IDX-OM-W016-B

Kullanım Kılavuzu
Talimatname
ÜRÜN İSMİ

Soğutucu Akışkanlı Hava Kurutucu
MODEL / Seriler

IDFA3E-23-A,C
IDFA4E-23-A,C,L,R,T,V
IDFA6E-23-A,C,K,L,R,T,V
IDFA8E-23-A,C,K,L,R,T,V
IDFA11E-23-A,C,K,L,R,T,V
IDFA15E1-23-A,C,K,L,R,T,V

Bu kılavuz, ürünün kurulumunu ve çalışmasını açıklamayı amaçlamaktadır.
Sadece temel uygulamaları prosedürünü tam olarak bilenler ve endüstriyel
ürünler konusunda el becerisi olanlar kurulum ve uygulama yapmalıldır.
Hava kurutucuyu kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun.
Kılavuzu referans için hazır bulundurun.

Sayın Müşteri
SMC soğutucu akışkanlı hava kurutucuyu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzu iyice okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu kılavuz ürünün
çalışma verimliliğini en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra güvenlik ve daha uzun ömür için gerekli tüm
bilgileri sağlar.
SMC Termo-kurutucuları güvenli kurulumu için aynı zamanda aşağıda yazan güvenlik kılavuzlarını da
takip ediniz: ISO 4414*1 & JIS B 8370*2.
*1) ISO 4414: Pnömatik akışkan gücü - Sistemler ve bileşenleri için genel kurallar ve güvenlik
gereksinimleri
*2) JIS B 8370: Pnömatik akışkan gücü - Sistemlerle ilgili genel kurallar
Bu kılavuz, ürünün kurulumunu ve çalışmasını açıklamayı amaçlamaktadır. Sadece temel uygulama prosedürünü tam
olarak bilenler ve endüstriyel ürünler konusunda el becerisi olanlar kurulum ve uygulama yapmalıldır.
Bu kullanım kılavuzu ve ürünle birlikte verilen diğer belgeler bir sözleşme oluşturmaz ve mevcut herhangi bir sözleşmeyi
veya taahhüdü etkilemez.
Bu kullanım kılavuzunda yer alan bildirimler yeni bir garanti edilemez veya mevcut garanti sertifikalarında değişiklik
yapılamaz.
Bu kılavuzun, üçüncü bir tarafça SMC'nin önceden izni olmadan kullanılmak üzere tamamen veya kısmen
kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Not: Bu kullanım kılavuzunun içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
.
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i

Güvenlik Talimatları

Kullanmadan önce bu kullanım kılavuzundaki önemli uyarı
bildirimlerini okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Ürünü kapak paneli olmadan çalıştırmayın.

Uyarı: Hava Kurutucu Kullanmadan Önce

i-1

Bu bölümde, belirtilen içerik özellikle güvenlikle ilgilidir.
Bu Hava Kurutucu, nemi gidermek için hava kompresörünün sonrasına monte edilir..Herhangi bir yanlış kullanım
veya yanlış uygulamadan üretici sorumlu değildir.
Bu hava kurutucu, çalışma sırasında yüksek voltaj ve sıcak yüzeylerle çalışır . Ek olarak, bu hava kurutucu,
yüksek hızda dönen fan ve motora sahiptir, bu da yanlışlıkla temas durumunda ciddi yaralanmalara neden
olabilir. Yedek parçalar veya diğer servis ihtiyaçları için fabrikaya veya SMC yetkili satıcısına başvurmanız
tavsiye edilir.
Bu hava kurutucu ile çalışan herhangi birinin önceden bu kılavuzdaki talimatları okuması ve anlaması gerektiğini
şiddetle tavsiye ederiz..Genellikle, ilgili kişilerin güvenlik ve uygun uygulama konularını ele almak için eğitim
almaları gerekir.
Kısa süreli elektrik kesintisi (anında geri kazanılmış eksiklik dahil) giderildiğinde, normal başlatmadan daha uzun
bir başlatma süresi alabilir veya koruyucu cihazlardan dolayı başlamayabilir.
Bu durumda, kurutucu panelindeki ON-OFF anahtarını kapatın ve 3 dakika bekleyin. Bu adımdan sonra, yeniden
başlatmak için anahtarı açın. Bu birimin kapak paneli açık olduğunda, ON-OFF anahtarı kapalı konumda olmalıdır,
çünkü güç kaynağı kurtarıldığında kurutma makinesi kendiliğinden başlayabilir.
Ürünün aşırı gerilim kategorisi II'yi aşan geçici gerilimlere maruz kaldığı bir güç kaynağına bağlayın (IEC 60664-1'de
tanımlandığı gibi).
Yalnızca N iletken olarak PE'ye bağlı TN-S güç dağıtım sistemlerine bağlayın.

i-1-1

Bu Kılavuzda Kullanılan Tehlike, Uyarı ve Dikkat Sembolleri

Bu ürün, güvenlik konusunda birinci önceliğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, ortadan
kaldırılamayan bazı doğal riskler vardır. Bu kılavuz, bu riskleri ciddiyetine göre aşağıdaki üç kategoride
sınıflandırmaktadır: TEHLİKE, UYARI ve DİKKAT. Üniteyi çalıştırmadan veya bakım yapmadan önce bu
ifadeleri dikkatle okuyun ve iyice anlayın.

Tehlike
“TEHLİKE”, önlenmediği takdirde ciddi yaralanma veya ölüme neden olacak yakın bir
tehlikenin olduğunu belirtir.

Uyarı
“UYARI”, önlenmediği takdirde ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir
tehlike olduğunu gösterir.

Dikkat
“DİKKAT” hafif yaralanmalara neden olabilecek bir tehlike olduğunu gösterir.

IDFA Series
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i-2

Tehlike Sınıflandırmaları ve Uyarı Etiketlerinin Konumu

Tehlikeleri tanımanıza yardımcı olması için, ünite farklı tehlikeleri belirtmek için özel grafikler kullanır. Çalıştırmadan
önce tehlikelerin içeriğini ve etiketlerin yerini doğrulayın.

Uyarı


Sadece uygun şekilde eğitilmiş, kalifiye personelin aşağıdakiler gibi görevleri
yerine getirmesine izin verilir: İşletme, kurulum, ürünün taşınması ve bakım
işleri.



Herhangi bir sorun oluşursa, bu kılavuzdaki talimatlara göre ele alın.



Bakım çalışmalarına devam etmeden önce Sorun Giderme için Bölüm 5'teki
yönergeleri izleyerek sorunları belirleyin.



Herhangi bir sorun olması durumunda ürün açılmamalıdır. Ürün
arızalandığında veya bir hata oluştuğunda, hemen kapatın ve servis ile
iletişimme geçin.

i-2-1

Tehlike Sınıflandırması

Bu ürünün spesifik tehlike sınıflandırmaları aşağıdaki gibidir.

Elektrik Tehlikesi
Bu ürün yüksek voltajla çalıştığından, elektrik tehlikesi vardır. Bu özel sembol anahtar bu
kılavuzda yer alan “TEHLİKE”, “UYARI” ve “DİKKAT” kelimelerle birlikte kullanılır:

Sıcak Yüzey Tehlikesi
Bu ürün çalışırken ısınır, yanma tehlikesi vardır. Bu özel sembol anahtar bu
kılavuzda yer alan “TEHLİKE”, “UYARI” ve “DİKKAT” kelimelerle birlikte kullanılır:

Dönen Fan Motor Tehlikesi
Bu ürün çalışırken yüksek hızda dönen parçalara sahip olduğundan,
bedensel yaralanma tehlikesi vardır. . Bu özel sembol anahtar bu
kılavuzda yer alan “TEHLİKE”, “UYARI” ve “DİKKAT” kelimelerle birlikte kullanılır.

IDFA Series
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Elektrik Tehlikesi
Uyarı

Bu ürünün içinde, kapak paneli ile ayrılmış yüksek voltajlı bir güç kaynağı bölümü
vardır. Ürünü kapak paneli kapalıyken çalıştırmayın.

i-2-3

Sıcak Yüzey Tehlikesi
Uyarı

Bu ürün çalışma sırasında ısınan parçalara sahip olduğundan yanmaya bağlı yaralanma
tehlikesi vardır. Bu parçalar, güç kesildikten sonra bile sıcak kalır. Dokunmadan önce
ünitenin soğumasını bekleyin.

i-2-4

Dönen Fan Motor Tehlikesi
Uyarı

Bu ürün çalışma sırasında dönen parçalara sahip olduğundan, doğrudan temastan
kaynaklanan yaralanma tehlikesi vardır. Fan ve rotor otomatik olarak başlar / durur. Bu
nedenle, güç açıkken üzerinde çalışmayın.

i-2-5

Basınçlı Hava Devresi Tehlikesi
Uyarı

Parçaları değiştirmeden veya temizlemeden önce, gösterge “0” gösterene kadar
ürünün içinde kalan basıncı tahliye ettiğinizden emin olun. Yüksek basınç, nesneyi
yüksek hızda itebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
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i-2-6

Tehlike ve Uyarı Etiketlerinin Konumu
Uyarı

Dikkatle okuyun ve tehlike uyarı etiketlerinin gösterimlerine dikkat edin.
Tehlike uyarı etiketlerini çıkarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
Tehlike uyarı etiketlerinin konumlarını kontrol edin.

WARNING 警告
1 Remove panels for maintenance only.
2 Never insert anything into product to
ensure safety.
3 Cut power prior to maintenance to
prevent electric shock.
4 Settle product to room
temp.before main- tenance
toprevent burn or frostbite.
5 Ensure zero air pressure before
点検以外

と
する と

切る
常温に

Ön
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i-2-7

Soğutucu Akışkan Tehlikesi
Uyarı

Bu ürün soğutucu akışkan olarak Florokarbon (HFC) kullanır..
Florokarbonu atmosfere yaymak kesinlikle yasaktır. Soğutucu devresini onarmadan
önce, soğutucuyu uygun tahliye sistemi ile toplamalısınız. Toplanan soğutucu akışkan
yetkili bir kurum tarafından uygun şekilde geri dönüştürülmelidir. Yalnızca uygun kimlik
bilgilerine sahip personelin soğutucu akışkanla çalışmasına izin verilir.
Sadece uygun şekilde eğitilmiş kalifiye personel ürünün kapak panelini çıkarabilir.
Florokarbonun miktarı ve tipi spesifikasyon etiketinde belirtilmiştir. Bkz. Sayfa i - 6.

Ön
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i-2-8

Kullanım Hakkında Uyarılar
Uyarı

Lütfen tüm uyarı etiketlerindeki talimatları izleyin. Uyarı etiketlerini çıkarmayın veya
zarar vermeyin ve tüm uyarı etiketlerinin yerini onaylayın..

!

CAUTION 注 意

Read manual before operation.
Ensure vantilation and
maintenance space.
Keep water away from the product.
Secure In / Out connector with
spanner during piping.
Wait 3 minutes before restart.
Ensure Running Condition /
Evaporating Temp. in green zone.

蒸発温度

Ön

i-2-9

Diğer Etiketler

Özellik Etiketi

Ön

İçerik
MODEL: Model
VOLTAGE: Güç Kaynağı Voltajı(Frekansı)
RUNNİNG CURRENT: Çalışır Akımı
REFRİGERANT: Soğutucu Akışkan Tipi (miktar)
WEİGHT：Ağırlık
MAX PRESS: Maksimum İşletme Basıncı
SERIAL No.: Seri No.
MAKER：Yapan
MADE IN: Üretici Ülke
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i-3

Bertaraf

Ürünü imha ederken, soğutucu akışkan ve kompresör yağını soğutucu akışkan devresinin içinde
toplamalısınız..

Uyarı
Bu ürün Florokarbon HFC içerir.
Florokarbonu atmosfere yaymak kesinlikle yasaktır. Soğutucu devresini
onarmadan önce, soğutucuyu uygun tahliye sistemi ile toplamalısınız.
Toplanan soğutucu akışkan yetkili bir kurum tarafından uygun şekilde geri
dönüştürülmelidir. Yalnızca uygun kimlik bilgilerine sahip personelin
soğutucu akışkanla çalışmasına izin verilir.
Sadece uygun şekilde eğitilmiş ve kalifiye personel ürünün kapak panelini
çıkarabilir.
Florokarbonun miktarı ve tipi spesifikasyon etiketinde belirtilmiştir. Bkz.
Sayfa i - 6.

Uyarı
Soğutucu akışkan ve kompresör yağını yerel yönetim düzenlemelerine göre
atın.
Yalnızca uygun yetkiye sahip personelin soğutucu ve kompresör yağı
toplamasına izin verilir.
Sadece uygun şekilde eğitilmiş ve kalifiye personel ürünün kapak panelini
çıkarabilir.
Sorularınız için, lütfen SMC yetkili satıcılarıyla temasa geçin.
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i–7

i-3 Bertaraf

IDX-OM-W016-A
i Güvenlik Talimatları

Hava Kurutucu

i-4

Sınırlı garanti ve Sorumluluk Reddi / Uyumluluk Gereksinimleri

Kullanılan ürün aşağıdaki “Sınırlı garanti ve Sorumluluk Reddi Beyanı” ve “Uyumluluk Gereksinimlerine” tabidir. Ürünü
kullanmadan önce okuyun ve kabul edin.

Sınırlı garanti ve sorumluluk reddi
1.

Ürünün garanti süresi 1 yıl hizmet veya 1.5 yıl sonra ürün teslimden sonra biter. Ayrıca, üründe
dayanıklılık, çalışma mesafesi veya yedek parçalar belirlenmiş olabilir. Lütfen size en yakın satış
şubesine danışın.

2.

Garanti süresi içinde açıkça sorumluluğumuz olan herhangi bir arıza veya hasar için, yedek bir
ürün veya gerekli parçalar sağlanacaktır.
Bu sınırlı garanti yalnızca ürünümüz için bağımsız olarak geçerlidir ve ürünün arızalanmasından
kaynaklanan diğer hasarlar için geçerli değildir.

3.

SMC ürünlerini kullanmadan önce, lütfen belirli ürünler için belirtilen katalogda belirtilen garanti
şartlarını ve feragatnameleri okuyun ve anlayın.

Uyumluluk Gereksinimleri
1.

Kitle imha silahlarının (KİS) veya diğer silahların üretimi için SMC ürünlerinin üretim ekipmanı ile

2.

kullanılması kesinlikle yasaktır.
SMC ürünlerinin veya teknolojisinin bir ülkeden diğerine ihracatı, ilgili güvenlik yasaları ve işleme dahil
olan ülkelerin düzenlemeleri ile belirlenmektedir. Bir SMC ürününün başka bir ülkeye gönderilmesinden
önce, bu ihracatla ilgili tüm yerel kuralların bilinip takip edildiğinden emin olun.

Uyarı
Ürün imalat sanayinde kullanılmaktadır.
Burada tarif edilen ürün temel olarak imalat sanayinde barışçıl kullanım için sağlanmıştır.
Ürünü başka endüstrilerde kullanmayı düşünüyorsanız, önceden SMC'ye danışın ve teknik özellikleri
veya gerekirse bir irtibat kişisini değiştirin.
Net olmayan bir şey varsa, size en yakın satış şubesine başvurun.

Uyarı
SMC ürünlerinin yasal metroloji için bir araç olarak kullanılması amaçlanmamıştır.
SMC'nin ürettiği veya sattığı ölçüm cihazları, her ülkenin metroloji (ölçüm) yasalarıyla ilgili tip onay
testleri ile kalifiye olmamıştır. Bu nedenle, SMC ürünleri her ülkenin metroloji (ölçüm) yasaları
tarafından belirlenen işletme veya sertifikalandırma için kullanılamaz.
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Parça İsimleri ve Fonksiyonları
1-1
•

Parça İsimleri ve Fonksiyonları

IDFA3E

Üst
Havalandırma
Izgarası (Çıkış)

Lambalı Anahtar
(Açma / kapama düğmesi)
Lamba,

normal

Sıcak hava fan tarafından

çalışma

kondenserden dışarı atılır.

sırasında sürekli AÇIK. AÇMA /

Üstüne

KAPAMA işlemleri için kullanın.

hiçbir

konulmamalı

ve

engel
ızgarayı

kapatmamalıdır.

Evaporatör termometresi
(BUHARLAŞMA SICAKLIĞI)

Ön Panel

Düşük basınç tarafındaki
soğutucu akışkan sıcaklığını
gösterir.

Elektrik devresi, soğutucu
tipi ve soğutucu şarjı bu

Normal çalışma sırasında yeşil
bölgede gösterilir.

tarafta listelenmiştir.

Tahliye Borusu
Deşarj Tahliyesi
Front

Panel Kilidi
Diğer sol tarafta

Ön Panel çıkarılmış halde görünüm

Otomatik Tahliye
Çıkarılmaması gereken yalıtkan
ile kaplıdır.

1-1 Parça İsimleri ve Fonksiyonları
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•

IDFA3E

Elektrik Bağlantı Kapağı
Bu

kapağı

çıkardığınızda

bağlantı

bloğunu görebilirsiniz. Güç kablosunu
membran grometinden bağlayın.

L

N PE（

Ön

）

Müşteri Bağlantısı Yan
Terminal Bağlantı Vidası:
M3 Uygulamalı Basınç
Terminali: 1.25-3
(Genişlik 6.5mm ve altı)

Membran Grometi
Güç kablosu çıkışı

1-1 Parça İsimleri ve Fonksiyonları
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• IDFA4E to 15E1

Lambalı Anahtar

Havalandırma Izgarası

Lamba, normal çalışma sırasında

Sıcak hava, kondenser fanı

sürekli AÇIK.

tarafından dışarı atılacaktır.
Bu delikleri kapatmayın.

Evaporatör termometresi
(BUHARLAŞMA SICAKLIĞI)
Düşük basınç tarafındaki
soğutucu akışkan sıcaklığını
gösterir.
Normal çalışma sırasında

Ön Panel

yeşil bölgede gösterilir.

tarafta listelenmiştir.

Elektrik devresi, soğutucu
tipi ve soğutucu şarjı bu

Front

Panel Kilidi (x 2)

Tahliye Borusu

Diğeri karşı tarafta

Deşarj Tahliyesi

Ön Panel çıkarılmış halde görünüm
IDFA4E～11E

IDFA15E1

Otomatik Tahliye
Çıkarılmaması gereken yalıtkan
ile kaplıdır.
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IDX-OM-W016-A
1 Parça İsimler ve Fonksiyonları

Hava Kurutucu
• IDFA4E to 15E1
Arka panel
Bu kapağı çıkardığınızda terminal bloğunu
görebilirsiniz. Güç kablosunu membran
grometinden bağlayın.

Ön

L

N PE（

）

Müşteri Bağlantı Tarafı
Terminal Bağlantı Vidası: M3
Halka
terminaller:
1.25-3
(Genişlik 6.5mm ve altı)(Vida
başı boyutu: 65 mm)

Kauçuk Gromet
Güç kablosu çıkışı
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Hava Kurutucu

2

Nakliye / Kurulum
Uyarı

Ürünü doğru şekilde kullanın. Kurulum, çalıştırma, bakım ve kontrol sırasında, insan
vücudunun güvenliğini korumaya dikkat etmelisiniz.

Dikkat
Tehlikeli işler dahil nakliye, kurulum ve bakımlar; ürün ve sistem hakkında yeterli
bilgi ve deneyime sahip personel tarafından yapılmalıdır.

Nakliye

2-1

Ürünü taşırken, aşağıdaki talimatları izlemelisiniz:


Devrilmeyi önlemek için ürünü dikkatli bir şekilde taban yüzeyinden kaldırmalısınız.



Ürünü yan yatırmayın, aksi takdirde ürüne zarar vereceksiniz.



Ürünü tavana asmayın veya duvardan asmayın.



Ürünü, ürünün hava giriş veya çıkış ağzındaki bağlantı parçalarına monte edilmiş hava filtresi gibi
herhangi bir parçayla taşımayın. Ürünü böyle bir parça monte edilmiş olarak taşımak kaçınılmazsa,
ürünün nakliye sırasında titreşimden etkilenmesini önlemek için monte edilen parçayı bir braketle
destekleyin.

Uyarı
Bu ürün ağırdır.
Her model yaklaşık 45 lb (20 kg) veya daha fazladır. Birden fazla kişi tarafından
taşınmalıdır, bir forklift gereklidir.
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Kurulum

2-2

Yerleştirme

2-2-1

Ürün aşağıdaki koşullarda kullanılmamalı veya saklanmamalıdır. Bu koşullar sadece arızaya
değil, aynı zamanda hatalara da neden olacaktır.
Ürünün yağmur suyuna, nem buharına, tuzlu



Araçlara, deniz araçlarına, vb.

suya, yağa vb. Maruz kaldığı ortamlarda.



Yüksekliği 2.000 metreden yüksek yerler.



Toz veya parçacıkların bulunduğu yerler



Güçlü titreşim veya darbenin iletildiği durumlar.



Yanıcı veya patlayıcı gazların bulunduğu yerler



Ürünün gövdesine, deforme olmasına neden



Aşındırıcı gaz, çözücü, yanıcı gazın bulunduğu



olan çok fazla kuvvet ve ağırlık konulan
durumlar.

yerler.





Doğrudan güneş ışığı alan veya ışıma ısısının
oluştuğu yerler.
Ortam sıcaklığının olduğu yerler aşağıdaki
aralığın ötesinde:
Akışta: 2 ~ 40oC
Depolama: 0 ~ 50oC (boruların içinde

Bakım yapmak için yeterli alanın alınamadığı
durumlar (ürünün çalıştırıldığı tesiste).
Bakım için gerekli alanlar
Ön : 600 mm
Arka: 600 mm

tahliye suyu olmadığında)

Üst : 600 mm



Sıcaklığın hızla değiştiği yerler

Sağ : 600 mm



Güçlü elektromanyetik gürültünün oluştuğu

Sol : 600 mm


yerler (elektromanyetik alan, güçlü manyetik




havalandırma

ızgarasının

engellenebileceği yerler.

alan, dalgalanmanın oluştuğu yerler)


Ürünün



Ürünün gövdesi üzerinden statik elektriğin

Hava kompresörünün veya diğer kurutucuların

üretildiği veya deşarj edildiği durumlar.

(sıcak

Güçlü yüksek frekans dalgasının oluştuğu
yerler.
Şimşek tehlikesinin belirgin olduğu

solunduğu yer.


rüzgar)

reddetme

tarzı

havasının

Ani basınç / akış hızı değişikliği olan durum.

yerler.

2-2-2

Sabitleme



Hava kurutucu titreşimsiz, sabit, yatay, düz bir yüzeye monte edilmelidir.



Boyutlar için bkz. “Bölüm6 6-3 Boyutlar”.



Düşmesini önlemek için IDFA3E ila 15E1 ankraj cıvataları ile cıvatalanmalıdır. Aksesuar
olarak ayrıca sattığımız ankraj cıvata setlerini öneriyoruz.



2-2-3

Hava Bağlantıları



Basınçlı havanın giriş ve çıkışına bağlantı, rakor vb. kullanılarak sökülebilir olmalıdır.



Somun anahtarı ve benzeri altıgen bağlantı elemanına basarak hava boru bağlantı elemanlarını gövdeye
bağlayın.



Basınçlı hava giriş veya çıkış portundaki bağlantıya hava filtresi gibi herhangi bir parçayı monte ederken,
ürüne aşırı kuvvet uygulanmasını önlemek için parçayı destekleyin.



Hava kompresörünün titreşiminin iletmemesine dikkat edin.

IDFA Serisi
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Giriş tarafındaki basınçlı havanın sıcaklığı 50oC’den yüksekse, hava kompresöründen sonra bir son soğutucu
yerleştirin. Veya hava kompresörünün monte edildiği yerin sıcaklığını 50oC’den düşük sıcaklığa çekin..



Boru bağlantısını yapmadan önce boru tesisatı sırasında toz, sızdırmazlık bandı, sıvı conta, vb. gibi yabancı maddelerden kaçınmak
için boruları yeterince parlatın. Borudaki yabancı maddeler soğutma arızasına veya drenaj arızasına neden olabilir.



Çalışma basıncına ve sıcaklığa karşı yeterince dayanıklı olan boru ve bağlantı parçaları kullanın. Ve hava
sızıntısını önlemek için sıkıca bağlayın.



Hava kompresörünü durdurmadan bakım yapmayı mümkün kılmak için baypas boruları sağlayın.

Aksesuar olarak ayrı sattığımız baypas boru
setlerini öneriyoruz.

Baypas Boru Seti

2-2-4


Tahliye Borusu

Tahliye borusuna 10 mm dış çaplı bir poliüretan boru takılmıştır. Tüpün çıkış ucu atmosfere bırakılır. Ve
tahliye borunun içinden bir tahliye deliğine akmasına izin verin ve bu şekilde devam edin.



Basınçlı havanın basıncını kullanarak, tahliye periyodik olarak tahliye edilecektir. Tahliye sırasında dönmeyecek şekilde
borunun çıkış ucunu sabitleyin.



Drenaj borusunu yükseltici borularından koruyun.



Tahliye borusunun katlanmasını veya düzleştirilmesini önleyin. Drenaj borusu gövdenin altından geldiğinden,
kurulum sırasında vücudun borunun üzerine basmamasına dikkat edin.

Uyarı
Drenaj çalışması sırasında, çalışanın güvenliğini korumak için tanımladığınız prosedürü izleyin (örn.
Koruyucu cam, önlük ve eldiven takın).
Otomatik tahliyeden boşaltılan boşa harcanan suya yağ karışması durumunda, atık sıvı arıtımı
gereklidir. Yerel yönetimlerin tüzüğünü veya düzenlemesini takiben ele alın.
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Electrik Kablolama

Uyarı
Kablolama işini kalifiye kişi dışında hiç kimse yapmamalıdır.
･Kablolamadan önce, güvenlik için gücü kesmelisiniz. Enerjili koşullar altında
çalışmayın.
･Dalgalanma etkisinden arındırılmış sabit bir yerden güç sağlayın.
･Toprak için uygun kapasiteye sahip bir Toprak Arıza Devre Kesicisinin (GFCI)
olduğundan emin olun elektrik çarpmasını önlemek için ürünün güç kaynağında sızıntı ve
yük kullanılır ve kompresör motorunun yanması. Ayrıntılar için bkz. “6-1 Teknik özellikler
listesi”.
･Ürünün besleme gücü teknik özellikleri karşılamalıdır.
･Ürün güvenlik için topraklanmalıdır.
･Toprağı su borusuna, gaz borusuna veya paratoner çubuğuna bağlamayın.
･Tek bir sokete çok fazla kablo takmayın. Bu ekzotermik ısıya veya yangına neden olur.
Avrupa ülkelerinde, IEC standardına uygun bir devre kesici aşağıdakiler için
kullanılmalıdır:besleme gücü.
･Yerel yönetmeliklerin güvenlik standardını karşılamak için devre kesici doğru
seçilmelidir.
･Her zaman önce koruyucu iletkeni bağladığınızdan emin olun, en son diğer bağlantıları
yapın.
･Koruyucu iletkenin, hareketli iletkenlere göre ek bir uzunluğa sahip olduğundan emin
olun, böylece mekanik gerilmelere maruz kalmaz.
･Devre kesiciyi tüm akım iletkenlerini ayıracak şekilde doğru taktığınızdan emin
olun ve böylece çalıştırma koluna kolayca erişilebilir
.


Terminal bloğu kapağını veya ürünün arkasındaki arka kapağı çıkarın ve gücü (230V AC) terminal bloğuna
bağlayın.



Güç kaynağına bir Topraklama Hatası Devre Kesicisi (GFCI) takın (kaçak akım 30mA ve nominal akım 5A
hassasiyeti). (Kendiniz hazırlayın)

Güç Kablosu Özellikleri
Aşağıdaki güç kablosunu hazırlayın.
Güç kablosu: 1.25mm2 (16AWG), Üç damarlı (topraklama kablosu dahil), Dış çap: yaklaşık 8 ila 12mm.
Ürünün içine tel bağlamak için yaklaşık 0,1 m (4 inç) ek uzunluk gereklidir.
Güç Kablosu Uzunluğu
Güç kablosunun uzunluğu üründen 30 metreden az olmalıdır.
Güç kaynağına bağlama
Güç kablosunu ve toprağı terminal bloğuna bağlayın. Bağlantı parçası için M3 vida kullanılır. Yuvarlak kıvrımlı terminal
kullandığınızdan emin olun.

Uygulanabilir kıvrımlı terminal: 1.25-3 (Genişlik: 6.5mm ve altı)
Kablolama Prosedürü


Arka paneldeki baplantı blok kapağını sökün..



Kabloyu membran salmastrasından geçirin ve terminal bloğuna bağlayın (terminal bloğundaki etikete bakın).
M3 vida sıkma torku: 0.6 ~ 1Nm
Kablolama işlemi sırasında terminal bloğu dışındaki diğer bölümlere dokunmayın.



Kapağı veya arka paneli olduğu gibi takın.

2-2-5 Elektrik Kablolama
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Yeniden Kurulum Uyarıları

2-3

Dikkat
Sadece ürün ve ürüne benzer cihazlar hakkında yeterli bilgi sahibi olan kimseler
tarafıdan yeniden kurulumu yapılmalıdır. Ve aşağıdaki talimatlara göre
ilerlenmelidir.

Bazı işlemlerden sonra (deneme çalıştırması dahil) ürünü hareket ettirir ve başka bir yere yeniden
takarsanız, yalnızca aşağıdaki talimatları değil, aynı zamanda bölüm 2'deki talimatların tümünü de
takip etmelisiniz.
Güç kablosunun sökülmesi
Güç kablosunu sökerken güç kaynağını kesin.

Uyarı
Elektrik tesisatını kalifiye personel dışında hiç kimse yapmamalıdır.
Kablolamadan önce güvenlik için güç kaynağını kesin. Enerjili koşullarda
çalışmayın.
Hava borulamasının sökülmesi

Uyarı
Hava borularını kalifiye personel dışında hiç kimse yapmamalıdır.
Boruları çıkarmadan önce kompresörü güvenlik için üründen ayırın.
İçinde basınçlı hava basıncı kaldığında boruları çıkarmayın.



Boruları söktükten sonra sızdırmazlık bandını tamamen çıkarın. Kalan bant, ürünün gövdesine girerek kusurlu
soğutma ve arızaya neden olur.

Artık basınçlı hava basıncı tahliye prosedürü


Kurutucu çıkarılmış olsa bile, sadece basınçlı hava gerektiğinde baypas borulama valfini açın.



Basınçlı hava giriş ve çıkış valfini kapatın.



Ön panel sabitleme vidasını sökün (2 noktada) ve ön paneli biraz dayanarak çıkarın.



Otomatik tahliye borusunun artık basınç tahliye musluğunu açın ve ürünün içinde kalan basınçlı hava
basıncını serbest bırakın. Sağdaki şekle bakın.
Muhafaza
Montajı
Case
Assembly

Kalan Basınç boşaltma noktası.
※Okta gösterilen yönde döndürüldüğünde
açılır.

2-3 Yeniden Kurulum Uyarıları

IDFA Serisi
2-5

IDX-OM-W016-A
3 İşletme / Kapatma

Hava Kurutucu

İşletme / Kapatma
Uyarı
Sadece ürün ve ürüne benzer cihazlar hakkında yeterli tecrübe sahibi olan kimseler tarafıdan
işletme ve kapatma işlemi yapılmalıdır.

3-1

İşletmeden önce yapılaması gereken kontroller

Deneme çalıştırmasın önce aşağıdaki noktaları kontrol edin:


Kurulu Koşullar:
Görsel inceleme ile ürünün düz olup olmadığını kontrol edin.
Model, ürünün ankraj cıvatalarıyla bağlandığından emin olun.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
Boruların üniteye yük uygulamadığından emin olun.



Güç kablosu ve toprak sıkıca bağlanmalıdır.



Tahliye borusu doğru şekilde bağlanmalıdır.



Basınçlı hava için borulamaları doğruluğundan ve sağlamlığından emin olun.

3-2

İşletme

İşletmeye aşağıdaki prosedüre göre başlayın.


Ana güç kaynağının kesicisini açın. Ardından, yanan ON / OFF anahtarını açın. 



Lamba yanacaktır. Birkaç dakika sonra soğutma fanı dönecek ve havalandırma ızgarasından sıcak
hava tahliye edilecektir..
Havalandırma ızgarasının yeri: Model: IDFA3E ila 15E1: Sağ Taraf Havalandırma Izgarası



IN / OUT yan valfini yavaşça açın. Baypas vanasının tamamen kapalı olduğundan emin olun. Hava
kaçağı olmadığını doğrulayın.



Basınçlı hava veya ortam sıcaklığına bağlı olarak, soğutma fanı bazen başlangıçtaki başlatma /
durdurma arasında değişir. Ardından, soğutucu kompresör başlayacak ve buharlaşma sıcaklığının
göstergesi yeşil bölgede gösterilecektir. İşaretçi yeşil alandan daha yüksek gösteriyorsa, bkz.
“Bölüm 5 Sorun Giderme”.



Bir süre çalıştıktan sonra, tahliye borusundan nem otomatik tahliye edilir. 

Caution
・Sorunlara neden olabilecek sık sık Açma / Kapama işleminden kaçının.
Ürün için kullanılan otomatik tahliye vanayı hava ile kapatan bir yapıya sahiptir
basınç 0.15MPa'dan yüksek. Bu nedenle, basınç yükselene kadar, “IN” valfini açmaya
başladığında tahliye çıkışından hava yayılacaktır. Düşük hava kompresörü nedeniyle
bazen basıncın yükselemeyeceğini unutmayın.
・ Bu ürünü ani basınç / akış hızına sahip koşullar altında kullanmaktan kaçının. Aksi

takdirde, drenaj (yoğunlaşmış su) ikincil boru tesisatına akabilir.

3-1 İşletmeden önce yapılacak kontroller
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Kapatma



Aç/Kapa anahtarını kapatın.



Lamba sönecek ve ardından işlem duracaktır. Çalışma durumuna bağlı olarak, anahtarı kapattıktan
sonra bir süre soğutma fanı tarafından havalandırma ızgarasından sıcak hava yayılmaya devam
eder.

3-4


Yeniden başlatma hakkında uyarılar
Hava kurutucuyu kapattıktan sonra yeniden başlatmadan önce en az 3 dakika bekleyin. Bunun
yapılmaması, aşırı yük nedeniyle güvenlik cihazlarının açılmasına neden olabilir.

3-5

Yeniden başlatmadan önce yapılacak kontroller

Çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Herhangi bir anormallik oluşursa, derhal işlemi durdurun.
Kapatmak için ürünün anahtarını ve ardından güç kaynağını kesiniz.


Basınçlı hava kaçağı yoktur.



Basınçlı hava basıncı, sıcaklık, akış hızı ve ortam sıcaklığı teknik özellikleri karşılar.



Tahliye borusundan tahliye.



Buharlaşma termometresinin göstergesi yeşil bölgede gösteriliyor.



Anormal ses, titreşim veya koku yok.

3-6


Uzun süre çalışmama durumunda önlemler
Ürün, örneğin hafta sonu 24 saatten fazla kullanılmayacaksa, enerji tasarrufu ve güvenliği için ILS'yi
(lambalı anahtar) veya güç kaynağını kapatın. Basınçlı hava borularının ve bu hava kurutucusunun
içindeki basıncın boşaltılması da önerilir.

3-3 Kapatma
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Kontroller ve Bakım
4.1

Günlük Kontrol Noktaları

Normal çalışma sırasında aşağıdaki noktaları kontrol edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, işlemi
derhal durdurun ve bkz. “Bölüm 5 Sorun Giderme”.
- Hava kaçağı yok.
- Çalışma lambası çalıma sırasında yanıyor.
- Nem (yoğuşma sıvısı) tahliye borusundan boşaltılıyor.
- Evaporatör termometresinin göstergesi, basınçlı hava beslemesiyle çalışırken yeşil bölgede gösterir.
- Evaporatör termometresinin göstergesi, ekipman basınçlı hava beslemesi olmadan askıya
alındığında ortam sıcaklığından yaklaşık 3 ila 10oC daha düşük olduğunu gösterir.
- Cihazdan anormal ses veya titreşim gelmiyor.
- Ekipmandan anormal bir koku veya duman gelmiyor.

4.2 Periyodik Bakımlar
4-2-1
Havalandıram ızgarasının temizlenmesi(emiş ızgarası)
Havalandırma alanındaki toz ve diğer yabancı partikülleri ayda bir kez elektrikli süpürge veya hava üfleme
nozulu ile temizleyin.

Dikkat
Hava üfleme sırasında tozların boğaz veya gözlere girmesini önlemek için koruyucu cam ve
maske takın.
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Servis Parçları

Aşağıdaki parçaların düzenli olarak değiştirilmesi önerilir. Bu kullanım kılavuzunda gösterilen aralık değerleri
çalışma koşullarına (ortam sıcaklığı, kurulum ortamı vb.) bağlıdır,Tamamen referans içindir.
・Table 1.

Düzenli olarak değiştirilecek parçaların listesi

Tanım

Tavsiye ediler değişim zamanı(*Not)

Basınç anahtarı

Bir milyon kullanım.

Fan motor

20,000 saat

Manyetik Kontaktör, Manyetik
Bir milyon kullanım.
Anahtar
* Not ”” T ”(güç kaynağı, çalışma, alarm sinyali ve uzaktan çalıştırma için terminal bloğu ile) veya özel
sipariş ile monte edilirse.
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Otomatik Tahliye Süzgecinin Temizlenmesi

Otomatik tahliye kabı grubunda biriken tozu her ay temizleyin. Temizlik için nötr deterjan kullanın. Kirlilik derecesi
ağırsa ve temizlikten sonra bile çalışma arızası devam ederse, ürünü değiştirin. Ayrıca, temizleme aralığını bir
dahaki sefere kısaltın.
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Uyarı
- Hava kurutucusunun bakımı sadece hava kurutucuları ve ilgili ekipman hakkında yeterli bilgi ve
deneyime sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır..
- Bakım yapmadan önce, bu kılavuzdaki önemli uyarılar iyice okunmalı ve anlaşılmalıdır..

Tehlike
- Hava kurutucunun parçalarını değiştirirken veya temizlerken, hava kurutucusunun içindeki basınçlı
hava basıncını “0” değerine düştüğüne emin olun. Hava kurutucu çalıştırıldığında veya içeride hava
basıncı kaldığında asla gövde aksamını çıkarmayın. Basınçlı hava basıncının hava kurutucusunun
içinde kalması son derece tehlikelidir, çünkü parçalar gevşediğinde veya diğer beklenmedik kazalara
yol açabilir.
- Bu ürün, çalışma sırasında ısınan parçalara ve yüksek gerilimli bir güç kaynağına sahiptir. Isı veya
yüksek voltajla elektrifikasyon nedeniyle yanma riski vardır. Hava kurutucusunun ışıklı ışığını
kapattıktan sonra çalışma kapatılsa bile, şarj hatları da vardır. Şarjlı bölümler üzerinde çalışırken,
çalışmaya başlamadan önce takılı toprak kaçağı kesicisini kapattığınızdan emin olun.
- Hava kurutucusunun bazı parçaları sıcak kalacağından, güç kapatıldıktan sonra kalan ısı nedeniyle
yanma riski vardır. Bu parçaların sıcaklığı 50 ° C veya altına düşene kadar değiştirme işlemi
gerçekleştirmeyin. Rehber olarak yaklaşık 10 ila 15 dakika bekleyin.
- Otomatik tahliye süzgeci ve otomatik tahliye üzerinde bakım çalışmaları yaparken, çalışma sırasında
tahliye sıvısına dokunma riski vardır. Lütfen müşteri tarafından belirtilen operatörler için güvenlik
prosedürünü izleyin. (Örnek: tahliye edilen sıvının insan vücuduna dokunmasını önlemek için
güvenlik gözlükleri, önlük ve eldivenler takın.)
- Otomatik tahliye süzgeci ve otomatik tahliye gibi parçaları temizlemek için nötr deterjan solüsyonu
kullanın. Asla tiner gibi bir çözücü kullanmayın.
- Dış muhafaza paneli veya otomatik drenajı sökerkenn aşınma önleyici eldiven kullanınız.

[Otomatik tahliye / süzgecin temizlenmesi ve değiştirilmesi]
Otomatik tahliye ve otomatik tahliye süzgeci üzerinde bakım çalışmaları yaparken, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
(1) Hazne düzeneğinin çıkarılması
1) Işıklı ON / OFF anahtarını kapatın.
2) Güç kaynağındaki toprak kaçağı kesicisini ayırın veya fişi prizden çekin.
3) Giriş ve çıkış vanalarını tamamen kapatın. Bypass'ı sadece çalışma sırasında basınçlı hava
gerektiğinde açın.
4) Dış panelleri yalnızca iş için gerektiğinde çıkarın.

5) Üründe kalan havayı ve tahliye sıvısını boşaltmak için tahliye borusu bağlantı portunda artık
basınç tahliye musluğunu açın. (Boşaltma borusunu bağlı bırakın ve bükülmeyecek şekilde
tutun.)
6) Üründeki artık hava basıncı nedeniyle yoğuşma sıvısı püskürebileceğinden dikkatli olun.
7) Tahliye borusunu çıkarın.
8) Tahliye borusu ayırma burcunu yukarı iterken boruyu dışarı çekin.
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9) Çanak yalıtımını sabitleyen vinil bağı

gevşetin ve çanak yalıtımını çıkarın.

10) Çanak tertibatını hafifçe tutun ve aşağıya
Vinil bağı

çekin başparmak ile kilit düğmesine basın.
Ardından, işaretleri hizalamak için çanak

Artık
Basınç
Tahliye
Musluğu

düzeneğini sola(veya saga) 30 döndürün.
o

Baş parmağınızı kilit düğmesinden çıkarın ve

Açık

çıkarmak için yavaşça kase tertibatını (dikey

Kapalı

olrak) aşağıya çekin.

Tahliye borusu

11) Otomatik tahliye süzgecini çıkarın ve temizleyin.
Elinizi süzgecin keskin kenarlarıyla kesmemye dikkat

Tahliye borusu
Boşaltma burcu

edin.
12) Nötr deterjan solüsyonunu düzeneğe dökün ve
temizlemek için iyice çalkalayın.

(2) Muhafaza grubunun montajı
1) Muhafaza dışında çizik, bükülme veya yabancı
parçacıklar gibi hasarlar olup olmadığını kontrol edin.
Ardından, ince gres sürün ve hazne grubundaki

Kilit
Buton

oyuğa yerleştirin.
2) Otomatik tahliye süzgecini kasa tertibatına ve tahliye ayırıcı
Hazne
Montajı

gövdesine takın.Kilit düğmesi tık sesi gelinceye kadar çevirin.
3) Kase tertibatını yavaşça döndürmeye çalışın ve dönmediğini
kontrol edin. Dönüyorsa, kase tertibatını vücuda oturtmaktan tekrar
başlayın.
4) Kase yalıtımını kase montajına takın ve kase montajını vinil

Tahliye ayırıcı
gövdesi

bağı sabitleyin.
5) Artık basınç tahliye musluğunu kapatın ve tahliye

Hazne
contası

borusunu ve ön paneli olduğu gibi monte edin.
6) Basınçlı havayı hava kurutucuya tekrar uygularken, önce giriş

Otomatik
tahliye
süzgeci

tarafındaki valfi yavaşça açın.
Basınçlı hava kaçağı olup olmadığını kontrol edin ve her şey
yolundaysa, çıkış tarafındaki valfi açın.
7) Otomatik tahliye süzgeci veya kasa tertibatı hasarlı veya çok

Hazne
izolasyon

kirliyse, yenisiyle değiştirin.
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Otomatik tahliye değişebilir parçaları
Parça no.

Tanım

AD38-A

Ad.

Uygun Modeller

1

IDFA3E/4E

1

IDFA6E~15E1

Hazne Montajı
AD48-A

Uyarılar
Hazne contası ile
beraber

Not) Tahliye ayırıcı gövdesi değiştirilemez.
Otomatik tahliye süzgeci ve hazne contası değiştirilebilir parçalar
Parça no.

Tanım

IDF-S0001
IDF-S0002

Otomatik tahliye
süzgeci

C32FP-260S

Ad.

Uygun Modeller

1

IDFA3E/4E

1

IDFA6E~15E1

1

IDFA3E/4E

1

IDFA6E~15E1

Ad.

Uygun Modeller

1

IDFA3E/4E

1

IDFA6E~15E1

Hazne contası
C42FP-260S

Hazne İzolasyonu
Parça no.

Tanım

IDF-S1932

Her model 2 adet

Hazne izolasyonu
IDF-S1933
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Sorun Giderme

Herhangi bir sorun oluşursa, aşağıdaki tabloyu inceleyin ve sorun çözülemezse, güç kaynağını kapatın ve
daha fazla talimat için SMC yetkili satıcısıyla temasa geçin.
Sorun
Muhtemel Sebep
Çözüm
.
Güç
kablosu
ve
fişine
doğru
bağlantı yapın.
Güç kablosu veya fişi gevşek
Anahtar AÇIK
veya güç kaynağına bağlı değil.
konumdayken hava
kurutucu çalışmıyor
Devre kesicinin doğru kapasitesinin kullanılıp
ve çalışma lambası
Devre
kesici
KAPALI.
kullanılmadığını doğrulayın.
yanmıyor.
Hava kurutucuyu kapattıktan sonra 3 dakika içinde
yeniden başlatmak mümkün değildir. Yeniden
başlatmadan önce 3 dakika bekleyin.
Devre kesiciyi AÇIK konuma getirdikten sonra işleme
devam edin. Devre kesici hala KAPALI ise, elektrik
yalıtımında bir arıza olmuş olabilir. Güç kaynağını
çıkarın ve daha fazla talimat için fabrikaya başvurun.
Kurulum
yeri
iyi
Normal çalışma
Ortam sıcaklığını düşürmek için ünite etrafındaki
havalandırılmamış.
sırasında çalışma
havalandırmayı iyileştirin.
Ortam sıcaklığı çok yüksek.
lambası söner ve
kompresör durur.
Havalandırma ızgaraları
Hava kurutucuyu duvardan 0,6 m'den daha uzağa
Bir süre sonra
duvar ile tıkanmış veya tozla
monte edin. Ayda bir kez havalandırma ızgaralarını
tıkanmış.
normal çalışma
temizleyin.
kaldığı yerden
devam eder.
Basınçlı havanın sıcaklığı
Ortam sıcaklığını düşürmek için ünite etrafındaki
çok yüksek.
havalandırmayı iyileştirin.
Hava kurutucunun önüne ilave bir son soğutucu
takarak basınçlı havanın sıcaklığını azaltın.
Besleme gerilimi doğru değil.
Üniteye doğru voltaj sağlandığından emin olun
Kurulum yeri iyi
Evaporatör
Ortam sıcaklığını düşürmek için havalandırma
havalandırılmamış.
termometresi
sistemini iyileştirin.
Ortam sıcaklığı çok yüksek.
yeşil alandan
daha yüksek
Havalandırma ızgaraları
Hava kurutucuyu duvardan 0,6 m'den daha uzağa
olduğunu
duvarla engellenir veya tozla
monte edin. Ayda bir kez havalandırma ızgaralarını
gösterir.
tıkanır.
temizleyin.
Basınçlı havanın sıcaklığı
Kompresörden tahliye sıcaklığını azaltmak için hava
çok yüksek.
kompresörü çevresindeki havalandırmayı iyileştirin
veya hava kompresörü çevresindeki ortam
sıcaklığını düşürün. Hava kurutucudan sonra ilave
bir soğutucu ekleyerek basınçlı havanın sıcaklığını
azaltın.
Valfi tamamen kapatın.
Hava
kurutucunun
baypas
valfi
Basınçlı
havada
tamamen
kapalı
değil.
nem görülür.
Tahliye otomatik tahliyeden doğru Tahliye borusunda sıvı tutucu olup olmadığını kontrol
edin. Otomatik tahliye işlevini kontrol edin. Otomatik
şekilde boşaltılmıyor.
tahliye süzgecini kontrol edin.
Ek olarak bir hava kurutucusu takın. Yakınsama
Hava kurutucusu olmayan ayrı
yapmamak için iki hatta ayırın.
hava devresinden nem.

Yüksek basınç
düşüşü

Hava kurutucu tarafındaki IN /
OUT valfi tam açılmamış.

IN / OUT valfini tamamen açın.

Basınçlı hava hattına ayrıca
monte edilen filtre tıkanmıştır.

Filtre elemanını değiştirin. (Her bir cihazın kullanım
kılavuzunu takip edin.)
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6-1 Özellikler
Model
Özellik

Hava Akış Debisi
(ANR)(Not 1)

3℃’çiğlenme
Noktasında çıkış
debisi
7℃’çiğlenme
Noktasında çıkış
debisi
10℃’çiğlenme
Noktasında çıkış
debisi

IDFA3E

IDFA4E

IDFA6E

IDFA8E

IDFA11E

IDFA15E1

12m3/sa

24m3/ sa

36m3/ sa

65m3/ sa

80m3/ sa

120m3/ sa

15m3/ sa

31m3/ sa

46m3/ sa

83m3/ sa

101m3/ sa 152m3/ sa

17m3/ sa

34m3/ sa

50m3/ sa

91m3/ sa

112m3/ sa 168m3/ sa

Anma Durumu

Çalışma Basıncı

0.7MPa

Giriş Hava Sıcaklığı

35oC

Ortam Sıcaklığı

25oC

Çalışma
Aralığı

Voltaj

230V 50Hz

Çalışma Akışkanı
Giriş Hava Sıcaklığı
Min. Giriş Basıncı
Maks. Giriş Basıncı
Ortam Sıcaklığı

Basınçlı Hava
5 ~ 50oC
0.15MPa
1.0MPa
2 ~ 40oC(Bağıl Nem% 85 veya daha az)

Elektrik
Özelikleri

Güç Kaynağı
Çalışma Akımı(Not 2)
Güç Tüketimi(Not 2)

1φ AC230V±10%

50Hz

(Not 4)

1.2A

1.2A

1.2A

1.4A

2.7A

2.9A

180W

180W

180W

208W

385W

420W

Devre Kesici (Not 3)

5A

10A

50Hz’de Ses Seviyesi
Kondenser
Soğutucu Akışkan
Soğutucu Akışkan Miiktarı

150 5g

Hava Giriş-Çıkış Bağlantısı

Rc3/8

Rc1/2

Rc3/4

Rc1

Aksesuar (Altıgen başlı)

R3/8

R1/2

R3/4

R
1

50dB
Hava Soğutmalı
R134a（HFC）(WGP:1300)

200 5g

230 5g

Tahliye Bağlantısı (Boru Dış Çapı)
Renk
Ağırlık

270 5g

290 5g

350±5g

10mm
18kg

Panel: Urbanwhite1：Base:Urbangray2
22kg
23kg
27kg
28kg

46kg

Not1: m3/ｈ (ANR) değeri 20C sıcaklık, 1atm basınç ve 65% bağıl nem oranı için geçerlidir..
Not 2: Değer, nominal koşuldaki çalışma değeridir.
Not 3: 30mA hassasiyetle gelen GFCI kesiciyi takın.
Not 4: Kısa süreli elektrik kesintisi (anında geri kazanılmış eksiklik dahil) giderildiğinde, normal başlatmadan daha uzun bir
başlatma süresi alabilir veya koruyucu cihazlar nedeniyle başlamayabilir.

6-2 GWP Referanslı soğutucu akışkanlar

Not1 ： Bu ürün hermetik olarak kapatılmıştır ve florlu sera gazları içerir.
Not2 : Üründe kullanılan soğutucu akışkanın teknik özellik tablosuna bakın.
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