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Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri önlemek için bu emniyet uyarı-
larına lütfen titizlikle uyunuz.

Emniyet uyarılarının açıklaması

Tehlike
Bu işaret cana gelebilecek zarar-
lara karşı uyarır.

! Dikkat
Bu işaret maddi hasarlara ve çev-
reye zarar verilmesine karşı uya-
rır.

Uyarı
Uyarı sözcüğü olan yerlerde ilave bilgiler
bulunmaktadır.

Hedef grup

Bu kılavuz sadece yetkili uzman tesisat-
çılar için hazırlanmıştır.
■ Soğutucu akışkan devresinde sadece

sertifikalı uzman ustalar tarafından
çalışma yapılabilir.

■ Elektrik tesisatındaki çalışmalar
sadece uzman elektrik tesisatçıları
tarafından yapılmalıdır.

■ İlk işletmeye alma, yetkili teknik servis
tarafından yapılmalıdır.

Yönetmelikler

Çalışmalarda aşağıdaki noktalar dikkate
alınmalıdır: 
■ Ulusal montaj talimatları,
■ Yasal yönetmelikler ve kaza önleme

talimatları,
■ Çevre koruma ile ilgili yasal yönetme-

likler

■ Meslek kuruluşları tarafından yayımla-
nan mevzuatlar.

■ TSE Standartları, DIN, EN, DVGW ve
VDE emniyet talimatları

Sistemde yapılacak çalışmalar

■ Sistemin enerjisini kesin ve
kapandığını kontrol edin (örn. ayrı bir
sigortada veya ana şalterde).

Uyarı
Kontrol paneli elektrik devresine bir-
den fazla yük akımı devresi bağlı ola-
bilir.

Tehlike
Üzerinden elektrik akımı geçen
parçalara dokunulması ağır
yaralanmalara sebep olabilir.
Devre kartlarının üzerlerinde
bulunan bazı modüllerde şebe-
keden ayrıldıktan sonra da
gerilim mevcuttur.
Bu cihazların kapaklarını
çıkartmadan önce gerilimin
düşmesi için en az 4 dakika
beklenmelidir.

 
■ Sistemi tekrar açılmaması için emni-

yete alın.

! Dikkat
Elektrostatik deşarj elektronik
modüllerde hasar yapabilir.
Çalışmaya başlamadan önce
statik yüklenmeyi toprağa aktar-
mak için, kalorifer veya su boru-
ları gibi topraklanmış nesnelere
dokunulmalıdır.

Emniyet uyarıları

Emniyet uyarıları
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Onarım çalışmaları

! Dikkat
Emniyet tekniği işlevine sahip
yapı parçalarında onarım yapıl-
ması sistemin işletme emniyeti
için tehlikelidir.
Arızalı yapı parçaları orijinal
Viessmann parçaları ile değiştiril-
melidir.

Ek komponentler, yedek parçalar ve
sarf malzemeleri

! Dikkat
Sistem ile birlikte kontrol edilme-
yen yedek parçalar ve sarf mal-
zemeleri, sistemin çalışmasını
olumsuz olarak etkileyebilirler.
Onaylanmamış parça monte edil-
mesi ve sistemde izin alınmadan
değişiklik yapılması, ısıtma siste-
minde hasara sebep olabilir,
çalışmasını etkileyebilir ve
garanti haklarını kısıtlayabilir.
Sistemde değişiklik yaparken
veya parça değiştirmede sadece
orijinal Viessmann veya
Viessmann tarafından onaylan-
mış yedek parçalar kullanılmalı-
dır.

Emniyet uyarıları

Emniyet uyarıları (devam)
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Bu servis kılavuzunda Viessmann ısı
pompaları için ısı pompası kontrol paneli
Vitotronic 200, Tip WO1C için
aşağıdaki bilgiler verilmektedir:
■ Fonksiyon açıklaması
■ Isı pompasını farklı taleplere ve

işletme koşullarına göre ayarlamak
için kontrol paneli parametreleri

■ Isıtma sistemi ve soğutma devresi için
arıza teşhis olanakları

■ Arıza gidermek için önlemler
■ Elektrik bağlantılarına genel bakış

Sistem örnekleri
İlgili ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzu ve „ısı pompaları
için sistem örnekleri“.

Isı pompası kontrol panelinin işlevleri ve
kontrol davranışı kodlama anahtarı üze-
rinden ilgili ısı pompasına ayarlanır. Bu
sebepten burada tanımlanan işlev kap-
samının tamamı her ısı pompası tipinde
mevcut değildir.
Ayrıca, seçilen sistem şeması ve ek
donanım ısı pompasında mevcut olan
işlevleri de etkiler.
Tipe veya sisteme özel veriler sadece ısı
pompası veya ısıtma sisteminin davra-
nışlarına doğrudan etkisi olan yerlerde
işaretlenmiştir.

Isı pompası tipleri

Farklı ısı pompası tiplerini işaretlemek
için kullanılan semboller:

: Antifriz/su ısı pompaları
: Hava/su ısı pompaları

: Split tip hava/su ısı pompası

Soğutma devresi düzenleyici

Isı pompalarında farklı soğutma devresi
düzenleyiciler mevcut olabilir. Mevcut
olan soğutma devresi düzenleyici tipi ısı
pompası kontrol panelinde sorgulanabi-
lir (bkz. „Sistem bilgileri“, sayfa 119).
[1]: Soğutma devresi düzenleyici 1
[2]: Soğutma devresi düzenleyici 2
[3]: Soğutma devresi düzenleyici 3

Bu servis kılavuzuna sadece belirli bir
soğutma devresi düzenleyici ile ilgili içe-
rikler ilgili sembol ile işaretlenmiştir, örn.
[2].
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Isı pompasının ya da diğer sistem kom-
ponentlerinin yanlış kullanılmasını önle-
mek için, tüm menüler her ayar seviye-
sinde mevcut değildir. Örneğin, kontrol
parametresi parametrelerine sadece
Uzman ayar seviyesi üzerinden erişile-
bilir.

Sistem işleticisi

Ana menü ve genişletilmiş menü üzerin-
den yetkili servis tarafından ısıtma siste-
minin kullanılması öğretilmiş olan kişiler
tarafından kullanılır.
■ Ana menüde temel kullanım işlevleri

ve göstergeler bulunur. Örneğin, iste-
nen oda sıcaklığı ayarı veya işletme
programı seçimi.

■ Genişletilmiş menüde zaman prog-
ramları ayarlanması gibi daha gelişmiş
işlevler bulunur. Genişletilmiş menüyü
seçmek için  üzerine basın.

„Sistem işleticisi“ ayar seviyesin-
deki işlevler için kullanma kılavu-
zuna bakan.

Yetkili uzman

Bu ayar seviyesinde ek işlevler ve
Kodlama seviyesi 1 parametreleri bulu-
nur. Bunlar ! sembolü ile tanımlanır. 

Uyarı
■ „Yetkili uzman“ ayar seviyesine „Sis-

tem işleticisi“ seviyesindeki işlevler de
dahildir.

■ Kodlama seviyesi 1'deki ayarlar
sadece, Viessmann ısı pompaları üze-
rine eğitim görmüş yetkili teknik servis
firması personeli tarafından yapılmalı-
dır.

Kodlama seviyesi 1'in seçilmesi, bkz.
sayfa 169.

Giriş

Ayar seviyeleri
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Ana menü

40°CGidiş sıcaklığı

14°C 21°C

HK1

Menüde bir adım geriye veya baş-
lanan ayarın iptal edilmesi.
Menü içerisinde sayfa açmak veya
değer ayarlamak için imleç tuşları.

OK Seçtiğiniz ayarı onaylar veya yapı-
lan bir ayarı kaydeder.

„Kullanım bilgileri“ veya seçilen
menü ile ilgili ek bilgiler seçilir.
Genişletilmiş menüyü seçin.

Giriş

Kullanma ünitesi
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Toprak altı sondaları/toprak altı kolektör-
lere seçenek olarak ısı pompası için pri-
mer kaynak olarak bir buz deposu ve
güneş enerjisi absorberi kullanılabilir.
Bunun için „Primer kaynak seçimi
7030“ „1“ üzerinde olmalıdır. 
Buz deposundaki sıvı etrafındaki toprak
ve güneş enerjisi absorberi tarafından
ısıtılır. Bu primer enerji ısı pompası tara-
fından buz deposundan alınır. Bu
esnada sıvı sıcaklığı donma noktasının
altına düşerse, ısı pompası ayrıca kris-
talleşme enerjisini de kullanır. Buz
deposu içten dışa doğru donar ve dıştan
içe doğru çözülür.
Buz deposuna alternatif olarak güneş
enerjisi absorberi de doğrudan bir primer
kaynak görevi yapabilir. Ayar 3 yollu
değiştirme ventili üzerinden değiştirilir.

Soğutma işletmesinde odalardan alınan
ısıtma enerjisi buz deposuna aktarılır.

Aşağıdaki koşulların tümü yerine geti-
rildiğinde, buz deposu güneş enerjisi
absorberi üzerinden ısıtılır (parametreler
Vitosolic üzerinden ayarlanır):
■ Güneş enerjisi absorberi-buz deposu

sıcaklık farkı > „ΔTaç“.
■ Absorber sıcaklığı > „Term6aç“.
■ Buz deposundaki sıcaklık <

„Tboy.ist“.

Primer kaynak için çalışma koşulları
Primer kaynak Oda ısıtma-

sı
Mahal
soğutma

Güneş enerjisi absorberi-buz de-
posu sıcaklık farkı

Buz deposu AÇIK AÇIK < 0
Güneş enerjisi
absorberi

AÇIK KAPALI > „Güneş enerjisi hava absorberi
açma histerisi 7031“

Diğer koşullar:
■ Absorber sıcaklığı > „Güneş ener-

jisi primer kaynağı için minimum
sıcaklık 7033“

■ ve
primer giriş sıcaklığı geçerli alan
içerisinde.

Vitotronic 200, Tip WO1C'li ısı pompa-
sına ilave olarak gerekli elektrikli cihaz-
lar:
■ Vitosolic 200:

Buz deposunu ısıtmak için sıcaklık
farkı kontrolü istenen sıcaklık değeri
ayarlanarak güneş enerjisi absorberi
üzerinden.

■ Ek bağlantı modülü AM1:
primer kaynağın güneş enerjisi absor-
beri ile buz deposu arasında bir 3 yollu
değiştirme ventili üzerinden değiştiril-
mesi.

■ Buz deposu ek bağlantı modülü:
Üç yollu değiştirme ventiline ve absor-
ber pompasına kumanda edilmesi.

Fonksiyon açıklaması

Primer kaynak buz deposu/güneş enerjisi absorberi 
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Yaz işletmesi

Özellikle yaz aylarında buz deposundaki
yüksek sıcaklıklar toprakta yüksek ısı
kayıplarına sebep olur ve güneş enerjisi
absorberi ek ısıtma için çok sık devreye
girer. Bunu önlemek ve absorber pom-
pasının enerji giderlerini düşürmek için
yaz işletmesinde maksimum buz deposu
sıcaklığı düşürülür.

Yaz işletmesi aşağıdaki koşullarda çalı-
şır:
■ Isı pompası bir gün oda ısıtması için

„Yaz işletmesini önlemek için mini-
mum çalışma süresinden
7035“ daha az çalıştı.

■ „Yaz modu için son takvim hafta-
sına 7036“ henüz erişilmedi.

Harici bir ısı üreticisi ile işletme

Buz deposundaki enerji miktarı artık
yeterli değilse, alternatif enerji kaynağı
olarak harici ısı üreticisi devreye alınabi-
lir. Bunun için buz deposundaki sıcaklık
sensörü üzerinden ikili (bivalent) sıcaklık
tespit edilebilir. Sıcaklık sensörü „Biva-
lent işletme için sıcaklık sensörü
7038“ ile şönt olarak kullanılır.

Absorber devresinin denetlenmesi

Absorber devresinde bir ısı pay ölçer
varsa ve Vitosolic'e bağlı ise, absorber
devresi denetimi „Absorber devresi
denetimi“ üzerinden başlatılabilir.
Absorber pompasına aktif olarak
kumanda edildiğinde enerji miktarı 1
kWh 6 saat içerisinde 1 kWh düşerse, ısı
pompası kontrol paneli „96 Buz deposu
absorber d.“ arıza mesajı verir. Bu
durumda absorber devresi kontrol edil-
melidir (örn. absorber pompası arızalı).

Fonksiyon açıklaması

 Primer kaynak buz deposu/güneş enerjisi… (devam)
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Bazı ısı pompaları ısı pompası 2. kade-
mesi ile genişletilebilir. Burada
1. kademe ısı pompası tarafından
kumanda edilen ayrı bir ısı pompası kul-
lanılır. 2. kademede kendine ait bir ısı
pompası kontrol paneli bulunmaz, fakat
ayrıca kontrol edilen bir soğutma devre-
sine sahiptir.

Talep edilen ısıtma gücü 1. kademe ısı
pompasının ısıtma gücünden fazla ise,
ısı pompası kontrol paneli ısı pompası-
nın 2. kademesini çalıştırır.
Isı pompasının 2. kademesinin optimize
olarak açılıp kapanması için her iki kom-
presörün de ısıtma gücü bilinmelidir.

Parametre Ayar
Kompresör 1:  
■ „Kompresörü etkinleştirme 5000“ „1“
■ „Kompresör gücü kademesi 1 5030“ Değer 1. kademe ısı pom-

pasının ısıtma gücüne gö-
redir, tip plakasına bakınız.

Kompresör 2:  
■ „Kompresörü etkinleştirme 5100“ „1“
■ „Kompresör gücü kademesi 2 5130“ Değer 2. kademe ısı pom-

pasının ısıtma gücüne gö-
redir, tip plakasına bakınız.

Isı pompası kaskadı

Bir ısı pompası kaskadı, bir kılavuz ısı
pompası ve maks. 4 sıra ısı pompasın-
dan oluşur. Her sıra ısı pompasında bir
ısı pompası kontrol paneli bulunur. Kıla-
vuz ısı pompası ve sıra ısı pompalarının
her biri 2 kademeli olabilir.

Kılavuz ısı pompası kaskad içindeki ısı
pompalarının çalışmalarını kontrol eder.

LON üzerinden kaskad

Tüm ısı pompası kontrol panellerinde
birer kaskad iletişim modülü (aksesuar)
takılı olmalıdır:
■ Kılavuz ısı pompası: Kaskad kontrolü

için LON iletişim modülü
■ Sıra ısı pompaları LON iletişim modülü

Sistem donanımına bağlı olarak bir kas-
kad içinde bulunan tüm ısı pompaları
LON üzerinden „Isı pompasının kas-
kad içinde kullanılması 700C“ para-
metresi ile birbirlerinden ayrı olarak
çeşitli işlevler için etkinleştirilebilir:
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması
■ Kullanma suyu ısıtması
■ Yüzme havuzu ısıtması

Fonksiyon açıklaması

Isı pompası 2. kademe
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Aynı anda birden fazla işlev yerine geti-
rilebilir:

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Kılavuz ısı pompası ve sıra ısı pompaları
paralel olarak bağlanmıştır ve her branş-
manda kendine ait bir sirkülasyon pom-
pası bulunur.

Hidrolik tesisat şeması
İlgili ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzu

Kullanma suyu ısıtması

Kılavuz ısı pompası ve sıra ısı pompaları
için hidrolik bağlantı tipleri:
■ Paralel olarak boyler gidişine:

Her sıra ısı pompasında, kılavuz ısı
pompası tarafından talep edildiğinde,
sıra ısı pompası tarafından çalıştırılan
kendine ait bir boyler ısıtma pompası
bulunur.

■ 3 yollu „ısıtma/kullanma suyu ısıt-
ması“ değiştirme ventili üzerinden
boyler gidişine paralel:
Değiştirme kılavuz ısı pompası tara-
fından ilgili sıra ısı pompası talebine
göre gerçekleşir.

■ Paralel olarak ortak bir sekonder devre
gidişinde:
Merkezi bir „ısıtma/kullanma suyu
hazırlanması“ 3 yollu değiştirme ventili
tarafından değiştirilir. Bu vana kılavuz
ısı pompasının kontrol paneli tarafın-
dan kontrol edilir.

Isı pompası kontrol panelinin LON'a bağlanması

Isı pompası kaskadı ve Vitocom için örnek

A

LO
N

B

LO
N

LO
N

C

LO
N

A Kılavuz ısı pompası kontrol paneli
B Sıra ısı pompası kontrol paneli

C Vitocom

Parametre ayarları
 A B C

„Sistem şeması 7000“ „0“ - „10“ „11“ —
„Kaskad kontrol 700A“ „2“ „0“ —
„Kaskad içindeki ısı pompası nu-
marası (LON) 7707“

— „1“ - „4“ —

Fonksiyon açıklaması

Isı pompası kaskadı (devam)
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 A B C
LON iletişim modülü mevcut
„LON iletişim modülünü etkinleş-
tirme 7710“

„1“ „1“ —

„LON sistem numarası 7798“ „1“ - „5“ „1“ - „5“ —
„Kaskad katılımcının numarası
7777“
Aynı numara iki defa verilemez.

„1“ - „99“ „1“ - „99“ 1 - 99

„LON hata yöneticisi 7779“
Her sistem için hata yöneticisi olarak
sadece bir kontrol paneli kodlana-
bilir.

„0“ veya „1“ „0“ veya „1“ Hata yöneti-
cisi daima ci-
haz

„Saat LON üzerinden 77FF“ „2“ „1“ Saati cihaz
alır

„Dış hava sıcaklığı LON üzerinden
7797“

„2“ „1“ —

„Veri aktarım aralığı LON üzerin-
den 779C“

„20“ „20“ —

„Sıra ısı pompasının kapasitesi
700B“

„0“ - „255“ — —

„Kaskad içinde ısı pompası kulla-
nımı 700C“

„0“ - „15“ „0“ - „15“ —

„Harici talep için istenen gidiş sı-
caklığı değeri 730C“

— „0“ - „700“
0 - 70 °C

—

„3 yollu değiştirme ventilinin (ısıt-
ma/sıcak su) etkinleştirilmesi
730D“

„0“/„1“ „0“/„1“ —

Harici işlevler

Aşağıdaki işlevler seçilebilir:
■ Harici talep/harici karışım vanası AÇ

veya kontrol işlevi
■ Harici işletme durumu değiştirme
■ Harici kilitleme/Harici karışım vanası

KAPAT veya kontrol işlevi

Fonksiyon açıklaması

Isı pompası kaskadı (devam)
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Harici işlevlere genel bakış
Harici talep İşletme durumunun

değiştirilmesi
Harici kilitleme

Bağlantı
„Harici talep“ sinyali:
■ Şönt devre kartı üzerindeki X3.12 / X3.13 (bkz. say-

fa 256)
ya da
■ Aşağıdaki cihazlarla KM-BUS üzerinden:

– Ek bağlantı modülü EA1 (Giriş DE3)
– Vitocom

„Harici kilitleme“ sinyali:
■ Şönt devre kartı üzerin-

deki X3.2 / X3.14 (bkz.
sayfa 256)

ya da
■ Aşağıdaki cihazlarla KM-

BUS üzerinden:
– Ek bağlantı modülü

EA1 (Giriş DE2)
– Vitocom

Uyarı
„ Harici kilitleme“ sinyali
„Harici talep“ sinyaline gö-
re daha önceliklidir.
 

Sinyalin etkisi
■ Kompresör çalışır.
■ Isıtma devreleri karışım

vanası AÇIK veya kontrol
işletmesinde.

■ Sekonder devredeki gidiş
sıcaklığını verilen istenen
gidiş sıcaklığı değerine
ayarlayın (aşağıya ba-
kın).

Aşağıdaki sistem kompo-
nentlerinin işletme durum-
larının belirli bir süre
değiştirilmesi:
■ Isıtma devreleri
■ Isıtma suyu deposu
■ Boyler

■ Kompresörü kapatın.
■ Isıtma devreleri karışım

vanası KAPALI veya
kontrol işletmesinde.

Sekonder devre istenen gidiş sıcaklığı değeri
■ „Harici talep için iste-

nen gidiş sıcaklığına
730C“ göre

ya da
■ Ek bağlantı modülü

EA1'in DE3 girişindeki
analog gerilim sinyali
üzerinden (0 ile 10 V arası
teslimat durumunda 0 -
100 °C'ye eşittir).

Daha yüksek olan değer
kullanılır.

Sistem komponentlerinin
güncel olarak geçerli işlet-
me durumundaki en yük-
sek gidiş sıcaklığı.

İstenen değer girilmez.

Uyarı
Donma koruması mevcut
değildir, etkinleştirilen ek
ısıtıcılar devreye alınmaz.
 

Fonksiyon açıklaması

Harici işlevler (devam)
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Harici talep İşletme durumunun
değiştirilmesi

Harici kilitleme

Parametre
■ „Sistem şeması

7000“ „0“ ile „10“ ara-
sında

■ „Harici talebin ısı pom-
pasına/ısıtma devreleri-
ne etkisi 7014“

■ „Harici talep önceliği
7019“

■ „Sistem şeması 7000“
„0“ ile „10“ arasında

■ „Harici ayar değiştir-
mede sistem kompo-
nentleri 7011“

■ „Harici ayar değiştir-
mede çalışma durumu
7012“

■ „Harici ayar değişik-
liği süresi 7013“

■ „Sistem şeması
7000“ „0“ ile „10“ ara-
sında

■ „Harici kilitlemenin ısı
pompasına/ısıtma dev-
relerine etkisi 7015“

■ „Harici kilitlemenin
pompalara/kompresö-
re etkisi 701A“

EDK kesintisi

Düşük elektrik tarifeleri çoğu zaman,
elektrik dağıtım kurumunun (EDK) kom-
presör ve sürekli akış tipi ısıtıcının elek-
triğini günde birkaç kez kesmesine izin
verilen sözleşme maddeleri içerir. EDK
kapatma sinyali ısı pompası kontrol
paneline şönt devre kartındaki X3.6/X3.7
klemensleri veya klemens grubu üzerin-
den verilir (kuru kontak gereklidir).

EDK kesintisi süresinde ısıtma sistemi-
nin diğer işlevlerinin kullanılabilmesi için,
ısı pompası kontrol panelinin güç
kaynağı kapatılmamalıdır. Bu sebepten
ısı pompası kontrol paneli kilitlenemeyen
bir şebeke bağlantısına bağlanmalıdır.

Uyarı
Kendi enerji tüketimi için bir fotovoltaik
sisteminin elektrik akımı kullanılacak ise,
EDK kapatma sinyali bağlanmamalıdır.

Fonksiyon açıklaması

Harici işlevler (devam)
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Oda ısıtması için ek bir ısıtıcı olarak
sürekli akış tipi bir ısıtıcı ve/veya harici
bir ısı üreticisi kullanılabilir. Her iki cihaza
da ısı pompası kontrol panelini üzerin-
den kumanda edilir. „“Isıtma devrelerin-
deki ısı gereksinimi arttığında, ısı pom-
pası kontrol panelinin öncelikle hangi ısı
kaynağını devreye alacağı „Harici ısı
üreticisi/sürekli akış tipi ısıtıcı
önceliği 7B01“ parametresi tarafından
tespit edilir.„“

Uyarı
Bir sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı ve/
veya harici ısı üretici kullanılması her ısı
pompası için mümkün değildir.

Harici ısı üreticisi

Isı pompası kontrol paneli ısı pompası-
nın harici bir ısı üreticisi, örn. sıvı yakıtlı
kazan, ile ikili olarak işletilmesini sağlar.
Harici ısı üreticisinin hidrolik bağlantısı,
ısı pompası kazan dönüş suyu yükselt-
mesi için de kullanılabilecek şekilde
yapılmıştır. Sistem ya bir hidrolik denge
kabı, ya da bir ısıtma suyu deposu üze-
rinden ayrılır.
Isı pompasının optimum bir şekilde çalış-
ması için, harici ısı üreticisi bir karışım
vanası üzerinden sistem gidişine (ısıtma
suyu deposunun arkasına) bağlanmalı-
dır. Bu karışım vanasına ısı pompası
kontrol panelini üzerinden kumanda edi-
lir.

Mahal ısıtması

Dış hava sıcaklığının uzun dönem orta-
laması „Harici ısı üreticisi ikili (biva-
lent) sıcaklığı 7B02“ altında ise, ısı
pompası kontrol paneli ısıtma işletmesi
için harici ısı üreticisini çalıştırabilir.

Primer kaynak olarak bir buz deposu
mevcut ise, harici ısı üreticisi buz depo-
sundaki sıcaklığa bağlı olarak da çalıştı-
rılabilir. Bunun için buz deposundaki
sıcaklık sensörü üzerinden ikili (bivalent)
sıcaklık tespit edilmelidir.(„İkili (biva-
lent) işletme için sıcaklık sensörü
7038“ „1“ konumunda olmalıdır).

Uyarı
Donma korunması için ısı talep
edildiğinde veya ısı pompası arıza-
landığında harici ısı üreticisi ikili (biva-
lent) sıcaklığın üstünde de devreye
girer.

Kullanma suyu ısıtması

Bkz. Bölüm „Ek ısıtıcı ile kullanma suyu
ısıtması“.

Güvenlik işlevleri

Isı pompası kontrol panelinde harici ısı
üreticisi için emniyet işlevleri mevcut
değildir.

Fonksiyon açıklaması

Ek ısıtıcılar
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Isı pompasındaki çok yüksek gidiş veya
dönüş sıcaklıklarına karşı korunmak için
aşağıda verilen konumlara iki emniyet
termostatı (şalt eşiği 70 °C) bağlanmalı-
dır:
■ Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı (eğer

varsa) öncesi sekonder devre gidişi
■ Sekonder devre dönüşü (ısı pompası

ile ısıtma suyu deposu arasında)

Her iki emniyet termostatı da, her sefe-
rinde harici ısı üreticisi ve sekonder
pompa kapatılabilecek şekilde bağlan-
malıdır.

Uyarı
Sekonder devredeki dönüş sıcaklık sen-
sörü „Kompresör ilk hareket gecik-
mesi 5008“ esnasında 67 °C'yi geçerse,
sekonder pompa çalışmaz.

Donma korunması

Kazan suyu sıcaklığı 5 °C'nin altına
düşerse, ısı pompası kontrol paneli
harici ısı üreticisini „Harici ısı üreticisi-
nin min. çalışma süresi 7B06“ kadar
çalıştırır.

Sürekli akış tipi ısıtıcı

Ek bir ısı kaynağı olarak, sekonder devre
gidişine elektrikli bir sürekli akış tipi ısıtıcı
entegre edilebilir.
Isı pompasının tipine bağlı olarak tesli-
mat içeriği, aksesuar veya uygulayıcıya
ait olabilir.

Sürekli akış tipi ısıtıcının montaj
kılavuzu

Sürekli akış tipi ısıtıcı mahal ısıtması ve
kullanma suyu ek ısıtması için ayrıca
etkinleştirilebilir. Sürekli akış tipi ısıtıcı ile
mahal ısıtması için dış hava sıcaklığının
uzun dönem dış hava sıcaklığı ortala-
ması „Elektrikli ısıtıcı için ikili (biva-
lent) sıcaklık 790B“ değerinin altına
düşmelidir.

Isı pompası kontrol paneli ısı gereksini-
mine bağlı olarak sürekli akış tipi ısıtıcı-
nın 1., 2. veya 3. kademesini çalıştırır
(„Sürekli akış tipi ısıtıcının maksimum
kapasitesi 7907“). Sekonder devrenin
maks. gidiş sıcaklığı „Maksimum
ısıtma devresi gidiş sıcaklığı
200E“ değerine erişir erişmez, sürekli
akış tipi ısıtıcı ısı pompası kontrol paneli
tarafından kapatılır.
Toplam elektrik tüketimini sınırlandırmak
için, ısı pompası kontrol paneli kompre-
sörü sürekli akış tipi ısıtıcı çalışmaya
başlamadan hemen önce birkaç saniye
için kapatır. Daha sonra da her kademe
arka arkaya 10 sn aralıklarla devreye alı-
nır.
Sürekli akış tipi ısıtıcı çalışırken, sekon-
der devredeki gidiş ve dönüş sıcaklıkları
arasındaki fark 24 saat içerisinde en az
1 K yükselmezse, ısı pompası kontrol
panelinde bir arıza mesajı „AB sürekli
akış tipi ısıtıcı“ görünür.

Fonksiyon açıklaması

Ek ısıtıcılar (devam)
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Kullanma suyu ısıtması

Bkz. Bölüm „Ek ısıtıcı ile kullanma suyu
ısıtması“.

Ek ısıtıcı ile mahal ısıtmasının etkinleştirilmesi

Parametre Harici ısı üre-
ticisi

Sürekli akış ti-
pi elektrikli ısı-
tıcı

„Harici ısı üreticisinin etkinleştirilmesi 7B00“ „1“ —
„Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcının etkinleşti-
rilmesi 7900“

— „1“

„Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcının mahal ısıt-
ması için etkinleştirilmesi 7902“

— „1“

Kullanma suyu ısıtması

Isı pompası ile kullanma suyu ısıtması

Isı pompası ile kullanma suyu ısıtması,
teslimat durumunda mahal ısıtması/
mahal soğutmasını göre öncelikli olarak
ayarlanmıştır.
Bu değer sadece Viessmann tarafından
onaylanmış bir ısı pompası yetkili servisi
tarafından değiştirilebilir.
Boyler ısıtıldığında ısı pompası kontrol
paneli kullanma suyu sirkülasyon pom-
pasını kapatır.

Boyler ısıtmasının açılması ve kapa-
tılması

Çalıştırma sensöründeki sıcaklık „Isı
pompası sıcak su sıc. histerisi
6007“ değerinden daha fazla güncel
istenen değerin istenen sıcak su sıcaklık
değerinin altına düşerse, boyler ısın-
maya başlar. Kapatma sensöründeki
sıcaklık istenen sıcak su değerinin üze-
rine çıktığında veya „Maks. sıcak su
sıcaklığı 6006“ değerine erişildiğinde
boyler kapanır.

Fonksiyon açıklaması
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Bir boyler sıcaklık sensörü, boylerin üst tarafına monte edilir
 Sıcak su zaman programındaki işletme duru-

mu
tek seferlik
kullanma suyu
ısıtması„Üst“ „Normal“ „2. Sıc.“

■ Boyler sıcak-
lık sensörü -
üst

AÇIK
KAPALI, sadece entegre boyler sensörü olmayan ve elektrikli ısı-
tıcısı bulunmayan ısı pompalarında. Harici bir ısı üreticisi kullan-
ma suyu ısıtması için etkinleştirilmiş olmamalıdır.

■ Sekonder
devre dönüş
sıcaklık sen-
sörü

— KAPALI, sadece entegre edilmiş boylerli ısı
pompalarında

Boylerin kapan-
ması için iste-
nen sıcaklık
değeri

„İstenen boyler sıcaklık
değeri 6000“

„İstenen boyler sıcaklık
değeri 2 600C“

İki boyler sıcaklık sensörü, boylerin üst ve alt tarafına monte edilir
 Sıcak su zaman programındaki işletme duru-

mu
tek seferlik
kullanma suyu
ısıtması„Üst“ „Normal“ „2. Sıc.“

■ Boyler sıcak-
lık sensörü -
üst

AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK
KAPALI    

■ Boyler sıcak-
lık sensörü -
alt

— KAPALI KAPALI KAPALI

■ Sekonder
devre dönüş
sıcaklık sen-
sörü

— — — —

Boylerin kapan-
ması için iste-
nen sıcaklık
değeri

„İstenen boyler sıcaklık
değeri 6000“

„İstenen boy-
ler sıcaklık
değeri 2
600C“

„İstenen boy-
ler sıcaklık
değeri 6000“

Uyarı
Alt sıcaklık sensörü „Boylerdeki alt
sıcaklık sensörü 600E“ üzerinden
etkinleştirilmelidir.

İşletme durumu
„Vitotronic 200“ kullanım kıla-
vuzu.

Fonksiyon açıklaması

Kullanma suyu ısıtması (devam)
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Ek ısıtıcılarla kullanma suyu ek ısıtması

Olası ek ısıtıcılar:
■ Sürekli akış tipi ısıtıcı (ısı pompasının

tipine bağlı olarak teslimat içeriği,
aksesuar veya uygulayıcıya ait)

■ Harici ısı üreticisi
ya da

■ Elektrikli ısıtıcı (ısı pompası tipine
bağlı olarak aksesuar veya uygulayı-
cıya ait), boylere monte edilir

Uyarı
Kullanma suyu ek ısıtması için bir
harici ısı üreticisi ve bir elektrikli ısıtıcı
aynı anda etkinleştirilemez.
 

Üst boyler sıcaklık sensöründeki istenen
sıcaklık değeri „Ek ısıtıcı sıcak su sıc.
histerisi 6008“ altına düştüğünde ek
ısıtma çalışır.
Hangi ek ısıtıcının talep edildiğine, ısı
pompası kontrol paneline entegre edil-
miş olan yük yönetimi karar verir. Harici
ısı üreticisi sürekli akış tipi ısıtıcıya göre
önceliklidir.

Uyarı
Üst boyler sıcaklık sensöründe istenen
sıcaklık değer eksi 1 K histeri değerine
erişildiğinde, harici ısı üreticisi kapanır.

Kullanma suyu ek ısıtması için etkinleştirmeler

Parametre Sürekli akış
tipi elektrikli
ısıtıcı

Elektrikli ısıtı-
cı

Harici ısı üreti-
cisi

„Sıcak su hazırlanması için ek
ısıtıcıların etkinleştirilmesi
6014“

— „1“ „1“

„Sıcak su hazırlanması için
elektrikli ısıtıcıların etkinleşti-
rilmesi 6015“

„1“ „1“ —

„Sürekli akış tipi elektrikli ısı-
tıcının etkinleştirilmesi 7900“

„1“ — —

„Harici ısı üreticisinin etkinleş-
tirilmesi 7B00“

— — „1“

„Sıcak su hazırlanması için ha-
rici ısı üreticisinin etkinleştiril-
mesi 7B0D“

— — „1“

Fonksiyon açıklaması
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Donma koruması

Boyler sıcaklık sensörünün sıcaklığı
3 °C'nin altına düşerse, ısı pompası kon-
trol paneli ek ısıtıcıları çalıştırır.
■ Sürekli akış tipi ısıtıcı (ısı pompasının

tipine bağlı olarak teslimat içeriği,
aksesuar veya uygulayıcıya ait).

■ Harici ısı üreticisi.
■ Elektrikli ısıtıcı (ısı pompası tipine

bağlı olarak aksesuar veya uygulayı-
cıya ait).

Uyarı
Boylerin donmasını önlemek için, ısı
pompası kontrol paneli elektrikli ısıtıcıları
kullanma suyu ısıtması için etkinleştiril-
memiş olsalar dahi devreye alır („Elk.
ısıtıcıların sıcak su hazırlama için
etkinleştirilmesi 6015“ „0“ üzerinde).

Üst boyler sıcaklık sensöründeki sıcaklık
10 °C üzerinde ise, donma koruma ısıt-
ması sona erer.

Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması

■ Isı pompası kontrol paneline entegre
edilmiş olan güneş enerjisi kontrol
işlevi üzerinden (eğer varsa).
ya da

■ Harici güneş enerjisi kontrol paneli
Vitosolic üzerinden.

„Vitosolic“ montaj ve servis
kılavuzu

 
■ Güneş enerjisi kontrol modülü,

Tip SM1 üzerinden 

„Tip SM1 güneş enerjisi kontrol
modülü“ montaj ve servis kıla-
vuzu

 

Entegre solar kontrol işlevi

Kolektör ve boyler sıcaklık sensörleri
arasındaki sıcaklık farkı üzerinden kon-
trol edilir.

Boyler sıcaklık sensörünün konumu:
■ Boylerin altında.

Uyarı
Bu durumda bu sıcaklık sensörü
başka işlevler için kullanılamaz.

ya da
■ Solar dönüşünde.

Uyarı
Her iki sıcaklık sensörü de
bağlandığında daha yüksek olan değer
değerlendirilir.

Burada „Güneş enerjisi devresi pom-
pasını çalıştırma histerisi 7A02“ para-
metresindeki sıcaklık farkı değeri üze-
rine çıkıldığında güneş enerjisi devresi
pompası çalışır.

Fonksiyon açıklaması
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Solar devre pompası aşağıdaki kriterlere
göre kapanır:
■ Sıcaklık farkı „Solar devre pompa-

sını kapatma histerisi 7A03“ para-
metresindeki değerin altında.

■ „Maks. sıcak su sıcaklığı
6006“ değerine erişildi.

■ Kolektör veya dönüş sıcaklık sensö-
ründe kısa devre veya temassızlık.

Boylerin ek ısıtmasının önlenmesi

Ek ısıtmanın önlenmesi için kontrol
paneli „İstenen sıcak su sıcaklık
değerini 6000“ solar kullanma suyu ısıt-
ması esnasında 5 K düşürür.

Bilanço

„Solar kazancın hesaplanması için
debi 7A07“ parametresine bakın.

Geri sirkülasyon

Güneş enerjisi devresindeki çek valf arı-
zalı ise, düşük kolektör sıcaklıkları güneş
enerjisi devresinde istenmeyen bir geri
sirkülasyona sebep olabilir.
„Hatalı sirkülasyon mesajı göstergesi
7A09“ parametresi ayarlanarak „A4 çek
valf“ mesajı göstergesi etkinleştirilir.

Isıtma suyu deposu/denge kabı

Isıtma suyu deposu

Karışım vanalı ısıtma devrelerinde bir
ısıtma suyu deposu öngörülmelidir.
■ Sistem şemaları 3 - 10:

Isıtma suyu deposu otomatik olarak
etkinleştirilir.

■ Sistem şemaları 1 ve 2:
Isıtma suyu deposu „Depo boylerin/
denge kabının etkinleştirilmesi
7200“ üzerinden etkinleştirilmelidir.

Fonksiyonlar:
■ EDK kesinti sürelerinde kullanmak

için:
Bir ısıtma suyu deposu ısıtma devre-
lerini tüm kesinti süresinde ısı ile bes-
ler.

■ Sekonder devre ile ısıtma devreleri
debilerini hidrolik olarak ayırmak için
kullanılmaktadır. Örneğin, ısıtma dev-
relerinin debileri termostatik ventillerle
azaltıldığında, sekonder devrenin
debisi sabit kalmaktadır.

■ Isı pompası çalışma süresinin uzatıl-
ması.

Su hacminin fazla olması ve ısı üreticisi-
nin ayrıca kapatılması gerekebi-
leceğinden ikinci veya daha büyük bir
genleşme tankı öngörülmelidir.
Isı pompası EN 12828'e göre emniyete
alınmalıdır.

Fonksiyon açıklaması
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Uyarı
Isıtma suyu deposu ile ısıtma devresini
aynı anda ısıtmak için, sekonder taraf
debisi tampon depo içerisinde dağıtılma-
lıdır. Bu sebepten sekonder pompanın
debisinin tüm ısıtma devresi pompaları-
nın toplam debisinden daha yüksek
olması gerekir.

Denge kabı

Sekonder devre ile ısıtma devresi debi-
lerini hidrolik olarak ayırmak için kullanıl-
maktadır.
Isı pompası kontrol paneli bir denge
kabını küçük bir ısıtma suyu deposu ola-
rak algılar. Bu sebepten denge kabı, ısı
pompası kontrol panelinde ısıtma suyu
deposu olarak ayarlanmalıdır („Isıtma
suyu deposu/denge kabının etkinleş-
tirilmesi 7200“).

Uyarı
Isıtma devrelerinin düşük dönüş sıcak-
lıklarının tamamen sekonder devre
dönüşüne aktarılabilmesi için, ısıtma
devresi tarafı debisinin ısı pompasının
sekonder tarafı debisinden daha büyük
olmalıdır.

Isıtma suyu deposunun ısı pompası ile ısıtılması

Isıtmanın açılması ve kapatılması

İstenen depo sıcaklık değeri, „Isıtma
suyu deposu ısıtması sıcaklık farkı
7203“ parametresi kadar istenen depo
sıcaklığı değeri altına düşerse, ısıtma
suyu deposu ısıtılır. Kapatma sıcaklığı
sensöründeki sıcaklık istenen depo
sıcaklığı değerinin üzerine çıktığında
veya „Maks. sıcak su sıcaklığı
7204“ değerine erişildiğinde ısıtma sona
erer.

Uyarı
Depo sıcaklık sensöründe bir hasar
olursa, ısıtma suyu deposunun ısıtılması
derhal sona erer.

Fonksiyon açıklaması
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 Isıtma suyu deposu zaman programındaki işletme duru-
mu
„Üst“ „Normal“ „Sabit değer“

■ Depo sıcaklık
sensörü

AÇIK AÇIK AÇIK
KAPALI, hangi
sensör istenen
değere daha önce
erişirse

— —
■ Sekonder devre

dönüş sıcaklık
sensörü

KAPALI KAPALI

İstenen depo sıcak-
lığı değeri, bu
değere erişildiğinde
ısıtma kapatılır.

Bağlı olan tüm ısıtma devrelerinin en
yüksek gidiş sıcaklığı

„Isıtma suyu depo-
su için sabit değer
işletme modu sı-
caklığı 7202“

İşletme durumu
„Vitotronic 200“ kullanım kıla-
vuzu.

Isıtma suyu deposunun ek ısıtıcılarla ısıtılması

Hidrolik olarak sekonder devrenin gidi-
şine bağlandığından, ısıtma suyu
deposu için ek ısıtıcı olarak sadece
sürekli akış tipi ısıtıcı kullanılabilir.
Harici ısı üreticisi sistem gidişindeki bir
karışım vanası üzerinden ısıtma suyu
deposuna bağlıdır, bu şekilde ısıtma
devreleri doğrudan ısıtılır. Isıtma suyu
deposu harici ısı üreticisi tarafından
ısıtma devrelerinin dönüşü üzerinden
dolaylı olarak ısıtılır.

Isıtma suyu deposunun sürekli akış tipi
ısıtıcı ile ısıtılması için, bkz. sayfa 22.

Donma korunması

Depo sıcaklık sensöründeki sıcaklık
3 °C'nin altına düştüğünde, ısı pompası
kontrol paneli sürekli akış tipi ısıtıcıyı da
derhal çalıştırır.

Uyarı
Sürekli akış tipi ısıtıcının mahal ısıtması
için kilitlenmesi etkin değildir („Sürekli
akış tipi ısıtıcının mahal ısıtması için
etkinleştirilmesi 7902“ „0“değerinde).

Fonksiyon açıklaması
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Isıtma suyu deposu sıcaklığı 10 °C'nin
üzerinde ise, donma koruma ısıtması
sona erer.

Isıtma devresi/soğutma devresi

Minimum debi uyarıları

Sekonder devrede kullanılacak olan ısı
pompaları için minimum bir debi şarttır.

Uyarı
Antifriz/su ısı pompalarında primer tara-
fında da minimum debi değerine uyul-
malıdır.

Minimum debiler
İlgili ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzu

Su miktarı az olan sistemler

Isı pompasının çok sık devreye girip çık-
masını önlemek için su miktarı az olan
sistemlerde (örn. radyatörlü ısıtma sis-
temlerinde) bir ısıtma suyu depo boyleri
kullanılmalıdır.

Su miktarı fazla olan sistemler

Yerden ısıtma sistemleri gibi, su hacim-
leri büyük olan sistemlerde bir ısıtma
suyu deposu kullanılmasına gerek olma-
yabilir. Bu ısıtma sistemlerinde ısı pom-
pasına en uzakta bulunan yerden ısıtma
sistemi ısıtma devresi kolektörüne bir by-
pass kontrol ventili takılmalıdır. Bu
sayede kapalı olan termostatik radyatör
ventillerinde minimum debi sağlanır.

Uyarı
Karışım vanalı ısıtma devrelerinde
daima bir ısıtma suyu deposu kullanıl-
malıdır.

Mahal ısıtması/mahal soğutması bir ısıtma/soğutma devresi üze-
rinden

Isı pompası kontrol paneli karışım vana-
sız bir ısıtma devresine (ID1) ve karışım
vanalı maks. iki ısıtma devresine (ID2/
ID3)kumanda edebilir.
Isıtma devrelerinden biri soğutma
(ısıtma/soğutma devresi) için de kullanı-
labilir („Soğutma 7101“ parametresi).

Uyarı
Ayrı bir soğutma devresi bağlı ise, bir
ısıtma devresi üzerinden soğutma müm-
kün değildir.

Fonksiyon açıklaması
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Isıtma/soğutma devrelerine genel bakış
Isıtma/soğutma devresi doğrudan ku-

manda edilen
KM-BUS üze-
rinden kuman-
da edilen

Ayrı
soğut-
ma
devresi
SSD

A1
(ID1)

M2
(ID2)

M2
(ID2)

M3
(ID3)

Karışım vanası – X X X –
Maks. 2 ısıtma/soğutma devreli ısı
pompası

X – X – X

Maks. 3 ısıtma/soğutma devreli ısı
pompası

X X – X X

Parametre 2xxx 3xxx 3xxx 4xxx 71xx

Isıtma/soğutma devreleri için sistem komponentleri
Isıtma/soğutma devresi doğrudan ku-

manda edilen
KM-BUS üze-
rinden kuman-
da edilen

Ayrı
soğut-
ma
devresi
SSD

A1
(HK1)

M2
(HK2)

M2
(HK2)

M3
(HK3)

Karışım vanası – X X X –
Karışım vanası bağlantı seti – – X –
Karışım vanası motoru     
■ Isı pompası kontrol paneline

bağlantı, 230 V~ sinyali ile doğru-
dan bağlantı

– X – –

■ Karışım vanası ek bağlantı setine
bağlantı

– – X –

Isıtma devresi gidiş sıcaklık sensörü     
■ Isı pompası kontrol paneline (F12)

bağlanır
0 X – –

■ Karışım vanası ek bağlantı setine
bağlantı

– – X –

Vitotrol 200A/200 RF/300B'deki oda
sıcaklık sensörü

0 0 0 –

Soğutma veya Vitotrol 300B'deki oda
sıcaklık sensörü

– – – X

Isıtma devresi pompası     
■ Isı pompası kontrol paneline bağla-

nır
0

(212.2)
X

(225.1)
– –

■ Karışım vanası ek bağlantı setine
bağlantı

– – X –

Isıtma suyu deposu 0 X X –

Fonksiyon açıklaması
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Isıtma/soğutma devresi doğrudan ku-
manda edilen

KM-BUS üze-
rinden kuman-
da edilen

Ayrı
soğut-
ma
devresi
SSD

A1
(HK1)

M2
(HK2)

M2
(HK2)

M3
(HK3)

Karışım vanası – X X X –
Sistem gidiş suyu sıcaklık sensörü
(F13)

0 0 0 –

NC karışım vanası (NC kutusuna ait
parça. NC soğutma için uygulayıcıya
ait komponentler, KM-BUS üzerin-
den kumanda için, karışım vanası ek
bağlantı seti gereklidir.)

0 0 0 0

Soğutma devresi gidiş sıcaklık sen-
sörü (F14)

X – – X

Yüzeye monte edilebilen nem şalteri X X X X

X mevcut/gerekli
0 gerekli değil fakat mümkün
– mümkün değil
Isı pompası ısı talebi olarak tüm ısıtma
devrelerinin maksimum değerini alır. Bu
durumda karışım vanasız ısıtma devre-
sinin gidiş sıcaklığı gerektiğinden daha
yüksek olabilir.
Isı pompası kontrol paneli dış hava
sıcaklığına bağlı olarak mahal ısıtması/
mahal soğutması ile donma koruma
işletmesi arasında değiştirir.

Mahal ısıtması/mahal soğutması için
gerekli açma ve kapatma sınırları iste-
nen oda sıcaklığı farkı olarak ayarlana-
bilir:
■ Isıtma sınırı:

İstenen oda sıcaklığı değeri – „Isıtma
sınırını hesaplamak için sıcaklık
farkı 7003“.
„Isıtma ve sıcak su“ veya „Isıtma/
soğutma ve Sıcak su“ işletme prog-
ramı çalışıyorsa ve zaman progra-
mında bir işletme durumu etkin ise,
mahal ısıtması başlar. Isıtma devresi
pompası daimi olarak açık.
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■ Soğutma sınırı:
İstenen oda sıcaklığı değeri +
„Soğutma farkını hesaplamak için
sıcaklık farkı 7004“.
„Isıtma/soğutma ve sıcak
su“ işletme programı çalışıyor ve
zaman programında bir işletme modu
etkin ise, bir ısıtma/soğutma devresi
üzerinden mahal soğutması başlar.
Isıtma/soğutma devresi pompası
daimi olarak açık.

Uyarı
Ayrı bir soğutma devresi üzerinden
soğutma işlemi soğutma sınırına bağlı
değildir.
 

■ Donma koruması sınırı:
Donma koruması işlevi sadece,
„Sadece sıcak su“ veya „Stand-by
işletme“ işletme programı kapa-
tıldığında veya zaman programında
bir işletme durumu aktif değilse (=
„Stand-by“ işletme durumu) etkindir.

Kısa süreli değişimlerin mahal ısıtması
ve mahal soğutması arasında sürekli bir
değişime sebep olduğundan, burada
sabit histeri değerleri kaydedilmiştir. Isı
pompası kontrol paneli bu değişim için
ayrıca dış hava sıcaklığının uzun
dönem ortalamasını kullanır.
Donma korumasında kısa süreli
değişimlerin de göz önünde bulundurul-
ması daha emniyetlidir. Bu sebepten
kontrol paneli donma koruma işlevini
açıp kapatırken dış hava sıcaklığının
kısa dönem ortalamasını kullanır.

Bir oda sıcaklık sensörü mevcutsa, oda
sıcaklığı için de kısa dönem ortalaması
mevcuttur. Kontrol paneli bu değeri dış
hava kompanzasyonlu işletmede oda
bağlantısı için veya ısıtma devrelerinin
oda sıcaklığına bağlı işletmesinde kulla-
nır.

Mahal ısıtması için zaman progra-
mında çeşitli işletme durumları seçi-
lebilir

İşletme durumu „Normal“

Mahal ısıtması/mahal soğutması „Nor-
mal oda sıcaklığında 2000“ gerçekle-
şir.

„Düşümlü“ işletme durumu

Mahal ısıtması „Düşümlü oda
sıcaklığında 2001“ gerçekleşir.

Uyarı
Bu işletme modunda mahal soğutması
mümkün değildir.

„Sabit değer“ işletme durumu

Mahal ısıtması/mahal soğutması „Mak-
simum ısıtma devresi gidiş sıcaklığı
200E“/„Minimum soğutma gidiş
sıcaklığı 7103“ ile gerçekleşir.

İşletme durumu „Stand-by“

Bu işletme durumu, başka bir işletme
durumu seçilmedi ise etkindir.

Uyarı
Bu işletme modunda mahal soğutması
mümkün değildir.
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Mahal ısıtmasının başlaması için
aşağıdaki kriterlerden birinin yerine
getirilmesi gerekir:
■ Dış hava sıcaklığının kısa dönem orta-

laması donma koruma sınırının
altında.

■ Oda sıcaklığı 5 °C'nin altında („Uzak-
tan kumanda 2003“ parametresi
„1“).

■ Sistemin gidiş sıcaklığı 5 °C'nin
altında.

Donma korumasında ısı pompasının
dışında ısıtma devresi pompaları ve
sekonder devre pompası da çalışır.

Donma koruma modunda ısıtmanın baş-
laması için aşağıdaki kriterlerden tümü
yerine getirilmelidir:
■ Dış hava sıcaklığının kısa dönem orta-

laması donma koruma sınırının min.
2 K üzerinde.

■ Oda sıcaklığı 7 °C'nin üzerinde
(„Uzaktan kumanda 2003“ parame-
tresi „1“).

■ Sistemin gidiş sıcaklığı aşağıdaki
değerlerinin üzerinde:

: 15 °C
: 10 °C

Uyarı
Donma koruması sınırı teslimat duru-
munda 1 °C'dir. Bu ayar sadece
Viessmann tarafından sertifika verilmiş
bir ısı pompası ısıtma tesisatçısı tarafın-
dan değiştirilebilir.

Pompaların uzun süre çalışmaya ara
vermeleri durumunda sıkışmalarını önle-
mek için, ısı pompası kontrol paneli
doğrudan kontrol edilen tüm pompaları
her gün saat 13:00'te arka arkaya 10 sn
için çalıştırır (kısa süreli pompa çalış-
tırma).

Dış hava kompanzasyonlu kontrol
paneli

Isı pompası kontrol paneli ilgili istenen
gidiş sıcaklığı değerlerinden „Normal
oda sıcaklığı 2000“ veya „Düşümlü
oda sıcaklığı 2001“ ve ayarlanmış olan
ısıtma tanım eğrisine/soğutma tanım
eğrisine göre dış hava sıcaklığının uzun
dönem ortalamasından hesaplar.

Oda sıcaklığı etkili dış hava kompan-
zasyonlu kontrol paneli

Oda sıcaklık sensörü gereklidir. Uzaktan
kumandaya entegre edilmiş olan oda
sıcaklık sensörü „Uzaktan kumanda
2003“ parametresi üzerinden etkinleşti-
rilir.
Oda sıcaklığına bağlı işletme „Oda
sıcaklığına bağlı işletme 200B“ para-
metresi üzerinden etkinleştirilir. Oda
etkisinin gücü „Oda sıcaklığına bağlı
işletme 200A“/„Oda sıcaklığına bağlı
işletmenin soğutma devresine etkisi
7104“ parametreleri ile belirtilir.

Oda sıcaklığına bağlı kontrol paneli

Uyarı
Dış hava kompanzasyonlu işletmeden
oda sıcaklık kontrollü işletmeye geçiş
Viessmann tarafından onaylanmış bir ısı
pompası yetkili servisi tarafından değişti-
rilmelidir.
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Isı pompası kontrol paneli istenen gidiş
sıcaklığı değerini oda sıcaklığının mev-
cut ve istenen değerleri arasındaki fark-
tan hesaplar.

Oda sıcaklık sensörü gereklidir. Uzaktan
kumandaya entegre edilmiş olan oda
sıcaklık sensörü „Uzaktan kumanda
2003“ parametresi üzerinden etkinleşti-
rilir.

Ayrı soğutma devresi üzerinden oda soğutması

■ Sadece bir ısıtma devresi üzerinden
soğutma yapılmadığında mümkündür
(„Soğutma devresi 7101“ parame-
tresi).

■ Daima bir oda sıcaklık sensörü mev-
cut olmalıdır:
– Uzaktan kumandanın oda sıcaklık

sensörü („Soğutma devresi uzak-
tan kumandası 7116“)
ya da

– Kontrol paneline ayrıca bağlı olan
oda sıcaklık sensörü („Ayrı
soğutma devresi oda sıcaklık
sensörünün sıralanması 7106“).

■ Ayrı bir soğutma devresi, soğutma
sınırından bağımsız olarak soğutulur.

■ Ayrı bir soğutma devresi için zaman
programı ayarlanamaz.

Ek ısıtıcılarla mahal ısıtması

„Ek ısıtıcılar“ bölümüne de bakınız,
sayfa 21.

Mahal ısıtması esnasında aşağıdaki kri-
terler aynı zamanda yerine getirilirse, ısı
pompası kontrol paneli harici bir ısı üre-
ticiyi veya sürekli akış tipi ısıtıcıyı talep
eder:
■ Isıtma devrelerinin gidiş sıcaklığı iste-

nen gidiş sıcaklığı değerinden 4 h
daha düşük.

■ Oda sıcaklık kontrolü etkinleşti-
rildiğinde, oda sıcaklığı istenen oda
sıcaklığı değerinden 0,5 K daha az.

■ Ek ısıtıcılar mahal ısıtması için etkin-
leştirilir ve ilgili çalıştırma kriterleri
yerine getirilir:
– Harici ısı üreticisi, bkz. sayfa 21.
– Sürekli akış tipi ısıtıcı: bkz.

sayfa 22.
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Uyarı
„“„Harici ısı üreticisi/sürekli akış
tipi ısıtıcı önceliği 7B01“ ile mahal
ısıtması için hangi ek ısıtıcının önce-
likle kullanılacağı tespit edilir.„“ Isıtma
devrelerini donmaya karşı korumak
için her iki ek ısıtıcılar aynı anda çalış-
tırılır.
 

Havalandırma cihazı ile oda ısıtması (Giriş havası ısıtması)

Bkz. sayfa 44.

Soğutma işlevleri

Isı pompası tipine ve takılı olan akse-
suarlara bağlı olarak „natural coo-
ling“ (NC) ve „active cooling“ (AC) ara-
sında fark vardır.

Isı pompasının anma ısı gücü:
■ yakl. 17 kW'ye kadar:

NC-Box (karışım vanalı veya değil)
veya AC-Box kullanın.

■ yakl. 17 kW'den itibaren:
Soğutma işlevi için uygulayıcıya ait
tüm komponentler.

„natural cooling“ (NC):
Antifriz/su ısı pompaları Hava/su ısı pom-

paları  / 
İsteğe bağlı olarak karışım vanalı ya da karışım vanasız olarak
mümkündür.
Toprağın sıcaklık seviyesi doğrudan soğutma devresine akta-
rılır. Kompresör kapalı olduğundan bu işlev enerji tasarruflu-
dur.

Uyarı
Soğutma işlevi için bir karışım vanası sadece „natural coo-
ling“ ile kullanılabilir ve özellikle yerden ısıtma devrelerinde gi-
diş sıcaklığını çiğ noktasının üzerinde tutar.
 

„natural coo-
ling“ mümkün değil-
dir.

Kontrol
Ana devre kartındaki 211.5 klemensine bağlanır (bkz. say-
fa 240).
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„active cooling“ (AC):
Antifriz/su ısı pompaları Hava/su ısı pompaları  / 
„natural cooling“ soğutma kapasitesi ye-
terli değilse, ısı pompası kontrol paneli
„active cooling“ soğutma işlevine ge-
çer.
Kompresör çalışır.
Bu soğutma işlevinde toprakta
soğumuş olan ısı taşıyıcı akışkanın sı-
caklığı, soğutma devresine aktarılma-
dan önce ısı pompası üzerinden daha
da düşürülür. Bu sebepten „natural coo-
ling“ işletmesinden daha yüksek bir
soğutma kapasitesi mümkündür.

Uyarı
■ Daha yüksek soğutma gücünün „acti-

ve cooling“ modunda her zaman ga-
ranti edilebilmesi için, soğutma işlevi
için karışım vanası kullanılmamalıdır.

■ Bu sebepten „active cooling“ sadece
EDK kesinti süreleri dışında mümkün-
dür ve sistem işleticisi tarafından ay-
rıca serbest bırakılmalıdır.

„Active cooling“ etkinleştir-
me
„Vitotronic 200“ kullanım kıla-
vuzu.

 
 

Soğutma için ısı pompası ters yönde çalış-
tırılır (soğutma devresinin geri döndürül-
mesi).
Kompresör çalışır. Soğutma kapasitesi ısı
pompası modülasyonu ile ayarlanır.
Isıtma sisteminde bir sürekli akış tipi ısı-
tıcı mevcutsa, bu soğutma işletmesinde bir
hidrolik baypas devresi ile atlanmalıdır (iki
3 yollu değiştirme ventili takılır).

Kontrol
„active cooling“:
Ana devre kartındaki 212.1 klemensine
bağlanır (bkz. sayfa 240).

■ „active cooling“:
Ana devre kartındaki 211.5 klemensine
bağlanır (bkz. sayfa 240).

■ 3 yollu değiştirme ventili kumanda edil-
mesi:
Ana devre kartındaki 211.5 klemensine
paralel bağlanır (bkz. sayfa 240).
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Parametre
■ Soğutma işletmesinin tipi „Soğutma

işlevi 7100“ üzerinden belirlenir.
■ „Soğutma devresi 7101“ ile soğutma

devresi seçilir.

Havuz ısıtması

Isı pompası kontrol paneli bir yüzme
havuzunun ısıtılmasını destekler.
Havuz ısıtması diğer tüm tüketicilere
göre en düşük önceliğe sahiptir.
■ Isı pompası havuz ısıtması için harici

olarak talep edilir (havuz sıcaklık kon-
trolü için sıcaklık düzenleyici üzerin-
den).

■ Havuz ısıtma pompasının KM-BUS ile
ek bağlantı modülü EA1 üzerinden
kontrol edilmesi.

■ Yüzme havuzu ısıtması için istenen
gidiş sıcaklığının verilmesi:
– „Harici talep için istenen gidiş

sıcaklığı değeri 730C“
ya da
– Harici ek bağlantı modülü EA1'in

0 - 10 V girişindeki analog gerilim
sinyali.

Daha yüksek olan değer kullanılır.
■ Bir filtre devresi pompası ısı pompası

kontrol paneli üzerinden kumanda edi-
lemez.

Yüzme havuzu ısıtmasının açılması ve kapatılması

Yüzme havuzu sıcaklık kontrolü termos-
tatı tarafından ısı talebi geldiğinde, ısı
gereksiniminden bağımsız olarak
aşağıdaki ısı kaynakları devreye alınabi-
lir:
■ Isı pompasının 1. ve 2. kademeleri
■ Bir kaskad içindeki kılavuz ve sıra ısı

pompaları

Uyarı
Sürekli akış tipi ısıtıcı ve harici ısı üreti-
cisi yüzme havuzu ısıtmak için kullanı-
lamaz.

3 yollu „yüzme havuzu
ısıtma“ değiştirme ventili ve yüzme
havuzu ısıtması sirkülasyon pompası
aynı anda çalışır.
Isı talebi söndüğünde, yüzme havuzu
ısıtması sona erer.

Sistem örnekleri
İlgili ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzu ve „ısı pompaları
için sistem örnekleri“.
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Ek bağlantı modülü EA1 bağlantıları
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A Ek bağlantı modülü EA1
B Şebeke bağlantısı 1/N/PE 230 V/

50 Hz
C Dağıtım kutusu (uygulayıcıya ait)
D Havuz ısıtması sirkülasyon pom-

pası sigortaları ve kontaktörü (akse-
suar)

E Köprü

F 3 yollu değiştirme ventili,
„havuz“ (gerilimsiz: ısıtma suyu
deposu ısıtması)

G Yüzme havuzu ısıtması sirkülasyon
pompası (aksesuar)

H Yüzme havuzu sıcaklık kontrolü için
termostat (kuru kontak,
230 V~; 0,1 A; aksesuar)

K Düzenleyici ve sensör devre kartı
üzerindeki bağlantılar
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Parametre Ayar
„Harici ek bağlantı modülü 7010“ „1“
„Yüzme havuzu 7008“ „1“

Konut havalandırması

Konut havalandırması için havalandırma
cihazı Vitovent 300-F (aksesuar) Mod-
bus üzerinden ısı pompasına bağlanır.
Kullanım ve parametre ayarları tama-
men ısı pompası kontrol paneli üzerin-
den gerçekleşir. Değiştirilen kontrol
parametreleri ısı pompası kontrol pane-
line kaydedilir ve Vitovent 300-F'ye
monte edilmiş olan havalandırma denet-
leyiciye aktarılır. Devreye alma (örn.
işlev kontrolü) ve arıza teşhisi (örn. sis-
teme genel bakış, mesajların sorgulan-
ması) da ısı pompası kontrol panelinde
yapılabilir.

Vitovent 300-F'yi etkinleştirmek için
„Vitovent'in etkinleştirilmesi
7D00“ „1“ konumuna ayarlanmalıdır.

Mümkün olan işlevler:
■ Pasif soğutmalı kontrollü konut hava-

landırması.
■ Vitovent 300-F'ye takılı olan bir hidrolik

ek ısıtıcı (havalandırma ısıtma dev-
resi) ile bağlantılı olarak giriş havası
ısıtması.

Kontrollü konut havalandırması

Konut havalandırmasında, havalan-
dırma cihazı fan devri sabit bir hava hac-
mine ayarlanarak kontrol edilir. Geçerli
olan istenen güncel hava debisi değeri
zaman programındaki işletme durumu
veya bir işletme programı ya da bir işlev
seçilerek verilir.
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Havalandırma kademeleri
Ana menüdeki
gösterge (ha-
valandırma ka-
demesi)

İşlev/işletme progra-
mı

Havalandırma
zaman progra-
mının işletme
durumu

Hava debisi

Havalandırma cihazı kapalı veya iletişim
kesildi.

0 m3/saat

0 „Stand-by işletme“
1 „Tasarruf işletmesi“ ― 85 m3/saat

„Temel işletme“
„Tatil programı“

2 „Otomatik havalan-
dırma“

„Düşümlü“ „Debi düşümlü hava-
landırma 7D0A“
Teslimat durumu:
120 m3/h

3 „Normal“ „Nominal havalan-
dırma debisi 7D0B“
Teslimat durumu:
170 m3/h

4 „Yoğun“ „Yoğun havalandır-
ma debisi 7D0C“
Teslimat durumu:
215 m3/h

„Yoğun işletme“ ―

Uyarı
Havalandırma zaman programında bir
zaman aralığı etkin değilse, otomatik
olarak „Temel işletme“ etkinleşir.

Kullanma kılavuzu
„Vitotronic 200, Tip WO1C“

■ „Yoğun işletme“ „Sürekli yoğun
işletme 7D1B“ ile sınırlıdır.

■ Zaman programı için „Nor-
mal“ etkinse, hava debisi
„Düşümlü“ ve „Yoğun“ sınırları
içinde aşağıdaki faktörlere göre oto-
matik olarak ayarlanır:
– Havadaki nem (CO2/nem sensörü

gereklidir, aksesuar)
– CO2 konsantrasyonu (CO2/nem

sensörü gereklidir, aksesuar)
Pasif soğutma çalıştırılmadığında, by-
pass aktif değildir. Dış hava karşı akımlı
eşanjör üzerinden yönlendirilir ve tahliye
havasının ısısını alır.
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Giriş ve tahliye havası debilerinin kar-
şılaştırılması

Binada mevcut olan koşullardan dolayı
giriş ve tahliye havalarının basınçları
arasında istenmeyen bir fark oluşabilir,
örneğin dış hava/giriş havası ve tahliye
havası/atık hava boru sistemlerinin
uzunluklarının farklı olması nedeniyle.

Uyarı
Debi farkının hesaplanabilmesi için tüm
giriş havası deliklerinin ölçülen debileri
toplanmalı ve tüm tahliye havası delikle-
rinin debilerinin toplam değeri ile karşı-
laştırılmalıdır. 

„Vitovent 300-F“ servis kılavuzu

Mevcut bir debi farkını karşılaştırmak için
„Kontrol gerilimi ayarı 7D27“ ile bir
fanın debisi diğerlerine göre daimi olarak
yükseltilebilir. „Kontrol gerilimi ayarı
için fan 7D28“ ile hava debisi değerinin
giriş veya tahliye havası fanı için yüksel-
tilmesi tespit edilir.

Uyarı
Denge bozulmalarını önlemek için aynı
zamanda seçilmemiş olan fanın kontrol
gerilimi 10 V eksi „Kontrol gerilimi
ayarı 7D27“ ile sınırlanır. Böylece maks.
debi de bu duruma uygun olarak azalır.

Pasif soğutma

Pasif soğutmada Vitovent 300-F oda
soğutması için dış havayı kullanır.
Bunun için dış hava karşı akım eşanjörü
üzerinden değil, by-pass üzerinden
doğrudan odalara yönlendirilir.

Uyarı
■ Sıcaklık koşullarına bağlı olarak çok

az miktarda soğutma kapasitesi mev-
cuttur.

■ By-pass devreye girerken havalan-
dırma kademesi 1  ayarlanır.
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Pasif soğutma koşulları
AÇIK KAPALI
■ Dış hava sıcaklığı (eşanjöre hava girişi)

< Tahliye havası sıcaklığı eksi 4 K
■ ve

tahliye havası sıcaklığı > „Istenen tah-
liye havası sıcaklığı değeri 7D08“ artı
1 K

■ ve
giriş havası sıcaklığı > „Minimum giriş
havası sıc. Bayp. 7D0F“ eksi 1,5 K

■ ve
dış hava sıcaklığı (eşanjöre hava girişi)
> „Minimum giriş havası sıc. Bayp.
7D0F“ artı 1,5 K

■ Dış hava sıcaklığı (eşanjöre hava girişi)
≥ Tahliye havası sıcaklığı eksi 3 K

■ ya da
tahliye havası sıcaklığı ≤ „Istenen tah-
liye havası sıcaklığı değeri 7D08“

■ ya da
Giriş havası sıcaklığı ≤ „Minimum gi-
riş havası sıc. Bayp. 7D0F“ eksi
1,5 K

■ ya da
Dış hava sıcaklığı (eşanjöre hava girişi)
≤ „Minimum giriş havası sıc. Bayp.
7D0F“ artı 1,5 K

Aşağıdaki koşullardan biri mevcutsa,
pasif soğutma çalışmaz (by-pass kapalı
olarak kalır):
■ Oda ısıtması havalandırılan odaları da

besleyen ısıtma devresi üzerinden
gerçekleşir („by-pass klapesini kilit-
lemek için ısıtma devresi 7D21“).
Bu sayede ısıtma/soğutma devreleri
tarafından verilen ısının by-pass üze-
rinden dışarıya verilmesi önlenir.

■ „İstenen tahliye havası sıcaklık
değeri 7D08“ „Normal oda sıcaklık
değerinden 2000“ min. 4 K daha
düşük olarak ayarlanmıştır.

■ Donma koruması etkin veya bir sensör
arızası var.

Ön ısıtıcısız donma koruması

Atık hava tarafındaki karşı akışlı eşan-
jörde buzlanma olmaması için, atık hava
sıcaklığı 2 °C'nin altına düşer düşmez
giriş havasının debisi azaltılır. Aynı
zamanda dış hava sıcaklığı 1 °C'nin
altına düşerse, her iki fan da kapatılır.

Fanlar aşağıdaki koşullar altında yeni-
den çalışırlar:
■ „Havalandırma donma koruması

aralığı süresi 7D1A“ sona erdiğinde.
ve

■ Dış hava sıcaklığı 3 °C'nin üzerine
çıktığında.

Elektrikli ön ısıtıcı ile donma koru-
ması

Giriş havası debisini çok sık düşürme-
mek veya düşük dış hava sıcaklıklarında
fanların kapanmalarını önlemek için, dış
hava hattına bir elektrikli ön ısıtıcı (akse-
suar) takılabilir. Elektrik bağlantısı
Vitovent 300-F üzerinden yapılır.
Atık hava sıcaklığı istenen değerin altına
düşerse, ön ısıtıcı devreye girer. Isıtma
gücü, hangi sıcaklığın ilgili istenen
değerin altına düşmesine bağlı olarak
atık hava veya dış hava sıcaklığına göre
kontrol edilir.

İstenen değerler:
■ Atık hava sıcaklığı: 2,5 °C
■ Dış hava sıcaklığı: 3,0 °C
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Ön ısıtıcı 10 dak süre ile % 100 ısıtma
işletmesinde çalışırsa, aşağıdaki koşul-
lar altında ayrıca, gerektiğinde fanlar
kapanana kadar havalandırma kade-
mesi de düşürülür:
■ dış hava < 2 °C.

ya da
■ atık hava sıcaklığı < 1,5 °C

Uyarı
Donmayı önlemek için havalandırma
kademesi düşürüldü ise, CO2 konsan-
trasyonu ve hava nemi kontrolü (bkz.
sayfa 46) etkin değildir.

Ön ısıtıcının elektrik gücü 10 dakika için
% 85'in altına düşerse, havalandırma
kademesi, verilen kademeye erişilene
kadar adım adım yükseltilir (bkz. sayfa
 41).

Gerekli olan etkinleştirme
Parametre Ayar
„Ön ısıtıcının
elektriksel olarak
etkinleştirilmesi
7D01“

„1“

Uyarı
Elektrikli ön ısıtıcı oda ısıtması (giriş
havası ısıtması) için kullanılamaz.

Giriş havası ısıtması

Hidrolik ek ısıtıcı (aksesuar) monte edi-
lerek Vitovent 300-F giriş havasını ısıt-
mak için kullanılabilir.
Vitovent 300-F hidrolik olarak A1/ID1
ısıtma devresine bağlanır (havalandırma
ısıtma devresi). Isıtma sisteminde bir
ısıtma suyu deposu mevcut değilse,
Vitovent 300-F'ye aksesuar olarak temin
edilebilecek olan ısıtma suyu deposu
(25 l) monte edilmelidir. Bu ısıtma suyu
depo boyleri Vitovent 300-F tarafından
ısı ile beslenir, örn. ısı pompası erirken.

Uyarı
Isı pompasına sadece havalandırma
ısıtma devresi A1/IF1 bağlı ise (örneğin
pasif evlerde), aşağıdaki durumlara dik-
kat edilmelidir:
■ Isı pompasının ısıtma gücü ek ısıtıcı-

nın maks. kapasitesine uygun olmalı-
dır. Aksi takdirde, daha büyük
hacimde bir ısıtma suyu depo boyleri
kullanılmalıdır.

■ Giriş havası ısıtmasının tek başına ısı
kaynağı olarak kullanılması sadece
yalıtım standardı çok yüksek olan
binalarda mümkündür, örneğin pasif
evler.

■ „Stand-by işletmede“ giriş havası
ısıtılmaz.
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Aşağıdaki koşullar altında ısıtma siste-
mine daha büyük hacimli bir ısıtma suyu
deposu entegre edilmelidir
( Vitovent 300-F içinde bulunan ısıtma
suyu deposu bu durumda gereksizdir):
■ Havalandırma ısıtma devresi A1/ID1

dışında başka ısıtma devreleri de
mevcut.

■ Isı pompasının ısıtma gücü ek ısıtıcı-
nın maks. kapasitesinden daha yük-
sek.

Dış hava kompanzasyonlu işletmede
ısıtma devresinin istenen gidiş sıcaklığı
değeri istenen oda sıcaklığı değeri
(„Normal oda sıcaklığı 2000“ /
„Düşümlü oda sıcaklığı 2001“) ile dış
hava sıcaklığının ayarlanmış olan ısıtma
tanım eğrisine göre uzun dönem ortala-
masından hesaplanır (bkz. sayfa 30). Isı
aktarımının gerçekleşebilmesi için gidiş
sıcaklığının giriş havası sıcaklığından
daha yüksek olması gerektiğinden,
ısıtma tanım eğrisinden hesaplanan iste-
nen gidiş sıcaklığı değeri 5 K yükseltilir.

Uyarı
Vitovent 300-F ile giriş havası ısıtmada
tozlanmayı ve bunun sonucu olarak pis
kokuların oluşmasını önlemek için giriş
havası sıcaklığı en fazla 52 °C olmalıdır.
Bunun için tüm ısıtma devrelerinin iste-
nen gidiş sıcaklığı değerlerini maks.
57 °C ile sınırlandırın („Isıtma devresi
maks. gidiş sıcaklığı 200E, 300E,
400E“).

Gerekli ayarlar
Parametre Ayar
„Hidrolik ek ısıtıcının etkinleştirilmesi
7D02“

„1“

„Sistem şeması 7000“ „1“, „2“, „5“, „6“, „9“, „10“
Ek sistem komponentleri için parametre-
ler

İlgili bölüme bakınız.

Çok yüksek sıcaklıklara karşı korunma

Dış hava sıcaklığı 50 °C üzerine çıkarsa
(örneğin, ön ısıtıcıda bir arıza
olduğunda), kontrol paneli fazla ısıyı
dağıtmak için fanın devrini yükseltir.
80 °C'den itibaren maks. fan devri ayar-
lanır.
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Havadaki nem oranının ve CO2 konsantrasyonunun kontrolü

CO2/nem ölçer Vitovent 300-F'ye bağlı
ise, kontrol paneli havanın debisini hava-
daki nem oranına ve CO2 konsantrasyo-
nuna göre ayarlayabilir. Havadaki nem
oranı „Fanın başlaması için nem
değeri 7D19“ ve/veya CO2 konstantras-
yonu „Fanın başlaması için CO2
değeri 7D18“'de verilen değerlerin üze-
rine çıkarsa, hava debisi yükseltilir.
Altına düşüldüğünde debi azaltılır.

Uyarı
Her iki kontrol türü de etkin ise, daima
daha yüksek olan debi değeri ayarlanır.

Kontrol sınırları „Düşümlü “ve
„Yoğun“ işletme durumlarının kontrol
sınırlarıdır.
Bu işlev için havalandırma zaman prog-
ramında „Normal “işletme durumu etkin
olmalıdır.

Gerekli olan etkinleştirmeler
İşlev Parametre Ayar
Hava neminin kontrol edilmesi „Nem ölçerin etkinleştirilmesi

7D05“
„1“

CO2 konsantrasyonunun kontro-
lü

„CO2 sensörünün etkinleşti-
rilmesi 7D06“

„1“

Fotovoltaik

Fotovoltaik sistemi tarafından üretilen
elektrik akımı ısı pompasını ve ısıtma
sistemindeki diğer komponentleri ısıt-
mak için kullanılabilir (kendi enerjisini
tüketme). Bunun için enerji sayacı (akse-
suar) Modbus üzerinden ısı pompası
kontrol paneline bağlanmalıdır.

Fotovoltaik sistem tarafından üretilen
elektrik akımının kendi enerji tüketi-
minde kullanılması için aşağıdaki işlevler
etkinleştirilebilir:
■ Kullanma suyu ısıtması.
■ Isıtma suyu deposunun ısıtılması.
■ Oda ısıtması.

Burada kompresörün dışında ısı pompa-
sına bağlı olan komponentler de fotovol-
taik sisteminden alınan elektrik ile bes-
lenir (örn. primer pompa, sekonder
pompa, sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı
vb.).
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Kendi enerjisini kullanmayı optimize
etmek için ısı pompası kontrol panelinin
kontrol davranışı ayarlanır:
■ Etkinleştirilen işlevlerin çalışmaya

başlama zamanları bir gereksinim tah-
minine göre öne alınabilir.
Bu zamanlar fotovoltaik sisteminden
yeterli miktarda elektrik akımı alınabi-
lecek şekilde ayarlanabilir. Burada,
sistem komponentlerinin ısıtılması/
soğutulması zaman programında
ayarlanmış olan zaman aralıklarında
da mümkündür.

■ İstenen sıcaklık değerleri ısıtma için
artırılır ve soğutma için azaltılır. Ayrıca
çalıştırma histerileri de azaltılır.
Bu sayede fotovoltaik sisteminden
daha fazla elektrik enerjisi ısıtma ener-
jisi olarak depolanabilir.

Uyarı
Tüm emniyetli sıcaklık sınırları, örn.
„Maks. sıcak su sıcaklığı
6006“ kendi enerjisini kullanma duru-
munda da geçerlidir.

Örnek:
Kendi enerjisini tüketmede kullanma
suyu ısıtmasının istenen değerinin
yükseltilmesi.

t

E

ϑ DC

G

B

H

F

A

K

A Kendi enerjisini tüketmesiz boyler
sıcaklık eğrisi.

B Kendi enerjisini tüketmeli boyler
sıcaklık eğrisi.

C „İstenen boyler sıcaklık değeri
6000“

D Uyarlanmış istenen boyler sıcak-
lık değeri

E Azaltılmış açma histerisi
F „Isı pompası sıcak su sıcaklığı

histerisi 6007“
G Kullanma suyunun kendi enerji-

sini tüketmeden ısıtılması
H Kullanma suyunun kendi enerji-

sini tüketerek ısıtılması
K „PV sıcak su deposu istenen

sıcaklık değerinin yükseltil-
mesi 7E21“

Etkinleştirme ve istenen değer ayarlama parametreleri
İşlev Etkinleştirme İstenen değer ayarı
Kullanma suyu
ısıtması

„İstenen sıcak su sıcaklığı 2
için kendi enerjisini tüketme-
nin etkinleştirilmesi 7E10“

―

„Sıcak su hazırlanması için
kendi enerjisini tüketmenin
etkinleştirilmesi 7E11“

„PV sıcak su deposu istenen
sıcaklık değerinin yükseltilme-
si 7E21“
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İşlev Etkinleştirme İstenen değer ayarı
Isıtma suyu de-
posu ısıtması

„Isıtma suyu deposu için ken-
di enerjisini tüketmenin etkin-
leştirilmesi 7E12“

„PV Isıtma suyu deposu iste-
nen sıcaklık değerinin yüksel-
tilmesi 7E22“

Oda ısıtması „Isıtma için kendi enerjisini
tüketmenin etkinleştirilmesi
7E13“

„İstenen oda sıcaklığını yük-
seltme PV 7E23“

Kendi enerjisini tüketmenin etkinleştirilmesi

Aşağıdaki koşulların tümü yerine geti-
rildiğinde, kendi enerjisini kullanma opti-
mizasyonu ısı pompası tarafından oto-
matik olarak etkinleştirilir:
■ „PV enerji tüketiminin etkinleştiril-

mesi 7E00“ „1“ üzerinde.
■ İstenen değer etkinleştirildi (bir önceki

tabloya bakın).

■ Şebekeye verilen elektrik gücü belirli
bir süre için ısı pompasının elektrik
gücünden daha yüksek.

■ „Stand-by işletme“ ve „Tatil prog-
ramı“ etkin değil.

Kullanma suyu ısıtması

Kendi enerjisini kullanmada istenen
sıcaklık değeri „İstenen sıcak su sıcak-
lık değeri 6000“ + „PV sıcak su
deposu istenen sıc. değeri yükseltme
7E21“ kadardır.

Aşağıdaki koşullardan tümü yerine geti-
rildiğinde boyler ısınmaya başlar:
■ Enerji tüketimi etkin (önceki bölüme

bakınız).
■ Boyler sıcaklığı uyarlanmış olan iste-

nen sıcaklık değerinden, çalıştırma
histerisi değeri kadar daha az.

■ Kontrol paneli ilerideki bir iki saat
içinde boylerden ısı talebi gelmesini
bekliyor. Bunun için haftanın aynı gün-
leri istatistiksel olarak değerlendirilir.

■ İlerideki saatler içinde „Sıcak su zam.
programı“nda en az 1 zaman aralığı
ayarlandı.

Boylerde yükseltilmiş istenen sıcaklık
değerine erişildiğinde, kendi tüketimi
optimizasyonlu kullanma suyu ısıtması
sona erer.

Uyarı
Boyler ısıtılırken kendi enerjisini
tüketme koşulları artık geçerli değilse
(bkz. sayfa 48), ısıtmaya „İstenen sıcak
su sıcaklık değerine 6000“ erişilene
kadar devam edilir. İstenen sıcaklık
değeri yükseltilmesi artık dikkate alın-
maz. Bunun için ısı pompası ve
gerektiğinde ek ısıtıcılar şebeke gerilimi
ile beslenir.
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İstenen Sıcak su sıcaklığı 2 ısıtma

„İstenen sıcak su sıcaklığı 2 için enerji
tüketimi etkinleştirme 7E10“ „1“ üze-
rinde iken, boyler en geç her 7 günde bir
fotovoltaik sisteminin elektriği ile „İste-
nen sıcak su sıcaklığı değer 2
600C“'ye kadar tamamen ısıtılır.

Aşağıdaki koşullardan tümü yerine geti-
rildiğinde ısınma başlar:
■ Kendi tüketme optimizasyonu etkin

(bkz. sayfa 48):
■ Elektrik enerjisi beslemesinin günlük

maksimum değeri yakında bekleniyor.

Isı pompasının gücü yeterli değilse,
ayrıca sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı da
fotovoltaik sisteminden elektrikle besle-
nir.

„İstenen sıcak su sıcaklığı 2 değerine
600C “ erişildiğinde, kendi enerjisini
tüketerek ısıtmaya son verilir. Kapatmak
için, eğer varsa, alt sıcaklık sensörü kul-
lanılır (bkz. sayfa 23).

Uyarı
Boyler ısıtılırken kendi enerjisini
tüketme koşulları artık geçerli değilse
(bkz. sayfa 48), ısıtmaya „İstenen 2.
sıcak su sıcaklığı değerine 600C“ eri-
şilene kadar devam edilir. Bunun için ısı
pompası ve gerektiğinde ek ısıtıcılar
şebeke gerilimi ile beslenir.

Isıtma suyu deposu ısıtması

Isıtma suyu deposu ısıtması için sıcaklık
değeri kendi enerjisini kullanmada „PV
sıcak su deposu istenen sıc. değeri
yükseltme PV 7E22“ kadar yükseltilir.

Aşağıdaki koşullardan tümü yerine geti-
rildiğinde ısıtma suyu deposu ısınmaya
başlar:
■ Kendi enerjisini tüketme etkin (bkz.

sayfa 48):
■ Isıtma suyu deposunun sıcaklığı uyar-

lanmış olan istenen sıcaklık değerin-
den, çalıştırma histerisi değeri kadar
daha az.

■ Kontrol paneli ilerideki bir iki saat
içinde ısıtma devrelerinden ısı talebi
gelmesini bekliyor. Bu tahmin için bir
gün öncesinin dış hava sıcaklığı
değeri değerlendirilir.

■ İlerideki saatler içinde „Depo boyler
zam. programı“nda en az 1 zaman
aralığı ayarlandı.

Sekonder devre dönüş sıcaklık sensö-
ründe ayarlanmış olan uyarlanmış iste-
nen sıcaklık değerine erişildiğinde,
ısıtma suyu deposunun ısıtılmasına son
verilir.
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Uyarı
Isıtma suyu deposu ısıtılırken kendi
enerjisini tüketme koşulları artık geçerli
değilse (bkz. sayfa 48), ısıtmaya İstenen
sıcaklık değerine erişilene kadar devam
edilir. İstenen sıcaklık değeri yükseltil-
mesi artık dikkate alınmaz. Bunun için ısı
pompası ve gerektiğinde ek ısıtıcılar
şebeke gerilimi ile beslenir.

Oda ısıtması

„ Normal oda sıcaklığı 2000“ veya
„Düşümlü oda sıcaklığı 2001“ „PV
istenen oda sıc. değeri yükseltme
7E23“ kadar yükseltilir.

Aşağıdaki koşullardan tümü yerine geti-
rildiğinde oda ısıtması başlar:
■ Kendi tüketme optimizasyonu etkin

(bkz. sayfa 48):
■ Isıtma devrelerinden ısı talebi var.
■ İlerideki saatler içinde „Isıtma zam.

programı“nda en az 1 zaman aralığı
ayarlandı.

Isıtma devrelerinden ısı talebi yoksa,
kendi enerji tüketimi ile oda ısıtmasına
son verilir.

Uyarı
Oda ısıtması esnasında kendi enerjisini
tüketme koşulları artık yerine getirilmi-
yorsa, ısıtmaya devam edilir. İstenen
sıcaklık değeri yükseltilmesi artık dikkate
alınmaz. Isı pompası ve gerektiğinde ek
ısıtıcılar şebeke gerilimi ile beslenir.

Fonksiyon açıklaması

Fotovoltaik (devam)
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 Sayfa
Arıza giderilmesi     
 Mesajlara genel bakış X X X  53
„Arıza teşhisi“  „Sisteme genel bakış“ X X X  110
 „?“ („Sistem bilgileri“) X X X  119
„Arıza teşhisi“  „Havalandırma“     
 „Havalandırma: Genel bakış“ X X X  120
 „Havalandırma“ X X X  123
 „Mesaj geçmişi“ X X X  124
„Arıza teşhisi“  „Soğutma devresi“     
 „Soğutma devresi düzenleyici“ X X –  128

„Kompresör çalışma alanı“ X X –  130
„Kompresör çalışma yolu“ X X –  131
„Mesaj geçmişi“ X X –  132
„Dış ünite“ – – X  144
„Mesaj istatistiği“ – – X  148

„Arıza teşhisi“  „Enerji bilançosu“ X X X  156
„Teşhis“  „Kısa sorgulama“ X X X  157
Tanım eğrileri     
 Sıcaklık sensörleri X X X  286

Dış ünite sıcaklık sensörleri – – X  287
Basınç sensörleri X X –  288

Devre kartları     
 Ana devre kartı X X X  240

Ana devre kartı üzerindeki ek devre kartı X X X  245
Şönt devre kartı X X –  256
Vitocal 200-G klemens grubu X – –  260
Vitocal 222-G/242-G klemens grubu X – –  263
Vitocal 200-A klemens grubu – X –  265
Vitocal 200-S klemens grubu – – X  260
Vitocal 222-S/242-S klemens grubu – – X  271
Düzenleyici ve sensör devre kartı X X X  273
AVI devre kartı – – X  283
NC devre kartı (sadece Vitocal 333-G NC) X – –  276
EEV devre kartı [1] X X –  277
EEV devre kartı [2] – X –  279

Fonksiyon kontrolü X X X  164
Teslimat durumuna getirilmesi (Reset) X X X  170

Arıza giderilmesi

Genel bakış
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Mesajların sorgulanması

Tüm mesajlarda ekranda ilgili mesaj
sembolü yanıp söner.
OK tuşuna basıldığında mesaj metni ile
birlikte mesajın kodu da gösterilir (bkz.
„Mesajlara genel bakış“).

Bilgi

Onaylamak için OK

Dış hava sensörü 18
EDK kesintisi C5

Mesajların anlamı

Arıza „ “
■ Ayrıca kontrol panelindeki kırmızı

arıza göstergesi de yanar.
■ Sistem artık normal işletmede değil,

hata bir an önce giderilmelidir.
■ Toplam arıza ikazı bağlantısı etkinle-

şir.
■ İletişim tertibatı (örn. Vitocom) üzerin-

den mesaj vermek mümkündür.

Uyarı „ “
Cihazın çalışması kısıtlıdır, ikazın
sebebi giderilmelidir.
Bilgi „ “
Cihaz hatasız olarak çalışmaya devam
eder, sadece bu uyarılara dikkat edil-
mesi gerekir.

Mesaj menüsünden çıkılması ve
menüden çıkılan mesajların yeniden
gösterilmesi

„Vitotronic 200“ kullanım kıla-
vuzu.

Uyarı
■ Bir sinyal tertibatı (örn. alarm) bağlı

ise, arıza menüsünden çıkıldığında bu
tertibat da kapanır.

■ Arızanın ancak daha sonraki bir tarihte
giderilmesi mümkünse, arıza mesajı
bir gün sonra yeniden görünür ve sin-
yal düzeneği (eğer varsa) yeniden
çalışır.

Mesaj geçmişindeki mesajların okun-
ması

■ Mesajlar geçmiş mesajlar listesinde
onaylanamaz.

■ Mesajlar güncellik durumuna göre
sıralanmıştır, en güncel mesaj en üstte
bulunur.

■ Maks. 30 giriş kaydedilebilir.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Mesaj geçmişi“
3. OK ile istenen mesajla ilgili ayrıntılı

bilgiler sorgulanır.

Arıza giderilmesi

Mesajlar
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ile devam

Uyarı kaydedildi 02
08.03.2012 Saat 10:28
Sistem konfigürasyonu
hatalı.
Yanlış sistem şeması,

Konfigürasyon hatası 03

A B

A Mesajın kodu
B Ek kod: Her mesajda mevcut değil,

çeşitli anlamlar, mesaja bağlı

Uyarı
Servis menüsü „Servis tamamlansın
mı?“ ile devre dışı bırakıldığında veya
30 dakika süre ile herhangi bir tuşa basıl-
madığında sona erer.

Mesajlara genel bakış

Tüm mesajlar 2 basamaklı bir kod ile
tanımlanır.

02 Temel ayar veri hatası

Nedeni Önlem
Veri hatası tespit edildiğinde teslimat du-
rumuna dönülür.

Sistemi yeniden yapılandırın.

03 Konfigürasyon hatası

Isı pompası ve/veya ısıtma sistemi çalış-
mıyor veya kısıtlı olarak çalışıyor.

Ek kodu okuyun

Ek kod başka bilgileri de içerir (ek mesaj-
lar). Ek kod iki basamaklıdır ve bu ek
mesajları her basamak için onaltılık
değer olarak gösterir. Bu onaltılık
değerlerden ek mesajların numaraları
aşağıda verilen tabloya göre okunabilir.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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Ek me-
saj nu-
marası

Ek kodun on altılık değeri
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

1 — X — X — X — X — X — X — X — X
2 — — X X — — X X — — X X — — X X
4 — — — — X X X X — — — — X X X X
8 — — — — — — — — X X X X X X X X

1. Onaltılık ek kodun 1. ve 2. basamak-
larını okuyun.

2. Ek mesajların numaralarını yukarı-
daki tablodan okuyun.

3. Tüm ek mesajları aşağıdaki tablodan
okuyun.

Örnek:
„03 Konfigürasyon hatası“ için okunan
ek kod: „3C“

Yukarıdaki tablodan okunan ek mesaj
numaraları:
■ 1. basamak („3“): 1 + 2
■ 2. basamak („C“): 4 + 8

İlerideki tablodan okunan ek mesajlar:
1: Oda ısıtması için yanlış sistem

şeması...
2: 2: Minimum emme gazı basıncı...
4: 4: LON üzerinden kaskad ayarlandı

(„Kaskad kumandası LON
700A“ „2“'ye ayarlı, ...

8: 8: Sirkülasyon pompaları parametre-
leri...

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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Konfigürasyon hatası ek mesajları
Ek mesaj Nedeni Önlem
1. basa-
mak

2. basa-
mak

1  Havalandırma cihazı üzerinden oda ısıt-
ması için yanlış sistem şeması.

İlgili parametreleri
kontrol edin ve ayar-
layın, gerektiğinde
teslimat durumuna
sıfırlayın (reset) ve
sistemi yeniden ya-
pılandırın.
Arıza nedeni gideri-
lemezse,
Viessmann sertifi-
kalı ısı pompası
partnerine haber
verin.

2  Min. emme gazı basıncı min. emme gazı
alçak basıncından daha yüksek olarak
ayarlanmış.

4  „Harici ısı üreticisinin ikli (bivalent)
sıcaklığı 7B02“ „İkli işletmede (biva-
lent) ısı pompasını kapatma sınırı
7B0F“ değerinden daha az olarak ayar-
lanmış.

8  Buz deposu/güneş enerjisi absorberi pa-
rametreleri doğru değil.
■ Verilen güneş enerjisi kontrol ünitesi

yanlış („Güneş enerjisi kontrol pa-
neli tipi 7A00“).

■ Ek bağlantı modülü AM1 etkin değil
(„Harici ek bağlantı modülü 7010“).

■ Soğutma suyu deposu de aynı zaman-
da etkinleştirilir.

 1 Sistem şeması yanlış (desteklenmeyen
ısıtma devreleri var).

 2 Soğutma devresi parametreleri doğru
değil.
■ Soğutma oda sıcaklık sensörü mevcut

olmayan bir uzaktan kumandada ayar-
landı.

■ „Maks. ısıtma devesi gidiş sıcaklığı
200E“ „Soğutma devresi min. gidiş
sıcaklığından 7103“ daha düşük ola-
rak ayarlanmış.

■ Soğutma mevcut olmayan ısıtma/
soğutma devresi için ayarlanmış.

■ Soğutma devresi gidiş sıcaklık sensö-
rü etkin değil.

■ Isı pompası tarafından desteklenme-
mesine rağmen „Active cooling“ ayar-
lanmış.

 4 LON üzerinden kaskad ayarlanmış
(„Kaskad kontrolü LON 700A“ „2“'ye
ayarlanmış), fakat „LON iletişim modü-
lü etkinleştirme 7710“ „1“ üzerinde
değil.

 8 PWM kumandalı sirkülasyon pompaları-
nın parametreleri doğru ayarlanmamış.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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05 Soğutma devresi

Ek kod Nedeni Önlem
Mesaj geçmişindeki en
son mesaj

EEV düzenleyici hata me-
sajı (soğutma devresi kon-
trol paneli).

„Soğutma devresinde arıza
teşhisi“ „Mesaj geçmişi“ göz
önünde bulundurulmalıdır.

06 Soğutma devresi 2

Ek kod Nedeni Önlem
Mesaj geçmişindeki en
son mesaj

EEV düzenleyici hata me-
sajı (soğutma devresi kon-
trol paneli) ısı pompası
2. kademesi (mevcut ise).

„Arıza teşhisi“  „Soğutma
devresi“  „Mesaj geçmi-
şi“ göz önünde bulundurul-
malıdır.

07 Soğutma devresi

Ek kod Nedeni Önlem
Mesaj geçmişindeki en
son mesaj

EEV düzenleyici mesajı
(soğutma devresi kontrol
paneli) ısı pompası
1. kademe.

„Arıza teşhisi“  „Soğutma
devresi“  „Mesaj geçmi-
şi“ göz önünde bulundurul-
malıdır.

08 Soğutma devresi 2

Ek kod Nedeni Önlem
Mesaj geçmişindeki en
son mesaj

EEV düzenleyici mesajı
(soğutma devresi kontrol
paneli) ısı pompası
2. kademe (mevcut ise).

„Arıza teşhisi“  „Soğutma
devresi“  „Mesaj geçmi-
şi“ göz önünde bulundurul-
malıdır.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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09 Enerji sayacı PV

Fotovoltaik sistemlerinden gelen elektrik
akımı ile kendi enerjisini tüketmek müm-
kün değil.

Ek kod Bağlı olan enerji sayacında arıza
var.

Önlem

Faz 1 Faz 2 Faz 3
„01“ X   Enerji sayacını yetkili uzman

soğutma tesisatçısına kontrol et-
tirin.

„02“  X  
„03“ X X  
„04“   X
„05“ X  X
„06“  X X
„07“ X X X

0A Dış ünite 

Dış ünite kapanır.

Nedeni Önlem
■ Dış üniteye kaydedilen olay sayısı me-

saj eşiğini aştı.
■ Soğutma devresi kontrol panelinin me-

sajları: „Arıza teşhisi“  „Soğutma
devresi“  „Mesaj istatistiği“ göz
önünde bulundurulmalıdır.

■ Sıcaklık ve basınç sensörlerinin göster-
ge değerleri: „Arıza teşhisi“  „Soğut-
ma devresi“  „Dış ünite“ göz önünde
bulundurulmalıdır.
Gerektiğinde, sensörleri değiştirin.

■ Dış ünitedeki kodlama anahtarının aya-
rını kontrol edin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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0B Dış ünite 

Dış ünite kapanır, ısıtmaya ek ısıtıcılarla
devam edilir (eğer varsa).

Nedeni Önlem
Dış hava sıcaklığı kullanabilme sınır
değerleri (-15 °C ila +35 °C).

–

0C Dış ünite 

İşlev kısıtlaması yok

Nedeni Önlem
Dış ünitenin işletme durumu ile ilgili bir
uyarı, örneğin çözülme etkin.

–

0D Dış ünite test modunda 

Isı pompası sekonder devrede sabit bir
gidiş sıcaklığında ısıtır veya soğutur,
sekonder pompa çalışır.
Test modu için istenen gidiş sıcaklığı
değerleri:

■ Soğutma 16 °C
■ Isıtma 30 °C

Nedeni Önlem
Dış ünitenin test modu. Test modu 60 dak sonra otomatik olarak

sona erer.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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0E Havalandırma cihazı

Arıza sebebine bağlı olarak „temel
işletme“ye geçilir veya havalandırma
cihazı kapanır.

Ek kod Nedeni Önlem
Mesaj geçmişindeki en
son mesaj

■ Havalandırma cihazı sı-
caklık sensörlerinde kısa
devre/temassızlık

■ CO2 sinyali tespitinde arı-
za var.

■ Havalandırma cihazı ile
iletişim arızalı.

„Arıza teşhisi“  „Havalan-
dırma“  „Mesaj geçmi-
şi“ göz önünde bulundurul-
malıdır.

0F Havalandırma cihazı

Ek kod Nedeni Önlem
Mesaj geçmişindeki en
son mesaj

Havalandırma cihazı hava-
landırma düzenleyicisi me-
sajı.

„Arıza teşhisi“  „Havalan-
dırma“  „Mesaj geçmi-
şi“ göz önünde bulundurul-
malıdır.

10 Dış hava sıcaklık sensörü

–40 °C dış hava sıcaklık değerinde
işletme.

Nedeni Önlem
Dış hava sıcaklık sensöründe kısa dev-
re.

F0 fişinde direnç değerini (NTC 10 kΩ)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)

56
24

 0
70

 T
R

 



60

18 Dış hava sıcaklık sensörü

–40 °C dış hava sıcaklık değerinde
işletme.

Nedeni Önlem
Dış hava sıcaklık sensöründe temassız-
lık.

F0 fişinde direnç değerini (NTC 10 kΩ)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

20 Sekonder gidiş sensörü

Sekonder devre dönüş sıcaklık sensörü-
nün değeri artı 5 K ile çalışır.

Sekonder devrenin gidiş ve dönüş sıcak-
lık sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9
Isı pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Sekonder devrenin gidiş sıcaklık sensö-
ründe kısa devre.

F8 fişinde veya X25.9/X25.10 klemensle-
rinde direnç değerini (Pt 500A) kontrol
edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör devre
kartı“), gerektiğinde sensörü değiştirin.

21 Sekonder dönüş sensörü

Sekonder devre gidiş sıcaklık sensörü-
nün değeri eksi 5 K ile çalışır.

Sekonder devrenin gidiş ve dönüş sıcak-
lık sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9
Isı pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Sekonder devrenin dönüş sıcaklık sensö-
ründe kısa devre.

X25.11/X25.12 klemenslerinde direnç
değerini (Pt 500A) kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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22 Sek. dönüş sensörü 2

Isı pompası 1. kademesi için dönüş
sıcaklık sensörü kullanması. Bu sensör
de arızalı ise, sekonder devre gidiş
sıcaklık sensörünün sıcaklık değeri eksi
5 K ile çalışır.

Sekonder devrenin gidiş ve dönüş sıcak-
lık sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9
Isı pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Isı pompası 2. kademe (eğer varsa) se-
konder devre dönüş sıcaklık sensöründe
kısa devre.

X25.13/X25.14 klemenslerinde direnç
değerini (Pt 500A) kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

23 Sek. gidiş sensörü 2

Isı pompası 1. kademesi için gidiş sıcak-
lık sensörü kullanması. Bu sensör de arı-
zalı ise, sekonder devre gidiş sıcaklık
sensörünün sıcaklık değeri artı 5 K ile
çalışır.

Sekonder devrenin gidiş ve dönüş sıcak-
lık sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9
Isı pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Isı pompası 2. kademe (eğer varsa) se-
konder devre dönüş sıcaklık sensöründe
kısa devre.

F27 fişinde veya X25.19/X25.20 kle-
menslerinde direnç değerini (Pt 500A)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

28 Sekonder gidiş sensörü

Sekonder devre dönüş sıcaklık sensörü-
nün değeri artı 5 K ile çalışır.

Sekonder devrenin gidiş ve dönüş sıcak-
lık sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9
Isı pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Sekonder devrenin gidiş sıcaklık sensö-
ründe temassızlık.

F8 fişi bağlantısında veya X25.9/X25.10
klemenslerinde direnç değerini (Pt 500A)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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29 Sekonder dönüş sensörü

Sekonder devre gidiş sıcaklık sensörü-
nün değeri eksi 5 K ile çalışır.

Sekonder devrenin gidiş ve dönüş sıcak-
lık sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9
Isı pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Sekonder devrenin dönüş sıcaklık sensö-
ründe temassızlık.

X25.11/X25.12 klemenslerinde direnç
değerini (Pt 500A) kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

2A Sekonder dönüş sensörü 2

Isı pompası 1. kademesi için dönüş
sıcaklık sensörü kullanması. Bu sensör
de arızalı ise, sekonder devre gidiş
sıcaklık sensörünün sıcaklık değeri eksi
5 K ile çalışır.

Sekonder devrenin gidiş ve dönüş sıcak-
lık sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9
Isı pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Isı pompası 2. kademe (eğer varsa) se-
konder devre dönüş sıcaklık sensöründe
temassızlık.

F18 fişinde veya X25.13/X25.14 kle-
menslerinde direnç değerini (Pt 500A)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

2B Sek. gidiş sensörü 2

Isı pompası 1. kademesi için gidiş sıcak-
lık sensörü kullanması. Bu sensör de arı-
zalı ise, sekonder devre gidiş sıcaklık
sensörünün sıcaklık değeri artı 5 K ile
çalışır.

Sekonder devrenin gidiş ve dönüş sıcak-
lık sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9
Isı pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Isı pompası 2. kademe (eğer varsa) se-
konder devre dönüş sıcaklık sensöründe
temassızlık.

F27 fişinde veya X25.19/X25.20 kle-
menslerinde direnç değerini (Pt 500A)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

Arıza giderilmesi
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30 Primer gidiş sensörü

Primer devre dönüş sıcaklık sensörünün
değeri artı 3 K ile çalışır.

Primer devrenin gidiş ve dönüş sıcaklık
sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9 Isı
pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Primer devre (ısı pompasına hava veya
antifriz girişi) gidiş sıcaklık sensöründe kı-
sa devre.

X25.1/X25.2 klemenslerinde direnç
değerini (Pt 500A) kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

31 Primer dönüş sensörü

Primer devre gidiş sıcaklık sensörünün
değeri eksi 2 K ile çalışır.

Primer devrenin gidiş ve dönüş sıcaklık
sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9 Isı
pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Primer devre (ısı pompasına hava veya
antifriz çıkışı) dönüş sıcaklık sensöründe
kısa devre.

X25.3/X25.4 klemenslerinde direnç
değerini (Pt 500A) kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

33 Sıcak gaz sıc. sensörü

Soğutma devresi koşullarının değişmesi
kompresörün kapanmasına sebep olabi-
lir.

Nedeni Önlem
Sıcak gaz sıcaklık sensöründe kısa dev-
re, sadece elektronik genleşme ventili
EEV olmayan ısı pompalarında.

X25.15/X25.16 klemenslerinde direnç
değerini (Pt 500A) kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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34 Sıcak gaz sıc. sensörü

Soğutma devresi koşullarının değişmesi
kompresörün kapanmasına sebep olabi-
lir.

Nedeni Önlem
Isı pompası 2. kademe gaz sıcaklık sen-
söründe kısa devre, sadece elektronik
genleşme ventili EEV olmayan ısı pom-
palarında.

X25.17/X25.18 klemenslerinde direnç
değerini (Pt 500A) kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

38 Primer gidiş sensörü

Primer devre dönüş sıcaklık sensörünün
değeri artı 3 K ile çalışır.

Primer devrenin gidiş ve dönüş sıcaklık
sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9 Isı
pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Primer devre (ısı pompasına hava veya
antifriz girişi) gidiş sıcaklık sensöründe
temassızlık.

X25.1/X25.2 klemenslerinde direnç
değerini (Pt 500A) kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

39 Primer dönüş sensörü

Primer devre gidiş sıcaklık sensörünün
değeri eksi 2 K ile çalışır.

Primer devrenin gidiş ve dönüş sıcaklık
sensörleri aynı anda arızalı ise, „A9 Isı
pompası“ mesajı görünür ve ısı pom-
pası kapanır.

Nedeni Önlem
Primer devre (ısı pompasına hava veya
antifriz çıkışı) dönüş sıcaklık sensöründe
temassızlık.

X25.3/X25.4 klemenslerinde direnç
değerini (Pt 500A) kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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3B Sıcak gaz sıc. sensörü

Soğutma devresi koşullarının değişmesi
kompresörün kapanmasına sebep olabi-
lir.

Nedeni Önlem
Gaz sıcaklık sensöründe temassızlık, sa-
dece elektronik genleşme ventili EEV ol-
mayan ısı pompalarında.

X25.15/X25.16 klemenslerinde direnç
değerini (Pt 500A) kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

3C Sıcak gaz sıc. sensörü 2

Soğutma devresi koşullarının değişmesi
ısı pompası 2. kademe kompresörünün
kapanmasına sebep olabilir.

Nedeni Önlem
Isı pompası 2. kademe gaz sıcaklık sen-
söründe temassızlık, sadece elektronik
genleşme ventili EEV olmayan ısı pom-
palarında.

X25.17/X25.18 klemenslerinde direnç
değerini (Pt 500A) kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

40 Gidiş sensörü ID2

Isıtma devresi M2/ID2 karışım vanası
kapanır.

Nedeni Önlem
Karışım vanalı ısıtma devresi M2/ID2'nin
gidiş sıcaklık sensöründe kısa devre.

Gidiş sıcaklık sensörünü kontrol edin, ge-
rekiyorsa değiştirin.
■ Doğrudan kumanda edilen karışım va-

nası motorunda:
F12 fişinde direnç değerini
(NTC 10 kΩ) kontrol edin (bkz. „Düzen-
leyici ve sensör devre kartı“).

■ Karışım vanası ek bağlantı seti ile ku-
manda edildiğinde:
harici ek bağlantı setinin montaj kılavu-
zuna bakınız.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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41 ID3 gidiş sensörü

Isıtma devresi M3/ID3 karışım vanası
kapanır.

Nedeni Önlem
Karışım vanalı ısıtma devresi M3/ID3'ün
gidiş sıcaklık sensöründe kısa devre.

Sensörü kontrol edin, gerektiğinde değiş-
tirin (karışım vanası ek bağlantı setinin
montaj kılavuzuna bakınız).

43 Sistem gidiş sensörü

■ Karışım vanasız ısıtma devresi A1/ID1
gidiş sıcaklığı ısı pompasının dönüş
sıcaklık sensörü üzerinden kontrol edi-
lir, bu ısıtma devresi donma korumalı
değildir.

■ Harici ısı üreticisi gidiş sıcaklığı kon-
trolü: yedek olarak ısıtma suyu depo-
sunun sıcaklık sensörü kullanılır.

Nedeni Önlem
Sistem gidiş sıcaklık sensöründe (ısıtma
suyu deposunun arkasında) kısa devre.

F13 fişinde direnç değerini (NTC 10 kΩ)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

44 Soğutma gidiş sensörü

Soğutma modu yok.

Nedeni Önlem
Soğutma devresi gidiş sıcaklık sensörün-
de kısa devre.

F14 fişinde direnç değerini (NTC 10 kΩ)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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45 Soğ. suyu gidiş sensörü

Soğutma suyu deposu ile soğutma işlet-
mesi yok.

Nedeni Önlem
Soğutma suyu deposunun gidiş sıcaklık
sensöründe kısa devre.

Karışım vanası ek bağlantı modülündeki
direnç değerini (NTC 10 kΩ) kontrol edin
(bkz. Karışım vanası ek bağlantı modülü
montaj kılavuzu), gerektiğinde sensörü
değiştirin.

48 Gidiş sensörü ID2

Isıtma devresi M2/ID2 karışım vanası
kapanır.

Nedeni Önlem
Karışım vanalı ısıtma devresi M2/ID2'nin
gidiş sıcaklık sensöründe temassızlık.

Gidiş sıcaklık sensörünü kontrol edin, ge-
rekiyorsa değiştirin.
■ Doğrudan kumanda edilen karışım va-

nası motorunda:
F12 fişinde direnç değerini
(NTC 10 kΩ) kontrol edin (bkz. „Düzen-
leyici ve sensör devre kartı“).

■ Karışım vanası ek bağlantı seti ile ku-
manda edildiğinde:
harici ek bağlantı setinin montaj kılavu-
zuna bakınız.

49 ID3 gidiş sensörü

Isıtma devresi M3/ID3 karışım vanası
kapanır.

Nedeni Önlem
Karışım vanalı ısıtma devresi M3/ID3'ün
gidiş sıcaklık sensöründe temassızlık.

Sensörü kontrol edin, gerektiğinde değiş-
tirin (karışım vanası ek bağlantı setinin
montaj kılavuzuna bakınız).

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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4B Sistem gidiş sensörü

■ Karışım vanasız ısıtma devresi A1/ID1
gidiş sıcaklığı ısı pompasının dönüş
sıcaklık sensörü üzerinden kontrol edi-
lir, bu ısıtma devresi donma korumalı
değildir.

■ Harici ısı üreticisi karışım vanası açıl-
mıyor.

Nedeni Önlem
Sistem gidiş sıcaklık sensöründe (ısıtma
suyu deposunun arkasında) temassızlık.

F13 fişi bağlantısında direnç değerini
(NTC 10 kΩ) kontrol edin (bkz. „Düzenle-
yici ve sensör devre kartı“), gerektiğinde
sensörü değiştirin.

4C Soğutma gidiş sensörü

Soğutma işletmesi yok.

Nedeni Önlem
Soğutma suyu gidiş sıcaklık sensöründe
temassızlık.

F14 fişi bağlantısında direnç değerini
(NTC 10 kΩ) kontrol edin (bkz. „Düzenle-
yici ve sensör devre kartı“), gerektiğinde
sensörü değiştirin.

4D Soğ. suyu deposu gidiş sensörü

Soğutma suyu deposu ile soğutma işlet-
mesi yok.

Nedeni Önlem
Soğutma suyu deposunun gidiş sıcaklık
sensöründe temassızlık.

Karışım vanası ek bağlantı modülündeki
direnç değerini (NTC 10 kΩ) kontrol edin
(bkz. Karışım vanası ek bağlantı modülü
montaj kılavuzu), gerektiğinde sensörü
değiştirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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50 Boyler sensörü - Üst

■ Boylerde sadece üst sıcaklık sensörü
varsa: Kullanma suyu ısıtılmaz.

■ Ayrıca bir alt sıcaklık sensörü takılı ise:
Kullanma suyu ısıtması mümkündür,
bu sensör üzerinden açılır ve kapatılır.

Nedeni Önlem
Üst boyler sıcaklık sensöründe kısa dev-
re.

F6 fişinde veya X25.5/X25.6 klemensle-
rinde direnç değerini (NTC 10 kΩ) kontrol
edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör devre
kartı“), gerektiğinde sensörü değiştirin.

52 Boyler sensörü - Alt

■ Boylerde sadece alt sıcaklık sensörü
varsa: Kullanma suyu ısıtılmaz.

■ Ayrıca bir üst sıcaklık sensörü takılı
ise: Kullanma suyu ısıtması mümkün-
dür, bu sensör üzerinden açılır ve
kapatılır.

Nedeni Önlem
Alt boyler sıcaklık sensöründe kısa dev-
re.

F7 fişinde veya X25.7/X25.8 klemensle-
rinde direnç değerini (NTC 10 kΩ) kontrol
edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör devre
kartı“), gerektiğinde sensörü değiştirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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54 Boyler Sensörü - Solar

Boyler güneş enerjisi sistemi tarafından
ısıtılmaz, solar devre pompası kapalı
olarak kalır.

Nedeni Önlem
Vitosolic’deki sıcaklık sensöründe kısa
devre.

Uyarı
Dahili solar kontrol işlevi ile bağlantılı ola-
rak değil.
 

Vitosolic sıcaklık sensörünü kontrol edin,
gerektiğinde değiştirin (bkz. Vitosolic
montaj ve servis kılavuzu).

58 Boyler sensörü - Üst

■ Boylerde sadece üst sıcaklık sensörü
varsa: Kullanma suyu ısıtılmaz.

■ Ayrıca bir alt sıcaklık sensörü takılı ise:
Kullanma suyu ısıtması mümkündür,
bu sensör üzerinden açılır ve kapatılır.

Nedeni Önlem
Üst boyler sıcaklık sensöründe temassız-
lık.

F6 fişinde veya X25.5/X25.6 klemensle-
rinde direnç değerini (NTC 10 kΩ) kontrol
edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör devre
kartı“), gerektiğinde sensörü değiştirin.

5A Boyler sensörü - Alt

■ Boylerde sadece alt sıcaklık sensörü
varsa: Kullanma suyu ısıtılmaz.

■ Ayrıca bir üst sıcaklık sensörü takılı
ise: Kullanma suyu ısıtması mümkün-
dür, bu sensör üzerinden açılır ve
kapatılır.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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Nedeni Önlem
Alt boyler sıcaklık sensöründe temassız-
lık.

F7 fişinde veya X25.7/X25.8 klemensle-
rinde direnç değerini (NTC 10 kΩ) kontrol
edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör devre
kartı“), gerektiğinde sensörü değiştirin.

5C Boyler sensörü - Solar

Boyler güneş enerjisi sistemi tarafından
ısıtılmaz, solar devre pompası kapalı
olarak kalır.

Nedeni Önlem
Vitosolic'deki sıcaklık sensöründe temas-
sızlık.

Uyarı
Dahili solar kontrol işlevi ile bağlantılı ola-
rak değil.
 

Vitosolic sıcaklık sensörünü kontrol edin,
gerektiğinde değiştirin (bkz. Vitosolic
montaj ve servis kılavuzu).

60 ısıtma suyu deposu sensörü

Isıtma suyu deposu her saat başına bir
kez ısınır.

Sekonder devre dönüş sıcaklık sensö-
ründeki sıcaklık depo boyler ısıtması için
istenen değere eriştiğinde, ısıtma kapa-
tılır.

Nedeni Önlem
Isıtma suyu deposu sıcaklık sensöründe
kısa devre.

F4 fişinde direnç değerini (NTC 10 kΩ)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

61 Soğutma deposu sıc. sensörü

Soğutma suyu deposu ile soğutma işlet-
mesi yok.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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Nedeni Önlem
Soğutma tampon depo sıcaklık sensö-
ründe kısa devre.

F26 fişinde direnç değerini (NTC 10 kΩ)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

63 Harici kazan sensörü

Mevcut kazan suyu sıcaklığı 10 °C ola-
rak ayarlanmış.

Sürekli akış tipi ısıtıcı (eğer varsa) çalı-
şır.

Nedeni Önlem
Harici ısı üreticisi sıcaklık sensöründe kı-
sa devre.

F20 fişinde direnç değerini (NTC 10 kΩ)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

68 ısıtma suyu deposu sensörü

Isıtma suyu deposu her saat başına bir
kez ısınır.

Sekonder devre dönüş sıcaklık sensö-
ründeki sıcaklık depo boyler ısıtması için
istenen değere eriştiğinde, ısıtma kapa-
tılır.

Nedeni Önlem
Isıtma suyu deposu sıcaklık sensöründe
temassızlık.

F4 fişinde direnç değerini (NTC 10 kΩ)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

69 Soğutma deposu sıc. sensörü

Soğutma suyu deposu ile soğutma işlet-
mesi yok.

Nedeni Önlem
Soğutma tampon depo sıcaklık sensö-
ründe temassızlık.

F26 fişinde direnç değerini (NTC 10 kΩ)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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6B Kazan sıc. sensörü har.

Harici ısı üreticisi çalıştığında, harici ısı
üreticisinin karışım vanası derhal açılır.

Nedeni Önlem
Harici ısı üreticisi sıcaklık sensöründe te-
massızlık.

F20 fişinde direnç değerini (NTC 10 kΩ)
kontrol edin (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“), gerektiğinde sensörü değiş-
tirin.

70 ID1 oda sıc. sensörü

■ Oda sıcaklık sensörü üzerinden
donma korumalı işletme gerçekleş-
mez.

■ Oda sıcaklığına bağlı işletme yok.
■ Oda sıcaklık kontrolü yok.

Nedeni Önlem
Karışım vanasız ısıtma devresi A1/ID1
oda sıcaklık sensöründe kısa devre

Uzaktan kumandayı kontrol edin, gerek-
tiğinde değiştirin (bkz. Vitotrol montaj ve
servis kılavuzu).

71 ID2 oda sıc. sensörü

■ Oda sıcaklık sensörü üzerinden
donma korumalı işletme gerçekleş-
mez.

■ Oda sıcaklığına bağlı işletme yok.
■ Oda sıcaklık kontrolü yok.

Nedeni Önlem
Karışım vanalı ısıtma devresi M2/ID2'nin
oda sıcaklık sensöründe kısa devre.

Uzaktan kumandayı kontrol edin, gerek-
tiğinde değiştirin (bkz. Vitotrol montaj ve
servis kılavuzu).

72 ID3 oda sıc. sensörü

■ Oda sıcaklık sensörü üzerinden
donma korumalı işletme gerçekleş-
mez.

■ Oda sıcaklığına bağlı işletme yok.
■ Oda sıcaklık kontrolü yok.
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Nedeni Önlem
Karışım vanalı ısıtma devresi M3/ID3'ün
oda sıcaklık sensöründe kısa devre.

Uzaktan kumandayı kontrol edin, gerek-
tiğinde değiştirin (bkz. Vitotrol montaj ve
servis kılavuzu).

73 SSD oda sıc. sensörü

Soğutma modu yok.

Nedeni Önlem
Soğutma devresi oda sıcaklık sensörün-
de kısa devre.

F16 fişinde (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“) veya uzaktan kumandada di-
renç değerini (NTC 10 kΩ) kontrol edin,
gerektiğinde sensörü değiştirin.

78 ID1 oda sıc. sensörü

■ Oda sıcaklık sensörü üzerinden
donma korumalı işletme gerçekleş-
mez.

■ Oda sıcaklığına bağlı işletme yok.
■ Oda sıcaklık kontrolü yok.

Nedeni Önlem
Karışım vanasız ısıtma devresi A1/ID1
oda sıcaklık sensöründe temassızlık.

Uzaktan kumandayı kontrol edin, gerek-
tiğinde değiştirin (bkz. Vitotrol montaj ve
servis kılavuzu).

79 ID2 oda sıc. sensörü

■ Oda sıcaklık sensörü üzerinden
donma korumalı işletme gerçekleş-
mez.

■ Oda sıcaklığına bağlı işletme yok.
■ Oda sıcaklık kontrolü yok.

Nedeni Önlem
Karışım vanalı ısıtma devresi M2/ID2'nin
oda sıcaklık sensöründe temassızlık.

Uzaktan kumandayı kontrol edin, gerek-
tiğinde değiştirin (bkz. Vitotrol montaj ve
servis kılavuzu).

7A ID3 oda sıc. sensörü

■ Oda sıcaklık sensörü üzerinden
donma korumalı işletme gerçekleş-
mez.

■ Oda sıcaklığına bağlı işletme yok.
■ Oda sıcaklık kontrolü yok.

Arıza giderilmesi
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Nedeni Önlem
Karışım vanalı ısıtma devresi M3/ID3'ün
oda sıcaklık sensöründe temassızlık.

Uzaktan kumandayı kontrol edin, gerek-
tiğinde değiştirin (bkz. Vitotrol montaj ve
servis kılavuzu).

7B SSD oda sıc. sensörü

Soğutma modu yok.

Nedeni Önlem
Soğutma devresi oda sıcaklık sensörün-
de temassızlık.

F16 fişinde (bkz. „Düzenleyici ve sensör
devre kartı“) veya uzaktan kumandada di-
renç değerini (NTC 10 kΩ) kontrol edin,
gerektiğinde sensörü değiştirin.

90 Güneş enerjisi modülü sensörü 7

Güneş enerjisi kontrol modülünün,
Tip SM1 sS fişine bağlı olan cihaza (sir-
külasyon pompası veya 3 yollu
değiştirme ventili) kumanda edilmez.

Nedeni Önlem
Güneş enerjisi kontrol modülü, Tip SM1 ile:
■ Güneş enerjisi kontrol modülün

Tip SM1 sıcaklık sensöründe /, kısa
devre.

■ Güneş enerjisi kontrol modülü,
Tip SM1 sensörünü / kontrol edin,
gerektiğinde değiştirin (bkz. Güneş en-
erjisi kontrol modülü, Tip SM1 montaj
ve servis kılavuzu).

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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91 Güneş enerjisi modülü sensörü 10

Güneş enerjisi kontrol modülünün,
Tip SM1 sS fişine bağlı olan cihaza (sir-
külasyon pompası veya 3 yollu
değiştirme ventili) kumanda edilmez.

Nedeni Önlem
Güneş enerjisi kontrol modülü, Tip SM1 ile:
■ Güneş enerjisi kontrol modülü,

Tip SM1 sıcaklık sensöründe aÖ kısa
devre.

■ Güneş enerjisi kontrol modülü,
Tip SM1 sensörünü aÖ kontrol edin,
gerektiğinde değiştirin (bkz. Güneş en-
erjisi kontrol modülü, Tip SM1 montaj
ve servis kılavuzu).

92 Kolek. sıc. sensörü

Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması
yok.

Nedeni Önlem
Entegre edilmiş solar kontrol işlevi ile:
■ Kolektör sıcaklık sensöründe kısa dev-

re.
■ F21 fişinde direnç değerini

(NTC 20 kΩ) kontrol edin (bkz. „Düzen-
leyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

Vitosolic ile:
■ Vitosolic kolektör sıcaklık sensöründe

kısa devre.
■ Sensörü kontrol edin, gerektiğinde

değiştirin (bkz. Vitosolic montaj ve ser-
vis kılavuzu).

93 Solar dönüş sensörü

Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması
yok.

Nedeni Önlem
Entegre edilmiş solar kontrol işlevi ile:
■ Dönüş sıcaklık sensöründe kısa devre. ■ F23 fişinde direnç değerini

(NTC 10 kΩ) kontrol edin (bkz. „Düzen-
leyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

Arıza giderilmesi
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Nedeni Önlem
Vitosolic ile:
■ Vitosolic boyler sıcaklık sensöründe kı-

sa devre.
■ Sensörü kontrol edin, gerektiğinde

değiştirin (bkz. Vitosolic montaj ve ser-
vis kılavuzu).

94 Boyler Sensörü - Güneş enerjisi

Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması
yok.

Nedeni Önlem
Güneş enerjisi kontrol modülü, Tip SM1 ile:
■ Güneş enerjisi kontrol modülü,

Tip SM1 boyler sıcaklık sensöründe kı-
sa devre.

■ Güneş enerjisi kontrol modülü,
Tip SM1 sensörünü % kontrol edin,
gerektiğinde değiştirin (bkz. Güneş en-
erjisi kontrol modülü, Tip SM1 montaj
ve servis kılavuzu).

96 Buz deposu absorber dev.

Buz deposu ısıtılmıyor.

Nedeni Önlem
Buz deposuna ısı aktarımı yok veya çok
az.

■ Absorber devresi hidroliğini kontrol
edin, gerektiğinde havalandırın, doldu-
run vb.

■ Absorber devresi pompasının buz de-
posu ek bağlantı modülüne bağlantısını
kontrol edin, gerektiğinde değiştirin
(buz deposu ek bağlantı modülünün
montaj ve servis kılavuzuna bakın).

97 Vitosolic

Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması
yok.

Nedeni Önlem
Vitosolic'den arıza mesajı. Vitosolic 100’ün montaj ve servis kılavu-

zuna bakınız

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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98 Güneş enerjisi modülü sensörü 7

Güneş enerjisi kontrol modülünün,
Tip SM1 sS fişine bağlı olan cihaza (sir-
külasyon pompası veya 3 yollu
değiştirme ventili) kumanda edilmez.

Nedeni Önlem
Güneş enerjisi kontrol modülü, Tip SM1 ile:
■ Güneş enerjisi kontrol modülü,

Tip SM1 sıcaklık sensöründe / te-
massızlık.

■ Güneş enerjisi kontrol modülü,
TipSM1 sensörünü / kontrol edin, ge-
rektiğinde değiştirin (bkz. Güneş ener-
jisi kontrol modülü, Tip SM1 montaj ve
servis kılavuzu).

99 Güneş enerjisi modülü sensörü 10

Güneş enerjisi kontrol modülünün,
Tip SM1 sS fişine bağlı olan cihaza (sir-
külasyon pompası veya 3 yollu
değiştirme ventili) kumanda edilmez.

Nedeni Önlem
Güneş enerjisi kontrol modülü, Tip SM1 ile:
■ Güneş enerjisi kontrol modülü,

Tip SM1 sıcaklık sensöründe aÖ te-
massızlık.

■ Güneş enerjisi kontrol modülü,
Tip SM1 sensörünü aÖ kontrol edin,
gerektiğinde değiştirin (bkz. Güneş en-
erjisi kontrol modülü, Tip SM1 montaj
ve servis kılavuzu).

9A Kolek. sıc. sensörü

Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması
yok.

Nedeni Önlem
Entegre edilmiş solar kontrol işlevi ile:
■ Kolektör sıcaklık sensöründe temas-

sızlık.
■ F21 fişinde direnç değerini

(NTC 20 kΩ) kontrol edin (bkz. „Düzen-
leyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

Vitosolic ile:

Arıza giderilmesi
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Nedeni Önlem
■ Vitosolic kolektör sıcaklık sensöründe

temassızlık.
■ Sensörü kontrol edin, gerektiğinde

değiştirin (bkz. Vitosolic montaj ve ser-
vis kılavuzu).

Güneş enerjisi kontrol modülü, Tip SM1 ile:
■ Güneş enerjisi kontrol modülü,

Tip SM1 kolektör sıcaklık sensöründe
temassızlık.

■ Güneş enerjisi kontrol modülü,
Tip SM1 sensörünü & kontrol edin,
gerektiğinde değiştirin (bkz. Güneş en-
erjisi kontrol modülü, Tip SM1 montaj
ve servis kılavuzu).

9B Solar dönüş sensörü

Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması
yok.

Nedeni Önlem
Entegre edilmiş solar kontrol işlevi ile:
■ Dönüş sıcaklık sensöründe temassız-

lık.
■ F23 fişinde direnç değerini

(NTC 10 kΩ) kontrol edin (bkz. „Düzen-
leyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

Vitosolic ile:
■ Vitosolic boyler sıcaklık sensöründe te-

massızlık.
■ Sensörü kontrol edin, gerektiğinde

değiştirin (bkz. Vitosolic montaj ve ser-
vis kılavuzu).

9C Boyler sensörü - Güneş enerjisi

Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması
yok.

Nedeni Önlem
Güneş enerjisi kontrol modülü, Tip SM1 ile:
■ Güneş enerjisi kontrol modülü,

Tip SM1 boyler sıcaklık sensöründe te-
massızlık.

■ Güneş enerjisi kontrol modülü,
Tip SM1 sensörünü % kontrol edin,
gerektiğinde değiştirin (bkz. Güneş en-
erjisi kontrol modülü, Tip SM1 montaj
ve servis kılavuzu).

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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9E Delta-T Denet. Solar

Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması
yok.

Nedeni Önlem
Güneş enerjisi kontrol modülü, Tip SM1 ile:
■ Güneş enerjisi devrenin debisi çok az

veya hiç akış yok.
ya da

■ Limit termostat atmıştır.

■ Güneş enerjisi kontrol modülü,
Tip SM1 güneş enerjisi devresi pompa-
sını sF kontrol edin, gerektiğinde
değiştirin (bkz. Güneş enerjisi kontrol
modülü, Tip SM1 montaj ve servis kıla-
vuzu).

9F Dahili güneş enerjisi hatası

Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması
yok.

Nedeni Önlem
Güneş enerjisi kontrol modülü, Tip SM1 ile:
■ Güneş enerjisi kontrol modülü,

Tip SM1 arızası.
■ Güneş enerjisi kontrol modülünü,

Tip SM1 değiştirin.

A0 Havalandırma: Filtrenin kontrolü

Kontrol işletmesinde konut havalandır-
ması.

Nedeni Önlem
■ Havalandırma cihazındaki dış hava ve-

ya tahliye havası filtresi kirlenmiş.
■ Filtre en son 1 yıl önce değiştirildi.

Havalandırma cihazındaki dış hava veya
tahliye havası filtresini değiştirin, temizle-
meyin.

Arıza giderilmesi
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A4 Çek valf

Bilgi göstergesi, işlev kısıtlaması yok.

Nedeni Önlem
Entegre edilmiş solar kontrol işlevi ile:
Güneş enerjisi sistemi çek valfı sıkışmış
veya arızalı.

■ Çek valfı kontrol edin, gerektiğinde
değiştirin.

■ Gerektiğinde, „Hatalı sirkülasyon me-
sajı göstergesini 7A09“ „0“ konumu-
na getirin (önerilmez).

A6 Sekonder pompa

Oda ısıtmasında/soğutmasında sekon-
der devredeki gidiş sıcaklık değeri
değişimi çok az.

Nedeni Önlem
Sekonder devrede hacimsel debi yok (se-
konder devre pompası devre dışı).

211.2 bağlantısındaki gerilimi ölçün (bkz.
„Ana devre kartı“) ve sekonder pompada
mekanik kontrol yapın, gerektiğinde
değiştirin.

A7 Solar devre pompası

Boylerdeki sıcaklık değişimi çok az.

Nedeni Önlem
Güneş enerjisi devresinde hacimsel debi
yok (güneş enerjisi devresi pompası dev-
re dışı).

Solar devre pompası bağlantısındaki ge-
rilimi ölçün (eğer solar kontrol işlevi 212.4
bağlantısına entegre edildi ise). Güneş
enerjisi devresini kontrol edin, gerektiğin-
de değiştirin.

Arıza giderilmesi
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A8 ID1 ısıt. devr. pompası

Karışım vanası A1/ID1'siz ısıtma devre-
sindeki sıcaklık artışı çok az.

Nedeni Önlem
Debi yok (sirkülasyon pompası devre dı-
şı).

212.2 bağlantısındaki gerilimi ölçün (bkz.
„Ana devre kartı“) ve pompada mekanik
kontrol yapın, gerektiğinde değiştirin.

A9 Isı pompası

Kompresör kapanır.

Nedeni Önlem
Isı pompası arızası:
■ Isı pompası arızalı.
■ Emniyet yüksek basınç anahtarı attı.
■ Kompresör „Opt. kompresör çalış.

süresi 500A“ sonrası kusursuz durum-
da çalışmadan önce aşağıdaki durum-
lar en az 9 defa oluştu:
– Yüksek basınç sınırı aşıldı.
– Düşük basınç sınırı aşıldı.
– Akış sensörü attı.

■ Emniyet zinciri 24 saatten daha uzun
bir süre kesildi.

■ Dış ünitenin kapanmasına sebep olan
olay 24 saatten daha uzun bir süre et-
kin.

■ EEV düzenleyici hatası.
■ Primer/sekonder devre sıcaklık sensör-

leri arızalı.

Diğer mesajları sorgulayın (bkz. „Mesaj
geçmişi“), debileri kontrol edin, motor
akımlarını/motor korumasını kontrol edin,
emniyet yüksek basınç anahtarını kontrol
edin.

Uyarı
Arızayı giderdikten sonra cihazı kapatın
ve tekrar açın.
 

Arıza giderilmesi
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AA Çözülme iptal edildi

: Kompresör, sekonder devrenin
gidiş sıcaklığı 15 °C'ye erişene
kadar kapalı kalır. Bunun için
gerektiğinde ek ısıtıcılar çalıştırılır
(sürekli akış tipi ısıtıcı veya harici
ısı üreticileri).

: Oda ısıtmasına/kullanma suyu
ısıtmasına değiştirme.

Nedeni Önlem
Eritme esnasında sekonder devredeki gi-
diş ve dönüş sıcaklıkları çok düşük.

 

! Dikkat
Sekonder devrenin sıcaklığı çok
düşük ise, kondenser donabilir
veya buharlaştırıcıda çok miktar-
da buz oluşabilir.
Sekonder devrenin gidiş sıcak-
lığı en az 15 °C'ye erişmeden, bu
hata mesajını onaylamayın.

 

Arıza giderilmesi
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AB Sürekli akış tipi ısıtıcı

Sürekli akış tipi ısıtıcı devreye girmiyor.

Nedeni Önlem
Sürekli akış tipi ısıtıcıda arıza
(Cihaz arızalı, emniyet termostatı (STB)
attı veya 24 saat içerisinde sıcaklık farkı
tespit edilmedi).

 
Tehlike
İçinden akım geçen parçalara
dokunulması, elektrik şoku yara-
lanmalarına sebep olabilir.
Çalışmaya başlamadan önce ci-
hazın enerjisini kesin.

 
 ■ Sürekli akış tipi ısıtıcı fişini ve bağlantı

kablosunu, şebeke bağlantısını kontrol
edin.

 ■ 211.3 (Kademe 1, bkz. „Ana devre kar-
tı“) ve 224.1 (Kademe 2, bkz. „Ek devre
kartı“) bağlantılarında sürekli akış tipi
ısıtıcı kumanda sinyallerini ölçün, em-
niyet termostatını (STB) kontrol edin,
gerektiğinde resetleyin, sürekli akış tipi
ısıtıcıyı kontrol edin.

Sürekli akış tipi ısıtıcının montaj
kılavuzu

 

AC Kompresörün kapatılması

Dış ünitenin kompresörü tehlikeli bir
işletme durumunu önlemek için sürekli
olarak kapatılır.

Sadece ek ısıtıcılarla ısıtmak mümkün-
dür.

Arıza giderilmesi
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Nedeni Önlem
Eritme veya soğutma esnasında sekon-
der devrenin debisi çok düşük olduğun-
dan, kondenserin sıcaklığı çok düşmüş.

■ 211.2 bağlantısındaki gerilimi ölçün
(bkz. „Ana devre kartı“) ve sekonder
pompada mekanik kontrol yapın, ge-
rektiğinde değiştirin.

■ Yeniden devreye alma önlemleri:
 / : Isı pompası kapatılır ve tekrar

açılır.
: Mesaj onaylayın.

AD Isıt. kar.va./sıc.su

Isıtma işletmesi ile kullanma suyu ısıt-
ması arasında dönüşüm yok.

Nedeni Önlem
3 yollu değişitrme ventili, „ısıtma işletme-
si/kullanma suyu ısıtması“ arızalı.

3 yollu değiştirme ventilinin çalışmasını
kontrol edin (bkz. „İşlev kontrolü“)
211.4 bağlantısındaki gerilimi ölçün (bkz.
„Ana devre kartı“), gerektiğinde 3 yollu
değiştirme ventilini değiştirin.

AE Boyler sensörü üst/alt

Nedeni Önlem
Boylerdeki üst veya alt sıcaklık sensörü
değiştirilmiş.

Bir önlem almaya gerek yoktur. Isı pom-
pası kontrol paneli sensörleri dahili olarak
değiştirir.

Arıza giderilmesi
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AF Boyler besleme pompası

Boylerdeki sıcaklık değişimi çok az.

Nedeni Önlem
■ Boyler ısıtması sirkülasyon pompası

arızalı.
■ Boyler ısıtma sistemindeki su miktarı

az, boyler ısıtma pompası veya boyler
ısıtma sistemindeki 2 yollu ventil arızalı

■ Boyler ısıtma sirkülasyon pompası:
211.4 bağlantısındaki gerilimi ölçün
(bkz. „Ana devre kartı“) ve pompada
mekanik kontrol yapın, gerektiğinde
değiştirin.

■ Boyler ısıtma pompası / 2 yollu ventil:
224.6 bağlantısındaki gerilimi ölçün
(bkz. „Ek devre kartı“) ve pompada/valf-
ta mekanik kontrol yapın, gerektiğinde
değiştirin.

B0 Cihaz işareti

Isı pompası çalışmıyor.

Nedeni Önlem
Cihaz tipi tanınması hatası, yanlış kodla-
ma fişi veya elektronik devre kartları arı-
zalı.

■ Kodlama fişini kontrol edin (bkz. „Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı“), ge-
rektiğinde değiştirin.

■ Elektronik devre kartlarını kontrol edin,
gerekiyorsa değiştirin.

Uyarı
Arızayı giderdikten sonra cihazı kapatın
ve tekrar açın.
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B4 AD konvertörü

Isı pompası çalışmıyor.

Nedeni Önlem
Dahili ADC (Analog Dijital Konvertör, re-
ferans) hatası, sensör ile ana devre kartı
arasındaki yassı bant kablo arızalı veya
devre kartları arızalı.

Devre kartını kontrol edin, gerektiğinde
aşağıda belirtilen sırada değiştirin: Dü-
zenleyici ve sensör devre kartı, ana devre
kartı

Uyarı
Arızayı giderdikten sonra cihazı kapatın
ve tekrar açın.
 

B5 Donanım

Isı pompası çalışmıyor.

Ek
kod

Nedeni Önlem

DF Ana devre kartı daimi belleği arıza-
sı.

Ana devre kartını değiştirin (bkz.
„Ana devre kartı“).

BF İletişim modülü

LON üzerinden iletişim yok.

Nedeni Önlem
■ Yanlış iletişim modülü LON.
■ LON kablolaması hatalı

■ LON iletişim modülünü değiştirin.
■ LON kablolamasını kontrol edin, gerek-

tiğinde düzeltin.

Arıza giderilmesi
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C2 besleme gerilimi

Kompresör kapanıyor.

Nedeni Önlem
Kompresörde gerilim beslemesi hatası
veya faz denetleyici arızalı.

Bağlantıları, besleme gerilimini, faz duru-
munu, faz denetleyiciyi kontrol edin.
Anahtarlama sinyali 215.2 bağlantısında
ölçülebilir.

C5 EDK kesintisi

Kompresör kapanıyor.

Nedeni Önlem
EDK kesintisi etkin (EDK tarafından et-
kinleştirildi).

Bir önlem almaya gerek yoktur.
Bu mesaj sürekli olarak verilirse, şönt
devre kartının bağlantılarını önce X3.7
(besleme) klemensinde ve sonra da X3.6
klemensinde (230 V~) ölçün. (bkz. „Şönt
devre kartı“/„Klemensler“).

C9 Soğutma devresi (SHD)

Kompresör kapanıyor.

Nedeni Önlem
Isı pompası 1. kademe soğutma devresi
arızası:
■ Emniyet yüksek basınç anahtarı attı.
■ Kompresördeki motor koruması (termik

röle) devreye girdi.
■ Yol verme direnci sıcaklık şalteri (Kli-

xon) devreye girdi.
■ Kompresördeki ayrı motor koruması

(eğer varsa) devreye girdi.

■ Primer ve sekonder devrelerin gidiş ve
dönüş sıcaklık sensörlerini kontrol edin.

■ Primer ve sekonder devrelerde basınç
ve debi kontrolü yapın (ayrıca, bkz. me-
saj „A9 Isı pompası“).

■ Isı pompasını yetkili uzman soğutma
tesisatçısına kontrol ettirin.

Anahtarlama sinyali 215.4 bağlantısında
ölçülebilir (bkz. „Ana devre kartı“).

Uyarı
Arızayı giderdikten sonra cihazı kapatın
ve tekrar açın.
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CA Prim. koruma donanımı

Kompresör kapanıyor.

Nedeni Önlem
Primer devre arızası:
■ : Primer devre basınç denetleyici/

donma koruma denetleyici devreye gir-
di.

■ : Isı pompası 1. kademe veya ortak
primer pompa termik koruyucu.

■ : Vantilatörün gerilim beslemesi ha-
talı.

■ : Vantilatör sıkışmış veya arızalı.
■  / : Yüzeye monte edilebeilen

nem şalteri veya donma koruma dene-
ticisi devreye girdi.

■ Şönt devre kartının X3.8 ve X3.9 kle-
menslerindeki güvenlik elemanını kon-
trol edin (bkz. „Şönt devre kartı“/kle-
mens gurubu), güvenlik elemanı bulun-
mayan sistemlerde X3.9/X3.8 arasın-
daki köprüyü kontrol edin.

■ F11 fişinde yüzeye monte edilebilen
nem şalterini kontrol edin (bkz. „Düzen-
leyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde nem şalterini değiştirin.

Uyarı
Soğutma için başka bir nem şalteri (örn.
nem şalteri 230 V~, bağlantı X3.9/X3.8
üzerinden veya nem şalteri 24 V―,
bağlantı NC-Box üzerinden), F11 fişin-
deki köprü kontrol edilmelidir.
 

■ : Primer kaynak termik rölesini reset-
leyin, primer pompayı kontrol edin, ge-
rektiğinde değiştirin.

■ : Vantilatörün elektrik bağlantılarını
kontrol edin, vantilatörde mekanik kon-
trol yapın.

Anahtarlama sinyali 215.3 bağlantısında
ölçülebilir (bkz. „Ana devre kartı“).

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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CB Primer gidiş sıcaklığı

Kompresör kapanıyor.

Nedeni Önlem
Primer devre (antifriz/hava girişi) min. gi-
diş sıcaklığı altına düşüldü.

■ : Primer devrenin debisini kontrol
edin.

■ : Dış hava sıcaklığı kullanabilme sınır
değerleri dışında, bir önlem almak ge-
rekmez.

CC Kodlama fişi

Isı pompası çalışmıyor.

Nedeni Önlem
Kodlama fişi okunamıyor. ■ Kodlama fişini kontrol edin:

Isı pompasını kapatın ve kodlama fişi-
nin takılı olup olmadığını kontrol edin,
gerektiğinde yeniden takın.
Kontrol sonucu başarılı değilse, kodla-
ma fişini değiştirin.

■ Düzenleyici ve sensör devre kartını
kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

CF iletişim modülü

LON üzerinden iletişim yok.

Nedeni Önlem
LON iletişim modülü takılı değil veya arı-
zalı.

Gerektiğinde komponentleri aşağıda be-
lirtilen sırada değiştirin:
■ LON iletişim modülü.
■ Düzenleyici ve sensör devre kartı.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)

56
24

 0
70

 T
R



91

D1 Kompresör, güv.

Kompresör kapanıyor.

Nedeni Önlem
Isı pompası 1. kademesi kompresör arı-
zası:
■ Kompresörün termik rölesi veya içi dolu

milli yumuşak marş motoru (eğer var-
sa) güvenlik elemanı devreye girdi.

■ Kompresördeki ayrı motor koruması
(eğer varsa) devreye girdi.

■ Yol verme direnci sıcaklık şalteri (Kli-
xon) devreye girdi.

■ Kompresördeki termik röleyi açın, ter-
mik rölenin ayarını kontrol edin, kontrol
panelini teslimat durumuna getirin
(„Temel ayar“).

■ Kompresördeki elektrik bağlantılarını
kontrol edin, kompresör motorunun sar-
gı direncini ölçün, kompresördeki faz
sırasını kontrol edin. Kompresördeki
faz sırasını kontrol edin.

■ Şalt sinyali (termik röle, ayrı bir motor
koruması) 215.7 bağlantısında ölçüle-
bilir (bkz. „Ana devre kartı“).

 Uyarı
Bir aşırı ısınma durumunda, motor koru-
ması kompresörü 1 - 3 saat sonra serbest
bırakır.

■ Gerektiğinde yol verme direncini veya
dolu milli yumuşak marş motorunu
(eğer varsa) değiştirin, kompresörü
soğutma teknisyenine kontrol ettirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)

56
24

 0
70

 T
R

 



92

D3 Düşük basınç

Kompresör kapanıyor.

Nedeni Önlem
Isı pompası 1. kademesi düşük basınç
arızası:
■ Isı pompası arızalı.
■ Primer pompa arızalı.
■ Düşük basınç şalteri devreye girdi.
■ Düşük basınç sensörü hata mesajı ver-

di veya arızalı.

■ Isı pompasını yetkili uzman soğutma
tesisatçısına kontrol ettirin.

■ Manometreyi, primer pompayı ve ka-
patma tertibatlarını kontrol edin.

■ Alçak basınç sensörünü, kabloyu ve
EEV devre kartını kontrol edin, gerek-
tiğinde değiştirin.

aYH fişinin (güvenlik zincirinin bir parçası,
ısı pompasının montaj ve servis kılavu-
zuna bakınız) sinyali 215.5 bağlantısında
ölçülebilir (bkz. „Ana devre kartı“).

 Teslimat durumu:
■ Düşük basınç sensörlü cihazlar:

116.3/116.4 klemensleri arasında köp-
rü var. Sinyal sürekli olarak mevcut ol-
malıdır.

■ Düşük basınç anahtarlı cihazlar:
116.3/116.4 klemensleri arasında köp-
rü yok. Basınç şalteri devreye girdiğin-
de bir sinyal verilmez.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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D4 Kontrol yüksek basıncı

Kompresör kapanıyor.

Nedeni Önlem
Yüksek basınç arızası:
■ Isıtma devresinde hava var.
■ Sekonder pompa veya ısıtma devresi

pompası tıkanmış.
■ Kondenser kirlenmiş.
■ Yüksek basınç sensörü arızalı.

■ Isıtma devresindeki havayı alın.
■ Sistemin basıncını kontrol edin.
■ Sekonder pompayı ve ısıtma devresi

pompalarını kontrol edin.
■ Isıtma devrelerini yıkayın.
■ Boylerdeki istenen sıcaklık değerini

(„İstenen sıcak su sıcaklık değeri
6000“, „istenen sıcak su sıcaklık
değeri 2'yi 600C“) 2 - 3 °C azaltın.

Basınç sensörü olmayan cihazlarda, örn.
Vitocal 222-G sinyal 116.1/116.2 üzerin-
den ölçülebilir (ısı pompası elektrik pano-
sunda veya kablo grubundaki fiş aYH).

Uyarı
Yüksek basınç arızası çok ender olarak,
örn. kullanma suyu ısıtmasında, oluşabi-
lir.
Arka arkaya bir defadan fazla oluştuğun-
da, ısı pompası ve soğutma devresi pa-
rametre ayarları kontrol edilmelidir.
 

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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D6 Akış sensörü

Kompresör kapanıyor.

Nedeni Önlem
Akış sensörü hacimsel debi tespit etmi-
yor.

:
■ Kuyu pompasını kontrol edin.
■ Primer devreyi kontrol edin.

 / :
■ Sekonder devre debisini kontrol edin.
■ Sekonder pompayı kontrol edin.

Bir akış sensörü yoksa, X3.3/X3.4 arası-
na bir köprü bağlayın (bkz. „Şönt devre
kartı“).
Sinyal 216.3 bağlantısında (bkz. „Ana
devre kartı“) veya X3.3/X3.4 klemensle-
rinde X2.N'ye göre ölçülebilir.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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DA kompresör 2, güv.

Isı pompası 2. kademe kompresörü
kapanır.

Nedeni Önlem
Isı pompası 2. kademesi kompresör arı-
zası:
■ Kompresörün termik rölesi veya içi dolu

milli yumuşak marş motoru (eğer var-
sa) güvenlik elemanı devreye girdi.

■ Kompresördeki ayrı motor koruması
(eğer varsa) devreye girdi.

■ Yol verme direnci sıcaklık şalteri (Kli-
xon) devreye girdi.

■ Faz denetleyicisi bir hata algıladı veya
arızalı.

■ Kompresördeki termik röleyi açın, ter-
mik rölenin ayarını kontrol edin, kontrol
panelini teslimat durumuna getirin
(„Temel ayar“).

■ Kompresördeki elektrik bağlantılarını
kontrol edin, kompresör motorunun sar-
gı direncini ölçün. Kompresördeki faz
sırasını kontrol edin.

■ Şalt sinyali (termik röle, ayrı bir motor
koruması) 214.5 bağlantısında ölçüle-
bilir (bkz. „Ana devre kartı“).

 Uyarı
Bir aşırı ısınma durumunda, motor koru-
ması kompresörü 1 - 3 saat sonra serbest
bırakır.

■ Gerektiğinde yol verme direncini veya
dolu milli yumuşak marş motorunu
(eğer varsa) değiştirin, kompresörü
soğutma teknisyenine kontrol ettirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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DB Soğutma devresi (SHD) 2

Isı pompası 2. kademe kompresörü
kapanır.

Nedeni Önlem
Isı pompası 2. kademe (eğer varsa)
soğutma devresi arızası:
■ Emniyet yüksek basınç denetleyici attı.
■ Kompresördeki motor koruması (termik

röle) devreye girdi.
■ Yol verme direnci sıcaklık şalteri (Kli-

xon) devreye girdi.
■ Kompresördeki ayrı motor koruması

(eğer varsa) devreye girdi.

■ Primer ve sekonder devrelerin gidiş ve
dönüş sıcaklık sensörlerini kontrol edin.

■ Primer ve sekonder devrelerde basınç
ve debi kontrolü yapın (ayrıca, bkz. me-
saj „A9 Isı pompası“).

■ Isı pompasını yetkili uzman soğutma
tesisatçısına kontrol ettirin.

Anahtarlama sinyali 214.2, 214.4 bağlan-
tılarında ölçülebilir (bkz. „Ana devre kar-
tı“).

Uyarı
Arızayı giderdikten sonra cihazı kapatın
ve tekrar açın.
 

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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DC Düşük basınç 2

Isı pompası 2. kademe kompresörü
kapanır.

Nedeni Önlem
Isı pompası 2. kademe (eğer varsa) dü-
şük basınç arızası:
■ Isı pompası arızalı.
■ Primer pompa arızalı.
■ Düşük basınç sensörü hata mesajı ver-

di veya arızalı.

■ Isı pompasını yetkili uzman soğutma
tesisatçısına kontrol ettirin.

■ Manometreyi, primer pompayı ve ka-
patma tertibatlarını kontrol edin.

■ Alçak basınç sensörünü, kabloyu ve
EEV devre kartını kontrol edin, gerek-
tiğinde değiştirin.

aYH fişinin sinyali 214.3 bağlantısında öl-
çülebilir (bkz. „Ana devre kartı“).

 Teslimat durumu:
■ Düşük basınç sensörlü cihazlar:

116.3/116.4 klemensleri arasında köp-
rü var. Sinyal sürekli olarak mevcut ol-
malıdır.

■ Düşük basınç anahtarlı cihazlar:
116.3/116.4 klemensleri arasında köp-
rü yok. Basınç şalteri devreye girdiğin-
de bir sinyal verilmez.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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DD Kontrol yüksek basıncı 2

Isı pompası 2. kademe kompresörü
kapanır.

Nedeni Önlem
Isı pompası 2. kademe (eğer varsa) yük-
sek basınç arızası:
■ Isıtma devresinde hava var.
■ Sekonder pompa veya ısıtma devresi

pompası tıkanmış.
■ Kondenser kirlenmiş.
■ Yüksek basınç sensörü arızalı.

■ Isıtma devresindeki havayı alın.
■ Sistemin basıncını kontrol edin.
■ Sekonder pompayı ve ısıtma devresi

pompalarını kontrol edin.
■ Isıtma devrelerini yıkayın

Uyarı
Yüksek basınç arızası çok ender olarak,
örn. kullanma suyu ısıtmasında, oluşabi-
lir.
Bir defadan fazla oluştuğunda, ısı pom-
pası ve soğutma devresi parametre ayar-
ları kontrol edilmelidir.
 

DE Prim. p./Fan 2 koruma

Isı pompası 2. kademe kompresörü
kapanır.

Nedeni Önlem
Primer devre arızası:
■ Primer devre basınç denetleyici/donma

koruma denetleyici devreye girdi.
■ Isı pompası 2. kademesi (eğer varsa)

primer pompa termik koruması.
■ Faz denetleyicisi bir hata algıladı veya

arızalı.

■ Şönt devre kartı X3.9 ve X3.8 klemens-
lerinde güvenlik elemanlarını (antifriz
basıncı, donma koruması, AC-Box
donma koruması) kontrol edin (bkz.
„Şönt devre kartı“), güvenlik elemanları
olmayan sistemlerde 3X3.9 ile 3X3.8
arasındaki köprüyü kontrol edin.

■ Primer kaynak termik rölesini resetle-
yin, primer pompayı kontrol edin, ge-
rektiğinde değiştirin.

Anahtarlama sinyali 214.1 bağlantısında
ölçülebilir (bkz. „Ana devre kartı“).

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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E0 LON katılımcı

LON üzerinden katılımcı ile iletişim yok.

Nedeni Önlem
LON katılımcı arızalı veya bağlantıda ha-
ta var.

■ Arızalı katılımcının arıza belleğini oku-
yun.

■ Sistem ve katılımcı numaralarını kon-
trol edin (bkz. „LON üzerinden kas-
kad“), bağlantıları ve LON bağlantı kab-
lolarını kontrol edin.

E1 Har. ısı üreticisi

Isı pompası kontrol paneli harici ısı üre-
ticisini çalıştıramıyor.

Nedeni Önlem
■ Harici ısı üreticisi arızası.
■ Harici ısı üreticisi kazan sıcaklık sen-

söründe kısa devre/temassızlık.

■ Harici ısı üreticisini kontrol edin.
■ F20 fişinde direnç değerini

(NTC 10 kΩ) kontrol edin (bkz. „Düzen-
leyici ve sensör devre kartı“), gerek-
tiğinde sensörü değiştirin.

E2 Sıra ısı pompası

Isı pompası kontrol paneli harici ısı üre-
ticisini çalıştıramıyor.

Nedeni Önlem
Kaskad içerisinde bir sıra ısı pompasında
hata.

Sıradaki ısı pompasında ısı pompası kon-
trol paneli göstergesini kontrol edin.

EE KM-Bus katılımcısı

Nedeni Önlem
Bir KM-BUS katılımcı ile iletişim mümkün
değil.

KM-BUS katılımcı listesini kontrol edin
(„Servis işlevleri“  „KM-Bus katılım-
cı“).

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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EF Modbus katılımcı

Nedeni Önlem
Bir Modbus katılımcı ile iletişim mümkün
değil.

Modbus1 ve Modbus 2 katılımcı listesini
kontrol edin („Servis işlevleri“  „Mod-
bus1 katılımcı“/„Modbus2 katılımcı“).

F0 Kompresör, soğ. dev.

Kompresör kapanıyor.

Nedeni Önlem
Soğutma devresi işletme noktası uygula-
ma sınırları dışında.

„Arıza teşhisi“  „Soğutma devresi“ 
„Mesaj geçmişi“ göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

F1 kompresör 2, soğutma dev.

Isı pompası 2. kademe kompresörü
kapanır.

Nedeni Önlem
Soğutma devresi işletme noktası uygula-
ma sınırları dışında.

„Arıza teşhisi“  „Soğutma devresi“ 
„Mesaj geçmişi“ göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

F2 Parametre 5030/5130

Enerji bilançosu doğru olarak hesaplan-
mıyor.

Nedeni Önlem
Kompresör gücü ayarlanmamış. „Kompresör gücü kademesi

5030/5130“ parametresini ilgili ayara ge-
tirin.

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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FF İlk çalıştırma

Bilgi göstergesi, işlev kısıtlaması yok.

Nedeni Önlem
Isı pompası kontrol paneli yeniden çalış-
tırılır.

Bir önlem almaya gerek yoktur.

Kullanma ünitesinin ekranında gösterge yok

1. Sistemin tesisat anahtarını açın.

2. Isı pompası kontrol paneli cihaz
sigortasını kontrol edin, gerektiğinde
değiştirin.

3. Isı pompası kontrol panelinde şebeke
gerilimi olup olmadığını kontrol edin,
gerektiğinde şebeke gerilimini açın.

4. Vidalı ve fişli bağlantıları kontrol
edin

5. Gerektiğinde, kullanma ünitesini
değiştirin.

6. Gerektiğinde, düzenleyici ve sensör
devre kartını değiştirin.

İlgili ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzu

Arıza giderilmesi

Mesajlar (devam)
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Her grupta mevcut olan işletme verileri:
■ Sıcaklık değerleri
■ Durum bilgileri, örn. AÇIK/KAPALI
■ Çalışma saatleri
■ Arıza teşhislerine genel bakış

Uyarı
■ Menüdeki giriş sayısı ve tipi ısı pom-

pasına, ısıtma sistemine ve güncel
parametre ayarlarına göre değişir.

■ Isı pompası 2. kademesi mevcut ise,
bazı menü noktaları 1. ve 2. kademe
olarak ayrılır, örneğin „Kompresör
2“ ya da „Sekonder pompa 1“.

■ Ú: İstenen bilgileri görmek için sayfa-
ları sağa doğru karıştırın.

Arıza teşhisinin seçilmesi

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“
3. İstenen grubu seçin, örn. „Isı pom-

pası“.

Arıza teşhisi

Arıza teşhisi (servis sorgulamaları)
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„Sisteme genel ba-
kış“

Diğer bilgiler için aşağıdaki „Sistemlere genel bakış“ bö-
lümüne bakın

„Sistem“ ■ „Dış hava sıcaklığı“ Ú „Sönümlü“/„Ölçülen“
■ „Ortak gidiş sıcaklığı“ Ú „İstenen“/„Ölçülen“
■ „Sistemin işletme durumu“ Ú
■ „Zaman prog. Ses düş.“ Ú
■ „Isıtma periyodu“
■ „Soğutma periyodu“
■ „Isıtma suyu deposu“
■ „Depo boyler işl. durumu“ Ú
■ „Zaman prog. tamp.boy.“ Ú
■ „Isıtma/Soğutma ventili“ Ú
■ „“„Har. ısı üreticisi“ Ú „Sıcaklık“/„ durum“/„Çalışma

saatleri“„“
■ „Har. karışım vanası ısı üreticisi“
■ „Toplam arıza“
■ „Havuz işletme durumu“ Ú
■ „Yüzme havuzu ısıtma telebi“
■ „Yüzme havuzu ısıtması“
■ „Sıra ısı pompası 1/2/3“
■ „Kodlama fişi“
■ „Katılımcı No.“
■ „Har. çalıştır. 0..10V“
■ „Saat“
■ „Tarih“
■ „Telsiz saat sinyali“
■ „Tarih“
■ „ Şap kurutma günleri“

Arıza teşhisi

Arıza teşhisi (servis sorgulamaları) (devam)
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„Isıtma devresi 1“
„Isıtma devresi 2“
„Isıtma devresi 3“
„Soğutma devresi
SSD“

■ „İşletme programı“ Ú „İşletme programı“/„İşletme
durumu“

■ „Isıtma zaman programı“ Ú
■ „Zaman prog. Isıtma/Soğutma“ Ú
■ „Oda Sıc. İstenen“
■ „Oda sıcaklığı“
■ „Düşüm. İstenen oda sıc. “
■ „İstenen parti sıcaklığı“
■ „Isıtma tanım eğrisi“ Ú „Eğim“ / „Seviye“„ “
■ „Isıtma devresi pompası“
■ „Tatil programı“ Ú
■ „Karışım vanası“
■ „Gidiş sıcaklığı“
■ „Gidiş sıcaklığı İstenen“
■ „Soğutma tanım eğrisi“ Ú „Eğim“ / „Seviye “
■ „Active Cooling“
■ „Natural Cooling“
■ „Soğutma karşım vanası“
■ „Soğutma gidiş sıc.“
■ „Soğutma depo sıc.“
■ „İst. soğ. depo sıcak.“
■ „Soğ. depo ile soğutma“
■ „Soğ. depo gidiş sıc.“
■ „Soğ. depo ist. gidiş“
■ „Soğ. depo kar. vanası“
■ „Soğutma depo Pompa“

„Sıcak su“ ■ „İşletme programı“ Ú „İşletme durumu“
■ „Zaman prog. Sıcak su“ Ú
■ „Zaman prog. Sirkülasyon“ Ú
■ „Sıcak su sıcaklığı“ Ú „İstenen sıcak su sıcaklığı“/

„Boyler sıc. Üst“/„Boyler sıc. Alt“
■ „Boyler besleme pompası“ (durum)
■ „Boyler besleme pompası“ (güç %)
■ „Sirkülasyon pompası“
■ „1x sıcak su hazırlama“
■ „Boyler ek ısıtması“ (durum)
■ „Boyler ek ısıtması“ (çalışma saatleri)

Arıza teşhisi

Arıza teşhisi (servis sorgulamaları) (devam)
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„Havalandırma“ ■ „İşletme programı“ Ú „İşletme durumu“
■ „Zaman prog. Havalandırma“ Ú
■ „“„İstenen oda sıc.“ („İstenen tahliye havası sıcak-

lık değeri 7D08“)„“
■ „Havalandırma: Genel bakış“ Ú bkz. Bölüm „Havalan-

dırmada arıza teşhisi“, „Havalandırma: Genel bakış“.
■ „Havalandırma“ Ú bkz. Bölüm „Havalandırmada arıza

teşhisi“, „Havalandırma“
■ „Min. giriş sıc. by-pass“ („By-pass için min. giriş sı-

caklığı 7D0F“)
■ „Nem“
■ „El. ön ısıtıcı“ (ısıtma gücü %)
■ „Filtre değ. kadar günl.“
■ „Mesaj geçmişi “ Ú bkz. Bölüm „Havalandırmada arıza

teşhisi“, „Mesaj geçmişi“.
„Güneş enerjisi“ ■ „Kolektör sıcaklığı“

■ „Güneş enerjisi sıcak su sıc.“
■ „Dönüş sıc. Solar“
■ „Güneş enerjisi pompası“
■ „Güneş enerjisi“
■ „Solar devre pompası“ (durum)
■ „Solar devre pompası“ (kapasite %)
■ „Ek ısıtmayı önleme“
■ „Sol. Çıkış 22“
■ „Güneş enerjisi modülü sensörü 7“
■ „Güneş enerjisi modülü sensörü 10“

Arıza teşhisi

Arıza teşhisi (servis sorgulamaları) (devam)
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„Isı pompası“ ■ „Kompresör“/„Kompresör 1“
■ „Primer kaynak 1“ (durum)
■ „Primer kaynak 1“ (kapasite %)
■ „Vantilatör 1. kademe“
■ „Vantilatör 2. kademe“
■ „Alternatif kaynak“
■ „Sekonder pompa“/„Sekonder pompa 1“ (durum)
■ „Sekonder pompa“ (kapasite %)
■ „Isıtma ventili/sıcak su“/„Isıtma ventili/Sıcak su 1“
■ „Çalış. saatleri Kompresör“/„Çalış. saatleri Kom-

presör 1“ Ú
■ „Dev. girme sayısı Kompr.“/„Dev. girme sayısı

Kompr. 1“ Ú
■ „Soğ çev. dön.“
■ „Kompresör 2“
■ „Primer kaynak 2“ (durum)
■ „sekonder pompa 2“ (durum)
■ „Isıtma ventili/Sıcak su 2“
■ „Çalış. saatleri Kompresör 2“ Ú
■ „Dev. girme sayısı Kompr. 2“ Ú
■ „Primer gidiş sıc.“
■ „Primer dönüş sıc.“
■ „Buharlaştırıcı sıcaklığı“
■ „Sekonder gidiş sıc.“
■ „Dönüş sıc. sek.“/„Dönüş sıc. sek. 1“
■ „Dönüş sıc. sek. 2“
■ „Sürekli akış tipi ısıtıcı Kademe 1“ (durum)
■ „Sürekli akış tipi ısıtıcı Kademe 1“ Ú (çalışma saatler)
■ „Sürekli akış tipi ısıtıcı Kademe 2“ (durum)
■ „Sürekli akış tipi ısıtıcı Kademe 2“ Ú (çalışma saatler)

Arıza teşhisi
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„Soğutma devresi“ ■ „Soğutma devresi düzenleyici“/„Soğutma devresi
düzenleyici 1“ Ú bkz. Bölüm „Soğutma devresinde arı-
za teşhisi: Soğutma devresi düzenleyici“

■ „Soğutma devresi düzenleyici 2“ Ú bkz. Bölüm
„Soğutma devresinde arıza teşhisi“, „Soğutma devresi
düzenleyici“

■ „Kompresör çalışma alanı“/„Kompresör çalışma
alanı 1“ Ú bkz. Bölüm „Soğutma devresinde arıza teş-
hisi“, „Kompresör çalışma alanı“

■ „Kompresör çalışma alanı 2“ Ú bkz. Bölüm „Soğutma
devresinde arıza teşhisi“, „Kompresör çalışma alanı“

■ „Kompresör çalışma yolu“/„Kompresör çalışma
alanı 1“ Ú bkz. Bölüm „Soğutma devresinde arıza teş-
hisi“, „Kompresör çalışma yolu“

■ „Kompresör çalışma yolu 2“ Ú bkz. Bölüm „Soğutma
devresinde arıza teşhisi“, „Kompresör çalışma yolu“

■ „Mesaj geçmişi“/„Mesaj geçmişi 1“ Ú bkz. Bölüm
„Soğutma devresinde arıza teşhisi“, „Mesaj geçmişi“

■ „Mesaj geçmişi 2“ Ú bkz. Bölüm „Soğutma devresinde
arıza teşhisi“, „Mesaj geçmişi“

■ „Dış ünite“ Ú bkz. Bölüm „Soğutma devresinde arıza
teşhisi“, „Dış ünite“

■ „Mesaj istatistiği“ Ú bkz. Bölüm „Dış ünitesinde arıza
teşhisi“, „Mesaj istatistiği“

Arıza teşhisi

Arıza teşhisi (servis sorgulamaları) (devam)
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„Enerji bilançosu“ ■ „Isıtma enerjisi bilançosu“/„Isıtma enerjisi bilanço-
su 1“ Ú

■ „Isıtma enerji bilançosu 2“ Ú
■ „Sıcak su enerji bilançosu“/„Sıcak su enerji bilan-

çosu 1“ Ú
■ „Sıcak su enerji bilançosu 2“ Ú
■ „Soğutma enerji bilançosu“/„Soğutma enerji bilan-

çosu 1“ Ú
■ „Soğutma enerji bilançosu 2“ Ú
■ „Isıtma yıllık iş sayısı“
■ „Sıcak su yıllık iş sayısı“
■ „Toplam yıllık iş sayısı“
■ „Soğutma yıllık iş sayısı“
Diğer bilgiler için, bkz. Bölüm „Enerji bilançosu arıza teş-
hisi“.

Uyarı
Yıllık iş sayısı „JAZ“ hesaplama işlevi her ısı pompasında
bulunmaz.
 

Arıza teşhisi
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„Sıcaklık sensörleri“ ■ „Dış hava sıcaklığı“
■ „Buharlaştırıcı sıcaklığı“
■ „Primer gidiş sıc.“
■ „Primer dönüş sıc.“
■ „Sekonder gidiş sıc.“
■ „Dönüş sıc. sek.“/„Dönüş sıc. sek. 1“
■ „Dönüş sıc. sek. 2“
■ „Gaz sıcaklığı 1“
■ „Gaz sıcaklığı 2“
■ „Sistem gid. sıc.“
■ „Isıtma suyu deposu“
■ „Harici Isı üreticisi“
■ „Boyler sıc. Üst“
■ „Boyler sıc. Alt“
■ „Boyler sıc. Orta“
■ „Sıcak su konfor sıcaklığı“
■ „Kolektör sıcaklığı“
■ „Güneş enerjisi sıcak su sıc.“
■ „Dönüş sıcak. Güneş enerjisi“
■ „Gidiş sıc. ID2“
■ „Gidiş sıc. ID3“
■ „Oda sıcaklığı ID1“
■ „Oda sıcaklığı ID2“
■ „Oda sıcaklığı ID3“
■ „Gidiş sıcaklığı Soğutma“
■ „Oda sıcaklığı SDD“
■ „Soğutma depo sıc.“
■ „Soğ. depo gidiş sıc.“
■ „Güneş enerjisi modülü sensörü 7“
■ „Güneş enerjisi modülü sensörü 10“

Uyarı
Hata durumunda ekranda „- - -“ görünür.
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„Sinyal girişleri“ ■ „Harici talep“
■ „Harici kilitleme“
■ „Ek ısıtmayı önleme“
■ „Sıra IP arızası“
■ „EDK kesme kontağı“
■ „AC akım denetleyici“
■ „Güvenli yüksek basınç“/„Güvenli yüksek basınç 1“
■ „Güvenli yüksek basınç 2“
■ „Düşük basınç“/„Düşük basınç 1“
■ „Düşük basınç 2“
■ „Kontrol yüksek basıncı“/„Kontrol yüksek basıncı

1“
■ „Kontrol yüksek basıncı 2“
■ „Kompresör motor koruması“/„Kompresör 1 motor

koruması 1“
■ „Kompresör 1 motor koruması“
■ „Akış sensörü“

„Kısa sorgulama“ Diğer bilgiler için, bkz. Bölüm „Arıza teşhisi kısa sorgula-
ma“.

Sisteme genel bakış

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“
3. „Sistemlere genel bakış“
4.  „Üreticiler sistemine genel

bakış“ ile „Tüketiciler sistemine
genel bakış“ arasında değiştirmek
için.

Uyarı
Bu gösterge sistem şemasına bağlıdır
(örn. Sütun 4 ve 5: Sadece iki kade-
meli ısı pompasında görünür.
Komponentler (örn. pompalar) çalışı-
yorsa, bazı simgeler animasyonlu olarak
gösterilir.
Burada gösterilen değerler sadece
örnek değerlerdir.

Arıza teşhisi
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Üreticiler sistemine genel bakış

42

50 45

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 qP

0

3 2 48 37

7 38 10

25 25

88 88

2 2

10 10

45

43

54

İstenen sıcaklık değerleri beyaz fon üzerindedir.

1 - qP, A - L Sembollerin ve
değerlerin anlamları
için aşağıdaki tabloya
bakın:
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Sembollerin ve değerlerin anlamları

Sütun 1: Primer kaynak
Satır Sembol/

Değer
A Dış hava sıcaklık sensörü
B 0 Sönümlü dış hava sıcaklığı (uzun dönem ortalaması)
D 3 Primer devre gidiş

sıcaklığı: Isı pom-
pası antifriz çıkış
sıcaklığı

Primer devre gidiş sıcaklığı: Hava giriş
sıcaklığı

E 7 Primer devre dö-
nüş sıcaklığı: Isı
pompası antifriz çı-
kış sıcaklığı

Primer devre dönüş sıcaklığı: Hava çıkış
sıcaklığı

L  Primer kaynak hava
 Primer kaynak an-

tifriz
 

 Primer kaynak gü-
neş enerjisi absor-
beri

 

 Primer kaynak buz
deposu

 

 Primer kaynak
soğutma suyu de-
posu

 

Sütun 2: Isı pompası 1. kademede
Satır Sembol/

Değer
A Isı pompası 1. ka-

demede
 

B Isıtma  
C 42 Sekonder devre gidiş sıcaklığı
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Satır Sembol/
Değer

D 2 Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcının kademesi
E 38 Sekonder devre dönüş sıcaklığı
F 25 Sekonder pompanın gücü
G Oda ısıtması
 Mahal soğutma
  Eritme
H 88  Kompresör gücü

(%)
Kompresör frekansı
(Hz)

K 2 Buharlaştırıcı sıcaklığı
L 3 Primer pompanın

gücü (%)
Fan kapasitesi (%)

Sütun 3: Isı pompası 1. kademede
Satır Sembol/

Değer
A Kullanma suyu ısıtması
C Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı
E Sekonder pompa
G Kompresör
K  Fan
 Primer pompa  

■ Sütun 4: Isı pompası 2. kademesi,
semboller sütun 2 gibi

■ Sütun 5: Isı pompası 2. kademesi,
semboller sütun 3 gibi

Sütun 6: Güneş enerjisi sistemi veya absorberi
Satır Sembol/

Değer
A Güneş enerjisi sis-

temi veya absorbe-
ri

Güneş enerjisi sistemi

 Buz deposu  
B 50 Kolektör sıcaklığı

veya absorber sı-
caklığı

Kolektör sıcaklığı
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Satır Sembol/
Değer

C Kolektör devresi
pompası veya ab-
sorber pompası

Kolektör devresi pompası

D 48 Boyler veya buz
deposu sıcaklığı 

Boyler sıcaklığı

E Yaz işletmesi buz
deposu

 

Sütun 7: Harici ısı üreticisi
Satır Sembol/

Değer
A Harici ısı üreticisi
B 45 Kazan suyu sıcaklığı
C Harici ısı üreticisi talebi

D 37 Sistemin gidiş sıcaklığı
E Harici ısı üreticisi karışım vanası
F Boyler içindeki elektrikli ısıtıcı
 Ek boyler ısıtması sirkülasyon pompası

Sütun qP: Tüketicilere kısa bakış
Satır Sembol/

Değer
A Tüketiciler sistemine genel bakışla devam
B Yüzme havuzu ısıtması talebi (havuz

ısıtma kontrol paneli sıcaklık denetleyi-
cisi sinyali)

 

C 45 İstenen ısıtma suyu deposu sıcaklığı
D 43 İstenen sistem gidiş sıcaklığı değeri
E 54 İstenen boyler sıcaklık değeri
F Isıtma devresi üzerinden soğutma işletmesi veya ayrı bir

soğutma devresi

Arıza teşhisi
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Tüketiciler sistemine genel bakış

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

qQ qW qE qR qT qZ qU qI qO wP

65

50 43 20 20 20 21 13

47 170

85 10 40 40 16 14 23

3

1

2

21

170

3

99

54 45 21 21 21 19 14

43 38 38 38 15 13 30

İstenen sıcaklık değerleri beyaz fon üzerindedir.

qP - wP, A - L Sembollerin ve
değerlerin anlamları
için aşağıdaki tabloya
bakın.
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Sembollerin ve değerlerin anlamları

Sütun qQ: Üreticilere kısa bakış
Satır Sembol/

Değer
A Üreticiler sistemine genel bakışa dön
B Isı pompası 1. kademesi ile ısıtma: Sekonder pompa kapalı,

„Isıtma/kullanma suyu ısıtması “3 yollu değiştirme ventili ısıt-
ma yönünde.

 Isı pompası 1. kademesi ile kullanma suyu ısıtması: Sekonder
pompa çalışıyor ve „Isıtma/kullanma suyu ısıtması “ 3 yollu
değiştirme ventili ısıtma yönünde veya boyler ısıtması sirkü-
lasyon pompası AÇIK

C Isı pompası 1. kademe kompresörü
D Isı pompası 2. ka-

demesi ile ısıtma,
sekonder pompa
çalışıyor

 

 Kullanma suyu ısıt-
ması ısı pompası
2. kademesi ile,
boyler ısıtması sir-
külasyon pompası
AÇIK.

 

E Isı pompası 2. ka-
deme kompresörü

 

F 1 Sürekli akış tipi ısıtıcı, kademe 1

 2 Sürekli akış tipi ısıtıcı, kademe 2

 3 Sürekli akış tipi ısıtıcı, kademe 3

G Güneş enerjisi devresi pompası
H Harici ısı üreticisi talebi

K Boyler içindeki elektrikli ısıtıcı  
 Ek boyler ısıtması sirkülasyon pompası

Sütun qW: Kullanma suyu ısıtması
Satır Sembol/

Değer
A Kullanma suyu ısıtması
B 54 İstenen boyler sıcaklık değeri
C 50 Üst boyler sıcaklığı
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Satır Sembol/
Değer

D 47 Alt boyler sıcaklığı
E 85 Boyler besleme pompasının gücü (%)
G Boyler besleme pompası
H Sirkülasyon pompası

Sütun qE: Isıtma suyu deposu/yüzme havuzu
Satır Sembol/

Değer
A Isıtma suyu deposu
B 45 İstenen ısıtma suyu deposu sıcaklığı
C 43 Depo sıcaklık
D 43 İstenen sistem gidiş sıcaklığı değeri
E 42 Sistem gidiş sıcaklığı
H Yüzme havuzu ısıtması  
K Yüzme havuzu ısıtması talebi (havuz

ısıtma kontrol paneli sıcaklık denetleyi-
cisi sinyali)

 

L Havuz ısıtması için sirkülasyon pompa-
sı

 

Sütun qR: Karışım vanasız ısıtma devresi (A1/HK1)
Satır Sembol/

Değer
A Karışım vanasız ısıtma devresi (A1/HK1)
B 21 İstenen oda sıcaklığı değeri
C 20 Oda sıcaklığı
D 38 İstenen gidiş sıcaklığı değeri
F Isıtma devresi pompası
H Isıtma devresi üzerinden soğutma

Sütun qT: Karışım vanalı ısıtma devresi M2/ID2
Satır Sembol/

Değer
A Karışım vanalı ısıtma devresi M2/ID2
B 21 İstenen oda sıcaklığı değeri
C 20 Oda sıcaklığı
D 38 İstenen gidiş sıcaklığı değeri

Arıza teşhisi

Sisteme genel bakış (devam)

56
24

 0
70

 T
R



118

Satır Sembol/
Değer

E 40 Isıtma devresinin gidiş suyu sıcaklığı
F Isıtma devresi pompası
G Isıtma devresi karışım vanası
H Isıtma devresi üzerinden soğutma

Sütun qZ: Karışım vanalı ısıtma devresi M3/ID3
Satır Sembol/

Değer
A Karışım vanalı ısıtma devresi M2/ID2  
B 21 İstenen oda sıcaklığı değeri  
C 20 Oda sıcaklığı  
D 38 İstenen gidiş sıcaklığı değeri  
E 40 Isıtma devresinin gidiş suyu sıcaklığı  
F Isıtma devresi pompası  
G Isıtma devresi karışım vanası  
H Isıtma devresi üzerinden soğutma  

Sütun qU: Ayrı bir soğutma devresi
Satır Sembol/

Değer
A Ayrı bir soğutma devresi
B 19 İstenen oda sıcaklığı değeri
C 21 Oda sıcaklığı
D 15 İstenen gidiş sıcaklığı değeri
E 16 Ayrı soğutma devresinin gidiş sıcaklığı
F Soğutma devresi

pompası
„Isıtma/soğutma“ 3 yollu değiştirme ven-
tili

G Soğutma devresi karışım vanası
H Soğutma ayrı bir soğutma devresi üzerinden

Sütun qI: Soğutma
Satır Sembol/

Değer
A Soğutma
B 14 İstenen soğutma suyu deposu sıcaklık değeri
C 13 Soğutma suyu tampon depo sıcaklığı
D 13 İstenen soğutma gidiş sıcaklığı değeri
E 14 Soğutma gidiş sıcaklığı
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Satır Sembol/
Değer

F Soğutma suyu tampon deposu ile soğutma
G „natural cooling“
 Isıtma suyu deposu by-pass
H „active cooling“
  Soğutma devresi tersinimi ile soğutma

Sütun qO: Vitovent 300-F ile konut havalandırması
Satır Sembol/

Değer
A Vitovent 300-F ile konut havalandırması
B 65 Ön ısıtıcının gücü (%)
C Pasif ısıtma
 Pasif soğutma
D 170 Giriş havası debisi istenen değeri m3/sa
E 23 Giriş havası sıcaklığı
F 21 Tahliye havası sıcaklığı
G 170 Atık hava debisi istenen değeri m3/sa
H 3 Atık hava sıcaklığı

Sütun wP: Harici işlevler
Satır Sembol/

Değer
A 2 Harici talep, harici kilitleme, işletme durumunu değiştirme
D 30 Sekonder devre gidiş sıcaklığı istenen değeri, harici giriş

0-10 V sinyali üzerinden

Sistem bilgileri

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“

3. „Sisteme genel bakış“
4. „?“

Arıza teşhisi

Sisteme genel bakış (devam)
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Soğutma dev. regül. 1
Soğutma dev. regül. 2

Kodlama fişi
Cihaz tanımı

Sistem bilgileri

 ile sona erdir

Kullanım

Havalandırma

48
4127-F1/4C
[1] / 01 / 0C
[1] / 01 / 0C

OK

B920W168 / 9
B920W168 / BEF5

F0 / 0F
Pzt 23.04.2012 Saat 12:02

Isı pompası 252.62/02

Gösterilen bilgiler
Bilgi Anlamı
„Kullanım“ Servis tarafından sorulduğunda belirtilmelidir.
„Isı pompası“
„Cihaz tanımı“
„Kodlama fişi“
„Soğutma devresi düzen-
leyici 1“

„[0]“ Soğutma devresi düzenleyici yok (termik genleş-
me ventilli soğutma devresi)

„[1]“ Soğutma devresi düzenleyici 1 (EEV devre kartı
bağlantısı KM-BUS üzerinden)

„[2]“ Soğutma devresi düzenleyici 2 (EEV devre kartı
bağlantısı Modbus üzerinden)

„[3]“ Soğutma devresi düzenleyici 3 ( , dış ünitesi)
„01“ EEV düzenleyici donanım indeksi (bkz. Bölüm

„Kısa sorgulama“)
„0C“ EEV düzenleyici yazılım indeksi (bkz. Bölüm „Kı-

sa sorgulama“)

„Soğutma devresi düzen-
leyici 2“

„Havalandırma“ Servis tarafından sorulduğunda belirtilmelidir.

Havalandırma

Havalandırma: Genel bakış

Vitovent 300-F ile konut havalandırmada
işlev şeması.
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Sisteme genel bakış (devam)

56
24

 0
70

 T
R



121

Aşağıdaki bilgiler sorgulanabilir:
■ İstenen sıcaklık ve debi değerleri.
■ Fanların ve diğer komponentlerin

işletme durumları ve verileri.
■ Bağlı olan sensörlerin ölçüm değerleri.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“

3. „Havalandırma“
4. „Havalandırma: Genel bakış“

D

Havalandırma: Genel bakış

  ile geri

Durum
34%

24,0°C
A

C

EF

ABL
20,0 /18,0°C

FOL
FOL Hac.

/3
4.5℃

170m³/saat

3

CO2
Nem

/657ppm800
/72%65

YAH Hac. 
YAH /24,3°C16,5

170m³/h

B

A Karşı akım prensipli eşanjör
B Dış hava sıcaklığı, elektrikli ön ısıtıcı

(aksesuar) arkasındaki ölçüm
C Elektrikli ön ısıtıcı (aksesuar), gün-

cel ısıtma gücü (%)

D Atık hava fanı
Sembol animasyonu: Fan çalışyor.

E Giriş havası vantilatörü
Sembol animasyonu: Fan çalışıyor.

F Hidrolik ek ısıtıcı
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Gösterilen değerler ve semboller
Değer/Sembol Anlamı

By-pass aktif değil: Dış hava karşı akışlı eşanjör üze-
rinden alınır.

By-pass etkin (pasif ısıtma veya pasif soğutma): Dış
hava karşı akışlı eşanjör üzerinden alınmaz.

„Durum“ : Elektrikli ön ısıtıcılı veya ısıtıcısız donma koruması
işlevi etkin.
İstenen havalandırma kademesi/anlık etkin olan ha-
valandırma kademesi

„FOL“ Atık hava sıcaklığı
„FOL Hac.“ Atık hava debisi m3/sa
„CO2“
Beyaz fon üzerinde: Debi
uyarlamasında CO2 konsan-
trasyonu önemlidir.

CO2 konsantrasyonu ppm („parts per million“): (CO2/
nem ölçer gereklidir, aksesuar)
„Fanın çalışması için CO2 değeri 7D18“ (beyaz fon
üzerinde)/Mevcut değer 

„Nem“
Beyaz fon üzerinde: Debi
uyarlamasında havadaki
nem önemlidir.

Havadaki bağıl nem oranı %: (CO2/nem ölçer gerekli-
dir, aksesuar)
„Fanın çalışması için nem değerleri 7D19“ (beyaz
fon üzerinde)/Mevcut değer

„ZUL“
Beyaz fon üzerinde: Debi
ayarı için giriş havası sıcak-
lığının istenen değere olan
farkı önemlidir.

Giriş havası sıcaklığı, ek ısıtıcıdan (aksesuar) sonra
ölçülen:
İstenen giriş havası sıcaklığı değeri: Havalandırma
ısıtma devresi istenen gidiş sıcaklığı değeri + 5 K (be-
yaz fon üzerinde)/gerçek değer

„ZUL Hac.“ Giriş havası debisi m3/sa
„Tah“ Tahliye havası sıcaklığı/„İstenen tahliye havası sı-

caklık değeri 7D08“
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Havalandırma

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“

3. „Havalandırma“
4. „Havalandırma“

Fark basınç denetleyici ABL:

Gerilim FOL:
Gerilim ZUL:

OK

6,14V
6,09V

By-pass işlevi: Soğutma

Havalandırma

  ile geri

Donma koruma. fan kilit. süresi:
VHZ-STB durumu:
Ayara kadar süre:
Fark basınç denetleyici AUL:

147s
VHZ ok
420s
Tetiklendi

Gösterilen değerler
Değer Anlamı
„ Fan kilit. z. donma korun-
ması“

Donma korumasında fanların kalan kapanma süreleri
(„Havalandırma donma koruması aralığı süresi
7D1A“).

„VHZ-STB durumu“ „VHZ ok“: Elektrikli ön ısıtıcının (aksesuar) emniyet
termostatı devreye girmedi, donmayı önlemek için
elektrikli ön ısıtıcı çalıştırılabilir.

 „VHZ kilitli“: Elektrikli ön ısıtıcının (aksesuar) emniyet
termostatı devreye girdi, elektrikli ön ısıtıcının yeniden
çalıştırılabilmesi için, emniyet termostatının ön ısıtıcı-
daki „Reset“ tuşu ile sıfırlanması gerekir.

Uyarı
Emniyet termostatını resetlemeden önce arızanın se-
bebinin giderilmesi gerekir (bkz. Vitovent 300-F servis
kılavuzu).
 

„Uyarlamaya kadar geçen
süre“

Elektrikli ön ısıtıcı ile donma koruması için havalandır-
ma kademesini ayarlamaya kadar kalan süre (bkz.
„Elektrikli ön ısıtıcı ile donma koruması“ bölümü).
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Değer Anlamı
„Fark basınç denetleyici
AUL“

Dış hava filtresi fark basınç denetleyicinin durumu.

 „OK“: Fark basınç değeri fark basınç denetleyicinin
devreye girme değerinin altında.

 „Devreye girdi“: Fark basıncı fark basınç denetleyi-
cinin devreye girme değerini geçti. Ana menüdeki gös-
terge „Havalandırma: Filtreyi kontrol edin“.

„Fark basınç denetleyici
ABL“

Tahliye havası filtresi için fark basınç denetleyicinin
durumu.

 „OK“: Fark basınç değeri fark basınç denetleyicinin
devreye girme değerinin altında.

 „Devreye girdi“: Fark basıncı fark basınç denetleyi-
cinin devreye girme değerini geçti. Ana menüdeki gös-
terge „Havalandırma: Filtreyi kontrol edin“.

„By-pass işlevi“ „Soğutma“: By-pass aktif, pasif soğutma.
 „Havalandırma“: By-pass klapesi aktif değil.
„Gerilim FOL“ Atık hava fanı kumanda gerilimi
„ZUL gerilimi“ Giriş havası fanı kumanda gerilimi

Mesaj geçmişi

Vitovent 300-F havalandırma cihazının
mesaj geçmişi:
■ Mesajlar geçmiş mesajlar listesinde

onaylanamaz.
■ Mesajlar güncellik durumuna göre

sıralanmıştır, en güncel mesaj en üstte
bulunur.

■ Maks. 30 giriş kaydedilebilir.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“
3. „Havalandırma“
4. „Mesaj geçmişi“

Mesajlara genel bakış

Her mesaj için aşağıdaki bilgiler gösteri-
lir.
■ Mesaj numarası.
■ En son oluştuğu tarih ve saat.
■ İki basamaklı mesaj kodu.
■ Mesaj türü: „Uyarı“, „İkaz“, „Arıza“.
■ Oluşma sıklığı.

Mesaj geçmişi

  ile geri

1
2
3

0 09.09.2009 17:16:00
09.09.2009 17:16:01
09.09.2009 17:16:02 11
09.09.2009 17:16:03 10

06 Bilgi
0A
03 Arıza

7
3
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Havalandırma cihazındaki bir mesajın
oluşma türüne bağlı olarak ısı pompası
kontrol panelinde de bir mesaj verilir
(bkz. „Mesajlar“).

Havalandırma dü-
zenleyici mesajı-
nın türü

Isı pompası kon-
trol panelindeki
mesaj

H „Bilgi“ „0F Havalandırma
cihazı“

W „Uyarı“ „A0 Havalandır-
ma: Filtreyi kon-
trol edin“

S „Arıza“ „0E Havalandır-
ma cihazı“

Mesajın
kodu

Anlamı Havalandırma ci-
hazının davranışı

Önlem

01 W Dış hava filtresinin
fark basıncı fark
basınç denetleyici-
nin devreye girme
değerini geçti.

Havalandırma ciha-
zı çalışmaya devam
eder, güç tüketimi
artar.

Dış hava ve tahliye havası
filtrelerini değiştirin, bakım
göstergesini sıfırlayın.

02 W Tahliye havası fil-
tresinin fark basın-
cı fark basınç de-
netleyicinin devre-
ye girme değerini
geçti.

03 W Filtre değiştirme
zaman aralığı sona
erdi.
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Mesajın
kodu

Anlamı Havalandırma ci-
hazının davranışı

Önlem

05 S Dış hava sıcaklık
sensöründe kısa
devre/temassızlık

„Temel işlet-
me“ devreye alınır.
Atık hava sıcaklık
sensörünün değeri
eksi 5K kullanılır.
„0E“ ve „0F“ mesaj
kodlarına da bakın.

Havalandırma cihazındaki
sensörün direnç değerini
(NTC 10 kΩ) kontrol edin
(bkz. „Vitovent 300-F servis
kılavuzu“), gerektiğinde sen-
sörü değiştirin.

06 S Giriş havası sıcak-
lık sensöründe kı-
sa devre/temassız-
lık

„Temel işlet-
me“ açılır.

07 S Tahliye havası sı-
caklık sensöründe
kısa devre/temas-
sızlık

08 S Atık hava sıcaklık
sensöründe kısa
devre/temassızlık

„Temel işlet-
me“ devreye alınır.
Dış hava sıcaklık
sensörünün değeri
kullanılır.
„0E“ ve „0F“ mesaj
kodlarına da bakın.

09 S CO2 sinyali arıza-
sı.

Havalandırma ciha-
zı çalışmaya devam
eder, CO2 konsan-
trasyonu kontrol
edilmez.

Vitovent 300-F'deki CO2/
nem sensörünü kontrol edin,
gerektiğinde değiştirin.

0A S Nem sinyalinin tes-
pit edilmesi arızalı.

Havalandırma ciha-
zı çalışmaya devam
eder, havadaki nem
oranı kontrol edil-
mez.

0C ― Havadaki nem ora-
nı debi yükseltme
sınır değerini geç-
ti.

Debi yükseltilir. Bir önlem almaya gerek yok-
tur.

0D ― CO2 konsantrasyo-
nu debi yükseltme
sınır değerini geç-
ti.
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Mesajın
kodu

Anlamı Havalandırma ci-
hazının davranışı

Önlem

0E ― Sensör arızası gibi
başka bir arıza,
„temel işlet-
me“ moduna geçil-
mesine sebep ol-
du, bu mesaj hiç
tek başına görün-
mez.

■ „Temel işlet-
me“ devreye alı-
nır.

■ Pasif soğutma ki-
litlidir.

Diğer mesajlara göre önlem
alınmalıdır.

0F S ■ Dış hava sıcaklık
sensörü ve atık
hava sıcaklık
sensöründe kısa
devre/temassız-
lık

■ Giriş havası sı-
caklık sensörün-
de kısa devre/te-
massızlık, hava-
landırma ısıtma
devresi üzerin-
den giriş havası
ısıtma ise.

Havalandırma ciha-
zı kapatılır.

Havalandırma cihazındaki
sensörün direnç değerini
(NTC 10 kΩ) kontrol edin
(bkz. „Vitovent 300-F servis
kılavuzu“), gerektiğinde sen-
sörü değiştirin.

10 S Elektrikli ön ısıtıcı-
daki emniyet ter-
mostatı devreye
girdi.

Elektrikli ön ısıtıcı
artık çalışmaz (bkz.
Bölüm „Ön ısıtıcısız
donma koruması“.

Elektrikli ön ısıtıcıyı kontrol
edin, gerektiğinde değiştirin,
tekrar çalıştırmak için STB'yi
resetlein.
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Mesajın
kodu

Anlamı Havalandırma ci-
hazının davranışı

Önlem

11 H Hidrolik ek ısıtıcı
için donma koru-
ması etkin.

Fanlar kapanır ve
belirli bir süre sonra
yeniden çalışırlar.

Bir önlem almaya gerek yok-
tur.
Bu arıza birkaç kez oluşursa,
by-pass kapağında mekanik
kontrol yapın.

FF S Havalandırma ci-
hazı ile iletişim arı-
zalı.

■ Havalandırma ci-
hazı en son ayar-
lanmış olan
değerlerle çalış-
maya devam
eder.

■ ya da
„Temel işlet-
me“ devreye alı-
nır.

■ Havalandırma cihazı ve ısı
pompası Modbus kablosu-
nu kontrol edin, gerektiğin-
de havalandırma cihazının
şönt devre kartını değişti-
rin.

■ Eğer varsa, ısı pompası
kontrol panelindeki „EF
Modbus katılımcı“ mesa-
jına dikkat edin.

Soğutma devresi

Soğutma devresi düzenleyici  / 

Sadece elektronik genleşme ventili EEV
ve soğutma devresi düzenleyici [1] veya
[2] olan ısı pompaları için (aralarındaki
fark için „Sistem bilgileri“ bölümüne
bakın).

Aşağıdaki bilgiler sorgulanabilir:
■ Soğutma devresinin sıcaklık ve basınç

değerleri.
■ Soğutma devresi işletme durumları.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“

3. „Soğutma devresi“
4. Tek kademeli ısı pompasında

„soğutma devresi düzenleyici“.
Isı pompası 1. kademesi için
„soğutma devresi düzenleyici 1“.
Isı pompası 2. kademesi için
„soğutma devresi düzenleyici 2“.
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Soğutma devresi regül.

  ile geri

R134A
3,0/3,5

T:-2,0
P: 2,4

n:
70

T: 45
P: 9,3

x:
75

T:
-10

T:
32

B C D

NOQ P

n:
45

T:
7,0

T:
3,0

T: -5,0
    -4,0

V

U

T

G

n:
72

T:
32,0

T: 37

T:
39,0

n:
55

A

S MLR

E

K

F

H

R134A
3,0/3,5

T:-2,0
P: 2,4

n:
70

T: 45
P: 9,3

x:
75

T:
-10

T:
32

B C D

NOQ P

n:
45

T:
7,0

T:
3,0

T: -5,0
    -4,0

V

U

T

G

n:
72

T:
32,0

T: 37

T:
39,0

n:
55

A

S MLR

E

K

F

H

Poz. Anlamı
A Primer devre dönüş sıcaklığı
B Soğutma devresi ters döndürül-

düğünde sıvı gaz sıcaklığı
C Elektronik genleşme ventilinin

açılma konumu %
Elektronik genleşme ventili
EEV'nin durumu:

Soğutma devresi ısıtma işletme-
sinde, ısı kondenserde üretilir.

 (yanıp söner)
Soğutma devresini ters çevirme
etkin (çözülme veya tersinir
soğutma işletmesi).

D Sıvı gaz sıcaklığı
E Sekonder devre gidiş sıcaklığı
F Sekonder pompanın gücü (%)

Sekonder pompa
Yanıp sönüyor: Pompa çalışıyor.

G Erime sıcaklığı

Poz. Anlamı
Kullanma suyu ısıtması
Yanıp sönüyor: Boyler ısıtma
pompası çalışır veya „ısıtma/kul-
lanma suyu ısıtması“ 3 yollu
değiştirme ventili „kullanma suyu
ısıtması“ konumundadır.

H Boyler ısıtma pompasının gücü
K Sekonder devre dönüş sıcaklığı
L Emme gazı aşırı ısıtması istenen/

mevcut değeri
Değerler beyaz bir fon üzerinde
görünür: Emme gazı aşırı ısınma
kontrolü etkin.

M Gaz sıcaklığı
Değer beyaz bir fon üzerinde gö-
rünür: Gaz sıcaklığında kontrol
etkin.

N Yoğuşma basıncı bara
O Kompresör gücü (%)

Kompresör
Yanıp sönüyor: Kompresör çalı-
şıyor

P Emme gazı sıcaklığı
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Poz. Anlamı
Q Emme gazı basıncı

Değer beyaz bir fon üzerinde gö-
rünür: Buharlaştırıcının maks. ça-
lışma basıncı değeri (MOP) aşıl-
dı, emme gazı için basınç kontro-
lü etkin.

R Kullanılan soğutucu akışkanı
S Primer devre gidiş sıcaklığı
T : Primer pompanın gücü

(%)
/ : Fan kapasitesi (%)

Primer pompa
Yanıp sönüyor: Pompa çalışıyor.
Fan
Hareketli sembol Fan çalışıyor.

Poz. Anlamı
U Buharlaşma sıcaklığı
V İstenen buharlaştırma sıcaklığı

değeri

Kompresör çalışma alanı  / 

Buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları
diyagramında kompresörün çalışma
zamanları gösterilir.
Diyagram alanı bir dörtgen raster içinde
gösterilir. Kompresör çalışırken soğutma
devresinin işletme noktası bu dörtgen
raster içinde hareket eder.
Kontrol ünitesi her raster içinde kalma
süresini „trun “ devamlı olarak birbirlerine
ekler.

Bu kalma sürelerine bağlı olarak raster
farklı gri kademelerde gösterilir.
■ trun = 0 dak: siyah
■ 0 ≤ trun ≤ 240 dak: 6 farklı gri kademe
■ trun > 240 dak: beyaz

Burada gösterilen kompresör kullanım
sınırlarından, çalışma esnasında
soğutma devresi parametrelerinin sınır
değerlerinin aşılıp aşılmadığı ve kaç kez
aşıldığı görülebilir.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“
3. „Soğutma devresi“
4. Tek kademeli ısı pompasında „kom-

presör çalışma alanı“.
Isı pompası 1. kademesi için „kom-
presör çalışma alanı 1“.
Isı pompası 2. kademesi için „kom-
presör çalışma alanı 2“.
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A

ile seç
-30 30

to
0-10-20 10 20

10

tc
70

50

30

1to: 0x4 tc: 38 trun: 240 dak.

A Kompresör kullanım sınırları
t0 Buharlaşma sıcaklığı
tc Sıvılaştırma sıcaklığı
trun Güncel olarak seçilen raster ala-

nındaki kompresör çalışma süresi
1 Isı pompası 1. kademesi diyag-

ramı
2 Isı pompası 2. kademesi diyag-

ramı

Çalışma süresinin hesaplanması

1. /  ile imleci (artı imleci) diyag-
ramda istenen bir noktaya getirin.

2. Üst satırdaki değerleri okuyun.

Kompresör çalışma alanının silinmesi

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Servis işlevleri“
3. „Kompresör çalışma alanının silin-

mesi“
4. „Evet“ ile alan içindeki tüm durma

sürelerini silin.

Kompresör çalışma yolu  / 

Buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları
diyagramında son çalışma saatindeki
soğutma devresinin işletme durumunun
hareketi (kompresör yolu) gösterilir.
Burada gösterilen kompresör kullanım
sınırlarından, son çalışma saatinde
soğutma devresi parametrelerinin sınır
değerlerinin aşılıp aşılmadığı ve kaç kez
aşıldığı görülebilir.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“

3. „Soğutma devresi“
4. Tek kademeli ısı pompasında „kom-

presör çalışma yolu“.
Isı pompası 1. kademesi için „kom-
presör çalışma yolu 1“.
Isı pompası 2. kademesi için „kom-
presör çalışma yolu 2“.
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  ile geri
-30 30

to
0-10-20 10 20

10

tc
70

50

30

1

2

1

B

A

A Kompresör kullanım sınırları
B Kompresörün kapanma noktaları

(1 ila N)
t0 Buharlaşma sıcaklığı
tc Erime sıcaklığı

1 Diyagram ısı pompası 1. kademesi
için geçerlidir

2 Diyagram ısı pompası 2. kademesi
için geçerlidir

Kompresör çalışma yolunun silin-
mesi

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Servis işlevleri“
3. „Kompresör çalışma yolunun silin-

mesi“
4. Kaydedilen akışı „Evet“ ile diyagram-

dan silin.

Mesaj geçmişi [1]  / 

Soğutma devresi düzenleyici [1] için:
Soğutma devresi düzenleyicileri ayırmak
için „Sistem bilgileri“ bölümüne bakınız.

EEV düzenleyicinin mesaj geçmişi (EEV
düzenleyicinin durum ve hata bilgileri):
■ Mesajlar geçmiş mesajlar listesinde

onaylanamaz.
■ Mesajlar güncellik durumuna göre

sıralanmıştır, en güncel mesaj en üstte
bulunur.

■ Maks. 30 giriş kaydedilebilir.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“

3. „Soğutma devresi“
4. Tek kademeli ısı pompasında „mesaj

geçmişi“.
Isı pompası 1. kademesi için „mesaj
geçmişi 1“.
Isı pompası 2. kademesi için „mesaj
geçmişi 2“.

Mesajlara genel bakış

Her mesaj için aşağıdaki bilgiler gösteri-
lir.
■ Mesaj numarası.
■ En son oluştuğu tarih ve saat.
■ İki basamaklı mesaj kodu.
■ Mesaj türü: „Uyarı“ veya „Arıza“.
■ Oluşma sıklığı.

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)
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Mesaj geçmişi

  ile geri

1
2
3

0 09.09.2009 17:16:00
09.09.2009 17:16:01
09.09.2009 17:16:02 11
09.09.2009 17:16:03 10

06 Bilgi
0A
03 Arıza

7
3

EEV düzenleyicideki bir mesajın oluşma
türüne bağlı olarak ısı pompası kontrol
panelinde de bir mesaj verilir (bkz.
„Mesajlar“).

EEV düzenleyici mesa-
jının türü

Isı pompası kontrol panelindeki mesaj
Isı pompası 1. kademesi Isı pompası 2. kademesi

H „Bilgi“ „07 Soğutma devresi“ „08 Soğutma devresi 2“
S „Arıza“ „05 Soğutma devresi“ „06 Soğutma devresi 2“

Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

00 ― Mesaj yok ― ―
03 S Emme gazı sıcak-

lık sensöründe kı-
sa devre/temassız-
lık

■ Kompresör kapa-
lı.

■ Enerji bilançosu
doğru hesaplan-
maz (bkz. Bölüm
„Enerji bilançosu
arıza teşhisi“).

EEV devre kartı sensör
bağlantısındaki direnç
değerini (Pt 500A) kontrol
edin (bkz. „EEV devre kartı
[1]“), gerektiğinde sensörü
değiştirin.

04 S Gaz sıcaklık sen-
söründe kısa dev-
re/temassızlık

■ Kompresör çalış-
maya devam
eder.

■ Enerji bilançosu
doğru hesaplan-
maz (bkz. Bölüm
„Enerji bilançosu
arıza teşhisi“).

05 S Yüksek basınç
sensöründe kısa
devre/temassızlık

06 S Sıvı gaz sıcaklık
sensöründe kısa
devre/temassızlık

0A S Düşük basınç sen-
söründe kısa dev-
re/temassızlık

■ Kompresör kapa-
lı.

■ Enerji bilançosu
doğru hesaplan-
maz (bkz. Bölüm
„Enerji bilançosu
arıza teşhisi“).

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)
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Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

10 H Kompresörün „nor-
mal“ davranışı

Kompresör kapalı. Bir önlem almaya gerek yok-
tur.

1F ― Soğutma devresin-
de konfigürasyon
hatası: Soğutma
devresi parametre-
lerinin geçersiz
kombinasyonu ha-
taya sebep oldu.
EEV düzenleyicide
ağır bir arıza oluş-
tu.

Kompresör kapalı. ■ Kompresör parametreleri-
ni („50..“) kontrol edin.

■ Kodlama fişinin ısı pompa-
sına uyup uymadığını kon-
trol edin. Sorgulama için,
bkz. „Sistem bilgileri“.

20 H Gaz sıcaklığı sınırı
aşıldı.

Kompresör kapalı.

21 H Buharlaşma basın-
cı çok düşük (dü-
şük basınç arıza-
sı).

Kompresör kapalı. „D3 Düşük basınç“ gibi
(bkz. Bölüm „Mesajlar“).

22 H Yoğuşma basıncı
çok yüksek (kontrol
yüksek basıncı).

Kompresör kapalı. „D4 Kontrol yüksek basın-
cı“ gibi (bkz. Bölüm „Mesaj-
lar“).

48 ― Emme gazının aşı-
rı ısınması çok az.

Kompresör kapalı. ■ Takılı olan kodlama fişinin
doğru olup olmadığını
kontrol edin.

■ Bir kaç kez oluşursa:
Soğutma devresini yetkili
uzman soğutma tesisatçı-
sına kontrol ettirin.

49 ― Buharlaştırıcının
maksimum işletme
basıncına (MOP)
erişildiğinde, aşırı
ısınmadan emme
gazının basınç
kontrolüne geçilir. 

Kompresör çalışır. Bir önlem almaya gerek yok-
tur.

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)
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Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

4B S ■ EEV bağlantı
kablosu arızalı

■ EEV adım moto-
ru arızalı.

Kompresör kapalı. ■ EEV bağlantı kablosunu
kontrol edin, gerektiğinde
değiştirin.

■ EEV'yi değiştirin.
4C ― Emme gazının aşı-

rı ısınması çok faz-
la.

Kompresör kapalı. ■ Takılı olan kodlama fişinin
doğru olup olmadığını
kontrol edin.

■ Bir kaç kez oluşursa:
Soğutma devresini yetkili
uzman soğutma tesisatçı-
sına kontrol ettirin.

Mesaj geçmişi [2]  / 

Soğutma devresi düzenleyici [2] için:
Soğutma devresi düzenleyicileri ayırmak
için „Sistem bilgileri“ bölümüne bakınız.

EEV düzenleyicinin mesaj geçmişi (EEV
düzenleyicinin durum ve hata bilgileri):
■ Mesajlar geçmiş mesajlar listesinde

onaylanamaz.
■ Mesajlar güncellik durumuna göre

sıralanmıştır, en güncel mesaj en üstte
bulunur.

■ Maks. 30 giriş kaydedilebilir.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“
3. „Soğutma devresi“
4. Tek kademeli ısı pompasında „mesaj

geçmişi“.
Isı pompası 1. kademesi için „mesaj
geçmişi 1“.
Isı pompası 2. kademesi için „mesaj
geçmişi 2“.

Mesajlara genel bakış

Her mesaj için aşağıdaki bilgiler gösteri-
lir.
■ Mesaj numarası.
■ En son oluştuğu tarih ve saat.
■ İki basamaklı mesaj kodu.
■ Mesaj türü: „Uyarı“ veya „Arıza“.
■ Oluşma sıklığı.

Uyarı
Bazı arızalar sadece Viessmann tarafın-
dan sertifika verilmiş bir ısı pompası
ısıtma tesisatçısı tarafından giderilmeli-
dir („Uzman“).

Mesaj geçmişi

  ile geri

1
2
3

0 09.09.2009 17:16:00
09.09.2009 17:16:01
09.09.2009 17:16:02 11
09.09.2009 17:16:03 10

06 Bilgi
0A
03 Arıza

7
3

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)

56
24
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EEV düzenleyicideki bir mesajın oluşma
türüne bağlı olarak ısı pompası kontrol
panelinde de bir mesaj verilir (bkz.
„Mesajlar“).

EEV düzenleyici mesa-
jının türü

Isı pompası kontrol panelindeki mesaj
Isı pompası 1. kademede Isı pompası 2. kademede

H „Bilgi“ „07 Soğutma devresi“ „08 Soğutma devresi 2“
S „Arıza“ „05 Soğutma devresi“ „06 Soğutma devresi 2“

Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

00 ― Mesaj yok ― ―
01 S Primer devre (ısı

pompasına hava
veya antifriz girişi)
gidiş sıcaklık sen-
söründe kısa dev-
re/temassızlık

Primer devre dönüş
sıcaklık sensörünün
değeri artı 3 K ile ça-
lışır.

EEV devre kartı sensör
bağlantısındaki direnç
değerini (Pt 500A) kontrol
edin (bkz. „EEV devre kartı
[2]“), gerektiğinde sensörü
değiştirin.

02 S Primer devre (ısı
pompasına hava
veya antifriz girişi)
dönüş sıcaklık sen-
söründe kısa dev-
re/temassızlık

Primer devre gidiş
sıcaklık sensörünün
değeri eksi 2 K ile
çalışır.

03 S Emme gazı sıcak-
lık sensöründe kı-
sa devre/temassız-
lık

Kompresör kapalı.

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)

56
24

 0
70

 T
R



137

Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

04 S Gaz sıcaklık sen-
söründe kısa dev-
re/temassızlık

■ Kompresör çalış-
maya devam
eder.

■ Enerji bilançosu
doğru hesaplan-
maz (bkz. Bölüm
„Enerji bilançosu
arıza teşhisi“).

EEV devre kartı sensör
bağlantısındaki direnç
değerini (Pt 500A) kontrol
edin (bkz. „EEV devre kartı
[2]“), gerektiğinde sensörü
değiştirin.

05 S Yüksek basınç
sensöründe kısa
devre/temassızlık

EEV devre kartı yüksek ba-
sınç sensörü bağlantısındaki
gerilimi ölçün (bkz. „EEV
devre kartı [2]“).
■ 0 V: 0 bar
■ 5 V: maks. basınç (sensör

üzerindeki baskıya bakın)

Ölçüm değerlerinde sapma
varsa sensörü değiştirin.

06 S Sıvı gaz sıcaklık
sensöründe kısa
devre/temassızlık
1 (EEV'den önce)

■ Kompresör çalı-
şır.

■ Enerji bilançosu
doğru hesaplan-
maz (bkz. Bölüm
„Enerji bilançosu
arıza teşhisi“).

EEV devre kartı sensör
bağlantısındaki direnç
değerini (Pt 500A) kontrol
edin (bkz. „EEV devre kartı
[2]“), gerektiğinde sensörü
değiştirin.

07 S Sıvı gaz sıcaklık
sensörü 2'de kısa
devre/temassızlık
(EEV'den sonra)

08 S Sekonder devre
dönüş sıcaklık sen-
söründe kısa dev-
re/temassızlık

Sekonder devre gi-
diş sıcaklık sensö-
rünün değeri eksi
5 K ile çalışır.

09 S Buharlaştırıcı sı-
caklık sensöründe
kısa devre/temas-
sızlık

Soğutma devresi
koşullarının değiş-
mesi kompresörün
kapanmasına se-
bep olabilir.

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)

56
24

 0
70

 T
R



138

Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

0A S Düşük basınç sen-
söründe kısa dev-
re/temassızlık

Kompresör kapalı. EEV devre kartı düşük ba-
sınç sensörü bağlantısındaki
gerilimi ölçün (bkz. „EEV
devre kartı [2]“).
■ 0 V: 0 bar
■ 5 V: maks. basınç (sensör

üzerindeki baskıya bakın)

Ölçüm değerlerinde sapma
varsa sensörü değiştirin.

10/
11

H Kompresör kapandı. Bir önlem almaya gerek yok-
tur.

12 ― İnverter arızası
(genel mesaj)

Başka mesajlara
bağlıdır.

Başka inverter mesajlarına
dikkat edin (Mesaj kodu
„80“ - „93“).

13 S İletişim hatası Kompresör kapalı. Arıza devamlı ise: Soğutma
devresi konfigürasyonunu
„uzmanlara“ kontrol ettirin.

15 S İnverter ve kom-
presör birbirlerine
uyumlu değil.

Kompresör kapalı. Kodlama fişinin ısı pompası-
na uyup uymadığını kontrol
edin. Sorgulama için „sistem
bilgileri“.

17 S Emniyet zinciri ke-
sildi, kompresör ki-
litli.

Kompresör kapalı. ■ Emniyet zincirin kontrol
edin.

■ EEV devre kartı üzerindeki
kompresör kumandası fişi-
ni kontrol edin (bkz. „EEV
devre kartı [2]“).

20 S Gaz sıcaklığı sınırı
aşıldı.

Kompresör kapalı. ■ Kompresör parametreleri-
ni („50..“) kontrol edin.

■ Kodlama fişinin ısı pompa-
sına uyup uymadığını kon-
trol edin. Sorgulama için
„sistem bilgileri“.

21 H Buharlaşma basın-
cı çok düşük (dü-
şük basınç arıza-
sı).

Kompresör kapalı. „D3 Düşük basınç“ gibi
(bkz. Bölüm „Mesajlar“).

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)
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Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

22 H Yoğuşma basıncı
çok yüksek (kontrol
yüksek basıncı).

Kompresör kapalı. „D4 Kontrol yüksek basın-
cı“ gibi (bkz. Bölüm „Mesaj-
lar“).

23 S Yüksek ve düşük
basınç tarafları
arasındaki min. ba-
sınç farkına erişi-
lemedi.

Kompresör kapalı. ■ Yüksek basınç ve düşük
basınç sensörlerini kontrol
edin, gerektiğinde değişti-
rin („05“ ve „0A“ mesaj
kodlarına bakın).

■ Basınç sensörleri sağlam
olmasına rağmen arıza
devam ederse, „uzmanla-
ra“ haber verin.

24 S Kompresör çalış-
maya başlayamadı

Kompresör kapalı. ■ Bir önlem almaya gerek
yoktur.

■ Arıza tekrar gelirse, „uz-
manlara“ haber verin.

26 S Maks. erime süresi
aşıldı.

Erime tamamlan-
madan sonlandırıl-
dı.

27 S Yüksek ve düşük
basınç tarafları
arasındaki maks.
basınç farkına eri-
şildi.

Kompresör kapalı. ■ Yüksek basınç ve düşük
basınç sensörlerini kontrol
edin, gerektiğinde değişti-
rin („05“ ve „0A“ mesaj
kodlarına bakın).

■ Basınç sensörleri sağlam
olmasına rağmen arıza
devam ederse, „uzmanla-
ra“ haber verin.

28 S Maks. yüksek ba-
sinç.

Kompresör kapalı. ■ Kompresör parametreleri-
ni kontrol edin.

■ Kodlama fişinin ısı pompa-
sına uyup uymadığını kon-
trol edin. Sorgulama için
„sistem bilgileri“.

2A S İnverterin akım tü-
ketimi çok yüksek.

Kompresör kapalı. Kompresördeki sargı diren-
cini ölçün. Direnç her sargı-
da benzer olmalıdır (ısı pom-
pasının montaj ve servis kı-
lavuzuna bakın).

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)
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Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

2B S Maks. emme gazı
basıncı aşıldı.

Kompresör kapalı. ■ Bir önlem almaya gerek
yoktur.

■ Mesaj tekrar gelirse, „uz-
manlara“ haber verin.

2C/
2D

S Yüksek ve düşük
basınç tarafları
arasındaki min. ba-
sınç farkına erişi-
lemedi.

Kompresör kapalı. ■ Yüksek basınç ve düşük
basınç sensörlerini kontrol
edin, gerektiğinde değişti-
rin („05“ ve „0A“ mesaj
kodlarına bakın).

■ Basınç sensörleri sağlam
olmasına rağmen arıza
devam ederse, „uzmanla-
ra“ haber verin.

2E S Gerekli min. yük-
sek basıncın altına
düşüldü.

Kompresör kapalı. ■ Yüksek basınç sensörünü
kontrol edin, gerektiğinde
değiştirin (bkz. mesaj kodu
„05“).

■ Basınç sensörü sağlam ol-
masına rağmen arıza de-
vam ederse, „uzmanla-
ra“ haber verin.

2F S Gerekli min. buhar-
laşma basıncının
altına düşüldü.

Kompresör kapalı. ■ Düşük basınç sensörünü
kontrol edin, gerektiğinde
değiştirin (bkz. mesaj kodu
„0A“).

■ Basınç sensörü sağlam ol-
masına rağmen arıza de-
vam ederse, „uzmanla-
ra“ haber verin.

30 S İşletme noktası
maks. süreden da-
ha uzun bir süre
kompresör kulla-
nım sınırları dışın-
da

Kompresör kapalı. ■ Bir önlem almaya gerek
yoktur.

■ Mesaj tekrar gelirse, „uz-
manlara“ haber verin.

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)

56
24

 0
70

 T
R



141

Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

36 S Kompresör çalış-
maya başlamadan
önce yüksek ve
düşük basınç taraf-
ları arasındaki min.
basınç farkı aşıldı.

Kompresör çalışmı-
yor.

■ Yüksek basınç ve düşük
basınç sensörlerini kontrol
edin, gerektiğinde değişti-
rin („05“ ve „0A“ mesaj
kodlarına bakın).

■ Sekonder devrenin hidro-
liğini kontrol edin.

48 ― Emme gazının aşı-
rı ısınması çok az.

Kompresör kapalı. ■ Takılı olan kodlama fişinin
doğru olup olmadığını
kontrol edin.

■ Bir kaç kez oluşursa:
Soğutma devresini yetkili
uzman soğutma tesisatçı-
sına kontrol ettirin.

49 ― Buharlaştırıcının
maksimum işletme
basıncına (MOP)
erişildiğinde, aşırı
ısınmadan emme
gazının basınç
kontrolüne geçilir.

Kompresör çalışır. Bir önlem almaya gerek yok-
tur.

4A S Buharlaşma sıcak-
lığı çok düşük.

Kompresör kapalı
veya çalışmaya de-
vam eder.

■ Primer pompayı/fanı kon-
trol edin.

■ Buharlaştırıcıda buz oluş-
ma kontrolü yapın.

■ Buharlaştırıcı sıcaklık sen-
sörünü kontrol edin (bkz.
mesaj „09“).

80 S Maks. kompresör
akımı aşıldı.

Kompresör kapalı. Kompresördeki sargı diren-
cini ölçün. Direnç her sargı-
da benzer olmalıdır (ısı pom-
pasının montaj ve servis kı-
lavuzuna bakın).

81 S Maks. kompresör
gücü aşıldı.

Kompresör kapalı.

82 S Şebeke gerilimi
çok yüksek

Kompresör kapalı. Şebeke bağlantı klemensle-
rinde şebeke gerilimini öl-
çün: Şebeke gerilimi çok
yüksek ise, enerji dağıtım
kurumuna danışarak sebebi-
ni açıklığa kavuşturun.

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)
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Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

83 S Şebeke gerilimi
çok düşük

Kompresör kapalı. Şebeke bağlantı klemensle-
rinde şebeke gerilimini öl-
çün: Şebeke gerilimi çok dü-
şük ise, enerji dağıtım kuru-
muna danışarak sebebini
açıklığa kavuşturun.

84 S İnverterin sıcaklığı
çok yüksek.

Kompresör kapalı. İnverterin soğutma gövde-
sindeki fanı kontrol edin, ge-
rektiğinde değiştirin.

85 S Dış hava sıcaklığı
çok düşük ol-
duğundan, inverter
sıcaklığı çok dü-
şük.

Kompresör kapalı. Bir önlem almaya gerek yok-
tur.

86 S İnverterin akım tü-
ketimi çok yüksek.

Kompresör kapalı. Kompresördeki sargı diren-
cini ölçün. Direnç her sargı-
da benzer olmalıdır (ısı pom-
pasının montaj ve servis kı-
lavuzuna bakın).

87 S Buharlaştırıcı mo-
torunun sıcaklığı
çok yüksek.

Kompresör kapalı. ■ Bir önlem almaya gerek
yoktur.

■ Mesaj tekrar gelirse, „uz-
manlara“ haber verin.

88 S Kompresör tahrik
ünitesi arızası.

Kompresör kapalı. ■ Kompresördeki sargı di-
rencini ölçün. Direnç her
sargıda benzer olmalıdır
(ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzuna bakın).

■ Gerektiğinde kompresörü
ve/veya inverteri değişti-
rin.

89 S İnverterde dahili
arıza

Kompresör kapalı. Inverteri değiştirin.

8A S İnverterde dahili
arıza

Kompresör kapanır
veya çalışmaya de-
vam eder.

Bu arıza birkaç kez tekrarla-
nırsa, inverteri değiştirin.

Arıza teşhisi
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Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

8B S İnverterde dahili
arıza

Kompresör kapalı. ■ İnverter bobinini kontrol
edin, gerektiğinde değişti-
rin (bkz. „EEV devre kartı
[2]“).

■ Gerektiğinde, inverteri
değiştirin.

8C S İletişim hatası Kompresör kapalı. Arıza devamlı ise: Soğutma
devresi konfigürasyonunu
„uzmanlara“ kontrol ettirin.

8D S İnverter sıcaklık
sensöründe kısa
devre/temassızlık

Kompresör kapalı. Inverteri değiştirin.

8F S Kompresör tahrik
ünitesi devre dışı.

Kompresör kapalı. ■ İnverterdeki köprüyü kon-
trol edin (4-10 klemensleri,
ısı pompasının devre şe-
masına dikkat edin, bkz.
„EEV devre kartı [2]“).

■ Gerektiğinde, inverteri
değiştirin.

90 S Kompresör kontrol
ünitesi arızası.

Kompresör kapalı. ■ İnverter - kompresör
bağlantı kablosunu kontrol
edin, gerektiğinde değişti-
rin (bkz. „EEV devre kartı
[2]“).

! Dikkat
Yanlış bir dönme
alanı kompresörü
tahrip eder.
Bağlantı kablosu-
nu değiştirirken
fazların doğru
bağlanmasına dik-
kat edin.

 
91 S İnverterin soğutu-

cu gövdesindeki
fan arızalı.

Kompresör kapalı. İnverter fanını kontrol edin,
gerektiğinde değiştirin (bkz.
„EEV devre kartı [2]“).
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Mesajın
kodu

Anlamı Isı pompasının
davranışı

Önlem

92 S Fan istenen devir
sayısına ulaşamı-
yor.

Kompresör kapalı. ■ Takılı olan kodlama fişinin
doğru olup olmadığını
kontrol edin.

■ Bir kaç kez oluşursa:
Soğutma devresini yetkili
uzman soğutma tesisatçı-
sına kontrol ettirin.

93 S Kompresör tahrik
ünitesi arızası.

Kompresör kapalı. ■ Kompresördeki sargı di-
rencini ölçün. Direnç her
sargıda benzer olmalıdır
(ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzuna bakın).

■ Gerektiğinde kompresörü
ve/veya inverteri değişti-
rin.

94 S İnverter iletişimi
arızalı

Kompresör kapalı. ■ İnverterin gerilim besle-
mesini kontrol edin (bkz.
„EEV devre kartı [2]“).

■ Diğer önlemler için „uz-
manlara“ haber verin.

Dış ünite 

Kondenser hariç tüm soğutma devresi
komponentleri dış ünite üzerinde bulu-
nur. Soğutma devresi kontrol paneli ısı
pompası kontrol paneli ile veri yolu üze-
rinden haberleşir.

Aşağıdaki bilgiler sorgulanabilir (EDK
kesintisinde değil):
■ Soğutma devresi kontrol panelinin

durum ve hata bilgileri.
■ Soğutma devresinin kontrol parame-

treleri ve güncel ölçüm değerleri.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“

3. „Isı pompası“
4. „Dış ünite“

  ile geri ä

Dış ünite
00,

Nload,f
n1,n2
OAT,OMT,OCT
CTT,ICT,IRT
HST,LWT,RWT
pH ,pLO,EEV
A
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47
20
23

56,
---,
5,
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42,

0,
0, 0

1,
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990,

2,
85,
35,

0,
0,1, 0,

[ -,Hz

[ °C ] :

[ - ] :

[ rpm ] :

[ °C ] :

[ - ] :

[ - ] :

[ °C ] :

] :
0/0
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Uyarı
Isı pompası kontrol panelinden mesaj
alınmıyor.(bkz. Mesajlar„“).

Satır „I [–]“
Sütun Anlamı
1 Soğutma devresi düzenleyicinin yazılım versiyonu.
2 Soğutma devresinin işletme modu:

„0“ KAPALI „2“ Isıtma
„1“ Soğutma „3“ Eritme

3 Soğutma devresini koruma işlevleri (A/B)
A Dış ünitenin davranışı: B Nedeni:
„0“ Normal işletme, koruma işlevi

etkin değil.
„0“ Normal işletme.

„1“ Genel koruma işlevi. „1“ Eritme.
„2“ Maks. fan deviri ayarlanır. „2“ Kompresörün aşırı akım koru-

ması devreye girdi.
„3“ Kompresör frekansı, daha

yüksek güç taleplerinde de
yükseltilmez.

„3“ DC inverteri soğutma gövdesi
sıcaklığı çok yüksek.

„4“ Kompresör frekansı yavaşça
azaltılır.

„4“ Kompresör başı sıcaklığı çok
yüksek.

„5“ Kompresör frekansı hızla
azaltılır.

„6“ Buharlaştırıcı veya kondenser
sıcaklığı çok yüksek.

„6“ Kompresör kapanır. „7“ Kompresör tahrik ünitesinde
aşırı ısınma.

4 Gazın aşırı ısınmasının kontrolü için koruma işlevleri (C/D)
C Dış ünitenin davranışı: D Nedeni:
„0“ Normal işletme, koruma işlevi

etkin değil.
„0“ Normal işletme.

„1“ Kompresör frekansı yavaşça
azaltılır.

„1“ EEV ventilinin konumu ayarla-
narak aşırı gaz ısınması iste-
nen değerine erişilemez.

„2“ Kompresör frekansı artık
azaltılmaz.

  

„3“ Kompresör frekansı yükselti-
lir.
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Satır „Nload, f [–, Hz]“
Sütun Anlamı
2 Standart güç talebi, değer aralığı: 0 - 127 (≙ 0 - % 100)
3 Güncel kompresör frekansı (Hz).
4 İstenen kompresör frekansı değeri (Hz).

Satır „n1, n2 [rpm]“
Sütun Anlamı
2 Fan 1 hızı dev/dak.
3 Fan 2 hızı dev/dak (eğer varsa).
4 Ayarlanmış olan fan kademesi:

„0“ KAPALI „3“ yüksek devir
„1“ düşük devir „4“ maks. devir
„2“ ortalama devir   

Satır „OAT, OMT, OCT [°C]“
Sütun Anlamı
2 Buharlaştırıcıya hava girişi sıcaklığı (OAT)
3 Buharlaştırıcı sıcaklığı (OMT)
4 Buharlaştırıcıya soğutucu akışkan giriş sıcaklığı (OCT)

Satır „CTT, ICT, IRT [°C]“
Sütun Anlamı
2 Kompresör başı sıcaklığı (CCT).
3 Kondenser yoğuşma sıcaklığı (ICT).
4 LPG sıcaklığı (IRT).

Satır „HST, LWT, RWT [°C]“
Sütun Anlamı
2 DC inverteri soğutma gövdesi sıcaklığı (HST).
3 Sürekli akış tipi ısıtıcı önündeki sekonder devre gidiş sıcaklığı (LWT).
4 Sekonder devre dönüş sıcaklığı (RWT).
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Satır „pHI, pLO, EEV [–]“
Sütun Anlamı
2 Yüksek basınç şalterinin (pHi) durumu (eğer varsa):

„1“ Devreye girmedi veya mevcut
değil.

„2“ Devreye girdi.

3 Düşük basınç şalterinin durumu (pLO):
„0“ Devreye girmedi veya mevcut

değil
„1“ Devreye girdi.

4 Elektronik genleşme ventilinin (EEV) durumu, değer aralığı 0 (≙ tamamen
kapalı) ile 480 adım (≙ tamamen açık arasında).

Satır „A [–]“
Sütun Anlamı
1 Soğutma devresi hatası:

„0“ Hata değil: „3“ Sekonder devrenin gidiş sı-
caklık sensöründe (LWT) kı-
sa devre/temassızlık.

„1“ Kondenser basınç sensörün-
de (ICT) kısa devre/temassız-
lık.

„4“ İç ünite soğutma devresi ha-
tası etkin.

„2“ LPG sıcaklık sensöründe
(IRT) kısa devre/temassızlık

  

2 Soğutma devresi arıza bildirimi çıkışı (dış veya iç ünite).
Ön şart: İç ünite soğutma devresi hatası (Sütun 1 „4“) ya da dış ünite
soğutma devresi arıza mesajı (Sütun 3 „1“)
„0“ KAPALI. „1“ AÇIK.

3 Isı pompası kontrol paneli dış ünite soğutma devresi arıza bildirimi:
„0“ Etkin değil. „1“ Etkin.

4 Dış ünite şebeke beslemesi:
„0“ Şebeke gerilimi yok. „1“ Şebeke gerilimi var.
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Sütun Anlamı
5 Kompresör kontrolü hatası

Uyarı
Kompresör kontrol ünitesindeki bir hata kompresörün kapanmasına sebep
oldu.
 
„0“ Hata değil. „6“ DC inverter gerilimi çok yük-

sek.
„1“ Kompresör aşırı akım sensö-

rü hatası.
„7“ İletişim hatası.

„2“ Kompresörün akım tüketimi
çok yüksek.

„8“ Hata akımı.

„3“ DC inverteri soğutma gövdesi
sıcaklığı çok yüksek.

„9“ Şebeke gerilimi yok.

„4“ DC inverteri soğutma gövdesi
sıcaklığı yükselmesi çok yük-
sek.

„10“ Kontrol ünitesi işlemcisinin
sıfırlanması.

„5“ DC inverter gerilimi çok dü-
şük.

„11“ Senkronizasyon hatası.

Mesaj istatistiği 

■ Mesaj istatistiğinde mesajların onay-
lanması mümkün değil

■ Mesajlar yükselen sırada ve mesaj
koduna göre ayrılır.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“
3. „Soğutma devresi“
4. „Mesaj istatistiği“

  ile geri ä

Dış ünite

13
15

7 09.03.2010 10:28:52 3/5

20/15
23/15

0

1
1

!

?
?

OA
OA

09.03.2010 07:04:54
09.03.2010 08:15:59

10 20/15 1 ? OA09.03.2010 09:14:16

Mesajlara genel bakış

Her mesaj için şu bilgiler gösterilir:
■ Dış ünitenin son mesaj kodu
■ En son oluştuğu tarih ve saat
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■ Bu mesaj kodu / mesaj eşiği ile kayde-
dilen olay sayısı:
Kaydedilen olay sayısı mesaj eşiğine
eriştiğinde, ısı pompası kontrol paneli
bir mesaj verir, örn. „A9 Isı pom-
pası“.

■ Bu mesaj kodu ile ısı pompasında olu-
şan mesajların sıklığı.

■ Güncel mesaj durumu
– „!“:

Bu mesaj eşiği aşıldığında, ısı pom-
pası kontrol paneline mesaj, örn.
„0A Dış ünite“ verilir.

– Veri girişi yok:
Mesaj eşiği aşılmadı, ısı pompası
kontrol paneline mesaj verilmez.

– „?“:
Mesaj durumu mevcut değil.

■ Isı pompası kontrol panelindeki mesaj
kodları (bkz. „Mesajlar“).

Mesajların işaretlenmesi
Mesaj türü Mesaj

eşiği
Isı pompası kontrol pane-
lindeki mesaj

Bilgi H 0 „0C Dış ünite“
Sensörlerde oluşan arızalara
konfigürasyon ve iletişim arızala-
rı ile kullanım sınırlarının aşılma-
sı da dahildir

S 1 ■ „0A Dış ünite“
ya da
■ „0B Dış ünite“

Soğutma devresi arızaları K 20 „A9 Isı pompası“
Elektrikli komponent arızaları E
Sürücülerde veya komponentler-
de oluşan arızalarr

T
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Dış ünite mesajları
Mesajın
kodu

Anlamı Önlem

1 S Buharlaştırıcı soğutucu
akışkan girişi sıcaklık sensö-
ründe (OCT) kısa devre/te-
massızlık

Tanım eğrilerine göre sensör klemensle-
rindeki direnç değerlerini (bkz. say-
fa 155) kontrol edin (bkz. „Dış ünitedeki
sıcaklık sensörleri“) ve gerektiğinde
değiştirin.2 Buharlaştırıcı kafası sıcaklık

sensöründe kısa devre/te-
massızlık CTT

3 DC inverteri HST soğutucu
gövde sıcaklık sensöründe
kısa devre/temassızlık

4 Buharlaştırıcı hava girişi sı-
caklık sensöründe kısa dev-
re/temassızlık OAT

5 Buharlaştırıcı sıcaklık sen-
söründe kısa devre/temas-
sızlık OMT

8 K Tip AWB/AWB-AC 201.B13,
AWT-AC 221.A13,
AWT-AC 241.A13:
Yüksek basınç şalteri (pHi)
attı.

Soğutma devresini kontrol edin.

Değer tipleri:
Köprü yok.

Dış ünitenin ana devre kartındaki P301 fi-
şindeki köprüyü kontrol edin, gerektiğinde
köprü takın.

10 T İnverter kontrol ünitesi yazı-
lım sürücüsünde arıza.

Dış ünite ana devre kartını kontrol edin,
gerekiyorsa değiştirin.

11 Kompresör tahrik motoru
arızası

Kompresör başındaki plastik kapağı çı-
kartın, fişi çekin ve kompresör bağlantıla-
rındaki sargı direncini ölçün, gerektiğinde
kompresörü değiştirin.

12 K Sekonder devrede debi yok ■ Sekonder devrenin hidrolik sistemini
kontrol edin, örn. tüm kapatma vanala-
rının açık olup olmadıklarına bakın.

■ 211.2 bağlantısındaki gerilimi ölçün (iç
ünitenin ana devre kartında, bkz. „Ana
devre kartı“), sekonder pompayı meka-
nik olarak kontrol edin.
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Mesajın
kodu

Anlamı Önlem

14 E İnverterdeki doğru akım to-
lerans dışında

Şebeke bağlantı klemenslerinde şebeke
gerilimini ölçün.
■ Şebeke gerilimi çok yüksek ise, besle-

me gerilimini kapatın ve enerji dağıtım
kurumuna danışarak sebebini açıklığa
kavuşturun.

■ Şebeke gerilimi tolerans sınırları içinde
ise, dış ünitenin ana devre kartını
değiştirin.

15 Şebeke gerilimi tolerans dı-
şında

Şebeke bağlantı klemenslerinde şebeke
gerilimini ölçün.
■ Şebeke gerilimi çok düşük < 170 V~

ise, enerji dağıtım kurumuna danışarak
sebebini açıklığa kavuşturun.

■ Şebeke gerilimi çok yüksek ise, dış üni-
tenin ana devre kartını değiştirin.

16 S İç ve dış üniteler birbirlerine
uyumlu değil veya dış ünite-
nin kodlaması geçerli değil

■ Dış ünite ana devre kartındaki kodlama
anahtarının ayarını kontrol edin.
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Mesajın
kodu

Anlamı Önlem

17 S İç ve dış üniteler arasında
iletişim arızası
ya da
Dış ünitede şebeke gerilimi
yok

Aşağıdaki bağlantıları kontrol edin (pola-
riteye dikkat edin):
■ Tip AWB/AWB-AC 201.B04/B07,

AWT-AC 221.A04/A07,
AWT-AC 241.A04/A07:
Dış ünite AVI devre kartındaki P 203
(43 V) (bkz. „AVI devre kartı“).

■ Tip AWB/AWB-AC 201.B10/B13,
AWT-AC 221.A10/A13,
AWT-AC 241.A10/A13:
Dış ünite AVI devre kartındaki P 202
(12 V) (bkz. „AVI devre kartı“).

■ AVI devre kartının besleme gerilimini
kontrol edin (P102).

■ Gerektiğinde, AVI devre kartını değişti-
rin.

■ Dış ünite ana devre kartındaki IDU
COMM.

■ Gerektiğinde, ana devre kartını değiş-
tirin.

■ Dış ünite şebeke bağlantısı, şebeke
bağlantı kablosu ve sigortalarını kontrol
edin.

18 K Kompresörün güç tüketimi
çok yüksek.

Bir önlem almaya gerek yoktur.

19 E Reaktif akım kompanzasyo-
nu arızası

Dış ünite ana devre kartını değiştirin.

20 K İki yönlü triyot tristörün
(Triac) soğutucu gövdesi
çok ısınıyor.

■ Hava girişini ve fanın çalışmasını kon-
trol edin, gerektiğinde fandaki blokajı
kaldırın.

■ Fan motorunu, besleme gerilimi kablo-
sunu ve fişini kontrol edin, besleme ge-
rilimini ölçün (310 V―), gerektiğinde
fan motorunu değiştirin.

21 H Çözülme işlemi etkin Bir önlem almaya gerek yoktur.
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Mesajın
kodu

Anlamı Önlem

22 K Buharlaştırıcı kafası sıcak-
lığı çok yüksek

■ Tanım eğrilerine göre sensör klemens-
lerindeki kompresör kafası CTT sıcak-
lık sensörü direnç değerini (bkz. say-
fa 155) kontrol edin (bkz. „Dış ünitede-
ki sıcaklık sensörleri“) ve gerektiğinde
sensörü değiştirin.

■ Soğutucu akışkan miktarını kontrol
edin, gerektiğinde doldurun (ısı pom-
pasının montaj ve servis kılavuzuna ba-
kın).

23 K Maks. kompresör akımı aşıl-
dı

■ Kompresör - inverter bağlantısını kon-
trol edin.

■ Kompresör başındaki plastik kapağı çı-
kartın, fişi çekin ve kompresör bağlan-
tılarındaki sargı direncini ölçün, gerek-
tiğinde kompresörü değiştirin.

24 T Fan deviri tolerans dışında ■ Hava girişini ve fanın çalışmasını kon-
trol edin, gerektiğinde fandaki blokajı
kaldırın.

■ Fan motorunu, besleme gerilimi kablo-
sunu ve fişini kontrol edin, besleme ge-
rilimini ölçün (310 V―), gerektiğinde
fan motorunu değiştirin.

25 T Fan motoru arızası ■ Hava girişini ve fanın çalışmasını kon-
trol edin, gerektiğinde fandaki blokajı
kaldırın.

■ Fan motorunu, besleme gerilimi kablo-
sunu ve fişini kontrol edin, besleme ge-
rilimini ölçün (310 V―), gerektiğinde
fan motorunu değiştirin.

26 T Kompresör kilitli ■ Soğutma devresini kontrol edin.
■ Soğutucu akışkan miktarını kontrol

edin, gerektiğinde doldurun (ısı pom-
pasının montaj ve servis kılavuzuna ba-
kın).

■ Sekonder devrenin hidrolik sistemini
kontrol edin, örn. tüm kapatma vanala-
rının açık olup olmadıklarına bakın.
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Mesajın
kodu

Anlamı Önlem

27 K Kondenserde donma tehli-
kesi

■ Sekonder devrenin hidrolik sistemini
kontrol edin, örn. tüm kapatma vanala-
rının açık olup olmadıklarına bakın.

■ Sekonder devre gidiş sıcaklık sensörü
(LWT) ile sıvı gaz sıcaklık sensörünün
(IRT) birbirleri ile karıştırılıp karıştırıl-
madığını kontrol edin.

30 K Maks. yoğuşma sıcaklığı
aşıldı

■ Sekonder devrenin hidrolik sistemini
kontrol edin, örn. tüm kapatma vanala-
rının açık olup olmadıklarına bakın.

■ Tanım eğrilerine göre sensör klemens-
lerindeki buharlaştırıcı OCT soğutucu
akışkan girişi sıcaklık sensörü direnç
değerini (bkz. sayfa 155) kontrol edin
(bkz. „Dış ünitedeki sıcaklık sensörle-
ri“) ve gerektiğinde sensörü değiştirin.

■ Yoğuşma sıcaklığını ICT dolaylı olarak
ölçmek için basınç sensörünü kontrol
edin. Bunun için AVI devre kartındaki
P301 (PS) bağlantısındaki gerilimi
(bkz. sayfa 155) ölçün, beyaz damarlar
arasındaki gerilim basınca bağlı olarak
maks. 5 V olmalıdır. Gerektiğinde, sen-
sörü değiştirin.

■ Sekonder devredeki maks. gidiş sıcak-
lığının Viessmann tarafından sertifika-
landırılmış bir ısı pompası ısıtma tesi-
satçısına daha düşük olarak ayarlattı-
rın.

31 S Dış hava sıcaklığı kullanım
sınırları dışında.

Bir önlem alınması gerekmez, oda ve kul-
lanma suyu ısıtması için gerektiğinde sü-
rekli akış tipi elektrikli ısıtıcı (eğer varsa)
veya harici ısı üreticisi (eğer varsa) çalı-
şır.

32 S Yoğuşma sıcaklığını ICT do-
laylı olarak ölçmek için ba-
sınç sensöründe kısa devre/
temassızlık

AVI devre kartındaki P301 (PS) bağlantı-
sındaki gerilimi (bkz. sayfa 155) ölçün,
beyaz ve siyah kablo damarları arasında-
ki gerilim basınca bağlı olarak maks. 5 V
olmalıdır. Gerektiğinde, sensörü değişti-
rin.

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)
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Mesajın
kodu

Anlamı Önlem

33 S Sıvı gaz sıcaklık sensöründe
(IRT) kısa devre/temassızlık

Tanım eğrilerine göre sensör klemensle-
rindeki direnç değerlerini (bkz. say-
fa 155) kontrol edin (bkz. „Dış ünitedeki
sıcaklık sensörleri“) ve gerektiğinde
değiştirin.

34 S Sekonder devrenin gidiş sı-
caklık sensöründe kısa dev-
re/temassızlık (sürekli akış
tipi elektrikli ısıtıcı önünde)
LWT

Dış ünite sıcaklık sensörlerine genel
bakış

Sensörlerin ısı pompasındaki
montaj konumu
Isı pompasının montaj ve servis
kılavuzu

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)
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Sıcaklık sensörü Tanım eğri-
si

Dış ünite devre kartı bağlantısı, Tip
AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A,
AWT-AC 241.A
04 07 10/13

Dış ünite
 Buharlaştırıcı soğutucu

akışkan girişi OCT
NTC 10 kΩ P803 P803 P401

 Buharlaştırıcı kafası
CTT

NTC 50 kΩ P801 P802 P405

 Soğutucu gövde DC in-
verter HST

NTC 10 kΩ P804 P804 –

 Buharlaştırıcı hava giri-
şi OAT

NTC 10 kΩ P802, kle-
mens 1 ve
2

P801, kle-
mens 3 ve
4

P404

 Buharlaştırıcı OMT NTC 10 kΩ P802, kle-
mens 3 ve
4

P801, kle-
mens 1 ve
2

P402

İç ünite
 Sıvı gaz IRT NTC 10 kΩ P302 P302 P302
 Sekonder devre gidiş

sıcaklığı (sürekli akış ti-
pi elektrikli ısıtıcı önün-
de) LWT

NTC 10 kΩ P303 P303 P303

 Kondenser ICT Basınç sen-
sörü

(Siyah ve beyaz kablo damarları arasın-
da 0 - 5 V)
P301 P301 P301

Sıcaklık sensörlerinin tanım eğrileri

Bkz. sayfa 287.

Enerji bilançosu  / 

Sadece elektronik genleşme ventilli EEV
ısı pompalarında.
Aşağıdaki bilgiler sorgulanabilir:

„Isıtma enerji bilançosu“ (iki kademeli
ısı pompasında „Isıtma enerji bilan-
çosu 1“, „Isıtma enerji bilançosu 2“):

Isı pompasını çalıştırmak için kulla-
nılan elektrik enerjisi.
Isıtma sistemine verilen ısıtma ener-
jisi.

Arıza teşhisi

Soğutma devresi (devam)
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„Sıcak su enerji bilançosu“(iki kade-
meli ısı pompasında „Sıcak su enerji
bilançosu 1“, „Sıcak su enerji bilan-
çosu 2“):

Isı pompasını çalıştırmak için kulla-
nılan elektrik enerjisi.
Kullanma suyu ısıtması için verilen
ısıtma enerjisi.

„Soğutma enerji bilançosu“ (iki kade-
meli ısı pompasında „Soğutma enerji
bilançosu 1“, „Soğutma enerji bilan-
çosu 2“):

Isı pompasını çalıştırmak için kulla-
nılan elektrik enerjisi.
Isıtma sisteminden soğutma için alı-
nan ısı enerjisi.

■ „Isıtma yıllık iş sayısı“:
Oda ısıtması yıllık iş sayısı.

■ „Sıcak su yıllık iş sayısı“:
Kullanma suyu ısıtması yıllık iş sayısı.

■ „Soğutma yıllık iş sayısı“:
Oda soğutması yıllık iş sayısı.

■ „Toplam yıllık iş sayısı“:
Toplam yıllık iş sayısı.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“
3. „Enerji bilançosu“

Seçmek için

Isıtma enerji bilançosuÜ

è

(

Ha. 23/09 q 277 è 831

q

kWh

23

A

A Kodlama fişine göre dönüşüm
sayısı 0,1 kW, 1 kW veya 10 kW

Enerji değerleri , ,   ile geçmiş
yılın her takvim haftası „Ha.“ için sorgu-
lanabilir.

Gerçekçi bir veri tespiti için koşul:
„Güç 5030“ ve „Güç 5130“ (ısı pom-
pası 2. kademesi için) parametreleri
doğru olarak ayarlanmalıdır.

Kısa sorgulama

Sorgulamalar:
■ Software durumları
■ Bağlı olan komponentler

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Arıza teşhisi“
3. „Kısa sorgulama“

Arıza teşhisi

Enerji bilançosu  /  (devam)
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Kısa sorgulama

Seçmek için (

Ü

2:
1:

3:
4: 0

0
0
1 F

0
0
0 0

0
0
0 A

0
0
0 0

0
0
1 2

0
0
0

Satırlarda ve alanlarda verilen değerlerin anlamları aşağıdaki tabloda açıklan-
maktadır:
Satır Alan
 1 2 3 4 5 6
1: Sistem şemaları 01

- 10
Yazılım durumu
Isı pompası kontrol pa-
neli

Yazılım durumu
Kullanma ünitesi

2: Kodlama fişi: Low ta-
nım sayısı

Kodlama fişi: Versiyon Cihaz tanımı ZE-ID

3: 0 KM-BUS katılımcı sayı-
sı

Vitosolic veya güneş
enerjisi kontrol modülü-
nün Tip SM1 yazılım
versiyonu

4: EEV düzenleyici 1 do-
nanım indeksi

EEV düzenleyici yazı-
lım indeksi

Isıtma/
soğutma
devresi
M2/ID2
veya M3/
ID3 için
karışım
vanası ek
bağlantı
setinin ya-
zılım ver-
siyonu

Ayrı soğut-
ma devresi
için karışım
vanası ek
bağlantı
setinin ya-
zılım versi-
yonu

5: EEV düzenleyici 2 do-
nanım indeksi

EEV düzenleyici 2 ya-
zılım indeksi

Ek bağlan-
tı modülü
AM1'in ya-
zılım ver-
siyonu

Ek bağlantı
modülü
EA1'in ya-
zılım versi-
yonu

Arıza teşhisi

Kısa sorgulama (devam)
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Satır Alan
 1 2 3 4 5 6
6: 0: harici

talep yok
1: harici
talep

0: harici ki-
litleme
yok
1: harici ki-
litleme

Ek bağlan-
tı modü-
lü H1'in
yazılım
versiyonu 

0 Dış ünite yazılım indek-
si 

7: LON
Subnet adresi/sistem
numarası

LON
Node (düğüm) adresi/
Katılımcı No.

0

8: LON:
SNVT
konfigü-
rasyonu

LON:
İletişim
yardımcı
işlemcisi-
nin yazılım
versiyonu

LON:
Neuron çipinin yazılım
versiyonu

LON katılımcı sayısı

9: karışım vanasız ısıt-
ma/soğutma devresi
A1/ID1

karışım vanalı ısıtma/
soğutma devresi M2/
ID2

karışım vanalı ısıtma/
soğutma devresi M3/
ID3

Uzaktan
kumanda
0: yok
1: var

Uzaktan
kumanda-
nın yazı-
lım versi-
yonu

Uzaktan
kumanda
0: yok
1: var

Uzaktan
kumanda-
nın yazı-
lım versi-
yonu

Uzaktan
kumanda
0: yok
1: var

Uzaktan
kumanda-
nın yazılım
versiyonu

10: Isı pompası kontrol pa-
nelinin yazılım versiyo-
nu High

Isı pompası kontrol pa-
nelinin yazılım versiyo-
nu Low

Kullanma ünitesinin ya-
zılım versiyonu

Arıza teşhisi

Kısa sorgulama (devam)
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■ Sadece sistem donanımına göre mev-
cut olan aktörler gösterilir.

■ Ayar elemanı testi etkinleştirildiğinde,
tüm aktörlerin enerjileri kesilir.

■ Bu menüde bir veya birden fazla aktör
çalıştırılabilir.

■ Aktör testi otomatik olarak
yakl. 30 dakika sonra veya  ile sona
erdirilebilir.

■  tuşları ile „Sisteme genel
bakış“ ve „Soğutma devresi düzen-
leyici“ ya da „Dış ünite“ arıza teşhis
sayfaları, aktör testinden çıkmadan
çağrılabilir. Aktörler testi göstergesine
OK ile geri dönülür.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Ayar elemanı testi“.
3. Ayar elemanını seçin ve OK ile açıp

kapatın.
Devir kontrollü sirkülasyon pompala-
rında (PWM sinyali üzerinden kontrol)
ayrıca devir sayısı da ayarlanabi-
lir(„MİN“/„MAKS“).
Yeniden „Tüm aktörler“ ile ayar ele-
manlarının tümü aynı anda açılıp
kapatılabilir.

Uyarı
Sadece kompakt ısı pompası cihazla-
rında:
Boyler besleme pompasının çalış-
ması için „Isıt./Sıc. su vanası“ „Sıc.
su“ konumunda olmalıdır.
 

Ayar elemanı testi

Ayar elemanı testi (çıkışların kontrolü)
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Sistematik ölçme hatalarını düzeltebil-
mek için, aşağıdaki sıcaklık sensörle-
rinde bir düzeltme değeri (ofset) ayarla-
nabilir:
■ Düzenleyici ve sensör devre kartına

bağlı olan sıcaklık sensörleri
■ Uzaktan kumandaya entegre veya

bağlı olan oda sıcaklık sensörleri

Düzeltme değeri pozitif veye negatif ola-
bilir ve güncel olarak ölçülen sıcaklık
değerine eklenir.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Sensör karşılaştırma“
3. Sensörü seçin.
4. Düzeltme değerini ayarlayın ve kabul

edin.

Sensör karşılaştırma

ile değiştir

+0,1K
Ölçüldü: 10,0°C

Dış hava sıcaklığı

Düzeltildi: 10,1°C

„ Ölçülen“:
Ölçülen sıcaklık değeri
„Düzeltilen“:
Düzeltilen sıcaklık değeri

Sensör karşılaştırma

Sensör karşılaştırma
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Katılımcı kontrolü ile bir sistemin hata
yöneticisine bağlanmış olan cihazlarının
veri alışverişi kontrol edilir.

Ön şart:
■ Isı pompası kontrol paneli hata yöne-

ticisi olarak kodlanmış olmalıdır
(„LON hata yöneticisi 7779“).

■ Bağlı olan her katılımcı için farklı bir
katılımcı numarası („LON katılımcı-
nın numarası 7777“) ayarlanmış
olmalıdır.

■ Hata yöneticisinde bulunan LON katı-
lımcı listesi güncel olmalıdır.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Servis işlevleri“
3. „Katılımcı Kontrol“
4. Katılımcı seçin.
5. OK ile katılımcı kontrolünü başlatın.

Olası göstergeler:
■ Gösterge yok (durum bilinmiyor):

Katılımcı sinyal göndermedi, fakat
henüz devre dışı olarak algılanmadı.

■ „Dev. dışı“ (çalışmıyor):
Katılımcı 20 dakikadan beri sinyal gön-
dermedi („LON üzerinden veri akta-
rım aralığı 779C“).

■ „Kontrol“, katılımcı kontrolü gerçek-
leştiği sürece seçilen katılımcının
ekranında yakl. 30 sn „WINK“ yanıp
söner.

■ „„Kontrol OK” görünür.“
İki cihaz arasında iletişim var.

■ „OK“/„Hata“:
Katılımcı mesaj gönderdi. Her şey
TAMAM veya katılımcıda bir hata var.

■ „Check ERR“:
İki katılımcı arasında iletişim yok.
LON bağlantısını ve LON parametre-
lerini kontrol edin.

Katılımcı (Modbus/KM-BUS)

Modbus veya KM-BUS üzerinden kon-
trol paneline bağlı olan tüm katılımcıların
listesi. Her katılımcı için bağlantı para-
metreleri gösterilebilir.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Servis işlevleri“

3. „Modbus1 katılımcısı“: Düzenleyici
ve sensör devre kartı üzerindeki X18
üzerinden bağlanan cihazlar için
bağlantı durumları ve katılımcı listesi.
„Modbus2 katılımcısı“: Düzenleyici
ve sensör devre kartı üzerindeki sVA
üzerinden bağlanan cihazlar için
bağlantı durumları ve katılımcı listesi.
„KM-BUS katılımcısı“: KM-BUS üze-
rinden bağlı olan cihazlar için bağlantı
durumu ve katılımcı listesi.

4. Katılımcıyı seçin ve OK ile bağlantı
parametrelerine bakın.

Servis işlevleri

LON katılımcı kontrolü
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  ile geri

Soğutma devresi regül.

Hata kodu
Durum

Katılımcı adr. 30
Baud hızı/parite 19200/Even

0K
0x00

Timeout sayacı 12

Bağlantı parametreleri Modbus KM-BUS
„Katılımcı adresi“ Modbus 1:

Her katılımcı için sabit ola-
rak verilmiştir:
Modbus 2:
Katılımcı devreye alınırken
verilir.

KM-BUS katılımcı için sabit
olarak verilen numara

„Baudrate/Parity
(baud hızı/parite)“

Veri aktarım hızı (sembol/
saniye) / parite (Even/Odd/
None)

―

„Cihaz grubu“ ― KM-BUS katılımcı tipi, ör-
neğin uzaktan kumanda, ka-
rışım vanası vb.

„Durum“ Bağlantı durumu („OK“, „Hata“)
„Hata kodu“ Bağlantı arızaları için mesaj kodları

00: Bağlantı durumu „OK“.
> 00: Bağlantı arızaları Arıza tekrarlanırsa, bağlantı du-

rumu „Hata“ verilir.
„Zamanaşımı sayacı“ Katılımcıya hatalı olarak yapılan bağlantı denemesi sayısı

Dahili sınır aşılırsa, „EE KM-BUS Katılımcı“ arıza mesajı
görünür („Mesajlar“ bölümüne bakın).

Servis pini

Isı pompası kontrol paneli takılı olan
LON iletişim modülünün tanınması için
diğer tüm LON katılımcılarına bir mesaj
gönderir.

Uyarı
Sadece „Toolbinding“ yapıldığında, yani
ısı pompası kontrol paneli başka firma
ürünü bir cihaz ile, örn. GLT sistemi, ile
aynı LON içinde ise gereklidir.

Servis işlevleri

Katılımcı (Modbus/KM-BUS) (devam)
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Viessmann LON El Kitabı Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Servis işlevleri“
3. „Servis pini“

Mesaj gönderilir. Yaklaşık 4 sn kulla-
nım dışındadır.

Reset Toolbinding

Isı pompası daha önce başka üreticilerin
cihazları ile aynı LON'a („Toolbinding“)
bağlanmış olduğunda, LON modülünün
Viessmann LON'a („Selfbinding“)
bağlanması için sıfırlanması.

Viessmann LON El Kitabı

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Servis işlevleri“
3. „Reset Toolbinding“
4. „Evet“

Fonksiyon kontrolü

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Servis işlevleri“
3. „Fonksiyon kontrolü“
4. İstenen grubu seçin, örn. „Sıcak

su“ Sadece sistem donanımına göre
mevcut olan aktörler gösterilir.
İşlev kontrolü yapılırken ekranda sis-
teme genel bakış görünür (bkz. „Arıza
teşhisi“, „Sisteme genel bakış“).

İşlev Sistemin davranışı
„Isıtma devresi 1“ Sekonder pompa ve ısıtma devresi pompası A1/ID1

çalışır.
„Isıtma devresi 2“
„Isıtma devresi 3“

■ Isıtma devresi pompası M2/ID2 veya M3/ID3 çalı-
şır.

■ Karışım vanası 5'er dakika açılır/kapanır.

Servis işlevleri

Servis pini (devam)
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İşlev Sistemin davranışı
„Soğutma“ ■ Ayrı ayrı soğutma devrelerinin primer ve sekonder

pompaları çalışır.
■ Karışım vanası NC işlevi için 5'er dakika açılır/ka-

panır. NC sinyali etkinleşir.
Ayrıca Vitocal 333-G, Tip BWT-NC için:
Dahili 2 yollu değiştirme ventilinin yönleri değiştirilir
ve sekonder pompa çalışmaya başlar.

„Sıcak su“ (boyler) Aşağıdaki komponentler açılır veya kapatılır:
■ Sekonder pompa
■ Boyler ısıtma sirkülasyon pompası (ısıtma suyu ta-

rafı) veya „ısıtma/kullanma suyu ısıtması“ 3 yollu
değiştirme ventili

■ Boyler besleme pompası (kullanma suyu tarafı)
„Yüzme havuzu“ ■ Sekonder pompa çalışır.

■ Yüzme havuzu sirkülasyon pompası ve 3 yollu
değiştirme ventili 1'er dakika açılır ve kapatılır.

„Elektr. ek ısıtıcı“ (Sürekli
akış tipi ısıtıcı)

■ Sekonder pompa çalışır.
■ Sürekli akış tipi ısıtıcı 30 °C gidiş sıcaklığında kon-

trol edilir.
„Isı pompası“ ■ Primer ve sekonder pompalar çalışır.

■ Isı pompası 30 °C dönüş sıcaklığında kontrol edilir.
: „Çözülme“ ■ Çözülme işlevi başlatılır.

■ Buharlaşma sıcaklığı kapatma değerine eriştiğin-
de, işleme son verilir.

„Harici Isı pompası“ Isıtma işletmesi için tüm sıra pompalar çalıştırılır ve
sekonder devredeki 30 °C dönüş sıcaklığında kontrol
edilir.

„Harici Isı üreticisi“ ■ Harici ısı üreticisi 35 ℃ gidiş sıcaklığında kontrol
edilir.

■ Harici ısı üreticisi karışım vanası açılır.
■ Isı pompası kademeleri çalışır.

„Güneş enerjisi“ ■ Entegre edilmiş solar kontrol işlevi ile:
solar devre pompası çalışır.

■ Vitosolic ile:
Sisteme genel bakıştaki solar devre pompası gös-
tergesi etkinleşir.
Solar devre pompası Vitosolic üzerinden çalıştırıl-
malıdır (bkz. Vitosolic montaj ve servis kılavuzu).

Servis işlevleri

Fonksiyon kontrolü (devam)
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İşlev Sistemin davranışı
„Primer kaynak“

Uyarı
Bu işlev yaklaşık 10 dakika
sürer.
 

■ Primer pompa çalışır.
■ Her dakika primer devre gidiş sıcaklığı için bir or-

talama değer hesaplanır.

Uyarı
Bu işlev ile bakir toprağın sıcaklığı tespit edilir.
Bu işlev zamanından önce kesilirse, kesilme anındaki
ortalama değer kaydedilir.
 

: „Dış ünite ile ısıtma“ ■ Sekonder pompa ve dış ünitenin fanı çalışır.
■ Maksimum kompresör gücü ayarlanır.
■ Sekonder devre 30 °C dönüş sıcaklığında kontrol

edilir.
: „Dış ünite ile soğut-

ma“
■ Sekonder pompa ve dış ünitenin fanı çalışır.
■ Maksimum kompresör gücü ayarlanır.
■ Sekonder devre 10 ℃ gidiş sıcaklığında kontrol

edilir.
„Vitovent havalandırma“ 60 sn için havalandırma kademesi 0  ayarlanır ve

aktif bir by-pass devre dışı bırakılır.

Daha sonra da aşağıdaki adımlar çevrimsel olarak
tekrarlanır:
1. Havanın debisi 120 sn içerisinde maks. değere

yükseltilir ve bu değerde sabit tutulur.
2. Havanın debisi 120 sn içerisinde min. değere dü-

şürülür ve bu değerde sabit tutulur.
3. Fanlar 30 sn süre ile kapalı kalır.

Uyarı
Havalandırma cihazı işlev kontrolü tamamlandıktan
sonra, ayarlanmış olan işletme veya zaman progra-
mına göre yeniden çalışırsa, 60 sn için havalandırma
kademesi 0  ayarlanır.
 

„Vitovent ön ısıt.“ ■ Havalandırma kademesi 4  ayarlanır.
■ Elektrikli ön ısıtıcı çalıştırılır ve güncel atık hava

mevcut sıcaklık değeri artı 5 K değerinde kontrol
edilir.

Servis işlevleri

Fonksiyon kontrolü (devam)
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İşlev Sistemin davranışı
„Vitovent by-pass“ 60 sn için havalandırma kademesi 0  ayarlanır ve

aktif bir by-pass devre dışı bırakılır.

Daha sonra da aşağıdaki adımlar çevrimsel olarak
tekrarlanır:
1. By-pass 60 sn içerisinde tamamen açılır.
2. By-pass kapağı 60 sn açık kalır.
3. By-pass 60 sn içerisinde tamamen kapanır.
4. By-pass kapağı 60 sn kapalı kalır.

Uyarı
Havalandırma cihazı işlev kontrolü tamamlandıktan
sonra, ayarlanmış olan işletme veya zaman progra-
mına göre yeniden çalışırsa, 60 sn için havalandırma
kademesi 0  ayarlanır.
 

„Vitovent ısıtma“ ■ Havalandırma kademesi 4  ayarlanır.
■ Sekonder pompa ve ısıtma devresi pompası A1

(eğer varsa) çalışırlar.
■ Havalandırma ısıtma devresindeki gidiş sıcaklığı

seçilen oda sıcaklığı istenen değerine göre ayarla-
nır.

„Vitovent fanın durması“ Havalandırma cihazının aşağıdaki komponentleri/iş-
levleri kapanır:
■ Elektrikli ön ısıtıcı (aksesuar).
■ Besleme havası ve atık hava fanı. Elektrikli ön ısı-

tıcı daha önce çalıştırıldı ise, fanlar 60 sn daha ça-
lışır.

■ Hidrolik ek ısıtıcı üzerinden giriş havası ısıtması
(havalandırma ısıtma devresi A1/ID1).

■ By-pass kapanır.

Ayarların kaydedilmesi/yüklenmesi

Isı pompası kontrol paneli değiştirilen
parametre ayarlarını birkaç dakika sonra
otomatik olarak kodlama fişine kayde-
der.

Kayıt işlemi „Ayarları kaydet“ ile her
zaman için, örneğin, kodlama fişi daha
sonra çıkartılacak ise, manuel olarak
gerçekleştirilebilir.

Servis işlevleri

Fonksiyon kontrolü (devam)
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Parametre ayarları kodlama fişinden
kontrol paneline „Ayarları yükle“ ile
yüklenebilir. Bu şekilde, örneğin birden
fazla cihaz arka arkaya bir kodlama fişi
ile aynı ayara getirilebilir.

Ayarların kaydedilmesi

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Servis işlevleri“

3. „Ayarları kaydedin“.
4. „Evet“.

Ayarların yüklenmesi

! Dikkat
Kodlama fişinden ayar yük-
lendiğinde kontrol panelinde
mevcut olan tüm parametre
ayarlarının üzerine yazılır.
Yüklemeden önce, ısıtma siste-
minin kodlama fişi üzerinde
kayıtlı olan parametre ayarları ile
kusursuz olarak çalıştığından
emin olun.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Servis işlevleri“
3. „Ayarın yüklenmesi“.
4. Yükleme işlemini „Evet“ ile başlatın.

Kontrol paneli yeniden çalışmaya
başlar (ilerleme çubuğu görünür).

Servis işlevleri

Ayarların kaydedilmesi/yüklenmesi (devam)
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! Dikkat
„Kodlama seviyesi 1“'de bir hata
yapılması cihazda ve ısıtma sis-
teminde hasar oluşturabilir.

İlgili ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzundaki talimatlara
uyulmalıdır, aksi takdirde garanti
hakkı kaybolur.

Servis menüsünün etkinleştirilmesi (! işaretli parametre ayar-
ları)

Tüm parametreler açık metin olarak gös-
terilir. Her parametreye ayrıca bir para-
metre kodu verilir.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“'i seçin.
3. Parametre grubunu seçin: örn. „Sis-

tem tanımı“.
4. Parametreyi seçin: „Sistem şeması

7000“.
5. Sistem şemasının ayarlanması, örn.

„3“

Servis menüsü zaten etkin ise:

Genişletilmiş menü:
1. å

2. „Servis“
3. „Kodlama seviyesi 1“'i seçin.
4. Parametre grubunu seçin: örn. „Sis-

tem tanımı“.
5. Parametreyi seçin: „Sistem

şeması“.
6. Parametre kodunu onaylayın:

„7000“.
7. Sistem şemasının ayarlanması, örn.

„3“

Uyarı
Hangi parametrelerin gösterileceği sis-
tem şemasına bağlıdır.

Servis menüsünün devre dışı bırakılması

■ „ Servis tamamlansın mı?“ sorgula-
masını „Evet“ ile onaylayın.
ya da

■ 30 dakika süre ile herhangi bir tuşa
basılmadığında.

Kontrol panelinin ayarları

Servis menüsündeki kodlama seviyesi 1
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A

Sıcak su

ile değiştir

MİN
100

Kod 1

MAKS
600

B

D

C

EG

İstenen sıcak su
sıcaklık değeri

6000 :
ALZ 500

530

F

A Parametre grubu
B Parametre tanımlaması
C Parametre kodu
D Anlık ayarlanmış değer

E Ayar aralığının üst sınırı
F Teslimat durumunun işaretlenmesi
G Ayar aralığının alt sınırı

Uyarı
E ve G ayar aralığı sınırları ile teslimat
durumu F çoğu durumda ısı pompası-
nın tipine bağlıdır. Bu değerler ısı pom-
pası kontrol panelindeki her parametre
için gösterilebildiğinden, ilerideki kontrol
paneli parametreleri açıklamalarında
göz önünde bulundurulmadı.

Teslimat durumları ve ayar ara-
lıkları
İlgili ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzu

Teslimat durumuna getirilmesi (Reset)

„Tesis işleticisi“ ve „Uzman“ (! işareti)
ayar seviyesindeki tüm parametreler
sıfırlanır.

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“'i seçin.

Kontrol panelinin ayarları

Parametre ayarı

56
24

 0
70

 T
R



171

3. „Temel ayar“
4. „Tüm gruplar“

ya da
istenen parametre grubunu (örn.
„Sistem tanımı“) seçin.

Uyarı
Aşağıdaki bölümde „Uzman“ ve „Tesis
işleticisi“ ayar seviyelerindeki tüm para-
metreler tanımlanmaktadır.
„Sistem işleticisi“ ayar seviyesindeki
parametreler sistem işleticisi tarafından
bir menü üzerinden ayarlanabilir.
Ayar seviyesi „Uzman“ parametreleri
bir ! ile işaretlenmiştir.

Kontrol panelinin ayarları

Teslimat durumuna getirilmesi (Reset) (devam)
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Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Sistem tanımı“
4. Parametreyi seçin.

7000 Sistem şeması !

Devreye almada sistem tipine uygun sis-
tem şemasını ayarlayın. 12 farklı sistem
şeması mevcuttur.

İlgili şemaya ait olan komponentler oto-
matik olarak etkinleştirilir ve denetlenir.

Parametre grubu sistem tanımı

Parametre grubu sistem tanımı
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Sistem şemaları
Kompo-
nent

Sistem şeması
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Isıtma devresi
A1/ID1 — X X — — X X — — X X —
M2/ID2 — — — X X X X X X X X —
M3/HK3 — — — — — — — X X X X —
Boyler
 X — X — X — X — X — X —
Elektrikli ısıtıcı
 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —
Isıtma suyu deposu
 — 0 0 X X X X X X X X —
Harici ısı üreticisi
 0 0*1 0*1 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yüzme havuzu
 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Güneş enerjisi sistemi
 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —
Soğutma
A1/ID1 — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 —
M2/ID2 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 —
M3/HK3 — — — — — — — 0 0 0 0 —
Ayrı soğut-
ma devresi
SSD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Soğutma suyu deposu
 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Buz deposu ve güneş enerjisi absorberi
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enerji sayacı 1 faz/3 faz
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Vitovent 300-F
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

X Komponent seçildi.
0 Komponent eklenebilir.

Isı pompaları için sistem örnek-
leri

*1 Sadece ısıtma suyu deposu ile bağlantılı olarak.

Parametre grubu sistem tanımı

7000 Sistem şeması ! (devam)
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Uyarı
Bir ısı pompası kaskadında sıra ısı pom-
paları için Sistem şeması 11 seçilmeli-
dir.

7003 Isıtma sınırının hesaplanması için sıcaklık farkı !

Isıtma sınırı:
İstenen oda sıcaklığı değeri eksi „Isıtma
sınırını hesaplamak için sıcaklık
farkı“.
Sönümlenmiş dış hava sıcaklığı (uzun
dönem ortalaması, ortalama aralığı tes-
limat durumunda 3 saat) ısıtma sınırının
altına düştüğünde, mahal ısıtması oto-
matik olarak çalışır. „Isıtma ve sıcak su
“ işletme programı etkin olmalıdır.

Örnek:
Ayarlanmış olan istenen oda sıcaklığı
değeri = 20 °C
„Isıtma sınırının hesaplanması için
sıcaklık farkı“ = 4 K
Isıtma sınırı 16 °C (20 °C – 4 K) elde edi-
lir.
■ Sönümlü dış hava sıcaklığı < 16 °C

(ısıtma sınırı):
Mahal ısıtması çalışmaya başlar.

■ Sönümlenmiş dış hava sıcaklığı
> 18 °C (ayarlanmış olan 2 K histeri
değerinde):
Mahal ısıtması kapanır.

2K
18°C
16°C

20°C

t

A İstenen oda sıcaklık değeri
B Sönümlenmiş dış hava sıcaklığı

(uzun dönem ortalaması)
C Ayarlanmış olan değer „Isıtma sını-

rını hesaplamak için sıcaklık
farkı“

D Isıtma işletmesi KAPALI
E Isıtma işletmesi AÇIK

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

7004 Soğutma sınırının hesaplanması için sıcaklık farkı !

Soğutma sınırı:
İstenen oda sıcaklığı değeri artı
„Soğutma sınırını hesaplamak için
sıcaklık farkı“

Parametre grubu sistem tanımı

7000 Sistem şeması ! (devam)
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Sönümlenmiş dış hava sıcaklığı (uzun
dönem ortalaması, ortalama aralığı tes-
limat durumunda 3 saat) soğutma sınırı-
nın altına düştüğünde, mahal soğutması
otomatik olarak çalışır. „Isıtma/
soğutma ve sıcak su “ işletme prog-
ramı etkin olmalıdır.

Örnek:
İstenen oda sıcaklığı değeri = 20 °C
„Soğutma sınırının hesaplanması için
sıcaklık farkı“ = 4 K.
Soğutma sınırı olarak 24 °C
(20 °C + 4 K) elde edilir.
■ Sönümlenmiş dış hava sıcaklığı

> 24 °C (soğutma sınırı):
Mahal soğutması çalışmaya başlar.

■ Sönümlenmiş dış hava sıcaklığı
< 23 °C (ayarlanmış olan 1 K histeri
değerinde):
Oda soğutması kapanır.

Uyarı
Soğutma sınırı ayrı bir soğutma devre-
sini etkilemez.
Bu parametrenin kullanılabilmesi için,
soğutma modunun „Soğutma işlevi
7100“ üzerinden etkinleştirilmiş olması
gerekir.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

7008 Yüzme havuzu !

Yüzme havuzu sıcaklık kontrolü için ter-
mostat üzerinden sıcaklık kontrolü
(aksesuar).

Değ
er

Anlamı

„0“ Havuz ısıtması yok.
„1“ Havuz ısıtması.

Uyarı
Havuz sıcaklık kontrolü sıcaklık termos-
tatı, ısı pompası kontrol paneline ek
bağlantı modülü EA1 üzerinden bağlanır
(„Harici ek bağlantı 7010“).

700A Kaskad kontrolü !

Değ
er

Anlamı

„0“ Kaskad kontrolü yok.
„1“ Ayar yapılmaz.

Değ
er

Anlamı

„2“ Kaskad kontrolü LON üzerinden.
„3“ Ayar yapılmaz.

Parametre grubu sistem tanımı

 7004 Soğutma sınırının hesaplanması için… (devam)
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Uyarılar
■ Kılavuz ısı pompaları için „2“ değerini

ayarlayın.
■ Sıra ısı pompaları için bu değeri „0“ ve

„Sistem şemasını 7000“ „11“ olarak
ayarlayın.

700C Kaskad içinde ısı pompası kullanımı !

LON üzerinden kaskad kontrolü için:
Kaskad içindeki her ısı pompasında
ayarlanır. Böylece her ısı pompasını
farklı uygulamalar için etkinleştirmek
mümkündür.

Örnek:
LON üzerinden kaskad kontrolünde bir
ısı pompası sadece oda ısıtması ve
diğeri ise sadece kullanma suyu hazır-
lanması için kullanılabilir.

Değer Kullanıldığı yerler
Oda ısıtması Kullanma suyu

ısıtması
Mahal soğutma Yüzme havuzu

ısıtması
„0“ — — — —
„1“ — X — —
„2“ X — — —
„3“ X X — —
„4“ — — X —
„5“ — X X —
„6“ X — X —
„7“ X X X —
„8“ — — — X
„9“ — X — X
„10“ X — — X
„11“ X X — X
„12“ — — X X
„13“ — X X X
„14“ X — X X
„15“ X X X X

Parametre grubu sistem tanımı

700A Kaskad kontrolü ! (devam)
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Ek bağlantı modülü EA1'in kullanım
alanları:
■ Havuz ısıtması.
■ Harici işletme durumu değiştirme.
■ Harici talep/harici karışım vanası AÇ

veya kontrol işlevi.
■ Harici kilitleme/Harici karışım vanası

KAPAT veya kontrol işlevi.
■ Analog gerilim sinyali 0 -10 V üzerin-

den harici talepte istenen gidiş sıcaklık
değeri girişi.

■ Minimum ısıtma suyu sıcaklığı.

Ek bağlantı modülü AM1'in kullanım
alanları:
■ Soğutma suyu tampon deposu üzerin-

den soğutma veya toplam arıza ikazı.
■ Soğutma suyu tampon deposu ısı

dağıtımı.
■ Buz deposu ile bağlantılı olarak primer

kaynak değiştirme.

Değ
er

Anlamı

„0“ Ek bağlantı modülü yok.
„1“ Ek bağlantı modülü EA1 etkin.
„2“ Ek bağlantı modülü EA1 etkin.
„3“ Ek bağlantı modülleri EA1 ve

AM1 etkin.
„4“ -
„7“

Ayar yapılmaz.

Uyarı
Ek bağlantı modülü EA1 ile yüzme
havuzu ısıtmasında aşağıdaki işlevler
gerçekleştirilemez:
■ Harici işletme durumu değiştirme.
■ Harici ısı pompası/harici karışım

vanası AÇ talebi.

7011 Harici ayar değiştirmede sistem komponentleri !

Hangi sistem komponentlerinin işletme
durumlarının belirli bir süre değiştiri-
leceği burada ayarlanır.
Ayarlanacak olan işletme durumu
„Harici ayar değiştirmede işletme
durumu 7012“ parametresi ile önceden
belirtilir. Değiştirme süresi „Harici
işletme türü değiştirmenin süresi
7013“ parametresi ile verilir.

Örnek:
Parametre değeri „34“ (aşağıdaki tab-
loya bakın):

Karışım vanalı ısıtma devresi M2 /
ID2'nin işletme durumunu aynı zamanda
örn. „Düşümlü“ ve ısıtma suyu deposu
işletme durumunu „Üst“'e değiştirir.

Uyarı
„Harici talebin ısı pompasına/ ısıtma
devrelerine etkisi 7014“ işlevi „Harici
ayar değiştirmede sistem kompo-
nentleri 7011“ işlevine göre öncelikli-
dir.

Parametre grubu sistem tanımı

7010 Harici ek bağlantı !
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Değer Karışım va-
nasız ısıtma
devresi (A1/
HK1)

Karışım va-
nalı ısıtma
devresi M2/
ID2

Karışım va-
nalı ısıtma
devresi M3/
ID3

Kullanma
suyu ısıtma-
sı

Isıtma suyu
deposu

„0“ — — — — —
„1“ X — — — —
„2“ — X — — —
„3“ X X — — —
„4“ — — X — —
„5“ X — X — —
„6“ — X X — —
„7“ X X X — —
„8“ - „15“: Ayar yapılmaz!
„16“ — — — X —
„17“ X — — X —
„18“ — X — X —
„19“ X X — X —
„20“ — — X X —
„21“ X — X X —
„22“ — X X X —
„23“ X X X X —
„24“ - „31“: Ayar yapılmaz!
„32“ — — — — X
„33“ X — — — X
„34“ — X — — X
„35“ X X — — X
„36“ — — X — X
„37“ X — X — X
„38“ — X X — X
„39“ X X X — X
„40“ - „47“: Ayar yapılmaz!
„48“ — — — X X
„49“ X — — X X
„50“ — X — X X
„51“ X X — X X
„52“ — — X X X
„53“ X — X X X
„54“ — X X X X
„55“ X X X X X
„56“ - „63“: Ayar yapılmaz!

Parametre grubu sistem tanımı

 7011 Harici ayar değiştirmede sistem… (devam)
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Harici olarak değiştirilecek işletme
durumu seçilir.

Değer İşletme durumu (kullanma kılavuzuna bakınız)
Isıtma/Soğutma Sıcak su Isıtma suyu deposu

„0“ Isıtma yok, sadece seçilen sistem komponentleri için donma koruması
etkin.

„1“ „Düşümlü“ „Üst“ „Üst“
„2“ „Normal“ „Normal“ „Normal“
„3“ „Sabit değer“ (iste-

nen gidiş sıcaklığı
değeri „Maks. ısıtma
devresi gidiş sıcak-
lığı 200E“)

„2. sıc.“(„İstenen sı-
cak su sıcaklığı 2
600C“ ile ısıtma)

„Sabit değer“ („Isıt-
ma suyu deposu için
sabit değer işletme
durumundaki sıcak-
lık 7202“ ile ısıtma)

7013 Harici ayar değiştirme süresi !

Harici işletme durumu değiştirme ayarı-
nın, şalt kontağının kapanmasından
(sinyal verilmesinden) sonra en az ne
kadar süreceğinin ayarlanması.

Parametre grubu sistem tanımı

7012 Harici ayar değiştirmede işletme durumu !
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Örnek: Değiştirme süresi değeri B 8
saat (teslimat durumu)

8 h

8 h

8 h

A

B

A

B

A

B

■ Sinyal süresi A < Değiştirme süresi
değeri B:
Değiştirme süresi 8 saat

■ Sinyal süresi A > Değiştirme süresi
değeri B:
Değiştirme süresi = Sinyal süresi

Değe
r

Süre

„0“ Değiştirme şalt kontağı kapalı
olduğu sürece devam eder.

„1“
-
„12“

Sinyal verildiği andan itibaren
geçen minimum değiştirme sü-
resi.

7014 Harici talebin ısı pompasına/ısıtma devrelerine etkisi !

„Harici talep/Harici karışım vanası
AÇ“ işlevinin etkilemesi istenen ayar.

Parametre grubu sistem tanımı

7013 Harici ayar değiştirme süresi ! (devam)
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Uyarı
■ „Harici talepte“ sekonder devre için

sabit bir istenen gidiş sıcaklığı değeri
ayarlanır („Harici talepte sekonder
devre için sabit istenen gidiş
sıcaklığı 730C“).

■ „Harici kilitleme“ sinyali „Harici
talep“ sinyaline göre daha önceliklidir.

Değer Karışım vanalı ısıt-
ma devresi M2/ID2

Karışım vanalı ısıt-
ma devresi M3/ID3

Isı pompasından ısı
talebi

„0“ Kontrol işletmesi Kontrol işletmesi Hayır
„1“ Karışım vanası

„AÇIK“
Kontrol işletmesi Hayır

„2“ Kontrol işletmesi Karışım vanası
„AÇIK“

Hayır

„3“ Karışım vanası
„AÇIK“

Karışım vanası
„AÇIK“

Hayır

„4“ Kontrol işletmesi Kontrol işletmesi Evet
„5“ Karışım vanası

„AÇIK“
Kontrol işletmesi Evet

„6“ Kontrol işletmesi Karışım vanası
„AÇIK“

Evet

„7“ Karışım vanası
„AÇIK“

Karışım vanası
„AÇIK“

Evet

Uyarı
Havuz ısıtması için ısı pompası ısı talebi
etkin olmalıdır („4“, „5“, „6“ veya
„7“ ayarı).

7015 Harici kilitlemenin ısı pompasına/ısıtma devrelerine
etkisi !

„Harici kilitleme/Harici karışım vanası
KAPAT“ işlevinin etkilemesi istenen
ayar.

! Dikkat
Sistem donma korumalı olmaya-
bilir.
 

Parametre grubu sistem tanımı

 7014 Harici talebin ısı pompasına/ısıtma… (devam)
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Uyarı
„Harici kilitleme“ sinyali „Harici talep“ sin-
yaline göre daha önceliklidir.

Değer M2 karışım vanalı
ısıtma devresi (ID2)

M3 karışım vanalı
ısıtma devresi (ID3)

Isı pompasının kilit-
lenmesi

„0“ Kontrol işletmesi Kontrol işletmesi Hayır
„1“ Karışım vanası „KA-

PALI“
Kontrol işletmesi Hayır

„2“ Kontrol işletmesi Karışım vanası „KA-
PALI“

Hayır

„3“ Karışım vanası „KA-
PALI“

Karışım vanası „KA-
PALI“

Hayır

„4“ Kontrol işletmesi Kontrol işletmesi Evet
„5“ Karışım vanası „KA-

PALI“
Kontrol işletmesi Evet

„6“ Kontrol işletmesi Karışım vanası „KA-
PALI“

Evet

„7“ Karışım vanası „KA-
PALI“

Karışım vanası „KA-
PALI“

Evet

7017 Vitocom 100 !

İletişim arabirimi Vitocom 100, Tip GSM
kullanması.

Değ
er

Anlamı

„0“ Vitocom 100, Tip GSM kullanıl-
maz.

„1“ Vitocom 100 Tip GSM mevcut ve
aktif.

701A Harici kilitlemenin pompalara/kompresöre etkisi !

İşletme komponentleri seçimi, örn.
sekonder pompa/kompresör)

! Dikkat
Sistem donma korumalı olmaya-
bilir.
 

Uyarı
■ „Harici kilitlemenin ısı pompasına/

ısıtma devrelerine etkisi 7015“ para-
metresi ayarına dikkat edin.

■ „Harici kilitleme“ sinyali „Harici
talep“ sinyaline göre daha önceliklidir.

Parametre grubu sistem tanımı

 7015 Harici kilitlemenin ısı pompasına/ısıtma… (devam)
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Değer Sekonder
pompa/
kompre-
sör kilitli

Boyler
pompası
kilitli

Isıtma
devresi
pompası
M3/ID3 ki-
litli

Isıtma
devresi
pompası
M2/ID2 ki-
litli

Isıtma dev-
resi pom-
pası
A1/ID1 kilit-
li

„0“ — — — — —
„1“ — — — — X
„2“ — — — X —
„3“ — — — X X
„4“ — — X — —
„5“ — — X — X
„6“ — — X X —
„7“ — — X X X
„8“ — X — — —
„9“ — X — — X
„10“ — X — X —
„11“ — X — X X
„12“ — X X — —
„13“ — X X — X
„14“ — X X X —
„15“ — X X X X
„16“ X — — — —
„17“ X — — — X
„18“ X — — X —
„19“ X — — X X
„20“ X — X — —
„21“ X — X — X
„22“ X — X X —
„23“ X — X X X
„24“ X X — — —
„25“ X X — — X
„26“ X X — X —
„27“ X X — X X
„28“ X X X — —
„29“ X X X — X
„30“ X X X X —
„31“ X X X X X

Parametre grubu sistem tanımı

 701A Harici kilitlemenin pompalara/kompresöre… (devam)
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Isıtma suyu depolu sistemlerde ısıtma
suyu gidişine, ısıtma suyu deposundan
sonra, ortak bir gidiş suyu sıcaklık sen-
sörü takılabilir.

Uyarı
Sistem için gidiş sıcaklık sensörü yoksa,
aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
■ Isıtma devresi A1/ID1 için donma

koruması denetlenmez.
■ Harici ısı üreticisi karışım vanası (eğer

varsa) açılmıyor.

Değ
er

Anlamı

„0“ Sistemin gidiş sıcaklık sensörü
kullanılmaz. Sekonder devrenin
gidiş sıcaklık sensörü kullanılır.

„1“ Sistem gidiş sıcaklık sensörü
mevcut ve etkin.

7029 Kaskad içindeki sıra ısı pompası adeti !

LON üzerinden kaskad kontrolündeki
sıra ısı pompası adeti.

Değer Anlamı
„0“ Sıra ısı pompası yok.
„1“
-e ka-
dar
„4“

Sıra ısı pompası adeti.

Parametre grubu sistem tanımı

701B Sistemin ortak gidiş sıcaklık sensörü !
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Değer Anlamı
„0“ Toprak altı kolektörleri/sonda-

ları veya soğutma suyu depo-
su.

„1“ Buz deposu veya güneş enerji-
si absorberi.

Uyarı
Buz deposu için ek bağlantı
modülü AM1 ve Vitosolic 200
gereklidir. Bu sebepten „Harici
ek bağlantı 7010“ ve „Güneş
enerjisi kontrol paneli tipi
7A00“ göz önünde bulundurul-
malıdır.
 

7031 Güneş enerjisi hava absorberi açma histerisi ! 

Güneş enerjisi absorberi sadece, absor-
ber ile buz deposu sıcaklıkları arasındaki
fark verilen değerden daha büyük ise
primer kaynak olarak kullanılır.

Diğer koşullar:
■ Absorber sıcaklığı > „Güneş enerjisi

primer kaynağı için minimum sıcak-
lık 7033“.

■ primer giriş sıcaklığı geçerli alan içeri-
sinde.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

7033 Güneş enerjisi absorberi primer kaynağı için minimum
sıcaklık ! 

Güneş enerjisi absorberi sadece, absor-
ber sıcaklığı verilen değeri geçerse pri-
mer kaynak olarak kullanılır.

Parametre grubu sistem tanımı

7030 Primer kaynak seçimi ! 
56
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Diğer koşullar:
■ Güneş enerjisi absorberi-buz deposu

sıcaklık farkı > „güneş enerjisi-hava
absorberi çalıştırma histerisi 7031“.

■ primer giriş sıcaklığı geçerli alan içeri-
sinde.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

7035 Yaz işletmesinin önlenmesi için minimum çalışma
süresi ! 

Özellikle yaz aylarında buz deposundaki
yüksek sıcaklıklar toprakta yüksek ısı
kayıplarına sebep olur ve güneş enerjisi
absorberi ek ısıtma için çok sık devreye
girer. Bunu önlemek için yaz işletme-
sinde buz deposunun maks. sıcaklığı
düşürülür. 

Yaz işletmesi aşağıdaki koşullarda çalı-
şır:
■ Isı pompası bir gün oda ısıtması için

„Yaz işletmesini önlemek için mini-
mum çalışma süresinden
7035“ daha az çalıştı.

■ „Yaz işletmesi için son takvim haf-
tasına 7036“ henüz erişilmedi.

Ayar değeri (dak)

7036 Yaz işletmesi için son takvim haftası ! 

Yaz işletmesi girilen takvim haftasından
sonra artık çalıştırılmaz. Buz deposu
güneş enerjisi absorberi üzerinden
maks. sıcaklığa kadar ısıtılır.

Ayar değeri (takvim haftası)

Parametre grubu sistem tanımı

 7033 Güneş enerjisi absorberi primer kaynağı… (devam)
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Değer Anlamı
„0“ Denetleme kapalı.
„1“ Absorber pompasına aktif ola-

rak kumanda edildiğinde enerji
miktarı 6 saat içerisinde 1 kWh
düşerse, „96 Buz deposu ab-
sorber d.“ gösterilir.
Ön şart: Absorber devresinde
bir ısı pay ölçer var.

7038 Bivalent (ikili) işletme için sıcaklık sensörü !

Değer Anlamı
„0“ Dış hava sıcaklığı „Harici ısı

üreticisi ikili (bivalent) sıcak-
lığı 7B02“ altına düştüğünde
ikili (bivalent) işletme

„1“ Buz deposundaki sıcaklık „Ha-
rici ısı üreticisi ikili (bivalent)
sıcaklığı 7B02“ altına düş-
tüğünde ikili (bivalent) alternatif
işletme

Parametre grubu sistem tanımı

7037 Absorber devresi denetimi ! 
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Servis menüsü:
1. OK + å tuşlarına aynı anda yakl.

4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Kompresör“
4. Parametreyi seçin.

5000 Kompresörü etkinleştirme !

Isı pompası veya ısı pompası 1. kade-
mesinin çalışması için kompresör etkin-
leştirilir.

Değ
er

Anlamı

„0“ Kompresör çalışmıyor.
„1“ Kompresör etkinleştirilir.

Uyarı
Sıva kurutması için ısı pompasını kilitle-
mek için „Sıva kurutması için ısı pom-
pası 7300“ parametresini kullanın.

5010 Çözülmeyi sonlandırmak için buharlaştırıcı
sıcaklığı ! 

Buharlaştırıcı sıcaklığı verilen değerin
altına düştüğünde, çözülme işlemi sona
erer.

Uyarı
Kondenserin donmasını önlemek için, ısı
pompası kontrol panelinde çözülme işle-
mini önceden sona erdirecek başka
işlevler mevcuttur.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

5012 Kompresör kademesini kullanmanın etkinleştiril-
mesi ! 

Kompresör kademesinin kullanması.

Kompresör parametre grubu

Kompresör parametre grubu
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Değer Kullanıldığı yerler
Oda ısıtması Kullanma suyu

ısıtması
Mahal soğutma Yüzme havuzu

ısıtması
„0“ — — — —
„1“ — X — —
„2“ X — — —
„3“ X X — —
„4“ — — X —
„5“ — X X —
„6“ X — X —
„7“ X X X —
„8“ — — — X
„9“ — X — X
„10“ X — — X
„11“ X X — X
„12“ — — X X
„13“ — X X X
„14“ X — X X
„15“ X X X X

5030 Kompresör kademesinin gücü !

Isı pompasının veya ısı pompası 1.
kademesinin tipe bağlı ısıtma gücü.
Bu değer, örneğin enerji bilançosu ve yıl-
lık iş sayısını hesaplamak için gerekli-
dir.

Örnek:
Vitocal 300-G, Tip BW 301.A08: Anma
ısı gücü 8 kW.

Uyarı
■ İki kademeli ısı pompalarında girilen

değer ısı pompası kademelerinin talep
sırasını etkiler (çalışma süresi kom-
panzasyonu yok).

■ : Güç bağlı olan dış üniteye göre
verilir. Güç değeri belirtilmemişse, ısı
pompası devreye girmez.

Ayar değeri kW

5043 Primer kaynağın kapasitesi !  / 

Primer devre aktörlerinin güçleri, örn. pri-
mer pompa veya fan.

Bu değer enerji bilançosu ve yıllık iş
sayısını hesaplamak için gereklidir.

Kompresör parametre grubu

 5012 Kompresör kademesini kullanmanın… (devam)
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Uyarı
Ayar değeri „0“ ise, dahili olarak kom-
presör gücünün % 7,5'i kadar bir güç
değeri kullanılır.

Tip Anlamı
Fanın anma gücü, fabrikada
ayarlanır.
Kullanılan tüm primer pompaların
ve kuyu pompalarının anma güç-
lerinin toplamı, kullanılan sirkü-
lasyon pompalarının tip etiketleri-
ne bakın.

Ayar değeri (W)

Kompresör parametre grubu

5043 Primer kaynağın kapasitesi !  /  (devam)
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Servis menüsü:
1. OK + å tuşlarına aynı anda yakl.

4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Kompresör 2“
4. Parametreyi seçin.

5100 Kompresörü etkinleştirme !

Isı pompası 2. kademenin etkinleştiril-
mesi.

Değer Anlamı
„0“ Kompresör çalışmıyor.
„1“ Kompresör etkinleştirilir.

5130 Kompresör kademesi 2 gücü !

Isı pompasının tipe bağlı ısıtma gücü 2.
kademesi.
Bu değer, örneğin enerji bilançosu ve yıl-
lık iş sayısını hesaplamak için gerekli-
dir.

Örnek:
Vitocal 300-G, Tip BWS 301.A08: Anma
ısı gücü 8 kW.

Ayar değeri kW

Kompresör parametre grubu 2

Kompresör parametre grubu 2
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Servis menüsü:
1. OK + å tuşlarına aynı anda yakl.

4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Harici ısı üreticisi“
4. Parametreyi seçin.

7B00 Harici ısı üreticisinin etkinleştirilmesi !

Isı gereksiniminde, ısı pompası kontrol
paneli harici ısı üreticisini de devreye
alabilir.

Uyarı
Harici ısı üreticisinin diğer tüm parame-
treleri bu parametre „1“ olarak ayarlandı
ise, görünür.

Değ
er

Anlamı

„0“ Harici ısı üreticisi kullanılmaz.
„1“ Harici ısı üreticisi, örn. yoğuşmalı

sıvı yakıtlı kazan etkin.

7B01 Harici ısı üreticisi/sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı
önceliği !

Sadece mahal ısıtması için geçerlidir. Değ
er

Anlamı

„0“ Sürekli akış tipi ısıtıcı öncelikli-
dir.

„1“ Harici ısı üreticisi önceliklidir.

7B02 Harici ısı üreticisi ikili (bivalent) sıcaklığı !

Uzun bir süre burada verilen sıcaklık
değerinin altına düşüldüğünde,
gerektiğinde harici ısı üreticisi devreye
girer. Burada primer kaynağa bağlı ola-
rak sönümlenmiş dış hava sıcaklığı
(uzun dönem ortalaması) veya buz
deposundaki sıcaklık belirleyicidir („İkili
(bivalent) işletme sıcaklık sensörü
7038“).

Ön şart: Gerekli ısı talebi ısı pompası ve/
veya başka ısı kaynakları tarafından kar-
şılanamıyor.

Harici ısı üreticisi parametre grubu

Harici ısı üreticisi parametre grubu
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Isı pompası kontrol paneli ikili (bivalent)
sıcaklığın üzerinde harici ısı üreticisini
sadece aşağıdaki koşullarda çalıştırır:
■ Harici bir ısı üreticisi ile kullanma suyu

ek ısıtması gerekli olduğunda (etkin-
leştirme „Sıcak su hazırlanması için
harici ısı üreticisi etkinleştirme
7B0D“ ile).

■ Isı pompası arızalı.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

7B0D Sıcak su hazırlanması için harici ısı üreticisi etkinleş-
tirme !

Boylerin ısı talebi yükseldiğinde, bu talep
sadece ısı pompası tarafından karşıla-
namayacak ise, kullanma suyu ek ısıt-
ması sirkülasyon pompasına ve harici ısı
üreticisine kumanda edilir.

Uyarı
Boylerde bir elektrikli ısıtıcı varsa ve ısı
pompası kontrol paneli üzerinden kontrol
ediliyorsa, harici ısı üreticisi kullanma
suyu ısıtması için kullanılamaz.

Değ
er

Anlamı

„0“ Harici ısı üreticisi kullanma suyu
ısıtması için kilitli.

„1“ Harici ısı üreticisi kullanma suyu
ısıtması için serbest bırakılır.

7B0F İkili (bivalent) işletmede ısı pompasının kapanma sınırı !

Sönümlemeli dış hava sıcaklığı (uzun
dönem ortalaması) bu sıcaklık değerinin
altında ise, oda ısıtması ve kullanma
suyu ısıtması bivalent (ikili) paralel işlet-
mede de sadece harici ısı üreticisi üze-
rinden gerçekleşir (kullanma suyu ısıt-
ması için „Harici ısı üretici sıcak su
hazırlama etkinleştirmesi
7B0D“ „1“ olarak ayarlanmalıdır).

Uyarı
■ Bu değeri daima „Harici ısı üreticisi-

nin ikili sıcaklığı 7B02“ değerinden
daha düşük olarak ayarlayın.

■ Ayar değeri –50 °C ile bu işlev kapatı-
lır.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

Harici ısı üreticisi parametre grubu

 7B02 Harici ısı üreticisi ikili (bivalent)… (devam)
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Servis menüsü:
1. OK + å tuşlarına aynı anda yakl.

4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Sıcak su“
4. Parametreyi seçin.

6000 İstenen sıcak su sıcaklık değeri

İstenen sıcak su sıcaklığına ısı pompası
ile erişilemiyor ise, kullanma suyu ek ısıt-
ması için aşağıdaki ek ısıtıcılar çalıştırı-
labilir:
■ Sürekli akış tipi ısıtıcı („Sıcak su

hazırlanması için elektrikli ısıtıcıla-
rın etkinleştirilmesi 6015“)

■ Elektrikli ısıtıcı („Sıcak su hazırlan-
ması için ek ısıtıcıların etkinleştiril-
mesi 6014“, „Kullanma suyu ısıt-
ması için elektrikli ısıtıcıların etkin-
leştirilmesi 6015“)
ya da

■ Harici ısı üreticisi („Sıcak su hazır-
lanması için ek ısıtıcıların etkinleş-
tirilmesi 6014“, „Kullanma suyu ısıt-
ması için harici ısı üreticilerinin
etkinleştirilmesi 7B0D“)

„Vitotronic 200“ kullanım kıla-
vuzu.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

6005 Min. sıcak su sıcaklığı !

Donma koruması için ayarlanmış olan
min. sıcaklığın altına düşüldüğünde,
boyler bu sıcaklık artı bir histeri değerine
kadar ısıtılır. Bu durum ayarlanmış olan
işletme programına bağlı değildir.

Bu sıcaklık boyler sıcaklık sensörü (üst)
tarafından ölçülür.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

Sıcak su parametre grubu

Sıcak su parametre grubu
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Bu sıcaklık değerine erişildiğinde, boyle-
rin yeniden ısınması için sıcaklığın min.
5 K düşmesi gerekir.

Tehlike
60 ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda
haşlanma tehlikesi vardır.
Bir karışım tertibatı monte edile-
rek, örn. termostatik karışım oto-
matı (boyler aksesuarı), sıcaklık
60 °C ile sınırlandırılmalıdır.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

6007 Isı pompası sıcak su sıc. histerisi !

Ayarlanmış olan değer, güncel istenen
sıcaklık değerinden („İstenen sıcak su
sıcaklığı 6000“ veya „İstenen sıcak su
sıcaklığı 2 600C“) hangi sapma
değerinde ısı pompası ile ek kullanma
suyu ısıtması başlaması gerektiği belir-
tilir.

D

B

A C

E
F

E

t

A İstenen boyler sıcaklık değeri
B Isı pompası histerisi„Isı pompası

sıcak su sıc. histerisi 6007“)

C Üst boyler sıcaklık sensöründeki
mevcut kullanma suyu sıcaklığı

D Isı pompası ile kullanma suyu ısıtma
talebi

E KAPALI
F AÇIK

Uyarı
„Isı pompası sıcak su sıc. histerisi
6007“ için „Ek ısıtıcı sıcak su sıc. his-
terisi 6008“ değerinden daha düşük bir
değer girin, aksi takdirde elektrikli ısıtıcı-
larla kullanma suyu ısıtılması oranı yük-
selir.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

Sıcak su parametre grubu

6006 Maks. kullanma suyu sıcaklığı!
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Ayarlanmış olan değer, güncel istenen
sıcaklık değerinden („İstenen sıcak su
sıcaklığı 6000“ veya „İstenen sıcak su
sıcaklığı 2 600C“) hangi sapma
değerinde ek ısıtıcılarla ek kullanma
suyu ısıtması başlaması gerektiği belir-
tilir.

t

A İstenen boyler sıcaklık değeri
B Isı pompası histerisi„Isı pompası

sıcak su sıc. histerisi 6007“)

C Ek ısıtıcı histerisi „Ek ısıtıcı sıcak
su sıc. histerisi 6008“)

D Üst boyler sıcaklık sensöründeki
mevcut kullanma suyu sıcaklığı

E Isı pompası ile kullanma suyu ısıtma
talebi

F Ek ısıtıcı ile kullanma suyu ısıtma
talebi

G KAPALI
H AÇIK

Uyarı
Elektrikli ısıtıcı ile kullanma suyu ısıtmak
için „Sıcak su hazırlanması için elek-
trikli ısıtıcıların etkinleştirilmesi
6015“ ayarı „1“ olmalıdır.
„Ek ısıtıcı sıcak su sıc. histerisi
6008“ için „Isı pompası sıcak su sıc.
histerisi 6007“ değerinden daha büyük
bir değer girin, aksi takdirde elektrikli ısı-
tıcılarla kullanma suyu ısıtılması oranı
yükselir.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

6009 Sıcak su hazırlanması için çalıştırma optimizasyonu

Boyleri ısıtmak için konfor işlevi, bu
sayede zaman programında ayarlanmış
olan kullanma suyu ısıtması başlarken
boylerdeki istenen sıcaklığına erişilir.

Kullanma kılavuzu

Değ
er

Anlamı

„0“ Çalıştırma optimizasyonu kapalı.
„1“ Çalıştırma optimizasyonu açık.

Sıcak su parametre grubu

6008 Ek ısıtıcı sıcak su sıc. histerisi !
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Boyleri ısıtmak için konfor işlevi, bu
sayede zaman programında ayarlanmış
olan kullanma suyu ısıtması sonunda
boylerdeki istenen sıcaklığına her
zaman erişilebilir.

Kullanma kılavuzu

Değ
er

Anlamı

„0“ Kapatma optimizasyonu kapanır.
„1“ Kapatma optimizasyonu açık.

600C İstenen sıcak su sıcaklığı 2

„2. sıc.“ işletme durumu için boyler için-
deki istenen sıcaklık.

„Vitotronic 200“ kullanım kıla-
vuzu.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

600E Boylerdeki alt sıcaklık sensörü

Boylerin alt kısmında 2. bir sıcaklık sen-
sörü takılı ise, ısıtma „Normal“ ve „2.
sıc.“ işletme durumlarında bu sıcaklık
sensörü üzerinden kapatılır. Bu sayede
optimum bir boyler ısıtması elde edilir.

Değ
er

Anlamı

„0“ Boylerde bir alt sıcaklık sensörü
yok.

„1“ Boylerde bir alt sıcaklık sensörü
var ve etkin.

Sıcak su parametre grubu

600A Sıcak su hazırlanması için kapatma optimizasyonu
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İstenen sıcak su sıcaklığına ısı pompası
ile erişilemiyor ise, aşağıdaki ek ısıtıcılar
çalıştırılabilir:
■ Elektrikli ısıtıcı („Sıcak su hazırlan-

ması için elektrikli ısıtıcıların etkin-
leştirilmesi 6015“)
ya da

■ Harici ısı üreticisi („Sıcak su hazır-
lanması için harici ısı üreticisinin
etkinleştirilmesi 7B0D“)

Uyarı
„Ek ısıtıcı sıcak su sıc. histerisi
6008“ ayarına dikkat edin.

Değ
er

Anlamı

„0“ Elektrikli ısıtıcı veya harici ısı üre-
ticisi ek kullanma suyu ısıtması
için etkinleştirilmedi.

„1“ Elektrikli ısıtıcı veya harici ısı üre-
ticisi bağlı ve ek kullanma suyu
ısıtması için etkinleştirilir.

Uyarı
Sekonder devre girişinde bir sü-
rekli akış tipi elektrikli ısıtıcı varsa,
bu sadece boylerin donma koru-
ması için çalıştırılır.
 

6015 Kullanma suyu ısıtması için elektrikli ısıtıcıların etkinleş-
tirilmesi

İstenen sıcak su sıcaklığına ısı pompası
ile erişilemiyor ise, aşağıdaki ek ısıtıcılar
çalıştırılabilir:
■ Sürekli akış tipi ısıtıcı („Sürekli akış

tipi ısıtıcının etkinleştirilmesi
7900“)
ve/veya

■ Elektrikli ısıtıcı („Sıcak su hazırlan-
ması için ek ısıtıcıların etkinleştiril-
mesi 6014“)

Uyarı
„Ek ısıtıcı sıcak su sıc. histerisi
6008“ ayarına dikkat edin.

Değ
er

Anlamı

„0“ Sürekli akış tipi ısıtıcı veya elek-
trikli ısıtıcı ek kullanma suyu ısıt-
ması için etkinleştirilmedi. Bu ek
ısıtıcılar mevcutsa, sadece boy-
lerin donmasını önlemek için ça-
lıştırılırlar.

„1“ Sürekli akış tipi ısıtıcı ve/veya /
elektrikli ısıtıcı kullanma suyu ek
ısıtılması için etkin.

6016 Sıcak su hazırlama önceliği (kombi boylerde) !

Sadece kullanma suyu ısıtması entegre
edilmiş ısıtma suyu deposu kulla-
nıldığında.

Sıcak su parametre grubu

6014 Sıcak su hazırlanması için ek ısıtıcıların etkinleştirilmesi !
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Isıtma süresinin kısalması için, kullanma
suyu ısıtılırken ısıtma devrelerinin ısıtıl-
masına ara verilebilir. Bunun için tüm
ısıtma devrelerinin ısı pompaları kapatı-
lır.

Değ
er

Anlamı

„0“ Aynı anda kullanma suyu ve oda
ısıtması mümkündür.

„1“ Kullanma suyu ısıtılırken, oda
ısıtması mümkün değildir, bu sü-
re içerisinde tüm ısıtma devresi
pompaları kapanır.

Uyarı
Dış hava sıcaklığı donma koru-
ması sınırının altına düşerse, sa-
dece ısıtma devresi karışım va-
naları kapatılır. Isıtma devresi
pompaları çalışmaya devam
ederler.
 

6017 Yüksek basınç nedeniyle kapanma sonrası boyleri çalış-
tırma denemeleri !

İstenen yüksek sıcak su sıcaklık
değerleri kontrol yüksek basıncı nede-
niyle kompresörün kapanmasına sebep
olabilir. Isı talebi mevcutsa, ısı pompası
kontrol paneli kullanma suyu ısıtmasını
tekrar çalıştırmayı dener. Bu parametre
ile çalıştırma denemesi sayısı ayarlanır.
Tüm denemeler yüksek basınç arızası
ile sonuçlanırsa, kullanma suyu ısıtma-
sına son verilir ve ısı pompası ısıtma
işletmesine geçer.

Kullanma suyu ısıtmasının bir yüksek
basınç arızasından sonra etkinleştiril-
mesi:
■ bir blokaj süresinin sonunda.

ya da
■ boyler ısıtması işletme durumu daha

düşük bir sıcaklık seviyesinden daha
yüksek bir sıcaklık seviyesine, örn.
„Üst“ ayarından „Normal“ ayarına
değiştiğinde.

Kullanma kılavuzu

Sıcak su parametre grubu

 6016 Sıcak su hazırlama önceliği (kombi… (devam)
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Boyler besleme sisteminde kullanma
suyu ısıtması kullanma suyu tarafı sirkü-
lasyon pompası.

Değ
er

Anlamı

„0“ Boyler besleme pompası yok.
„1“ Boyler besleme pompası etkin.

6020 Boyler besleme pompasının işletme şekli !

Boyler besleme pompasına kumanda.

Değ
er

Anlamı

„0“ PWM sinyali üzerinden kumanda
edilmez, örn. standart sirkülas-
yon pompasında (kademeli).

„1“ Standart işletme: AÇ/KAPAT,
PWM sinyali üzerinden kumanda
edilir.

„2“ Sabit olarak verilmiş bir devir sa-
yısı üzerinden çalıştırma: PWM
sinyali paneli üzerinden kontrol.

„3“ Devir kontrollü işletme: PWM sin-
yali üzerinden kumanda, devir
güç düzenleme (PID düzenleyici)
üzerinden boylerdeki istenen sı-
caklık değerine hızlı olarak erişi-
lebilecek şekilde ayarlanır.

„4“ Devir kontrollü işletme: Modbus
üzerinden kumanda, devir güç
düzenleme (PID düzenleyici)
üzerinden boylerdeki istenen sı-
caklık değerine hızlı olarak erişi-
lebilecek şekilde ayarlanır.

Sıcak su parametre grubu

601F Boyler besleme pompasını etkinleştirme !
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Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Güneş enerjisi“
4. Parametreyi seçin.

7A00 Güneş enerjisi kontrol paneli tipi !

Değe
r

Anlamı

„0“ Solar kontrol paneli yok.
„1“ Vitosolic 100.

Parametre „7Axx“ yok, parame-
treyi Vitosolic cihazda ayarlayın.

„2“ Vitosolic 200.
Parametre „7Axx“ yok, parame-
treyi Vitosolic cihazda ayarlayın.

„3“ Güneş enerjisi kontrol modülü,
Tip SM1.
Parametre „7Axx“ yok,
„COxx“ parametresini ayarla-
yın.

„4“ Entegre güneş enerjisi kontrol iş-
levi.
Parametre „7Axx“ ayarlanmalı-
dır.

7A01 Maks. kolektör sıcaklığı !

Sadece güneş enerjisi kontrol işlevi
(„Güneş enerjisi kontrol paneli tipi
7A00“ „4“'e ayarlanmalıdır) ile bağlantılı
olarak:

Ayarlanmış olan maks. kolektör
sıcaklığına erişildiğinde, güneş enerjisi
devresi pompası kapanır.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

Güneş enerjisi parametre grubu

Güneş enerjisi parametre grubu
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Sadece güneş enerjisi kontrol işlevi
(„Güneş enerjisi kontrol paneli tipi
7A00“ „4“'e ayarlanmalıdır) ile bağlantılı
olarak:
Ayarlanmış olan bu değer ile, güneş
enerjisi devresi pompasının kolektör
sıcaklığı ile boyler sıcaklığı arasındaki
hangi sıcaklık farkında kapatılacağı
belirlenir.

Uyarı
Burada „Güneş enerjisi devresi pom-
pasını çalıştırma histerisi
7A02“ değeri „Güneş enerjisi devresi
pompasını kapatma histerisi
7A03“ değerinden fazla olmalıdır.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

7A03 Güneş enerjisi devresi pompasını kapatma histerisi !

Sadece solar kontrol işlevi („Solar kon-
trol paneli tipi 7A00“) ile bağlantılı ola-
rak „4“'e ayarlı:
Ayarlanmış olan bu değer ile, solar devre
pompasının kolektör sıcaklığı ile boyler
sıcaklığı arasındaki hangi sıcaklık far-
kında çalıştırılacağı belirlenir.

Uyarı
Burada „Güneş enerjisi devresi pom-
pasını çalıştırma histerisi
7A02“ değeri „Güneş enerjisi devresi
pompasını kapatma histerisi
7A03“ değerinden fazla olmalıdır.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

7A07 Güneş enerjisi kazancı hesaplanması için debi !

Sadece güneş enerjisi kontrol işlevi
(„Güneş enerjisi kontrol paneli tipi
7A00“ „4“'e ayarlanmalıdır) ile bağlantılı
olarak:
Bu değer solar kazancın hesaplanması
için kullanılır. Debi değeri ayarlanmış
olan solar devre pompası debisi ile solar
devredeki basınç kaybından hesaplana-
bilir.

Ayar değeri l/saat

7A09 Hatalı sirkülasyon mesajı göstergesi !

Sadece solar kontrol işlevi („Solar kon-
trol paneli tipi 7A00“) ile bağlantılı ola-
rak „4“'e ayarlı:

Güneş enerjisi parametre grubu

7A02 Güneş enerjisi devresi pompasını çalıştırma histerisi !
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Solar devredeki çek valflar arızalı ise,
düşük kolektör sıcaklıkları solar devrede
istenmeyen bir hatalı sirkülasyona (geri
sirkülasyona) sebep olabilir.
Bu parametre ayarlandığında „A4 Çek
valf“ mesajı gösterilir.

Değ
er

Anlamı

„0“ Mesaj görünmez.
„1“ Mesaj görünür.

COxx Güneş enerjisi kontrol modülü, Tip SM1 parametreleri!

Bu parametreler sadece güneş enerjisi
kontrol modülü, Tip SM1 ısı pompasına
bağlı ise, görünürler.

„Tip SM1 güneş enerjisi kontrol
modülü“ montaj ve servis kıla-
vuzu

Güneş enerjisi parametre grubu

7A09 Hatalı sirkülasyon mesajı göstergesi ! (devam)
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Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Elektrikli ısıtıcı“
4. Parametreyi seçin.

7900 Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcının etkinleştirilmesi !

Sekonder devre gidişine bir sürekli akış
tipi ısıtıcı (aksesuar) takıldığında, bu ısı-
tıcının etkinleştirilmesi gerekir. Bu ısıtıcı
sadece kullanma suyu ek ısıtması
(„Elektrikli ısıtıcıların sıcak su hazır-
lanması için etkinleştirilmesi 6015“)
ve/veya ısıtma işletmesi („Sürekli akış
tipi ısıtıcının ısıtma işletmesi için
etkinleştirilmesi 7902“) üzerinden
etkinleştirilebilir.

! Dikkat
„Sürekli akış tipi ısıtıcının
etkinleştirilmesi 7900“ parame-
tresi „0“ olarak ayarlandığında
don koruması etkin değildir.
Sürekli akış tipi ısıtıcının donma
koruması ısı talebinde çalışabil-
mesi için, „Sürekli akış tipi ısıtı-
cının oda ısıtması için etkinleş-
tirilmesi 7902“ parametresi
„0“ olarak, „Sürekli akış tipi ısı-
tıcının etkinleştirilmesi 7900
parametresi“ „1“ olarak ayar-
lanmalıdır.

7902 Sürekli akış tipi ısıtıcının oda ısıtması için etkinleştirilmesi

İstenen gidiş sıcaklığı değerine ısı pom-
pası ile erişilemiyorsa, ısıtma işletmesi
için sekonder devre gidişine bağlı bir
sürekli akış tipi ısıtıcı çalıştırılabilir.

Uyarı
Sürekli akış tipi ısıtıcı „Sürekli akış tipi
ısıtıcının etkinleştirilmesi 7900“ para-
metresi ile ayrıca etkinleştirilmelidir.

Değ
er

Anlamı

„0“ Sürekli akış tipi ısıtıcı oda ısıtma-
sı için etkinleştirilmedi.

„1“ Oda ısıtması için sürekli akış tipi
ısıtıcı etkinleştirildi.

Elektrikli ek ısıtıcı parametre grubu

Elektrikli ısıtıcı parametre grubu
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Değ
er

Anlamı

„1“ Güç kademesi 1, örn. yaklaşık
3 kW

„2“ Güç kademesi 2, örn. yaklaşık
6 kW

„3“ Kademe 1 ve 2 aynı zamanda, ör-
neğin, yaklaşık 9 kW

790A EDK kesintisindeki sürekli akış tipi ısıtıcı kapasitesi!

Değ
er

Anlamı

„0“ Sürekli akış tipi ısıtıcı EDK kesin-
tisi esnasında, don koruması du-
rumu dışında, kapalı olarak kalır.

„1“ Güç kademesi 1, örn. yaklaşık
3 kW

„2“ Güç kademesi 2, örn. yaklaşık
6 kW

„3“ Kademe 1 ve 2 aynı zamanda, ör-
neğin, yaklaşık 9 kW

790B Sürekli akış tipi ısıtıcı için ikili (bivalent) sıcaklık !

Sürekli akış tipi ısıtıcı ile oda ısıtması için
sıcaklık sınırı.
Sönümlü dış hava sıcaklığı ikili (bivalent)
sıcaklık değerinin altına düştüğünde, ısı
pompası kontrol paneli sürekli akış tipi
ısıtıcıyı etkinleştirir.
Ön şart: Gerekli ısı talebi ısı pompası ve/
veya başka ısı kaynakları tarafından kar-
şılanamıyor.

Isı pompası kontrol paneli harici sürekli
akış tipi ısı üreticisini sadece aşağıdaki
koşullarda çalıştırır:
■ Sürekli akış tipi ısıtıcı ile kullanma

suyu ek ısıtması gereklidir („Sıcak su
hazırlanması için elektrikli ısıtıcıla-
rın etkinleştirilmesi 6015“).

■ Isı pompası arızalı.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

Elektrikli ek ısıtıcı parametre grubu

7907 Sürekli akış tipi ısıtıcının maks. kapasitesi!
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Servis menüsü:
1. OK + å tuşlarına aynı anda yakl.

4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Dahili hidrolik“
4. Parametreyi seçin.

7300 İnşaat kurutması için ısı pompası !

İnşaat/sıva kurutması için gerekli enerji
miktarı çok fazla olduğundan, ısı pom-
pası çoğu zaman bir sürekli akış tipi ısı-
tıcı ile birlikte kullanılır.

Uyarı
■ İnşaat/şap kurutması için bir sürekli

akış tipi ısıtıcı kullanıldığında, elektrik
tüketimi yükselir.

■ Isı pompasına havalandırma cihazı
Vitovent 300-F bağlı ise, otomatik ola-
rak „Yoğun işletmeye“ geçilir.

:
■ Isı pompası kullanıma hazır değilse

(örn. primer devre henüz hazır değil),
bu işlev „0“ olarak ayarlanmış (tesli-
mat durumu) olmalıdır.

■ Isı pompası bina kurutması/sıva kurut-
ması için kullanıldığında, özel yükler
dikkate alınmalıdır.

 / :
■ İnşaat kurutması/sıva kurutması

mümkünse ısı pompası ile yapılmalı-
dır.

Değ
er

Anlamı

„0“ Isı pompası inşaat kurutmasında/
şap kurutmasında kullanılmaz.

„1“ Isı pompası inşaat kurutmasında/
şap kurutmasında kullanılır.

7303 Şap kurutma zaman programı !

Şap kurutma için sıcaklık-zaman profili. ! Dikkat
Gidiş sıcaklıkları çok yüksek
olduğunda aşırı şap ısınması
binalarda hasara sebep olabilir.
Yerden ısıtma devresinin gidi-
şine, maksimum sıcaklık sınırlan-
dırması için bir limit termostat
monte edilmelidir.

Dahili hidrolik parametre grubu

Dahili hidrolik parametre grubu
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■ „Şap kurutma zaman prog-
ramı“ tüm ısıtma devrelerini paralel
olarak etkiler.

■ Bir sıcaklık-zaman profili etkin ise,
„Bilgi“ altında „Şap kurutma
işlevi“ işletme programı görünür. Şap
kurutma için kalan günler de gösterile-
bilir („Şap kurutma günleri“). Şap
kurutma için maks. 32 gün gösterilir.

„Vitotronic 200“ kullanım kıla-
vuzu

Uyarı
Sıcaklık-zaman profilinin etkinleşti-
rildiği gün şap kurutması yapılmaz,
şap kurutması sadece 31 gün etkin-
dir.
 

■ Bir elektrik kesintisinden veya kontrol
paneli kapatıldıktan sonra, seçilmiş
olan sıcaklık-zaman profili devam
eder.

■ Sıcaklık-zaman profili tamamlandık-
tan sonra veya sıcaklık-zaman profili
„0“ üzerinden iptal edilirse, ısı pompası
daha önce ayarlanmış olan işletme
programı ile devam eder.

■ Sıcaklık-zaman profilleri 7 - 12 ile
maks. gidiş sıcaklığı kontrol edilir.

■ Sıcaklık-Zaman profili üzerinden daha
yüksek bir değer elde edilmesine
rağmen, ısıtma devresinin istenen
gidiş sıcaklığı değeri „Isıtma devresi
maks. gidiş sıcaklığı 200E“ ile sınır-
landırılır.

■ Şap kurutması için bir sürekli akış tipi
ısıtıcı kullanıldığında, elektrik tüketimi
yükselir.

Uyarı
EN 1264-4 göz önünde bulundurulmalı-
dır. Kazan tesisat firması tarafından
hazırlanacak olan protokolde ısıtma ile
ilgili olarak şu bilgiler bulunmalıdır:
■ Her gidiş suyu sıcaklığı için ısıtma veri-

leri
■ Ulaşılabilen maksimum sıcaklık
■ Teslimattaki işletme durumu ve dış

hava sıcaklığı

Değ
er

Sıcaklık-zaman profili
A Gidiş sıcaklığı
B Günler

„0“ Sıcaklık-zaman profili yok
Çalışmakta olan bir profil iptal edi-
lir ve ısıtma veya soğutma işlet-
mesine devam edilir.

„1“ Sıcaklık-zaman profili( 1
(EN 1264-4'e göre)

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

„2“ Sıcaklık-zaman profili 2 (ZV
Parke ve Döşeme Tekniği'ne
göre)

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

Dahili hidrolik parametre grubu

7303 Şap kurutma zaman programı ! (devam)
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Değ
er

Sıcaklık-zaman profili
A Gidiş sıcaklığı
B Günler

„3“ Sıcaklık-zaman profili 3
(ÖNORM'ye göre)

B

A

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

„4“ Sıcaklık-zaman profili 4

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

„5“ Sıcaklık-zaman profili 5

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

Değ
er

Sıcaklık-zaman profili
A Gidiş sıcaklığı
B Günler

„6“ Sıcaklık-zaman profili 6

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

„7“ Sabit değer sıcaklık programı
Süre: 5 gün

„8“ Sabit değer sıcaklık programı
Süre: 10 gün

„9“ Sabit değer sıcaklık programı
Süre: 15 gün

„10“ Sabit değer sıcaklık programı
Süre: 20 gün

„11“ Sabit değer sıcaklık programı
Süre: 25 gün

„12“ Sabit değer sıcaklık programı
Süre: 30 gün

Dahili hidrolik parametre grubu

7303 Şap kurutma zaman programı ! (devam)
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Oda sıcaklığı veya dış hava sıcaklığı
değerlerinden bağımsız olarak, ısı pom-
pası harici olarak talep edildiğinde,
sekonder devrenin istenen gidiş sıcaklığı
değeri.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

730D 3 yollu ısıtma/Sıcak su yön değiştirme ventilinin etkinleş-
tirilmesi !

Kullanma suyu ısıtması ile ısıtma işlet-
mesi dönüşümü için sekonder devrede
bir pompa ve bir 3 yollu vana kullanılı-
yorsa, „Mahal ısıtması/ sıcak su 3
yollu değiştirme ventilinin etkinleşti-
rilmesi 730D“„1“ olarak ayarlanabilir.
2 pompa kullanıldığında (sekonder
pompa ve boyler ısıtması sirkülasyon
pompası) bu parametre „0“ olarak ayar-
lanmalıdır.

Değ
er

Anlamı

„0“ 3 yollu değiştirme ventili yok, kul-
lanma suyu ısıtması, hidrolik ola-
rak mahal ısıtmasından ayrı bir
şekilde, boyler ısıtması sirkülas-
yon pompası (ısıtma suyu tarafı)
üzerinden ısıtılır, kullanma suyu
ısıtmasında sekonder pompa ça-
lışmaz.

„1“ 3 yollu değiştirme ventili mevcut,
sekonder pompa kullanma suyu
ısıtmasında çalışır.

7340 Sekonder pompanın çalışma şekli !

Sekonder pompaya kumanda.

Dahili hidrolik parametre grubu

730C Harici talep için istenen gidiş sıcaklığı değeri !
56
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Değ
er

Anlamı

„0“ PWM sinyali üzerinden kumanda
edilmez, örn. standart sirkülas-
yon pompasında (kademeli).

„1“ Standart işletme: AÇ/KAPAT,
PWM sinyali üzerinden kumanda
edilir.

„2“ Sabit olarak verilmiş bir devir sa-
yısı üzerinden çalıştırma: PWM
sinyali paneli üzerinden kontrol.

„3“ Devir kontrollü işletme: PWM sin-
yali üzerinden kumanda, devir
güç düzenleme (PID düzenleyici)
üzerinden ayarlanır ve sekonder
devrede sabit bir sıcaklık değişimi
elde edilir.

„4“ Devir kontrollü işletme: Modbus
üzerinden kumanda, devir güç
düzenleme (PID düzenleyici)
üzerinden ayarlanır ve sekonder
devrede sabit bir sıcaklık değişimi
elde edilir.

7340 Sekonder pompa 2'nin çalışma şekli  !

Isı pompası 2. kademesi için sekonder
pompaya kumanda edilmesi .

Değ
er

Anlamı

„0“ PWM sinyali üzerinden kumanda
edilmez, örn. standart sirkülas-
yon pompasında (kademeli).

„1“ -
„3“

Ayar yapılmaz.

„4“ Devir kontrollü işletme: Modbus
üzerinden kumanda, devir güç
düzenleme (PID düzenleyici)
üzerinden ayarlanır ve sekonder
devrede sabit bir sıcaklık değişimi
elde edilir.

Dahili hidrolik parametre grubu

7340 Sekonder pompanın çalışma şekli ! (devam)
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Primer pompa veya fandan PWM sinyali
bağlantısı

Değ
er

Anlamı

„0“ PWM sinyali üzerinden kumanda
edilmez, örn. standart sirkülas-
yon pompasında (kademeli).

„1“ Düzenleyici veya sensör devre
kartından PWM sinyali (Fiş
a:DA).

„2“ Modbus üzerinden kontrol.
„3“ EEV düzenleyiciden analog geri-

lim sinyali (0 - 10 V).

7401 Primer kaynak kontrol stratejisi !  / 

Sadece devir kontrollü fanlar ve primer
pompalar için („Primer kaynağın
işletme türü 7400“ „1“ - „3“).

Değ
er

Anlamı

„0“ Sabit bir devir sayısında kontrol
„1“ Devir sayısı kontrolü kompresö-

rün güç tanım eğrisine bağlı.
„2“ Devir sayısı kontrolü dış hava sı-

caklığı-kompresör gücü tanım
eğrisi alanına bağlıdır.

„3“ Devir sayısı kontrolü primer giriş
ve primer çıkış sıcaklıkları arasın-
daki farka bağlıdır.

Dahili hidrolik parametre grubu

7400 Primer kaynağın çalışma şekli !  / 
56

24
 0

70
 T

R

 



212

Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Isıtma suyu deposu“
4. Parametreyi seçin.

7200 Isıtma suyu deposu/denge kabının etkinleştirilmesi !

Bu fonksiyon sadece 1 ve 2 numaralı
sistem şemaları ile kullanılabilir

Uyarı
3 - 10 arasındaki sistem şemalarında bir
ısıtma suyu deposu gereklidir ve ayar-
lanmıştır.

Değ
er

Anlamı

„0“ Isıtma suyu deposu veya denge
kabı yok.

„1“ Isıtma suyu deposu veya denge
kabı var.

7202 Isıtma suyu deposu için sabit değer işletme durumundaki
sıcaklık !

Bu sıcaklık „Maksimum ısıtma suyu
deposu sıcaklığı 7204“ üzerinde ayar-
lanamaz.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

7203 Isıtma suyu deposu ısıtma histerisi !

Ayarlanmış olan değer ile, ısıtmanın
ısıtma suyu deposunun istenen sıcaklık
değerinden olan hangi sapma değerinde
(işletme durumuna bağlı) başlayacağı
belirlenir.

Uyarı
Bu işlevin Sistem şeması 1 ve 2'de kul-
lanılabilmesi için daha önce „Isıtma
suyu deposu 7200“ için „1“ değeri
ayarlanmış olmalıdır.

t

A İstenen ısıtma suyu deposu
sıcaklığı

B Açma histerisi

Isıtma suyu deposu parametre grubu

Isıtma suyu deposu parametre grubu
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C Isıtma suyu deposu ısıtması
KAPALI

D Isıtma suyu deposu ısıtması AÇIK

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

7204 Maks. ısıtma suyu deposu sıcaklığı !

Ayarlanmış olan sıcaklık değerine eri-
şildiğinde, ısıtma suyu deposunun ısıtıl-
ması kesilir.

Uyarı
■ Bu işlevin Sistem şeması 1 ve 2'de

kullanılabilmesi için daha önce
„Isıtma suyu deposu 7200“ için
„1“ değeri ayarlanmış olmalıdır.

■ Burada verilen değer „maks. istenen
gidiş sıcaklığı 200E“ değerinin
altında ise, bağlı olan ısıtma devresi
daha yüksek bir ısı talebinde hesap-
lanmış olan gidiş sıcaklığı ile beslene-
meyebilir.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

7208 Isıtma suyu deposu için sabit değer işletme durumu
sıcaklık sınırı !

Sönümlemeli dış hava sıcaklığı (uzun
dönem ortalaması) bu sıcaklık sınırının
üzerinde ise, ısı pompası kontrol paneli
„Sabit değer“ işletme durumunu bloke
eder (örn. yaz aylarında). Isıtma suyu
deposu bu durumda sadece işletme
durumu „Normal“ için istenen sıcaklık
değerine kadar ısıtılır.
Bu sıcaklık sınırı yeniden 0,5 K (histeri)
üzerine çıktığında, ısıtma suyu deposu
otomatik olarak „Sabit değer“ işletme
durumu ile çalışmaya devam eder.

Uyarı
Bu işlevin Sistem şeması 1 ve 2'de kul-
lanılabilmesi için daha önce „Isıtma
suyu deposu 7200“ için „1“ değeri
ayarlanmış olmalıdır.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

Isıtma suyu deposu parametre grubu

7203 Isıtma suyu deposu ısıtma histerisi ! (devam)
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Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“
3. „Isıtma devresi 1“

ya da
„Isıtma devresi 2“
ya da
„Isıtma devresi 3“
ya da
„Ayrı bir soğutma devresi“

4. Parametreyi seçin.

Uyarı
Isıtma devreleri 1, 2 ve 3 parametre
gruplarındaki parametreler aynıdır.

Isıtma devrelerine nasıl dağıtıldıkları
parametre kodunun ilk rakamına göre
belirlenir:
2xxx ısıtma devresi 1 için (A1 karışım

vanası yok)
3xxx ısıtma devresi 2 için (M2 karışım

vanalı)
4xxx ısıtma devresi 3 için (M3 karışım

vanalı)

İlgili ısıtma devresinin parametreleri
sadece, ait oldukları ısıtma devreleri sis-
tem şemasına dahil ise, kontrol pane-
linde ayarlanabilir.

2000 Normal oda sıcaklığı

Dış hava kompanzasyonlu veya oda
sıcaklığına bağlı ısıtma veya soğutma
işletmesi için istenen oda sıcaklığı değeri
(normal oda sıcaklığı).

Kullanma kılavuzu

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

2001 Düşümlü oda sıcaklığı

Düşümlü ısıtma işletmesi için istenen
oda sıcaklığı değeri (düşümlü oda
sıcaklığı).

Kullanma kılavuzu

Uyarı
„Düşümlü oda sıcaklığı 2001“ maks.
değeri „Normal oda sıcaklığı
2000“ güncel değerinin 1 K altındadır.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

Isıtma devreleri/soğutma devresi parametre grubu

Isıtma devresi/soğutma devresi parametre grubu
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Her ısıtma/soğutma devresinde bir
Vitotrol 200A veya Vitotrol 300B (entegre
edilmiş oda sıcaklık sensörü ile) uzaktan
kumanda kullanılabilir.

„Vitotrol“ montaj ve servis kıla-
vuzu

Uyarı
■ Uzaktan kumandanın oda sıcaklık

sensörü bir ısıtma/soğutma devresinin
oda sıcaklığına bağlı olarak çalıştırıl-
masında kullanılacak ise, „Oda
sıcaklığına bağlı işletme 200B“ için
„0“ ayarlanmamalıdır.

■ Vitotrol 300B ile 3 adete kadar ısıtma
devresi ve ayrı soğutma devresine
kumanda edilebilir. Vitotrol 300B için
kullanılacak olan „Uzaktan kumanda
2003, 3003, 4003“ ve/veya „Soğutma
devresi uzaktan kumandası
7116“ parametrelerini „1“'e ayarlayın.

Değ
er

Anlamı

„0“ Uzaktan kumanda etkin değil.
„1“ Seçilen ısıtma/soğutma devresi

için uzaktan kumanda mevcut ve
etkinleştirilmiş. Oda sıcaklık sen-
sörü etkin.

Uyarı
Vitotrol 300B'ye harici bir oda sı-
caklık sensörü bağlı ise,
Vitotrol'un içinde bulunan sıcaklık
sensörü kullanılmaz.
 

Uyarı
Isı pompasının „Manuel işletme“ aya-
rında (kullanma kılavuzuna bakınız)
uzaktan kumandalar işlevsizdir.

2006 Isıtma tanım eğrisinin seviyesi

Kullanma kılavuzu

Gidiş sıcaklıkları için ısıtma tanım eğrile-
rinden hesaplanan değerler doğrudan
ısıtma devreleri için istenen değerler ola-
rak alınır.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

2007 Isıtma tanım eğrisinin eğimi

Kullanma kılavuzu

Isıtma devreleri/soğutma devresi parametre grubu

2003 Uzaktan kumanda !
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Gidiş sıcaklıkları için ısıtma tanım eğrile-
rinden hesaplanan değerler doğrudan
ısıtma devreleri için istenen değerler ola-
rak alınır.

200A Oda sıcaklık kontrolünün etkisi !

Oda sıcaklık sensörünün dış hava kom-
panzasyonlu işletmede ısıtma devresi-
nin istenen gidiş sıcaklık değerine etkisi.
İstenen oda sıcaklığı değerinin mevcut
değere olan her Kelvin farkında, istenen
gidiş sıcaklığı değeri verilen değere uya-
rılır.

Ön şart:
■ Oda sıcaklık sensörü mevcut („Uzak-

tan kumanda 2003“).
■ Oda sıcaklığına bağlı işletme etkin

(„Oda sıcaklığına bağlı işletme
200B“).

Örnek:
■ İstenen oda sıcaklık değeri = 20 °C
■ Mevcut oda sıcaklık değeri = 18 °C

■ ⇒ İstenen oda sıcaklık değeri ile mev-
cut değer arasındaki fark = 2 K

■ „Oda sıcaklığına bağlı işletmenin
etkisi 200A“ = 15 (≙ 0 - 1,5)

■ İstenen gidiş sıcaklığı değerinin uyar-
lanması 2 K · 1,5 = 3 K

Uyarı
Ayar değeri „0“ ile oda sıcaklığına bağlı
işletme kapatılır.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1

200B Oda sıcaklığına bağlı işletme !

Oda sıcaklık sensörü („Uzaktan
kumanda 2003“) ile bağlantılı olarak.

Uyarı
Bir Vitotrol 300B birden fazla ısıtma/
soğutma devresi için kullanılacaksa, bu
parametre sadece uzaktan kumandanın
yerleştirildiği alanda bulunan ısıtma/
soğutma devreleri için etkinleştirilmeli-
dir.

Değ
er

Anlamı

„0“ Oda etkisiz dış hava kompanzas-
yonlu kontrol. İstenen gidiş suyu
sıcaklığı düzeltilmez.

„1“ Oda sıcaklığına bağlı dış hava
kompanzasyonlu işletme sadece
„Düşümlü“ işletme türü içindir.

Isıtma devreleri/soğutma devresi parametre grubu

2007 Isıtma tanım eğrisinin eğimi (devam)
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Değ
er

Anlamı

„2“ Oda sıcaklığına bağlı dış hava
kompanzasyonlu işletme sadece
„Normal“ işletme türü içindir.

„3“ Oda sıcaklığına bağlı dış hava
kompanzasyonlu işletme „Dü-
şümlü“ ve „Normal“ işletme du-
rumları içindir.

200E Maks. ısıtma devresi gidiş sıcaklığı !

Dış hava sıcaklığı, seçilen ısıtma devre-
sinin istenen oda sıcaklığı değeri ve
ısıtma tanım eğrisinden hesaplanan iste-
nen gidiş sıcaklığı değeri bu parametre
ile maksimum bir değer ile sınırlanır.

 / : Karışım vanasız ısıtma devresi
A1/ID1'de ısı pompası kısıtlı
modülasyon özelliklerinden
dolayı dönüş sıcaklığını kontrol
eder. İstenen dönüş sıcaklığı
değeri istenen gidiş sıcaklık
değerinden 5 K çıkartılarak elde
edilir.

: Gidiş veya dönüş sıcaklığında
kontrol mümkündür.

Uyarı
■ Isı pompası kontrol paneli bu parame-

tre ile sadece istenen değeri sınırlan-
dırdığından, maksimum sıcaklık sınır-
landırması için bir yerden ısıtma dev-
resi gidişine bir maksimum sıcaklık
sınırlayıcı (aksesuar) takılmalıdır.

■ Bir havalandırma ısıtma devresi üze-
rinden oda ısıtmasında bu değeri
tüm ısıtma devreleri için 57 °C üze-
rinde ayarlamayın.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

2022 Parti işletmesi oda sıcaklığı

Parti işletmesi için istenen oda sıcaklığı
değeri.

Kullanma kılavuzu

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

Isıtma devreleri/soğutma devresi parametre grubu

200B Oda sıcaklığına bağlı işletme ! (devam)
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Servis menüsü:
1. OK + å tuşlarına aynı anda yakl.

4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Soğutma“
4. Parametreyi seçin.

7100 Soğutma işlevi !

Değ
er

Anlamı

„0“ Soğutma yok.
„1“ NC-Box ile „natural cooling“,

karışım vanası (aksesuar) yok.
„2“ NC-Box ile „natural cooling“,

karışım vanası (aksesuar) ile.
„3“ „active cooling“

Uyarı
Kompresör „active cooling“ mo-
dunda çalıştığından, bu işlev te-
sis işleticisi tarafından ayrıca et-
kinleştirilmelidir (kullanma kılavu-
zuna bakınız).
 

7101 Soğutma devresi !

Bu parametre ile, soğutmanın ısıtma
devrelerinden biri üzerinden mi, yoksa
ayrı bir soğutma devresi üzerinden mi
yapılacağı tespit edilir.

Değ
er

Anlamı

„1“ Isıtma devresi A1/ID1 üzerinden
soğutma

„2“ Isıtma devresi M2/ID2 üzerinden
soğutma

„3“ Isıtma devresi M3/ID3 üzerinden
soğutma

„4“ Ayrı bir soğutma devresi SSD
üzerinden soğutma

Soğutma parametre grubu

Soğutma parametre grubu
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Uyarı
Soğutma işletmesi birden fazla ısıtma
veya soğutma devresinde mümkün
değil.

7102 Ayrı soğutma devresinde oda sıcaklığı istenen değeri

„Vitotronic 200“ kullanım kıla-
vuzu

Ön şart:
■ Oda sıcaklık sensörü (örn. F16,

düzenleyici ve sensör devre kartında)
bağlı.

■ „Soğutma devresi 7101“ „4“ üze-
rinde.

Uyarı
Bir ısıtma/soğutma devresi üzerinden
soğutmada istenen oda sıcaklığı değeri
„Normal oda sıcaklığı 2000“ üzerinden
belirlenir.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

7103 Min. soğutma gidiş sıcaklığı!

Dış hava ve oda sıcaklıklarından dolayı,
soğutma tanım eğrisine göre veya oda
sıcaklığına bağlı kontrolde burada veri-
len değerden daha düşük bir istenen
gidiş sıcaklığı değeri elde edildiğinde,
gidiş sıcaklığı bu değere göre kontrol
edilir.
Bu değer ile sadece istenen gidiş
sıcaklığı değeri sınırlandırılır.

Uyarı
Burada verilen izin verilen min. istenen
gidiş sıcaklığı değeri hem bir ısıtma dev-
resindeki soğutma işletmesi ve hem de
ayrı bir soğutma devresi için geçerlidir.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

7104 Soğutma devresi oda sıcaklık kontrolünün etkisi !

Bu değer ne kadar yüksek seçilirse, dış
hava kompanzasyonlu kontrolde oda
sıcaklığının, soğutma devresinin istenen
gidiş sıcaklığı değerine etkisi de o kadar
fazla olur.
Ön şart:

Oda sıcaklık sensörü bağlı (örn. Vitotrol
üzerinden).

Örnek:
Bkz. „Oda sıcaklığına bağlı işletme
etkisi 200A“.

Soğutma parametre grubu

7101 Soğutma devresi ! (devam)
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Uyarı
Ayar değeri „0“ ile oda sıcaklığına bağlı
işletme kapatılır.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1

7106 Ayrı soğutma devresi oda sıcaklık sensöründe sıra-
lama !

Ayrı soğutma devresinin oda sıcaklığına
bağlı olarak kontrolü için hangi oda
sıcaklık sensörünün kullanılacağı bu
parametre ile belirlenir.
Isıtma/soğutma devreleri A1/ID1, M2/
ID2 ve M3/ID3'ün oda sıcaklık sensörleri
Vitotrol 300B'ye monte edilmiş veya
bağlanmıştır.

Değ
er

Anlamı

„0“ Doğrudan ısı pompası kontrol pa-
neline bağlı olan oda sıcaklık sen-
sörü (F16 bağlantısı düzenleyici
ve sensör devre kartına)

„1“ A1/ID1 oda sıcaklık sensörü kul-
lanılıyor (Vitotrol 300B'ye monte
edilmiş veya bağlanmış, „Uzak-
tan kumanda 2003“ ayarı
„1“ üzerinde).

„2“ M2/ID2 oda sıcaklık sensörü kul-
lanılıyor (Vitotrol 300B'ye monte
edilmiş veya bağlanmış, „Uzak-
tan kumanda 3003“ ayarı
„1“ üzerinde).

„3“ M3/ID3 oda sıcaklık sensörü kul-
lanılıyor (Vitotrol 300B'ye monte
edilmiş veya bağlanmış, „Uzak-
tan kumanda 4003“ ayarı
„1“ üzerinde).

„4“ Vitotrol 300B'nin oda sıcaklık
sensörü sadece ayrı soğutma
devresi için kullanılır („Soğutma
devresi uzaktan kumandası
7116“ „1“ üzerinde).

Uyarı
Vitotrol 300B'ye harici bir oda sıcaklık
sensörü bağlı ise, Vitotrol'un içinde bulu-
nan sıcaklık sensörü kullanılmaz.

Soğutma parametre grubu

 7104 Soğutma devresi oda sıcaklık kontrolünün… (devam)
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Soğutma tanım eğrisinden hesaplanan
gidiş sıcaklığı değeri soğutma devresi
için doğrudan istenen değer olarak kabul
edilir.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

7111 Soğutma tanım eğrisi eğimi !

1,2

30 25 2035
Dış hava sıcaklığı (°C)

G
id

iş
 s

ıc
ak

lığ
ı (

ºC
)

1

5

10

15

20

1,4 1,6

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1,8 2,0 2,2 3,43,02,6

Soğutma tanım eğrisi eğimi

İstenen oda sıcaklığı değeri = 20 °C için soğutma tanım eğrisi.

Soğutma tanım eğrisinden hesaplanan
gidiş sıcaklığı değeri soğutma devresi
için doğrudan istenen değer olarak kabul
edilir.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1

7116 Soğutma devresi uzaktan kumandası !

Vitotrol 300B uzaktan kumanda (oda
sıcaklık sensörlü) ayrı soğutma devresi
için kullanılabilir.

„Vitotrol“ montaj ve servis kıla-
vuzu

„Ayrı soğutma devresi oda sıcaklık
sensörü sıralaması 7106“ ile ayrı
soğutma devresinin oda sıcaklığına
bağlı olarak kontrolünde hangi oda
sıcaklık sensörünün kullanılacağı teapit
edilir.

Soğutma parametre grubu

7110 Soğutma tanım eğrisi seviyesi !
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Değ
er

Anlamı

„0“ Uzaktan kumanda etkin değil.
„1“ Uzaktan kumanda mevcut ve et-

kin.

Uyarı
Isı pompasının „Manuel işletme“ aya-
rında (kullanma kılavuzuna bakınız)
uzaktan kumandalar işlevsizdir.

7120 Soğutma suyu deposunun etkinleştirilmesi  !

: Hidrolik olarak NC/AC kutusuna
paralel soğutma suyu deposu
soğutma işletmesinde soğutma
devrelerinden ısı alır, ısıtma
işletmesinde primer kaynak ola-
rak çalışır.

/ : Hidrolik olarak ısıtma suyu
deposuna paralel olan soğutma
suyu deposu, soğuğu depolar,
soğutma işletmesinde çalışma
süresini uzatır.

Değ
er

Anlamı

„0“ Soğutma suyu deposu mevcut
değil.

„1“ Soğutma suyu deposu etkin.

71FE Active Cooling etkinleştirme

Isı pompasının aktif soğutma işletmesini
çalıştırması için, bir kez etkinleştirilmeli-
dir.

Kullanma kılavuzu

Soğutma parametre grubu

7116 Soğutma devresi uzaktan kumandası ! (devam)
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Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Havalandırma“
4. Parametreyi seçin.

7D00 Vitovent'in etkinleştirilmesi !

Vitovent 300-F'nin ısı pompası ile çalış-
tırmak için etkinleştirilmesi.
Ön şart:
Vitovent 300-F ısı pompasına Modbus
üzerinden bağlanır.

Uyarı
Havalandırmanın diğer tüm parametre-
leri bu parametre „1“ olarak ayarlandı
ise, görünür.

Değe
r

Anlamı

„0“ Vitovent 300-F etkinleştirilmedi.
„1“ Vitovent 300-F etkinleştirildi.

7D01 Elektrikli ön ısıtıcının etkinleştirilmesi !

Elektrikli ön ısıtıcının (aksesuar)
Vitovent 300-F'nin donma koruması için
etkinleştirilmesi.
Ön şart:
Elektrikli ön ısıtıcı Vitovent 300-F'nin
düzenleyici devre kartına bağlı.

Değe
r

Anlamı

„0“ Ön ısıtıcı etkinleştirilmedi.
„1“ Kompresör etkinleştirildi.

7D02 Hidrolik ek ısıtıcının etkinleştirilmesi !

Hidrolik ön ısıtıcının (aksesuar)
Vitovent 300-F üzerinden oda ısıtması
için etkinleştirilmesi.
Ön şart: Hidrolik ek ısıtıcı ısıtma devresi
A1/ID1 üzerinden ısı pompasına bağlı
(havalandırma ısıtma devresi).

Değe
r

Anlamı

„0“ Ek ısıtıcı etkinleştirilmedi.
„1“ Ek ısıtıcı etkinleştirildi.

Havalandırma parametre grubu

Havalandırma parametre grubu
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Vitovent 300-F ile işletmede oda havası
nem kontrolünün etkinleştirilmesi.
Ön şart:
CO2/nem ölçer (aksesuar)
Vitovent 300-F düzenleyici devre kartına
bağlıdır.
„Normal“ işletme durumu etkin ise,
hava debisi havadaki nem oranına bağlı
olarak ayarlanır. Kontrol sınırları
„Düşümlü “ve „Yoğun“ işletme durum-
larının kontrol sınırlarıdır.

Değe
r

Anlamı

„0“ Hava nem oranı kontrolü etkin
değil.

„1“ Hava nem oranı kontrolü etkin.

7D06 CO2 sensörünün etkinleştirilmesi  !

Vitovent 300-F ile işletmede CO2 kon-
santrasyonu kontrolünün etkinleştiril-
mesi.
Ön şart: CO2konsantrasyonu/nem ölçer
(aksesuar) Vitovent 300-F düzenleyici
devre kartına bağlı.
„Normal“ işletme durumu etkin ise,
hava debisi CO2 konsantrasyonuna
bağlı olarak ayarlanır. Kontrol sınırları
„Düşümlü “ve „Yoğun“ işletme durum-
larının kontrol sınırlarıdır.

Değe
r

Anlamı

„0“ CO2 konsantrasyonu kontrolü et-
kin değil.

„1“ CO2 konsantrasyonu kontrolü et-
kin.

7D08 İstenen tahliye havası sıcaklık değeri

Havalandırma işletmesi için istenen tah-
liye havası sıcaklığı.
Tahliye havası sıcaklıkları > „İstenen
tahliye havası değeri 7D08“ artı 1 K
ise, pasif soğutma için by-pass etkinleş-
tirilebilir. Dış hava karşı akım eşanjörü
üzerinden yönlendirilmez.

Pasif soğutma için diğer koşullar:
■ dış hava sıcaklığı (eşanjöre hava

girişi) < tahliye havası sıcaklığı eksi
4 K

■ ve
giriş havası sıcaklığı > „Minimum
giriş havası sıc. by-pass 7D0F“ eksi
1,5 K

■ ve

Havalandırma parametre grubu

7D05 Nem sensörünün etkinleştirilmesi  !
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dış hava sıcaklığı (eşanjöre hava
girişi) > „Minimum giriş havası sıc.
by-pass 7D0F“ artı 1,5 K

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

7D0A Debi düşümlü havalandırma  !

Havalandırma zaman programındaki
„Düşümlü“ işletme durumu için istenen
debi değeri (havalandırma kademesi

2 ).

Binaya ve planlamaya bağlı olan ayar
bilgileri:
■ 85 m3/sa ile „Anma havalandırma

debisi 7D0B“ ortasında.
■ ya da

„Anma havalandırma debisi
7D0B“ değerinden yaklaşık % 30
daha az.

Ayar değeri m3/h

7D0B Nominal havalandırma debisi !

Havalandırma zaman programındaki
„Normal“ işletme durumu için istenen
debi değeri (havalandırma kademesi

3 ).

Burada planlamadan alınan boyutlan-
dırma debisi ayarlanır.

Ayar değeri m3/h

7D0C Yoğun havalandırma debisi !

Havalandırma zaman programındaki
„Yoğun“ işletme durumu için istenen
debi değeri (havalandırma kademesi

4 ).

Binaya ve planlamaya bağlı olan ayar
önerileri:
■ „Anma havalandırma debisi

7D0B“ ile 280 m3/sa ortasında.
■ ya da

„Anma havalandırma debisi
7D0B“ değerinden yaklaşık % 30
daha fazla.

Havalandırma parametre grubu

7D08 İstenen tahliye havası sıcaklık değeri (devam)
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Ayar değeri m3/h

7D0F By-pass için min. giriş sıcaklığı

Besleme borularında istenmeyen
yoğuşma suyu oluşumunun önlenmesi
içini pasif soğutma için by-pass, sadece
giriş havası sıcaklığı > „Min. giriş sıc.
by-pass 7D0F“ eksi 1,5 K ve dış hava
sıcaklığı (eşanjör hava girişi) > „Min
giriş sıc. by-pass 7D0F“ artı 1,5 K ise
etkinleştirilir.

Pasif soğutma için diğer koşullar:
■ Dış hava sıcaklığı (eşanjöre hava

girişi) < Tahliye havası sıcaklığı eksi
4 K

■ ve
tahliye havası sıcaklığı > „Istenen
tahliye havası sıcaklığı değeri
7D08“ artı 1 K

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 °C

7D18 Fanın çalışması için CO2 değeri  !

Oda içindeki CO2 konsantrasyonu belir-
tilen sınırı geçerse, havanın debisi yük-
seltilir. Bu sınırın altına düşüldüğünde,
hava debisi düşürülür.
Kontrol sınırları „Düşümlü “ve
„Yoğun“ işletme durumlarının kontrol
sınırlarıdır.

Ön şart:
■ CO2/nem ölçer (aksesuar)

Vitovent 300-F düzenleyici devre kar-
tına bağlı („CO2 sensörünün etkin-
leştirilmesi 7D06“ „1“ üzerinde)

■ Havalandırma zaman programında
„Normal“ işletme durumu etkin.

Ayar değeri ppm (parts per million)

7D18 Fanın çalışması için nem değeri  !

Oda içindeki nem oranı belirtilen sınırı
geçerse, havanın debisi yükseltilir. Bu
sınırın altına düşüldüğünde, hava debisi
düşürülür.
Kontrol sınırları „Düşümlü “ve
„Yoğun“ işletme durumlarının kontrol
sınırlarıdır.

Ön şart:
■ CO2/nem ölçer (aksesuar)

Vitovent 300-F düzenleyici devre kar-
tına bağlı („Nem ölçerin etkinleştiril-
mesi 7D05“ „1“ üzerinde)

■ Havalandırma zaman programında
„Normal“ işletme durumu etkin.

Havalandırma parametre grubu

7D0C Yoğun havalandırma debisi ! (devam)
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Ayar değeri (%)

7D1A Havalandırma donma koruması aralığı süresi !

Fanlar donma koruması koşullarından
dolayı kapatıldı ise, yeniden çalışmaları
için belirtilen süre geçmelidir. Tekrar
çalışması için dış hava sıcaklığı 3 °C'nin
üzerinde olmalıdır.

Ayar değeri (dak)

7D1B Sürekli yoğun işletme !

Isı pompası kontrol panelinde „Yoğun
işletme“ ayarlandı ise, kontrol paneli
belirtilen sürenin sonunda otomatik ola-
rak en son seçilmiş olan işleve veya en
son seçilmiş olan işletme programına,
örn. „Tatil programı“ veya „Otomatik
havalandırma“ya geçer.

Uyarı
Daha önce „Tasarruf işletmesi“ ekin
idiyse, kontrol paneli „Otomatik hava-
landırmayı“ çalıştırır. 

Ayar değeri (dak)

7D1D Oda sıcaklığı mevcut değeri kaynağı !

Oda ısıtması için oda sıcaklık sensörü
havalandırma ısıtma devresi A1/ID1
üzerinden („Hidrolik ek ısıtma kaydını
etkinleştirme 7D02“ „1“ üzerinde).
■ Oda sıcaklığına bağlı dış hava kom-

panzasyonlu işletme („Oda
sıcaklığına bağlı işletme 200B“ „1“,
„2“ veya „3“

■ Oda sıcaklığına bağlı çalışan kontrol
paneli

Değe
r

Anlamı

„0“ Havalandırma cihazının tahliye
havası sıcaklık sensörünün kul-
lanılması.

„1“ Vitotrol 300B oda sıcaklık sensö-
rünün kullanılması.

Havalandırma parametre grubu

7D18 Fanın çalışması için nem değeri  ! (devam)
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Odalar belirtilen ısıtma devresi üzerin-
den ısıtıldığında, by-pass açılmaz.
Bu sayede ısıtma sistemi tarafından veri-
len ısının by-pass üzerinden dışarıya
verilmesi önlenir.

Pasif soğutmanın çalışmadığı diğer
koşullar:
■ „İstenen tahliye havası sıcaklık

değeri 7D08“ „Normal oda sıcaklık
değerinden 2000“ 4 K daha düşük
olarak ayarlanmıştır.

■ Havalandırma cihazının donma koru-
ması etkin veya bir sensör arızası var.

Değ
er

By-
pass
klapesi
açılabi-
lir

By-pass klapesi
aşağıdaki ısıtma
devreleri üzerinden
oda ısıtmasında ka-
palı

A1/
ID1

M2/
ID2

M3/
HK3

„0“ X ― ― ―
„1“ ― X ― ―
„2“ ― ― X ―
„3“ ― X X ―
„4“ ― ― ― X
„5“ ― X ― X
„6“ ― ― X X
„7“ ― X X X

7D27 Kumanda geriliminin ayarlanması !

Giriş ve tahliye havaları arasındaki
basınç farklarını karşılamak için, fanlar-
dan birinin deviri diğerlerine göre yüksel-
tilebilir. Bunun için fanın kontrol gerilimi
daimi olarak burada verilen değere ekle-
nir.

Ayar değeri 1 ≙ 0,01 V

7D27 Fan kumanda geriliminin ayarlanması !

Basınç farklarını karşılamak için deviri
„Kontrol gerilimi ayarı 7D27“ kadar
yükseltilecek olan fan.

Uyarı
Denge bozulmalarını önlemek için aynı
zamanda seçilmemiş olan fanın kontrol
gerilimi 10 V eksi „Kontrol gerilimi
ayarı 7D27“ ile sınırlanır. Böylece maks.
debi de bu duruma uygun olarak azalır.

Değe
r

Anlamı

„0“ Giriş havası fanı
„1“ Atık hava fanı

Havalandırma parametre grubu

7D21 By-pass klapesi kilitleme ısıtma devresi !
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Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Fotovoltaik“
4. Parametreyi seçin.

7E00 PV enerji tüketiminin etkinleştirilmesi !

Fotovoltaik sisteminin elektrik akımı ile
kendi enerjisi tüketme etkinleştirilir.

Kendi enerjisini tüketme aşağıdaki
koşulların tümü geçerli olduğunda etkin-
dir.
■ „PV enerji tüketiminin etkinleştiril-

mesi 7E00“ „1“ üzerinde.
■ En az bir işlev, örn. kullanma suyu ısıt-

ması, kendi enerjisini tüketmek için
etkinleştirildi (örn. „Sıcak su hazır-
lama için enerji tüketimi etkinleş-
tirme 7E11“ „1“ üzerinde).

■ Şebekeye verilen elektrik gücü belirli
bir süre için ısı pompasının elektrik
gücünden daha yüksek.

■ „Stand-by işletme“ ve „Tatil prog-
ramı“ etkin değil.

Değe
r

Anlamı

„0“ Kendi enerjisini tüketme etkin
değil.

„1“ Kendi enerjisini tüketme etkin.

7E10 İstenen sıcak su sıcaklığı 2 için enerji tüketimi etkinleş-
tirme

Boyler haftada bir defa fotovoltaik siste-
minin elektrik akımı ile tamamen „İste-
nen sıcak su sıcaklık değeri 2'ye
600C“ kadar ısıtılır. Bunun için sürekli
akış tipi elektrikli ısıtıcı da çalıştırılabilir.

Uyarı
■ Boylerin bu şekilde ısıtılması, sadece

ilerideki zamanda beslenen elektrik
gücünün günlük maksimum değeri
bekleniyorsa, başlar.

■ Boyler ısıtılırken fotovoltaik sisteminin
elektrik gücü yeterli değilse, bu işleme
şebekeden alınan elektrikle devam
edilir.

Fotovoltaik parametre grubu

Fotovoltaik parametre grubu
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Değe
r

Anlamı

„0“ Boylerin haftalık ısınması etkin
değil.

„1“ Boylerin haftalık ısınması etkin.

7E11 Sıcak su hazırlanması için kendi enerjisini tüketmenin
etkinleştirilmesi

Kullanma suyu ısıtması için istenen
sıcaklık değeri şebekeden alınan elektrik
akımına göre „PV sıcak su boyleri iste-
nen sıc. değeri yükseltme PV
7E21“ kadar yükselir.

Uyarı
■ Fotovoltaik sisteminde yeterli miktarda

akım varsa, ısıtmaya zaman progra-
mında ayarlanmış olan zaman aralık-
ları dışında da başlanabilir.

■ Boyler ısıtılırken fotovoltaik sistemin-
den alınan elektrik gücü artık yeterli
değilse, „PV sıcak su deposu iste-
nen sıc. değeri yükseltme PV
7E21“ artık etkin değildir. Şebekeden
alınan akımla ısıtmaya boylerdeki
sıcaklık „İstenen sıcak su sıcaklık
değerine 6000“ erişene kadar devam
edilir.

Değe
r

Anlamı

„0“ Kullanma suyu ısıtması fotovol-
taik sisteminden alınan elektrik
akımı için etkinleştirilmedi

„1“ Kullanma suyu ısıtması fotovol-
taik sisteminden alınan elektrik
akımı için etkinleştirildi.

7E12 Isıtma suyu deposu için kendi enerjisini tüketmenin etkin-
leştirilmesi

Isıtma suyu deposunu ısıtmak için iste-
nen sıcaklık değeri şebekeden alınan
elektrik akımına göre „Isıtma suyu
deposu istenen sıc. değeri yükseltme
PV 7E21“ kadar yükselir.

Fotovoltaik parametre grubu

 7E10 İstenen sıcak su sıcaklığı 2 için enerji… (devam)
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Uyarı
Boyler ısıtılırken fotovoltaik sisteminden
alınan elektrik gücü artık yeterli değilse,
„Isıtma suyu deposu istenen sıc.
değeri yükseltme PV 7E21“ artık etkin
değildir. Şebekeden alınan akımla ısıt-
maya ısıtma suyu deposundaki sıcaklık
güncel olarak etkin olan istenen değere
erişene kadar devam edilir.

Değe
r

Anlamı

„0“ Isıtma suyu deposu ısıtması fo-
tovoltaik sisteminden alınan
elektrik akımı için etkinleştirilme-
di.

„1“ Isıtma suyu deposu ısıtması fo-
tovoltaik sisteminden alınan
elektrik akımı için etkinleştirildi.

7E13 Isıtma için kendi enerjisini tüketmenin etkinleştirilmesi

İstenen oda sıcaklığı değeri („Normal
oda sıcaklığı 2000“ veya „Düşümlü
oda sıcaklığı 2001“) şebekeden alınan
elektrik akımına göre „Isıtma oda sıc.
değeri yükseltme PV 7E23“ kadar yük-
selir.

Uyarı
Isıtma suyu deposu ısıtılırken fotovoltaik
sisteminden alınan elektrik gücü artık
yeterli değilse, „İstenen oda sıc. değeri
yükseltme PV 7E23“ artık etkin
değildir.

Değe
r

Anlamı

„0“ Oda ısıtması fotovoltaik siste-
minden alınan elektrik akımı için
etkinleştirilmedi

„1“ Oda ısıtması fotovoltaik siste-
minden alınan elektrik akımı için
etkinleştirildi.

7E21 PV sıcak su boyleri istenen sıcaklık değerinin yükseltil-
mesi

Fotovoltaik sisteminden alınan akımla
kendi enerjisini kullanarak kullanma
suyu ısıtması.
Ön şart: „Sıcak su hazırlama için enerji
tüketimi etkinleştirme 7E11“ „1“ üze-
rinde.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

Fotovoltaik parametre grubu

 7E12 Isıtma suyu deposu için kendi enerjisini… (devam)
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Fotovoltaik sisteminden alınan akımla
kendi enerjisini kullanarak ısıtma suyu
deposu ısıtmada istenen sıcaklık değeri-
nin yükseltilmesi.

Ön şart: „Isıtma suyu deposu için
kendi enerjisini tüketmenin etkinleş-
tirilmesi 7E12“ „1“ konumunda.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

7E23 İstenen oda sıcaklığını yükseltme PV

Fotovoltaik sisteminden alınan akımla
kendi enerjisini kullanarak oda ısıtma-
sında istenen oda sıcaklığı değerinin
yükseltilmesi.
Ön şart: „Isıtma için enerji tüketimi
etkinleştirme 7E13“ „1“ üzerinde.

Ayar değeri 1 ≙ 0,1 K

Fotovoltaik parametre grubu

7E22 PV ısıtma suyu deposu istenen sıcaklık değerinin yükseltilmesi
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Servis menüsü:
1. OK + å tuşlarına aynı anda yakl.

4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Saat“
4. Parametreyi seçin.

7C00 - 7C06 Otomatik yaz/kış saati ayarı !

Teslimat durumunda bu ayar Mart ve
Ekim aylarının son haftasında cumarte-
sinden pazara geçildiği gece otomatik
olarak değişir. Bu ayar „Yaz saati -
Ay“, „Yaz saati - Hafta“, „Yaz saati -
Gün“, „Kış saati - Ay“, „Kış saati -
Hafta“, „Kış saati - Gün“ değiştirilebi-
lir.

Parametre Tesli-
mat du-
rumu

Ayar aralığı

„Otomatik yaz/kış saati ayarı
7C00“

„1“ „1“ Otomatik ayar değişikliği
aktif.

 „0“ Otomatik ayar değişikliği
aktif değil.

„Yaz saatinin başladığı ay
7C01“

„3“ „1“ - „12“ Ocak - Aralık arası

„Yaz saatinin başladığı hafta
7C02“

„5“ „1“ - „5“ Ayın ilk haftasından son
haftasına kadar

„Yaz saatinin başladığı gün
7C03“

„7“ „1“ - „7“ Pazartesi - Pazar arası

„Kış saatinin başladığı ay 7C04“ „10“ „1“ - „12“ Ocak - Aralık arası
„Kış saatinin başladığı hafta
7C05“

„5“ „1“ - „5“ Ayın ilk haftasından son
haftasına kadar

„Kış saatinin başladığı gün
7C06“

„7“ „1“ - „7“ Pazartesi - Pazar arası

Saat parametre grubu

Saat parametre grubu
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Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „İletişim“
4. Parametreyi seçin.

7707 Bir kaskad içerisindeki ısı pompasının numarası !

Bir kaskad içerisindeki LON üzerinden
birbirlerine bağlanan sıra ısı pompaları-
nın numaraları.
Bir LON içerisindeki numaralar sadece
bir defa verilmelidir.
Çalışma süresi kompanzasyonu ayar-
lanmadığında, bu numara ile sıra ısı
pompalarının devreye girme sırası tespit
edilebilir.

Çalışma süresi kompanzasyonu ile
burada ayarlanmış olan numaranın
çalıştırma sırasına etkisi yoktur. Bu
durumda çalışma süresi en az olan sıra
ısı pompası en önce devreye alınır.

7710 LON iletişim modülünün etkinleştirilmesi !

Değ
er

Anlamı

„0“ İletişim modülü LON etkin değil.
„1“ LON iletişim modülü etkinleştiril-

di.

7777 LON katılımcının numarası !

LON adres ayarındaki numara alanları
LON katılımcıların adresleri bir telefon
şebekesinde olduğu gibi (ülke kodu,
şehir kodu, katılımcı numarası) üç
bölümden oluşur. İlk bölüm Viessmann
cihazları için aynı değere ayarlanmıştır.
Diğer bölümler ise LON sistemi ve LON
katılımcısı numarasından oluşmaktadır.

Uyarı
İletişimde sorun olmaması için, bir sis-
tem içerisindeki her LON katılımcısına
sadece bir numara verilmelidir. İletişim
arabirimi Vitocom'un LON katılımcı
numarası daima 99'dur.

İletişim parametre grubu

İletişim parametre grubu
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Ayar değeri LON katılımcısının numara-
sıdır.

7779 LON hata yöneticisi !

Sistemdeki tüm arıza mesajları hata
yöneticisi olan ısı pompası kontrol paneli
tarafından gösterilir. Ayrıca, katılımcıla-
rın tümünde arıza olup olmadığı bu kon-
trol paneli tarafından denetilir ve toplam
arıza ikazları verilir.

Uyarı
Bir sistem içerisinde sadece bir kontrol
paneli hata yöneticisi olarak yapılandırı-
labilir. İstisnai durum: İletişim arabirimi
Vitocom ilave bir hata yöneticisi olarak
ayarlanabilir.

Değ
er

Anlamı

„0“ Isı pompası kontrol paneli hata
yöneticisi değil.

„1“ Isı pompası kontrol paneli hata
yöneticisi.

7798 LON sistem numarası !

LON adres ayarındaki numara alanları
LON katılımcıların adresleri bir telefon
şebekesinde olduğu gibi (ülke kodu,
şehir kodu, katılımcı numarası) üç
bölümden oluşur.

İlk bölümüm Viessmann cihazları için
aynı değere ayarlanmıştır. Diğer bölüm-
ler ise LON sistemi ve LON katılımcısı
numarasından oluşmaktadır.

Ayar değeri sistem numarasıdır.

779C LON üzerinden veri aktarım aralığı !

LON üzerinden gönderilen değerlerin ve
mesajların alım aralığı.

Bu çevrim süresi içerisinde bir değer
veya mesaj için bir sinyal alınmazsa,
kontrol paneli bu değeri veya durumu,
ilgili değer alınana kadar, önceden belir-
lenmiş dahili bir değere ayarlar.

İletişim parametre grubu

7777 LON katılımcının numarası ! (devam)
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Ayar değeri (dak)

77FC Dış hava sıcaklığı kaynağı !

Tüm LON katılımcılarının aynı dış hava
sıcaklığı değerini kullanabilmeleri için,
ısı pompası kontrol paneli bu zamanı
farklı kaynaklardan alabilir.

Uyarı
Bir sistem içerisindeki LON'da dış hava
sıcaklığı sadece bir katılımcı tarafından
gönderilebilir.

Değ
er

Anlamı

„0“ Isı pompası kontrol paneli dış ha-
va sıcaklığını düzenleyici ve sen-
sör devre kartına bağlı olan dış
hava sıcaklığı üzerinden ölçer.

„1“ Isı pompası kontrol paneli dış ha-
va sıcaklığını aynı sistem numa-
rasına sahip başka bir LON katı-
lımcıdan alır („LON sistem nu-
marası 7798“).

„2“ Isı pompası kontrol paneli dış ha-
va sıcaklığını KM-BUS üzerinden
başka bir harici cihazdan, örn. tel-
siz bazı, alır.

„3“ Ayar yapılmaz.

77FD Dış hava sıcaklığının gönderilmesi !

Tüm LON katılımcılarının aynı dış hava
sıcaklığını kullanabilmeleri için, ısı pom-
pası kontrol paneli bu değeri LON için-
deki diğer katılımcılara gönderebilir.

Uyarı
Bir sistem içerisindeki LON'da dış hava
sıcaklığı sadece bir katılımcı tarafından
gönderilebilir.

Değ
er

Anlamı

„0“ Dış hava sıcaklığı gönderilmez.
„1“ LON içerisinde dış hava sıcak-

lığını ısı pompası kontrol paneli
gönderir. Aynı sistem numarası-
na sahip tüm katılımcılar bu
değeri alabilirler („LON sistem
numarası 7798“) .

İletişim parametre grubu

779C LON üzerinden veri aktarım aralığı ! (devam)
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Tüm LON katılımcılarının aynı zamanı
kullanabilmeleri için, ısı pompası kontrol
paneli bu zamanı farklı cihazlardan ala-
bilir.

Uyarı
Bir sistem içerisindeki LON'da saat
sadece bir katılımcı tarafından gönderi-
lebilir.

Değ
er

Anlamı

„0“ Isı pompası kontrol paneli zamanı
panel dahilindeki saatten alır.

„1“ Isı pompası kontrol paneli saati
aynı sistem numarasına sahip
başka bir LON katılımcıdan alır
(„LON sistem numarası
7798“).

„2“ Isı pompası kontrol paneli saati
KM-BUS üzerinden başka bir ha-
rici cihazdan, örn. telsiz bazı,
alır.

„3“ Isı pompası kontrol paneli saati
telsiz saat alıcısı (aksesuar, dü-
zenleyici ve sensör devre kartına
bağlı) üzerinden alır.

77FF Saatin gönderilmesi !

Tüm LON katılımcılarının aynı saati kul-
lanabilmeleri için, ısı pompası kontrol
paneli bu değeri diğer katılımcılara gön-
derebilir.

Uyarı
Bir sistem içerisindeki LON'da saat
sadece bir katılımcı tarafından gönderi-
lebilir.

Değ
er

Anlamı

„0“ Saat gönderilmez.
„1“ LON içerisinde saati ısı pompası

kontrol paneli gönderir. Aynı sis-
tem numarasına sahip tüm katı-
lımcılar bu değeri alabilirler
(„LON sistem numarası
7798“) .

İletişim parametre grubu

77FC Saat kaynağı !
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Servis menüsü:
1. OK ve å tuşlarına aynı anda yak-

laşık 4 sn süre ile basın.
2. „Kodlama seviyesi 1“

3. „Kullanım“
4. Parametreyi seçin.

8800 Kullanıma kilitle !

Değ
er

Kullanıma kilitli
Ana menü Genişletilmiş

menü
„0“ ― ―
„1“ ― X
„2“ X X

Uyarı
■ Vitocom ile uzaktan kumanda ve

denetim bu ayarlardan bağımsız ola-
rak her zaman mümkündür.

■ Kodlama seviyesi 1 üzerinden kulla-
nıma açılması kilitli durumda (ayar
değerleri „1“ ve „2“) mümkündür

Kullanım parametre grubu

Kullanım parametre grubu
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Devre kartlarının ısı pompasın-
daki yerleri
İlgili ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzu

Vitocal
200-G 200-S

222-S
242-S

222-G
242-G

200-A 300-A
350-A

300-G
333-G
343-G
350-G

333-G, Tip
BWT-NC

Ana DK (işletme komponentleri 230 V~, bkz. sayfa 240)
\ \ \ \ 0 \ \

Ek DK (işletme komponentleri 230 V~, bkz. sayfa 245)
\ \ \ \ 0 \ \

Şönt DK (mesaj ve güvenlik bağlantıları, bkz. sayfa 256)
– – – – 0 \ \

Klemensler (mesaj ve güvenlik bağlantıları)

\

(sayfa
 260)

\

(sayfa
 268/ 
271)

\

(sayfa
 263)

\

(sayfa
 265)

– – –

Düzenleyici/sensör DK (bkz. sayfa 273)
\ \ \ \ 0 \ \

AVI DK (iç ünite - dış ünite arabirimi, bkz. sayfa 283)
– \ – – – – –

NC DK (bkz. sayfa 276)
– – – – – – \

EEV-DK [1] (bkz. sayfa 277)
– – – – \ \ \

EEV-DK [2] (bkz. sayfa 279)
– – – \ – – –

\ ısı pompasının gövdesine takılı
0 ayrı bir kontrol paneli gövdesi içinde
– mevcut değil

Elektrik bağlantıları ile ilgili bilgiler

İlgili ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzu

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Devre kartlarına genel bakış
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■ Doğrudan ısı pompası kontrol pane-
line bağlı olan komponentlerin güçleri-
nin toplamı (örn. pompalar, ventiller,
sinyal verme tertibatları, kontaktörler)
1000 W'nin üzerinde olmamalıdır.
Toplam kapasite ≤ 1000 W ise, bir
komponent için (örn. pompa, vana,
mesaj tertibatı, kontaktör) belirtilen
değerden daha büyük olarak seçilebi-
lir. Bunu yaparken, ilgili rölenin anah-
tarlama gücü aşılmamalıdır (aşağıdaki
bölüme bakın).

■ Bağlantı klemensleri (cihazın tipine
bağlı olarak) teslimat durumunda boş
olmayabilir.
İki komponent birlikte bir klemense
bağlanacak ise, her iki damar birlikte
bir damar kovanı içine preslenmelidir.

■ KM-BUS kablolarının damarları
değiştirilebilir.

■ Modbus kablolarının damarları
değiştirilemez.

■ Tüm komponentlerin nötr ve toprak
hatları ısı pompasının tipinden
bağımsız olarak aşağıdaki gibi
bağlanır:
– Şönt devre kartının X2.N ve X1.?

klemensleri
– Klemenslerin X2.N ve X1.? bağlan-

tıları

Uyarı
Aşağıdaki devre kartı bağlantı şemala-
rında sadece yapılacak bağlantılar gös-
terilmektedir. Tablolarda fabrikada
bağlanmış olan bağlantılar da açıklan-
maktadır.

Ana devre kartı ve ek devre kartı

Ana devre kartı

Kullanımı için „Devre kartlarına genel
bakış“ bölümüne bakın.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Elektrik bağlantıları ile ilgili bilgiler (devam)
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İşletme komponentleri 230 V~

1 2 1 2 3 4 5

sYH sYG sYF

sYÖ sYA sYS sYD fÖ F3

T6,3A

1.

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

N

1.

? N?

1.

N

r
1.

N?

M

N?

Mr

N? N?

M
1~

M

N

NC/AC

N?

A1

N?N

AC

N?

1 2 3 4

F3 Sigorta T 6,3 A
fÖ Kontrol paneline dahili

bağlantı (fabrika tarafından
yapılan bağlantı)

sYÖ  / :
Kompresöre kumanda işlevi-
nin etkinleştirilmesi (fabrika
tarafından yapılan bağlantı)

sYA/sYS İşletme komponentleri
230 V~ (bağlantı uygulayıcıya
ait)

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)

56
24

 0
70

 T
R



242

sYD-sYH Fabrika tarafından yapılacak
bağlantılar

Bağlantı değerleri için bilgiler
■ Verilen güç değeri önerilen bağlantı

kapasitesidir.
■ Verilen akım değeri, şalt kontaklarının

maks. kumanda akımını gösterir (bağlı
olan komponentlerin toplam akım
değeri 5 A dikkate alınmalıdır)

Fiş fÖ
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

 Devre kartlarının dahili güç
kaynağı.

Fabrika tarafından bağlanmıştır.

Fiş sYÖ
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

210.1  / :
Emniyet zincirinin sonu.

Arızasız emniyet zincirinde gerilim var

210.2  / :
EEV düzenleyici kompresör
1. kademesinin doğrudan
veya EEV düzenleyici ile
kontrolü (soğutma devresi
kontrol paneli).

Fabrika tarafından bağlanmıştır
■ Talep etkin: Kontak kapalı, 210.2'de

gerilim var.
■ Kompresör çalışmazsa, EEV kontrolü,

EEV devre kartı üzerindeki kendine ait
bir röle üzerinden serbest bırakılma-
mış olabilir.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)

56
24

 0
70

 T
R



243

Fiş sYA
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

211.1

1.

 

:
Primer pompa (ısı pompası
1. kademesi veya ortak bir
primer pompa), kuyu pom-
pası kumandası (bağlantı
uygulayıcıya ait).

:
Fan kademesi 1 (fabrika ta-
rafından yapılan bağlantı).

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 200 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

211.2

1.

Sekonder pompa (ısı pom-
pası 1. kademesi).

■ Isıtma suyu deposu bulunmayan bir
sistemde başka ısıtma devresi pom-
pasına gerek yoktur (bkz. klemens
212.2).

■ Yerden ısıtma devresi (eğer varsa) için
maksimum sıcaklık sınırlandırması
olarak limit termostatı seri olarak
bağlayın.

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 130 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

211.3

r
1.

 

Sürekli akış tipi ısıtıcı kade-
me 1'in kontrolü.

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 10 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)

56
24

 0
70

 T
R



244

Fiş sYA
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

211.4

Mr

■ „Mahal ısıtması/kullanma
suyu ısıtması“ 3 yollu
değiştirme ventili

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 130 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

■ Boyler ısıtması sirkülas-
yon pompası

■ Boyler besleme pompası

 Uyarı
Isı pompasına ve sistem şe-
masına bağlı olarak tüm
komponentler mevcut olma-
yabilir, bkz. „Kullanma suyu
ısıtması bağlantıları“.
 

211.5
 NC

Soğutma kumandası
:

Soğutma fonksiyonu „natu-
ral cooling“.

:
Bağlantı uygulayıcı tarafından yapılma-
lıdır: NC/AC-Box veya uygulayıcıya ait
NC/AC soğutma komponentleri.
Tip BWT-NC'de fabrika tarafından
bağlanmıştır.

 AC  / :
soğutma işlevinde „active
cooling“ ısıtma suyu depo-
sunu by-pass etmek için 3
yollu değiştirme ventili.

 / :
bağlantı uygulayıcıya ait, by-pass ısıtma
suyu deposunu paralel olarak bağlamak
için 3 yollu değiştirme ventili.

  Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 10 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)
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Fiş sYS
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

212.1
 AC

Soğutma kumandası
:

Soğutma işlevi („active coo-
ling“).

Bağlantı uygulayıcı tarafından yapılma-
lıdır: AC-Box veya uygulayıcıya ait AC
soğutma komponentleri.
Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 10 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

212.2

A1

Isıtma devresi pompası, ka-
rışım vanasız ısıtma devresi
A1/ID1

■ Bir ısıtma suyu deposu mevcut ise, bu
pompa sekonder pompaya ilave ola-
rak bağlanır.

■ Yerden ısıtma devresi (eğer varsa) için
maksimum sıcaklık sınırlandırması
olarak limit termostatı seri olarak
bağlayın.

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 100 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

212.3 Kullanma suyu sirkülasyon
pompası.

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 50 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

212.4 Boyler için emniyet termos-
tatlı (aksesuar veya uygula-
yıcıya ait, maks. 95 °C) gü-
neş enerjisi devresi pompa-
sı
(sadece dahili solar kontrol
işlevi ile)

Emniyet termostatı uygulayıcı tarafından
solar devre pompası ile seri olarak
bağlanmalıdır.

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 130 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

Ana devre kartındaki ek devre kartı

Kullanımı için „Devre kartlarına genel
bakış“ bölümüne bakın.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)
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İşletme komponentleri 230 V~

sXÖ

sXA sXS sXD

sXF

sXG

1 2 3 4 5 6 7 1 2 31 2

N?

M2
r

N?

M

M2

L1N

U

1 2 3 4

2.

1 2

r
2.

2.

N? N? N N? N?

a:C]c

2.

?N N

y
y
y

N?

M

2.

M

L1 N

sXÖ Isı pompası 2. kademe kom-
presör kumandasının etkin-
leştirilmesi (bağlantı uygula-
yıcıya ait)

sXS-sXG İşletme komponentleri
230 V~ (bağlantı uygulayıcıya
ait)

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)
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Bağlantı değerleri için bilgiler
■ Verilen güç değeri önerilen bağlantı

kapasitesidir.
■ Verilen akım değeri, şalt kontaklarının

maks. kumanda akımını gösterir (bağlı
olan komponentlerin toplam akım
değeri 5 A dikkate alınmalıdır)

■ Harici ısı üreticisi ve toplam arıza ikazı
röle kontakları güvenli alçak gerilime
uygun değildir.

Fiş sXÖ
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

220.1
220.2

2.

EEV düzenleyici üzerinden
ısı pompası 2. kademesi
(eğer varsa) kontrolü (soğut-
ma devresi kontrol paneli).

■ Talep etkin: Kontak kapalı, 220.2'de
gerilim var.

■ Kompresör çalışmazsa, EEV düzenle-
yici 2. kademesinin serbest bırakıp bı-
rakmadığı kontrol edilmelidir (EEV
devre kartı üzerinde kendi rölesi, Ka-
deme 2).

Fiş sXS
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

222.1 Harici ısı üreticisi karışım va-
nası motorunun kontrolü
Karışım vanası "KAPAT"
sinyali.

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 10 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 0,2 (0,1) A

222.2 Harici ısı üreticisi karışım va-
nası motorunun kontrolü
Karışım vanası "AÇ" sinyali.

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 10 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 0,2 (0,1) A

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)
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Fiş sXS
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

222.3
222.4

 

Harici ısı üreticisine kuman-
da veya aşağıdaki kompo-
nentlerin çalıştırılıp kapatıl-
ması 1'er adet emniyet ter-
mostatı (uygulayıcıya ait,
70 °C):

Oda ısıtması:
■ Isı pompası sekonder

pompası
■ Isı pompası 2. kademesi

(eğer varsa) sekonder
pompası

■ Harici ısı üreticisi

Kuru kontak.
Bağlantı değerleri (temas yükü)
■ Gerilim: 230 V~

(alçak güvenlik gerilimi için uygun
değildir)

■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

Emniyet termostatı için bağlantılar

Oda ısıtması:
■ Sekonder pompaya seri olarak (ana

devre kartındaki klemens 211.2).
■ Isı pompası 2. kademesi sekonder

pompaya seri olarak (Klemens 224.3)
■ Harici ısı üreticilerine kumanda etmek

için seri olarak (Klemens 222.3).
 Kullanma suyu ek ısıtması:

■ Boyler ısıtması sirkülas-
yon pompası

■ ya da
„Mahal ısıtması/kullanma
suyu ısıtması“ 3 yollu
değiştirme ventili

Kullanma suyu ek ısıtması:
■ Boyler ısıtması sirkülasyon pompası

veya 3 yollu „ısıtma/kullanma suyu
ısıtma“ değiştirme ventiline seri olarak
(ana devre kartı üzerindeki 211.4 kle-
mensi).

Fiş sXD
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

223.1
223.2

U

Toplam arıza ikazı. Kuru kontak:
■ Kapalı: Hata
■ Açık: hata yok
■ Alçak güvenlik gerilimi için uygun

değildir
Bağlantı değerleri (temas yükü)
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)
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Fiş sXF
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

224.2

2.

 

Isı pompası 2. kademesi
(eğer varsa) için primer
pompa.

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 200 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

224.3

2.

Isı pompası 2. kademesi
(eğer varsa) için sekonder
pompa.

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 130 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

224.4

r
2.

 

Sürekli akış tipi bir ısıtıcının
kontrolü (Kademe 2).

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 10 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

224.5

2.

:
Isı pompası 2. kademesi için
boyler ısıtması sirkülasyon
pompası.

:
Fan Kademe 2 (fabrika tara-
fından yapılan bağlantı).

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 130 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)

56
24

 0
70

 T
R



250

Fiş sXF
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

224.6

M

■ Boyler besleme pompası
(kullanma suyu tarafı)

■ 2 yollu kapatma ventili

2 yollu kapatma ventili ve boyler besleme
pompası paralel bağlanmalıdır.
Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 130 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

224.7

 

Kullanma suyu ısıtması sir-
külasyon pompası
ya da
Elektrikli ısıtıcıya (boylerde)
kumanda

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 100 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)
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Fiş sXG
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

225.1

M2
r

Karışım vanalı ısıtma devre-
si M2/ID'nin ısıtma devresi
pompası

Yerden ısıtma devresi (eğer varsa) için
maksimum sıcaklık sınırlandırması ola-
rak limit termostatı seri olarak bağlayın

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 100 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

225.2

M2

Isıtma devresi M2/ID2 karı-
şım vanası motoru kuman-
dası
Karışım vanasını "KAPAT"
sinyali 

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 10 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 0,2 (0,1) A

225.3

M2

Isıtma devresi M2/ID2 karı-
şım vanası motoru kuman-
dası
Karışım vanasını "AÇ" sin-
yali 

Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 10 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 0,2 (0,1) A

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)
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Kullanma suyu ısıtması bağlantıları

Vitocal 200-G
211.4 (Ana DK) 224.6 (Ek DK) Şema
■ Boyler besleme pom-

pası C
■ 2 yollu kapatma ventili
D

■ Boyler ısıtması sirkü-
lasyon pompası (mon-
te edilmiş olarak) E

–

M

C

A
D

211.4

E

A Sekonder pompa (monte
edilmiş olarak)

Vitocal 200-A
Vitocal 200-S
211.4 (Ana DK) 224.6 (Ek DK) Şema
■ 3 yollu değiştime ven-

tili B (monte edilmiş
olarak)

■ Boyler besleme pom-
pası C

■ 2 yollu kapatma ventili
D

–

M

MC B

A

D

211.4

B

A

M

211.4

A Sekonder pompa (monte
edilmiş olarak)

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)
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Vitocal 222-G
Vitocal 222-S
Vitocal 333-G
Vitocal 333-G, Tip BWT-NC
211.4 (Ana DK) 224.6 (Ek DK) Şema
3-yollu değiştirme ventili
B (monte edilmiş ola-
rak)

–

B

A

M

211.4

A Sekonder pompa (monte
edilmiş olarak)

Vitocal 242-G
Vitocal 242-S
211.4 (Ana DK) 224.6 (Ek DK) Şema
■ 3-yollu değiştirme ven-

tili B (monte edilmiş
olarak)

■ Boyler besleme pom-
pası C (monte edil-
miş olarak)

–
MC B

A

211.4

A Sekonder pompa (monte
edilmiş olarak)

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)
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Vitocal 300-A, Tip AWO-AC 301.A
Vitocal 350-A
Vitocal 300-G
Vitocal 350-G
211.4 (Ana DK) 224.6 (Ek DK) Şema
Boyler ısıtması sirkülas-
yon pompası E (BWC
301.A/351.A tipinde
monte edilmiş)

■ Boyler besleme pom-
pası C

■ 2 yollu kapatma ven-
tili D

M

C

A
D

224.6

211.4

E

ya da

A
211.4

E

A Sekonder pompa (BWC
301.A/351.A tipinde monte
edilmiş)

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)
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Vitocal 300-A, Tip AWCI-AC 301.A
211.4 (Ana DK) 224.6 (Ek DK) Şema
3-yollu değiştirme ventili
B (monte edilmiş ola-
rak)

■ Boyler besleme pom-
pası C

■ 2 yollu kapatma ven-
tili D

M

MC B

A

D

211.4224.6

ya da

B

A

M

211.4

A Sekonder pompa (monte
edilmiş olarak)

Vitocal 343-G
211.4 (Ana DK) 224.6 (Ek DK) Şema
3-yollu değiştirme ventili
B (monte edilmiş ola-
rak)

Boyler besleme pompa-
sı C MC B

A

211.4224.6

A Sekonder pompa (monte
edilmiş olarak)

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Ana devre kartı ve ek devre kartı (devam)
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Kullanımı için „Devre kartlarına genel
bakış“ bölümüne bakın.

Mesaj ve güvenlik bağlantıları

N

X3 9

F1

N

X2

X1

?

?

F1

L1 L'

N N'

18

L1

1 / N / PE
230 V / 50 Hz

G

P

321 N N N N N N N N N N N N N N N

1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

T6,3 A

P

17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
X8

X4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

123456789101112

X5

X7

X6

A

A Şebeke anahtarı fiş bağlantısı
(şönt devre kartında değil)

F1 Sigorta T 6,3 A

X1 Klemens X1.?, ilgili tüm sistem
komponentleri için koruyucu ilet-
ken

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Şönt devre kartı
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X2 İlgili tüm sistem komponentleri
için nötr hattı klemensleri X2.N

X3 ■ Kontrol paneli şebeke bağlan-
tısı „L1“ ve ek komponentler
için bağlantı klemensleri

■ Bağlanmış olan L1 fazı: X3.1,
X3.2, X3.3, X3.7, X3.11,
X3.13, X3.16

■ Mesaj ve güvenlik bağlantıları
klemensleri

X5/X7  / : Dahili bağlantılar
: Isı pompası elektrik

kutusunun bağlantı
kabloları (kumanda
kablosu 230 V~) için
bağlantılar

X6/X8 Dahili bağlantılar

Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.1, X3.2,
X3.3, X3.7,
X3.11,
X3.13,
X3.16

Faz bağlı Uyarı
Bağlı olan tüm komponentlerin toplam yü-
kü 1000 W göz önünde bulundurulmalı-
dır.
 

X3.2
X3.14

„Harici kilitleme“ sinyali
(karışım vanaları kontrol
işletmesinde veya KAPA-
LI, kompresör ve pompa-
ların harici kilitlenmesi).

Normalde kapalı kuru kontak gereklidir:
■ kapalı: Kesinti aktif
■ açık: kilitleme yok
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 2 mA

Uyarı
■ Bu ve harici istenen değer verilmesi gibi

harici işlevler alternatif olarak harici ek
bağlantı modülü H1 üzerinden bağlana-
bilir.

„Harici ek bağlantı modü-
lü EA1“'in montaj kılavuzu

 
 

X3.3
X3.4

Akış sensörü. Normalde kapalı kuru kontak (basılı) ge-
reklidir:
■ kapalı: Isı pompası çalışıyor
■ açık: Isı pompası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 0,15 A

■ Bazı cihazlarda köprü bağlanmıştır.
■ Akış sensörü bağlı ise, köprü bulunma-

malıdır.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Şönt devre kartı (devam)

56
24

 0
70

 T
R



258

Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.6
X3.7

G

EDK kesintisi. Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: kesinti yok (emniyet zinciri çalı-

şıyor)
■ açık: Kesinti aktif
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 0,15 A

  Uyarı
■ Parametre ayarı değiştirmek gerekmez.
■ EDK kesintisi kontağı bağlı ise, köprü

bulunmamalıdır.
■ Kontak açıldığında, kompresör „ani-

den“ kapatılır.
■ EDK kontağı (EDK kesintisi) sinyali ile il-

gili işletme komponentlerinin (EDK'ye
bağlı) besleme gerilimleri kapatılır.

■ Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı için kapa-
tılacak kademeler seçilebilir („EDK ke-
sintisinde sürekli akış tipi elektrikli
ısıtıcı kapasitesi 790A“ parametresi).

■ Isı pompası kontrol panelinin şebeke
bağlantısı ( x 31,5 mm2) ve EDK kesintisi
sinyali kablosu (kontrol paneli için) 5 da-
marlı bir kabloda birlikte döşenebilir.

 
X3.8
X3.9

P

:
Primer devre basınç de-
netleyici ve/veya donma
koruma denetleyici.

Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: Emniyet zinciri tam
■ Açık: Emniyet zincirinde kesinti, ısı pom-

pası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 0,15 A

Uygulayıcıya ait bağlantı:
■ İki denetleyici mevcutsa, seri bağlantı

yapılır.
■ Emniyet komponentleri yoksa, köprü

bağlanmalıdır. / :
Yüzeye monte edilebilen
nem şalteri.

 ya da
Köprü.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Şönt devre kartı (devam)

56
24

 0
70

 T
R



259

Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.10
X3.11

Bir kaskad içindeki sıra ısı
pompasının arıza mesajı.
ya da
Köprü.

Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ kapalı: hata yok
■ açık: Arıza
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 0,15 A

Bildirim kontağı bağlı ise, köprü bulunma-
malıdır.

X3.12
X3.13

„Harici talep“ sinyali (kom-
presör ve pompaların ha-
rici çalıştırılması, karışım
vanası kontrol işletmesin-
de veya AÇIK, birden fazla
sistem komponentinin iş-
letme durumunun değişti-
rilmesi).

Normalde kapalı kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: Talep
■ Açık: talep yok
■ Kesme kapasitesi 230 V, 2 mA

Uyarı
■ Bu ve harici istenen değer verilmesi gibi

harici işlevler alternatif olarak harici ek
bağlantı modülü H1 üzerinden bağlana-
bilir.

„Harici ek bağlantı modü-
lü EA1“'in montaj kılavuzu

 
 

X3.17
X3.18

Sigorta F1 T 6,3 A  

X3.18 Isı pompası kontrol pane-
linin şebeke bağlantısı:
Faz L1
X1.1 Koruyucu iletken

bağlantısı
X2.1 Nötr iletken bağlan-

tısı

Şebeke beslemesi 230 V~ (bağlantı uygu-
layıcıya ait).

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Şönt devre kartı (devam)

56
24
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70
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R

 



260

Mesaj ve güvenlik bağlantıları

X3
1
1
2

3
4
6

7

8

9

F1 T6,3A

N
X2

N
N
N
N
N
N
N
N
N
3
1

L1

P

P

G

N
?
L1

1 / N / PE
230 V / 50 Hz

10
11

?

X1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1 PE

13
12

14
15

F1 Sigorta T 6,3 A
X1 Klemens X1.?, ilgili tüm sistem

komponentleri için koruyucu iletken
X2 İlgili tüm sistem komponentleri için

nötr hattı klemensleri X2.N

X3 ■ Kontrol paneli şebeke bağlantısı
„L1“ ve ek komponentler için
bağlantı klemensleri

■ Bağlanmış olan L1 fazı: X3.1
■ Mesaj ve güvenlik bağlantıları kle-

mensleri

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 200-G klemens grubu

56
24

 0
70
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Mesaj ve güvenlik bağlantıları
Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.1 Faz bağlı. Uyarı
Bağlı olan tüm komponentlerin toplam yü-
kü 1000 W göz önünde bulundurulmalı-
dır.
 

X3.2
X3.14
veya ek
bağlantı
modülü
EA1'e

„Harici kilitleme“ sinyali
(karışım vanaları kontrol
işletmesinde veya KAPA-
LI, kompresör ve pompa-
ların harici kilitlenmesi).

Normalde kapalı kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: Kesinti aktif
■ Açık: Kesinti yok
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 2 mA

Uyarı
■ Bu ve harici istenen değer verilmesi gibi

harici işlevler alternatif olarak harici ek
bağlantı modülü H1 üzerinden bağlana-
bilir.

„Harici ek bağlantı modü-
lü EA1“'in montaj kılavuzu

 
 

X3.3
X3.4

Akış sensörü. Normalde kapalı kuru kontak (basılı) ge-
reklidir:
■ kapalı: Isı pompası çalışıyor
■ açık: Isı pompası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 0,15 A

Akış sensörü bağlı ise, köprü bulunma-
malıdır.

X3.6
X3.7

G

EDK kesintisi. Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: Kesinti yok (emniyet zinciri çalı-

şıyor)
■ Açık: Kesinti aktif
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 0,15 A

EDK kesintisi kontağı bağlı ise, köprü bu-
lunmamalıdır.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 200-G klemens grubu (devam)
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Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.8
X3.9

P

Primer devre basınç de-
netleyici ve/veya donma
koruması denetleyici.
ya da
Köprü.

Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: Emniyet zinciri tam
■ Açık: Emniyet zincirinde kesinti, ısı pom-

pası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 0,15 A

Uygulayıcıya ait bağlantı:
■ Her iki denetleyici de mevcutsa, seri

bağlantı yapılır
■ Emniyet komponentleri yoksa, köprü

bağlanmalıdır
X3.10
X3.11

Köprü. Ayırmayın!

X3.12
X3.13
veya ek
bağlantı
modülü
EA1'e

„Harici talep“ sinyali (kom-
presör ve pompaların ha-
rici çalıştırılması, karışım
vanası kontrol işletmesin-
de veya AÇIK, işletme du-
rumunun değiştirilmesi).

Normalde kapalı kuru kontak gereklidir:
■ kapalı: Talep
■ açık: talep yok
■ Kesme kapasitesi 230 V, 2 mA

L1 Isı pompası kontrol pane-
linin şebeke bağlantısı:
Faz L1
? Koruyucu iletken

bağlantısı
N Nötr iletken bağlantısı

Uygulayıcı tarafından 230 V~ şebeke bes-
lemesine bağlanır

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 200-G klemens grubu (devam)
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Mesaj ve güvenlik bağlantıları

X3

1
1
2

3
4
6

7

8

9

16
16

F1 T6,3A

N
X2

?

X1

N
N
N
N
N
N
N
N
N
3
1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1 PE

L118

P

P

G

N ?L1

1 / N / PE
230 V / 50 Hz

F1 Sigorta T 6,3 A
X1 Klemens X1.?, ilgili tüm sistem

komponentleri için koruyucu iletken
X2 İlgili tüm sistem komponentleri için

nötr hattı klemensleri X2.N
X3 ■ Kontrol paneli şebeke bağlantısı

„L1“ ve ek komponentler için
bağlantı klemensleri

■ Bağlanmış olan L1 fazı: X3.1,
X3.2

■ Mesaj ve güvenlik bağlantıları kle-
mensleri

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 222-G/242-G klemens grubu
56

24
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Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.1
X3.2

Faz bağlı Uyarı
Bağlı olan tüm komponentlerin toplam yü-
kü 1000 W göz önünde bulundurulmalı-
dır.
 

X3.3
X3.4

Akış sensörü. Normalde kapalı kuru kontak (basılı) ge-
reklidir:
■ Kapalı: Isı pompası çalışıyor
■ Açık: Isı pompası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V, 0,15 A

Akış sensörü bağlı ise, köprü bulunmama-
lıdır.

X3.6
X3.7

G

EDK kesintisi. Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: kesinti yok (emniyet zinciri çalı-

şıyor)
■ Açık: Kesinti aktif
■ Kesme kapasitesi 230 V, 0,15 A

EDK kesintisi kontağı bağlı ise, köprü bu-
lunmamalıdır.

X3.8
X3.9

P

Primer devre basınç de-
netleyici ve/veya donma
koruması denetleyici.
ya da
Köprü.

Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: Emniyet zinciri tam
■ Açık: Emniyet zincirinde kesinti, ısı pom-

pası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 0,15 A

Uygulayıcı tarafından yapılacak bağlantı-
lar:
■ Her iki denetleyici de mevcutsa, seri

bağlantı yapılır.
■ Emniyet komponentleri yoksa, köprü

bağlanmalıdır.
X3.18 Isı pompası kontrol pane-

linin şebeke bağlantısı:
Faz L1
X1.1 Koruyucu iletken

bağlantısı
X2.1 Nötr iletken bağlan-

tısı

Uygulayıcı tarafından 230 V~ şebeke bes-
lemesine bağlanır

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 222-G/242-G klemens grubu (devam)
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Mesaj ve güvenlik bağlantıları

X2 X1

X3

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

984311SLP 1

X1 Klemens X1.?, ilgili tüm sistem
komponentleri için koruyucu iletken

X2 İlgili tüm sistem komponentleri için
nötr hattı klemensleri X2.N

X3 ■ Bağlanmış olan L1 fazı: X3.1,
X3.2

■ Mesaj ve güvenlik bağlantıları kle-
mensleri

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 200-A klemens grubu
56

24
 0

70
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A

X3

6
7

N L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

F1 T6,3AH

G

F1 Sigorta T 6,3 A
X3 ■ Fan bağlantısı 230 V~ A

■ Kontrol paneli şebeke bağlantısı
„L1“ ve ek komponentler için
bağlantı klemensleri

■ Mesaj ve güvenlik bağlantıları kle-
mensleri

Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.SLP Boyler besleme pompası. Bağlantı değerleri:
■ Kapasite: 130 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

X3.1
X3.2

Faz bağlı. Uyarı
Bağlı olan tüm komponentlerin toplam yü-
kü 1000 W göz önünde bulundurulmalı-
dır.
 

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 200-A klemens grubu (devam)
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Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.3
X3.4

Akış sensörü. Normalde kapalı kuru kontak (basılı) ge-
reklidir:
■ Kapalı: Isı pompası çalışıyor
■ Açık: Isı pompası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V, 0,15 A

Akış sensörü bağlı ise, köprü bulunmama-
lıdır.

X3.6
X3.7

G

EDK kesintisi. Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: kesinti yok (emniyet zinciri çalı-

şıyor)
■ Açık: Kesinti aktif
■ Kesme kapasitesi 230 V, 0,15 A

EDK kesintisi kontağı bağlı ise, köprü bu-
lunmamalıdır.

X3.8
X3.9

Donma koruma denetleyi-
cisi ve/veya yüzeye monte
edilebilen nem şalteri.
ya da
Köprü.

Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: Emniyet zinciri tam
■ Açık: Emniyet zincirinde kesinti, ısı pom-

pası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 0,15 A

Uygulayıcı tarafından yapılacak bağlantı-
lar:
■ Her iki denetleyici de mevcutsa, seri

bağlantı yapılır.
■ Emniyet komponentleri yoksa, köprü

bağlanmalıdır.
X3.18 Isı pompası kontrol pane-

linin şebeke bağlantısı:
Faz L1
X1.1 Koruyucu iletken

bağlantısı
X2.1 Nötr iletken bağlan-

tısı

Uygulayıcı tarafından 230 V~ şebeke bes-
lemesine bağlanır

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 200-A klemens grubu (devam)

56
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Mesaj, güvenlik bağlantıları ve işletme komponentleri 230 V~

?

X1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

X2

1 2 3 N N N N N N N N N

X3

1 1 7 6 211.2 211.4

N
?

L1

F1 T6,3 AH

G
X40

8 9

X3
N?L1

1 / N / PE
230 V / 50 Hz

Mr

?

3 4

F1 Sigorta T 6,3 A
X1 Klemens X1.?, ilgili tüm sistem

komponentleri için koruyucu ilet-
ken

X2 İlgili tüm sistem komponentleri için
nötr hattı klemensleri X2.N

X3 ■ Bağlanmış olan L1 fazı: X3.1
■ Mesaj, güvenlik bağlantıları ve

işletme komponentleri için kle-
mensler 230 V~

X40 Kontrol paneli şebeke bağlantısı
için bağlantı klemensleri

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 200-S klemens grubu

56
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Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.1 Faz bağlı. Uyarı
Bağlı olan tüm komponentlerin toplam yü-
kü 1000 W göz önünde bulundurulmalı-
dır.
 

X3.3
X3.4

Akış sensörü. Normalde kapalı kuru kontak (basılı) ge-
reklidir:
■ Kapalı: Isı pompası çalışıyor
■ Açık: Isı pompası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V, 0,15 A

Akış sensörü bağlı ise, köprü bulunmama-
lıdır.

X3.6
X3.7

G

EDK kesintisi (fabrika ta-
rafından köprü bağlan-
mıştır).

Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: Isı pompası çalışıyor
■ Açık: Isı pompası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V, 0,15 A

EDK kesintisi kontağı bağlı ise, köprü bu-
lunmamalıdır.

211.2 Sekonder pompa bağlan-
tısı.

■ Kapasite: 130 W
■ Gerilim: 230 V~
Fabrikada yapılan bağlantı, doğrudan
bağlanmış karışım vanası A1/ID1 olmayan
bir ısıtma devreli ısıtma sistemlerinde baş-
ka ısıtma devresi pompası gerekmez.

211.4

Mr

■ „Mahal ısıtması/kullan-
ma suyu ısıtması“ 3 yol-
lu değiştirme ventili

■ Kapasite: 130 W
■ Gerilim: 230 V~
3 yollu değiştirme ventili fabrikada bağlan-
dı, 2 yollu kapatma ventili ve boyler besle-
me pompası uygulayıcı tarafından paralel
olarak bağlanmalıdır.■ Boyler besleme pompa-

sı

M

■ 2 yollu kapatma ventili

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 200-S klemens grubu (devam)
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Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.8
X3.9

Yüzeye monte edilebilen
nem şalteri ve/veya don-
ma koruma denetleyici
(soğutma).
ya da
Köprü.

Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: Emniyet zinciri tam
■ Açık: Emniyet zincirinde kesinti, ısı pom-

pası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 0,15 A

Uygulayıcıya ait bağlantı:
■ Her iki denetleyici de mevcutsa, seri

bağlantı yapılır.
■ Emniyet komponentleri yoksa, köprü

bağlanmalıdır.
X40.L1 Isı pompası kontrol pane-

linin şebeke bağlantısı:
Faz L1
X40.? Koruyucu iletken

bağlantısı
X40.N Nötr iletken

bağlantısı

Uygulayıcı tarafından 230 V~ şebeke bes-
lemesine bağlanır

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 200-S klemens grubu (devam)
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Mesaj ve güvenlik bağlantıları

X3

1
1
2

6

7

8

9

16
16

F1 T6,3AH

N
X2

?

X1

N
N
N
N
N
N
N
N
N
3
1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1

18

G

N ?L1

1/N/PE
230 V / 50 Hz

SLP

3
4

F1 Sigorta T 6,3 A
X1 Klemens X1.?, ilgili tüm sistem

komponentleri için koruyucu iletken
X2 İlgili tüm sistem komponentleri için

nötr hattı klemensleri X2.N
X3 ■ Kontrol paneli şebeke bağlantısı

„L1“ ve ek komponentler için
bağlantı klemensleri

■ Bağlanmış olan L1 fazı: X3.1,
X3.2

■ Mesaj ve güvenlik bağlantıları kle-
mensleri

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 222-S/242-S klemens grubu
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Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.SLP Boyler besleme pompası. Bağlantı değerleri:
■ Kapasite: 130 W
■ Gerilim: 230 V~
■ Maks. şalt akımı: 4 (2) A

X3.1
X3.2

Faz bağlı. Uyarı
Bağlı olan tüm komponentlerin toplam yü-
kü 1000 W göz önünde bulundurulmalı-
dır.
 

X3.3
X3.4

Akış sensörü. Normalde kapalı kuru kontak (basılı) ge-
reklidir:
■ Kapalı: Isı pompası çalışıyor
■ Açık: Isı pompası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V, 0,15 A

Akış sensörü bağlı ise, köprü bulunmama-
lıdır.

X3.6
X3.7

G

EDK kesintisi. Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: kesinti yok (emniyet zinciri çalı-

şıyor)
■ Açık: Kesinti aktif
■ Kesme kapasitesi 230 V, 0,15 A

EDK kesintisi kontağı bağlı ise, köprü bu-
lunmamalıdır.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 222-S/242-S klemens grubu (devam)
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Klemens-
ler

İşlev Açıklama

X3.8
X3.9

Donma koruma denetleyi-
cisi ve/veya yüzeye monte
edilebilen nem şalteri.
ya da
Köprü.

Normalde açık kuru kontak gereklidir:
■ Kapalı: Emniyet zinciri tam
■ Açık: Emniyet zincirinde kesinti, ısı pom-

pası devre dışı
■ Kesme kapasitesi 230 V~, 0,15 A

Uygulayıcı tarafından yapılacak bağlantı-
lar:
■ Her iki denetleyici de mevcutsa, seri

bağlantı yapılır.
■ Emniyet komponentleri yoksa, köprü

bağlanmalıdır.
X3.18 Isı pompası kontrol pane-

linin şebeke bağlantısı:
Faz L1
X1.1 Koruyucu iletken

bağlantısı
X2.1 Nötr iletken bağlan-

tısı

Uygulayıcı tarafından 230 V~ şebeke bes-
lemesine bağlanır

Düzenleyici ve sensör devre kartı

Kullanımı için „Devre kartlarına genel
bakış“ bölümüne bakın.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Vitocal 222-S/242-S klemens grubu (devam)
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193C

aVG

F23

F0

sVA

X31

X25
X15X24

X18

F26

F20

F21

F14

F16

F12

F13

F7 F8

F6

F4

F27

F11

193A
193B

20

1

J3
J4

X2 X3 X20

F.. Sensör bağlantıları (aşağıdaki
tabloya bakınız).

J3 Modbus 2 sonlandırma direnci
köprüsü

Sonlandırma direnci etkin.
Sonlandırma direnci etkin
değil.

J4 Modbus 2 master/slave ayarı
köprüsü

Isı pompası kontrol paneli
Slave.
Isı pompası kontrol paneli
Master.

X2 Ana devre kartına bağlantı geri-
lim beslemesi 

X3 Ana devre kartına bağlantı kab-
losu bağlantısı

X15 KM-BUS dahili bağlantısı
X18 Modbus 1 bağlantısı:

Viessmann cihazlar
X20 Kullanma ünitesi bağlantısı
X24 LON iletişim modülü için

bağlantı yeri
X25  / :

Dahili sensörler ve komponent-
ler için bağlantılar

:
Isı pompası elektrik kutusunun
bağlantı kabloları (alçak gerilim)
için bağlantılar

X31 Kodlama fişi slotu

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Düzenleyici ve sensör devre kartı (devam)

56
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aVG KM-BUS
a:DA Primer pompa PWM sinyali

bağlantısı
a:DB Sekonder pompa PWM sinyali

bağlantısı

a:DC Boyler besleme pompası PWM
sinyali bağlantısı

sVA Modbus 2 bağlantısı

Fiş F0 - F27
Fiş Sensör Tip
F0.1/F0.2 Dış hava sıcaklık sensörü NTC 10 kΩ
F0.2/F0.3 Telsiz saat alıcı (aksesuar) DCF
F4 Üst tampon depo sıcaklık sensörü NTC 10 kΩ
F6
(X25.5/
X25.6)

Boyler sıcaklık sensörü - üst NTC 10 kΩ

F7
(X25.7/
X25.8)

Boyler sıcaklık sensörü - alt NTC 10 kΩ

F8
(X25.9/
X25.10)

Sekonder devre gidiş sıcaklık sensörü, iki kademeli ısı
pompasında ısı pompasının 1. kademesi için

Pt500A
(PTC)

F11 Yüzeye monte edilebilen nem şalteri 24 V–

Uyarı
Soğutmada aşağıdaki yüzeye monte edilebilen nem şal-
teri kullanılacak ise, köprü takılmalıdır, aksi takdirde ısı
pompası çalışmaz („CA koruma tertibatı primer“ me-
sajı).

 / : Yüzeye monte edilebilen nem şalteri 230 V~
(X3.8/X3.9'a bağlanması)

: Yüzeye monte edilebilen nem şalteri 24 V–
(NC veya AC-Box'a bağlanır, Vitocal 333-G,
Tip BWT NC'de NC deve kartına bağlanır)

 

―

F12 M2/ID2 karışım vanalı ısıtma devresi gidiş sıcaklık sen-
sörü

NTC 10 kΩ

F13 Sistemin gidiş sıcaklık sensörü, sensör kovanlı, ısıtma
suyu deposunun arkasında

NTC 10 kΩ

F14 Soğutma devresi gidiş sıcaklık sensörü (karışım vanasız
ısıtma devresi A1/ID1 veya ayrı bir soğutma devresi
SSD)

NTC 10 kΩ

F16 Ayrı soğutma devresinde oda sıcaklık sensörü NTC 10 kΩ
F20 Harici ısı üreticisi kazan sıcaklık sensörü NTC 10 kΩ

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Düzenleyici ve sensör devre kartı (devam)
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Fiş Sensör Tip
F21 Kolektör sıcaklık sensörü (sadece dahili solar kontrol iş-

levi ile)
NTC 20 kΩ

F23 Güneş enerjisi devresi dönüş sıcaklık sensörü (solar kon-
trol paneli modülü takılıdır)
(Bağlantı uygulayıcı tarafından yapılmalıdır)

NTC 10 kΩ

F26 Soğutma tampon depo sıcaklık sensörü NTC 10 kΩ
F27
(X25.19/
X25.20)

Isı pompası 2. kademesi için sekonder devre gidiş sıcak-
lık sensörü

Pt 500A
(PTC)

Fiş X25 (fabrika tarafından bağlanmıştır)
Fiş Sensör Tip
(X25.1/
X25.2)

: Primer devre gidiş sıcaklık sensörü
: Hava girişi sıcaklık sensörü

Pt 500A
(PTC)

(X25.3/
X25.4)

: Primer devre dönüş sıcaklık sensörü
: Hava çıkışı sıcaklık sensörü

Pt 500A
(PTC)

(X25.11/
X25.12)

Sekonder devre dönüş sıcaklık sensörü, iki kademeli ısı
pompasında ısı pompasının 1. kademesi için 

Pt 500A
(PTC)

(X25.13/
X25.14)

■ Isı pompası 2. kademe (eğer varsa) sekonder devre
dönüş sıcaklık sensörü

ya da
■ Güneş enerjisi devresi dönüş sıcaklık sensörü (solar

kontrol paneli modülü entegre)

Pt 500A
(PTC)

Sıcaklık sensörlerinin tanım eğrileri için,
bkz. sayfa 286.

NC devre kartı Vitocal 333-G NC

Kullanımı için „Devre kartlarına genel
bakış“ bölümüne bakın.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

Düzenleyici ve sensör devre kartı (devam)
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97D 97C

X3

X4

4 3 2 1

4 3 2 1

Fiş/Kle-
mens

İşlev Açıklama

X3.3
X3.4

Primer devre donma koru-
ma deneticisi

Fabrika tarafından bağlanmıştır.
Bağlantı değerleri
■ Kapasite: 230 W
■ Gerilim: 230 V~
■ maks. şalt akımı: 1 A

X4.1
X4.2

Sekonder devre yüzeye
monte edilebilen nem şal-
teri

Bağlantı uygulayıcı tarafından yapılmalı-
dır
Bağlantı değerleri
■ Gerilim: 24 V–
■ maks. şalt akımı: 10 mA

lJC „Primer devre ısıtma/
soğutma“ 3 yollu değiştir-
me ventili

Fabrika tarafından bağlanmıştır.

lJD „Sekonder devre ısıtma/
soğutma“ 3 yollu değiştir-
me ventili

Fabrika tarafından bağlanmıştır.

EEV devre kartı [1]

Kullanımı için „Devre kartlarına genel
bakış“ bölümüne bakın.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

NC devre kartı Vitocal 333-G NC (devam)
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24 V~

230 V~

L N? L N? L N? L N?

C D E F G

S R P O N M L K H

L N L N

A B

A Kompresör rölesi
B Şebeke gerilimi
C EVI röle
D Çözülme
E Kompresör modülasyonu
F Kompresör kontrolünün etkinleştiril-

mesi
G Çözülme kumandası
H KM-BUS
K Çok kademeli sistemde adres köp-

rüsü
■ Isı pompası 1. kademe (Tip BW):

Köprü yok
■ Isı pompası 2. kademe (BWS tipi):

Köprü ile

L LPG sıcaklık sensörü (Pt500A)
M Gaz sıcaklık sensörü (Pt500A)
N Yüksek basınç sensörü
O Emme gazı sıcaklık sensörü

(Pt500A)
P Düşük basınç sensörü
R Adım motoru EEV (aşağıdaki şekle

bakınız)
S Elektrik beslemesi

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

EEV devre kartı [1] (devam)
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Adım motoru EEV

T U

T Adım motoru EEV, EX4/EX5 tipi
ventil bağlantısı

U Adım motoru EEV, EXM/EXL tipi
ventil bağlantısı

EEV devre kartı [2]

Kullanımı için „Devre kartlarına genel
bakış“ bölümüne bakın.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

EEV devre kartı [1] (devam)
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R
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A Primer devre gidiş sıcaklık sensörü
(ısı pompası hava veya antifriz
girişi), (Pt500A)

B Primer devre dönüş sıcaklık sen-
sörü (ısı pompası hava veya antif-
riz girişi), (Pt500A)

C Buharlaştırıcı sıcaklık sensörü
(Pt500A)

D Gaz sıcaklık sensörü (Pt500A)
E Yüksek basınç sensörü
F Emme gazı sıcaklık sensörü,

(Pt500A)
G Düşük basınç sensörü
H LPG sıcaklık sensörü 1 (EEV'den

önce), (Pt500A)

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

EEV devre kartı [2] (devam)
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K LPG sıcaklık sensörü 2 (EEV'den
sonra), (Pt500A)

L Sekonder devre dönüş sıcaklık
sensörü, (Pt500A)

M Vantilatör kumandası -10 V~
N Master/Slave köprüsü slotu

Köprü takılı değil: Isı pompası 1.
kademesindeki soğutma devresi
(Master)
Köprü takılı: Isı pompası 2. kade-
mesindeki soğutma devresi
(Slave)

P Kompresör kontrolü
Q Hiçbir şey bağlamayın.
R Modbus: Düzenleyici ve sensör

devre kartı bağlantı kablosu,
bağlantı X18'de

S Adım motoru EEV (4 veya 6 pin)
T İnvertere bağlantı kablosu bağlan-

tısı
dÖ Manyetik ventil
dK Kullanılmıyor
dL 4 yollu değiştirme ventiline

kumanda edilmesi
fÖ Şebeke bağlantısı (fabrika tarafın-

dan bağlanmıştır)
gJ Soğutma devresini ters çevirme

sinyali talebi
kK Kompresörü etkinleştirme
aBH Dahili elektrik beslemesi
a;Ö Buhar püskürtme (EVI) manyetik

ventiline kumanda

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

EEV devre kartı [2] (devam)
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Inverter

DE

A

B C

G

F

A Bobin bağlantısı
B Besleme gerilimi bağlantı klemens-

leri
C Kompresör bağlantı kablosunun

bağlantı klemensleri
D Bağlantı klemensleri

1-3 EEV devre kartına bağlantı
kablosu [2]

4-10 Köprüler fabrika tarafından
takılmıştır, değiştirmeyin.

E Fan
F Soğutucu gövde
G LED durum göstergeleri:

„POWER“ İnverterde besleme
gerilimi var.

„FAULT“ İnverter arızası, kom-
presör kapalı.

„DATA“ EREV devre kartı veri
aldığında yanar.

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

EEV devre kartı [2] (devam)
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İç ünite – dış ünite arabirimi

LED1 ODU-AVI COMM:
iletişim etkin: Soğutma devresi
kontrol paneli dış üniteli AVI
devre kartı (P202 veya P203)

LED2 IDU-AVI COMM:
iletişim etkin: AVI devre kartı
(P501) ve düzenleyici ve sensör
devre kartı (KM-BUS)

Bağlantılar
Fiş Komponent
F101 Sigorta T 1,0 AL
P102 230 V~ şebeke bağlantısı (fabrikada yapılan bağlantı)

Uyarı
PE kontaklarının sırasına PE („Toprak“), N, L dikkat edin.
 

P202 Dış üniteye bus bağlantısı (12 V–):
■ Vitocal 200-S, Tip AWB/AWB-AC 201.B10/B13
■ Vitocal 222-S, Tip AWT-AC 221.A10/A13
■ Vitocal 242-S, Tip AWT-AC 241.A10/A13

Uyarı
■ Sadece bir Bus bağlantısı yapılabilir.
■ Kablo damarları değiştirilmemelidir.
 

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

AVI devre kartı 
56
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Fiş Komponent
P203 Dış üniteye bus bağlantısı (43 V–):

■ Vitocal 200-S, Tip AWB/AWB-AC 201.B04/B07
■ Vitocal 222-S, Tip AWT-AC 221.A04/A07
■ Vitocal 242-S, Tip AWT-AC 241.A04/A07

Uyarı
■ Sadece bir Bus bağlantısı yapılabilir.
■ Kablo damarları değiştirilmemelidir.
 

P301 LPG basınç sensörü (PS)
P302 LPG sıcaklık sensörü (IRT)
P303 Sekonder devre gidiş sıcaklık sensörü (LWT), sürekli akış tipi ısıtıcı

önünde).
P501 KM-BUS (düzenleyici ve sensör devre kartı bağlantısı)

İç ve dış ünite arasındaki bağlantı

■ Vitocal 200-S
AWB/AWB-AC 201.B04

■ Vitocal 222-S
AWT-AC 221.A04

■ Vitocal 242-S
AWT-AC 241.A04

■ Vitocal 200-S
AWB/AWB-AC
201.B07

■ Vitocal 222-S
AWT-AC 221.A07

■ Vitocal 242-S
AWT-AC 241.A07

■ Vitocal 200-S
AWB/AWB-AC 201.B10/
B13

■ Vitocal 222-S
AWT-AC 221.A10/A13

■ Vitocal 242-S
AWT-AC 241.A10/A13

   

A

B

12V COM COM 43V

C N L ?

C

12V COM COM 43V

COMNi? Li N0 L0

A

C

B

?

?N L ? N LC2 C1

12V COM COM 43V

A

B

C

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

AVI devre kartı  (devam)
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A Dış ünite bağlantı yeri
B İç/dış ünite bağlantı kablosu

Önerilen kablo: 3 x 1,5 mm2

Kablonun damarları değiştirile-
mez.

C İç ünitedeki AVI devre kartı

Elektronik devre kartları ve bağlantı olanakları

AVI devre kartı  (devam)
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Viessmann NTC 10 kΩ (mavi işaret)

Dış hava sıcaklık sensörü
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Viessmann NTC 20 kΩ (turuncu işaret)
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Viessmann Pt 500A (yeşil işaret)

460
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540

100

D
ire

nç

Sıcaklık °C
60 140 180
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700

780

860

-20

Dış ünitedeki sıcaklık sensörleri (işaretsiz)

Tip NTC 10 kΩ

0,1
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D
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-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sıcaklık °C

Sensörler

Sıcaklık sensörleri (devam)
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Tip NTC 50 kΩ

0,1

1

10

100

1000

D
ire

nç
 (k

Ω
)

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sıcaklık °C

Basınç sensörleri

Vida bağlantılı veya lehimli basınç sen-
sörleri kullanılır.

Sensör Soğutucu akışkan  
R407C/R134a R410A

Düşük basınç sensörü 7 bar'a kadar 18 bar'a kadar
Yüksek basınç sensörü 30 bar'a kadar 50 bar'a kadar

Tanım eğrileri

0

4

8

12

16

20

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Basınç bar

Ç
ık

ış
 a

kı
m

ı
m

A

V W X Y

V 7 bar'a kadar
W 18 bar'a kadar

X 30 bar'a kadar
Y 50 bar'a kadar

Sensörler

Dış ünitedeki sıcaklık sensörleri (işaretsiz) (devam)
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İlgili ısı pompasının montaj ve
servis kılavuzu

Belgeler

Uygunluk beyanı
56
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Konnte nicht in genstrings finden:
key: B_index_symbolic sprache: tr
4 yollu vana .....................................281

A
Absorber devresi .............................187
Absorber devresi denetimi ..............187
Absorber pompası ...........................114
Absorber sıcaklığı ...........................113
active cooling ......................36, 37, 218
active cooling etkinleştirilmesi .........222
Alt boyler sıcaklığı ...........................117
Ana devre kartı ................................240
Arıza ..................................................52
Arıza belleği ......................................52
Arıza göstergelerinin sorgulanması . .52
Arıza kodları ......................................53
Arıza mesajının seçilmesi .................52
Arıza mesajları ..................................53
Arıza teşhisi
■ Dış ünite ......................................144
■ Havalandırma ......................120, 123
■ Kısa sorgulama ............................157
■ Kompresör çalışma alanı .............130
■ Kompresör çalışma yolu ......131, 156
■ Sisteme genel bakış ....................110
■ Soğutma devresi düzenle-

yici 128, 130, 131, 132, 135, 156
■ Soğutma devresinde mesaj geç-

mişi ......................................132, 135
Aşırı gaz ısınması ...........................145
Atık hava debisi ...............................122
Atık hava fanı ..................................121
Atık hava fanı kumanda gerilimi ......124
Atık hava sıcaklığı .............43, 119, 122
Atık hava sıcaklık sensörü ......126, 127
Ayar aralığı ......................................170
Ayar seviyesi
■ Sistem işleticisi ..............................12
■ Yetkili uzman .................................12

Ayrı soğutma devresi ................35, 218
■ İstenen oda sıcaklığı değeri .........219
■ Oda sıcaklık sensöründe sıralama 220

B
Bilgi ...................................................52
Boyler
■ Donma koruması ...........................26
■ Maks. Sıcaklık .............................195
■ Min. Sıcaklık ................................194
Boyler besleme pompası ................200
Boyler besleme pompasının gücü ...117
Boyler ısıtma pompasının gücü ......129
Boyler sıcaklık sensörü .....................26
Buharlaşma basıncı ........................134
Buharlaşma sıcaklığı ...............130, 132
Buharlaştırıcı kafası sıcaklığı ..........153
Buharlaştırıcı sıcaklığı .............113, 146
Buharlaştırıcıya hava girişi sıcaklığı 146
Buharlaştırıcıya soğutucu akışkan giriş
sıcaklığı ...........................................146
Bus bağlantısı .................................284
Buz deposu .......................14, 185, 187
■ Elektrikli cihazlar ............................14
■ Yaz işletmesi .........................15, 186
Buz deposu ek bağlantı modülü ........14
Buz deposu ikili (bivalent) sıcaklığı . 187
Buz deposu yaz işletmesi .........15, 186
By-pass .............................42, 124, 228
By-pass için giriş sıcaklığı ...............226
By-pass klapesi kilitleme .................228
By-pass klapesi kilitleme ısıtma dev-
resi ..................................................228

C
CO2 sensörü  ..................................224

Ç
Çalışma süresi ................................131
Çalıştırma optimizasyonu ................196
Çözülme sonu .................................188
Çözülmeyi sonlandırmak için buharlaştı-
rıcı sıcaklığı .....................................188

Alfabetik endeks

Alfabetik endeks
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D
Dahili hidrolik
■ Parametre grubu ..........................206
■ Şap programı ...............................206
DC inverter gerilimi .........................148
DC inverteri soğutma gövdesi
sıcaklığı ...........................145, 146, 148
Debi
■ Atık hava ......................................119
■ Düşümlü havalandırma ..................41
■ Giriş havası ..................................119
■ Nominal havalandırma ...................41
■ Stand-by işletme ............................41
■ Tasarruf işletmesi ..........................41
■ Tatil programı ................................41
■ Temel işletme ................................41
■ Yoğun havalandırma .....................41
Debi ayarı ........................................226
Denge kabı
■ Etkinleştirme ................................212
■ İşlev tanımı ....................................27
Devre kartı
■ Ana devre kartı ............................240
■ Dış ünite ......................................150
■ Düzenleyici ve sensör devre kartı 273
■ EEV devre kartı ...................277, 279
■ Ek devre kartı ..............................245
■ Klemens

grubu 260, 263, 265, 268, 271
■ NC devre kartı .............................276
■ Şönt devre kartı ...........................256
Dış hava sıcaklığı ......43, 121, 224, 226
Dış hava sıcaklığı alındı ..................236
Dış hava sıcaklığının gönderilmesi . 236
Dış hava sıcaklığının uzun dönem orta-
laması .............................................112
Dış hava sıcaklık sensörü .......126, 127
Dış ünite ..........................................144
Dış ünite arıza kodları .....................148
Dış ünite arıza mesajları .................148
Dış ünite hata listesi ........................148
Dış ünitenin kodlaması ....................151
Dış ünite soğutma devresi ..............147

Dış ünite şebeke beslemesi ............147
Donma koruması .............................182
■ Boyler ............................................26
■ Ön ısıtıcı ile ....................................43
■ Ön ısıtıcısız ....................................43
Donma koruması sınırı ......................33
Donma korunması
■ Isıtma suyu deposu .......................29
Dönüş sıcaklığının yükseltilmesi .......21
Düşük basınç arızası ......................134
Düşük basınç sensörü ....133, 138, 280
Düşük basınç şalteri ........................147
Düşük tarif .........................................20
Düşümlü havalandırma ...................225
Düşümlü havalandırma istenen debi
değeri ..............................................225
Düşümlü oda sıcaklığı .....................214
Düzenleyici ve sensör devre kartı ...273

E
EDK kesintisi .....................................20
EEV bağlantı kablosu ......................135
EEV devre kartı ...............277, 279, 282
Ek bağlantı modülü AM1 ...........14, 177
Ek bağlantı modülü EA 1 ................177
Ek devre kartı ..................................245
Ek ısıtıcı ....................................44, 121
Ek ısıtıcı, etkinleştirme ....................198
Ek ısıtıcılar ........................................21
Ek ısıtıcının etkinleştirilmesi ......45, 223
Ek ısıtıcıyı etkinleştirme ....................45
Ek ısıtmasının önlenmesi  .................27
Ek kullanma suyu ısıtması
■ Elektrikli ısıtıcı ..............................198
■ Harici ısı üreticisi .........................198
Elektrik bağlantıları, bilgiler .............239
Elektrikli ısıtıcı (parametre grubu) ...204
Elektrikli komponent arızaları ..........149
Elektrikli ön ısıtıcı ..............................43
Elektrikli ön ısıtıcıdaki emniyet termos-
tatı ...................................................127
Elektronik devre kartları ..................239

Alfabetik endeks

Alfabetik endeks (devam)
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Elektronik genleşme valfının açılma
konumu ...........................................129
Emme gazı aşırı ısınma kontrolü ....129
Emme gazı aşırı ısınması ...............135
Emme gazı aşırı ısıtması ................129
Emme gazı basıncı .........................130
Emme gazının aşırı ısınması 134, 135,
141
Emme gazı sıcaklığı ........................129
Emniyet bağlantıları ........................256
Enerji bilançosu .......................133, 137
Enerji Dağıtım Kurumu ......................20
Erime sıcaklığı ........................129, 132
Etkinleştirilmesi
■ Elektrikli ısıtıcı ..............................198
■ Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı .....198
Etkinleştirme
■ Aktif soğutma işletmesi ................222
■ CO2 sensörü ...............................224
■ Elektrikli ön ısıtıcı .........................223
■ Hidrolik ek ısıtıcı ..........................223
■ İletişim modülü LON ....................234
■ Kendi enerjisini tüketme ..............229
■ Kendi enerjisini tüketme için ısıtma

suyu deposu ................................230
■ Kendi enerjisini tüketme için kullanma

suyu ısıtması ...............................230
■ Kendi enerjisini tüketme için oda ısıt-

ması .............................................231
■ Nem ölçer ....................................224
■ Sıcak su sıcaklığı istenen değer 2 229
■ Soğutma suyu deposu .................222
■ Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı .....204
■ Sürekli akış tipi ısıtıcı ...................204

F
Fan hızı ...........................................153
Fan kademesi .................................146
Fanları kapatma süresi ...........123, 227
Fan motoru arızası ..........................153
Fark basınç denetleyici ...................124
Filtre değiştirme zaman aralığı ........125
Filtrenin kontrol edilmesi .................124

Fonksiyon kapsamı ...........................11
Fotovoltaik .................................46, 229
Fotovoltaik sistemi ............................46

G
Gaz sıcaklığı ...................129, 134, 146
Genişletilmiş menü ............................13
Gidiş sıcaklığı
■ Ayrı soğutma devresi ...................118
■ Primer devre ........................112, 130
■ Sekonder devre ...........112, 129, 146
■ Sistem ..........................................114
■ Soğutma ......................................118
Gidiş sıcaklık sensörü
■ Primer devre ................................280
■ Sekonder devre ...........................155
■ Sistem ..........................................184
Giriş havası/tahliye havası basınç
farkı ...................................................42
Giriş havası debisi ...........................122
Giriş havası ısıtması ...................36, 44
Giriş havası sıcaklığı ...............119, 122
Giriş havası sıcaklık sensörü . .126, 127
Giriş havası vantilatörü ...................121
Güneş enerjisi (parametre grubu) ...201
Güneş enerjisi absorberi ...........14, 185
Güneş enerjisi absorberi açma histe-
risi ...................................................185
Güneş enerjisi absorberi minimum
sıcaklık ............................................185
Güneş enerjisi devresi
■ Debi .....................................202, 203
■ Hatalı sirkülasyon ........................202
Güneş enerjisi devresi çek valfı ........27
Güneş enerjisi devresi pompası ........26
■ Çalıştırma histerisi .......................202
■ Kapatma histerisi .........................202
Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıt-
ması ..................................................26
Güneş enerjisi kontrol işlevi ..............26
Güneş enerjisi kontrol işlevi
(entegre) .................................201, 202
Güneş enerjisi kontrol modülü ..........26
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Güneş enerjisi kontrol paneli ...........201
Güvenlik bağlantıları 260, 263, 265, 268,
271

H
Harici ayar değiştirmede işletme
durumu ............................................179
Harici ayar değiştirmede sistem kompo-
nentleri ............................................177
Harici ayar değiştirmenin süresi ......179
Harici ısı üreticisi .........................21, 35
■ Etkinleştirme ................................192
■ ısıtma işletmesi için .......................21
■ İkili (bivalent) sıcaklık ...................192
■ Kullanma suyu ısıtması ...............193
■ Kullanma suyu ısıtması için .....21, 23
■ Öncelik .........................................192
■ Parametre grubu ..........................192
Harici kilitleme .........................181, 182
Harici kilitleme etkisi ................181, 182
Harici talep ......................................180
■ Isı pompası ....................................18
■ Isıtma devresi ................................18
■ İstenen gidiş sıcaklığı değeri .......209
Hata geçmişi .....................................52
Hata listesi ........................................53
Hata yöneticisi .................................235
Havadaki nem .................................122
Havadaki nem oranı ..................46, 126
Hava debisi
■ Basınç farklarının karşılaştırılması 42
■ Düşümlü havalandırma ..................41
■ Nominal havalandırma ...................41
■ Stand-by işletme ............................41
■ Tasarruf işletmesi ..........................41
■ Tatil programı ................................41
■ Temel işletme ................................41
■ Yoğun havalandırma .....................41

Havalandırma ............................40, 223
■ Arıza teşhisi .................................120
■ Debi ayarı ....................................226
■ Donma koruması sınırı ................227
■ İşlev şeması .................................120
■ Mesaj geçmişi ..............................124
■ Parametre grubu ..........................223
Havalandırma cihazı .................40, 223
Havalandırma donma koruması
sınırı ................................................227
Havalandırma ısıtma devresi ............44
Havalandırma işletme durumu ..........41
■ Düşümlü ........................................41
■ Normal ...........................................41
■ Yoğun ............................................41
Havalandırma kademeleri .................41
Havalandırma tatil programı ..............41
Havalandırmaya genel bakış ..........120
Havuz ısıtması ..................................38

I
Inverter ............................................282
Inverter bağlantı klemensleri ...........282
Inverter fanı .....................................282
Inverter soğutucu gövdesi ...............282
Isı pay ölçer .....................................187
Isı pompası, güç ......................189, 191
Isı pompası 2. kademe ......................16
Isı pompası 2. kademesi, etkinleş-
tirme ................................................191
Isı pompası kaskadı ..................16, 175
Isı pompası kontrol panelinin LON'a
bağlanması .......................................17
Isı pompasının gücü ................189, 191
ısı pompasının kapanma sınırı ........193
Isı pompası tipleri ..............................11
Isı pompası tiplerinin işaretlenmesi ...11
Isıtma devresi
■ Isıtma sınırı ....................................32
■ Maks. Gidiş sıcaklığı ....................217
■ Tanım eğrisi .................................215
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Isıtma devresi/soğutma devresi ......218
■ Dış hava kompanzasyonlu kontrol

paneli .............................................34
■ Düşümlü oda sıcaklığı .................214
■ İşletme durumu ..............................33
■ işlev tanımlaması ...........................30
■ Minimum debi ................................30
■ Normal oda sıcaklığı ....................214
■ Oda sıcaklığı etkisi ........................34
■ Oda sıcaklığına bağlı kontrol paneli 34
■ Uzaktan kumanda ................215, 221
Isıtma devresi/soğutma devresi (para-
metre grubu) ...................................214
ısıtma enerji bilançosu ....................157
Isıtma sınırı .....................................174
Isıtma suyu deposu ...................27, 212
■ Çalıştırma histerisi .......................212
■ Donma korunması .........................29
■ Etkinleştirme ................................212
■ İstenen sıcaklık değeri .................212
■ Maks. Sıcaklık .............................213
■ Sabit değer işletme durumu .........212
■ Sabit değer sıcaklık sınırı ............213
Isıtma suyu deposu (parametre
grubu) ..............................................212

İ
İç/dış ünitenin bağlanması ..............284
İkili işletme ........................................21
İletişim (parametre grubu) ...............234
İletişim arabirimi ..............................182
İletişim arızası .................................152
İletişim modülü LON
■ Etkinleştirme ................................234
İmleç Tuşları .....................................13
İnşaat kurutması .............................206
İnverterdeki durum göstergeleri ......282
İstenen buharlaştırma sıcaklığı
değeri ..............................................130
İstenen dönüş sıcaklığı değeri ........217

İstenen gidiş sıcaklığı değeri ...117, 118
■ Harici talep ...................................209
■ Sekonder devre ...........................119
■ Soğutma ......................................118
İstenen oda sıcaklığı değeri 117, 118,
214, 217, 219
İstenen sıcaklık
■ Isıtma suyu deposu  ............114, 117
İstenen sıcaklık değeri
■ Boyler ..................................114, 116
■ Soğutma suyu deposu  ................118
İstenen sıcaklık değerini yükseltme
■ Isıtma suyu deposu .....................232
■ Kullanma suyu ısıtması ...............231
■ Oda ısıtması ................................232
İstenen sistem gidiş sıcaklığı değeri 114
İstenen tahliye havası sıcaklık
değeri ..............................................224
İşletme durumlarının sorgulanması .102
İşletme durumunu değiştirme ..........179
İşletme durumunun değiştirilmesi . . .177
İşletme verilerinin sorgulanması .....102

K
Kapatma optimizasyonu ..................197
Karbondioksit konsantrasyonu 46, 122,
126, 226
Karşı akım eşanjörü ........................224
Karşı akım prensipli eşanjör ............121
Kaskad ....................................175, 176
■ LON üzerinden ......................16, 234
■ Sıra ısı pompası adeti ..................184
Kaskad içinde ısı pompası kullanımı 176
Kaskad iletişim modülü .....................16
Kaskad kontrolü ..............................175
Kaskad modülü .................................16
Katılımcı kontrolü ............................162
Katılımcı numarası ..........................234
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Kendi enerjisini tüketme
■ Etkinleştirme ................................229
■ Isıtma suyu deposu .....................230
■ Isıtma suyu deposunun ısıtılması . .46
■ İstenen ısıtma suyu deposu sıcaklığını

yükseltme ....................................232
■ İstenen kullanma suyu ısıtması sıcak-

lık değerini yükseltme ..................231
■ Kullanma suyu ısıtması .........46, 230
■ Oda ısıtması ..........................46, 231
■ Oda ısıtması istenen sıcaklık değerini

yükseltme ....................................232
■ Oda soğutması ..............................46
■ Sıcak su İstenen 2 için enerji tüketimi

etkinleştirme ..................................49
■ Sıcak su sıcaklığı istenen değer 2 229
Kendi enerjisini tüketmede ısıtma suyu
deposu ısıtılması .........................48, 49
Kendi enerji tüketimi ..........................46
Kısa sorgulamalar ...........................157
Kısa süreli pompa çalıştırma .............34
Kış saati ..........................................233
Klemens grubu
■ Vitocal 200-A ...............................265
■ Vitocal 200-G ...............................260
■ Vitocal 200-S ...............................268
■ Vitocal 222-G/242-G ....................263
■ Vitocal 222-S/242-S .....................271
Kodlama anahtarı ..............................11
Kodlama fişi, slot .............................274
Kodlama seviyesi 1 ...................12, 169
Kolektör devresi pompası ...............114
Kolektör sıcaklığı .............................113
Kolektör sıcaklık sensörü ..................27
Kombi boyler ...........................198, 200
Kompresör
■ Çözülme sonu ..............................188
■ Etkinleştirme ................................188
■ Güç ..............................................189
■ Parametre grubu ..........................188

Kompresör 2
■ Etkinleştirme ................................191
■ Güç ..............................................191
■ Parametre grubu ..........................191
Kompresör akımı .............................153
Kompresör başı sıcaklığı ........145, 146
Kompresör çalışma alanı ................130
Kompresör çalışma alanının silin-
mesi ................................................131
Kompresör çalışma süresi ..............131
Kompresör çalışma yolu .........131, 156
Kompresör çalışma yolunun silin-
mesi ................................................132
Kompresör frekansı .................145, 146
Kompresör gücü ..............................129
Kompresör kademesinin etkinleştiril-
mesi
■ Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıt-

ması için ......................................188
■ Kullanma suyu ısıtması için .........188
■ Oda ısıtması için ..........................188
■ Oda soğutması için ......................188
■ Yüzme havuzu ısıtması için .........188
Kompresör kontrolü hatası ..............148
Kompresör kullanım sınırları ...130, 131
Kompresör tahrik motoru arızası .....150
Kompresör tahrik ünitesinde aşırı
ısınma .............................................145
Kompresörün aşırı akım koruması ..145
Kompresörün kapanma noktası ......132
Kondenserde donma tehlikesi .........154
Kondenser yoğuşma sıcaklığı .........146
Kontrol panelinin ayarları ........169, 172
Kontrol yüksek basıncı ....134, 139, 199
Konut havalandırması ...............40, 223
■ Arıza teşhisi .................................120
Koruma işlevi ..................................145
Koruyucu iletken .............................240
Kullanım (parametre grubu) ............238
Kullanıma kilitle ...............................238
Kullanım bilgileri ................................13
Kullanımın kapatılması ....................238
Kullanma suyu ek ısıtması ................25
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Kullanma suyu ısıtması .............23, 197
■ 2. İstenen sıcaklık ........................197
■ 2. sıcaklık sensörü .......................197
■ Boylerdeki alt sıcaklık sensörü ....197
■ Çalıştırma optimzasyonu .............196
■ Harici ısı üreticisi ile .....................193
■ Kapatma optimizasyonu ..............197
■ Kaskad içinde ................................17
■ Kendi enerjisini tüketmede ......47, 48
■ Kombi boyler ile ...................198, 200
■ Kontrol yüksek basıncında ..........199
■ Öncelik .................................198, 200
Kullanma suyu ısıtması bağlantıları 252
Kullanma ünitesi ........................13, 101
Kumanda gerilimini ayarlama ..........228
Kumanda geriliminin ayarlanması ...228

L
LON
■ Adresler ...............................234, 235
■ Dış hava sıcaklığı alındı ..............236
■ Dış hava sıcaklığının gönderil-

mesi .............................................236
■ Katılımcı kontrolü .........................162
■ Katılımcı numarası .......................234
■ Saat alındı ...................................237
■ Saatin gönderilmesi .....................237
■ Sistem numarası ..........................235
■ Veri alım aralığı ...........................235
LON El Kitabı ..................................164
LON iletişim modülü ........................163
■ Bağlantı yeri .................................274
LON kaskadı .............................16, 234
LON modülü ....................................234
LON üzerinden iletişim
■ Hata yöneticisi .............................235
■ Katılımcı numarası .......................234
■ Sistem numarası ..........................235
■ Veri alım aralığı ...........................235

M
Mahal ısıtması için ek ısıtıcılar ..........35
Maks. buharlaştırıcı çalışma basıncı 134

Maks. Buharlaştırıcı çalışma basıncı 130
Maks. buharlaştırıcı işletme basıncı 141
Maks. Isıtma devresinin gidiş suyu
sıcaklığı ...........................................217
Maks. kolektör sıcaklığı ...................201
Maks. Yoğuşma sıcaklığı ................154
Mesaj bağlantıları 256, 260, 263, 265,
268, 271
Mesaj durumu .................................149
Mesaj eşiği ......................................149
Mesaj geçmişi ...................................52
■ Havalandırma ..............................124
■ Soğutma devresi ..................132, 135
Mesajlar
■ Arıza ..............................................52
■ Bilgi ................................................52
■ Dış ünite ..............................148, 150
■ Genel bakış ...................................53
■ Mesaj geçmişinin sorgulanması ....52
■ onaylama .......................................52
■ Sorgulanması ................................52
■ Uyarı ..............................................52
■ yeniden gösterme ..........................52
Mesajlara genel bakış .......................53
Mesajların onaylanması ....................52
Mesajları sorgulama ..........................52
Mesaj listesi ......................................52
Min. By-pass için giriş sıcaklığı .......226
Min. soğutma gidiş sıcaklığı ............219
Modbus .............................................40

N
natural cooling .....................36, 37, 218
NC devre kartı .................................276
Nem ..................................46, 122, 126
Nem değeri .....................................226
Nem ölçer ........................................224
Nominal havalandırma ....................225
Nominal havalandırma istenen debi
değeri ..............................................225
Normal oda sıcaklığı .......................214
Nötr iletken ......................................240
NTC tanım eğrisi .....................287, 288
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O
Oda ısıtması
■ Havalandırma cihazı üzerinden .....36
■ Kendi enerjisini tüketmede ............48
Oda sıcaklığı ...................117, 118, 227
■ düşümlü .......................................214
■ Normal .........................................214
■ Parti işletmesinde ........................217
Oda sıcaklığı mevcut değerinin
kaynağı ...........................................227
Oda sıcaklığına bağlı işletme ..........216
Oda sıcaklığının etkisi
■ Soğutma ......................................219
Oda sıcaklık kontrolünün etkisi
■ Oda ısıtması ................................216
Oda sıcaklık sensörü ..............215, 221
■ Ayrı soğutma devresi ...................220
Ortak gidiş sıcaklık sensörü ............184
Otomatik havalandırma .....................41
Otomatik saat ayarı .........................233

Ö
Ön ısıtıcı ....................................43, 121
■ Etkinleştirme ................................223
Ön ısıtıcının emniyet termostatı ......123
Ön ısıtıcının gücü ............................119

P
Parametere grubu
■ Kullanım .......................................238
Parametre .......................................172
■ Ayarlanması .................................169
■ sıfırlama .......................................170
Parametre ayarı ..............................170

Parametre grubu .............................170
■ Dahili hidrolik ...............................206
■ Elektrikli ısıtıcı ..............................204
■ Fotovoltaik ...................................229
■ Güneş enerjisi ..............................201
■ Harici ısı üreticisi .........................192
■ Havalandırma ..............................223
■ Isıtma devresi/soğutma devresi ...214
■ Isıtma suyu deposu .....................212
■ İletişim .........................................234
■ Kompresör ...................................188
■ Kompresör 2 ................................191
■ Saat .............................................233
■ Sıcak su .......................................194
■ Sistem tanımı ...............................172
■ Soğutma ......................................218
Parametre kodu ..............................170
Parti işletmesi ..................................217
Pasif ev .............................................44
Pasif soğutma ...................42, 124, 226
Primer devre dönüş sıcaklığı . .112, 129
Primer devre hız kontrolü ................211
Primer kaynağın kapasitesi .............189
Primer kaynağın PWM sinyali .........211
Primer kaynak ...................................14
■ Buz deposu ..................................185
■ Güneş enerjisi absorberi ..............185
■ Kapasite .......................................189
■ Kontrol stratejisi ...........................211
■ PWM sinyali .................................211
■ Soğutma suyu deposu .................185
■ Toprak altı kolektörü ....................185
■ Toprak altı sondası ......................185
Primer kaynak kontrol stratejisi .......211
Primer pompanın gücü ............113, 130
PWM kumanda
■ Boyler besleme pompası .............200
PWM kumandası
■ Sekonder pompa .................209, 210
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R
Reaktif akım kompanzasyonu arı-
zası .................................................152
Reset ...............................................170

S
Saat
■ Kış saati .......................................233
■ Parametre grubu ..........................233
■ Yaz saati ......................................233
Saat alındı .......................................237
Saat ayarı
■ Yaz /Kış saati ...............................233
Saatin LON üzerinden gönderilmesi 237
Sekonder devre dönüş sıcaklığı 113,
129, 146
Sekonder devre dönüş sıcaklık sen-
sörü .........................................137, 281
Sekonder pompa kumandası . .209, 210
Sekonder pompanın gücü .......113, 129
Sensör arızaları ...............................149
Servisin tamamlanması ...................169
Servis menüsü ................................169
Servis pini .......................................163
Servis seviyesi ................................169
Sıcaklıkların sorgulanması ..............102

Sıcaklık sensörü ......................275, 276
■ Buharlaştırıcı ...............137, 150, 280
■ Buharlaştırıcı hava girişi ..............150
■ Buharlaştırıcı hava girişi OAT ......156
■ Buharlaştırıcı kafası .....................150
■ Buharlaştırıcı kafası CTT .............156
■ Buharlaştırıcı OMT ......................156
■ Buharlaştırıcı soğutucu akışkan

girişi .............................................150
■ Buharlaştırıcı soğutucu akışkan girişi

OCT .............................................156
■ DC inverteri soğutucu gövdesi .....150
■ Dış ünite ......................................155
■ Emme gazı ..................133, 136, 280
■ Gaz ..............................133, 137, 280
■ İnverter sürücüsü .........................143
■ Kondenser ...................................147
■ Kondenser ICT ............................156
■ NTC tanım eğrisi ..................287, 288
■ Pt 500A tipinin tanım eğrisi ..........287
■ Sekonder devredeki gidiş sıcaklık

değeri LWT ..................................156
■ Sıvı gaz 133, 137, 147, 155, 280
■ Sıvı gaz IRT .................................156
■ Soğutucu gövde DC inverter HST 156
■ Tanım eğrisi Tip NTC 10 kΩ ........286
■ Tanım eğrisi Tip NTC 20 kΩ ........286
Sıcak su
■ 2. İstenen sıcaklık ........................197
■ 2. sıcaklık sensörü .......................197
■ Boylerdeki alt sıcaklık sensörü ....197
■ Çalıştırma optimizasyonu ............196
■ Histeri ..................................195, 196
■ İstenen değer ...............................194
■ Kapatma optimizasyonu ..............197
■ Maks. Sıcaklık .............................195
■ Min. Sıcaklık ................................194
■ Parametre grubu ..........................194
Sıra ısı pompası ........................16, 234
Sıvı gaz sıcaklığı .............................129
Sistem bilgileri ...................................11
Sistem gidiş sıcaklığı ......................117
Sistem numarası .............................235
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Sistem şeması ................................172
Sistem tanımı (Parametre grubu) ....172
Soğutma
■ Antifriz/su ısı pompaları ...........36, 37
■ Hava/su ısı pompaları ..............36, 37
■ Parametre grubu ..........................218
■ Soğutma devresi seçimi ..............218
Soğutma devresi
■ Seçim ...........................................218
■ Soğutma sınırı ...............................33
■ Soğutma tanım eğrisi ...................221
Soğutma devresi arızaları ...............149
Soğutma devresi düzenleyici ....11, 128
Soğutma devresinin konfigürasyon
hatası ..............................................134
Soğutma devresini ters çevirme ......129
Soğutma işlevleri .......................36, 218
Soğutma sınırı .................................174
Soğutma suyu deposu ....................185
■ Etkinleştirme ................................222
Soğutma suyu tampon depo
sıcaklığı ...........................................118
Solar devrede geri sirkülasyon ..........27
Solar devrede hatalı sirkülasyon .......27
Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı
■ Etkinleştirme ................................204
Sürekli akış tipi ısıtıcı ........................35
■ Etkinleştirme ................................204
■ İkili sıcaklık ..................................205
■ İşlev tanımı ....................................22
■ Maks. EDK kesilmesinde kapasite

kademesi .....................................205
■ Maks. Güç kademesi ...................205
Sürekli yoğun işletme ................41, 227
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Şap kurutması .................................206
Şap programı ..................................206
Şebeke gerilimi ...............................151
Şönt devre kartı ...............................256

T
Tahliye havasının istenen sıcaklık
değeri ..............................................224
Tahliye havası sıcaklığı 43, 119, 122,
224, 226
Tahliye havası sıcaklık sensörü ......126
Talep
■ Harici ısı üreticisi .................114, 116
■ Yüzme havuzu ısıtması .......114, 117
Tampon sıcaklık ..............................117
Tanım eğrisi
■ NTC sıcaklık sensörü ..........287, 288
■ Pt 500A tipi sıcaklık sensörü .......287
■ Sıcaklık sensörü Tip NTC 10 kΩ . 286
■ Sıcaklık sensörü Tip NTC 20 kΩ . 286
Tasarruf işletmesi ..............................41
Temel ayar ......................................170
Temel işletme ....................................41
Teslimat durumuna getirilmesi ........170
Teşhis
■ Yazılım durumu sorgulama ..........158
Toolbinding .............................163, 164
Toprak altı kolektörü .........................14
Toprak altı sondası ...........................14
Tuşlar ................................................13

U
Uyarı .................................................52
Uzaktan kumanda ...................215, 221

Ü
Üst boyler sıcaklığı ..........................116

V
Veri alım aralığı ...............................235
Vitocom 100 ....................................182
Vitosolic .............................................26
Vitosolic 100 ....................................201
Vitosolic 200 ..............................14, 201
Vitotrol 200A ...........................215, 221
Vitotrol 300B ...................................215
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Yardım metni .....................................13
Yazılım durumu sorgulama .............158
Yazılım sürücüsü arızası .................150
Yaz saati .........................................233
Yıllık iş sayısı
■ Isıtma ...........................................157
■ Sıcak su .......................................157
Yoğun havalandırma .......................225
Yoğun havalandırma istenen debi
değeri ..............................................225

Yoğun işletme .................................227
Yoğuşma basıncı ............129, 134, 139
Yoğuşma sıcaklığı ...........................130
Yön değiştirme valfı
■ Isıtma/kullanma suyu ısıtması .....209
Yüksek basınç sensörü ...133, 137, 280
Yüksek basınç şalteri ..............147, 150
Yüzme havuzu ısıtması ...................175
Yüzme havuzu sıcaklık kontrolü için ter-
mostat .............................................175
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