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Taşıma ve montaj kılavuzu hakkında bilgiler
Bu taşıma ve montaj kılavuzu X-CUBE klima santrali
(AHU) ile emniyetli ve etkili çalışmayı temin eder.

Taşıma ve montaj kılavuzu, klima santralinin bir parça-
sıdır ve her zaman için personel tarafından erişilecek
şekilde cihazın yakınında bulundurulmadır.

Taşıma ve montaj kılavuzu; montaj şirketleri, opera-
törler, kurum içi teknisyenler, teknik personel, eğitimli
kişiler ile yetkin elektrikçiler veya klima teknisyenlerinin
kullanımına yöneliktir.

Bu kişilerin herhangi bir çalışmaya başlamadan önce bu
taşıma ve montaj kılavuzunu okumaları ve tam olarak
anlamaları gereklidir. Emniyetli çalışmanın temel ön
koşulu, bu taşıma ve montaj kılavuzundaki emniyet not-
larına ve tüm talimatlara uymaktır.

İşçi sağlığı ve güvenliği yerel mevzuatları ve klima san-
tralinin uygulama alanı için genel güvenlik yönetmelikleri
de geçerlidir.

Bu taşıma ve montaj kılavuzundaki resimler esasen bil-
gilendirme amaçlıdır ve klima santralinin asıl tasarı-
mından farklı olabilir.

Telif hakları
Bu belge, tüm resimler dahil olmak üzere, telif haklarıyla
korunur ve sadece ilgili üniteye aittir.

Her türlü izinsiz kullanım, telif haklarını ihlal eder ve ihlal
eden şahıs her türlü zarardan sorumlu tutulur.

Bu durum özellikle aşağıdaki eylemler için geçerlidir:

 İçeriğin yayınlanması
 İçeriğin kopyalanması
 İçeriğin çevrilmesi
 İçeriğin mikrokopyalaması
 İçeriğin elektronik sistemlere kaydedilmesi ve

düzenlenmesi

TROX Teknik Servis
Bir hatanın mümkün olduğunca çabuk işlenebilmesi için,
lütfen aşağıdaki bilgileri hazır bulundurunuz:

 TROX bileşen ve sistemlerinin teslimat tarihi
 TROX sipariş numarası
 Ürün ismi
 Arızanın kısa tanımı

Arıza durumunda irtibat kurulacak kişi

Online www.trox.com.tr

Telefon +90 216 577 71 50

Sorumluluk sınırlaması
Bu kılavuzdaki bilgi, geçerli standart ve kılavuzlara,
mevcut teknik bilgi ve uzmanlık düzeyine, uzun yılların
deneyimine dayanarak hazırlanmıştır.

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan zararlara ilişkin
herhangi bir sorumluluk kabul etmez:

 Bu kılavuza uyulmaması
 Hatalı kullanım
 Eğitimsiz kişilerce işletme veya kullanım
 Yetkisiz değişiklikler
 Teknik değişiklikler
 Onaylanmamış yedek parçaların kullanımı

Teslimat içeriği, ısmarlama yapılarda, ek sipariş seçe-
neklerinde veya yeni teknik değişiklikler sonucu bu kıla-
vuzdaki bilgilerden farklı olabilir.

Siparişte, genel şart ve koşullarda, üreticinin teslimat
koşullarında ve sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli
yasal yönetmeliklerde kararlaştırılan yükümlülükler
geçerli olacaktır.

Teknik değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

Kusur sorumluluğu
Kusur sorumluluğuna ilişkin detaylar için, TROX GmbH
Teslimat ve Ödeme Koşulları, Garanti Talepleri, Bölüm
VI'ya bakınız.

TROX GmbH Teslimat ve Ödeme Koşulları,
www.troxtechnik.com adresinde mevcuttur.

Diğer geçerli dokümantasyon
Bu talimatlara ek olarak aşağıdaki belgeler geçerli olur:

 Siparişe özel onay çizimi
 TROX'un siparişe özel klima santrali veri föyü
 Varsa, tedarikçi bileşenleri için veri föyleri
 Cihazlar ve kontrol sistemleri ile birlikte klima santra-

line ait devre şeması
 Varsa, ek çizimler
 Siparişe özel X-CUBE kullanım/montaj kılavuzu

Tamamlayıcı talimatlar
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Emniyet notları
Bu kılavuzda kullanılan sembollerin amacı okuyucuları
potansiyel tehlike alanları konusunda uyarmaktır. İkaz
sözcükleri tehlikenin derecesini ifade eder.

 TEHLİKE!

Kaçınılmadığı takdirde ölüme veya ciddi yaralan-
maya yol açacak ani tehlikeli durum.

 UYARI!

Kaçınılmadığı takdirde, ölüme veya ciddi yaralan-
maya yol açabilecek potansiyel tehlikeli durum.

 DİKKAT!

Kaçınılmadığı takdirde, küçük veya orta derece
yaralanmaya yol açabilecek potansiyel tehlikeli
durum.

 NOT!

Kaçınılmadığı takdirde, mal zararına yol açabilecek
potansiyel tehlikeli durum.

 ÇEVRE!

Çevre kirliliği tehlikesi.

İpuçları ve tavsiyeler

Faydalı ipuçları ve tavsiyeler ile etkin ve hatasız
çalışma için gerekli bilgiler

Talimatlar kapsamındaki emniyet notları
Emniyet notları bireysel talimatlara atıfta bulunabilir. Bu
durumda, emniyet notları, talimatlara dahil edilecek ve
dolayısıyla talimatlara uyulmasını kolaylaştıracaktır.
Yukarıda sıralanan ikaz sözcükleri kullanılaktır.

Örnek:

1. Vidayı gevşetin.

2.
 DİKKAT!

Kapağı kapatırken parmağı sıkıştırma tehli-
kesi.

Kapağı kapatırken dikkatli olun.

3. Vidayı sıkın.

Özel emniyet notları
Aşağıdaki semboller, emniyet notlarında sizi belirli tehli-
kelere karşı uyarmak için kullanılır.

Uyarı işareti Tehlike türü

El yaralanmaları uyarısı.

Düşme tehlikesi uyarısı.

Tehlikeli bir yere ilişkin
uyarı.

Tamamlayıcı talimatlar
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1 Genel bakış

Res. 1: X-CUBE genel bakış

Her bir X-CUBE klima santrali çeşitli bileşenlerden oluşur. Aşağıdaki tablo (Ä “Klima santrali bileşenleri”  sayfa 6)
klima santralini oluşturan AHU bileşenlerini içerir. Esasen klima santrali için kullanılan bileşenler ve adetler, siparişe
özel X-CUBE kullanım kılavuzunda listelenmektedir.

Klima santrali bileşenleri

Simge Gösterim Simge Gösterim

Isıtıcı Çok kanatlı damperler

Soğutucu Nemlendirici

Filtre ünitesi Run-around serpantin sistemi

Santrifüj fan Run-around serpantin sistemi hidrolik
istasyonu

Rotorlu ısı eşanjörü Plakalı ısı eşanjörü

Susturucular  Cihazlar ve kontrol sistemleri

 Dış ortam montajına yönelik çatı  Dokunmatik panel (MMI)

Genel bakış
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2 Emniyet
2.1 Operatörün sorumluluğu
Operatör
Operatör, ticari veya iş amaçları için klima santralini ger-
çekte işleten ya da santralin üçüncü taraflarca kullanıl-
masına/işletilmesine izin veren ve kullanım sırasında
kullanıcı, personel veya üçüncü tarafların korunmasına
yönelik yasal ürün yönetimini üstlenen kişidir.

Operatörün yükümlülükleri
Ünite, ticari kullanım amaçlıdır. Bu yüzden cihazın ope-
ratörü, yasal iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine
tabidir.

Bu kılavuzdaki emniyet notlarına ek olarak, ünitenin
uygulama alanı için yürürlükteki güvenlik, kaza önleme
ve çevre yönetmelikleri gözetilmelidir.

Özellikle:

 Operatör, klima santralini tesis içi yangından
korunma konseptine düzgün şekilde entegre etme-
lidir.

 Operatör, klima santralini tesis içi yıldırımdan
korunma konseptine düzgün şekilde entegre etme-
lidir.

 Operatör, ünitenin taşınması, saklanması, birleştiril-
mesi, montajı, devreye alınması, nakledilmesi ve
çıkarılmasına yönelik sorumlulukları açıkça tanımla-
malı ve düzenlemelidir.

 Operatör, eşpotansiyelli bağlantı oluşturmak için
yetkin bir elektrikçi görevlendirmelidir.

 Operatör, klima santrali ile çalışan tüm çalışanları bu
kılavuzu okuyup anlamasını temin etmelidir.

 Operatör, çalışanlara gerekli kişisel koruyucu
ekipman sağlamalıdır.

 Operatör, güvenlik ekipmanlarının işlevsel ve tam
olmasını temin etmek için hepsini düzenli şekilde
test ettirir.

 Operatör, ülkeye özgü yerel hükümlere uymalıdır.
 Operatör, teknik ve hijyen testleri yaptırmalı ve klima

santralini ilk kez devreye almadan önce belgelendirt-
melidir. Testler, düzenli aralıklarla yenilenir.

2.2 Personel gereksinimleri

 UYARI!

Kişilerin yeterince yetkin olmaması durumda
tehlike!
Yeterince yetkin olmayan kişiler, klima santrali ile
çalışmayla alakası olan riskleri değerlendiremez ve
kendilerine veya çevrelerindekilere ciddi veya
ölümcül yaralanmalara neden olma tehlikesiyle karşı
karşıyadır.

– İşler yalnızca özel olarak yetkin personel tara-
fından yapılmalıdır..

– Yeterince yetkin olmayan personel çalışma ala-
nının dışında tutulmalıdır.

Forklift sürücüleri
Forklift sürücüleri, sürücü kontrollü forklift araçlarını kul-
lanmak için gereken becerileri elde etmiştir ve buna
dayanarak birini kullanmak üzere operatör tarafından
yazılı olarak görevlendirilmiştir.

Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve
iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni
Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve iklim-
lendirme sistemleri makine teknisyenleri (sistem teknis-
yenleri), işe alındıkları spesifik sektörde eğitimli olup
belgelere ve talimatlara göre yürürlükteki kılavuzlara ve
güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak işlerini bağımsız
olarak yerine getirirler. Sistem teknisyenleri, havalan-
dırma teknolojisi sektöründe derin bir bilgi birikimine ve
beceriye sahiptir.

Özel eğitimleri ve deneyimleri sayesinde sistem makine
teknisyenleri; sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme sis-
temlerinde çalışma yürütebilir ve olası tehlikeleri fark
edip bunlardan sakınabilirler.

Vinç operatörü
Vinç operatörleri, fiziksel ve zihinsel olarak kendi başla-
rına bir vinci kullanabilirler.

Vinç operatörlerine vinç kullanma eğitimi verilmiştir ve
klima santrali operatörüne bu görevi yerine getirmesi
için gereken becerileri kanıtlamıştır.

Vinç operatörleri, vinçleri kullanmak üzere klima santrali
operatörü tarafından görevlendirilmiştir. Vinç sabit
değilse vinç operatörleri yazılı olarak görevlendirilir.

Vinç operatörleri en az 18 yaşındadır.

Yetkin elektrikçi
Yetkin elektrikçiler, uzman bilgisi ve deneyimine sahip,
elektrik sistemleri üzerinde çalışmak, potansiyel tehlike-
leri tanımak ve kaçınmak için ilgili standart ve kılavuzları
bilen eğitimli kişilerdir.

Emniyet
Personel gereksinimleri
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2.3 Kişisel koruyucu ekipman
Kişisel koruyucu ekipmanın açıklaması
Emniyet ayakkabıları

Emniyet ayakkabıları; ayakları ezilmeye, düşen parça-
lara ve kaygan zeminde kaymaya karşı korur.

Emniyet kemeri

Emniyet kemeri, düşme riskinin arttığı yerlerde personeli
düşmeye karşı korur. Belli yükseklik farklılıkları
aşıldığında ve iş yeri korkuluk ile güvence altına alın-
madığı durumlarda düşme riski artar.

Emniyet ipi emniyet kemerine ve güvenli bir bağlantı
noktasına bağlı olacak şekilde emniyet kemeri takılma-
lıdır; gerekirse darbe emici sağlayın.

Emniyet kemerleri yalnızca bunları kullanmak üzere
özellikle eğitilmiş personel tarafından kullanılmalıdır.

Endüstriyel emniyet bareti

Endüstriyel emniyet bareti; düşen cisimlere, sallanan
yüklere, duran cisimlere ve darbelere karşı kafayı korur.

Koruyucu eldivenler

Koruyucu eldivenler; elleri sürtünmelere, aşınmalara,
delinmelere ve derin yaralara karşı korumak için kulla-
nılır

Koruyucu iş elbisesi

Koruyucu iş elbisesi, düşük yırtılma direncine sahip ve
çıkıntılı parçalar içermeyen kolları vücuda tam oturan
sıkı bir iş elbisesidir. Hareketli makine parçalarına takıl-
mayı önler.

Takı takmayın.

İşitme koruması

İşitme koruması, gürültüye maruz kalmadan kaynak-
lanan işitme zararına karşı korur.

Emniyet
Kişisel koruyucu ekipman
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3 Taşıma ve depolama
3.1 Klima santralinin teslimi
3.1.1 Teslimat tipi
Teslim edilen klima santrallerinin alınmasından hemen
sonra bunları nakliye hasarı ve bütünlük bakımından
kontrol edin, Ä Bölüm 3.2 “Teslimat kontrolü”
sayfa 9.

Boyutuna bağlı olarak klima santrali, ya tam olarak bir-
leştirilmiş şekilde ya da yük dağılımına göre kare ahşap
çerçevelere veya tek kullanımlık paletlere vidalanmış
olarak bağımsız bileşenler şeklinde teslim edilir. Yük
dağılımı, ünite çiziminde gösterilmektedir.

Bileşenlerin taşıma askılarıyla çarpışmasına karşı
korumak için dış tarafa takılı bazı bileşenler birleşti-
rilmemiş şekilde verilir. Yerinde monte edilir ve sız-
dırmazlığı sağlanırlar.

3.1.2 Ambalajın üzerindeki semboller
Aşağıdaki semboller ambalaj üzerinde gösterilmektedir.
Taşıma sırasında bu sembollere daima uyulmalıdır.

Ambalaj üzerinde ek sembol, not ve bilgilendirme
belgeleri de gösterilebilir. Bunlara da uyulmalıdır.

Aksesuarlar

Res. 2: Aksesuarlar

Bu etiket, ambalajlı ünitenin klima santraline ait akse-
suar içerdiğini gösterir.

Bağlama noktası

Res. 3: Bağlama noktası

Bu etiket, ambalajlı ünitenin taşıma araçları üzerindeki
bağlantı noktasıyla nasıl hizalanacağını gösterir.

3.2 Teslimat kontrolü
Teslim edilen kalemlerin alınmasından hemen sonra
bunları nakliye hasarı ve bütünlük bakımından kontrol
edin. Herhangi bir hasar veya eksik sevkiyat varsa,
taşıma şirketi ve sağlayıcınızla derhal temas kurunuz.
İrsaliyede eksik parçalara ve hasara dikkat edin ve bunu
sürücüye doğrulatın.

Sürece uyulmazsa hasar için herhangi bir sorumluluk
kabul edilmeyecektir.

Ambalaj üzerinde veya sevk belgelerinde nakliyat
hasarıyla ilgili notlara bakın.

Aşağıdaki faaliyetler yerine getirilmedikçe hasar taz-
minat talepleri işleme konulamaz. Aşağıdaki her iki
durumda klima santrali bileşenlerini monte etmeden
önce TROX ile iletişime geçin.

Ambalaja yönelik dışarıdan hasar varsa
 Nakliyat acentesinin huzurunda malları ambala-

jından çıkarın ve hasarı sevkiyat sözleşmesinde bel-
gelendirin.

 Hasarı fotoğraflayın.
 Hasarı derhal TROX'a bildirin.

Taşıma ve depolama
Teslimat kontrolü
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Ambalaja yönelik dışarıdan hasar olmayıp içinde-
kiler hasar görmüşse
 Hasarı fotoğraflayın.
 Hasarı derhal TROX'a yazılı olarak bildirin.
 Nakliyat hasarının teslimattan itibaren dört gün

içinde bildirilmesine dikkat edin.

3.3 Ambalajların taşınması
3.3.1 Taşımaya yönelik emniyet notları
Uygunsuz taşıma

 UYARI!

Uygunsuz şekilde taşındığında ölüm tehlikesi!
Ambalajların belirtilen taşıma donanımı ve bağlantı
elemanları olmadan kaldırılması durumunda ya da
taşıma sırasında düşmesi durumunda ölüm tehli-
kesi!

– Ambalajları sadece çalışma konumunda taşıyın.
– Asılı yüklerin altında asla durmayın.
– Ambalaj ile birlikte asla ek yükler taşımayın.
– Yalnızca uygun bağlantı noktalarını kullanın.
– Besleme veya çıkış bağlantılarını doğrudan

veya dolaylı olarak asla yüklemeyin.
– Yalnızca uygun ve onaylı yük kaldırma vasıtala-

rını ve yeterli yük taşıma kapasitesine sahip kal-
dırma düzeneklerini kullanın.

– Halatları ve zincirleri asla düğümlemeyin ya da
keskin kenarlara değdirmeyin.

– Yalnızca taşıma donanımını dikey yükleyin.
– Halatların, kemerlerin ve zincirlerin bükülmeme-

sini sağlayın.
– Yalnızca doğru şekilde birleştirilmiş ve mekanik

olarak emniyete alınmış taşıma ekipmanlarını ve
bağlantı elemanlarını kullanarak ambalajları kal-
dırın.

– Tüm kapıları, damperleri ve panelleri sabitleyin
ve sağlama alın.

– Ambalajları herhangi bir sarsıntı hareketi
olmadan dikkati şekilde taşıyın ve çalışma
yerinden ayrılırken onları indirin.

– Taşıma askıları, yalnızca tekil kullanım için
tasarlanmış olup kalıcı ünite eklentisi için
değildir.

– Taşıma boruları, yalnızca tekil kullanım için
tasarlanmış olup kalıcı ünite eklentisi için
değildir.

Eksantrik ağırlık merkezi

 UYARI!

Düşen veya devrilen ambalajlar yaralanmalara
neden olabilir.
Ambalajlar eksantrik bir ağırlık merkezine sahip ola-
bilir. Ambalajlar yanlış şekilde bağlanırsa düşüp
devrilebilirler. Düşen veya devrilen ambalajlar ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

– Ambalajların üzerinde ağırlık merkezi ile ilgili
işaretlere ve bilgilere dikkat edin.

– Ambalajları vinçle taşırken vinç kancasını amba-
lajların ağırlık merkezinin üzerinde bulunacak
şekilde yerleştirin.

– Ambalajları dikkatli şekilde kaldırın ve yan yatıp
yatmadığına bakın. Gerekirse eklentiyi
değiştirin.

Ambalaj üzerinde ağırlık merkezinin gösterimi

Res. 4: Sevkiyat etiketleri

Sevkiyat etiketleri, ağırlık merkezini gösterecek şekilde
ambalaja iliştirilir (Res. 4).

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha par-
çaları

 DİKKAT!

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha
parçalarında yaralanma tehlikesi!
Plakalı ve rotorlu ısı eşanjörlerinin ya da soğutma
veya ısıtma serpantinlerinin keskin kenarları, keskin
köşeleri ve ince metal sac parçaları kesilmelere
veya sıyrılmalara neden olabilir.

– Bu bileşenlerle çalışırken dikkatli olun.
– Koruyucu eldiven, emniyet ayakkabıları ve baret

kullanın.

Taşıma ve depolama
Ambalajların taşınması > Taşımaya yönelik emniyet notları
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Taşıma sırasında fiziksel hasar

 NOT!

Uygunsuz taşıma fiziksel hasara neden olabilir!
Uygunsuz taşıma ambalajların düşmesine veya dev-
rilmesine neden olabilir. Bu, ciddi miktarda hasara
neden olabilir.

– Ambalajları aşırı kuvvet uygulayarak yere indir-
mekten veya koymaktan kaçının. Çıkıntılı klima
santrali bileşenlerine dikkat edin.

– Dış ortam montajına yönelik klima santrallerinin
üzerindeki çatı malzemesinin, yük kaldırma vası-
talarından ve kaldırma düzeneklerinden dolayı
hasar görmediğinden emin olun.

3.3.2 Ambalajların forklift veya paletli taşı-
yıcılar ile taşınması

Bağlantı noktaları ve ağırlıklar, klima santrali tasarımına
bağlı olarak değişebilir. Bunlar, siparişe özel teknik bel-
gelerden alınmalıdır.

Personel:
 Forklift sürücüleri

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

 NOT!

Forklift veya paletli taşıyıcılar fiziksel hasara
neden olabilir!
Forkliftler veya paletli taşıyıcılar ile uygunsuz şekilde
taşıma, klima santrali bileşenlerine hasar verebilir.

– Taban kaidesi olmadığında santral profillerini
yeterince korumadan ambalajları kaldırmak için
kesinlikle forklift kullanmayın.

Res. 5: Forklift ile taşıma

1. Forkliftin çatallarını (Res. 5/3), taban kaidesinin
(Res. 5/1) altından karşı tarafta dışarı çıkacak
şekilde kare kesitli ahşap çerçevelerin (Res. 5/2)
arasına takın.

2. Eksantrik ağırlık merkezinin klima santrali bileşe-
nini devirmemesini sağlayın.

3. Klima santrali bileşenini yavaşça kaldırın ve taşı-
maya başlayın.

Taşıma ve depolama
Ambalajların taşınması > Ambalajların forklift veya paletli t...
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3.3.3 Ambalajların vinçler ile taşınması

Res. 6: Destekler

Ambalajın genişliği 2448 mm'den fazla olduğunda, klima
santrali bileşenlerini dengelemek için destek çubukları
(Res. 6/1) kullanılabilir.

Taşıma boruları ve halatlar/zincirler ile taşıma
Klima santrali bileşenler ya halatlar/zincirler ile ya da
taşıma boruları ile taşınır.

Klima santrali bileşenleri

 taban kaidesine ve ara çerçevelere sahiptir.
 1500 kg'dan ağır iç ortam montajına yöneliktir.
 1000 kg'dan ağır dış ortam montajına / çatı ünitele-

rine yöneliktir.

taşıma boruları kullanarak taşınır Taşıma borusunun
uzunluğu, aşağıdaki tabloda (Ä “Taşıma boruları” 
sayfa 12) gösterildiği üzere klima santrali bileşeninin
genişliğine bağlıdır.

Taşıma boruları

[mm] cinsinden klima
santrali bileşeninin
genişliği (açıklık boyutu)

[mm] cinsinden taşıma
borusunun uzunluğu

612 1058

918 1364

1224 1670

1530 1976

1836 2282

2142 2588

2448 2894

2754 3200

3060 3506

3366 3812

3672 4118

3978 4424

4284 4730

4590 5036

4896 5342

Taşıma borularının çeperleri 5 mm kalınlığa sahiptir.
Klima santrali bileşeninin genişliği, taşıma borularının
çapını belirler.

[mm] cinsinden dış çap [kg] cinsinden klima
santralinin izin verilebilir
ağırlığı

48,3 £ 1500

60,3 £ 2000

76,1 £ 3000

Bölmeli bir taban kaidesine sahip klima santrali bileşen-
leri, taşıma öncesinde bağlantı plakalarıyla birleşme
yerlerine bağlanmalıdır.

Taşıma ve depolama
Ambalajların taşınması > Ambalajların vinçler ile taşınması
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Personel:
 Vinç operatörü

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

 NOT!

Vinçler fiziksel hasara neden olabilir!
Vinç ile uygunsuz şekilde taşıma, klima santrali bile-
şenlerine hasar verebilir.

– Klima santrali bileşenlerinin kenarlarını ara par-
çalarla koruyun.

– Taşıma zincirlerini veya halatlarını, uygun ayırıcı
parçalar ile üst kesitte birbirlerinden uzak tutun.

1. Bölmeli taban kaidelerini, dişli çubuklarla bağlayın.

Res. 7: Vinç ve taşıma çubukları ile taşıma

2. Klima santralinin taban kaidesine (Res. 7/5)
açılmış deliklerden taban kaidesi tapalarını
çıkarın.

3. Taşıma borularını (Res. 7/4) taban kaidesine
açılmış deliklerin içinden geçirin.

4. Taşıma borularını vidalar (Res. 7/6) ile sabitleyin.

5. Zincirin ve halatın ilmeklerini (Res. 7/2) borunun
ucuna geçirin.

6. Zincirin veya halatın ilmeklerini taban kaidesi ile
vidalar arasına yerleştirin.

7. Kenarları ara parçalar (Res. 7/3) ile koruyun.

8. Zincirleri veya halatları, uygun ayırıcı parçalar
(Res. 7/1) ile üst kesitte birbirlerinden uzak tutun.

9. Klima santrali bileşeninin, zincirler veya halat-
lardan dolayı zarar görmemesini sağlayın.

10. Simetrik bir yük dağılımı sağlamak için eklentiyi
ağırlık merkeziyle aynı hizaya getirin.

11. Klima santrali bileşenini yavaşça kaldırın ve taşı-
maya başlayın.

Taşıma ve depolama
Ambalajların taşınması > Ambalajların vinçler ile taşınması

 Klima santrali X-CUBE 13



İç ortam montajına yönelik ünitelerin mapalar / halka
somunlar ve halatlar / zincirler ile taşınması
Çapraz bağlantı elemanı olmadan
Personel:
 Vinç operatörü

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

 UYARI!

Düşen AHU bileşenleri dolayısıyla ölüm tehli-
kesi!
Aşırı yüklenmiş bağlantı noktaları, klima santrali
bileşenlerinin düşmesine neden olabilir. Ölüm tehli-
kesi.

– En fazla 1500 kg ağırlığına kadar olan iç ortam
montajına yönelik klima santrali bileşenlerini
taşımak için yalnızca mapa kullanın.

Res. 8: Vinç ve askılar ile taşıma (çapraz bağlantı ele-
manı olmadan)

1. Klima santrali bileşenlerinin çatı tarafındaki köşe-
lere diş açılmış deliklerinden kapakları çıkarın.

2. Taşıma askılarının hepsini (Res. 8/2) tüm diş
açılmış deliklere tamamen vidalayın.

3. Halatları veya zincirleri (Res. 8/1) taşıma askıla-
rına sabitleyin.

Altı veya daha çok bağlantı noktasının olduğu
yerde vinç tertibatı (çapraz bağlantı elemanı
ve halat takımı) önerilir.

4. Ünitenin üstü ile halat veya zincir arasındaki
açının 45°'den büyük olmasını sağlayın.

5. 60°'lik taşıma açısını geçmeyin.

6. Klima santrali bileşeninin, zincirler veya halat-
lardan dolayı zarar görmemesini sağlayın.

7. Simetrik bir yük dağılımı sağlamak için eklentiyi
ağırlık merkeziyle aynı hizaya getirin.

Taşıma ve depolama
Ambalajların taşınması > Ambalajların vinçler ile taşınması
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8. Klima santrali bileşenini yavaşça kaldırın ve taşı-
maya başlayın.

Çapraz bağlantı elemanı ile
Personel:
 Vinç operatörü

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

 UYARI!

Düşen AHU bileşenleri dolayısıyla ölüm tehli-
kesi!
Aşırı yüklenmiş taşıma askıları, klima santrali bile-
şenlerinin düşmesine neden olabilir. Ölüm tehlikesi.

– En fazla 1500 kg ağırlığına kadar olan iç ortam
montajına yönelik klima santrali bileşenlerini
taşımak için yalnızca taşıma askıları kullanın.

Res. 9: Vinç ve askılar ile taşıma (çapraz bağlantı ele-
manı ile)

1. Çatı tarafındaki köşelere diş açılmış deliklerinden
kapakları çıkarın.

2. Taşıma askılarının hepsini (Res. 9/1) tüm diş
açılmış deliklere tamamen vidalayın.

3. Çapraz bağlantı elemanlarını (Res. 9/3) taşıma
askılarına takın.

4. Çapraz bağlantı elemanlarını zincirler (Res. 9/2)
ile bağlayın.

5. 60°'lik taşıma açısını geçmeyin.

6. Simetrik bir yük dağılımı sağlamak için eklentiyi
ağırlık merkeziyle aynı hizaya getirin.

7. Klima santrali bileşenini yavaşça kaldırın ve taşı-
maya başlayın.

Taşıma ve depolama
Ambalajların taşınması > Ambalajların vinçler ile taşınması
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Dış ortam montajına yönelik ünitelerin taşınması
Halka somunlar kullanarak ve çapraz bağlantı ele-
manı olmadan çift eğimli çatılara sahip dış ortam
montajına yönelik ünitelerin taşınması
Personel:
 Vinç operatörü

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

 UYARI!

Düşen AHU bileşenleri dolayısıyla ölüm tehli-
kesi!
Aşırı yüklenmiş halka somunlar, klima santrali bile-
şenlerinin düşmesine neden olabilir. Ölüm tehlikesi.

– En fazla 1000 kg ağırlığına kadar olan iç ortam
montajına yönelik klima santrali bileşenlerini
taşımak için yalnızca halka somunlar kullanın.

Res. 10: Halka somunlar ile taşıma

1. Halatları veya zincirleri (Res. 11/1) halka somun-
lara (Res. 10, Res. 11/2) sabitleyin.

Res. 11: Vinç ve halka somunlar ile taşıma (çapraz
bağlantı elemanı olmadan)

2. Ünitenin üstü ile halat veya zincir arasındaki
açının 45°'den büyük olmasını sağlayın.

3. 60°'lik taşıma açısını geçmeyin.

4. Klima santrali bileşeninin, zincirler veya halat-
lardan dolayı zarar görmemesini sağlayın.

5. Simetrik bir yük dağılımı sağlamak için eklentiyi
ağırlık merkeziyle aynı hizaya getirin.

6. Klima santrali bileşenini yavaşça kaldırın ve taşı-
maya başlayın.

Taşıma ve depolama
Ambalajların taşınması > Ambalajların vinçler ile taşınması
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Halka somunlar ve çapraz bağlantı elemanı kulla-
narak çift eğimli çatılara sahip dış ortam montajına
yönelik ünitelerin taşınması
Personel:
 Vinç operatörü

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

 UYARI!

Düşen AHU bileşenleri dolayısıyla ölüm tehli-
kesi.
Aşırı yüklenmiş halka somunlar, klima santrali bile-
şenlerinin düşmesine neden olabilir. Ölüm tehlikesi.

– En fazla 1000 kg ağırlığına kadar olan iç ortam
montajına yönelik klima santrali bileşenlerini
taşımak için yalnızca halka somunlar kullanın.

Res. 12: Halka somunlar ile taşıma

1. Çapraz bağlantı elemanlarını halka somunlara
(Res. 12, Res. 13/1) takın.

Res. 13: Vinç ve halka somunlar ile taşıma (çapraz
bağlantı elemanı ile)

2. Çapraz bağlantı elemanlarını zincirler ile bağlayın.

3. 60°'lik taşıma açısını geçmeyin.

4. Klima santrali bileşeninin, zincirler veya halat-
lardan dolayı zarar görmemesini sağlayın.

5. Simetrik bir yük dağılımı sağlamak için eklentiyi
ağırlık merkeziyle aynı hizaya getirin.

6. Klima santrali bileşenini yavaşça kaldırın ve taşı-
maya başlayın.

Taşıma ve depolama
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Halka somunlar kullanarak ve çapraz bağlantı ele-
manı olmadan tek eğimli çatılara sahip dış ortam
montajına yönelik ünitelerin taşınması
Personel:
 Vinç operatörü

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

 UYARI!

Düşen AHU bileşenleri dolayısıyla ölüm tehli-
kesi.
Aşırı yüklenmiş halka somunlar, klima santrali bile-
şenlerinin düşmesine neden olabilir. Ölüm tehlikesi.

– En fazla 1000 kg ağırlığına kadar olan iç ortam
montajına yönelik klima santrali bileşenlerini
taşımak için yalnızca halka somunlar kullanın.

Res. 14: Halka somunlar ile taşıma

1. Halatları veya zincirleri (Res. 15/1) halka somun-
lara (Res. 14, Res. 15/2) sabitleyin.

Res. 15: Vinç ve halka somunlar ile taşıma (çapraz
bağlantı elemanı olmadan)

2. Ünitenin üstü ile halat veya zincir arasındaki
açının 45°'den büyük olmasını sağlayın.

3. 60°'lik taşıma açısını geçmeyin.

4. Klima santrali bileşeninin, zincirler veya halat-
lardan dolayı zarar görmemesini sağlayın.

5. Simetrik bir yük dağılımı sağlamak için eklentiyi
ağırlık merkeziyle aynı hizaya getirin.

6. Klima santrali bileşenini yavaşça kaldırın ve taşı-
maya başlayın.

Taşıma ve depolama
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Halka somunlar ve çapraz bağlantı elemanı kulla-
narak tek eğimli çatılara sahip dış ortam montajına
yönelik ünitelerin taşınması
Personel:
 Vinç operatörü

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

 UYARI!

Düşen AHU bileşenleri dolayısıyla ölüm tehli-
kesi.
Aşırı yüklenmiş halka somunlar, klima santrali bile-
şenlerinin düşmesine neden olabilir. Ölüm tehlikesi.

– En fazla 1000 kg ağırlığına kadar olan iç ortam
montajına yönelik klima santrali bileşenlerini
taşımak için yalnızca halka somunlar kullanın.

Res. 16: Halka somunlar ile taşıma

1. Çapraz bağlantı elemanlarını halka somunlara
(Res. 16, Res. 17/1) takın.

Res. 17: Vinç ve halka somunlar ile taşıma (çapraz
bağlantı elemanı ile)

2. Çapraz bağlantı elemanlarını zincirler ile bağlayın.

3. 60°'lik taşıma açısını geçmeyin.

4. Klima santrali bileşeninin, zincirler veya halat-
lardan dolayı zarar görmemesini sağlayın.

5. Simetrik bir yük dağılımı sağlamak için eklentiyi
ağırlık merkeziyle aynı hizaya getirin.

6. Klima santrali bileşenini yavaşça kaldırın ve taşı-
maya başlayın.

Taşıma ve depolama
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Taşıma sonrasında çift eğimli çatılara sahip ünite-
lerden halka somunların çıkarılması
Personel:
 Vinç operatörü
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

Res. 18: Halka somunların çıkarılması

1. Çatı ucu bölümlerinin tepesinde bulunan halka
somunları, conta pullarını ve dişli çubukları
çıkarın. Kapak raylarını EPDM pulu (Res. 18/2)
dâhil vidalarla monte edin.

Çatı ucu bölümlerindeki ön ve arka halka
somunlar, taşıma sonrasında (Res. 18/1) bağlı
kalır.

2. Çatı ucu bölümlerinden halka somunları, conta
pullarını ve dişli çubukları çıkarın. Kapak raylarını
EPDM pulu (Res. 18/3) dâhil vidalarla monte edin.

Taşıma sonrasında tek eğimli çatılara sahip ünite-
lerden halka somunların çıkarılması
Personel:
 Vinç operatörü
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

Res. 19: Halka somunların çıkarılması

Çatı ucu bölümlerinden halka somunları, conta
pullarını ve dişli çubukları çıkarın. Kapak raylarını
EPDM pulu (Res. 19/2) dâhil vidalarla monte edin.

Çatı ucu bölümlerindeki ön ve arka halka
somunlar, taşıma sonrasında (Res. 19/1) bağlı
kalır.

3.4 Ambalajların saklanması
TROX klima santrallerini geçici olarak yalnızca
aşağıdaki şartlarda saklayın:

 Toz ve kirden uzak ve hasara karşı korunacak
şekilde,

 Olumsuz hava etkilerine karşı saklanmış ve amba-
lajlı olarak,

 Koruyucu ambalaj olmadan tedarik edilen klima san-
trali bileşenlerini ambalajlayın.

 Yeterli miktarda arkadan havalandırma temin etmek
ve yoğuşmanın oluşma tehlikesini ortadan kaldırmak
için gereken koruyucu ambalaj seçin.

 Düz bir yere koyun.
 Hava sıcaklığının -10 °C ila +50 °C arasından olma-

sını sağlayın.
 Klima santrali bileşenlerini kuru ve yoğuşmasız bir

yerde saklayın.

Taşıma ve depolama
Ambalajların saklanması

 Klima santrali X-CUBE20



 NOT!

Beyaz pas fiziksel hasara neden olabilir!
Ambalaj ve nem, ısı eşanjörlerinin galvanizli yüzey-
lerinde beyaz pasın oluşmasına neden olabilir. Bu,
fiziksel hasara yol açabilir.

– Isı eşanjörlerini daima kuru bir yerde bulun-
durun.

– Koruyucu film tabakasını çıkarın.

Bazı durumlarda, ambalajlarda burada belirtilen
gereksinimlerden daha detaylı saklama bilgileri bulu-
nabilir. Dolayısıyla onlara uyun.

3.5 Ambalajların açılması
Eğer hiç taşıma hasarı yoksa montajdan hemen önce
ambalajları bertaraf edin, Ä Bölüm 3.2 “Teslimat kon-
trolü” sayfa 9.

 ÇEVRE!

Ambalajların yanlış şekilde bertaraf edilmesi
çevre için zararlı olabilir!
Çoğu durumda ambalaj malzemeleri yenilenebilir ve
geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerinin yanlış
şekilde bertaraf edilmesi çevre için zararlı olabilir!

– Ambalaj malzemelerini, yerel atık bertaraf
düzenlemelerine göre çevre dostu şekilde ber-
taraf edin.

– Gerekirse, ambalajları bertaraf etmek için
uzman bir bertaraf şirketini işe alın.

Taşıma ve depolama
Ambalajların açılması
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4 Montaj ve birleştirme
Klima santrali, teslimattan sonra birleştirilmelidir ve
birkaç bileşen şeklinde teslim ediliyorsa güvenlik cihaz-
ları takılmalıdır. Klima santrali bileşenleri, siparişe özel
onay çizimine göre düzenlenmelidir.

Uygunluk değerlendirmesi
Eğer işlevsel sistemler (tamamlanmış makineler),
işlevsel olmayan ünitelerden (tamamlanmamış maki-
neler) birleştiriliyorsa birleştirmeden sorumlu olan kişiler,
uygunluk değerlendirmesi yapmalı, uygunluk sertifikası
düzenlemeli ve CE işaretini iliştirmelidir.

4.1 Emniyet notları
Kurulum ve birleştirme

 UYARI!

Yanlış kurulum ve birleştirme durumunda ölüm
tehlikesi!
Klima santrali bileşenlerinin kurulumunu ve birleştiril-
mesini yaparken ortaya çıkan hatalar, potansiyel
olarak ölümcül durumlara yol açabilir ve ciddi fiziksel
hasarlara neden olabilir. Ayrıca, klima santralinin
neticede doğru şekilde iş görmeme riski de vardır.

– Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği
ve iklimlendirme sistemlerine ait klima santralleri
yalnızca sistem teknisyenleri tarafından kurul-
malı ve birleştirilmelidir.

Yüksek yerlerde çalışma

 UYARI!

Yüksek yerlerde çalışırken düşme tehlikesi
vardır.
Güvenlik ekipmanları olmadan ya da uygunsuz veya
hasarlı ekipman kullanarak yüksek yerlerde çalışıl-
ması kişilerin veya malzemelerin düşmesine neden
olabilir. Bu, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol
açabilir.

– Yüksek yerlerde çalışırken personel, iyi
durumda ve hâlde olan uygun ekipmanları kul-
lanmalıdır.

– Aletleri ve malzemeleri düşmeye karşı sağlama
alın.

– Daima emniyet ayakkabısı, koruyucu iş elbisesi
ve emniyet bareti giyin.

– Emniyet kemeri takın.

Üniteler / sistemler ile kombinasyon

 UYARI!

Diğer üniteler / sistemler ile birleştirmenin sonu-
cunda yaralanma tehlikesi vardır.
Akışkan beslemesi, kanallar vs. gibi diğer üniteler /
sistemler ile klima santralinin birleştirilmesi tehlikeli
durumlara, yaralanmalara ve hatta ölüme yol aça-
bilir.

– Diğer ünitelerin / sistemlerin, klima santraline
düzgün şekilde bağlanmasını temin edin.

– Ek güvenlik ekipmanlarını planlamaktan ve
monte etmekten operatör / sistem üreticisi
sorumludur.

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha par-
çaları

 DİKKAT!

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha
parçalarında yaralanma tehlikesi!
Plakalı ve rotorlu ısı eşanjörlerinin ya da soğutma
veya ısıtma serpantinlerinin keskin kenarları, keskin
köşeleri ve ince metal sac parçaları kesilmelere
veya sıyrılmalara neden olabilir.

– Bu bileşenlerle çalışırken dikkatli olun.
– Koruyucu eldiven, emniyet ayakkabıları ve baret

kullanın.

4.2 Montaj konumuna ait gereklilikler
4.2.1 İç ortam montajı için gerekli şartlar
Montaj odası
Klima santrali, ancak aşağıdaki şartları karşılayan bir
mahale monte edilmelidir.

 Mahal içinde potansiyel olarak patlayıcı bir ortam
bulunmamalıdır.

 Mahal, monte edilmiş teknik sistemlerin belirli fonksi-
yonlarıyla ilgili olarak yürürlükteki bina yapım mev-
zuatlarına uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Varsa makine dairelerine ait ülkeye özgü standartlar
gözetilmelidir.

 Mahal:
– temiz,
– kuru,
– iletken toz parçalarından arınmış,
– güçlü elektromanyetik alanlardan arınmış,
– agresif akışkanlardan arınmış,
– donmadan uzak ve
– doğru şekilde iş gören drenaj sistemiyle

bağlanmış olmalıdır.

Montaj ve birleştirme
Montaj konumuna ait gereklilikler > İç ortam montajı için gerekli şartlar
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 Tüm klima santrali bileşenlerinin monte edilmesi,
kullanılması, servisi ve onarılması için gereken alan
göz önünde bulundurulmalıdır. Bakım erişim kapağı,
en azından ünite kadar derin olmalıdır.

 Mahal, tesis gerekliliklerine göre sağlam ve düz bir
temel sağlamalıdır.

 Klima santralini statik görevler için ya da bina çatısı
olarak asla kullanmayın.

Sızan su

 NOT!

Sızan su sonucunda fiziksel hasar!
Su taşıma sisteminin sıkıca sızdırmazlığı sağlan-
mazsa ve dışarı su sızarsa binaya ciddi hasar vere-
bilir.

– Sızan sıvıların başka tarafa yönlendirilmesini
sağlayın.

Montaj odası temeli
Montaj odası temeli, aşağıdaki gereklilikleri yerine getir-
melidir:

 Temel; yatay, düz ve sağlam beton ya da düz çelik
bir altyapıdan oluşur.

 Özellikle çelik yapılarda altyapının özgül frekansı;
fan, pompa, soğutucu kondenser vs. gibi rotorlu bile-
şenlerin tahrik frekansından yeterince farklıdır.

 Yoğuşma suyu drenajına sahip klima santrallerinde
altyapının yüksekliği, en azından sifon kadar yük-
sektir; bakınız Ä “Sifonun bağlanması”  sayfa 30

 Temel ile klima santrali arasında yapıdan kaynak-
lanan gürültünün örnek olarak, kauçuk veya elas-
tomer levhalar ile ayrıca sönümlenmesi için tüm
klima santrali bileşenlerinin hassas şekilde düzen-
lendiğinden (kapıların hareketi, bağlantı yerlerinde
uygun contalar vs.) emin olun.

4.2.2 Dış ortam montajı için gerekli şartlar
Montaj yeri
Dış ortam montajına yönelik klima santralleri için
aşağıdaki noktalar gözetilmelidir.

 Montaj konumu:
– potansiyel olarak patlayıcı bir ortama sahip bir

alan olmayıp
– iletken toz parçalarından arınmış,
– güçlü elektromanyetik alanlardan arınmış,
– agresif akışkanlardan arınmış ve
– doğru şekilde iş gören drenaj sistemiyle

bağlanmış olmalıdır.
 Montaj konumu, tesis gerekliliklerine göre sağlam ve

düz bir temel sağlamalıdır (TROX'un siparişe özel
klima santrali veri föyü formuna bakınız).

 Tüm klima santrali bileşenlerinin monte edilmesi,
kullanılması, servisi ve onarılması için gereken alan
göz önünde bulundurulmalıdır. Bakım erişim kapağı,
en azından üniteler kadar derin olmalıdır.

 Yerel mevzuatlara göre kişilerin, aletlerin ve malze-
melerin düşmesini önlemek için montaj konumu
sağlama alınmalıdır.

 Düşmeye karşı koruyucu uygun ekipman bulundu-
rulmalıdır.

 Klima santrali bileşenlerine yetkisiz kişiler tarafından
erişilmemelidir.

 Tüm klima santrali bileşenlerine, kişiler için tehlike
oluşturmadan erişilir olmalıdır.

 Maksimum izin verilebilir çatı yükleri, bina yapı
mühendisliği hesapları ve yağmur, kar, rüzgâr,
doğrudan güneş ışığı vs. gibi dış etkiler göz önünde
bulundurulmalıdır.

 Klima santrali ile harici anahtar kutusu arasındaki
kablolama işi, profesyonel bir kişi tarafından ve
yağmur, kar, rüzgâr, doğrudan güneş ışığı vs. gibi
dış etkilere uygun olarak yapılmalıdır.

 Tüm akışkan hatları ve bağlandıkları klima santrali
bileşenleri donmaya karşı korumalı olmalıdır.

 Klima santralini statik görevler için ya da bina çatısı
olarak asla kullanmayın.

Dış ortam alanındaki temeller
 Montaj odasının temeliyle ilgili bilgiler için,
Ä “Montaj odası temeli”  sayfa 23

 Çatı montajı için çatının yük kapasitesini ve destek
yapısını kontrol edin ve gerekirse bir mühendise
danışın.

 Klima santralinin tüm uzunluğu boyunca sürekli bir
çelik altyapı bulunmalıdır.

 Yük altındaki maksimum eğilme L/500 (L = destek
uzunluğu) olacak şekilde çelik altyapı destekleri
tasarlanmalıdır. Yük altında maksimum 10 mm'lik bir
eğilme aşılmamalıdır.

 Klima santralinin altındaki çatının kenarlarının ve de
çatının üzerindeki olukların ve yapısal özelliklerin
suya karşı sızdırmazlığını sağlayın.

 Yoğuşmayı önlemek için tesis içi taban kaidelerini
yalıtın.

 Şiddetli kar yağışının bulunduğu yerlerde karın,
klima santralinin çalışmasını etkilemeyeceği bir
montaj konumu seçin. Altyapının yüksekliğini buna
göre seçin.

Montaj ve birleştirme
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Sızan su

 NOT!

Sızan su sonucunda fiziksel hasar!
Su taşıma sisteminin sıkıca sızdırmazlığı sağlan-
mazsa ve dışarı su sızarsa binaya ciddi hasar vere-
bilir.

– Sızan sıvıların başka tarafa yönlendirilmesini
sağlayın.

4.3 Klima santrallerinin titreşimlerden
yalıtılması

Titreşimlerin destek yapısına aktarılmasını azaltmak için
uygun olan yerlerde titreşimleri ve gürültüyü yalıtan
tabanlar kullanılmalıdır.

 TROX, yapıdan kaynaklanan ses yalıtımıyla ilgili
özel gerekliliklerin olmadığı düz zeminde yalıtım için
klima santralinin kauçuk veya elastomer levha kulla-
narak temelden yalıtılmasını tavsiye eder.

 Ses yalıtımı için gereklilikler ile klima santralinin ses
gücü seviyesi (TROX'un siparişe özel klima santrali
veri föyü formuna bakınız) karşılaştırılmalıdır ve
gerekli önlemler bir akustikçi tarafından belirlenme-
lidir.

4.4 Klima santrali bileşenlerinin kurul-
ması ve birleştirilmesi

4.4.1 Klima santrali bileşenlerinin kurul-
ması

Klima santrali bileşenlerindeki contaları kontrol
edin.

Res. 20: Klima santralindeki contalar

Klima santrali bileşenleri, tesiste sağ tarafta contalar
(Res. 20/1) ile donatılmıştır. Bileşenlerin sol tarafında
contalar (Res. 20/2) bulunmaz.

Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Koruyucu eldivenler

Taşıma bağlantı elemanları çıkarıldıktan yak-
laşık 60 dakika sonra deforme olmuş contalar
asıl şekline geri döner.

Contaları

 tamlığa,
 bütünlüğe ve
 doğru çalışmaya

karşı kontrol edin.

Montaj ve birleştirme
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Klima santrali bileşenlerinin kurulması
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

Kayar plakalar (Res. 21/3), yüksek sürtünme katsayı-
sına sahip bir zeminde (örneğin, kauçuk veya elastomer
levhalar (Res. 21/4)) klima santrali bileşenlerinin
(Res. 21/1) konumlandırılması sürecini önemli ölçüde
kolaylaştırır.

Klima santrali bileşenleri, siparişe özel onay çizimine
göre klima santralinde düzenlenmelidir.

Res. 21: Titreşimi azaltan montajlarda ünite bağlantıları

1.

Klima santrali bileşenlerinin farklı ağırlıkları,
kauçuk veya elastomer levhalara farklı şekilde
baskı uygular. Sonuçta oluşan yükseklik far-
kını tesis içinde ayarlayın.

Başkaları tarafından sağlanan kayar plakalar
(Res. 21/3), bağımsız klima santrali bileşenlerinin
(Res. 21/1) ünite tabanının (Res. 21/2) altına
konumlandırılmalıdır.

2.

Dış ortamda montaj yapılırken kendinden
yapışkanlı sızdırmazlık şeridinin yine takılabil-
mesini sağlayın; bakınız Ä “Klima santrali bile-
şenlerinin dış ortamda birleştirilmesi” 
sayfa 26.

Klima santrali bileşenlerini mümkün olduğu kadar
birbirine yakın olarak birleştirin.

Res. 22: Klima santrali bileşenlerinin hizalanması

3. Klima santrali bileşenlerini birbirlerine yaslanacak
şekilde hizalayın (Res. 22/1).

Taban ile kurulum

Res. 23: Gergi kayışının takılması

1. Klima santralinin 2 bileşenin tabanına bir gergi
kayışı takın (Res. 23).

2. Gergi kayışını sıkın.

ð Klima santrali bileşenleri tabanla birlikte çekilir.

Alternatif olarak:
Taban olmadan kurulum
1. Klima santralinin 2 bileşenin profillerinin alt veya

üst alanlarına bir gergi kayışı takın.

2. Gergi kayışını sıkın.

ð Klima santrali bileşenleri profillerle birlikte
çekilir.

Montaj ve birleştirme
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4.4.2 Montaj öncesi
Montaj öncesi

 Klima santrali bileşenlerindeki tüm taşıma boruları
ve diğer taşıma bağlantı elemanları (kırmızıyla gös-
terilen) çıkarılmalıdır.

 Tüm aletler hazır bulundurulmalıdır.
 Diğer tüm uygulanabilir belgeler hazır bulundurulma-

lıdır.
 Ayriyeten tedarik edilmiş tüm malzemeler ve akse-

suarlar, klima santrali bileşenlerinden çıkarılmalıdır.

Taşıma bağlantı elemanları çıkarıldıktan yaklaşık
60 dakika sonra deforme olmuş contalar asıl şekline
geri döner.

4.4.3 Klima santrali bileşenlerinin birleşti-
rilmesi

Klima santrali bileşenlerinin dış ortamda birleştiril-
mesi
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Emniyet kemeri
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

Materyaller:
 Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık şeridi
 Somunlar ve pullar ile birlikte altıgen başlı cıvatalar
 Havşa başlı vidalar, M6 x 12

Klima santralini iç ortam alanına monte ederken
aşağıdakileri uygulayın:

Res. 24: Klima santrali bileşenlerinin hizalanması

Montaj ve birleştirme
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1. Klima santrali bileşenlerini birbirlerine yaslanacak
şekilde hizalayın (Res. 24/1).

Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık şeridinin ve U-
çubuğunun takılması

Res. 25: Çatı montajına yönelik sızdırmazlık şeridi

2. Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık şeridini
(Res. 25/1) kenarlar (Res. 25/2) arasında yatay ve
dikey olarak bir tarafa takın.

3. Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık şeridini
(Res. 25/1) altyapının ön ve arka kenarına
(Res. 25/3) takın.

4. Klima santrali bileşenlerini birlikte çekin, Ä Bölüm
4.4.1 “Klima santrali bileşenlerinin kurulması”
sayfa 24.

5. Halka somunlarla taşıma durumunda bunları
çıkarın.

6. U-çubuğunu her iki kenarın üzerine itin ve açılmış
delikleri kapattığından emin olun.

Res. 26: U-çubuğunun vidalanması

7. U-çubuğunu (Res. 26/2) vidalar (Res. 26/3), her iki
tarafta kullanılan pullar (Res. 26/1) ve somunlar ile
sabitleyin.

Hava panjurunun takılması

Res. 27: Hava panjurunun konumlandırılması

8. Hava panjurunu (Res. 27/2) çerçeveyi (Res. 27/1)
kapatacak şekilde ve delik düzenine dikkat ederek
yerleştirin.

Montaj ve birleştirme
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Res. 28: Hava panjuruna vidalama

9. M6x12 havşa başlı vidaları kullanarak hava panju-
runu çerçeveye emniyetli şekilde vidalayın.

Taban kaidesi tapalarının takılması

Res. 29: Tapaların takılması

10. Klima santralinin tabanındaki taşıma açıklıklarını,
birlikte verilen tapalar (Res. 29/1) ile contalayın.

ð Bu, havanın dış ortam ünitelerin içine girme-
sini önler.

Bağımsız klima santrali bileşenlerinin birleştirilmesi
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Emniyet ayakkabıları

 NOT!

Hatalı montaj fiziksel hasara neden olabilir!
Bağımsız klima santrali bileşenlerinin hatalı şekilde
birleştirilmesi yoğuşma suyu drenajına zarar vere-
bilir.

– Yoğuşma suyu drenajını zarara karşı koruyun.

Klima santrali bileşenleri, taban kaidelerinin önüne ve
bileşen bağlantı parçalarına hizalı olarak vidalanmalıdır.

Res. 30: Taban kaidesine vidalama

1. Vida ve somun kullanarak bağımsız klima santrali
bileşenlerinin taban kaidelerini (Res. 30) birbirine
vidalayın.

Res. 31: Bileşen bağlantı parçalarına vidalama

Montaj ve birleştirme
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2. Klima santrali bileşenindeki (Res. 31/2) tüm
bileşen bağlantı parçalarını (Res. 31/1) vida ve
somun kullanarak birbirine vidalayın.

Kanalların montajı
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 İşitme koruması
 Koruyucu iş elbisesi
 Emniyet ayakkabıları
 Koruyucu eldivenler

1. Hava kanallarını klima santraline herhangi bir
germe kuvveti uygulamadan takın.

2. Bağlantı boğazlarına veya profil çerçevelerine
sahip hava kanallarını yalıtın.

3. Bağlantı boğazlarına veya profil çerçevelerine
sahip hava kanallarını doğru şekilde yalıtın ve dış
hava şartlarına karşı koruyun.

4.4.4 Aksesuarların montajı
Basınç ölçü aletleri gibi dâhili aksesuarları ve de servo-
motorlar ve donma sensörleri gibi başkaları tarafından
sağlanan aksesuarları üreticinin belirttiği şekilde monte
edin.

Montaj ve birleştirme
Klima santrali bileşenlerinin kurulmas... > Aksesuarların montajı
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5 Montaj
5.1 Montaja ilişkin emniyet notları
Hatalı montaj

 UYARI!

Hatalı montaj dolayısıyla ölüm tehlikesi!
Montaj sırasında yapılan hatalar, hayati tehlikelere
yol açabilir ve ciddi fiziksel hasarlara neden olabilir.

– Ünite, güç kaynağına yalnızca yetkin elektrikçiler
tarafından bağlanmalıdır.

– Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği
ve iklimlendirme sistemlerine ait tüm ilave
montaj işleri, sistem makine teknisyenleri tara-
fından yapılmalıdır.

Sıcak yüzeyler

 UYARI!

Sıcak yüzeylerden kaynaklanan yaralanma riski!
Bileşenlerin yüzeyleri çalışma sırasında çok sıcakla-
şabilir. Sıcak yüzeylere deri teması ciddi cilt yanıkla-
rına neden olur.

– Kapasitörlere ve ısıtıcılara giden boruların doğru
şekilde yalıtılmasını sağlayın.

Üniteler / sistemler ile kombinasyon

 UYARI!

Diğer üniteler / sistemler ile birleştirmenin sonu-
cunda yaralanma tehlikesi vardır.
Akışkan beslemesi, kanallar vs. gibi diğer üniteler /
sistemler ile klima santralinin birleştirilmesi tehlikeli
durumlara, yaralanmalara ve hatta ölüme yol aça-
bilir.

– Diğer ünitelerin / sistemlerin, klima santraline
düzgün şekilde bağlanmasını temin edin.

– Ek güvenlik ekipmanlarını planlamaktan ve
monte etmekten operatör / sistem üreticisi
sorumludur.

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha par-
çaları

 DİKKAT!

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha
parçalarında yaralanma tehlikesi!
Plakalı ve rotorlu ısı eşanjörlerinin ya da soğutma
veya ısıtma serpantinlerinin keskin kenarları, keskin
köşeleri ve ince metal sac parçaları kesilmelere
veya sıyrılmalara neden olabilir.

– Bu bileşenlerle çalışırken dikkatli olun.
– Koruyucu eldiven, emniyet ayakkabıları ve baret

kullanın.

5.2 Montaj öncesi
Montaj öncesi

 Diğer uygulanabilir belgeler hazır bulundurulmalıdır,
Ä “Diğer geçerli dokümantasyon”  sayfa 3

 Montaj gereklilikleri yerine getirilmelidir; TROX'un
klima santrali veri föyüne bakınız.

 Tüm aletler hazır bulundurulmalıdır.

5.3 Sifonun klima santraline bağlan-
ması

Elektrik akımı

 UYARI!

Elektrik akımı dolayısıyla ölüm tehlikesi!
Elektrikli parçaların, kaçaklardan dolayı su ile temas
etmesi durumunda ölüm tehlikesi. Ayrıca klima san-
traline de zarar verebilir.

– Drenaj borularını, mekanik veya termal olarak
tahrip olmayacak şekilde döşeyin.

Sifonun bağlanması

Klima santrali, kanalizasyon sistemine doğrudan
bağlanmamalıdır. Klima santrali, kanalizasyon siste-
mine daima bir sifon aracılığıyla bağlanmalıdır.

Montaj
Sifonun klima santraline bağlanması
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Formül
sembol-
leri

Tanım

P Pa cinsinden klima santralindeki basınç;
formüllerde değeri daima pozitif işaretli
olarak gösterin.

GR mm cinsinden taban kaidesi yüksekliği

Res. 32: Negatif basınç kullanımına yönelik sifon

Negatif basınç altında (maks. 2900 Pa) H1 ve H2
değerlerinin hesaplanması için aşağıdaki formülleri kul-
lanın:

 H1 (mm) = P/10 + 50 mm
 H2 (mm) = H1 – (GR – 60 mm)

Res. 33: Pozitif basınç kullanımına yönelik sifon

Negatif basınç altında (maks. 1630 Pa) H1, H2 ve H3
değerlerinin hesaplanması için aşağıdaki formülleri kul-
lanın:

 H1 (mm) = 1,5 * P/10
 H2 (mm) = H1 + (110 – GR)
 H3 ≥ 50 mm

Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 İşitme koruması
 Koruyucu eldivenler
 Koruyucu iş elbisesi
 Emniyet ayakkabıları

 NOT!

Uygunsuz bağlantı fiziksel hasara neden olabilir!
Uygunsuz bağlantılar, bağlantı kablolarına ve sifona
tahrip oluncaya kadar zarar verebilir.

– Binaya yönelik tesis içi bağlantılardan dolayı
herhangi bir kuvvet veya titreşimin oluşmama-
sını sağlayın.

– Dış ortam montajları için bağlantı kabloları don-
maya karşı korunmalıdır.

1. H1 ve H2 değerlerini hesaplayın.

2. H1 ile H2 değerleri H3'ü verir.

H3 ile sınır değerini karşılaştırın.

Res. 34: Yoğuşma suyu drenajı

3. Yoğuşma suyu damlama tavalarının drenajından
(Res. 34/1) koruyucu kapakları (Res. 34/2)
çıkarın.

4. Sifonları yoğuşma suyu drenajına (Res. 34/1)
bağlayın.

5. Sifonları kanalizasyon sistemine bağlayın.

Dış ortama veya donma riskinin bulunduğu alan-
lara monte edilen klima santrallerinde sifon için
donmaya karşı koruma ekipmanı monte edilme-
lidir, Ä Ek  “Sifon için donmaya karşı koruyucu
ekipmanın monte edilmesi” sayfa 60.

Montaj
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5.4  Isıtıcının / soğutucunun bağlan-
ması

Elektrik akımı

 UYARI!

Elektrik akımı dolayısıyla ölüm tehlikesi!
Elektrikli parçaların, kaçaklardan dolayı glikol/su
karışımı veya su ile temas etmesi durumunda ölüm
tehlikesi. Ayrıca klima santraline de zarar verebilir.

– Bağlantı kablolarını, mekanik veya termal olarak
tahrip olmayacak şekilde döşeyin.

– Bağlantı kablolarını elektrikli bileşenlerin veya
anahtar kutularının üzerinden döşemeyin.

Doğrudan bir akım bağlantısı açıkça belirtilmedikçe ısı
eşanjörleri ters akışta bağlanmalıdır. Hesaplanan akta-
rılmış çıkış, yalnızca ters akışta temin edilir.

Yalnızca fabrikanın belirttiği tutucuları veya bağlantı
elemanlarını duvara veya çerçeveye takın; yoksa
kaçaklara neden olabilir.

Res. 35: Ters akışta ısı eşanjörleri bağlantıları

1 Havanın giriş akışının yönü

Isı eşanjörlerinin bağlantı tarafında ters akış prensi-
binde beslemeyi (Res. 35/IN: giriş) ve dönüş akış
bağlantılarını (Res. 35/OUT: çıkış) gösteren etiketler
vardır.

Çıkarılabilir ısı eşanjörlerinin ve damla tutucuların çıka-
rılması için dirsekli ve sökülebilir bağlantı elemanları kul-
lanılmalıdır.

Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

 NOT!

Uygunsuz bağlantı fiziksel hasara neden olabilir!
Uygunsuz bağlantılar, ısı eşanjörlerinin kablolarının
bükülmesine ya da dış tesirlerin ısı eşanjöründe
kalıcı bir etki bırakmasına neden olabilir. Bu, ısı
eşanjörünün fiziksel olarak hasar görüp tahrip olma-
sıyla sonuçlanabilir.

– Tesis içi bağlantılardan dolayı ısı eşanjörünü
etkileyecek herhangi bir kuvvet veya titreşimin
oluşmamasını sağlayın.

– Bağlantı sırasında uygun bir alet (örneğin, boru
anahtarı) kullanarak ısı eşanjörünün dişli
bağlantılarını sabit tutun.

– Dış ortam montajları için bağlantı kabloları don-
maya karşı korunmalıdır.

– Hava ceplerinin oluşabileceği herhangi bir kör
noktanın oluşmamasını sağlayın..

Res. 36: Boru anahtarıyla sabit tutma

1. Isı eşanjörünün vida dişli bağlantısını bir boru
anahtarı kullanarak (Res. 36/2) sabitleyin.

2. Vida dişli bağlantıyı altıgen başlı bir vida anahtarı
(Res. 36/1) kullanarak sabit tutarken ısı eşanjö-
rünü tesis içi bağlantıya bağlayın.

5.5  Run-around serpantin sisteminin
bağlanması

Isı eşanjörleri yalnızca ters akışta bağlanmalıdır yoksa
hesaplanan çıkış ve ısı geri kazanım verimliliği temin
edilmez. Yalnızca uygun bir malzeme ile hidrolik
istasyon bağlantılarını ve bağlantıları gösterilen şekilde
kurun.

Montaj
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Yalnızca fabrikanın belirttiği tutucuları veya bağlantı
elemanlarını duvara veya çerçeveye takın; yoksa
kaçaklara neden olabilir.

Hidrolik istasyonunun kurulması ve bağlantısının
sağlanması
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

Res. 37: Hidrolik istasyonun kurulması

1. Hidrolik istasyonunu duvara ve tabana paralel
olacak şekilde monte edin.

2. Ayakları kullanarak (anahtar kombinasyonu,
anahtar boyutu 17 mm) hidrolik istasyonu hiza-
layın.

Res. 38: Hidrolik istasyonunun ve ısı eşanjörünün
bağlanması

Montaj
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3. Isı eşanjörü ve hidrolik istasyonu (Res. 38)
bağlayın.

Hidrolik istasyonunun ve ısı eşanjörünün
bağlanması

P1 Emiş havası ısı eşanjörünün
dönüş akışı

P2 Emiş havası ısı eşanjörünün
beslemesi

P3 Üfleme havası ısı eşanjörünün
dönüş akışı

P4 Üfleme havası ısı eşanjörünün
beslemesi

4. Hidrolik istasyonu elektrik bağlantısının, devre
şemasına uygun olduğundan emin olun.

5.6 Klima santralinin güç kaynağına
bağlanması

Klima santralinin şebekeye bağlanması

 TEHLİKE!

Elektrik akımı dolayısıyla ölüm tehlikesi!
Elektrikli bileşenlere dokunulması durumunda ölüm
tehlikesi.

– Ünite, yalnızca yetkin elektrikçiler tarafından güç
kaynağına bağlanmalıdır.

– Cihazlar ve kontrol sistemleri ile birlikte klima
santrali için bu montaj kılavuzunda verilen devre
şemasına uyulmalıdır. Ä “Diğer geçerli dokü-
mantasyon”  sayfa 3

– Güç kaynağı hatlarını, mekanik veya termal
olarak tahrip olmayacak şekilde döşeyin.

– Ayrık profil çerçeveleri, esnek bağlantıları ve
titreşim damperleri gibi iletken olmayan tüm
bağlantıları eşpotansiyelli bağlantı ile köprüleyin.

– Klima santralini en gelişmiş teknikleri kullanarak
topraklayın.

– Tüm bağlantıları bozulmaya karşı sağlama alın.
– Elektrikli bileşenleri bağlarken üreticinin şartna-

melerine, yerel elektrik mevzuatlarına (DIN/
VDE) ve elektromanyetik girişimden kaçınmaya
yönelik genel tavsiyelere uyun.

– Dış ortam bağlantıları için yağmur, kar, rüzgâr
ve doğrudan güneş ışığı gibi dış etkileri gözetin.

Yalnızca fabrikanın belirttiği tutucuları veya bağlantı
elemanlarını duvara veya çerçeveye takın; yoksa
kaçaklara neden olabilir. Ünitenin dış kapağını delen
vidalı bağlantılardan kaçının ancak bu mümkün
değilse su geçirmemeleri için sızdırmazlığını
sağlayın. Minimum koruma derecesi IP65'tir.

1.
 Cihazlar ve kontrol sistemlerine sahip

üniteler
Elektrik devre şemaları ve klemens bağlantı
planları, tedarik paketine dâhil edilen devre
şemasında bulunabilir.

Elektrikli hava ısıtıcı, elektrik motoru ve servo-
motor gibi elektrikli bileşenleri bağlayın.

2. Klima santralini tesis içi eşpotansiyelli bağlantı sis-
temine bağlayın.

3. Koruyucu iletkenleri ve yalıtım direncini, gerekli
emniyet tedbirlerine uygun olarak EN 60204 (VDE
0113) standartlarına göre kontrol edin.

5.7 Klima santralinin binaya bağlan-
ması

Klima santralinin merkezi bina yönetim sistemine
bağlanmasından ve bununla ilgili uygunluk değerlendir-
mesinden operatör / sistem üreticisi sorumludur,
Ä “Operatörün yükümlülükleri”  sayfa 7 ve Ä “Uygunluk
değerlendirmesi”  sayfa 22.
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5.8 Cihazların ve kontrol sistemlerinin
tesis içi bilgisayara veya tesis içi
ağa bağlanması

Ağ veya bilgisayar
Kurulu otomasyon sistemleri, ekran (dokunmatik panel)
veya bir bilgisayar kullanarak çalıştırılabilir. Ölçülen tüm
değerler görüntülenebilir ve referans değerleri ayarlana-
bilir. PLC, normal bir ağa bağlamak için kullanılabilen bir
TCP/IP arayüzüne sahiptir.

Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 İşitme koruması
 Koruyucu eldivenler
 Koruyucu iş elbisesi
 Emniyet ayakkabıları

Cihazları ve kontrol sistemlerini tesis içi ağa ya da
ağ kablosu kullanarak tesis içi bilgisayara
bağlayın.

Montaj
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6 İlk devreye alma
6.1 İlk devreye almaya ilişkin emniyet

notları
Hatalı ilk devreye alma

 UYARI!

Hatalı ilk devreye alma dolayısıyla ölüm tehli-
kesi!
İlk devreye alma sırasında yapılan hatalar, hayati
tehlikelere yol açabilir ve ciddi fiziksel hasarlara
neden olabilir.

– Elektrik motoru güç kaynağıyla ilgili işler, yal-
nızca yetkin elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.

– Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği
ve iklimlendirme sistemlerine ait tüm ilave ilk
devreye alma işleri, sistem makine teknisyenleri
tarafından yapılmalıdır.

Basınç tarafındaki bakım kapıları

 DİKKAT!

Fanın basınç tarafındaki hava akışı yaralanma-
lara neden olabilir.
Fanın basınç tarafındaki hava akışı, açık bakım
kapılarını emniyet mandalının izin verdiği ölçüde fır-
latabilir ve bu durum yaralanmalara yol açabilir.

– Basınç tarafındaki bakım kapılarını dikkatli bir
şekilde açın.

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha par-
çaları

 DİKKAT!

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha
parçalarında yaralanma tehlikesi!
Plakalı ve rotorlu ısı eşanjörlerinin ya da soğutma
veya ısıtma serpantinlerinin keskin kenarları, keskin
köşeleri ve ince metal sac parçaları kesilmelere
veya sıyrılmalara neden olabilir.

– Bu bileşenlerle çalışırken dikkatli olun.
– Koruyucu eldiven, emniyet ayakkabıları ve baret

kullanın.

6.2 İlk devreye almadan önce
Klima santrali bu montaj kılavuzuna göre kurulmuş, bir-
leştirilmiş ve monte edilmiştir.

İlk devreye alma işleminden önce bütün kasayı ve
aşağıdaki parçaları hasara karşı kontrol edin ve doğru
konumlandırılmış olmasına dikkat edin.

 Bakım kapıları ve açıklıkları
 Contalar
 Menteşeler ve kollar
 Bağlantılar
 Gözetleme penceresi
 Paneller

İlk devreye almadan önce:

 Koruyucu film tabakalarını çıkarın.
 Ünitenin hava sızdırmaz olduğunu kontrol edin.
 Bakım kapılarını ve açıklıklarını fonksiyona ve tole-

ranslara karşı kontrol edin.
 Kapı tutacağında ön gerilme ayarını yapın.
 Bakım kapaklarını ayarlayın. Ä   sayfa 36
 Santrifüj fanını kurun. Ä “Santrifüj fanın kurulması” 

sayfa 38
 Filtreleri takın. Ä “Filtrelerin takılması”  sayfa 39
 Isıtıcıyı / soğutucu kurun. Ä “Isıtıcının / soğutucunun

devreye alınması”  sayfa 40
 Çok kanatlı damperleri kurun. Ä “Çok kanatlı dam-

perlerin kurulması”  sayfa 42
 Susturucuyu kurun. Ä “Susturucuların kurulması” 

sayfa 43
 Rotorlu ısı eşanjörünü kurun. Ä “Rotorlu ısı eşanjör-

lerinin kurulması”  sayfa 44
 Run-around serpantin sistemini kurun. Ä “Run-

around serpantin sisteminin devreye alınması” 
sayfa 42

 Plakalı ısı eşanjörünü kurun Ä “Plakalı ısı eşanjörle-
rinin kurulması”  sayfa 45

 Yoğuşma suyu drenajından koruyucu kapakları
çıkarın ve sifonu bağlayın Ä “Sifonun bağlanması” 
sayfa 30

6.3 Klima Santrali bileşenlerinin mon-
tajı

6.3.1 Bakım kapakları
Kapı kanadı, menteşe bloğundaki yarıklı delikler ile
dikey olarak ve menteşe yatağındaki yarıklı delikler ile
yatay olarak ayarlanabilir.
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Kapı kanatlarını hızlıca takıp çıkarmak için yatay
olarak ikiye ayrılmış menteşe yatağı kullanılabilir.
Menteşe yatağı vidalarını sökerek kapı kanatları
çıkarılır.

Bakım kapaklarının ayarlanması
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

Res. 39: Kapının ayarlanması

1. Menteşe (Res. 39/2) kapaklarını (Res. 39/1)
çıkarın.

Kapının yatay olarak ayarlanması
2. Bir kapıdaki tüm menteşe yataklarının (Res. 39/2)

vidalarını sökün.

3. Kapı kanadını yatay olarak (Res. 39/5) ayarlayın.

4. Menteşe yataklarının vidalarını (Res. 39/2) sıkın.

Kapının dikey olarak ayarlanması
5. Bir kapıdaki tüm menteşe desteklerinin

(Res. 39/3) vidalarını sökün.

6. Kapıyı dikey olarak (Res. 39/4) ayarlayın.

7. Menteşe desteklerinin (Res. 39/3) vidalarını sıkın.

ð Bakım kapıları ayarlanır.

6.3.2  Santrifüj fan
Çalışma noktası
Ayarlanabilir fan hızıyla çalışma noktasına yaklaşılır.

Fan hızını düzenlerken,

 maksimum fan hızının,
 minimum fan hızının ve
 izin verilebilir motor gücünün

aşılmadığından ya da altında kalmadığından emin olun.

Nozul aralığını ayarlamayın

Basınç ölçü aletleri

Res. 40: Basınç ölçüm noktası

1 Giriş
2 Bölme duvar
M1 Fan odasındaki basınç ölçüm noktası
M2 Fan nozulunundaki basınç ölçüm noktası
M3 Bölme duvarın önündeki basınç ölçüm noktası

Fanlar, isteğe bağlı olarak basınç ölçü aletleriyle donatı-
labilir. Girişteki (Res. 40/1) basınç ölçüm noktası
(Res. 40/M2), fan odasındaki basınç ölçüm noktası
(Res. 40/M1) ve bölme duvarın önündeki basınç ölçüm
noktası (Res. 40/M3) aracılığıyla aşağıdaki basınçlar
belirlenir.

Basınç Belirlendiği yer

Statik fan basınç artışı M1 ile M3 arasındaki fark
basıncı

Fanın efektif basıncı (Dpw) M2 ile M3 hava debisi
hesabı arasındaki fark
basıncıdır. Bu değer, fanın
hava debisini hesaplamak
için kullanılabilir.

Kullanım talimatlarındaki bilgilere de uyulmalıdır.
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Santrifüj fanın kurulması

 UYARI!

Fanın hatalı şekilde kullanılması yaralanmalara
neden olabilir!
Rotorlu parçalara değmek gibi hatalı kullanımlar
ciddi yaralanmalara neden olabilir.

– Hareketli fan çarkına asla ulaşmaya çalışmayın
ya da fan çarkına dokunmayın.

– Durma süresini gözetin: bakım kapılarını
açmadan önce parçalarının hiçbirinin hareket
etmediğinden emin olun.

– Hasarlı fanları asla kullanmayın.
– Bir fanı, güç çıkışı sınırlarının üzerinde örneğin,

güçlü titreşimler varken ve çok kanatlı damperler
kapalıysa vs. asla kullanmayın.

– Hareketli fan parçaları üzerinde çalışma yap-
madan önce klima santralini kapatın ve üniteyi
yeniden başlamaya karşı güvence altına alın.
Tüm parçaları duruncaya kadar bekleyin.

 UYARI!

Hasarlı fan parçalarının kullanılması yangınlara
neden olabilir!
Rotorların aşınması veya yatakların aşırı ısınması
yangına neden olabilir ve yaralanmalara ve hatta
ölüme yol açabilir.

– Hasarlı fanları asla kullanmayın.
– Güç tüketimi asla belirtilen nominal akımını

aşmamalıdır.
– Maksimum motor hızını asla geçmeyin.

Personel:
 Yetkin elektrikçi

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 İşitme koruması
 Koruyucu iş elbisesi
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

1. Kırmızı ile gösterilen taşıma bağlantı elemanlarını
çıkarın.

2. Fanı nakliyat hasarına, dengesizliğe, korozyona,
toza ve kirliliğe karşı kontrol edin.

3. Kanal sistemini ve fanı yabancı maddelere karşı
kontrol edin.

4. Rotorun serbestçe hareket ettiğini kontrol etmek
için rotoru elle döndürün.

Taşıma sırasında rotor ile giriş nozulu ararsın-
daki çevresel açıklık değişmiş olabilir.

5. Çok kanatlı damperlerin açık olup olmadığını kon-
trol edin, Ä “Çok kanatlı damperlerin kurulması” 
sayfa 42.

6.

3 kW'lık nominal motor gücünden: yıldız-
üçgen ilk hareketi

Motoru kısa süreyle açarak fanın dönme yönünü
kontrol edin.

Ünite "asenkron bir motor modülü olarak fan"
şeklinde tasarlandığında fan kasasının üzerine
pervane için dönme yönü oku yerleştirilir.

Ünite, EC fan teknolojisiyle tasarlandığında
entegre elektronik teçhizatı, fanın doğru yönde
otomatik olarak dönmesini sağlar.

7. Motorun dönme yönü gerekirse yeniden bağlantı
kurarak tersine çevrilebilir.

8. Bakım kapılarının kapanmasıyla güç tüketimini
ölçün ve nominal akımı karşılaştırın.

9. Koruyucu iletkenleri kontrol edin.

10. Gerekirse yatakları kontrol edin ve yeniden
yağlayın.

11. Tüm tespit vidaları sıkın.

12. Titreşim damperlerinin fonksiyonunu kontrol edin.
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13. Çalışma noktasına yaklaşın.

14. Hava debisini ölçün.

ð Santrifüj fanı kurulmuştur.

6.3.3  Filtre ünitesi
Filtrelerin takılması
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 İşitme koruması
 Koruyucu iş elbisesi
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

Filtre elemanları önceden birleştirilmiştir.

Filtre sıcaklık direnci yaklaşık 80 °C'dir.

Konstrüksiyon aşamasının ve ilk devreye alma işle-
minin tamamlanmasının ardından TROX, konstrük-
siyon sürecinden kaynaklanan filtrelerdeki kontami-
nasyonu gidermek için klima santralindeki tüm
filtrelerin değiştirilmesini tavsiye eder.

En azından bir filtre takımını daima yedekte bulun-
durun. Filtreleri kir ve hasar olasılığından uzakta
kuru ve toz geçirmez bir ortamda saklayın. Son kul-
lanım tarihini geçmiş filtreleri kullanmayın.

Klima santralini filtre olmadan asla kullanmayın.

1. Filtreleri hasara karşı kontrol edin.

Hasarlı filtreler, çalışma sırasında bozulabilir
ve artık filtre sınıfını temin edemeyebilir.

2. Montaj çerçevesindeki filtreleri kelepçe elemanla-
rıyla sabitleyin. Çerçeveye hava geçirmez şekilde
oturduklarından emin olun.

F9 sınıfının üzerindeki filtrelerini takarken
klima santralini ve havalandırma kanallarını
temizleyin.

3. Filtre ünitesinin önünde hava akış yönündeki par-
çalardan tozu temizleyin.
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ð Filtre ünitesi kurulmuştur.

6.3.4  Isıtıcı / soğutucu
Glikol içeren akışkan

 UYARI!

Glikol içeren akışkan sağlık riski oluşturur.
Isıtıcı, soğutucu ve run-around serpantin sisteminin
içindeki akışkan, vücut ile temas ettiğinde,
yutulduğunda ya da buharı solunduğunda ciddi
sağlık sorunlarına yol açabilen glikol içerir.

– Glikol içeren akışkana temas etmekten kaçının.
– İşler, yalnızca yetkin soğutma mühendisleri, bina

hizmetleri mühendisleri veya Ä TROX Teknik
Servisi tarafından yapılmalıdır.

– Glikol içeren akışkanları yemeyin, içmeyin veya
dumanını solumayın.

– Aralarda ve işi bitirdiğinizde ellerinizi yıkayın.
– Glikol içeren akışkanlara temas ettiğinizde

akışkan üreticisinin güvenlik veri formundaki ilk
yardım önlemlerine uyun.

– Glikol içeren akışkanlar ile meşgul olunurken
personel, akışkan üreticisinin güvenlik veri for-
munda belirtilen kişisel koruyucu ekipman kul-
lanmalıdır.

Isıtıcının / soğutucunun devreye alınması
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

Teknik verilere göre izin verilen basınç değerlerini
aşmayın.

Su taşıma sistemlerini donmaya karşı korumak için
uygun önlemler alınmalıdır. Donma koruması, örnek
olarak glikol/su karışımı kullanarak ya da donmaya
karşı koruma donanımı kullanarak elde edilebilir.

1. Besleme ve dönüşün doğru şekilde bağlanmış
olduğunu kontrol edin.

2. Kapamalar (shut-off) ve tesisatının doğru şekilde
takılmış olduğunu kontrol edin.

3. Tozu ve kirliliği gidermek için sistemi yıkayın.

4. Otomatik menfezler takılı değilse havalandırma
tesisatını açın.

Doğrudan evaporatörler ile ısı eşanjörleri
açıldığında nitrojen kalkanı gaz içeriği ıslıklı bir
sesle kaçar. Eğer bu meydana gelmezse dev-
reye almadan önce onarılması gereken bir
kaçak var demektir.

5.

TROX önceden karıştırılmış glikol/su karışı-
mının kullanılmasını önerir. Karışım oranı için
TROX'un siparişe özel klima santrali veri föyü
formuna bakınız.

Karışım oranın doğru olmasını sağlamak
önemlidir:

– Çok fazla glikol çıkış veriminin düşmesine,
– Çok az glikol donma hasarına

yol açabilir.

Klima santrali için yalnızca aşağıdaki glikol-
lerden birini kullanın:

– Propilen glikol
– Etilen glikol
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Akışkanı sistemin en alt noktasında ısı eşanjörüne
yavaşça dökün. Sistemi doldururken tüm dış ve iç
vidalı bağlantıların sızdırmaz olduğunu kontrol
edin.

6. Üstteki bağlantı boğazını ve ayrı havalandırma
vidasını açarak hava ısıtıcısını havalandırın.

Hava ısıtıcının düzgün şekilde havalandırılma-
ması durumunda çıkış verimini düşüren hava
kabarcıkları oluşabilir.

7. Açık havalandırma tesisatını kapatın.

8. Yoğuşma suyu damlama tavasını ve drenajını
temizleyin.

9. Damla tutucuları kurun.

10. Sifonu suyla doldurun.

 NOT!

Fiziksel hasara neden olabilir.
– Uygun bir alet (örneğin, boru anahtarı) kulla-

narak ısı eşanjörünün dişli bağlantılarını sabit
tutun.

11. Devreye alma işleminden sonra flanşlı vida
bağlantılarını kontrol edin ve gerekirse sıkın.

ð Isıtıcı / soğutucu kurulmuştur.

6.3.5  Run-around serpantin
Run-around serpantin sisteminin devreye alınmasından
önce tüm sistem, yetkin bir teknisyen tarafından hidrolik
istasyonuna ve güç kaynağına bağlanmalı ve kontrol
edilmelidir. Sistemi devreye alma sırasında bu kontroller
bir günlüğe kaydedilmelidir.

Glikol içeren akışkan

 UYARI!

Glikol içeren akışkan sağlık riski oluşturur.
Isıtıcı, soğutucu ve run-around serpantin sisteminin
içindeki akışkan, vücut ile temas ettiğinde,
yutulduğunda ya da buharı solunduğunda ciddi
sağlık sorunlarına yol açabilen glikol içerir.

– Glikol içeren akışkana temas etmekten kaçının.
– İşler, yalnızca yetkin soğutma mühendisleri, bina

hizmetleri mühendisleri veya Ä TROX Teknik
Servisi tarafından yapılmalıdır.

– Glikol içeren akışkanları yemeyin, içmeyin veya
dumanını solumayın.

– Aralarda ve işi bitirdiğinizde ellerinizi yıkayın.
– Glikol içeren akışkanlara temas ettiğinizde

akışkan üreticisinin güvenlik veri formundaki ilk
yardım önlemlerine uyun.

– Glikol içeren akışkanlar ile meşgul olunurken
personel, akışkan üreticisinin güvenlik veri for-
munda belirtilen kişisel koruyucu ekipman kul-
lanmalıdır.
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Run-around serpantin sisteminin devreye alınması
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

Teknik verilere göre izin verilen basınç değerlerini
aşmayın.

Su taşıma sistemlerini donmaya karşı korumak için
uygun önlemler alınmalıdır. Donma koruması, örnek
olarak glikol/su karışımı kullanarak ya da donmaya
karşı koruma donanımı kullanarak elde edilebilir.

1. Besleme ve dönüşün doğru şekilde bağlanmış
olduğunu kontrol edin.

2. Kapamalar (shut-off) ve tesisatının doğru şekilde
takılmış olduğunu kontrol edin.

3. Tozu ve kirliliği gidermek için sistemi yıkayın.

4. Run-around serpantin sistemini kaçaklara karşı
kontrol edin.

5. Otomatik olmayan menfezler takılı değilse hava-
landırma tesisatını açın.

6.

TROX önceden karıştırılmış glikol/su karışı-
mının kullanılmasını önerir. Karışım oranı için
TROX'un siparişe özel klima santrali veri föyü
formuna bakınız.

Karışım oranın doğru olmasını sağlamak
önemlidir:

– Çok fazla glikol çıkış veriminin düşmesine,
– Çok az glikol donma hasarına

yol açabilir.

Klima santrali için yalnızca aşağıdaki glikol-
lerden birini kullanın:

– Propilen glikol
– Etilen glikol

Akışkanı sistemin en alt noktasında ısı eşanjörüne
yavaşça dökün. Sistemi doldururken tüm dış ve iç
vidalı bağlantıların sızdırmaz olduğunu kontrol
edin.

7. Üstteki bağlantı boğazını ve ayrı havalandırma
vidasını açarak hava ısıtıcısını havalandırın.

Hava ısıtıcının düzgün şekilde havalandırılma-
ması durumunda çıkış verimini düşüren hava
kabarcıkları oluşabilir.

8. Havalandırma tesisatını kapatın.

9. Yoğuşma suyu damlama tavasını ve drenajını
temizleyin.

10. Damla tutucuları kurun.

11. Sifonu suyla doldurun.

 NOT!

Fiziksel hasara neden olabilir.
– Uygun bir alet (örneğin, boru anahtarı) kulla-

narak ısı eşanjörünün dişli bağlantılarını sabit
tutun.

12. Devreye alma işleminden sonra flanşlı vida
bağlantılarını kontrol edin ve gerekirse sıkın.

ð Run-around serpantin sistem kurulmuştur.

6.3.6  Çok kanatlı damperler
Çok kanatlı damperlerin hareketli parçaları

 UYARI!

Hareketli parçalar dolayısıyla ezilme tehlikesi!
Çok kanatlı damperlerin kapanması el ve kolların
yaralanmasına neden olabilir.

– Çok kanatlı damperler arasında asla ulaşmaya
çalışmayın.

– Yalnızca kanallara ve emniyet muhafazalarına
sahip çok kanatlı damperleri çalıştırın.

– Bakım kapaklarını açmadan önce klima santra-
lini kapatın ve yeniden başlamaya karşı güvence
altına alın.

Çok kanatlı damperlerin kurulması
Klima santralinin kontrolü, fanın kapalı bir dampere
karşı çalışamayacağı şekilde kurulmalıdır.

TROX, hatalı çalıştırmadan kaynaklanan zararlar için
sorumluluk kabul etmeyecektir. Yangın damperleri ile
basınç darbelerinden dolayı zararı önlemek için sisteme
aşırı basınç damperleri monte edilmelidir.
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Servomotorlar müşteri tarafından teslim edilir ve
monte edilirse TROX, tam damper sızdırmazlığını
garanti edemez.

Birleşik damperler
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

1. Bağlantı çubuklarının kuvvetle kilitli bir bağlantıya
sahip olduğunu kontrol edin.

2. Damperlerin dönüş yönünü ve son konumunu
kontrol edin.

3. Tüm vidalı bağlantıların doğru şekilde bağlanmış
olduğunu kontrol edin.

ð Birleşik çok kanatlı damperler kurulmuştur.

Tahrikli damperler
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

Çubuğu dönme açısı 90° olacak şekilde ve dam-
perler kapandığında son konuma ulaşacak şekilde
ayarlayın.

ð Tahrikli çok kanatlı damperler kurulmuştur.

6.3.7  Susturucular
Susturucuların kurulması
Kaset dolgusu, DIN 4102'ye göre yanmaz yutum malze-
mesinden yapılmıştır.

Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

Kasetleri hasara ve kontaminasyona karşı kontrol
edin.

ð Susturucu kurulmuştur.

6.3.8  Rotorlu ısı eşanjörleri

 UYARI!

Fanın hatalı şekilde kullanılması yaralanmalara
neden olabilir!
Rotorlu parçalara değmek gibi hatalı kullanımlar
ciddi yaralanmalara neden olabilir.

– Termal kütleye asla erişmeye çalışmayın ya da
dokunmayın.

– Durma süresini gözetin: bakım kapılarını
açmadan önce parçalarının hiçbirinin hareket
etmediğinden emin olun.

– Hasarlı rotorlu ısı eşanjörlerini asla kullanmayın.
– Hareketli rotorlu ısı eşanjörleri parçaları üze-

rinde çalışma yapmadan önce klima santralini
kapatın ve üniteyi yeniden başlamaya karşı
güvence altına alın. Tüm parçaların durmasını
bekleyin.

Rotorlu ısı eşanjörünün hizalanması
Rotorlu ısı eşanjörünün termal kütlesi, üretim tesisinde
hizalanmıştır. Montaj koşullarına bağlı olarak termal küt-
lenin yeniden hizalanması gerekebilir, bakınız Ä Ek
 “Termal kütlenin hizalanması” sayfa 53.
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Rotorlu ısı eşanjörlerinin kurulması
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

Kullanım kısıtlamaları (sıcaklık, fark basıncı vs.)
aşılmamalıdır.

1. Sistemin doğru şekilde monte edilip edilmediğini
kontrol edin.

2. Rotorlu ısı eşanjörünü yabancı maddelere karşı
inceleyin.

3. Rotorun serbestçe hareket ettiğini kontrol edin.

Üreticinin kullanım kılavuzuna uyun.

4. Rotorun dönme yönünü kontrol edin ve gerekirse
motor kontrolörünü değiştirin. Üreticinin kullanım
kılavuzuna uyun.

Yıkama mahalinin monte edilmiş olması duru-
munda termal kütle, yıkama odası aracılığıyla
emiş havasından üfleme havasına dönmelidir.

5. Kontrol ünitesinin doğru şekilde iş gördüğünü kon-
trol edin.

6. Tahrik kayışı gerginliğini kontrol edin.

7. Servomotoru kurun, Ä “Servomotorun kurulması” 
sayfa 44.

8. Contaların sıkı şekilde sızdırmazlığının
sağlandığını kontrol edin ve gerekirse yeniden
ayarlayın.

Yeniden ayarlama sırasında rotorun rahatça
döndüğünü ve engellenmediğini kontrol edin.
İşletme basınçları altında bile doğrudan aşın-
madan kaçının. Gereken başlangıç tork
değerleri aşılmamalıdır.

ð Rotorlu ısı eşanjörü kurulmuştur.

Servomotorun kurulması
Personel:
 Yetkin elektrikçi

Koruyucu donanım:
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

TROX, ilk 400 çalışma saati içinde tahrik kayışı ger-
ginliğinin düzenli olarak incelenmesini önerir.

1. Rotor ünitesinin kasasının belirtilen köşesindeki
bakım panelini açın.

2. Tahrik kayışının yeterli gerginliğe sahip olduğunu
kontrol edin gerekirse aşağıdaki şekilde kısaltın.

Tahrik kayışının kısaltılması
3. Bağlantı kilidini açın.

4. Sonsuz kayışı gerektiği kadar kısaltın.

5. Bağlantı kilidini kapatın.

6. Bakım panelini kapatın.

Motorun kontrol edilmesi
7. Motorun bağlantı parçalarını kontrol edin.

ð Servomotor kurulmuştur.
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6.3.9  Plakalı ısı eşanjörü
Plakalı ısı eşanjörlerinin kurulması
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni

Koruyucu donanım:
 Koruyucu iş elbisesi
 Endüstriyel emniyet bareti
 İşitme koruması
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

 NOT!

Aşırı basınç düşüşleri fiziksel hasara neden ola-
bilir!
Üfleme havası ve emiş havası debileri arasında aşırı
basınç düşüşleri, ısı eşanjörüne zarar verebilir.

– Maksimum izin verilir basınç düşüşünü (ünite
tasarımına bağlı olarak yaklaşık 1000 Pa) asla
aşmayın.

– Belirtilen aralıklarda basınç anahtarlarındaki
basınç düşüşlerini kontrol edin.

Yabancı maddeleri ve kontaminasyonu gidermek
için plakalı ısı eşanjörünü kontrol edin ve gere-
kirse temizleyin.

ð Plakalı ısı eşanjörü kurulmuştur.

6.4 Klima santralinin çalıştırılması
6.4.1 Çalıştırmadan önce
Klima santralini çalıştırmadan önce gerekli şartlar yerine
getirilmelidir.

 Klima santrali hasara karşı kontrol edildi mi?
 Klima santrali hava kaçağına karşı kontrol edildi mi?
 Filtreler yerine takıldı mı?
 Tüm bakım kapıları ve açıklıları ayarlandı ve kapa-

tıldı mı?
 Besleme akışkanı tüm gereksinimler ile uyumlu mu?
 Tüm emniyet ekipmanları monte edildi ve çalışıyor

mu?
 Tüm elektrik bağlantıları mevcut ülkeye özgü stan-

dartlara göre yapıldı ve sigortalandı mı?
 Isıtıcı / soğutucu doğru şekilde bağlandı ve doldu-

ruldu mu?
 Santrifüj fan kuruldu mu?
 Çok kanatlı damperler kuruldu mu?
 Susturucu kuruldu mu?
 Rotorlu ısı eşanjörü kuruldu mu?

 Run-around serpantin sistemi doğru şekilde doldu-
ruldu mu?

 Plakalı ısı eşanjörü kuruldu mu?

6.4.2 Çalıştırma
Klima santralinin yetkin personel tarafından çalıştı-
rılması
Ünitenin, özellikle yetkin personel tarafından çalıştırıl-
malıdır.

Kullanım kılavuzunda ünitenin çalıştırılması ile ilgili bilgi-
lere uyun.

TROX Cihazlar ve Kontrol Sistemleri olmadan teslim
edilmiş üniteler için Cihaz ve Kontrol Sistemleri tesisat-
çısının talimatlarına uyun.

İlk devreye alma
Klima santralinin çalıştırılması > Çalıştırma
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7 Söküm ve bertaraf etme
7.1 Söküm ve bertaraf etmeye ilişkin

emniyet notları
Hatalı söküm

 TEHLİKE!

Hatalı montaj dolayısıyla ölüm tehlikesi!
Hatalı montaj sağlık riskleri ile ölüm tehlikesine yol
açabilir ve çevre için tehlike arz edebilir.

– Sökme işlemine başlamadan önce tüm elektrikli
kabloların bağlantısını doğru şekilde kesin.
– Ünite, yalnızca yetkin elektrikçiler tarafından

güç kaynağından çıkarılmalıdır.
– Voltajsız durumu oluşturun.

– Sökme işlemine başlamadan önce tüm akışkan-
ları doğru şekilde tahliye edin.
– Akışkan hatlarının bağlantısını kesin.
– Akışkanların doğru şekilde bertaraf edilme-

sini sağlayın.
– Sökme sırasında herhangi bir sorununuz olması

durumunda bu kılavuzdaki birleştirme talimatla-
rına başvurunuz.
Bileşen üreticisinin belgelerine uyun.

– Söküm işlemi yalnızca eğitimli ve uzman per-
sonel tarafından gerçekleştirilmelidir.

– Gerekirse, dış ortam montajları için emniyet
kemeri gibi ilave kişisel koruyucu ekipman kul-
lanın.

Uygunsuz taşıma

 UYARI!

Uygunsuz şekilde taşındığında ölüm tehlikesi!
Ambalajların belirtilen taşıma donanımı ve bağlantı
elemanları olmadan kaldırılması durumunda ya da
taşıma sırasında düşmesi durumunda ölüm tehli-
kesi!

– Ambalajları sadece çalışma konumunda taşıyın.
– Asılı yüklerin altında asla durmayın.
– Ambalaj ile birlikte asla ek yükler taşımayın.
– Yalnızca uygun bağlantı noktalarını kullanın.
– Besleme veya çıkış bağlantılarını doğrudan

veya dolaylı olarak asla yüklemeyin.
– Yalnızca uygun ve onaylı yük kaldırma vasıtala-

rını ve yeterli yük taşıma kapasitesine sahip kal-
dırma düzeneklerini kullanın.

– Halatları ve zincirleri asla düğümlemeyin ya da
keskin kenarlara değdirmeyin.

– Yalnızca taşıma donanımını dikey yükleyin.
– Halatların, kemerlerin ve zincirlerin bükülmeme-

sini sağlayın.
– Yalnızca doğru şekilde birleştirilmiş ve mekanik

olarak emniyete alınmış taşıma ekipmanlarını ve
bağlantı elemanlarını kullanarak ambalajları kal-
dırın.

– Tüm kapıları, damperleri ve panelleri sabitleyin
ve sağlama alın.

– Ambalajları herhangi bir sarsıntı hareketi
olmadan dikkati şekilde taşıyın ve çalışma
yerinden ayrılırken onları indirin.

– Taşıma askıları, yalnızca tekil kullanım için
tasarlanmış olup kalıcı ünite eklentisi için
değildir.

– Taşıma boruları, yalnızca tekil kullanım için
tasarlanmış olup kalıcı ünite eklentisi için
değildir.

– Taşımadaki bilgileri gözetin:
Ä Bölüm 3.3 “Ambalajların taşınması” sayfa 10

Söküm ve bertaraf etme
Söküm ve bertaraf etmeye ilişkin emniy...
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Eksantrik ağırlık merkezi

 UYARI!

Düşen veya devrilen ambalajlar yaralanmalara
neden olabilir.
Ambalajlar eksantrik bir ağırlık merkezine sahip ola-
bilir. Ambalajlar yanlış şekilde bağlanırsa düşüp
devrilebilirler. Düşen veya devrilen ambalajlar ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

– Ambalajları vinçle taşırken vinç kancasını amba-
lajların ağırlık merkezinin üzerinde bulunacak
şekilde yerleştirin.

– Ambalajları dikkatli şekilde kaldırın ve yan yatıp
yatmadığına bakın. Gerekirse bağlantı noktasını
değiştirin.

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha par-
çaları

 DİKKAT!

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha
parçalarında yaralanma tehlikesi!
Plakalı ve rotorlu ısı eşanjörlerinin ya da soğutma
veya ısıtma serpantinlerinin keskin kenarları, keskin
köşeleri ve ince metal sac parçaları kesilmelere
veya sıyrılmalara neden olabilir.

– Bu bileşenlerle çalışırken dikkatli olun.
– Koruyucu eldiven, emniyet ayakkabıları ve baret

kullanın.

 ÇEVRE!

Ambalajların hatalı şekilde bertaraf edilmesi
çevre için zararlı olabilir.
Hatalı şekilde bertaraf etmek, çevre için tehlikeli ola-
bilir.

– Elektronik hurdalar, elektrikli bileşenleri,
soğutma akışkanı, dondurma maddelerini, kom-
presör yağlarını ve gresleri onaylı ve uzman ber-
taraf şirketlerine bertaraf ettirin.

7.2 Çıkarma
Personel:
 Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve

iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni
 Yetkin elektrikçi

Koruyucu donanım:
 Endüstriyel emniyet bareti
 Koruyucu iş elbisesi
 İşitme koruması
 Koruyucu eldivenler
 Emniyet ayakkabıları

1. Elektrikli bağlantı kablolarının bağlantısını kesin.

Voltajsız durumu oluşturun.

2. Akışkanı boşaltın.

Akışkanı doğru şekilde bertaraf edin.

3. Akışkan hatlarının bağlantısını kesin.

4. Bileşenlerden bağlantı noktalarına (modül bağlantı
parçaları ve taban kaidesi bağlantı parçaları)
giden ünite bağlantılarını gevşetin.

5. Bağımsız ünite bileşenlerini sökün.

Ünite bileşenlerini düzgün şekilde çıkarın.

7.3 Ortadan kaldırma
Dönüş veya söküm ile ilgili herhangi bir anlaşma yapıl-
mamışsa birleştirilmemiş klima santralinin bileşenleri,
tehlikeli maddelere uygun olarak onaylı ve uzman bir
bertaraf şirketi tarafından bertaraf edilmelidir.

Artık gerekli olmayan bileşenler geri dönüştürülmelidir.

 Metalleri hurdaya ayırın.
 Plastik elemanları geri dönüşüme götürün.
 Artık bileşenleri ve atık malzemeleri malzeme özel-

liklerine ayırın ve bertaraf edin.

Elektrikli ve elektronik bileşenler
Elektrikli ve elektronik bileşenler, sağlık ve çevre için
tehlikeli olan ve ev ve ticari atıklara karışmaması
gereken malzemeler ve maddeler içerebilir.

Elektrikli ve elektronik bileşenler, geri dönüştürülebilir
parçalar (örneğin, kıymetli metal) içerdiği için geri
dönüştürmeye ve/veya uzman bir bertaraf şirketince
bertaraf etmeye tabi tutulmalıdır.

Kimyasallar
Kimyasalların (çözücüler, temizlik maddeleri, akışkanlar
vs.) hava, toprak, su ve insan sağlığı üzerinde çeşitli
etkileri olabilir. Bazı durumlarda bunlardan değerli mad-
deler çıkartılabilir.

Söküm ve bertaraf etme
Ortadan kaldırma
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Bu nedenle kimyasalların havaya, toprağa, kanali-
zasyon sistemine, yüzey sularına ve yer altı sularına
karışmaması gerekir.

Kimyasalların geri dönüştürülmesi veya giderilmesine
yönelik belirlenmiş uzman bir bertaraf şirketini görevlen-
dirin.

Söküm ve bertaraf etme
Ortadan kaldırma
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8 Terim sözlüğü
Egzost havası — EHA
Egzost havası (EHA), dışarı doğru akan hava akışıdır.

Emiş havası — ETA
Emiş havası (ETA), koşullandırılmış mahalden ayrılan
hava akışıdır.

Geri dönüşüm havası — RCA
Geri dönüşüm havası, koşullandırılmak üzere klima san-
traline geri beslenilen ve üfleme havası olarak dönüştü-
rülen emiş havasıdır.

Mahal havası — SUP
Mahal havası, koşullandırılmış mahal veya alandaki
havadır.

ODA — Taze hava
Taze hava (ODA), klima santraline veya bir açıklığa
akan koşullandırılmamış havadır.

Sekonder hava — SEC
Sekonder hava, bir mahalden çıkan ve koşullandıktan
sonra aynı mahale geri beslenilen hava akışıdır.

Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve
iklimlendirme sistemleri makine teknisyeni
Sıhhi tesisat mühendisliği, ısıtma mühendisliği ve iklim-
lendirme sistemleri makine teknisyenleri (sistem teknis-
yenleri), işe alındıkları spesifik sektörde eğitimli olup
belgelere ve talimatlara göre yürürlükteki kılavuzlara ve
güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak işlerini bağımsız
olarak yerine getirirler. Sistem teknisyenleri, havalan-
dırma teknolojisi sektöründe derin bir bilgi birikimine ve
beceriye sahiptir.

Taşma havası — TRA
Koşullandırılmış mahalden başka bir koşullandırılmış
alana akan mahal havasına taşma havası denilir.

Üfleme havası — IDA
Üfleme havası (IDA), koşullandırılmış mahale giren bes-
leme havasıdır ya da koşullandıktan sonra klima santra-
line giren havadır.

Yetkin elektrikçi
Yetkin elektrikçiler, uzman bilgisi ve deneyimine sahip,
elektrik sistemleri üzerinde çalışmak, potansiyel tehlike-
leri tanımak ve kaçınmak için ilgili standart ve kılavuzları
bilen eğitimli kişilerdir.

Yetkin soğutma teknisyenleri
Yetkin soğutma teknisyenleri, işe alındıkları spesifik
sektörde eğitimli ve belgeli olup yürürlükteki standart-
ların ve şartların farkındadırlar. Özel eğitimleri ve dene-
yimleri sayesinde yetkin teknisyenler, soğutma sistemle-
rinde çalışma yürütebilir ve olası tehlikeleri fark edip
bunlardan sakınabilirler.

Terim sözlüğü
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A Termal kütlenin hizalanması

Termal kütlenin hizalanması
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Montageanleitung
Mounting Instructions 
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Ausrichtung der Speichermasse 
Adjustment of storage mass



Um die Speichermasse auf der Antriebswelle zu justieren, 
müssen auf beiden Seiten des Rotors die Staubdeckel ent-
fernt werden.

To reposition the the matrix on the drive shaft, on both sides 
of the rotor the hub caps have to be removed.

Der Staubdeckel besteht aus zwei Teilen und ist mit je 2 
Schrauben befestigt, welche mit einem Imbusschlüssel 
(Größe 2,5) zu lösen sind.

The hub cap consists of two parts and is fixed with 2 allen 
screws per part which need a 2.5 mm allen key.

2

1

1

1



3

Dazu alle 4 Schrauben lösen.

For this, loosen all 4 screws.

Die beiden Stauddeckelteile entfernen. Der Lagerbereich 
liegt nun offen. Dieser Vorgang ist auf der gegenüberlie-
genden Seite des Rotors zu wiederholen.

Remove both parts of the hub cap. The bearings are now 
accessible. Repeat this procedure on the opposite side of 
the rotor.



4

Beide Mardenschrauben (1) und (2) am Lager lösen.
Dieses auch auf der gegenüberliegenden Seite des Rotors 
wiederholen.

Loosen both set screws, (1) and (2). Repeat this procedure 
on the opposite side of the rotor.

Nun kann die Speichermasse auf der Welle entsprechend 
justiert werden. Lässt die Speichermasse sich nicht bewe-
gen, kann diese vorsichtig mit leichten Schlägen gelöst 
werden. Verwenden Sie dazu ein Holzkant. Nach erfolg-
reicher Justierung sind auf beiden Seiten des Rotors die 
Lagerschrauben anzuziehen und die Staubdeckel wieder 
zu anzubringen.

Now the matrix can be moved on the shaft. If not, the matrix 
may be carefully released with light blows. Use a square 
timber. After successful repositioning, re-apply bearing 
screws and hub cap.

1

2
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für Rotationswärmetauscher in  
geteilter Ausführung der Typen  
RRS bis Baugröße 3000 

for Rotary Heat Exchangers in  
split design for types RRS up  
to constuctional size 3000 

Montageanleitung
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B Sifon için donmaya karşı koruyucu ekipmanın monte edil-
mesi

Sifon için donmaya karşı koruyucu ekipmanın...
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