204 / DIN VDE 0113 uyarınca aşırı yüke karşı 

koruyun. 

 

Bir motor koruma şalterinin olmasını sağlayın ve motor nominal 

akıma (bkz. tip plakası) ayarlayın. Daha yüksek bir ayar değerine 

müsaade edilmez! 

 

 

 

İçine pozitif sıcaklık katsayılı direnç sensörü monte edilmiş olan 

motorları, pozitif sıcaklık katsayılı direnç tetikleme cihazı ile 

koruyun. 

 

3 KW'ye kadar nominal gücü olan motorlar, genelde doğrudan 

açılabilir (yetkili enerji sağlama şirketinin güç sınırlandırmalarını 

dikkate alın). Büyük motorlarda yıldız deltalı ilk hareket veya 

yumuşak ilk hareket yapılmalıdır. 

 

Müşteri tarafından aşırı yük, kısa devre, aşırı ve alçak gerilim ve aşırı 

yüksek çevre sıcaklıklarına karşı güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

Motorların bağlanmasında çok itinalı olunmalıdır, özellikle de iki 

devre kademeli motorlar ile donatılmış olan cihazlarda. Bağlantılar, 

motor bağlantı kutusunun iç kısmındaki tip plakası ve bağlantı 

şemasındaki bilgiler uyarınca yapılmalıdır. 

 

Sigorta ve devre kesiciler yeterli motor koruması sağlamaz. Motor 

korumasının yetersiz olmasından dolayı meydana gelen hasarlarda 

üretici garantisi ortandan kalkar. 

 

 

 

 

 

 

4.9. Elektrik bağlantıları 

 

Tüm elektrik çalışmaları sadece kalifiye uzman personel tarafından 

etkin ve tekrar açılmaya karşı emniyet alınmış durumdayken 

yapılabilir. 

 

Tüm elektrik bağlantıları, geçerli olan uluslararası, ulusal ve yerel 

yönetmelik ve direktifler ve üreticinin öngördüğü talimatlar uyarınca 

yapılmalıdır. 

 

Herhangi bir hasarı önlemek için mutlaka bağlantı kutusundaki 

bağlantı şeması dikkate alınmalıdır. 

 

Kötü hava şartlarına karşı dayanıklı cihazlarda su sızdırmazlığının 

sağlanmış olmasına dikkat edin. Bağlantı alttan yapılmalıdır ya da 

yeterli kablo yarıçapı olan su sızdırmaz vida bağlantıları (en az 

koruma türü IP65) sağlanmalıdır.  

Tüm elektriksel bağlantıların (devre panosu, frekans dönüştürücü, 

motor, vs.) sağlam oturup oturmadığını kontrol edin ve gerekirse 

sıkın (bkz. ayrıca DIN 46200). 

 

Gövdeden geçen tüm elektrik kabloları sabitlenmeli ve hasara karşı 

korunmalıdır. 

 

 

 

4.10. Torbalı filtre 

 

Filtre torbaları gerdirme düzenekleri ile montaj çerçevesine 

sabitlenmelidir. Bunu yaparken torbaların montaj çerçevesine hava 

sızdırmayacak şekilde oturmasına dikkat edilmelidir.  

Torbalı filtrelerini, montaj çerçevesi veya kılavuzlara filtreler ile 

birlikte verilen talimatlara göre yapın. 

Montaj esnasında torbalı filtrenin doğru konumda olduğu ve filtre 

yüzeyinin sıkışmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 

Filtre yüzeyinde hasar veya baskı yerlerinin oluşması 

mutlaka önlenmelidir. Aksi takdirde filtre, işletim esnasında 

yırtılabilir ve filtre sınıfları olarak sınıflandırma ortadan 

kalkmış olur. 

 

 

Dışarı çekilebilen filtreler yanlarda öngörülen içeri itme raylarına 

monte edilmelidir. Filtrelerin arasına bir conta takılmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

Filtrelerin sürekli olarak kontrol edilmesi ve temizlenmesi çok 

önemlidir ve bu yüzden de itinalı bir şekilde dikkate alınmalıdır. Aksi 

takdirde kirlenmiş filtreler hava gücünü azaltır ve uzun süreli 

kullanım dışı kalınan durumlarda hijyenik açıdan yüksek bir risk 

teşkil eder. 
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4.11. Isı eşanjörünün bağlantısı 

 

Isı eşanjörlerini, aksi takdirde randıman vermesi garanti edilemediği 

için sadece karşı akımda bağlayın. 

 

İleri ve geri akış hatları, herhangi bir titreşim aktarımı ve ısı 

gerilimleri meydana gelmeyecek şekilde bağlanmalıdır. 

Bağlantılar, "ileri akış" ve "geri akış" adlandırmasına göre 

yapılmalıdır. Bağlantıdan önce çizim yardımı ile levhaların yeri ve 

işlevler kontrol edilmelidir. 

İleri ve geri akıştaki flanşlar, bağlantılar ve bariyerler, cihazda hava 

ısıtıcının zahmetli sökme çalışmaları olmaksızın sökülebileceği 

şekilde sıralanmalıdır. 

 

Hava tahliyesi ve hava ısıtıcı ve boru hatlarındaki hava boşaltımının 

kusursuz olmasından müşteri sorumludur. 

 

Isı eşanjörünün bağlantı tapasında müşteri tarafından sağlanan vida 

dişli rakorların sıkılmasında bir boru anahtarı ile dikkatlice karşı 

yönden bastırılmalıdır. Aksi takdirde iç kısımdaki borular sökülebilir 

ve hasar görebilir. 

 

Donma tehlikesi olduğunda ısı eşanjörü donmaya karşı emniyet 

alınmalıdır. 

 

Normal boşaltım yapıldığında ısı eşanjöründe su kalabileceği 

unutulmamalıdır. Güvenlik nedenlerinden dolayı ısı eşanjörü ayrıca 

basınçlı hava ile üflenmelidir (donma tehlikesi!). 

 

Glikol-su karışımı kullanıldığında diğer borular için materyal olarak 

bakır ve çeliğin de kullanılmamasına dikkat edin. 

 

 

4.12. Buğu çözücü 

 

Buğu çözücünün takılması ve çıkarılması için çıkarılabilir panel 

çıkarılmalıdır. 

Buğu çözücü kutuları üst hareket rayı ve alt kılavuz rayına asılır ve 

yandan cihazın içine itilir veya çıkartılır.  

Kutuların montajı esnasında hareket yönündeki yön gösteren oka 

dikkat edin. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.13. Buhar ısıtıcının bağlanması 

 

Daima yoğuşma suyu tahliyesinin güvenli olması sağlanmalıdır. 

 

Kısmi yük işletimindeki kontrolün sağlanması için her buharlı ısı 

eşanjörü kendi yoğuşma suyu boşaltım sistemi ile donatılmış 

olmalıdır. 

 

 

 

4.14. Soğutucu madde hattının bağlanması 

 

Isı eşanjörünin bağlanması bölümünde öngörülen bilgiler dikkate 

alınmalıdır. 

 

Bağlantıyı kurmadan önce fabrikanın sağladığı evaporatör koruyucu 

gazın hala basınç altında olup olmadığını kontrol edin. 

 

Maksimum işletim durumları (basınç, sıcaklık, vs.) müsaade edilen 

fabrika değerlerini aşmamalıdır. 

 

Yarıçapı oldukça küçük bir boru sisteminin söz konusu olmasından 

dolayı normal boşaltım yapıldığında ısı eşanjöründe su kalabileceği 

asla unutulmamalıdır. Güvenlik nedenlerinden dolayı ısı eşanjörü 

ayrıca basınçlı hava ile üflenmelidir. 

 

 

 

4.15. Hava kanalının bağlanması 

 

Hava kanallarının elastik tapalar ile bağlanması gerilimsiz olmalıdır. 

Elastik tapanın montaj uzunluğu asla gerilmiş uzunluk kadar 

olmamalıdır. 

Hava kanallarının bağlanması ayrılmış bir profil çerçevesi ile de 

gerçekleşebilir. 

 

Montaj esnasında topraklama, topraklama kablosu sistemi ve 

potansiyel dengelemesi bir uzman tarafından bağlanmalıdır. 
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4.16. Boşaltım hatlarının bağlanması 

 

İşletim esnasında su oluşan tüm durumlarda arızasız bir su 

boşaltımının sağlanması, koku oluşumunun engellenmesi ve sızıntı 

veya yanlış hava emilmesinin önlenmesi için yoğuşma suyu tahliyesi 

bir sifon borusu ile bağlanmalıdır. Bu durum, emme ve basınç tarafı 

için geçerlidir. 

 

Emme tarafında bir bilyalı sifon borusunun ve basınç tarafında da 

normal bir sifon borusunun (bilyası çıkarılmış) kullanılmasını tavsiye 

ederiz. 

 

 

 

Sifon borusu yüksekliği, basınç yüksekliğine bağlı olarak doğru 

ayarlanmalıdır. 

 

Her sifon borusu serbestçe, toplama hattının hunisinin üzerine 

gitmelidir. 

 

 

 

Yatay boşaltım hatları, arızasız bir su boşaltımı için yeterli çap, 

eğim, hava beslemesi ve hava tahliyesine sahip olmalıdır. 

 

Diğer boşaltım hatlarına (örn. temizleme teknelerinde), su tahliye 

sistemine bağlı olmuş olmaları sureti ile bir kapama vanası 

takılmalıdır. 

Tahliye boruları, sifon borusu veya kapama vanasının önünde bir 

araya getirilmemelidir. 

 

Montaj ve açıklama için birlikte verilen sifon borusu montaj 

kılavuzunu dikkate alın. 

 

 

 

4.17. Gaz brülörü 

 

Brülör ve gaz bağlantısı ile ilgili direktifler ve üretici bilgileri dikkate 

alınmalıdır. 

Cihazın montajında trafik dairesinin olası koşulları, tüm yerel 

yönetmelikler ve Alman Taşıma Bilimi Kurumu (DVWG) ve Gaz 

Kurulumu için Teknik Kurallar'daki (TRGI) taleplere çok dikkat 

edilmelidir. 

 

 

 

4.18. Doğrudan ateşlenen ısı eşanjörü 

 

Brülör, öngörülen brülör bağlantı plakasına sabitlenmelidir. 

 

Yağ veya gazlı brülörün alev borusu uzunluğu, alevin ancak yanma 

odasının içinde alev borusundan çıkacağı şekilde sıcak hava 

jeneratörünün yanma odasına uyarlanmalıdır. 

 

Isı eşanjörü, yoğuşma suyu tahliyesi yönüne bir eğim olacak şekilde 

monte edilmiş olmalıdır. 

Brülör, yakıt bağlantısı, yoğuşma suyu tahliyesi, temiz hava 

beslemesi ve yangın yeri ile ilgili direktifler ve üretici bilgileri dikkate 

alınmalıdır. 

 

Isıtıcı bataryanın içinde asla yoğuşma suyu kalmamalı ve bu su her 

an serbestçe boşaltılabilmelidir. Bu yüzden yoğuşma suyu tahliye 

borusu takılmalıdır. 

 

Güvenlik termostatı, 50 cm ila 100 cm mesafesinde akım yönünde 

hava ısıtıcının arkasına monte edilmiş olmalıdır. 
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5. İşletime alma ve bakım 

 

5.1. Gövde / cihazlar 

 

Genel bilgiler 

 

Kapılar açılmadan önce fan kapatılmış, elektrik şebekesinden 

ayrılmış ve durmuş olmalıdır (en az 2 dakika bekleme süresi). 

 

Elektrik kurulumu için konu ile ilgili uygulamalar ve yerel 

yönetmelikler geçerlidir. 

Kaza önleme yönetmelikleri daima dikkate alınmalıdır! 

Güvenlik tedbirlerinin işlev kontrolü düzenli olarak nominal hava 

miktarında yapılmalıdır.  

 

Merkezi cihazın işletmeni, ancak çalışma güvenliği ve kaza önleme 

ile ilgili temel yönetmeliklere ve bu işletme ve bakım kılavuzuna 

hakim ve bir fanın kullanımına dair eğitim almış olan kişilere 

cihazda çalışma yapmaya müsaade edebilir. 

 

İşletme kılavuzu sürekli klima cihazının kullanıldığı yerde muhafaza 

edilmelidir. 

 

 

İşletime alma 

 

Cihazı işletime alabilmek için tesis komple monte edilmiş olmalı, 

tüm araçlar bağlanmış ve tüm elektrik kabloları döşenmiş olmalıdır. 

İşletim esnasında tahliye valfleri kapatılmalıdır. 

Tesisin çalıştırılmasından önce topraklama kablosu kontrol 

edilmelidir. 

 

Öncelikle bir işlev kontrolü v e güç ölçümü yapılmalı ve bunun ile 

ilgili bir rapor hazırlanmalıdır. 

 

Tüm flanş ve vida bağlantılarının işlevi kontrol edilmelidir. 

 

Bakım 

 

- Tüm cihaz odaları, kirli ve hasarlı olup olmadığına dair kontrol 

edilmeli ve gerekirse odalar temizlenmelidir. 

- Tahliye borularında dışarı akışın rahat olup olmadığını kontrol 

edin. 

- Kapıların sızdırmaz ve kilitlerin de rahat hareket ettirilebilir 

olup olmadığını kontrol edin. 

- Kanal bağlantılarının sızdırmaz olup olmadığını kontrol edin. 

 

Bakım çalışmalarından sonra cihaz çalıştırıldığında işletime almaya 

dair tüm hususlar dikkate alınmalıdır. 

 

5.2. Fan 

 

İşletime alma 

 

Fanı işletime almadan önce aşağıdaki koşullar yerine getirilmiş 

olmalıdır: 

- Kanal şebekesi bağlı olmalıdır. 

- Hava tahliye ve besleme hatları açık olmalıdır. 

- Kanal şebekesi ve cihaz odasında yabancı cisim ve kir 

bulunmamalıdır. 

- Fan pervanesini elle döndürerek rahat hareket edip etmediğini 

kontrol edin. 

- Taşıma emniyetleri çıkarılmış olmalıdır. 

 

 

 

- Tüm bakım kapıları kapalı olmalıdır. 

- V-kayışı gerginliğini kontrol edin. 

- Tip plakası uyarınca frekans dönüştürücüde maksimum devri 

ayarlayın. 

 

Bağlantı kurulduktan sonra motorun güç ve dönme yönünü kontrol 

etmek için test çalıştırması yapılmalıdır. 

 

Fan dönme yönünü, gövdedeki yön okuna göre kısaca çalıştırarak 

kontrol edin. Dönme yönünün yanlış olması durumunda motorun 

güvenlik yönetmelikleri uyarınca elektriksel olarak kutuplar 

değiştirilmelidir. 

 

Fanın işletim devrine ulaşılmasından sonra her üç fazın da kapılar 

kapalıyken elektrik tüketimini ölçün. 

Ölçüm değerleri tip plakasındaki nominal değerleri (ve böylece 

motorun nominal gücünü) aşmamalıdır. Aşırı akımda cihazı derhal 

kapatın. Faz akımının dengesiz olması durumunda motor 

bağlantısını kontrol edin. 

Üreticinin maksimum çevre sıcaklığına dair bilgileri dikkate alın. 



 

 

 13 

 
MONTAJ –  İŞLETİM –  BAKIM 

 

 

 

 

Bakım 

 

- Herhangi bir dengesizliği önlemek için ihtiyaca göre fan 

temizlenmelidir. 

- Yatakları kontrol edin ve gerekirse yağlayın. Yağlama 

zamanlarını dikkat alın! 

- Titreşim amortisörünün işlevini kontrol edin. 

- Sabitleme cıvatalarını kontrol edin, gerekirse sıkın. 

- Dikkat çeken bir durumda (ses) fan ve motor yatağını kontrol 

edin. 

- Dikkat çeken bir durumda (titreşim) fan pervanesini V-kayışı 

olmadan bir dengesizlik olup olmadığına dair kontrol edin 

(pervane her konumda ayakta durmalıdır). 

 

Devre dışı bırakma 

 

Cihazın uzun süreli kullanılmaması durumunda yataklara tak taraflı 

yüklenilmesini önlemek için fan, ayda 1 kez döndürülmeye devam 

etmelidir. 

Cihazın 3 aydan daha fazla kullanılmaması durumunda yataklara 

nokta şeklinde yüklenilmesini önlemek için V-kayışlarını çıkartın. 

 

Cihazı tekrar işletime almadan önce yağlama düzeneği olan 

yataklarda eski yağı çıkartın ve yeniden yağlayın. Bunu yaparken fan 

üreticisinin talimatlarını dikkate alın. 

 

 

 

5.3. Kayış tahriki 

 

İşletime alma 

 

Kayış tahrikini işletime almadan önce gerginliğin ve hizalamasının 

doğru olup olmadığını kontrol edin. 

 

V-kayışı 

V-kayışı tahriki işletime alındıktan sonra yük altında ilk harekete 

geçmelidir. Yaklaşık 30-60 dakika sonra geri tertibatı tekrar 

ayarlanmalıdır.  

 

Kayış gerginliğinin ilk 50 işletim saatinden sonra kontrol edilmesi ve 

gerekirse gerdirilmesi gerektiğini unutmayın. 

 

V-kayışı ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır çünkü bu durum 

motor ve fan yataklarının kullanım ömrünü kısaltır. 

 

 

Düz kayış 

Düz kayışlarda doğrudan harekete geçilmemesine dikkat edilmelidir. 

Birden meydana gelen güçlerden dolayı kayış tahrikten çıkabilir. 

 

 

Düz kayışların esnemesi 

Kayışın üst tarafında 2 ince ölçüm işareti bulunmaktadır. Ölçüm 

işareti mesafesinin nominal değerine ulaşılana kadar kayışı gerdirin 

(%2 kayış esnemesi). 

Tahrik birkaç kez döndürülmeli, ardından gerginlik tekrar kontrol 

edilmelidir. 

 

 

 

Kayış gerginliğinin ilk 100 işletim saatinden sonra kontrol edilmesi 

ve gerekirse gerdirilmesi gerektiğini unutmayın. 

 

Üretici, kayış gerginliğinin ilk 4 saatten sonra kontrol edilmesi 

gerektiğini öngörmektedir. 

 

Bakım 

 

- Kayış tahrikinde kir, hasar ve aşınma olup olmadığını kontrol 

edin. 

- Komple tahrikin sabitleme yerlerini kontrol edin. 

- Tahrik takımını sadece komple olarak yenileyin. 

- Koruma tertibatının işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol 

edin. 

- Motor ve fan kasnağının hizalamasını ayarlayın. 
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- Tahrik gerginliğini kontrol edin, gerekirse tekrar gerdirin. 

 

5.4. Susturucu 

 

İşletime alma 

 

Dağıtıcılarda hasar ve kir olup olmadığını kontrol edin. 

 

 

Bakım 

 

- Dağıtıcılarda kir ve hasar olup olmadığını kontrol edin, 

gerekirse dikkatlice temizleyin veya onarım seti ile onarın. 

 

Yüzeye hasar vermeyin. 

 

 

5.5. Filtre ünitesi 

 

Genel bilgiler 

 

Havanın yeterli derecede filtrelenmesi ve düzenli filtre değişimi, 

havadaki toz oranını azaltmakta olup, cihaz ve kanal sisteminin 

kirlenmesini engellemektedir. Filtrenin uzun süreli kullanılması 

kokudan dolayı hava kalitesini düşürmektedir. Filtrelerin 

nemlenmesi, hijyenik nedenlerden dolayı önlenmelidir. 

 

Filtre, işletim koşullarına bağlı olarak düzenli aralıklar ile kontrol 

edilmeli ve gerekirse yenilenmelidir. Üretici tarafından belirtilen fark 

basıncının aşılması durumunda filtre daima değiştirilmelidir. Filtre 

değiştirildiğinde, filtrenin oturtulduğu gövdenin sızdırmazlığı 

kontrol edilmelidir. 

 

Filtre yüzeyinde hasar veya baskı noktaları mutlaka önlenmelidir. 

Aksi takdirde filtre işletim esnasında yırtılabilir. 

 

Filtre sınıfları Tavsiye edilen boşaltma basıncı 

G1-G4 

F5-F7 

F8-F9 

150 Pa 

200 Pa 

300 Pa 

 

Filtre direnci, eğik borulu manometre veya elektronik bir manometre 

ile fark basıncı ölçümü yapılarak tespit edilebilir. 

Torbalı filtreleri düzeltilemez. Son dirence ulaşıldığında bu filtreler 

yeni torbalı filtreler ile değiştirilmelidir. 

 

Münferit filtre elemanların değiştirilmesine, son değişimin 6 aydan 

daha fazla geride kalmamış olması sureti ile sadece münferit 

elemanların hasar görmesi durumunda müsaade edilir. 

 

Filtre elemanları değişiminde bir P3 filtreli bir solunum maskesi 

takılmalı ve çevre korumasına dair yerel uygulamalar da dikkate 

alınmalıdır.  

 

Tozlu filtreler sağlık için büyük bir risk teşkil etmektedir. 

 

Filtreler, kuru ve tozlu olmayan bir ortamda saklanmalıdır. Son 

kullanım tarihinin geçmesinden sonra filtreleri artık kullanmayın. 

 

 

İşletime alma 

 

Filtre elemanları montaj gövdesine gerdirme braketi ile sabitlenir. 

Filtre elemanlarını sıkıştırmayın veya elemanlara hasar vermeyin. 

Filtre elemanlarının montaj gövdesinde hava sızdırmayacak bir 

şekilde oturup oturmadığını kontrol edin. 

 

İşletime almadan önce filtre elemanlarını bir hasar olup olmadığına 

dair kontrol edin. 

 

 

Bakım 

 

- Torbalı filtre ve çerçevesinde kir ve hasar olup olmadığını 

kontrol edin. 

- Filtre kaplamasının sızdırmaz olup olmadığını ve gözle hasarlı 

olup olmadığını kontrol edin. 

- Filtre elemanını anormal bir kir, koku veya sızıntı olduğunda 

değiştirin. 

- Tavsiye edilen son dirence ulaşıldığında filtre elemanlarını 

değiştirin.  

- 1. filtre kademesini en fazla 12 ay ve 2. filtre kademesini de en 

fazla 24 ay sonra değiştirin. 
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Aktif kömür filtresi 

 

Kartuş, kavramalı bir kilit ile sabitlenmiştir. Filtre değiştirilirken, 

kartuş gövdeden döndürülerek çıkartılmalıdır. 

 

 

 

Filtre kartuşlarının işlevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmesi 

için filtrelerden sonra bir koku kontrolü yapılmalıdır. Gerekirse 

kartuşlar değiştirilmelidir. 

 

 

Özel filtreler 

Özel filtrelerin bakımı, üreticisinin özel bakım talimatlarına göre 

yapılmalıdır. 

 

 

 

5.6. Isı eşanjörü 

 

Genel bilgiler 

 

Isı eşanjörünün donmasını önlemek için tesis konseptine bağlı 

olarak hava, su veya yoğuşma suyu akış tarafına bir donma 

koruması monte edilmelidir. 

 

Isı eşanjörünün temizlenmesi için yüksek basınçlı su veya yüksek 

basınçlı buhar kullanmayın. Lameller hasar görebilir (güçlendirilmiş 

lamelleri olan galvanize çelikten ısı eşanjörleri istisnadır). 

 

İlk işletim haftalarında ısı eşanjöründe üretimden kaynaklanan ve 

henüz önlenemeyen delme yağı kalıntıları olabilir.i  

 

Isı eşanjörünü monte edilmiş durumdayken temizleyin ya da erişim 

mümkün değilse temizleme işlemi için dışarı çıkartın. Giderilmiş kir 

yakında bulunan sistem parçalarına girmemelidir. Kir ve kirli suyu 

dikkatlice tasfiye edin. 

Oda veya zeminin suyu toplayabileceği ve dışarı aktarabileceği 

durumda olması halinde ancak su kullanın. 

 

Bakır veya alüminyum lamellerde temizleme, basınçlı havanın hava 

akım yönünün tersine dikkatlice üflenmesi ile gerçekleşir. 

Lamel paketlerinin yüzeyi (metal olmayan) bir fırça veya bir süpürge 

ile temizlenebilir. Sert veya sivri temizleme cihazları kullanılamaz. 

 

 

İşletime alma 

 

Müşteri tarafından sağlanan borular, ısı eşanjörleri bağlanmadan 

önce dikkatlice durulanmalıdır. 

 

İleri ve geri hareket hatlarının doğru bağlanıp bağlanmadığını 

kontrol edin. 

Karşı akıma dikkat edin. 

 

Isı eşanjörünün havası, sisteme dolum yapılırken sistemin en yüksek 

noktasında dikkatlice boşaltılmalıdır.  

Olması gerektiği gibi havası boşaltılmamış ısı eşanjörlerinde, 

randımanın düşmesine neden olan hava yastıkları oluşur.  

Bariyer ve diğer armatürlerin doğru monte edilip edilmediğini 

kontrol edin. 

 

Dolum için aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır: 

- Tüm kapama ve ayar elemanlarını tamamen açın. 

- Öngörülen hava tahliye tertibatlarını, otomatik hava tahliye 

elemanlarının mevcut olmaması durumunda açın. 

- Sistemi en düşük yerinden yavaşça doldurun. 

- Hava tahliye valflerini, havasız su dışarı akana kadar farklı 

seviye yüksekliklerinde kademe kademe kapatın. 

- Birincil ve ikincil pompayı çalıştırın, dönme yönünü kontrol 

edin ve sistemi uzun bir süre çalıştırın. 

- Ayar valflerini ters yönde hareket ettirin (çapraz valfler). 

- Hava tahliye valflerini tekrar açarak bir kontrol daha yapın. 

- Sistemin sızdırmaz olup olmadığını kontrol edin. 
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Donma koruması 

 

Donma koruma işlevi, maddenin glikol oranına bağlı olarak 

ayarlanması gereken donma koruma sensörü ile sağlanır.  

 

Glikol oranı Etilenglikolde  

ayar değeri 

Propilenglikolde 

ayar değeri 

% 20 -11 °C -7 °C 

% 30 -18 °C -12 °C 

% 40 -25 °C -19 °C 

 

Donma koruma termostatlarının mevcut olması durumunda komple 

donma koruması devresinin (karıştırma valfi, sirkülasyon pompası, 

fan jaluzi kapağı, ısı beslemesi) işlevini kontrol edin. 

Cihazın yanındaki sıcaklığın 5 °C'nin altına düşebilmesi durumunda 

donma koruma sensörü içe tarafa monte edilmelidir veya dışta 

bulunan donma korumasının ince boruları yalıtılmalıdır. 

 

Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisini kullanan cihazların 

kapatılmasından sonra dahi ısı eşanjörünün sıcak su beslemesinin 

sağlanması devam etmelidir.  

 

 

Donma etkisinden kaynaklanan hasarlar, sorumlu olduğumuz 

garanti kapsamına girmez. 

 

 

Bakım 

 

- Isı eşanjörünün çevre sıcaklığına ulaşana kadar soğumasını 

bekleyin. 

- Lamellerin kirli olup olmadığını kontrol edin, gerekirse 

temizleyin. 

- Lamel ve borularda hasar olup olmadığını kontrol edin, 

bükülmüş olan lamelleri düzeltin. 

- Isı eşanjörünün sızdırmaz olup olmadığını kontrol edin. 

- Yapı parçalarının ileri ve geri harekette işlevini yerine getirip 

getirmediğini kontrol edin. 

- Donma korumasında işlev kontrolü yapın (soğutucu spreyli 

termostat). 

- Soğutucu bataryadaki yoğuşma suyu tahliyesini temizleyin, 

sifon borusunun işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol 

edin ve soğuk mevsime girildiğinde temizleyin ve tekrar 

doldurun. 

 

 

Devre dışı bırakma 

Isı eşanjörü uzun süreli kullanılmadığında, özellikle de donma 

tehlikesi varsa tamamen boşaltılmalıdır. Bunun için öncelikle hava 

tahliye vidalarını ve ardından da boşaltım vidalarını çıkarın. Serbest 

boşaltımda ısı eşanjöründe madde kalıntıları olabilmesinden dolayı 

ardından, ısı eşanjörünün tamamen boşaltılması için her birinin içini 

basınçlı hava ile üfleyin.  

5.7. Buğu çözücü 

 

Genel bilgiler 

 

Buğu çözücü, ancak 4 haftalık bir harekete başlama süresinden 

sonra tam etkisine ulaşır. 

 

Buğu çözücü ihtiyaç duyulduğunda su ile durulanarak 

temizlenmelidir. Büyük kirlerde temizleme, bir buhar püskürtme 

cihazı ile yapılabilir. 

 

Tıkalı damlama memeleri olan çok kirli ve kireçlenmiş buğu 

çözücüler, damla karışmasına ve yüksek basınç kaybına yol açar. 

 

Hava soğutucunun hava çıkış tarafına takılmış olabilen buğu çözücü, 

genelde +95 °C sıcaklığa kadar dayanıklı olan PPTV lamellerine 

sahiptir. 

Buğu çözücülere ancak, sınır hızının aşılması ve belli bir yoğuşma 

suyu miktarının mevcut olması durumunda gerek duyulur. 

 

Buğu çözücünün temizlenmesi için, kutuları çıkarın ve lamelleri 

sökün (biyofilmi çıkartın). 

 

 

 

 

Montaj esnasında hava yönüne dikkat edin. 
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İşletime alma 

 

Buğu çözücünün montaj yönünü kontrol edin. Damlama memesi 

hava yönünün tersine bakmalıdır. 

 

 

Bakım 

 

- Buğu çözücü ve yoğuşma suyu haznesinde kir ve hasar olup 

olmadığını kontrol edin, gerekirse temizleyin. 

 

 

5.8. Soğuk 

 

Genel bilgiler 

 

Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisini kullanan cihazlarda 

soğuk bileşenlerinin farklı olabilmesinden dolayı, bu çerçevede 

işletime alma ve bakıma dair ayrıntılı açıklama yapma mümkün 

değildir. Cihazların ilgili kullanım kılavuzu dikkat alınmalıdır. 

 

 

Cilt ve uzuvlarda donma veya gözde retina hasarlarına yol 

açılabileceğinden dolayı soğutucu maddeler ile vücut teması 

önlenmelidir. Soğutucu madde etkisine karşı İşte Güvenlik ve Sağlık 

için Meslek Kurumu Yönetmeliği VBG 20 uyarınca (koruyucu gözlük, 

eldiven, vs.) kullanın! 

 

Sistemde değişiklikler sadece yetkili uzman personel tarafından 

yapılabilir. 

 

Takılı olmadan birlikte verilen filtre kurutucuları sadece soğuk 

koşullar için uzman bir teknisyen tarafından açılabilir ve açıldıktan 

sonra da havadaki nemin filtre kurutucusuna hasar vermesinden 

dolayı derhal monte edilmelidir. 

 

 

İşletime alma 

 

İşletime alma işlemi sadece soğutma tekniği konusunda kalifiye bir 

uzman firma tarafından yapılabilir. 

 

 

 

 

 

Bakım 

 

Bakım, bir bakım sözleşmesi uyarınca işletme türüne bağlı olarak en 

az yılda bir kez soğutma tekniği konusunda kalifiye bir uzman firma 

tarafından Alman Makine ve Tesisat Mühendisliği Birliği VDMA 

24186'ya dayanarak tercihen soğuk mevsime girilmeden önce 

yapılmalıdır. Bakım ve kontrol çalışmalarında ayrıca bileşen 

üreticisinin verdiği diğer bilgiler de dikkate alınmalıdır. 

 

 

Soğuğun sızdırmazlık kontrolü için gerekli olan zaman aralıkları, 

soğutucu madde dolum miktarına bağlıdır. 

 

 

Dolum miktarı Kontrol sıklığı 

3 kg'dan itibaren Yılda bir kez 

30 kg'dan itibaren Altı ayda bir 

300 kg'dan itibaren Üç ayda bir 

 

 

 

Kontrol çalışmaları 

Aşağıda belirtilen kontrol veya çalışmalar işletmecinin kendisi 

tarafından yapılabilir. 

 

- Aşırı yoğuşma suyu basınçlarını önlemek için lamel yüzeylerini 

temizleyin. Kirli yüzeyler randıman kaybına yol açar. Boru ve 

lamellere hasar vermeyin. 

- Kompresördeki yağ seviyesini kontrol edin. Kompresör kapalı 

olduğunda yağ, gözetleme camının yarısına kadar gelmelidir. 

- Yoğuşma suyu tahliyesini kontrol edin ve temizleyin. Anormal 

ses ve işletim durumlarına dikkat edin. 
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5.9. Püskürtmeli nemlendirici 

 

Genel bilgiler 

 

Kayar halka contasının hasarlanmasını önlemek için pompayı 

sadece, rondelası su ile dolu olduğu zaman açın. 

 

Kuru hareket korumasını sağlamak için su seviyesi emme hattının 

üzerinde 20 mm'nin altına düştüğünde pompa kapanmalıdır. 

 

 

Şamandıra şalterinde kabloyu, gerektiği şekilde içe veya dışa doğru 

çekin.  

 

Su kalitesi hijyenik olarak kusursuz (steril) olmalı ye da içme suyu 

yönetmeliği ve Alman Mühendisler Topluluğu Yönetmeliği VDI 3803 

uyarınca asgari standart yerine getirilmiş olmalıdır. 

Ayrıca yoğuşma suyunun içme suyu şebekesine geri iletilmemesi 

sağlanmalıdır. 

Suyun iletkenliği, üretici bilgilerinin sınırları içerisinde olmalıdır. 

 

Şamandıra valfi, taşma tapasının 10 ila 20 mm altında maksimum su 

seviyesinde temiz su beslemesinin kapanacağı şekilde 

ayarlanmalıdır. 

 

 

 

Sürekli bir dezenfeksiyonun sağlanması için UV radyatörleri uygun 

olabilir. 

Kimyasal dezenfektanları (biyositler) ancak, uygulama 

konsantrasyonunun sağlık açısından risk teşkil etmediğinin 

kanıtlanmış olması halinde kullanın. 

 

Ek maddelerin kullanımında, suyun köpük oluşturmamasına dikkat 

edilmelidir. 

 

 

 

 

İşletime alma 

 

İşletime alma işlemi, aşağıdaki sırada gerçekleşmelidir: 

- Püskürtmeli nemlendirici haznesindeki yabancı cisimleri 

temizleyin. 

- Püskürtmeli nemlendirici montaj parçalarının olması gerektiği 

durumda ve gözle görünür hasarların olup olmadığını kontrol 

edin (taşıma ve montaj hasarları). 

- Meme taşıyıcı boru ve memelerin sağlam oturup oturmadığı ve 

yönlerini (hava akışı yönünde mi yoksa hava akışının ters 

yönünde mi diye) kontrol edin. 

- Püskürtmeli nemlendirici pompa süzgecini kontrol edin. 

- Emme borusunun 20 mm üzerine kadar su doldurun. 

- Kuru hareket korumasını ayarlayın. 

- Sistemi, taşma tapasının yaklaşık 10-20 mm altına kadar 

doldurun. 

- Şamandıra valfleri ayarlayın (şamandıra gövdesini kaydırın ve 

kolu ayarlayın). 

- Cihazı öncelikle hava akış tarafından işletime alın ve ardından 

da püskürtmeli nemlendirici pompasını çalıştırın.  

- Pompanın dönme yönünü kontrol edin. 

- Pompa motorunun aşırı akım tetikleyicisini ayarlayın, elektrik 

tüketimini ölçün ve not edin. 

- Tüm boru bağlantılarının sızdırmazlığını kontrol edin, 

gerekirse sıkın. 

- Şamandıra valfinin işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol 

edin. 

- Çamurlaşmayı temizleme tertibatını ayarlayın. 

- Olası biyosit ilavelerini ayarlayın. 

- Püskürtmeli nemlendiriciyi yaklaşık 2-3 saat çalıştırın ve 

işlevini ve sızdırmazlığını kontrol edin. 

 

İşletime alma işleminden sonra ilk 700 işletim saatinde her hafta 

sirkülasyon suyundaki mikrop sayısı araştırılmalıdır. Gerekirse su 

kalitesinin arttırılması için tedbirler alınmalıdır. 

 

 

Bakım 

 

- Komple püskürtmeli nemlendiricideki kireci arındırın. 

- Havalandırma sistemini kapatın, sirkülasyon suyuna kireç 

çözücü ilave edin ve sirkülasyon pompasını kireç çözülene 

kadar çalıştırın. Ardından komple püskürtmeli nemlendiriciyi 

iyice durulayın ve nötralize edin ve emme süzgecini temizleyin. 

- Nemlendirici meme ve meme gövdelerindeki kireci sökün, 

meme delikleri kesinlikle sert cisimler ile temizlenmemelidir. 

- Buğu çözücü ve doğrultucuyu su (en fazla 50 °C) veya 

inceltilmiş formik asit ile temizleyin ve kirecini sökün. 

Ardından su ile iyice durulayın veya bir buhar püskürtme cihazı 

ile temizleyin. 

- Su kalitesini kontrol edin. 

- Şamandıra valfini kontrol edin. 

- Dahili sifon borusunu temizleyin ve yeniden doldurun. 
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- İşletim sonlandırıldığında hane, pompa ve armatürler 

boşaltılmalıdır. 

- Püskürtmeli nemlendirici pompası hareketinin ve su çıkışının 

rahat bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edin. 

 

 

 

5.10. Jaluzi kapakları 

 

İşletime alma 

 

Birkaç kapağın birbiri ile bağlantılı olması durumunda bağlantı 

çubuğunun doğru oturup oturmadığı ve kolay hareket edip etmediği 

kontrol edilmelidir. 

Tahrikin bir aktüatör ile gerçekleşmesi durumunda çubuk, 90° 'lik 

bir dönme açısı sağlanacak ve kapakların da kapama sırasında nihai 

konuma ulaşacak şekilde ayarlanmalıdır. 

 

 

 

 

Jaluzi kapak ayarlayıcısı, gövdenin hem içine hem de dışına monte 

edilebilir. Dış mekana kurulan cihazlarda cihazın içine monte 

edilmeli veya ıslaklığa karşı korunmalıdır. 

 

Kapaklar işletime alma işlemi esnasında, işletimde gerekli olan tüm 

pozisyonlara getirilmiş olmalıdır. İlgili kapak konumu, yapılan 

seçime uygun olmalıdır (son konum şalterinin ayarı). 

 

 

Bakım 

 

- Jaluzi kapaklarında kir ve hasar olup olmadığını kontrol edin. 

Dişli tahrikte özellikle dişlerin temiz olmasına dikkat edin. 

- Mekanik işlevin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edin. 

- Klape kontrol aktüatörlerinin doğru monte edilip edilmediği ve 

son konumlarının doğru olup olmadığını kontrol edin ve 

gerekirse ayarlayın. 

- Klapelerin kolay hareket edip etmediği ve sızdırmaz olup 

olmadığını aktüatörün ayrılmasından sonra tespit edilir. 

 

5.11. Rotasyon ısı eşanjörü 

 

Genel bilgiler 

 

Tahrik motoruna hızlı kilitlere sahip çıkarılabilir kapama saclarının 

açılması ile kolayca erişilebilir. 

 

Temizleme esnasında hasarların önlenmesi için hava veya su 

huzmesini sadece dik açı ile depolama kütlesine yönlendirin. 

 

Akım beslemesinin her fazda kesintiye uğramaması durumunda 

döner milin otomatik temizleme çalışması veya elektrik 

kesintisinden sonra tekrar otomatik olarak çalışmaya başlaması 

sonucunda sıkışma ve sürtünme tehlikesi vardır. 

 

 

İşletime alma 

 

İşletime alma işleminden önce döner milin rahat hareket etmesini 

engelleyecek herhangi bir cismin olmamasında dikkat edin. Yabancı 

cisim ve kirleri temizleyin. 

 

Sızdırmazlık bantlarında baskı olup olmadığını kontrol edin. Bantlar, 

mümkün olduğunca depolama kütlesinin yakınına itilmelidir. Ancak 

doğrudan bir sürtünme, işletim basıncı koşullarında da önlenmelidir. 

 

 

 

Dönen milin yatağı fabrikada hizalanmıştır. Ancak kurulum 

koşullarına bağlı olarak sonradan bir hizalama daha gerekli olabilir. 

Bunun için lütfen üreticinin kullanım kılavuzunu dikkate alın. 

 

V-kayışının doğal bir şekilde esnemesinden dolayı V-kayışının 

gerginliği özellikle ilk 40 işletim saatinde düzenli olarak kontrol 

edilmelidir. 
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İşaretlenmiş olan dönen mil köşesindeki bakım kapağını açın ve 

kayışın gerdirme tertibatı ile yeterli gerginliğe sahip olup olmadığını 

kontrol edin. Tahrik kayışları motor kompanzatörü ile gerdirilir, 

gerekirse V-kayışı kısaltılmalıdır. 

- Menteşe kilidini açın. 

- Tahrik V-kayışını gerektiği kadar kısaltın. 

- Menteşe kilidini kapatın. 

- Bakım kapağını kapatın. 

 

Tahrik motorunu çalıştırın. Döner mil ayar cihazında üreticinin 

kullanım kılavuzunu dikkate alın. 

Öngörülen döner mil devrini kontrol edin (örn. 10 V düzeltme 

sinyalinde 10 dev/dak). 

 

Döner milin dönme yönünü (ok) kontrol edin, gerekirse motorda 

elektriksel olarak yeniden bağlantı yapılmalıdır. Bir yıkama alanının 

monte edilmiş olması durumunda depolama kütlesi, atık havadan 

yıkama odası üzerinden besleme havasına dönmelidir. 

 

 

Bakım 

 

Bilyalı yatak ve tahrik motoru (kullanım ömrü boyunca dolum) 

normal işletim koşullarında bakım gerektirmez. 

 

- Rotasyon yüzeylerinin hava akış tarafında kir ve hasar olup 

olmadığını kontrol edin. 

- (Örn. basınçlı hava veya yağ çözücü temizleme maddeleri 

kullanarak) kullanıma yönelik temizleme yapın. 

- Sızdırmazlık bandında kir, yabancı cisim ve baskı olup 

olmadığını kontrol edin, gerekirse değiştirin. 

- Yatak boşluğunu döner milinde dengesizlik olup olmadığı ve 

yanlara vurup vurmadığını kontrol edin. 

- Tahrik elemanlarını kontrol edin. 

- Minimum ve maksimum devir kontrolü 

- Ayar aralığından geçin. 

- Dönme yönü kontrolü 

- Motor yataklarının kontrolü 

- Elektrik bağlantılarının kontrolü 

- Dişli kutusunda sızdırmazlık olup olmadığını kontrol edin. 

- V-kayışı kontrolü 

- Ayar cihazlarının kontrol gösterge işlevini kontrol edin. 

- Su tahliye ve sifon borusunun işlevini yerine getirip 

getirmediğini kontrol edin, gerekirse temizleyin. 

 

 

 

Devre dışı bırakma 

Isı eşanjörü uzun süreli kullanılmadığında (örn. yazın) otomatik 

temizlemenin muhafaza edilmesi için döner mili normal çevre 

havasında 4 haftada bir işletime alın. 

 

 

5.12. Plakalı ısı eşanjörü 

 

Genel bilgiler 

 

Çıkış havası tarafında buğu çözücüsü olan plakalı ısı eşanjörleri için 

sifon borusu üzerinden bir yoğuşma suyu tahliyesi bağlanmalıdır. 

 

Baypas klapesinde işletime alma işlemi ve bakım çalışmaları jaluzi 

kapakları bölümünde verilen bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır. 

 

 

İşletime alma 

 

Plakalı ısı eşanjöründe yabancı cisim ve kir olup olmadığı kontrol 

edilmelidir, gerekirse temizleyin. 

 

 

Bakım 

 

- Plakalı ısı eşanjörü ve gerekirse buğu çözücüde kir ve hasar 

olup olmadığını kontrol edin, gerekirse temizleyin. 

- Değiştirici ünitenin girişindeki kuru toz ve lifli maddeleri 

elektrikli süpürge ile temizleyin. 

- Yoğuşma suyu tahliyesini temizleyin, sifon borusunu kontrol 

edin ve gerekirse dolum yapın. 

- Mutfaktan gelen kullanılmış havada yağ ve gres kalıntılarını 

sıcak su ve yağ çözücü temizleme maddeleri ile giderin. 

- Basınçlı hava veya yüksek basınç temizleyici (katkı maddesi 

olmadan sadece su) ile kirli suyu dikkatlice toplayın ve 

temizleyin. 

 

 

5.13. Reküperatif ısı geri kazanımı (KVS) 

Genel bilgiler 

 

Bypass klapesinde işletime alma işlemi ve bakım çalışmaları, jaluzi 

kapakları bölümünde verilen bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır. 

 

 

İşletime alma 

 

Sistemin hemen işletime alınmaması durumunda ısı eşanjörleri ve 

boru hatlarının donmaması için sistem komple boşaltılmış olmalı ya 

da donma koruma maddesi ile doldurulmuş olmalıdır. 

Isı taşıyıcı araçta her kış mevsiminden önce donma korumasının 

etkin olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
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Düşük sıcaklıklarda atık hava ısı eşanjörünün lamellerinde yoğuşma 

suyunun buzlanmasını önlemek için donma sınırından itibaren 

aktarma gücü düşürülmelidir. 

 

 

Bakım 

 

- Pompalarda hasar, sabitleme, işlev ve ses kontrolü yapın. 

- Armatürlerde hasar, sızdırmazlık ve işlev kontrolü yapın. 

- Kir toplayıcı süzgeçte hasar kontrolü yapın ve temizleyin. 

- Boru hattı sisteminde hasar, sızdırmazlık ve sabitleme 

kontrolü yapın. 

- Sıvı seviyesini kontrol edin, gerekirse dolum yapın. 

 

 

 

5.14. Doğrudan ısıtmalı ısı eşanjörü  

(Hava akımında yanma odası) 

 

Genel bilgiler 

 

Ciltte yanmaları önlemek için sıcak yüzeylere dokunmayın. Emniyet 

tekniği açısından taleplerin yerine getirilmesine dikkat edin. 

 

Yağ ve gaz brülörünün montaj ve bağlanmasını üretici bilgileri 

doğrultusunda yapın. 

 

Her sistem bir acil durum şalteri ile donatılmış olmalıdır. Sistem 

yetersiz soğutma ile işletime alındığında veya güvenlik elemanları ile 

acil kapamada aşırın ısınma hasarları meydana gelebilir. Bu yüzden 

acil kapama sadece kişilerin korunması ile kullanılmalıdır. Acil 

kapamadan kaynaklanan hasarlar için sorumluluk üstlenmiyoruz. 

 

Yanma odasında yukarı ve aşağı yönde akışın homojen bir şekilde 

olmasına dikkat edin. Isı birikimi veya sıcaklık katları oluşumunu 

önlemek için ayarlanabilen kaplama saclarının uyarlanması 

gerekebilir.  

 

 

 

 

İşletime alma 

 

Tüm sensör ve termostatların montaj ve kablolamasını yapın. 

 

Alevi kontrol edin. Alev, yanma odası duvarları ile temas 

etmemelidir. Alev başı uzatması ya da başka meme açıları kullanın. 

 

Yangın yerine bağlantı kurun. Bağlantı yapı tekniği ve resmi 

yönetmeliklere uygun olmalıdır. 

 

İşletime hazırlayın: 

- Yağ veya gaz hattının havasını boşaltın.  

- Fan termostatı: Nominal değer yaklaşık 40 °C 

- Sıcaklık denetleyicisi: Nominal değer yaklaşık 75 °C 

- Brülörün güvenlik termostatı: Nominal değer ayarlanamaz. 

(Bu değerler sadece 60 °C besleme sıcaklığı olan standart sistemler 

için geçerlidir. Yüksek besleme sıcaklıklarında üretici bilgileri 

dikkate alınmalıdır.) 

 

Brülörü çalıştırın. Brülör üreticisinin işletime alma kılavuzu çok iyi 

dikkate alınmalıdır. Bu arada fanın sürekli işletimde olmasına dikkat 

edilmelidir. Yakıt beslemesi, cihaz nominal gücünün aşılmayacağı 

şekilde ayarlanmalıdır. Gaz brülörlerinde bunun için mecburen bir 

gaz sayacı kullanılmalıdır. 

 

Atık gaz değerini tespit edin. 

- Maksimum atık gaz sıcaklığı: yaklaşık 210 °C 

- Minimum atık gaz sıcaklığı: yaklaşık 110 °C 

Tüm ayarlanan değerler bir ayar raporuna alınmalı ve muhafaza 

edilmelidir. 

Yoğuşma suyunun dışarı atılmasına sadece ilk hareket evresinde 

müsaade edilir. Atık gaz sıcaklığını, türbülatörleri uyarlayarak 
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müsaade edilen aralığa ayarlayın (türbülatörlerin çıkartılması atık 

gaz sıcaklığını yükseltir). 

 

Yoğuşma suyu, yerel uygulamalara göre tasfiye edilmelidir. 

 

 

Bakım 

 

Yanma odası 

- Brülörü sökün. Işık kaynağı olan yanma odasında kir, hasar ve 

sızdırmazlık kontrolü yapın. Brülör hasarlı ise işletime 

alınmamalıdır. 

- İşlem sonra ısıtma yüzeyinin temizlenmesinden sonra yanma 

odasını süpürün. 

 

Alev kabı 

- Alev kabında hasar kontrolü yapın. Hasar veya deformasyon 

durumunda yenileyin. Bunun için yanma plakasını ve silindir 

kapağını sökün. 

 

İşlem sonra ısıtma yüzeyi 

- Yanma odasının bakım kapama sacı ve temizleme kapağını 

çıkarın. Tüm türbülatörleri sökün ve genel durumunu kontrol 

edin. İleri derece korozyon durumunda münferit olarak veya 

komple değiştirin. 

- Paslanmaz çelik fırça ile işlem sonrası ısıtma yüzeyinin tüm 

borularını temizleyin ve toplama kutusunu süpürün. 

- Su tahliye tertibatını kontrol edin ve gerekirse temizleyin. 

 

Brülör 

- Yanma odasının temizlenmesinden sonra brülör bakımı, brülör 

üreticisinin talimatlarına göre yapılmalıdır. 

- Atık gaz değerini tespit edin. 

- Tüm çalışmalar rapor halinde not edilmelidir. 

- Gaz hattı, bağlantılar ve gaz ayarlama yolunda sızdırmazlık 

kontrolü yapın ve gerekirse tekrar contalayın. 

- Ayar ve güvenlik düzeneklerini kontrol edin. 

- Baypas ve yanma odası klapelerini kontrol edin. 

 

 

 

5.15. Gaz brülörü 

 

Genel bilgiler 

 

Mekan havasının CO2 oranı, yerel olarak öngörülen sınır değerleri 

aşmamalıdır. Sirkülasyon havası işletimine müsaade edilmez. 

Yanma tehlikesi olduğundan hareket halinde olan tesislere girmeyin. 

 

 

 

 

 

Her sistem bir acil durum şalteri ile donatılmış olmalıdır. 

 

 

 

 

İşletime alma 

 

Gaz ayar yolunun gaz hattına bağlanmasını sağlayın. Bağlantıda 

gerilim olmamasına dikkat edin. Gaz türü ve gaz basıncı ayarlama 

için uygun olmalıdır. 

Buhar vanasını binanın dışından geçirin. 

Tüm sensör ve termostatların montaj ve kablolamasını yapın. 

 

Gaz hattı, bağlantılar ve gaz ayar mesafesinde kontrol cihazı ile 

sızdırmazlık kontrolü yapın. 

 

Güvenlik termostatının pozisyonu, tavan bölgesinde gaz 

brülöründen yaklaşık 3 m sonra ve bir önceki yapı parçasından 

öncedir. 

 

İşletime hazırlayın: 

- Gaz hattının havasını boşaltın: 

- Güvenlik termostatının ayar değerlerini kontrol edin. Nominal 

değer: yaklaşık 60 °C 

 

Brülörü çalıştırın. Bu arada, besleme ve atık hava fanının sürekli 

işletimde olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Bakım 

 

Hasarlı parçalar, sadece bir uzman tarafından yapılabilir. Değiştirilen 

parçalar tesis için onaylanmış olmalıdır. 
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- Gaz hattı, bağlantılar ve gaz ayarlama yolunda sızdırmazlık 

kontrolü yapın ve gerekirse tekrar contalayın. 

- Brülörü fırça ile kirden arındırın. Tüm hava deliklerinin açık 

olmasına dikkat edin. 

- Gaz çıkış deliklerini kontrol edin, gerekirse bir meme iğnesi ile 

temizleyin. Ateşleme ve kontrol düzenekleri ile temas etmeyin. 

- Ateşleme elektrotlarının mesafesini kontrol edin, gerekirse 

ayarlayın. 

- Denetleme elemanını (UV hücresi veya iyonizasyon çubuğu) 

vidalarını gevşeterek sökün ve yumuşak bir bez ile temizleyin 

ve tekrar monte edin. Renk değişiminde değiştirin. 

 

 

 

5.16. Temizleme maddeleri 

 

No. Grup Ünite Bileşen Materyal Kaplama 
Temizleme maddesine 

karşı dayanıklılık 

Dezenfektan maddesine karşı 

dayanıklılık 

1 Gövde Gövde 
Gövde 

paneli 

Galvanize 

çelik sac 

El izi olmayan 

kaplama 

Metal için temizleme maddesi ürün 

no.: CP502 

Firma Kuhlmann 

Incidur Sprey Firma Ecolab / Incidin Rapid Firma Ecolab 

Indidin Extra N Firma Ecolab / Incidin perfekt Firma Ecolab 

2 Gövde 

Soğutucu, 

nemlendirici 

vb. 

Su tahliye 

hazneleri 
V2A yok 

Edelstahl Protect (EP) Firma 

Solution 

Glöckner Vertriebs-GmbH 

Incidur Sprey Firma Ecolab / Incidin Rapid Firma Ecolab 

Indidin Extra N Firma Ecolab / Incidin perfekt Firma Ecolab 

3 Isı eşanjörü Isıtıcı Lameller Bakır yok 
Polygon PCG 1948 Firma Polygon 

Chemie AG 

Incidur Sprey Firma Ecolab / Incidin Rapid Firma Ecolab 

Indidin Extra N Firma Ecolab / Incidin perfekt Firma Ecolab 

4 Isı eşanjörü Isıtıcı Borular Bakır yok 
Polygon PCG 1948 Firma Polygon 

Chemie AG 

Incidur Sprey Firma Ecolab / Incidin Rapid Firma Ecolab 

Indidin Extra N Firma Ecolab / Incidin perfekt Firma Ecolab 

5 Isı eşanjörü Soğutucu Lameller 
Galvanize 

çelik 
yok 

Metal için temizleme maddesi ürün 

no.: CP502 

Firma Kuhlmann 

Incidur Sprey Firma Ecolab / Incidin Rapid Firma Ecolab 

Indidin Extra N Firma Ecolab / Incidin perfekt Firma Ecolab 

6 Isı eşanjörü Soğutucu Borular 
Galvanize 

çelik 
yok 

Metal için temizleme maddesi ürün 

no.: CP502 

Firma Kuhlmann 

Incidur Sprey Firma Ecolab / Incidin Rapid Firma Ecolab 

Indidin Extra N Firma Ecolab / Incidin perfekt Firma Ecolab 

 

 

5.17. MSR tekniği 

 

Genel bilgiler 

 

Şartlar 

Erişilebilirlik, tamamlanmış cihaz ve kanal montajı ve tüm besleme 

araçlarının kesintisiz ulaşılabilirliği gibi yapısal şartlar yerine 

getirilmiş olmalıdır. 

 

 

İşletime alma 

 

İşletime alma işlemi sadece kalifiye uzman personel tarafından 

yapılabilir. 

 

 

Çalışmalar 

 

- Saha cihazlarının olması gerektiği gibi monte edilip 

edilmediğini kontrol edin. 

- Devre panosuna giden gerilim beslemesini kontrol edin. 

- Teslimat kapsamında bulunan parçaların işlevini kontrol edin. 

 

 

- Ayarlayıcı veya DDC alt istasyonlarını, projeye özel ayar ve SPS 

programlarının de dahil edilmesi üzere konfigüre edin. 

 

- Tesisi işletime alın ve ayarlayın. 

- Parametreleri işletme teknik tesisinin işletme koşullarına 

uyarlayın. 

- Kumanda programlarını kontrol edin. 

- Kullanıcı personele eğitim verin. 

- Emniyet tekniği açısından tüm işlevleri kontrol edin. 

 

 

Bakım 

 

Kalifiye bir uzman firma ile bir bakım sözleşmesinin yapılması çok 

avantajlı olur. 

 

Bakım çalışmaları 

Bkz. bakım tabloları 

 

İşletime alma işleminden sonra ilk bakım 6 aydan sonra yapılmalıdır. 

Ardından 1 yıllık bir bakım aralığına uyulması uygundur. 
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6. Cihazın uzun süreli kullanılmaması 

 

6.1. Devre dışı bırakma 

 

Cihaz uzun süre devre dışı bırakıldığında aşağıdaki çalışmalar veya 

işlemler yapılmalıdır: 

 

- 5.16. Temizleme maddeleri Elektrik beslemesi (elektrik hatları 

ve tüm araçları ) kesin. 

- Isı eşanjöründeki suyu boşaltın. 

- Isı eşanjöründe başka bir maddenin arkadan akmamasına 

dikkat edilmeli ve yaklaşık 3 hafta sonra basınçlı hava ile tekrar 

üfleme yapılmalıdır. 

- Dahili devre panolu cihazlarda bir devre panosu açık 

kalmalıdır. 

- Mevcut olan klapeler gerekirse elle kapatılmalıdır. 

- Kirli filtreler çıkarılmalıdır. 

- Nemlendiricilerin suyu boşaltılmalıdır. 

- Fanlar, arada bir hareket ettirilmeden uzun süre devre dışı 

bırakıldığında daha sonra depolama hasarlarının meydana 

gelebileceği unutulmamalıdır. 

- Depolama hasarlarının önlenmesi için fanın haftada bir kez 

döndürülmesi gerekmektedir. 

- Devre dışı bırakılması gereken bileşenlerde genel bir temizlik 

yapılmalıdır. 

- Cihaz 4 haftadan daha fazla bir süre devre dışı bırakıldığında 

V-kayışı çıkarılmalıdır. 

 

Ayrıca münferit bölümlerdeki talimatlar da dikkate alınmalıdır. 

 

 

6.2. Sökme işlemi ve tasfiye 

 

Cihazın kullanım ömrünün sona ermesinden sonra cihaz olması 

gerektiği gibi tasfiye edilmelidir. 

 

Sökme işleminden önce tüm enerji hatlarının (akım ve başka araçlar) 

kapatılıp kapatılmadığı kontrol edilmelidir. Hiçbir hat basınç, sıcaklık 

ve başka bir enerji beslemesine maruz kalmamalıdır. 

Ardından tüm işletim maddelerinin tesisten çıkarılıp çıkarılmadığı, 

yani tesiste su, yağ ve soğutucu maddenin bulunup bulunmadığı 

kontrol edilmelidir. 

 

Tüm yapı parçaları ve işletim maddeleri (örn. yağ, soğutucu 

maddeler, tuzlu su) yerel uygulamalar uyarınca tasfiye edilmelidir. 

Metall ve plastik parçalar türe göre ayrılmış olarak geri dönüşüme 

verilmelidir. 

 

7. Acil durum tedbirleri 

 

7.1. Yangın kontrolü 

 

Yerel yangın yönetmeliklerine daima uyulmalıdır. 

 

Klima sisteminin pürj gazı konseptinin bir parçası olması 

durumunda bunun ile ilgili öngörülen uygulamalara riayet 

edilmelidir. 

 

Aksi takdirde yangın durumunda derhal cihazın tüm aşamalarındaki 

akım beslemesini kesin. Oksijen beslemesi ve yangının yayılmasını 

engellemek için jaluzi kapaklarını kapatın. 

 

 

7.2. Zararlı maddelerin yayılması 

 

Huber&Ranner klima cihazı, optimize edilmiş yapısından dolayı çok 

düşük bir yangın ve duman riskine sahiptir. 

Yine de yangın durumunda kullanılan yapı maddeleri, toksikolojik 

açıdan zararlı maddeler oluşturabilir. Ayrıca cihazdaki duman 

gazları, teknik merkezine çıkabilir. 

Bu yüzden donanımlı bir solunum koruma tertibatı kullanın. 

 

Su ileten yapı parçaları yangın durumunda sızdırmazlığını yitirebilir. 

Doğrudan tehlike bölgesinde durmayın. 
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8. Patlama koruması 

 

Bir patlama, tutuşma veya bir yangını önlemek için patlamayı 

tetikleyen bir atmosfer önlenmelidir! 

 

Patlama riski taşıyan atmosfer daima geçerli olan yönetmelikler 

uyarınca ilgili kategori (bölgeye) atanmalıdır. Bu arada, hava 

akımının iç ve dış kısmı diye ayrım yapılmalıdır. 

 

Çok özel bir patlama koruması olan cihazlar, sadece açıklanan 

kategoride kullanılabilir! 

 

 

 

8.1. Bakım ve onarım 

 

- Bakım ve onarım sadece gerekli eğitimi almış personel 

tarafından yapılabilir! 

- Çalışmalar ya patlama tehlikesi olmayan bir atmosferde ya da 

tutuşturma kaynaklarının önlendiği bir ortamda yapılabilir. Bu 

arada, özellikle de tüm çalışma araçlarının ilgili bölge için 

onaylanmış olmasına dikkat edin. 

- Cihazların açılmasından önce tesis, mekanik ve elektriksel 

açıdan devre dışı bırakılmalı ve uygun şekilde kilitlenmelidir. 

- Ayrıca, patlama tehlikesi olan atmosferi gidermek veya 

inceltmek için tesisin temiz hava ile yıkanması gerekebilir. Bu 

özellikle de iç kısımdaki gaz gruplarının dışarıdakilerden farklı 

olması durumunda gereklidir! Bu görev ayar tekniği açısından 

otomatik hale getirilebilir. 

- Özellikle de tesisin devre dışı bırakılması gerektiğinde 

atmosferdeki konsantrasyonlar değişebilir ve patlama tehlikesi 

artabilir! Bakım durumunda tüm tutuşturma kaynakları 

önlenmelidir. 

 

8.2. Açıklama 

 

Cihazın fan odasında hangi atmosferde kullanılabileceğine dair bir 

açıklama bulunmaktadır. Bu açıklama, "İç" (beslenen atmosfer) ve 

"Dış" atmosfer olarak (kurulum mekanı) olarak ikiye ayrılır. Kullanım 

sadece cihaz açıklaması ile birlikte gerçekleşebilir. 

 

 

Örneğin: Ex II 2G IIA T3 (iç) ; Ex II 3G IIB T4 (dış) 

Açıklamaların anlamı aşağıdaki şekildedir: 

- Ex Patlama koruması (grup) 

- I Yer altı işletimi 

II Yer üstü işletimi 

- 1 Koruma kategorisi 1 (bölge 0) 

2 Koruma kategorisi 2 (bölge 1) 

3 Koruma kategorisi 3 (bölge 2) 

- G Gaz, sis, buhar 

D Toz 

- IIA Düşük tutuşma hassasiyeti olan maddeler 

IIB Orta tutuşma hassasiyeti olan maddeler 

IIC Yüksek tutuşma hassasiyeti olan maddeler 

- T1 450 °C müsaade edilen en yüksek yüzey sıcaklığı 

T2 300 °C müsaade edilen en yüksek yüzey sıcaklığı 

T3 200 °C müsaade edilen en yüksek yüzey sıcaklığı 

T4 135 °C müsaade edilen en yüksek yüzey sıcaklığı 

T5 100 °C müsaade edilen en yüksek yüzey sıcaklığı 

T6 85 °C müsaade edilen en yüksek yüzey sıcaklığı 

- iç hava akımında 

dış hava akımının dışında 

 

 

Cihazın üzerinde çıkarılmaması gereken bir uyarı bulunmaktadır. 

Cihazın, patlama riski olan bir atmosfere tetikleyici etkisi olabilir! 

Sadece uygun bir uzman personel ve uygun çalışma maddeleri 

açılabilir! 

 

Koruma konseptinin tüm tesise yönelik olması gerektiğinden dolayı 

RLT cihazı, münferit bileşen olarak tek başına tam ve kapsamlı bir 

patlama koruması sağlayamaz. 

Patlama koruması için komple sorumluluk nihayetinde işletmeciye 

veya tesisi inşa eden kişiye aittir. 
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8.3. Tutuşturma kaynaklarının önlenmesi 

 

Fan 

Fan, patlama tehlikesi olan atmosferde sadece kullanılan bölge için 

uygun bir açıklama ve onay ile işletilebilir. Bu arada örn. pervanenin 

giriş memesine sürtmesinden dolayı mekanik olarak oluşturulan 

kıvılcımlar önlenmelidir. Bu durum, uygun bir materyal 

kombinasyonunun kullanılması ve meme aralığının iyice ayarlanması 

ile sağlanmalıdır. Ayrıca fanın maksimum müsaade edilen devri asla 

aşılmamalıdır. Aksi takdirde pervaneden bazı parçalar ayrılabilir ve 

mekanik kıvılcımlar oluşturabilir! 

Fan asla giriş memesine sürtmemelidir! Bu şekilde bir tutuşturma 

meydana gelebilir. 

 

Fan, sürekli olarak titreşim olup olmadığına dair gözetlenmelidir. Bu 

gözetleme, gerekirse bir patlama koruması sağlayan bir titreşim 

kontrolü (MSR) veya günlük yapılan gözle kontrol olabilir. 

Titreşimlerin görsel veya sesli olarak algılanabilir olması durumunda 

cihaz derhal devre dılı bırakılmalı ve üretici haberdar edilmelidir. 

 

 

Elektriksel bileşenler 

Tüm elektriksel bileşenler (örn. elektromotorlar, lambalar, şalterler 

vs.) patlama riski bulunan atmosferde işletime alınmak üzere 

kullanılan kategori için uygun bir açıklama ve onaya sahip olmalıdır. 

Kabloların döşenmesi konu ile ilgili normlara göre yapılmalıdır. 

Tutuşturma kaynağı olarak statik elektriğin söz konusu olmaması 

için cihazın tamamında uygun bir potansiyel dengelemesinin 

olmasına dikkat edilmelidir. 

Frekans dönüştürücü, patlama riski bulunan bir atmosferde 

kullanılmak için uygun değildir. Sadece monte edilmemiş olarak 

birlikte verilir ve ancak patlama riski bulunmayan bir atmosferde 

kullanılabilir. 

 

 

Yıldırım koruması 

Özellikle de patlama koruması olan tavan ünitelerinde uygun bir 

yıldırım koruması monte edilmelidir. 

 

 

Sıcak yüzeyler 

Atmosfere bağlı olarak boru hatlarının (örn. ısıtıcıda) 110 °C'ye varan 

sıcaklıklara ulaşabileceğini unutmayın. Bu sıcaklıklar tutuşturma 

kaynağı olarak yeterli olabilir. 
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9. Tesis parçalarının bakım tabloları 

Kusursuz bir işletim sağlamak için öngörülen bakım zaman aralıklarına riayet edin. 

Bakım yapılması, garantinin temel şartıdır. 

Aşağıdaki hususlara dair uygulama zamanı öngörülemez. Sistemin periyodik bakımı ve temizlenmesi sadece kirlilik derecesine bağlıdır. Bu 

zaman aralıkları, normal işletim koşullarında standart havalandırma ve iklimlendirme teknolojisini kullanan sistemler için geçerlidir. Kirliliğin 

çok olması durumunda veya 24 saat işletimde aralıklar en az 1 kademe daha kısa olarak seçilmelidir. 
 

Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisini kullanan sistemlerin hijyenik olarak işletilmesi ve onarılması için kontrol listesi 

  
İşlem Gerekirse alınacak tedbir 

Ay 

  1 3 6 12 24 

Oda kontrolleri / cihaz gövdesi (bkz. bölüm 5.1) 

1.1 
Tüm cihaz odaları , kirli, hasarlı ve paslı olup 

olmadığına dair kontrol edilmelidir. 
Temizleyin ve onarın     x     

1.2 
Tahliye borularında dışarı akışın rahat olup 

olmadığını kontrol edin. 
Onarın     x     

1.3 
Kapıların sızdırmaz ve kilitlerin de rahat hareket 

ettirilebilir olup olmadığını kontrol edin. 
Onarın     x     

1.4 
Kanal bağlantılarının sızdırmaz olup olmadığını 

kontrol edin. 
Onarın     x     

1.5 Su oluşumu olup olmadığına dair kontrol edin. Temizleyin, nedenini tespit edin.     x     

1.6 Kapılardaki contaların işlevini kontrol edin. Değiştirin     x     

2 fan (bkz. bölüm 5.2) 

2.1 Fanda kir ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Temizleyin ve onarın     x     

2.2 Yatakları kontrol edin.  Yağlayın (yağlama sürelerini unutmayın).   x       

2.3 Titreşim amortisörünün işlevini kontrol edin. Onarın     x     

2.4 Sabitleme cıvatalarını kontrol edin. Cıvataları sıkın.     x     

2.5 
Dikkat çeken bir durumda (ses) fan ve motor 

yatağını kontrol edin. 
Nedenini tespit edin. Dikkat çeken bir durum olduğunda 

2.6 

Dikkat çeken bir durumda (titreşim) fan 

pervanesini V-kayışı olmadan bir dengesizlik 

olup olmadığına dair kontrol edin.  

Nedenini tespit edin. 

(Pervane her konumda ayakta durmalıdır). 
Dikkat çeken bir durum olduğunda 

2.4 
Pozitif sıcaklık katsayılı direncin işlevini yerine 

getirip getirmediğini kontrol edin. 
Değiştirin     x     

V-kayışı (bkz. bölüm 5.3) 

2.8 
Kayış tahrikinde kir, hasar ve aşınma olup 

olmadığını kontrol edin. 
Temizleyin ve onarın   x       

2.9 Komple tahrikin sabitleme yerlerini kontrol edin. Onarın   x       

2.10 Komple tahrik takımını yenileyin.   İhtiyaç duyulduğunda 

2.11 
Koruma tertibatının işlevini yerine getirip 

getirmediğini kontrol edin. 
Onarın     x     

2.12 Motor ve fan kasnağının hizalamasını ayarlayın.     x       

2.13 Kayış gerginliğini kontrol edin. Gerdirin   x       

3 Ses amortisörü (bkz. bölüm 5.4) 

3.1 
Dağıtıcılarda kir ve hasar olup olmadığını kontrol 

edin.  
Dikkatlice temizleyin ve onarın.     x     

4 Filtre ünitesi (bkz. bölüm 5.5) 

4.1 
Torbalı filtre ve çerçevesinde kir ve hasar olup 

olmadığını kontrol edin. 
Temizleyin ve onarın     x     
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Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisini kullanan sistemlerin hijyenik olarak işletilmesi ve onarılması için kontrol listesi 

  
İşlem Gerekirse alınacak tedbir 

Ay 

  1 3 6 12 24 

4.2 
Filtre kaplamasının sızdırmaz olup olmadığını ve 

gözle hasarlı olup olmadığını kontrol edin. 
Onarın     x     

4.3 
Filtre elemanında belirgin şekilde kir, koku veya 

sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 
Değiştirin   x       

4.4 Fark basıncını kontrol edin. 
Son dirence ulaşıldığında filtre 

elemanlarını değiştirin. 
  x       

4.5 1. kademe en geç filtre değişimi      x   x   

4.6 2. kademe en geç filtre değişimi           x 

Aktif kömür filtresi 

4.7 Koku kontrolü yapın. Aktif kömür kartuşlarını değiştirin.   x       

5 Isı eşanjörü (bkz. bölüm 5.6) 

5.1 
Isı eşanjörünün çevre sıcaklığına ulaşana kadar 

soğumasını bekleyin. 
    

5.2 Lamellerin kirli olup olmadığını kontrol edin. Temizleyin ve onarın     x     

5.3 
Lamel ve borularda hasar olup olmadığını 

kontrol edin. 
Bükülmüş lamelleri düzeltin.     x     

5.4 
Isı eşanjörünün sızdırmaz olup olmadığını 

kontrol edin. 
Onarın     x     

5.5 
Yapı parçalarının ileri ve geri harekette işlevini 

yerine getirip getirmediğini kontrol edin. 
      x     

5.6 
Donma korumasının işlevini yerine getirip 

getirmediğini kontrol edin.  
Soğutucu spreyli termostat Soğuk mevsime girildiğinde 

5.7 
Soğutucu bataryadaki yoğuşma suyu tahliyesini 

kontrol edin. 
Temizleyin     x     

5.8 
Sifon borusunun işlevini yerine getirip 

getirmediğini kontrol edin. 

Temizleyin ve tekrar doldurun (soğuk 

mevsime girildiğinde) 
    x     

6 Buğu çözücü (bkz. bölüm 5.7) 

6.1 
Buğu çözücü ve yoğuşma suyu haznesinde kir ve 

hasar olup olmadığını kontrol edin. 

Buğu çözücünün temizlenmesi için, 

kutuları çıkarın ve lamelleri sökün 

(biyofilmi çıkartın). 

    x     

7 Soğuk hava (bkz. bölüm 5.8) 

7.1 Lamel yüzeyini temizleyin.       x     

7.2 Kompresördeki yağ seviyesini kontrol edin. 

Kompresör kapalı olduğunda yağ, 

gözetleme camının yarısına kadar 

gelmelidir. 

  x       

7.3 Yoğuşma suyu tahliyesini kontrol edin. 
Temizleyin (anormal ses veya işletim 

durumlarına dikkat edin) 
    x     

8 Püskürtmeli nemlendirici (bkz. bölüm 5.9) 

8.1 
Komple püskürtmeli nemlendiricideki kireci 

arındırın. 

Sirkülasyon suyuna kireç çözücü ilave edin 

ve sirkülasyon pompasını kireç çözülene 

kadar çalıştırın. Ardından komple 

püskürtmeli nemlendiriciyi iyice yıkayın. 

    x     

8.2 

Nemlendirici meme ve meme gövdelerindeki 

kirecin sökülmesi, meme delikleri kesinlikle sert 

cisimler ile temizlenmemelidir. 

Temizleyin ve onarın     x     

8.3 Buğu çözücü ve doğrultucuyu kontrol edin. 

Su ile temizleyin ve kirecini çözün. Su ile 

iyice durulayın veya buhar püskürtme 

cihazı ile temizleyin. 

    x     

8.4 Su kalitesini kontrol edin. Suyun iletkenliğini kontrol edin. x         
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Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisini kullanan sistemlerin hijyenik olarak işletilmesi ve onarılması için kontrol listesi 

  

İşlem Gerekirse alınacak tedbir 

Ay 

  1 3 6 12 24 

8.5 Şamandıra valfini kontrol edin.       x     

8.6 Dahili sifon borusunu kontrol edin. Temizleyin     x     

8.7 

Püskürtmeli nemlendirici pompası hareketinin ve 

su çıkışının rahat bir şekilde gerçekleşip 

gerçekleşmediğini kontrol edin. 

Onarın   x       

9 Jaluzi kapaklar (bkz. bölüm 5.10) 

9.1 

Jaluzi kapakların kirli ve hasarlı olup olmadığını 

kontrol edin. (Dişli tahrikte özellikle dişlerin 

temiz olmasına dikkat edin.) 

Temizleyin ve onarın     x     

9.2 
Mekanik işlevin yerine getirilip getirilmediğini 

kontrol edin. 
      x     

9.3 

Klape kontrol aktüatörlerinin doğru monte edilip 

edilmediği ve son konumlarının doğru olup 

olmadığını kontrol edin. 

Ayarlayın     x     

9.4 

Klapelerin kolay hareket edip etmediği ve 

sızdırmaz olup olmadığını aktüatörün 

ayrılmasından sonra tespit edilir. 

Onarın     x     

10 Rotasyon ısı eşanjörü (bkz. bölüm 5.11) 

10.1 
Rotasyon yüzeylerinin hava akış tarafında kir ve 

hasar olup olmadığını kontrol edin. 
Contaları ayarlayın, temizleyin, onarın.   x       

10.2 Kullanıma yönelik temizleme  
(örn. basınçlı hava veya yağ çözücü 

temizleme maddeleri kullanarak) 
    x     

10.3 
Sızdırmazlık bandında kir, yabancı cisim ve baskı 

olup olmadığını kontrol edin. 
Değiştirin     x     

10.4 
Yatak boşluğunu döner milinde dengesizlik olup 

olmadığı ve yanlara vurup vurmadığını kontrol edin. 
    x       

10.5 Tahrik elemanlarını kontrol edin.     x       

10.6 Minimum ve maksimum devir kontrolü       x     

10.7 Ayar aralığından geçin.       x     

10.8 Dönme yönü kontrolü       x     

10.9 Motor yataklarının kontrolü     x       

10.10 Elektrik bağlantılarının kontrolü       x     

10.11 
Dişli kutusunda sızdırmazlık olup olmadığını 

kontrol edin. 
      x     

10.12 V-kayışı kontrolü Gerdirin, kısaltın, gerekirse değiştirin   x       

10.13 
Ayar cihazlarının kontrol gösterge işlevini 

kontrol edin. 
      x     

10.14 
Su tahliye ve sifon borusunun işlevini yerine 

getirip getirmediğini kontrol edin. 
Temizleyin ve onarın     x     

11 Plakalı ısı eşanjörü 

11.1 
Plakalı ısı eşanjörü ve gerekirse buğu çözücüde 

kir ve hasar olup olmadığını kontrol edin. 

Basınçlı hava veya yüksek basınç 

temizleyici (katkı maddesi olmadan 

sadece su) ile kirli suyu iyice temizleyin. 

    x     

11.2 
Değiştirici ünitenin girişindeki kuru toz ve lifli 

maddeleri arındırın. 
Elektrikli süpürge ile temizleyin. İhtiyaç duyulduğunda 

11.3 
Yoğuşma suyu tahliyesi ve sifon borusunu 

kontrol edin. 
Temizleyin ve gerekirse doldurun     x     

11.4  Mutfaktan gelen kullanılmış havada  

Mutfaktan gelen kullanılmış havada yağ 

ve gres kalıntılarını sıcak su ve yağ 

çözücü temizleme maddeleri ile giderin. 

İhtiyaç duyulduğunda 
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Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisini kullanan sistemlerin hijyenik olarak işletilmesi ve onarılması için kontrol listesi 

  

İşlem Gerekirse alınacak tedbir 

Ay 

  1 3 6 12 24 

12 Reküperatif ısı geri kazanımı - KVS sistemi (bkz. bölüm 5.13) 

12.1 
Pompalarda hasar, sabitleme, işlev ve ses 

kontrolü yapın. 
      x     

12.2 
Armatürlerde hasar, sızdırmazlık ve işlev 

kontrolü yapın. 
      x     

12.3 Kir toplayıcı süzgeçte hasar kontrolü yapın. Temizleyin     x     

12.4 
Boru hattı sisteminde hasar, sızdırmazlık ve 

sabitleme kontrolü yapın. 
      x     

12.5 Sıvı seviyesini kontrol edin. Sıvı doldurun   x       

13 Yanma odası (bkz. bölüm 5.14) 

13.1 
Brülörü sökün. Işık kaynağı olan yanma odasında 

kir, hasar ve sızdırmazlık kontrolü yapın. 
Brülör hasarlı ise işletime alınmamalıdır.     x     

13.2 
İşlem sonra ısıtma yüzeyinin temizlenmesinden 

sonra yanma odasını süpürün. 
Temizleyin     x     

13.3 Alev kabında hasar kontrolü yapın.  

Hasar veya deformasyon durumunda 

yenileyin. Bunun için yanma plakasını ve 

silindir kapağını sökün. 

    x     

13.4 

Yanma odasının bakım kapama sacı ve 

temizleme kapağını çıkarın. Tüm türbülatörleri 

sökün ve genel durumunu kontrol edin. 

 İleri derece korozyon durumunda 

münferit olarak veya komple değiştirin. 
    x     

13.5 

Paslanmaz çelik fırça ile işlem sonrası ısıtma 

yüzeyinin tüm borularını temizleyin ve toplama 

kutusunu süpürün. 

Temizleyin     x     

13.6 Su boşaltım tertibatını kontrol edin. Temizleyin     x     

13.7 

Yanma odasının temizlenmesinden sonra brülör 

bakımı, brülör üreticisinin talimatlarına göre 

yapılmalıdır. 

      x     

13.8 Atık gaz değerini tespit edin.       x     

13.9 
Gaz hattı, bağlantılar ve gaz ayar mesafesinde 

sızdırmazlık kontrolü yapın. 
Contalayın     x     

13.10 Ayar ve güvenlik düzeneklerini kontrol edin.       x     

13.11 Baypas ve yanma odası klapelerini kontrol edin.       x     

14 Gaz brülörü (bkz. bölüm 5.15) 

14.1 
Gaz hattı, bağlantılar ve gaz ayar mesafesinde 

sızdırmazlık kontrolü yapın. 
Contalayın     x     

14.2 
Brülörü fırça ile kirden arındırın. Tüm hava 

deliklerinin açık olmasına dikkat edin. 
Temizleyin ve onarın     x     

14.3 Gaz çıkış deliklerini kontrol edin. 
Meme iğnesi ile temizleyin. Ateşleme ve 

kontrol düzenekleri ile temas etmeyin. 
    x     

14.4 Ateşleme elektrotlarının mesafesini kontrol edin. Ayarlayın   x       

14.5 

Denetleme elemanını (UV hücresi veya 

iyonizasyon çubuğu) vidalarını gevşeterek sökün 

ve yumuşak bir bez ile temizleyin ve tekrar 

monte edin. Renk değişiminde değiştirin. 

Temizleyin ve onarın   x       
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Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisini kullanan sistemlerin hijyenik olarak işletilmesi ve onarılması için kontrol listes i 

  

İşlem Gerekirse alınacak tedbir 

Ay 

  1 3 6 12 24 

15 ölçüm, kumanda ve ayar tekniği (bkz. bölüm 5.17) 

15.1 

Tüm bileşenlerin, olması gerektiği gibi ve 

işlevlere uygun şekilde kurulumunun yapılıp 

yapılmadığı ve çevre koşullarını kontrol edin. 

     x     

15.2 
Tüm bileşenlerde kir, korozyon ve hasar 

kontrolü yapın. 

İşlevler muhafaza edilecek şekilde 

temizleyin. 
    x     

Şalter panosu, kumanda paneli, kumandalar 

15.3 
Koruyucu kapakların eksiksiz olduğunu kontrol 

edin. 
     x     

15.4 
Bağlantıların elektriksel / mekanik işlevlerini 

kontrol edin. 
Bağlantıları sıkın (tork anahtarı)     x     

15.5 
İşlev elemanlarını (örn. kumanda ve gösterge 

tertibatları) kontrol edin. 
Ayarlayın, kalibre edin, sıkın     x     

15.6 
Giriş sinyallerinin nominal değer ile aynı olup 

olmadığını kontrol edin. 
Sinyalleri karşılaştırın.     x     

15.7 Görsel ve sesli kontrol tertibatlarını kontrol edin. Değiştirin     x     

15.8 
Koruma ve rölelerde aşınma ve hasar kontrolü 

yapın (örn. kontak yanması). 
Değiştirin     x     

15.9 
Anahtarlama ve kumanda işlemlerini (örn. 

donma koruma işlevi) kontrol edin. 
Soğutucu sprey püskürtün.     x     

15.10 
Güvenlik tertibatlarını (örn. termik tetikleyicileri) 

kontrol edin. 
Değiştirin     x     

15.11 
Şalter panosu bileşenlerinin ayarını (örn. zaman 

rölesi) kontrol edin. 
Kalibre edin     x     

15.12 
Elle, otomatik ve uzaktan kumanda işlevini 

kontrol edin. 
Kalibre edin     x     

Ölçüm değeri sensörleri / güvenlik tertibatları 

15.13 
Bağlantıların elektriksel / mekanik işlevini 

kontrol edin. 
Kalibre edin, yeniden oluşturun     x     

15.14 
Fiziksel ölçüm değerlerini ölçüm yerinde ölçün 

ve not edin. 
     x     

15.15 
Elektriksel, elektronik ve pnömatik ölçüm 

sinyallerini kontrol edin. 
Kalibre edin, yeniden oluşturun     x     

Ayarlayıcılar / ek modüller 

15.16 
Kalan gerilim beslemesini (örn. tampon 

bataryalar, aküler) kontrol edin. 
Değiştirin     x     

15.17 
Bağlantıların elektriksel / mekanik işlevini 

kontrol edin. 
Bağlantıları sıkın (tork anahtarı)     x     

15.18 
İşlev elemanlarını (örn. kumanda ve gösterge 

tertibatları) kontrol edin. 
Ayarlayın, kalibre edin, sıkın     x     

15.19 

Elektriksel, elektronik ve pnömatik giriş 

sinyallerini (örn. sensör, uzaktan ayarlayıcı, 

sensör değeri) kontrol edin. 

Sinyalleri karşılaştırın.     x     

15.20 Ayarlayıcı işlevi ve düzeltme sinyalini kontrol edin. Kalibre edin     x     

15.21 
Kontrol devresini ayar parametreleri uyarınca 

tüm ek işlevleri dikkate alarak kontrol edin. 
Kalibre edin     x     

Ayar cihazları 

15.23 
Elektriksel, elektronik ve pnömatik giriş sinyal-

leri ve çalışma alanı ayar aralığını kontrol edin. 
Kalibre edin     x     
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Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisini kullanan sistemlerin hijyenik olarak işletilmesi ve onarılması için kontrol listesi 

  

İşlem Gerekirse alınacak tedbir 

Ay 

  1 3 6 12 24 

15.24 
Konum, sınır değer göstergesi ve son konum 

şalterinde işlev kontrolü yapın. 
Kalibre edin     x     

Yazılım 

15.25 Verileri yedekleyin.      x     

15.26 
En son oluşturulan program ve veri kopyalarını 

saklayın. 
Bir sorun olduğunda sistemi güncelleyin.     x     
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Huber & Ranner GmbH 

Gewerbering 15 

D-94060 Pocking 
Postfach 1180 

D-94052 Pocking 

Almanya 

info@huber-ranner.com 
www.huber-ranner.com 

 
müºteri hizmetleri, 

bakým hizmeti, 

yedek parça hizmeti: 

T +49 (0) 85 31 /705-45 
F +49 (0) 85 31 /705-20 
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