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Tehlike

Musluk Suyu, 15% Etilen Glikol Karışımı

Pompa Kapasitesi*6

MPa

Anma Debisi (50/60Hz) *7
Akış ölçer Aralığı
Elektrik iletkenlik ölçer aralığı
Elektrik iletkenlik ayar aralığı
Partikül Filtre Nominal Filtrasyon

L/min

2.2 Ürün Seri Numarası Kodlaması
Etiket basılan üretim seri numarası kodu, aşağıdaki tabloya göre üretim
ayını ve yılını gösterir:

o

C

Basınç Aralığı
Gerekli Akış Debisi*14

MPa
L/min

Tesis Suyu Basınç Farkı
Port Ölçüsü
Islak Parça Malzemesi

MPa

Güç Kaynağı
Devre Koruması

A

Uygulanabili toprak kaçağı kesici *

8

Kablo Boyu ve Ölçüsü(Topraklı)*16
Anma işletme akımı(50/60Hz)*3

A
kW
(kVA)
dB
mm

Aksesuar*19
kg

Yıl
Ay

5 to 40
0.3 to 0.5
8

12

14

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas

15

0.3 more
Rc 3/8
Paslanmaz Çelik Bakır Lehim, Bronz, Sentetik kauçuk
1-faz AC200 to 230V 50/60Hz İzin verilen voltaj dalgalanması±10% * 15
10 (-T,-MT opsiyonu：15)
Anma Akımı：10A ( -T,-MT opsiyonları：15A) Akım Hassasiyeti：30mA
3 damar ×14AWG(3 damar×2.0mm2)
3.2/3.6
3.3/3.6
4.9/5.1
4.9/5.2
-T, -MT opsiyonu
4.3/5.8
4.4/5.8
6.0/7.3
6.0/7.4
0.6/0.7 (0.7/0.7)
0.8/1.0 (1.0/1.0)
-T, -MT opsiyonu
0.9/1.1 (0.9/1.2)
1.1/1.2 (1.4/1.4)
Digital input / output, Serial RS-485 / RS-232C
59/60
61/64
W483xD550xH310
W483xD550xH399
Güç kaynağı konnektörü, Partikül filtresi için bakım kolu,
Kullanım kılavuzu, Partikül filtre elemanı
41
45
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3.1.4 HRR024/030-W -20- Su Soğutmalı Tip
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440 (Including
protruding parts)

Paslanmaz Çelik Bakır Lehimlemeli (Isı Eşanjörü)*12 ,Pirinç*17,SiC,
Alumiyum oksit seramik,Karbon,
PP,PE,POM,PA,FKM,EPDM,PVC, PPS,AS,
Fluoropolymer *13 ,Ion exchange resin*13

Sıcaklık Aralığı

Ağırlık*11

Yaklaşık.4
Rc1/2
Rc1/4. With cap
Drenaj tavası yapısı (Su kaçağı detektörü ile)

L

Islak Parça Malzemeleri

Haberleşme Fonksiyonu
Ses Seviyesi (50/60Hz)*9
Ölçüler *10

397
424

Dahili

Tank kapasitesi
Port Ölçüsü
Tahliye Port Ölçüsü
Sızıntı Koruma

Anma Güç Tüketimi(50/60Hz)*19

* NOT 17: Seçenek T [Yüksek basınç pompası] için bu malzeme dahildi.
* NOT 18: Uygulanan nominal soğutma yükünde.
* NOT 19: Seçenek DM [elektrik iletkenliği kontrol fonksiyonu, DI su
(saf su) boru tesisatı] için, bir DI filtresi takılıdır.

3 to 16
2 to 48(-DM opsiyonu)
5 to 45(-DM opsiyonu)
5

Baypas valfi

550

3* NOT 16: Müşteri tarafından hazırlanacaktır.

7 / 7 –T ,-MT opsiyonu：10/14

L/min
µS/cm
µS/cm
µm

50

73 226

10 to 35
1000/1200
1600/1800
2000/2400
2500/3000
450/500
550/700
±0.1
0.13（at 7L/min) /0.18(at 7L/min)
–T opsiyonu : 0.42（at 10L/min）/0.4(at 14L/min）
–MT opsiyonu : 0.32（at 10L/min）/0.32(at 14L/min)

C
W
W
o
C

396

o

399

0.4
PID kontrol
Sıcaklık:5 to 40℃,Nem Oranı:30 to 70%,Rakım: En Fazla 3000m

24
0
259.8
139.1
37.5
0

226

Uyarı

0.25

(86±10)

396

Dikkat

Dikkat, kaçınılmadığı takdirde hafif veya orta
derecede yaralanmaya yol açabilecek düşük risk
seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir..
Uyarı, önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilecek orta düzeyde
risk içeren bir tehlikeyi belirtir.
Tehlike, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi
yaralanmaya yol açacak yüksek risk seviyesine
sahip bir tehlikeyi belirtir.

kg

-20-Hava Soğutmalı Tip

399

ISP4414: Pnömatik akışkan gücü - Sistemlerle ilgili genel kurallar.
ISO 4413: Hidrolik sıvı gücü - Sistemlerle ilgili genel kurallar. IEC
60204-1: Makinelerin güvenliği - Makinelerin elektrikli ekipmanları.
(Bölüm 1: Genel gereksinimler)
ISO 10218-1: Endüstriyel robotların işlenmesi -Güvenlik. vb.
Daha fazla bilgi için ürün kataloğu, Kullanım Kılavuzu ve SMC
Ürünleri için Kullanım Önlemleri'ne bakın.
İleride başvurmak üzere bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

Su Soğutmalı
R410A(HFC) [GWP:2088]

3.1.3 HRR024/030-

7

Bu güvenlik talimatları, tehlikeli durumları ve / veya ekipmanın hasar
görmesini önlemeye yöneliktir. Bu talimatlar, "Dikkat", "Uyarı" veya
"Tehlike" etiketleriyle potansiyel tehlike seviyesini gösterir. Hepsi
güvenlik için önemli notlardır ve Uluslararası Standartlar (ISO / IEC) * 1)
ve diğer güvenlik düzenlemelerine ek olarak takip edilmelidir.*1)

Sirkülasyon Akışkanı Sİstemi

1 Güvenlik Kılavuzu

Tesis Su
Sİstemi

Sabit bir sıcaklığa ayarlanmış su gibi bir sirkülasyon sıvısını dahili bir
pompa aracılığıyla makinein ısınan kısmı ile dolaştırılır.Bu dolaşan sıvı,
müşterinin makinesinin ısı üreten kısımlarını soğutur.

HRR012-W※-20-※ HRR018-W※-20-※ HRR024-W※-20-※ HRR030-W※-20-※

Soğutma Metodu
Soğutucu Akışkan
Soğutucu Akışkan Miktarı
Kontrol Metodu
Ortam Sıcaklığı*1 *15
Soğutucu Akışkan*2
İşletme SIcaklık Aralığı*1
Soğutma Kapasitesi*3
Isıtma Kapasitesi*4
Sıcaklık Stabilitesi*5

Electrik sistemi

İlgili Direktifler için
Uygunluk
Beyanına
bakın

* NOT 12: Seçenek M [deiyonize su borularına uygulanabilir] ve MT
[deiyonize su borularına uygulanabilir + Yüksek basınç pompası]
seçeneği seçildiğinde bakır ve pirinç dahil değildir.
* NOT 13: Seçenek DM için [elektrik iletkenliği kontrol fonksiyonu,
DI su (saf su) boru tesisatı]
* NOT 14: Bu, * NOT 3 koşulunda soğutma kapasitesinde açıklanan yük
uygulanırken gerekli olan akış hızıdır.
* NOT 15: Devamlı voltaj dalgalnması olmamalıdır.

7

Model

Kullanım Kılavuzu
Termo-çiller
HRR012/018/024/030 Serisi

Parça İsimleri ve Aksesuarlar (devamı)

2 Özellikler – (devamı)

HRR0＊＊-W＊-20-Options

440(Including
protruding parts)

2 Specifications - continued

Kurulum Kılavuzu

464.6
483

2.3 Genel açıklama ve kullanım amacı
Bu ürün, soğutma devresi tarafından sabit bir sıcaklığa ayarlanmış su
gibi bir sıvıyı sirküle etmek için yerleşik bir pompa kullanır. Bu dolaşan
sıvı, müşterinin makinesinin ısı üreten kısımlarını soğutur.

Uyarı
 Daima ilgili güvenlik yasalarına ve standartlarına uyun.
Tüm çalışmalar kalifiye bir kişi tarafından güvenli bir şekilde
yapılmalıdır.

Pompa Kapasitesi*6
Anma Debisi (50/60Hz) *7
Akış Ölçer Aralığı
Elektrik iletkenlik Ölçer Aralığı
Elektrik İletkenlik Ayar Aralığı
Partikül Filtre Nominal
Filtrasyon
Baypas Valfi
Tank Kapasitesi
Sıvı giriş ve çıkış port ölçüsü
Tahliye port ölçüsü
Sızıntı Koruma

Hava Soğutmalı
R410A(HFC) [GWP:2088]

kg

o

C
W
W
o
C
MPa

0.47
PID control
SIcaklık:5 to 40℃、Nem Oranı :30 to 70%、Rakım : En Fazla 3000m
Musluk Suyu, 15% Etilen Glikol Karışımı
10 to 35
1000/1200
1600/1800
2000/2400
2500/3000
450/500
550/700
±0.1
0.13（at 7L/min）/0.18(at 7L/min)
–T opsiyonu için : 0.42（at 10L/min）/0.4(at 14L/min）
–MT opsiyonu için : 0.32（at 10L/min）/0.32(at 14L/min)
7 / 7 –T ,-MT opsiyonu için：10/14
3 to 16
2 to 48(-DM opsiyonu)
5 to 45-DM opsiyonu)
5

L/min
L/min
µS/cm
µS/cm
µm

L

Islak Parça Malzemeleri
Güç Kaynağı
Devre Kesici
Elektrik sistemi

0.38

A

Uygulanabili toprak kaçağı kesici *8

Dahili
Yaklaşık 4
Rc1/2
Rc1/4. Kapaklı
Drenaj tavası yapısı (Su kaçağı detektörü ile)
Paslanmaz Çelik Bakır Lehimlemeli (Isı Eşanjörü)*12 ,Pirinç*17,SiC,
Alumiyum oksit seramik,Karbon,
PP,PE,POM,PA,FKM,EPDM,PVC, PPS,AS,
Fluoropolymer *13 ,Ion exchange resin*13
1 faz AC200 to 230V 50/60Hz İzin verilen voltaj dalgalanması±10% *15
10 (-T,-MT opsiyonları için：15)
Anma Akımı：10A (-T,-MT opsiyonları：15A) Hassasiyet Akımı：30mA

Kablo Boyu ve Ölçüsü(Topraklı)*16

3 damar ×14AWG(3 damar×2.0mm2)
3.6/4.3
5.2/5.8
5.5/6.2
-T, -MT opsiyonları
A
4.7/6.2
4.7/6.5
6.3/8.0
6.5/8.3
0.6/0.8/ (0.7/0.8) 0.7/0.9 (0.7/0.9) 0.9/1.2 (1.1/1.2) 1.0/1.2 (1.1/1.3)
kW
-T, -MT opsiyonları
(kVA)
0.9/1.2 (0.9/1.2) 0.9/1.3 (1.0/1.3) 1.2/1.6 (1.3/1.6) 1.3/1.6 (1.3/1.7)
Digital input / output, Serial RS-485 / RS-232C
dB
59/60
61/64
mm
W483xD550xH310
W483xD550xH399
Güç kaynağı konnektörü, Partikül filtresi için bakım kolu,
Kullanım kılavuzu, Partikül filtre elemanı
3.6/4.0

Anma Çalişma Akımı(50/60Hz)*3
Anma Güç
Tüketimi(50/60Hz)*18

Haberleşme Fonksiyonu
Ses Seviyesi (50/60Hz)*9
Ölçüler *10
Aksesuar*19
11

* NOT 10: Paneller arasındaki boyut. Projeksiyon dahil değildir.
* NOT 11: Sirkülasyon sıvısı dahil olmadığında ağırlık. Seçenek
DM[elektrik iletkenliği kontrol fonksiyonu, DI su(saf su) boruları]
seçildiğinde ağırlık 1 kg artar. Seçenek MT[Yüksek basınç pompası]
seçeneği seçildiğinde ağırlık 5 kg artar.

Izgara Hava
Girişi
Izgara Hava
Çıkışı

Bakım Portları

* U [UL]
opsiyonu
50±5mm
Güç Kaynağı
Bağlantısı
Sirkülasyon
Akışkan
Dönüşü
Model no.
label

Güç Kaynağı Ekran
10
272.5

50
Sirkülasyon Akışkan Doldurma
Sirkülasyon Akışkan
İzleme

183.6
126.4
37.5
0
Baypas
Valfi

550

61±5*
Tutacak

Toz Filtre
464.6
483

Soğutma fan
Tahliye
Portu

3.1.2 HRR012/018-

2 kopya
(İngilizce 1 kopya/
Japonca 1 kopya)

①

Kullanım Kılavuzu

②

Güç kaynağı Konnektörü

1 ad.

③

Partikül Filtresi Bakım
Kolu

1 ad.

④

Partikül Filtre Elemanı

1 ad.

⑤

DM opsiyonu için DI filtre

1 ad.

HRR-AF-20-
G diş adaptor seti

1 set

HRR-AN-20-
NPT diş adaptor seti

1 set

226

Sirkülasyon Akışkanı Sistemi

Soğutma Metodu
Soğutucu Akışkan
Soğutucu Akışkan Miktarı
Kontrol Metodu
Ortam Sıcaklığı *1
Sirkülasyon Akışkanı*2
İşletme Sıcaklık Aralığı*1
Soğutma Kapasitesi *3
Isıtma Kapasitesi*4
SIcaklık Stabilitesi*5

(80±10)

73

HRR012-A※ -20-※ HRR018-A※ -20-※ HRR024-A※ -20-※ HRR030-A※ -20-※

3.1 Taslak Ölçüleri
3.1.1 HRR012/018- A20-Hava Soğutmalı Tip

440(çıkıntılı
parçalar dahili)

Model

3.2 Aksesuarlar
Termo-çiller ile birlikte verilen aksesuarları kontrol edin.

307

HRR0＊＊-A＊-20-Seçenekleri

3 Parça İsimleri ve Aksesuarlar

310

2.1 Ürün Özellikleri

* NOT 1: Ürünü, yoğuşmanın olmayacağı koşullarda kullanın. Ortam
sıcaklığının sıfırın altına düşeceği bir mevsimde veya bölgede
kullanıyorsanız SMC'ye danışın.
* NOT 2: Musluk suyu kullanılıyorsa, Klima Endüstrisi Birliği'ni (JRA GL02-1994 / Soğutma suyu sistemi - sirkülasyon tipi - kullanma suyu)
karşılayan su kullanın [Lütfen kullanım kılavuzuna bakın, Tablo 8-1
Temiz suyun kalite kriterleri]
* NOT 3: Koşullar: (1) Sirkülasyon sıvısı sıcaklığı: 20 ℃, (2) Sirkülasyon
sıvı nominal akışı, (3) Sirkülasyon sıvısı: Musluk suyu, (4) Güç kaynağı:
AC200V, (5) Tesis suyu sıcaklığı ： 25 ℃ (Su soğutmalı için), (6) Boru
uzunluğu: En kısa. Soğutma kapasitesi 300W azalacak
seçenek T veya seçenek MT [Yüksek basınç pompası] seçildiğinde
* NOT 4: Koşullar: (1) Çalışma ortamı sıcaklığı: 25 ℃, (2) Sirkülasyon
sıvısı sıcaklığı .: 20 ℃, (3) Sirkülasyon sıvısı nominal akışı, (4)
Sirkülasyon sıvısı: Musluk suyu, (5) Güç kaynağı : AC200V, (6) Tesis
suyu sıcaklığı ： 25 ℃ (su soğutmalı için), (7) Boru uzunluğu: En kısa
* NOT 5: Çıkış sıcaklığı. Dolaşımdaki sıvı akışı nominal akış olduğunda
ve dolaşımdaki sıvı çıkışı ile geri dönüş doğrudan bağlandığında.
Kurulum ortamı ve güç kaynağı spesifikasyon aralığında ve kararlı.
* NOT 6: Dolaşım sıvısı sıcaklığı olduğunda termo-soğutucu çıkışındaki
kapasite. 20 ℃.
* NOT 7: Soğutma kapasitesini korumak için sıvı akışı ve
* sıcaklık kararlılığı. Debi, nominal debiden düşükse, soğutma
kapasitesinin ve sıcaklık stabilitesinin özellikleri karşılanmayabilir.
* NOT 8: Müşteri tarafından hazırlanacaktır. Güç kaynağı özelliklerinde bir
toprak 30mA / 200V kullanın.
* NOT 9: Ön 1m/ Yükseklik 1m / Yüksüz Statik. Diğer durumlar için Not
3e bakın.

7

2 Özellikler

397
424

Sirkülasyon
Akışkan
DÖnüşü

-20-Su Soğutmalı Tip

⑥

* Bu aksesuarlar bu kılavuzda açıklanmamıştır.
Ayrıntılar için, Kullanım Kılavuzunu okuyun.
.

HRR-SMW56EN

3 Parça İsimler ve Aksesuarlar(devamı)

4 Nasıl sipariş ederim

HRR

3.3 Parça Fonksiyonları
Bu kılavuzda kullanılan parçaların adları aşağıdaki
gibidir:
Parça İsim
İşlem Görüntüleme Paneli
Sıvı Seviyesi Göstergesi
Güç Kaynağı Anahtarı
Model Etiketi
Sirkülasyon Akışkanı Çıkış
Portu
Sirkülasyon Akışkan Dönüş
Portu
Tahliye Portu
Güç Kaynağı Konnektörü
Haberleşme
Konnektörü CN1,CN2

Fonksiyonu
Ürünü çalıştırıp durdurur ve devridaim sıvısı sıcaklığı gibi
ayarları yapar.
Deponun sirkülasyon sıvısı seviyesini gösterir.
Ürünün dahili ekipmanının güç kaynağını kapatır.
Ürünün parça numarasını gösterir.

1

5 Kurulum- (devamı)

-

-

5

Soğutma Kapasitesi

1000W/1200W (50Hz/60Hz)

Nill

Yok

1600W/1800W (50Hz/60Hz)

DM*1

Elektrik iletkenliği kontrolü
DI su (Saf su) boruları

024

2000W/2400W (50Hz/60Hz)

M

DI su (Saf su) boruları

2500W/3000W (50Hz/60Hz)

T

Yüksek Basınç Pompası

U

UL

030

2

Soğutma Metodu

A

Hava Soğutmalı

W

Su Soğutmalı

*1: D seçeneği seçildiğinde, M
seçilir - DM. Sadece D seçmek
mümkün değildir.

Bağlantı Diş Tipi

3

Sirkülasyon sıvısını depodan boşaltmak için port.

4

Güç kablosunu Güç kaynağı konektörü
aksesuarına bağlayın ve sonra takın.

Nil
F

G (Rc-G dişli adaptor seti içerir)

Kontak girişi / çıkışı, seri iletişim için kullanın.

N

NPT (Rc-NPT dişli adaptor seti içerir)

Tesis Suyu Çıkışı(Su
Soğutmalı Tip)

Tesis suyunun boru ile kullanıcının makinesine geri döndüğü bir
tesis su çıkışı.

3.3.1 İşlem Görüntüleme Paneli
Ürünün önündeki işlem paneli ürünün temel çalışmasını kontrol
eder.

Opsiyon

012

Sirkülasyon akışkanı dönüş portundan geri döner.

Tesis suyunun borulardan beslendiği bir tesis su girişi. Tesis
suyunun basıncı 0,3 ila
0.5MPa.

-

018

Sirkülasyon akışkanı çıkış portundan dışarı akar.

Tesis Suyu Girişi(Su
Soğutmalı Tip)

20

Güç Bağlantısı

Rc
20

5 Kurulum- (devamı)

● Ani sıcaklık değişikliklerine maruz kalan konumlar.
● Güçlü elektromanyetik gürültüye maruz kalan konum (yoğun elektrik
alanı, yoğun manyetik alan veya dalgalanmalar)
● Statik elektriğe maruz kalan konum veya statik elektriğin ürüne
deşarj olabileceği koşullar.
● Güçlü yüksek frekanslı radyasyona (mikrodalga) maruz kalan konum.
● Potansiyel yıldırım düşmesine maruz kalan konum
● 3000 m veya daha yüksek rakımda konum (ürün depolama ve nakliye
hariç).
● Ürünün güçlü titreşimler veya darbelerden etkilendiği konum. Ürünün
hasar görmesine neden olan harici kuvvet veya ağırlık uygulayan
durum.
● Gerektiğinde bakım için yeterli alan bulunmayan konum
5.4 Montaj

1-faz AC200~230V (50/60 Hz)

Uyarı
 Montajcı / Son Kullanıcı, kurulumdan sonra ekipman üzerinde bir
gürültü riski değerlendirmesi yapmak ve gerektiğinde uygun
önlemleri almakla yükümlüdür.

5 Kurulum
5.1 Kurulum

Uyarı

1) Ürünü bir kabine monte ederken, ağırlığı en altta tutacak bir tasarım
kullanın. Ürün römork gibi bir nakliye cihazına kurulacaksa nakliye
testiyle güvenliği sağlayın. Ürünü, önündeki sabitleme deliklerini
kullanarak monte edin.Ürünü sabitlemek için M5, M6 vidalar (cıvatalar)
veya eşdeğeri kullanın.

 Güvenlik talimatları okunup anlaşılmadığı sürece ürünü kurmayın.
5.2 Tehlike Etiketleri

Uyarı
 Ürünün çeşitli potansiyel tehlikeleri vardır ve uyarı etiketleri ile
işaretlenmiştir.
Elektrik ile İlgili Uyarılar
Bu sembol elektrik çarpma riski olan yerlere
konulur.

Tesis Suyu Giriş
Portu *3
Tesis Suyu Çıkış
Portu *3

①

②

İsim

Fonksiyon

Dijital Ekran
(7 segment,
5 digits)
Dijital Ekran
(11 segment,
5 digits)

Sirkülasyondaki sıvının sıcaklığını, basıncını ve
akış hızını ve diğer menülerin ayar değerlerini
görüntüler.

③

[ C] lambası

④

[MPa] lambası

⑤

[LPM] lambası

s
t
a
n
d
s

⑦

[SEC] lambası

⑧

[RUN] lambası

⑨

[ALM] lambası

⑩

[WRN] lambası

⑪

[

⑫

Dijital ekran
(11 segment,
1 digits)

⑬

[RMT] lambası

⑭

[KEYLOCK]
lambası
［RUN/STOP］
tuşu

⑮

] lambası

⑯

[MENU] tuşu

⑰
⑱
⑲
⑳

[ENT] tuşu
[▲] tuşu
[▼] tuşu
[RESET] tuşu

Bir hata oluştuğunda yanar.
(Bu ürün duracaktır.)
Bir uyarı oluştuğunda yanar.
(Bu ürün çalışmaya devam edecektir.)
AL.01 Tank seviyesi düşüş hatası veya
AL.02 Tank seviyesi düşüşü alarmı üretildiğinde yanar
「X」 bakım bildirimi oluşturulduğunda
görüntülenir.
Uzaktan çalıştırma sırasında iletişim
fonksiyonu ile yanar.
Tuş kilidi ayarı etkin olduğunda yanar.
1 saniye basılı tutarak aç veya kappa yapılır.
Her menünün değiştirilmesi ve ayar değerlerinin iptal
edilmesi.
Ayar moduna geçin ve değerleri ayarlanır.
Ayarı yukarı seçer ve ayarlanan değeri artırır.
Ayarı aşağı seçer ve ayarlanan değeri azaltır.
Alarmları resetler.

22～24N･m

0.3～0.5MPa)

[İpuçları] Teslim edildiğinde, bu ürünün baypas valfi "açık" durumdadır.
Baypas valfini kullanım durumuna göre ayarlayın.
3) Sirkülasyon sıvısı dönüş portunu kullanıcının makine
çıkışına bağlayın.
4) Dolaşımdaki sıvı deşarj portunu kullanıcının makine
girişine bağlayın.

Çıkıştan

İstinat

Dönen Nesneler ile İlgili Uyarılar

Girişe

5) Su soğutmalı tipte, lütfen tesisin su girişinin ve müşterinin su kaynağı
ekipmanının çıkışının borularını da bağlayın.

Dikkat
Ürünün havalandırması için yeterli alan bırakın.
Aksi takdirde, soğutma kapasitesi eksikliğine ve
/ veya ürünün durmasına neden olabilir.
Bakım için yeterli alan olduğundan emin olun.
Ürünün boyutu için anahat boyutlarına bakın.

Tesis Suyu
Çıkışı Rc3/8

girişi

Bu sembol genel tehlike anlamına gelir.

Ürün
aşağıdaki
koşullarda
çalıştırılmamalı,
kurulmamalı,
depolanmamalı veya taşınmamalıdır. Bu talimatlara uyulmaması
durumunda üründe potansiyel arıza veya hasar meydana gelebilir.
● Dış ortama yerleştirmek.
● Buhar, tuzlu su veya yağa maruz kalan yerler.
● Toz veya toz malzemeye maruz kalan yerler.
● Aşındırıcı gaz, organik çözücü, kimyasal çözelti veya yanıcı gaza
maruz kalan yerler. (Ürün patlamaya dayanıklı değildir.)
● Ortam sıcaklığının aşağıdaki aralığın dışında olduğu konum: Nakliye
ve depolama sırasında 0 ila 50 ° C (borularda su veya sirkülasyon sıvısı
olmadan). Çalışma sırasında 5 ila 40 ° C
● Ortam neminin aşağıdaki aralığın dışında olduğu veya yoğuşmanın
oluştuğu yer: Nakliye ve depolamada% 15 ila 85 Çalışma sırasında%
30 ila 70
● Doğrudan güneş ışığına veya ısı radyasyonuna maruz kalan yerler.
● Isı kaynaklarına yakın ve havalandırması zayıf yerler.

Sirkülasyon Akışkanı
Dönüş Portu Rc1/2

Kullanıcı su kaynağı

Genel Tehlikeler ile ilgili Uyarılar

Uyarı

Tesis Suyu Girişi
Rc3/8

300mm veya
daha fazla

700mm veya daha fazla

Bu sembol, parmakları veya eli kesme veya
dönen fanla dolaşma riskini (Hava soğutmalı tip
için) temsil eder.

5.3 Ortam

Sirkülasyn
Akışkanı
[Sıkma Torku 28~30N]

Paneli

Dijatal ekranda akış hızı görüntülendiğinde yanar.
Dijital ekran bölümünde zaman görüntülendiğinde
yanar.
Dijital ekran bölümünde saniyeler
görüntülendiğinde yanar.
Ürün başlatıldığında ve iletim başladığında yanar.

Rc 3/8

1.0MPa veya daha
fazla (Besleme
basıncı:

Sirkülasyn
Akışkanı

5.4.1 Kurulum Alanı

Bu sembol sıcak yüzey ve yanma tehlikesi olan
yerlere konulur..

Dijital ekranda basınç görüntülendiğinde yanar.

22～24N･m

Bu
Ürün

Back side

[H] lambası

Yüksek Sıcaklık ile İlgili Uyarılar

Dijital ekranda sıcaklık görüntülendiğinde
yanar.

Rc 3/8

Tavsiye Edilen
Boru Özellikleri

2) Hava soğutma tipinde, bu ürün önden hava emer ve arkaya
boşaltır. Lütfen emiş ve tahliye havasını engellemeyin. Lütfen kapalı bir
yere kurmayın.

Front side

⑥

o

Sirkülasyondaki sıvının deşarj sıcaklığını ve diğer
menülerin ayar değerlerini görüntüler.

Tavsiye
edilen sıkma
torku

* NOT 1. NPT ve G dişli için, ayrı olarak aksesuar olarak temin
edilebilen bir dönüşüm konektörü kullanın.
* NOT 2. T opsiyonu için[Yüksek basınç pompası], 1.0 MPa veya daha fazla.
* NOT 3. Su soğutmalı tip için.
5.5.1 Boruları nasıl bağlarım.
1) Ürünün güç kaynağının ve güç kaynağının kapalı olduğundan (veya
elektrik fişinin çıkarıldığından emin olun).
2) Bu ürün bir alarm üretir ve sirkülasyon sıvısı akış hızı 3 l/dk veya daha
düşük olduğunda çalışma durur. Lütfen 3 l/dk'dan fazla akış yapan borular
yapın. Ayrıca, bu ürün bir alarm üretir ve dolaşan sıvı deşarj basıncı 0,5 MPa
veya daha fazla oluştuğunda durur.

Kabine

No

Port
ölçü

Açıklama

5.5 Borulama

D
 Boruları bağlamadan önce talaşları, kesme yağını, tozu vb.
temizlediğinizden emin olun.
 Boru veya ek parçaları monte ederken, sızdırmazlık malzemesinin
bağlantı noktasının içine girmediğinden emin olun. Conta bandı
kullanırken, borunun / bağlantı parçasının ucunda 2 dişi açıkta
bırakın.
 Rakorları belirtilen sıkma torkuna göre sıkın.
5.6
Açıklama
Sirkülasyon
Akışkanı Çıkış
Portu
Sirkülasyon
Akışkanı Dönüş
Portu

Tavsiye
Edilen Sıkma
Torku

Port
Ölçü
1

Rc 1/2*

28～30N･m

Tavsiye Edilen
Boru
Özellikleri
0.4MPa veya
daha fazla

1

Rc 1/2*

28～30N･m

Kullanıcı su
kaynağı çıkışı

Çıkıştan
Girişe

Sirkülasyon Akışkanı
Çıkış Portu Rc1/2

Sirkülasyon Akışkanı Doldurma
1) Ürünün güç kaynağının ve güç girişinin kapalı olduğundan emin olun.
2) Tedarik edilen sirkülasyon akışkanının boşalmasını önlemek için
tahliye portunun kapağının takılı olup olmadığını kontrol edin
3) Sirkülasyon sıvısı giriş kapağını saat yönünün tersine çevirerek açın
ve sirkülasyon sıvısını seviye göstergesinde gösterilen Düşük ila
Yüksek arasında doldurun. Su kalite standardını karşılayan musluk suyu
veya% 15 sulu etilen glikol çözeltisi kullanın.
4) Belirtilen seviyeye kadar doldurduktan sonra kapağı kapatmak için saat
yönünde çevirin.
Ka
pak
Sirkülasyn
Akışkanı
Sıvı
Beslemesi

*2

0.4MPa veya
daha fazla

*2

Tahliye
port
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5 Kurulum – (devamı)

5 Kurulum – (devamı)

5.7 Güç Beslemesi Bağlanması

6 Başlatma, Durdurma ve Sıcaklık Ayarı – (devamı)

Toprak

 Elektrik tesisleri, her ülkenin yerel yasa ve yönetmeliklerine ve bilgi ve
deneyime sahip kişi tarafından kurulmalı ve kablolanmalıdır.
 Güç kaynağını kontrol edin. Belirtilenler dışındaki voltajlar, kapasiteler,
frekanslar ve kablo boyutları ile çalıştırma ısı, yangın ve elektrik
çarpmasına neden olabilir.
 Uygun kablo boyutuna ve terminaline sahip tel olmalıdır.
Kullanıcının güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Enerji
verilen ürünle kablo bağlantısı kesinlikle yasaktır.

Dikkat
 Bir toprak kaçağı kesici kullanın.
 Topraklama yaptığınızdan emin olun. Yetersiz topraklama arızaya ve
elektrik çarpmasına neden olabilir.

Flaş kapanır.

kesici

Model
(Yüksek Basınç
[Opsiyon])

Kablo
Ölçüsü ve
Adeti

Güç
Beslem
e Voltaj

HRR012-A/W-20HRR018-A/W-20HRR024-A/W-20HRR030-A/W-20-

1-faz 200230V AC
(50/60Hz)

3 damar x
14AWG
(3
damar
x

10

30

200
,

2

HRR012-A/W-20- T

2.0mm )
(topraklı)

Güç besleme konektörü

6 Başlatma, Durdurma ve Sıcaklık Ayarları

6.1 Devreye Alma için Ön Hazırlık
6.1.1 Güç Beslemesi
Güç anahtarını açın. Çalışma gösterge paneli yanar. Bu noktada, bu
ürün "Durduruldu" durumundadır (İşlem sinyali, uzaktan ayar
durumunda gönderildiğinde güç açıldıktan sonra başlatılır.)

HRR018-A/W-20- T
15

30

HRR024-A/W-20- T
HRR030-A/W-20- T

Tablo 1. Toprak Kaçağı Kesici
5.7.1 Güç kaynağı özellikleri, güç kaynağı kablosu ve toprak kaçağı
kesilmesi
Tablo 1'de gösterilen güç kaynağını hazırlayın. Ürün ile güç kaynağı
arasındaki bağlantı için, güç kaynağı kablosunu ve aşağıda gösterilen
toprak kaçağı kesicisini kullanın. Bir toprak kaçağı kesicisi, kesicinin
kolayca erişilebilir ve termo soğutucuya yakın bir konuma monte
edilmelidir.

※ Boru tesisatından sonra ilk kez çalıştırdığınızda, tanktaki sirkülasyon
sıvısı, sirkülasyon sıvısı boru tesisatına dolana kadar azalır. (Sıvı
seviyesi "Düşük" seviyesinin altına düştüğünde bir alarm oluşur.)
Çalışmaya başladıktan 30 saniye sonra, sirkülasyon sıvısı akış hızı 3 L /
dk'dan düşükse, bir alarm oluşur ve ürün durur. Dolaşımdaki sıvı akış
hızının 3 L / dak veya daha fazla olduğundan emin olun.
※T seçeneğini (yüksek basınç pompası özellikleri) kullanırken,
sirkülasyon sıvısı tahliye basıncı 0,5 MPa veya daha fazla olursa, bir
alarm oluşur ve bu ürün durur.

Müşteri tesisi
Güç Besleme

Kıvrımlı terminal

▲

RESET

ENT

▼

AL25

7.1 Sorun Giderme

RUN
ALM
WRN

MPa

RESET

Düşük Tank
Seviyesi

FLT

AL02

Düşük Tank
Seviyesi

WRN

AL04

AL09

AL11

▲
▼
AL14

Yaklaşık 1 saniye basılı tut.

6.1.4 Alarm Oluştuğunda Yeniden Başlatma
Alarm sinyali verildiğinde alarm sesi duyulur.
Alarm zili nasıl durdurulur.
 Alarm görüntüleme ekranının görüntülendiğinden
emin olun. Alarm zili yalnızca bu ekranda durdurulabilir.
 [RESET] tuşuna basın.
 Alarm zili durduruldu.

AL15

AL17

AL18

RESET

Su
Sızıntısı

Sirkülasyn
sıvısı
deşarj
basıncı

WRN*

Debi
düştü
Dış ortam
sıcaklığı
aralık
dışında*3
Elektrik
iletkenli
yükseldi*4
Sıcaklık
hazır değil
Sirkülasyn
akışkanı
sıcaklığı
aralık
üstünde
Sirkülasyn
akışkanı
sıcaklığı
aralık
altında
Akış debi
hatası

RUN/
STOP
RESET

MEN
U
ENT

AL01

LOW⇒LEVEL⇒FL
T

AL02

LOW⇒LEVEL⇒WR
N

Sıvı seviyesi seviye
göstergesinin
altına
düştü.
Sirkülasyon
akışkanı doldurun

AL04

WATER ⇒ LEAK

Ürün içindeki sirkülasyon
sıvısı sızması durumur.

1

MEM ⇒ ERROR

Kontak
girişi1 Sinyal
algılama

1
FLT*

AL25

INP1 ⇒ ERROR

Kontak
girişi2 Sinyal
algılama

1

FLT*

AL26

INP2 ⇒ ERROR

Durmaya
zorlandı

FLT

AL27

FORCE ⇒ STOP

AL28

MANT ⇒ ALARM

AL29

COMM ⇒ ERROR

Yüksek
sirkülasyn
akışkanı
deşarj
sıcaklığı.

2
FLT*

AL09

HIGH ⇒ PRESS

AL10

LOW⇒FLOW⇒WRN

1
OFF*

AL11

AMB⇒TEMP⇒OUT

WRN

AL12

DI⇒ERROR

1
OFF*

AL13

TEMP⇒READY⇒ERROR

1
OFF*

AL14

TEMP⇒OUT.HI

WRN*

AL19

AL21

Yüksek
sirkülasyn
akışkanı
dönüş
sıcaklığı.
Yüksek
sirkülasyn
akışkanı
deşarj
basıncı

OFF*

Güç anahtarını kapatın
ve yeniden başlatın.
Tekrar olursa, lütfen
hizmet isteyin..

1

1

Kontak girişi tespit
edildi.

Pompa sürekli çalışmasını
durdururken oluşur (“RUN /
STOP” düğmesine uzun
basın tuşunu 5 saniye basılı
tutun
Bakım bildirimi saati.
Lütfen geçerli öğeye
bakım yapın.
İstek mesajı ana
bilgisayar ulaşmadı.
Tekrar yolla.
Soğutma devresinde bir
anormallik oluştu. Lütfen bir
servis isteyin.

AL29

Haberleşme
hatası

AL30

Soğutucu
akışkan devresi
anormal

FLT

AL30

REF⇒ERROR⇒0000

AL31

Sensör
Anormal

FLT

AL31

SENS⇒ERROR⇒0000

Sensör hatası oluştu.
Lütfen bir servis isteyin.

AL32

Kontrolcü
Anormal

FLT

AL32

CTRL⇒ERROR⇒0000

Denetleyicide bir hata
oluştu. Lütfen bir servis
isteyin.

WRN*

* NOT 1 OFF / WRN / FLT arasından seçilebilir
* NOT 2 WRN / FLT arasından seçilebilir.
* NOT 3 Sadece hava soğutmalı tip ayarlanabilir.
* NOT 4 Seçenek DM Elektrik iletkenliği kontrol fonksiyonu ile sadece
DI su (saf su) boruları. Aralık girilirken alarm otomatik olarak serbest
bırakılır.

FLT

FLT

Diğer hata içerikleri
Hata İçeriği

1

1

OFF*

Boru direnci arttı. Çek valf
açıklığı, boruların çökmesi,
filtrenin tıkanması

AL15

AL17

TEMP⇒OUT.LO

LOW⇒FLOW⇒FLT

DI filtreyi değiştirin.

Aşırı yük, soğutma arızası,
yetersiz sirkülasyon
akışkanı akışı, büyük yük
dalgalanması vb. Gibi
nedenler olabilir. Lütfen
soğutucu akış hızını artırın.
(Lütfen baypas valfini
ayarlayın)

Ekran akış hızı: 3 l/dk veya
daha az. Boru boyutunu,
kapatılabilecek harici
vanaları, boruların
çökmesini kontrol edin

AL18

TEMP⇒FLT

Çıkış sıcaklığı 45 ° C veya
daha fazla. Aşırı yük,
soğutma arızası, yetersiz
akış hızı, vb. Lütfen
soğutucu akış hızını
artırın. (Lütfen

FLT

AL19

RET⇒TEMP⇒FLT

FLT

AL21

HIGH⇒PRESS⇒FLT

Dönüş sıcaklığı: 45 ° C veya
daha fazla. Chiller akış hızı
düşük, aşırı yük gibi olası
nedenler var. Lütfen soğutucu
akış hızını artırın. (Lütfen
bypass valfini ayarlayın)

Sebep

Çözüm

Güç kaynağı anahtarı açık değil.

Lütfen çevredeki ortamı
kontrol edin. Filtre üzerindeki
toz ve kiri kontrol edin.

baypas valfini ayarlayın)

▼

Bakım
Bildirimi

Neden / Çözüm (Nedeni
ortadan kaldırdıktan
sonra sıfırlama tuşuna
basın.)

7.3 Diğer Hatalar
Alarm numaraları ile belirtilmeyen arızaların nedenleri ve çözümleri
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

▲

6.1.5 Ürünü durdurmak
[RUN / STOP] tuşunu 1 saniye basılı tutun. [RUN]
lambası söner ve çalışma durur.
* Durmadan önce durmaya hazırlanmak yaklaşık
10 saniye sürer. Durdurma hazırlığı sırasında
[RUN] lambası yanıp söner

Neden / Çözüm (Nedeni
ortadan kaldırdıktan
sonra sıfırlama tuşuna
basın.)

ve filtrenin tıkanması.

AL
M

Bas

Alt Sıra Yeşil

Alarm numarası

ALM

N

Üst
Sıra

yüksek

AL13
ENT

Giriş
Değer

AL01

AL12

RUN/
STOP

Açıklama

Beyaz

H
SEC

MENU

AL24

AL28

Ekran
Ünitesi

LPM

RUN/
STOP

FLT

AL27

7.2 Alarm kod listesi ve Sorun Giderme

℃

Işık
yanar.

Anormal
bellek

Sorun giderme yöntemi, hangi alarmın üretildiğine bağlıdır. "Alarm kodu
listesi ve Sorun Giderme" inceleyin.

E(toprak) L

4) Kablonun diğer ucunu, güç kaynağı tesisine bağlanabilen kıvrımlı
terminallere bağlayın.
5) Güç kaynağı konnektörünü güç kaynağı konnektörü soketine takın.
6) Kıvrımlı terminalleri toprak kaçağı kesicisinin ikincil tarafına ve güç
kaynağı tesisinde topraklamaya bağlayın.

MENU

AL26

AL10

RUN

1) Kabloyu ve aşağıdaki tabloda gösterilen ayrı soket veya toprak
kaçağı kesicisini hazırlayın.
2) Kılıfı kablonun her iki ucundan sıyırın.
3) Güç kaynağı konnektörünü (aksesuar olarak verilir) sökün ve
kablonun bir ucunu L, N ve E terminallerine takın ve güç kaynağı
konnektörünü tekrar monte edin.

RUN/
STOP

AL24

7 Sorun Giderme

Alarm
No.

Alt Sıra Yeşil

H
SEC

Beklenmedik bir sorun veya arıza durumunda ürünü kapatın ve
nedenini araştırın. Sorunun nedeni belirlenemiyorsa ürünü kullanmayın,
yardım için SMC ile iletişim kurun.

Sirkülasyon sıvısı sıcaklığını ayarlayın. "ENT" tuşuna bastığınızda,
ayarlanan sıcaklık (sayısal değer ekranının alt kısmında: yeşil) yanıp
söner. Hedef sıcaklığı ayarlamak için [▲] [▼] tuşuna basın, ardından
ayarlamak için "ENT" tuşuna basın. (Ayarlandığında yanıp sönme sona
erer.)
6.1.3 Ürünün Başlatılması

Ekran
Ünitesi

Üst
Sıra
Beyaz

Uyarı

6.1.2 Sıcaklık Ayarlanması

Açıklama

LPM

(Yaklaşık 1sn basılı tut

RMT

5.7.2 Kablolamaya hazırlık

MPa

Giriş
Değer

RMT

RUN/
STOP

[RUN / STOP] tuşunu 1 saniye basılı tutun. [RUN] lambası yanar ve
çalışma başlar.

230

RUN
ALM
WRN

RUN

ON

Tavsiye edilen toprak
kaçağı kesici
Akım
Anma
Anma
Hassasi
Voltaj
Akımı
yeti
[V]
(A)
[mA]

Alarm
No.

℃

Güç besleme
konektör deliği

kaçağı

Uyarı

7 Sorun Giderme – (devamı)

İşletim
paneli hiçbir
şey
göstermiyor

[RUN /
STOP]
tuşu
basılıyken
[RUN]
Ledi
yanmıyor.

Güç kaynağı anahtarının arızası

Güç kaynağı anahtarını
açın.
Güç kaynağı anahtarını
değiştirin.

Güç kaynağı yok (Güç
beslemesi kesicisi açık
değil.)
Kısa devre ve akım kaçağı
nedeniyle kesicinin tetiklenmesi
Haberleşme ayarlanmadı.

Gücü besleyin.
Kısa devre veya akım
kaçağını giderin.
Haberleşme ayarının
varlığını kontrol edin.
Denetleyiciyi değiştirin.

[RUN] Ledinde hata
[RUN/STOP] anahatarında hata

Denetleyiciyi değiştirin.

8 Bakım
8.1 Genel Bakım

Uyarı
 Anahtarları, vb. ıslak elle çalıştırmayın ve güç kaynağı fişi gibi
elektrikli parçalara dokunmayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Doğrudan ürünün üzerine su sıçratmayın ve suyla yıkamayın. Elektrik
çarpmasına ve yangına vb. neden olabilir.
 Toz geçirmez filtreyi temizlerken kanatçıklara doğrudan dokunmayın.
Yaralanmaya neden olabilir.
 Çıkarılan tüm panelleri inceleme veya temizlik için yeniden takın. Bu,
ürün paneller olmadan çalıştırılırsa yaralanmaya veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.

Ekran basıncı: 0,5 MPa
veya daha fazla. Lütfen 0.5
MPa uygun borulama
yapın. Lütfen baypas valfini
ayarlayın.
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8 Bakım – (devamı)
Dikkat
 Uygun bakım prosedürlerine uyulmaması ürünün arızalanmasına
ve ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
 Bakım yapmadan önce güç kaynağını kapatın. Kurulum ve
bakımdan sonra, ekipmanın gücünü açın ve ekipmanın doğru
şekilde takıldığından emin olmak için uygun işlevsel ve sızıntı
testlerini yapın.
 Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın.
 Kurulum veya bakım talimatı gerektirmedikçe ürünü sökmeyin.
8.2 Sirkülasyon Sıvı Kalitesi Kontrolü

Uyarı
Yalnızca belirtilen sıvıları kullanın. Başka sıvılar kullanılırsa, ürüne zarar
vererek sıvı sızıntısına neden olabilir veya elektrik çarpması veya elektrik
kaçağı gibi tehlikelere yol açabilir.
Temiz su (musluk suyu) kullanırken, aşağıdaki tabloda gösterilen su
kalitesi kriterlerini karşıladığından emin olun.

8 Bakım – (devamı)

8 Bakım – (devamı)

8.4 Aylık Kontroller
Havalandırma koşulu (hava soğutmalı tip). Havalandırma ızgaralarını
temizleyin. Havalandırma ızgaralarının toz vb. İle tıkalı olmadığından
emin olun. Tesis suyu (su soğutmalı tip) Tesis suyunu kontrol edin.
Tesis suyunun temiz ve yabancı madde içermediğinden emin olun.

 Tesis suyu kalitesi kullanım kılavuzunda belirtilen kriterleri
karşılamalıdır (“Tablo 8-1 Temiz su için kalite kriterleri (musluk
suyu)”)).
 Süzgeci kontrol edin ve kirliyse temizleyin. "Y - süzgecin
temizlenmesi" kullanım kılavuzuna bakın..

8.4.1 Havalandırma Portunun Çıkarılması ve Temizlenmesi (Hava
Soğutmalı)

Dikkat
Havalandırma girişindeki toz geçirmez filtre toz veya kir ile tıkanmış
olduğunda, ısı radyasyonu performansı düşer. Bu, soğutma
performansının düşmesine neden olur ve güvenlik cihazı tetiklendiğinden
işlemi durdurabilir.
Toz geçirmez filter, bu ürnün önündeki filter panelinin içine monte
edilmiştir.
1. Yıldız tornavida kullanarak filter paneli tutma vidalarını gevşetin.
2. Filtre panelinin içinde toz geçirmez bir filtre vardır. Toz geçirmez
filtreyi sökün.
3.

②
Tutma
vidaları

Dikkat
Düzenli kontrolde herhangi bir sorun bulunursa sirkülasyon sıvısını ve /
veya tesis suyunu değiştirin. Herhangi bir sorun bulunmasa bile,
tanktaki su buharlaşır ve dolaşımdaki sıvıdaki kirlilik konsantrasyonu
artar.
Depodaki sirkülasyon sıvısını her 3 ayda bir değiştirin. (Temiz su kalite
kriterleri için lütfen 8-1 kullanım kılavuzuna bakınız)
8.3 Günlük Kontroller

Dikkat
Aşağıda listelenen öğeleri kontrol edin. Herhangi bir anormallik
bulunursa, ürünün çalışmasını durdurun ve güç kaynağını kapatın ve
servis isteyin.

Toz
geçirmez
filtre

Filtre
panel

①

Filtre
panel

9 Kullanım Sınırlamaları
9.1 Sınırlı garanti ve Yasal Uyarı/Uyumluluk Gereksinimleri
SMC ürünleri için Kullanım Önlemlerine bakın.

10 Uygunluk Beyanı
10.1 Aşağıda bu ürün için kullanılan örnek bir Uygunluk Beyanı
(DoC) bulunmaktadır. Her ürünle birlikte gerçek bir DoC verilecektir.

Dikkat
Tesis su sisteminde yabancı madde birikmiş veya tıkanmışsa, basınç
kaybı daha az debi ile artar ve ekran ağına zarar verebilir.
8.5.3 Y Süzgeci Temizliği
Y süzgecini temizlerken tesis suyu deşarj edilmelidir. Daha fazla talimat
için “8.3.2 Tesis suyunun deşarjı” kullanım kılavuzuna bakın.

Uyarı
Tesis suyunu boşaltmadan önce kullanıcının ekipmanının çalışmasını
durdurun ve kalan basıncı boşaltın. Panelin keskin kenarından eli
kesme gibi yaralanmamak için eldiven gibi koruyucu ekipman kullanın.
Tesis suyunu boşaltın. "8.3.2 Tesis Suyunun Deşarjı" kullanım kılavuzuna
bakın.
1. Süzgeç ürünün arkasına monte edilmiştir. Somun anatarı gibi bir alet
kullanarak süzgeci çıkarın. Süzgeci çıkarırken, ürün hareket etmeyecek
şekilde sabitlenmelidir.

8.4.1.1 Hava filtresi
temizliği
Filtreyi uzun kıllı bir fırçayla veya hava üfleyerek temizleyin.
8.4.2 Toz geçirmez filtrenin montajı
Filtreleri sökme prosedürünün tersini izleyerek yeniden monte edin.
(Filtre paneli vidalarını önerilen sıkma torkuyla sıkın: 1,5 N · m)

Ana Ünitye
Sabitleyin

8.5 3 Aylık Kontroller
Aşağıda listelenen öğeleri kontrol edin.

Süzgeç Gövdesi

3 Aylık Kontrol İçerikleri
Günlük Kontrol
İçerikleri

Parça
Kontrol İçeriği

Parça

Kurulum
koşulları

Sıvı sızıntısı
Sirkülasyon sıvı
miktarı

Ürünün kurulum
koşullarını kontrol edin.

Ürünün kurulum
koşullarını kontrol edin
Sıvı seviye izleme
indikatörünü kontrol
edin
Panel üzerindeki göstergeleri
kontrol edin.

İşletme Paneli
Fonsiyonlarını kontrol edin.

・Ürün üzerinde ağır bir cisim veya
borulara aşırı kuvvet
uygulanmadığını kontrol edin.
・Sıcaklık ürünün çalışma sıcaklığı
aralığında olmalıdır.
・Havalandırma ızgarasının tıkanmış
olmadığından emin olun.(Hava
Soğutmalı tip için)
Boruların bağlantı parçalarında sıvı
kaçağı olmadığını kontrol edin.
Sıvı seviyesi, izleme indikatörünün
“YÜKSEK” ve “DÜŞÜK seviyeleri
arasında olmalıdır.

[RUN / STOP] tuşlarının, [MENU],
[ENT], [▼] ve [▲] düzgün çalışıyor
olmalıdır.
İşletmede sorun olmamalı

İşletme panelinden kontrol
edin.
İşletme panelinden kontrol
edin.

Sirkülasyon akışkanı
akış debisi

Ürünün çalışma
koşullarını kontrol
edin

Operasyon için herhangi bir sorun
olmamalıdır. Akış hızı düşüyorsa,
partikül filtresinde
kontaminasyon varsa ve kirliyse,
elemanı değiştirin.

İşletme koşullarını
kontrol edin.

・Gürültü, titreşim, koku veya duman
oluşumu ile ilgili herhangi bir
anormallik olmamalıdır.
・Aktif alarm sinyali olmamalıdır.

Tesis suyu (su
soğutmalı tip için)

Havalandırma koşulu
(Hava soğutmalı tip
için)

Tesisin su
durumunu
kontrol edin.
Havalandırma
ızgarasının durumunu
kontrol edin.

Sirkülasyon
akışkanı

İşletmede sorun olmamalı

Sıcaklık, debi ve basınç belirtilen aralık
dahilinde olmalıdır.
Akış hızı düşüyorsa, Y tipi süzgeçte
tıkanmayı kontrol edin ve süzgeci
temizleyin.
・Havalandırma ızgarasının
engellenmediğinden emin olun.

Güç besleme voltajını
kontrol edin.

Sirkülasyon suyu
(temiz su) periyodik
olarak değiştirin.

Yoğunluk
kontrolü
(% 15
konsantra
syon
etilen
glikol sulu çözeltisi
kullanırken)

Ekranda gösterilen sayılar açık ve
okunaklı olmalıdır.

Sirkülasyon akışkan
sıcaklığı
Sirkülasyon akışkanı
deşarj basıncı

İşletme koşulları

Güç beslemesi

Tesis suyu
(Su soğutmalı
tip için)

Su kalitesini kontrol
edin.

Kontrol
İçeriği
- Besleme voltajını şebek voltaj özelliklerinde
olmalıdır.
- Suyun
kirlenmediğinden
ve
yosun
büyümesi olmadığından emin olun.
- Depo içindeki sirkülasyon suyu temiz
olmalı ve içinde yabancı madde olmamalıdır.
- Temiz su veya saf su kullanın. Su kalitesi
aralık dahilinde olmalıdır (Temiz su kalite
kriterleri için kullanım kılavuzu tablo 8-1'e
bakın)
* Sirkülasyon sıvısı her 3 ayda bir periyodik
bakımda değiştirilmesi tavsiye edilir.
- Yoğunluk% 15 aralığında olmalıdır + 5 / -0.

- Suyun
temiz
ve
yabancı
madde
içermediğinden emin olun. Ayrıca suyun
kirlenmediğini ve yosun büyümesi olmadığını
kontrol edin.
- Su kalitesi aralık dahilinde olmalıdır(Temiz
su kalite kriterleri için kullanım kılavuzu tablo
8-1'e bakınız.)

8.5.1 Sirkülasyon sıvısı değiştirilmesi
 Sirkülasyon sıvısını periyodik olarak yeni temiz sıvı ile değiştirin, aksi
takdirde yosun veya ayrışma olabilir.
 Tankta tedarik edilecek olan sirkülasyon sıvısı, kullanım kılavuzunda
belirtilen su kalitesini sağlamalıdır (“Tablo 8-1: Temiz su için kalite
kriterleri (musluk suyu)”))
 % 15 etilen glikol çözeltisi kullanıldığında, etilen glikol sulu çözeltisinin
konsantrasyonunun% 15 + 5/0 olduğundan emin olun.
 Partikül filtresi elemanı kirliyse elemanı değiştrin.(Bkz. 8.4.1 Partikül
Filtresi Değiştirme)
8.5.2 Tesis Su sisteminin temizlenmesi(Su soğutmalı tip)
 Müşterinin tesis su sistemini temizleyin ve tesis suyunu değiştirin.

Sökmek için

süzgeç

2. Süzgeci temizleyin.
3. Temizledikten sonra süzgeci ters prosedürle yerine takın.
4. Koruma panelini monte edin.
8.6 6 Aylık Kontroller
 Pompadan su kaçağı olup olmadığını kontrol edin (T [Yüksek basınç
pompası] seçeneği için)
 Filtre panelini çıkarın ve pompayı aşırı sızıntı açısından kontrol edin.
Sızıntı bulunursa, mekanik salmastrayı değiştirin.
 Yapısı nedeniyle mekanik salmastranın sızmasını tamamen önlemek
mümkün değildir. Sızıntı 3cc / saat veya daha az olarak tanımlanır.
 Mekanik salmastıranın tavsiye edilen çalışma ömrü 6000 ile 8000 saat
arasındadır.(genelikle 1 yıl)

11 İletişim
Uygunluk beyanına ve www.smcworld.com adresine bakın.

Sızıntı Kontrolü
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Pompa
.

Drenaj tavasında sirkülasyon
sıvısı birikmemelidir
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