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Kullanmadan Önce Okuyun

SMC'nin termo-çillerini (bundan sonra "ürün olarak adlandırılacaktır)
Satın aldığınız için teşekkür ederiz.Bu "Hızlı Kılavuz" (bundan sonra
el kitabı olarak anılacaktır), ürünün başlatılması, durdurulması ve
alarlarının sıfırlanması için kullanılan prosedürleri kısaca açıklar.
.Bu kılavuzu ve kullanmadan önce verilen Kullanım Kılavuzu'nu okuyun.

Güvenlik Talimatları

 Güvenlik Talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun ve anlayın.
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1. Parçaların İsmi ve Aksesuarlar
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 Teslim edilen termo-chiller ile birlikte verilen aksesuarları kontrol edin.
Aksesuarlar
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2 Alarm kodu listesi etiketi
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3 Operasyon Manueli
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4 Güç beslemesi konnektörü

1

1 Hızlı kullanım klavuzu(bu klavuz)

5
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(with a clear cover)

Sequence I/O command
sinyal konnektörü*

1

Rakor (boşaltma portu için)*

1
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1） Tekerlek kilidini açtığınızdan emin olun (yalnızca ön tekerlek).
Arka tekerleklerde kilitleme işlevi yoktur.
2） Sol ve sağ panelleri kolu ile itin ve hareket ettirin.
3） Ön veya arka paneli iterken köşeleri kullanın. Ortaya
bastığınızda panel deforme olabilir.

 Ürün, atom enerjisi, demiryolları, hava seyrüsefer
mekan, araç, tıbbi tedavi veya yiyecek ve içeceklerle
temasta bulunan ekipmanla birlikte veya insanlar,mülkler
veya hayvanlar üzerinde olumsuz etkilere neden
olabilecek uygulamalar için kullanılan ekipman üzerine
kurulduğunda Özel güvenlik analizi gerektiren, güvenlik
stedbirlerini göz önünde bulundurun ve önceden SMC
ile iletişime geçin.

Sirkülasyon
sıvısı seviye
göstergesi
Toz
filtresi

Güç anahtarı
Tekerlek

Model no.
etiketi
Tesis suyu
çıkış Rc3/8※

※Su soğutmalı tip çiller için HRS***-W

(Operasyon görüntüleme paneli)
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Sarsıntı braketi
(opsiyon olarak hazırlanmıştır) HRS-TK001)
*The Anchor bolts are not attached. To be prepared by the user.

4. Hortumlama
1） Kullanıcı makinesinin çıkış portunu, sirkilasyon sıvısının
giriş portuna bağlayın.
2） Sirkülasyon sıvısının çıkış portunu kullanıcı makinesinin
giriş portuna bağlayın.
Sirkülasyon sıvısı
giriş portu Rc1/2

Makine çıkışı
Circulating fluid
outlet Rc1/2

To the inlet
28~30N･m
<Su soğutmalı tip HRS***-W>
1） Su kaynağının çıkışını tesis suyu girişine bağlayın
2） Tesis suyu çıkışını su kaynağı girişine bağlayın
Tesis suyu
giriş Rc3/8

OSadece ön tekerler için

Sirkülasyon sıvısı
çıkış Rc1/2
Boşaltma port (Tıpa ile)
Tesis suyu
giriş Rc3/8※

240

İtin

El turma yeri

22~24
N･m

Su kaynağı çıkışı

Tesis suyu
çıkış Rc3/8

Su kaynağı girişi

3. Montaj

5. Sirkülasyon Sıvısının Doldurulması

1） Taşımak için ürünün ağırlığına uygun düz bir yer seçin

1） Verilen devridaim sıvısının boşalmasını önlemek için boşaltma
portunun vanayla tıkalı veya kapalı olduğunu kontrol edin.
2） Sirkülasyonlu sıvı dolum kapağının kapağını saat yönünde ters
çevirerek açın ve dolaşımdaki sıvıyı seviye göstergesi ölçeğini
"H" ye kadar doldurun
3） Belirtilen seviyeye kadar doldurduktan sonra, kapatmak için kapağ

2） Ürünü bakımı, kurulumu ve hava giriş çıkış radyasyonunu
engellemeyecek şekilde montajını yapın.
100mm
or more

Warning
 Güvenlik onaylanıncaya kadar makine / teçhizata bakım
yapmayın veya ürünü çıkarmaya çalışmayın
 Özellikle, ürünü tekrar başlatmadan önce güvenlik
önlemlerinin alındığından emin olun
 Sadece uygun eğitimi almış personel, makine ve teçhizatı
çalıştırmalıdır.
 Ürün yanlış kullanıldığında tehlikeli olabilir.
 Bu ürünü kullanan makinelerin veya ekipmanların borulaması
kablolaması, çalıştırılması ve bakımı, uygun bir şekilde
peğitilmiş ve deneyimli bir operatör tarafından yapılmalıdır.

(Kilit açma)

Sirkülasyon sıvısı
Güç kablosu
bölümü (erkek) giriş Rc1/2

Sirkülasyon
sıvısı dıldurma
portu

※

2. Taşıma, Aktarma ve Taşınma

paneli

Dikkat

*

*Lambalar ve tuşlar bu maneulde kullanılmamıştır.
Detay için operasyon manueline bakın.

1
 Bu talimatlarda, uyarı, orta derecede bir risk taşıyan bir tehlikeyi belirtir; 7 Ferrit çekirdek*
Kaçınılamazsa, ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.
*Aksesuarlar bu manuelde açıklanmamıştır
Dikkat, kaçınılmadığı takdirde, hafif veya orta dereceli yaralanmalara
Detaylar için Operasyon Manuaeline bakabilirsiniz

Bu el kitabında kullanılan parçaların isimleri aşağıdaki gibidir.
neden olabilecek düşük riskli bir tehlike olduğunu gösterir. Güvenlik
Gövde
(Ön panel）
için önem taşıdığı için her talimata uyduğunuzdan emin olun.
Operasyon
 Bu el kitabında kullanılan sembollerin anlamları aşağıdaki gibidir.
(Arka panel)
Uyarı

3） Yerine gtirdikten sonra, ön tekerleğin kilidini tekrar kilitleyin.
4） Sarsıntı braketini(opsiyon olarak hazırlanmıştır) kullanarak
ürünü yere sabitleyin.
10 X Oval hole length 11
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HRS serisi

Function

Sirkülasyon sıvısının sıcaklık ve
Dijital gösterge
basıncını ve alarm kodlarını görüntüler.
(7-bölüm,
Sirkülasyon sıvısının çıkış sıcaklığını ve
4 dijit)
SV
diğer menülerdeki ayarlanan değerleri
görüntüler.
Birim dönüştürme işlevi ile donatılmıştır. Ekran
[oC] [oF] lambası sıcaklığının birimini görüntüler
(Varsayılan ayar oC).
Birim dönüştürme işlevi ile donatılmıştır. Ekran
[MPa] [PSI] lambası basıncının birimini görüntüler
(varsayılan ayar MPa).
İletişimle uzaktan çalıştırmayı (başlat ve durdur)
[REMOTE] lambası*
etkinleştirir. Uzaktan çalıştırma sırasında yanar.
Ürün çalıştırıldığında ve çalışırken yanar.
Ürün durduğunda söner. Durdurma veya
[RUN] lambası
donma önleme fonksiyonu veya pompanın bağımsız
çalışması için bekleme sırasında yanıp söner
[ALARM] lambası Alarm oluştuğunda sesli uyarı ile yanıp söner.
Seviye göstergesinin yüzeyi DÜŞÜK
[
] lambası seviyesinin altına düştüğünde yanar.
Zamanlayıcı çalıştırma veya zamanlayıcı durdurma
[
] lambası* fonksiyonunu çalışırken yanar.
Ürün otomatik operasyondayken yanar.
[
] lamp*
.
[RUN/STOP] key
Ürünü başlatır veya durdurur.
Ana menüyü (sıcaklığın görüntü ekranı) ve gizli
[MENU] key*
menüye kaydırır (ayarlanan değerlerin girilmesi
ve monitör ekranı).
[SEL] key*
Menudeki değerleri değiştirir ve ayar değeri girer.
[▼] key
Ayar değerini düşürür.
[▲] key
Ayar değerini artırır.
[MENU] ve [RUN / STOP] tuşlarını ayna anda
basılı tutun. Pompa, ürünü çalıştırmaya hazır hale
[PUMP] key
getirmek için bağımsız olarak çalışmaya başlar
(havayı boşaltır).
[▼] ve [▲] tuşlarını aynı anda basılı tutun.
[RESET] key
Bu, alarm uyarı sesini durdurur ve [ALARM]
lambasını resetler.
PV

590

Thermo-chiller

Description

300mm
or more

Hızlı Kullanım Klavuzu

No

555

Caution
 Ürünü açık havada kullanmayın. Ürün yağmur veya
suya maruz kalırsa, elektrik çarpması, yangın veya
arıza meydana gelebilir.
 Ürünü, yüksek sıcaklık ve nemde tüketilemeyen ya da
korozif maddelere maruz kalan yerlerde kullanmayın.
Soğutma arızasına neden olabilir.
r
 Güç kaynağı konnektörünü ve anahtarını ıslak elle tutmayınız.
Elektrik çarpması meydana gelebilir.
 Katalog ve Kullanım Kılavuzu'nu dikkatli bir şekilde okuyun.
Belirtilen prosedürlere ve belirtilen aralıklara uyun.
 Bu ürün ağırdır (40kg'ın üstünde). Ürünü tekerlekler veya
saplarla naklederken, rotadaki eğimlere ve ürünün
düşme riskine dikkat edin.
 Çalışma basınç aralığına uygun boruları seçin.
Aksi takdirde sıvı sızıntısı veya kırılma olabilir.
 Sirkülasyon sıvısı olarak içme suyu veya etilen glikol sulu
solüsyonu (% 15 veya daha düşük konsantrasyon) kullanın.
 Sirkülen sıvısı kullanımı ile ilgili önlemler için, üreticiden
Malzeme Güvenliği Veri Sayfasını edinin ve okuyun.

Kapak
Sirkülasyon sıvısı doldurma
Sıvı
seviyesi

500mm
or more

HRX-OM-M085-F
1st edition: Mar. 2009
Rev. F: Sep. 2013

6. Güç Beslemesi Kablo Bağlantısı

7. Başlatma, Durdurma ve Sıcaklık Ayarı

Warning
 Elektrik tesisatları, her ülkenin yerel kanunlarına
ve yönetmeliklerine ve bilgi ve tecrübeye
sahip kişilere göre kurulmalı ve
kablolanmalıdır..
 Güç beslemesini kontrol edin. Gerilimler, kapasiteler,
frekanslar ve belirtilenlerden farklı kablo boyutları ile çalışma
ısı, yangın ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Uygun bir kablo boyutu ve terminal ile kablolayın.
Caution
 Bireysel soket veya kaçak akım rölesi kullanın
 Topraklama sağlamaya dikkat edin. Eksik topraklama
arıza ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Kablolama için ön hazırlık.
1） Aşağıdaki tabloda gösterilen kablo ve bireysel soketi veya
kaçak akım rölesini hazırlayın.
2） Kablonun her iki ucundan kılıf soyun.
3） Güç kaynağı konnektörünü (aksesuar olarak tedarik edilir) sökün
ve kablonun bir ucunu L, N ve E terminallerine bağlayın ve
güç kaynağı konnektörünü tekrar monte edin.
4） Kablonun diğer ucunu, kaçak akım rölesinin sekonder
tarafına bağlanabilen bir fişe veya kablo
papucuna bağlayın.
HRS model

HRS012-**-10
HRS018-**-10

HRS012-**-20
HRS018-**-20
HRS024-**-20
HRS030-**-20
HRS0**-**-20**T
(If option 【high
head pump】 is
used.)

Güç
besleme
voltajı
1-phase
100V AC
(50/60Hz)
1-phase
115V AC
(60Hz)

1-phase
200-230V
AC
(50/60Hz)

Rated
voltage
[V]

Rated
current
[A]

Sensitivity
of leak
current
[mA]

Recommended
earth leakage breaker
15
100
15
or
200
Sharing
30
Recommended plug
125
15
Recommended
earth leakage breaker
10
200,
230

3 cores x
14AWG
(3 cores x
2
2.0mm )

1-phase AC100V, 115V or AC200-230V
Topraklı
soket
Kaçak akım

L

rölesi

→Ekranda ilk olarak

(HELLO) yazısı
yaklaşık 8 saniye
gösterilir
ve ardından
ekran sirkilasyon
sıvısı çıkış
sıcaklığını
gösterir.(ana menü)

ON Yap
Flash
○⇔●

Hava Boşaltma

1） ([RUN/STOP] tuşuna ve [MENU] tuşuna aynı anda basılı
tuttuğunuzda [PUMP](Pompa) aktif olur. [RUN] lambası
sadece pomapa aktifken yanıp söner.Bu işlem
hem havayı atmanızı sağlar hem de hatta kaçak
kontrolü yapabilirsiniz.
2） Bu sırada sıvı seviyesi düşebilir ve "AL01; Düşük tank
seviyesi ", bu ürünün durdurulmasına neden olacaktır.
3） Bu durumda, kullanıcının borulamasından kaçak olmadığından
emin olun, "5. Sirkülasyon Sıvısının Doldurulması" bölümünde
belirtildiği gibi dolaşan sıvıyı doldurun ve "8.Alarmları Resetleme"
bölümünde gerekli önlemleri alın.
4） Alarm ("AL01; Düşük tank seviyesi") alarmına almayana kadar
1 ve 3. adımları tekrar edin.

1） SV'yi istenen değere değiştirmek için [▼] ve [▲] tuşlarına
basın.

Bas

 Ürünün başlatılması
1） Yaklaşık olarak [RUN / STOP] tuşuna 2 saniye basılı tutun.
⇒[RUN] lambası yeşil olarak yanar ve makina çalışmaya başlar.
Sirkülasyon sıvısı çıkış sıcaklığı (PV), ayar sıcaklığı(SV)
ile kontrol edilir.
ON
○⇒●
Bas
押す

⇒[RUN] lambası yanıp söner (yeşil renk) ve ürün durmaya
hazır olana kadar işleme devam eder. Yaklaşık 10 saniye
sonra [RUN] lambası söner ve ürün durur.
OFF
●⇒○

Güç kaynağı konnektörü
Bas

（Ör.）
“AL01”
“Düşük Tank Seviyesi”

 Ürünü durdurma
1） [RUN/STOP] tuşuna yaklaşık olarak 2 saniye basılı tutun.

N
E

Güç kablosu deliği

 Bir hata oluşursa, kullanıcıya hatayı bildirmek için
[ALARM] lambası yanıp söner (kırmızı renkte) ve uyarı
sesi duyulur. Ayrıca, alarm kodu operasyon panelinde
görüntülenir, böylece sebep "9 Alarm Kodu Listesi " inde
kontrol edilebilir.

Güç Beslemesi

(ör.) "Sirkülasyon sıvısı çıkış sıcaklığı ayarı" 20oC
(Varsayılan değer)

 Güç beslemesi kablolama
1） Güç kaynağı konnektörünü güç kablosu deliğine takın.
2） Tapayı veya kablo papucunu topraklı bireysel prize
veya kaçak akım rölesinin sekonder tarafına ve
topraklamasına bağlayın.
3） Tesis güç kaynağının şalterini vb. Açın
ve ürünü enerjilendirin.

 Alarmın Resetlenmesi

Caution

1） Güç anahtarını açın.

*including
ground

30

E

 Başlatma için ön hazırlık.

Sıcaklık Ayarlama

30

15

Kablo
qty. x size

8. Alarmalar Naıl Resetlenir

 Alarmı resetlemeden önce "9. Alarm Kodu Listesi"
inden nedeni/çözümü kısmına bakın ve açıklanan
nedeni eleyin. Aksi taktirde aynı alarm tekrar
edebilir.
 Aksesuar olarak alarm kodu listesi etiketi verilmektedir.
Alarm kodlarının içeriğini kontrol etmek için etiketi
panele yapıştırın.

1） [RESET] tuşuna basın ([▼] ve [▲] tuşlarına aynı anda basın).
→Uyarı sesi ve daha sonra [ALARM] lambası (kırmızı) söner.

Off
○

Aynı anda basın

Servis Talep Etmeden Önce

Bir hata oluşursa, kullanıcı alarm ile bilgilendirilecektir
(uyarı için). Sebebi kontrol edin ve sebebi eledikten sonra
yeniden başlatın. Aynı alarm sık sık tekrarlanır veya ürünün geçmiş
performansına kıyasla açıkça anormal olan birden fazla alarm
meydana gelirse, ürünü satın aldığınız satıcınıza veya
SMC satış temsilcisine başvurun.

Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Yolu, Capital Tower No:9
Kat:11, 34303, Küçükçekmece – İstanbul TEL : +90 212 489 0 440
URL : http://www.smc.eu
Bu kılavuz önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

9. Alarm Code List
9. Alarm Kodu Listesi
Alarm
kodu

Açıklama

AL01
AL02
AL03

Tank seviyesi düşük
Sirkülasyon sıvısı çıkış sıcaklığı yüksek
Sirkülasyon sıvısı çıkış sıcaklığı yükseliyor

AL04

Sirkülasyon sıvısı çıkış sıcaklığı düşüyor

AL05

Sirkülasyon sıvısı dönüş sıcaklığı yüksek

AL06
AL07
AL08
AL09
AL10
AL11
AL12
AL13
AL15

Operasyon

Sebep / Çözüm (Hatayı ortadan kaldırmadan önce resete basın)

Durur *1
Sıvı seviyesi seviye göstergesinin altına düştü. Sirkülasyon sıvısı doldurun.
Durur
- Ortam sıcaklığını ya da ısı yükünü düşürün.
Devam Eder*1 - Sıcaklık düşene kadar bekleyin.
Ortam sıcaklığı durumunu ve verilen sirkülasyon sıvısının sıcaklığını
Devam Eder*1
kontrol edin
- Sirkülasyon sıvısının debisini kontrol edin
Durur
- Isı yükünün belirtilen değerler arasında olduğunu kontrol edin
Durur
Hortumlamada kırılma, bükülme ya da tıkanma var mı kontrol et.
Durur
Tekrar başlat pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol et.
Devam Eder*1 Hortumlamada kırılma, bükülme ya da tıkanma va
Devam Eder*1 Tekrar başlat pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol et.
Durur
Sirkülasyon sıvısının dönüş potundaki sıcaklığını kontrol et.
- Sirkülasyon sıvısının akışını kontrol edin
Durur
- Evaparatordeki sirkülasyon sıvısının donup donmadığını kontrol et
Durur

Sirkülasyon sıvısı çıkış basıncı yüksek
Normal olmayan pompa çalışması
Sirkülasyon sıvısı çıkış basıncı yükseliyor
Sirkülasyon sıvısı çıkış basıncı düşüyor
Kompresör giriş sıcaklığı yüksek
Kompresör giriş sıcaklığı düşük
Düşük süper ısı sıcaklığı
Kompresör çıkış basıncı yüksek
Soğutucu akışkan devresi basıncı (yüksek basınç tarafı) düşük
Soğutucu akışkan devresi basıncı (düşük basınç tarafı) yüksek
Soğutucu akışkan devresi basıncı (düşük basınç tarafı) düşük

Durur
Durur

Ortam sıcaklığını ya da ısı yükünü düşürün.
Ortam sıcaklığının belirtilen aralıkta olduğunu kontrol edin.

AL16
Durur
Ortam sıcaklığını ya da ısı yükünü düşürün.
AL17
Durur
Sirkülasyon sıvısının akışını kontrol edin
10 dakika bekletin ve yeniden başlatın ve kompresörün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
AL18
Kompresör aşırı yüklenmesi
Durur
2
AL19*2
Komunikasyon hatası*
Devam Eder*1 Ana bilgisayardan gelen istek mesajı gelmedi. Tekrar yolla.
AL20
Hafıza hatası
Durur
Yazılı veriler, okunan veriden farklıdır. Servisten RAM isteyin.
*1
AL21
DC hattında sigorta atması
Durur
Servisten sigorta ya da DC hattı talep edin
AL22
Sirkülasyon sıvısı çıkış sıcaklığı sensör arızası
Durur
Sıcaklık sensörü kısa devre yapmış veya açılmıştır.
AL23
Sirkülasyon sıvısı geri dönüş sıcaklığı sensör arızası
Durur
Servisten sıcaklık sensörü talep edin.
AL24
Kompresör giriş sıcaklığı sensör arızası
Durur
AL25
Sirkülasyon sıvısı çıkış basınç sensörü arızası
Durur
Sıcaklık sensörü kısa devre yapmış veya açılmıştır.
AL26
Kompresör çıkış basınç sensörü arızası
Durur
Servisten sıcaklık sensörü talep edin.
AL27
Kompresör giriş basınç sensörü arızası
Durur
AL28
Pompa bakım zamanı
Devam Eder Periyodik kontrol zamanını bilgilendirir.
3
AL29*3
Fan motoru bakım zamanı*
Devam Eder Servisten pompa, fan motoru ve kompresor konrolünü talep
AL30
Kompresör bakım zamanı
Devam Eder etmek önerilir.
AL31*2
Contact input1 Sinyal tespit edildi
Durur*1
İnput sinyali tespit edildi.
*2
AL32
Contact input2 Sinyal tespit edildi
Durur*1
*1 "Durur" veya "Devam eder" varsayılan ayardır. Kullanıcı "Devam Eder" ve "Durur" olarak değiştirebilir. Ayrıntılar için ekli Kullanım Kılavuzu'nu okuyun.
*2 "AL19, AL31, AL32" varsayılan ayarda devre dışı bırakılmıştır. Bu işlevin etkinleştirilmesi gerektiği zaman, bağlı olan Kullanım Kılavuzu'na bakın.
*3 HRS***-A-**( Hava soğutmalı tip).
*4 Diğer alarmlar için "Kullanma Kılavuzu" na (ayrı sayfa) başvurun.

