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1 Genel

1.1 Kullanılan semboller

Bu talimatlarda, tehlike seviyeleri kullanıcının dikkatini çekecek
şekilde bilgilendirilmiştir. Bu sayede kullanıcıın emniyeti sağlanırken,
cihazın zarar görmesi engellenir ve garanti kapsamında çalışması
sağlanır.

TEHLİKE

Kullanıcıya fiziksel zarar verebilecek tehlikeli durumları
belirtir.

UYARI

Kullanıcıya hafif zarar verebilecek tehlikeli durumları
belirtir.

DİKKAT

Maddi zarar verebilecek durumları belirtir.

Önemli bilgileri belirtir.

¼ Diğer talimatlara veya diğer sayfalara yönlendirme yapar.

1.2 Kısaltmalar

4 Isıtma devresi: Merkezi sistem
4 PCU: Primary Control Unit - PCB brülörün çalışmasını yönetir
4 PWM: Pulse Wide Modulation
4 SCU: Secondary Control Unit - Ek bağlantılar için baskılı elektronik

devre kartı
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2 Teknik açıklamalar

2.1 Genel açıklamalar

Yüksek verimli duvar tipi yoğuşmalı kombiler

4 Yüksek verimli ısıtma (Sıcak kullanım suyu temini ayrı bir ısıtıcı
ünite tarafından sağlanabilir).

4 Düşük emisyona sahip kirleticiler.
4 Birden fazla kombi bağlantısı ile kaskad sisteme uygunluk.

2.2 Çalışma prensibi

2.2.1. Gaz/hava ayarları

Kazan üzerine oturmuş olan dış kasa aynı zamanda hava kaynağı
olarak kullanılır. Fan vasıtasıyla emilen hava ve fanın emişi ile venturi
içine gaz enjekte edilmesi. Fan dönüş hızı ayar parametrelerine
uygun olarak ayarlanır, termal enerji içermesi ve sıcaklık
sensörlerinden ölçülen sıcaklıklara göre. Gaz ve yanma havası
venturi içinde karışır. Gaz/hava oranı gaz ve hava miktarlarının
ayarlanmasını sağlar. Bu tam çıkış seviyesinde optimum yanmayı
sağlar. Gaz/hava karışımı eşanjörün üst tarafında brülör içine
beslenir.

2.2.2. Yanma

Brülör ısıtma devresi tesisat suyunu eşanjör içinde ısıtır. Isıtma dvresi
dönüş suyu sıcaklığı yaklaşık 55°C den düşük olduğunda, baca
atıkgaz sıcaklığı yoğuşma noktasından daha düşük sıcaklığa
düştüğünde, baca atıkgazı içinde bulunan subuharının eşanjörün
arka tarafında yoğuşmasına neden olur. Bu yoğuşma prosesi
sırasında açığa çıkan ısı (gizli ısı veya yoğuşma ısısı)ısıtma devresi
dönüş suyuna aktarılır. Soğumuş olan atıkgaz baca çıkış kanalı ile
tahliye edilir. Yoğuşma suyu sifon yardımıyla tahliye edilir.

2.2.3. Kontrol sistemi

Comfort Master© isimli kazan komutu, güvenilir bir ısı beslemesi
sağlar. Bu, kazanın harici olumsuz etkileri pratik bir şekilde ele alması
anlamına gelir (özellikle su akışı yetersiz olduğunda veya hava
beslemesinde sorun olduğunda). Bu tür etkiler söz konusu
olduğunda, kazan kilitleme moduna geçmez, ancak önce gücünü
azaltır ve şartların doğasına bağlı olarak, geçici bir süre için hizmet
dışı olur (engelleme veya durdurma). Durum tehlikeli hale gelmediği
sürece, kazan ısı sağlamaya devam eder.

2. Teknik açıklamalar Quinta Pro 45 - 65 - 90 - 115

5 270412  - 129728-AD



2.2.4. Ayar

Kazanın gücü aşağıdaki şekillerde ayarlanabilir:

4 Açma/Kapama ayarı
Minimum ve maksimum değerler arasındaki verim ısıtma akışı
ayar noktası sıcaklığına bağlı olarak değişir.

4 Ayarlanabilir kontrol
Minimum ve maksimum değerler arasındaki verim modülasyon
kontrol sistemi tarafından belirlenen ısıtma akış sıcaklığına bağlı
olarak değişir.

4 Analog ayar (0-10 V)
Minimum değer ile maksimum değer arasındaki verim, analog
girişte bulunan voltaja bağlı olarak değişir.

1 Celcia 10
2 qSense
3 iSense

Celcia 10 gibi 2 kablolu açılan/kapanan bir termostat veya bir güç
çalan termostat kazana bağlanabilir. Kazan verimi qSense veya
iSense gibi uygun bir modülasyon termostatı bulunan OpenTherm
sistemi ile modüle edilebilir. Kaskad sistemler için Rematic MC ve
Celcia MC4 modülasyon regülatörleri bağlanabilir.

2.2.5. Su sıcaklığının regülasyonu

Kazanda çıkış ve dönüş sıcaklığı probu olan elektronik bir sıcaklık
regülatörü bulunur. Akış sıcaklığı, tercihlere bağlı olarak 20℃ ile
90℃ arasında ayarlanabilir (fabrika ayarı: 80 °C).. Ayarlı çıkış
sıcaklığına ulaşıldığında, kazan gücünü azaltır. Kesme sıcaklığı,
ayarlanan ısıtma çıkış sıcaklığı + 5 °C'dir.

2.2.6. Suyun bitmesine karşı koruma

Kazan, sıcaklık ölçümlerine dayanarak suyun bitmesini önlemeye
yönelik bir emniyet cihazına sahiptir. Su akışı hızının yetersiz olması
riski olduğunda, kazan verimini düşürerek mümkün olduğunca uzun
süre çalışmaya devam eder. Akış hızı çok düşükse ΔT ≥ 50°C veya
ısıtma akış sıcaklığı çok yükselirse, kazan 10 dakika boyunca kilitli
kalır, kod 5t[09. Kazanda hiç su yoksa veya pompa
çalışmıyorsa, kazan emniyet kapatması moduna geçer,ΔT ≥ 60°C'de
kod e[10.

2.2.7. Maksimum sıcaklık koruması

Aşırı ısıtma emniyet cihazı su sıcaklığı çok yükseldiğinde (110°C)
kazanı kilitler, kod e[12.
¼ Daha fazla bilgi için bölüme bakın.:  "Arıza kodları", sayfa
39

T003757-A

1 2 3 
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2.2.8. Kaskad sistem

Kombi kaskad yapılmaya uygun olmalıdır. Standart birkaç çözüm
var. Örneğin:

4 2 veya 3 kombi için düşük enerji kayıplı kollektörler (Quinta Pro
45 ve/veya Quinta Pro 65). Herbir kombinin gidiş ve dönüş hatları
doğrudan bu kollektörlere bağlanabilir.

Daha fizli bilgi için lütfen irtibata geçiniz.

2.2.9. Isıtma devresi bağlantısı

Isıtıcı ekipman kombiye bağlantı yapılabilir. Ürün gamı birçok ısıtıcı
ekipman içermektedir.

Daha fizli bilgi için lütfen irtibata geçiniz.

Isıtıcı ekipman kombiye iki şekilde bağlanabilir:

4 3 yollu valf kullanımı.
4 Isıtma devresi için pompa kullanımı.

2.2.10. Su akış oranı

Kombilerin modülasyon kontrol sistemi gidiş ve dönüş sıcaklıkları
arasındaki maksimum sıcaklık farkını ve gidişteki maksimum sıcaklık
artış hızını sınırlandırır. Bu sebeplerden ötürü, kombi çok düşük akış
miktarından etkilenmez.
Tüm durumlarda 0,4 m3/h minimum su akışı devam eder.

DHW regülasyonu parametre p35 ile kademeli olarak etkinleştirilir,
ardından minimum 0,8 m³/s su akışı korunur.

2. Teknik açıklamalar Quinta Pro 45 - 65 - 90 - 115

7 270412  - 129728-AD



3 Kurulum

3.1 Su bağlantılarının alternatifleri

3.1.1. Zeminden ısıtma bağlantısı

1 Kazan
2 Genişleme tankı
3 Batarya
4 Regülatör vanası
5 Doldurma/boşaltma vanası
6 Yerden ısıtma
7 Radyatörlerle ısıtma

Kazan doğrudan bir zeminden ısıtma devresine bağlanabilir.

Plastik boru kullanılıyorsa (örneğin zeminden ısıtma için), DIN
4726/4729 standardı gereğince plastik borular tamamen oksijen
geçirmez olmalıdır. Montajda kullanılan sentetik borular bu
standartlara uygun değildir, kazan devresinin merkezi ısıtma
devresinden bir levha ısı eşanjörü monte ederek hidrolik olarak
ayrılması önerilir.

p"8 ve p"9 parametreleri pompa ayarlarını
değiştirmek için kullanılabilir.

3.1.2. Bağımsız sıcak su tankının bağlanması

Kazanda standart olarak bir tank ön seçim denetimi biçiminde bir
kazan regülatörü bulunur. Sıcak su tankından ve merkezi ısıtmadan
eş zamanlı talepler geldiğinde, bu, sıcak su tankına öncelik verir.

DHW regülasyonu iki şekilde etkinleştirilebilir; düzenli ve kademeli
(bkz. parametre p35). Kazan varsayılan olarak düzenli DHW
regülasyonuna ayarlanır. Kısa sürede büyük miktarda ısı gerektiren
durumlarda, kazan tipi parametre p35 kullanılarak kademeli DHW
regülasyonuna ayarlanabilir. Bu örneğin belirli yeniden şarj edilebilir
kalorifer sistemlerinde gerekli olabilir, aynı zamanda normalden daha
hızlı (daha kademeli) kontrol yanıtı gerektiren ısı proseslerinde de
gerekebilir.

UYARI

DHW regülasyonu kademeli olarak etkinleştirilirse, her
türlü durumda yeterli ölçüde ısı alınması garanti
edilmelidir. Isı alımı yeterli ölçüde sağlanmazsa, gereksiz
arızalar ve/veya kapanmalar olabilir.

T001986-C

1
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DİKKAT

Yüksek ısı girişleri ve/veya sıcaklıklarda uzun süreli
kullanım, kazanın hizmet ömrünü kısaltacaktır.

4 Isıtma devresinde kontrolsüz bir akışı önlemek için,
sıcak su tankına dönüş kanalı her zaman kazana
dönüş kanalına doğrudan bağlanmış olmalıdır,
böylece asla doğrudan ısıtma tesisatına bağlanmaz.

4 Geri akışı veya fazla basıncı önlemek için soğuk
suyun sıcak su tankına geldiği yere de bir emniyet
birimi monte edilir.

4 Suyun direnci nedeniyle, tankı, 65 kW üstünde verimi
olan kazanlar için olan bir tank pompasına
bağlamanızı öneririz.

n Tankın 3 yollu vanaya bağlanması

1 Kazan
2 Bağımsız sıcak su tankı
3 DHW sensörü
4 Sıcak su tankı için havalandırma kiti
5 Emniyet ünitesi
6 Genişleme tankı
7 Isıtma-Kurulum
8 3 yollu valf
9 Emniyet valfi

4 Standart kontrol PCB'sinde (PCU), bir termostata/tank sensörüne
bağlanmak mümkündür.
¼ Bakınız:  "Eşanjör sensörünü/termostatını  bağlama", sayfa
17.

4 3 yollu bir vanayı veya bir tank pompasını bağlamak için bir kontrol
PCB'si gereklidir.
¼ Bakınız:  "İsteğe bağlı elektrik bağlantıları", sayfa 18.

T001987-D
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n Tankın tank pompasına bağlanması

1 Kazan
2 Bağımsız sıcak su tankı
3 DHW sensörü
4 Sıcak su tankı için havalandırma kiti
5 Emniyet ünitesi
6 Genişleme tankı
7 Isıtma-Kurulum
8 Eşanjör pompası
9 Kazan pompası
10 Tek yönlü valf
11 Emniyet valfi

4 Standart kontrol PCB'sinde (PCU), bir termostata/tank sensörüne
bağlanmak mümkündür.
¼ Bakınız:  "Eşanjör sensörünü/termostatını  bağlama", sayfa
17.

4 3 yollu bir vanayı veya bir tank pompasını bağlamak için bir kontrol
PCB'si gereklidir.
¼ Bakınız:  "İsteğe bağlı elektrik bağlantıları", sayfa 18.

3.2 Elektrik bağlantıları

3.2.1. Kumanda ünitesi

Kazan elektrik yüklü ve nötr duyarlı değildir. Kazan tamamen
kabloludur. Tüm harici bağlantılar bağlantı konnektörü üzerinden
yapılabilir (düşük voltaj). Kontrol ünitesinin ana karakteristiği
aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.

Güç kaynağı 230 VAC/50Hz
Ana sigorta sınıfı F1 (230 VAC) 6.3 AT
Sigorta sınıfı F2 (230 VAC) 2 AT
Fan 230 VAC

T002035-C
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DİKKAT

Aşağıdaki kazan komponentleri 230V voltajdadır:
4 Isıtma pompasının elektrik bağlantısı (Isıtma

devresi).
4 Kombine gaz valfi ünitesinin elektrik bağlantısı.
4 Fanın elektrik bağlantısı.
4 Kontrol panelindeki komponentlerin çoğu.
4 Ateşleme transformatörü.
4 Güç kaynağı kablo bağlantısı.

Kazana çeşitli kontrol, emniyet ve regülasyon sistemleri
bağlanabilir. Standart kontrol PCB'si şunlarla genişletilebilir:

¼ İsteğe bağlı PCB'ler için şu bölüme bakın:  "İsteğe bağlı elektrik
bağlantıları", sayfa 18

3.2.2. Tavsiyeler

UYARI

4 Elektrik bağlantıları yalnızca profesyoneller
tarafından ve her zaman için elektrik bağlantısı kapalı
konumdayken yapılmalıdır.

4 Kazan tümüyle önceden kablolanmıştır. Kontrol
paneli içerisindeki bağlantıları değiştirmeyiniz.

4 Cihazı elektrik bağlamadan önce topraklayınız.

Elektrik bağlantılarını şunlara göre yapınız:

4 Geçerli standartlarda öngörülen talimatlar.
4 Kazan birlikte temin edilen devre şemalarında belirtilen talimatlar.
4 Talimatlarda verilen tavsiyeler.

DİKKAT

Sensör kablolarını 230 V kablolardan ayırınız.

3. Kurulum Quinta Pro 45 - 65 - 90 - 115
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3.2.3. Standart kontrol PCB'si

Standart kontrol PCB'sine (PCU) çeşitli termostatlar ve kontrolörler
bağlanabilir (X12 konektör bloğu).

Konektör bloğuna erişin:

1. Ön panelin altında bulunan iki vidayı açınız ve ön paneli çıkartınız.
2. Kontrolörden veya termostattan gelen kabloları kazanın alt

levhasında sağda yer alan yuvarlak grometlerin içinden geçirin.
3. Kontrol kutusunu, kenarlarda bulunan tutma klipslerini açarak, öne

doğru yatırınız.
4. Ön taraftaki tırnayı hızlı bir şekilde açarak, donanım kutusunu

açınız.
5. Bağlantı kablolarını kontrol birimi kutusundaki grometlerin içinden

geçirin.
6. (Konektör bloğuna erişmek için ) gereken kablo kelepçelerini

sökün ve kabloları yerleştirin.
7. Konektör bloğundaki uygun terminallere kabloları bağlayın.
8. Kablo kelepçelerini iyice sıkın ve kontrol kutusunu kapatın.

3.2.4. Pompa bağlantısı

Pompa standart kontrol PCB' si (PCU)'e bağlanmalıdır. Bunu yapmak
için aşağıdakileri yapınız:

1. Kazan ile gönderilmiş olan bağlantı kablosunu pompaya
bağlayınız.

R000075-B

OT
On
/off

Tou
t

Td
hw

BL

RL

X13

X12

7

4

4

3

3

3

1

90º

1
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2. Kazanın altında ortadaki açıklıktaki kapağı çıkarınız. Pompa
bağlantı kablosunu kazanın alt noktasındaki açıklıktan geçiriniz ve
kabloları gerginleştirerek açıklığı tekrar kapatınız.

3. Konnektör X8'e bağlı olan kabloya pompa bağlantı kablosunu
bağlayınız.

T002048-A

1

2

3

T002050-C
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X81 

X81
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4. Pompa bağlantı kablosunu kablo bağlarına bağlayınız.

3.2.5. Bir üçüncü taraf kontrol ünitesinin
bağlanması

n modülasyon denetleyicisini bağlama

OT OpenTherm regülatör

Kazanda standart olarak OpenTherm bağlantısı bulunur.

Sonuç olarak OpenTherm kontrolörlerinin modülasyonu daha fazla
değişiklik yapılmadan bağlanabilir (Oda, hava durumuna bağlı ve
kaskad kontrolörler). Kazan aynı zamanda OpenTherm Smart
Power için de uygundur.

4 Bir oda kontrolörü söz konusu olduğunda: Regülatörü referans
odasına (genelde oturma odası) monte edin.

4 İki telli kabloyu konektörün On/off-OT terminallerine bağlayın.

OpenTherm kontrolöründe musluk suyu sıcaklığı
ayarlanabilirse, bu durumda, kazanda ayarlı değer
maksimum değer olarak alınarak kazan bu sıcaklığı sağlar.
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n açılır/kapanır termostatı bağlama

Tk Oda termostatı AÇIK/KAPALI

Kazan 2 telli açılır/kapanır termostat bağlanmasına uygundur.

4 Regülatörü referans odasına (genelde oturma odası) monte edin.
4 2 telli 24V oda termostatını konektörün On/off-OT terminallerine

bağlayın.
4 power stealing termostatını konektörün On/off-OT terminallerine

bağlayın.

Bir durdurma elemanlı oda termostatı kullanılıyorsa, bu
p5 parametresi kullanılarak dönüştürülmelidir.

3.2.6. dış sıcaklık sensörünü bağlama

Ba Dış hava sensörü

Konektörün Tout terminallerine bir dış sıcaklık sensörü bağlanabilir.
Açılır/kapanır termostat kontrolörü varsa, kazan sıcaklığı dahili ısıtma
eğrisinin ayar noktasıyla kontrol eder.

A OpenTherm kontrolör aynı zamanda bu dış sıcaklık
sensörünü kullanabilir. Gerekli ısıtma eğrisi daha sonra
kontrolörde ayarlanmalıdır.

n Isı eğrisi ayarlaması

Bir dış hava sıcaklık sensörü bağlı ise, ısıtma eğrisini uyarlamak
mümkündür. p1, p"5, p"6 ve p"7 parametreleri
kullanılarak ayarlar değiştirilebilir.

T001590-B

Tk

OT
On
/off

Tou
t

Td
hw

BL

RL

On/off

OT BL RL Tout Tdhw

T001591-B

Ba

OT
On
/off

Tou
t

Td
hw

BL

RL

On/off

OT BL RL Tout Tdhw

R000038-A

0 10 20-20 -10

10

30

70

50

90

F

3. Kurulum Quinta Pro 45 - 65 - 90 - 115

15 270412  - 129728-AD



3.2.7. Donma korumasını bağlama

n Açılır/kapanır termostatla birlikte donma koruması

Bir açılır/kapanır termostat kullanılıyorsa, donma riskinin olduğu tüm
odaları korumak için bir donma termostatı kullanılması önerilir.
Donma riski olan bir odadaki radyatör vanası yine de açık olmalıdır.

4 Donma riski olan odalara, tercihen bir donma termostatı (Tv)
monte edilmelidir.

4 Donma termostatını bir açılır/kapanır oda termostatı ile (Tk)
paralel olarak konektörün On/off-OT terminallerine bağlayın.

Bir OpenTherm termostatı kullanırken, donma termostatı
paralel olarak On/off-OT terminallerine bağlanamaz.
Merkezi ısıtma sistemi için harici bir sensörle birlikte
donma korumasını uygulayın.

n Bir dış sıcaklık sensörüyle birlikte donma koruması

Merkezi ısıtma sistemi aynı zamanda bir dış sıcaklık sensörüyle de
donmaya karşı korunabilir. Donma riski olan bir odadaki radyatör
vanası yine de açık olmalıdır. Dış sıcaklık sensörünü konektörün
Tout terminallerine bağlayın.

Bir dış sıcaklık sensörünün kullanıldığı yerlerde donma koruma
aşağıdaki gibi çalışır:

4 -10°C altındaki bir dış sıcaklıkta (p30 parametresiyle
ayarlanabilir): sirkülasyon pompası açılır.

4 -10°C üstündeki bir dış sıcaklıkta (p30 parametresiyle
ayarlanabilir): sirkülasyon pompası çalışmaya devam eder ve
sonra kapanır.
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3.2.8. Eşanjör sensörünü/termostatını  bağlama

Ws DHW sensörü

Eşanjör sensörünü veya termostatını konektörün Tdhw
terminallerine bağlayın.

3.2.9. PC/Laptop bağlantısı

Bir PC veya Laptop isteğe bağlı Recom arabirimi kullanılarak telefon
konektörüne bağlanabilir. Recom PC/Laptop servis yazılımını
kullanarak, çeşitli kazan ayarlarına girebilir, bunları değiştirebilir ve
silebilirsiniz.

3.2.10. Kapatma girişi

Kazanın bir kapatma girişi vardır. Bu giriş konektörün BL
terminallerinin üstündedir.

DİKKAT

Yalnızca olası serbest bağlantılar için uygundur.

Girişi kullanmadan önce köprüyü kaldırın

Girişin davranışı p36 parametresi kullanılarak değiştirilebilir.

¼ Bakınız:  "Parametre tanımları", sayfa 29
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3.2.11. Tahliye girişi

Kazanın bir tahliye girişi vardır. Bu giriş konektörün RL terminallerinin
üstündedir.

DİKKAT

Yalnızca olası serbest bağlantılar için uygundur.

Girişin davranışı p37 parametresi kullanılarak değiştirilebilir.

¼ Bakınız:  "Parametre tanımları", sayfa 29

3.3 İsteğe bağlı elektrik bağlantıları

3.3.1. PCB kontrol kartı

Kontrol PCB^'leri PCB yuvasında yer almaktadır. Kontrol PCB'siyle
birlikte verilen talimatlara bakın.

1. PCB kapağını açın.
2. Kapağı sökün.

SCU-X01, SCU-X02 ve SCU-X03 kontrol PCB'leri zaten
PCB yuvasına monte edilmiştir.

3.3.2. 0-10 V kontrol PCB'si (IF-01) için bağlantı
seçenekleri

IF-01 kontrol PCB'si araç kutusuna veya kontrol PCB'lerine yönelik
yuvaya yerleştirilebilir. Bu ürünle birlikte temin edilen talimatlara
bakınız..

DİKKAT

0-10 V kontrol PCB'si kullanıyorsanız bir donma
termostatını veya oda termostatını kazana bağlamayın.

n Bağlantı durumu (Nc)

Kazan kilitlenirse, röleye yeniden enerji gider ve konektörün Nc ve
C terminallerindeki olası serbest bağlantı (maksimum 230 V, 1A)
üzerinden alarm iletilebilir.
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n Bağlantı (OTm)

Arabirim, OpenTherm üzerinden kazan ile iletişime geçer. OTm
bağlantısı kazan kontrolünün OpenTherm girişi OT üzerinden
bağlanmalıdır.

n Analog giriş (0-10 V)

Bu kontrol, sıcaklığa veya ısı verimine bağlı olabilir. İki kontrol
aşağıda kısaca açıklanmıştır. Analog kontrol için, 0-10 V sinyali
arabirime bağlanmalıdır.

n Analog sıcaklık esaslı kontrol (*)

. Bu kontrol, kontrolör tarafından hesaplanan akış sıcaklığı ayar
noktasına bağlı olarak ısı veriminin minimumla maksimum değerler
arasında değiştiği akış sıcaklığını esas alarak modüle eder.

Arabirimin üzerindeki atlama teli (2) sıcaklık kontrolü (*) veya ısı
verimi kontrolü (%) arasında seçim yapmak için kullanılır.

n Analog ısıtma verimi esaslı kontrol (%)

0-10V sinyali, 0% ile 100% arasındaki kazan verimini kontrol eder.
Minimum ve maksimum değerler sınırlıdır. Minimum verim kazanın
modülasyon derinliği ile bağlantılıdır. Verim kontrolör tarafından
belirlenen değere bağlı olarak minimum ve maksimum değer
arasında değişir.

Atlama teli 2 Giriş sinyali (V) Isıtma verimi (%) Açıklama

%
0 - 2,0(1) 0 - 20 Kazan kapalı

2,0 - 2,2(1) 20 - 22 Histerezis
2,0 - 10(1) 20 - 100 İstenen ısıtma verimi

(1) Minimum modülasyon derinliğine bağlıdır (ayarlı hızlar, standart 20%)
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n Analog verim (0-10 V)

Bu geribildirim mesajı için sıcaklık veya ısıtma verimi seçilebilir. İki
kontrol aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Arabirimin üzerindeki atlama teli (1) sıcaklık kontrolü (*) veya ısı
verimi kontrolü (%) arasında seçim yapmak için kullanılır.

Atlama teli 1 Verim sinyali (V) Isıtma verimi (%) Açıklama

%

0 0 - 15 Kazan kapalı
0,5 15 - 20 Alarm

2,0 - 10(1) 20 - 100 Sağlanan ısıtma
verimi

(1) Minimum modülasyon derinliğine bağlıdır (ayarlı hızlar, standart 20%)

3.3.3. PCB için bağlantı olasılıkları (SCU-S02)

Kazanda kontrol PCB'si (SCU-S02) varsa, o zaman bu otomatik
olarak kazanın otomatik kontrol birimi tarafından tanınır.

DİKKAT

Bu PCB söküldüğünde, kazan e[38 arıza kodunu
gösterir. Bu arızayı önlemek için, bu PCB kaldırıldıktan
sonra bir otomatik tespit gerçekleştirilmelidir.
¼ Bakınız:  "Otomatik tespitin uygulanması", sayfa
35.

Kontrol PCB'sinin sağ üst kısmında yer alan D3 durum göstergesi
durumu gösterir:

4 Kesintisiz sinyal: PCB normal çalışıyor
4 Yanıp sönen sinyal: Bağlantı yok
4 Sinyal yok: Voltaj yok veya arızalı PCB (Kabloları kontrol edin)

n Harici merkezi ısıtma pompası kontrolü (Pump)

Harici bir merkezi ısıtma pompası konektörün Pump terminallerine
bağlanabilir. Maksimum giriş gücü 400 VA.

n Harici üç yollu valfin kontrolü (3wV)

Harici üç yollu valf (230 VAC) dolaylı olarak ısıtılan bir eşanjöre
bağlanırken kullanılabilir. Üç yollu valfin doğal konumu p34
parametresi kullanılarak ayarlanabilir.

Üç yollu valf aşağıdaki gibi bağlanır:

4 N = doğal
4 C = merkezi ısıtma
4 D = tankı
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n Harici sıhhi tesisat sıcak su pompasının kontrolü (3wV)

Aynı zamanda 3wV terminallerine harici bir SKS pompası
bağlanabilir. Pompayı aşağıdaki gibi bağlayın:

4 N = N pompa
4 D = L pompa

4 Q = PE pompa

DİKKAT

Üç yollu valfin doğal konumu p34 parametresi ile
ayarlanırsa, pompa aşağıdaki gibi bağlanmalıdır:
4 N = N pompa
4 C = L pompa

4 Q = PE pompa

n Harici gaz vanasının kontrolü (EgV)

Bir ısıtma talebi varsa, 230 VAC, 1 A (maksimum) alternatif voltajı,
harici gaz vanasını kontrol etmeye yönelik konektörün EgV
terminallerinde kullanılabilir.

n Çalışma sinyali ve arıza sinyali (Status)

Alarm veya çalışma sinyali p40 parametresi kullanılarak seçilir.

4 Kazan çalışıyorsa, konektörün No ve C terminallerini kullanan
olası serbest bağlantı üzerinden (maksimum 230 VAC, 1 A)
çalışma sinyali açılabilir.

4 Kazan kilitlenirse, konektörün Nc ve C terminallerini kullanan olası
serbest bağlantı üzerinden (maksimum 230 VAC, 1 A) alarm
iletilebilir.

n Basınç anahtarı minimum Gps

Giren gaz basıncı çok düşerse, minimum gaz basıncı anahtarı kazanı
kapatır. Minimum gaz basıncı anahtarını konektörün Gps
terminallerine bağlayın. Gaz basıncı anahtarının varlığı p41
parametresi kullanılarak ayarlanmalıdır.

n Isı Geri Kazanım Birimi (Hru)

Isı geri kazanımı birimindeki kabloları konektörün Hru terminallerine
bağlayın. Isı geri kazanım biriminin varlığı p4" parametresi
kullanılarak ayarlanmalıdır.
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3.3.4. PCB için bağlantı olasılıkları (SCU-S03)

Kazanda kontrol PCB'si (SCU-S03) varsa, o zaman bu otomatik
olarak kazanın otomatik kontrol birimi tarafından tanınır.

DİKKAT

Bu PCB söküldüğünde, kazan e[38 arıza kodunu
gösterir. Bu arızayı önlemek için, bu PCB kaldırıldıktan
sonra bir otomatik tespit gerçekleştirilmelidir.
¼ Bakınız:  "Otomatik tespitin uygulanması", sayfa
35.

n Basınç anahtarı minimum Gps

Giren gaz basıncı çok düşerse, minimum gaz basıncı anahtarı kazanı
kapatır. Minimum gaz basıncı anahtarını konektörün Gps
terminallerine bağlayın. Gaz basıncı anahtarının varlığı p41
parametresi kullanılarak ayarlanmalıdır.

n Isı Geri Kazanım Birimi (Hru)

Isı geri kazanımı birimindeki kabloları konektörün Hru terminallerine
bağlayın. Isı geri kazanım biriminin varlığı p4" parametresi
kullanılarak ayarlanmalıdır.

3.3.5. PCB için bağlantı olasılıkları (SCU-X01)

Kontrol PCB'si SCU-X01, gerektiği gibi ayarlanabilecek iki olası
serbest bağlantıya sahiptir. Ayara bağlı olarak, kazanın durumu
hakkında en fazla iki mesaj iletilebilir. Aşağıdaki tabloya bakınız:

No. C-NO C-NC
0 Alarm Beklemede Alarm Etkin
1 Alarm tersine çevrildi = arıza

emniyeti Etkin
Alarm tersine çevrildi = arıza
emniyeti Beklemede

2 Yanma Beklemede Yanma Etkin
3 Yanma Etkine Geçti Yanma Beklemeye Geçti
4 Düşük yanma Beklemede Düşük yanma Etkin
5 Yüksek yanma Beklemede Yüksek yanma Etkin
6 Servis raporu Beklemede Servis raporu Etkin
7 Isıtma modu Beklemede Isıtma modu Etkin
8 SKS modu Beklemede SKS modu Etkin
9 Isıtma pompası Beklemede Isıtma pompası Etkin
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3.3.6. PCB için bağlantı olasılıkları (SCU-X02)

Kontrol PCB (SCU-X02) için bağlantı seçenekleri şu paragraflarda
açıklanmıştır.

n Harici üç yollu valfin kontrolü (3wV (230 VAC)

Harici üç yollu valf (230 VAC) dolaylı olarak ısıtılan bir eşanjöre
bağlanırken kullanılabilir.

Üç yollu vana konektörün X3 terminallerine bağlıdır. Üç yollu valf
aşağıdaki gibi bağlanır:

4 N = doğal
4 C = merkezi ısıtma
4 D = sıcak kullanım suyu

n Harici üç yollu valfin kontrolü (3wV (24 VAC)

Harici üç yollu valf (24 VAC) dolaylı olarak ısıtılan bir eşanjöre
bağlanırken kullanılabilir. Üç yollu valfin doğal konumu p34
parametresi kullanılarak ayarlanabilir.

Üç yollu vana konektörün X4 terminallerine bağlıdır. Üç yollu valf
aşağıdaki gibi bağlanır:

4 N = doğal
4 L = canlı (24 AC)
4 C = genel (Isıtma devresi veya DHW)

n Değiştirici vananın pozisyonu (JP1)

Üç yollu valfin doğal konumu JP1 bölümündeki atlatma teli
kullanılarak ayarlanabilir.

4 Atlama teli 1: Merkezi ısıtma ve sıhhi tesisat sıcak suyu ayarları
varsayılan ayarlardır.

4 Atlama teli 2: Merkezi ısıtma ve sıhhi tesisat sıcak suyu ayarları
tersine çevrilir.
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3.3.7. PCB için bağlantı olasılıkları (SCU-X03)

Kontrol PCB'si SCU-X03 bir modülasyon merkezi ısıtma pompasını
kontrol edebilir. Pompanın yapısına ve türüne bağlı olarak, pompa bir
0-10 V, 4-20 mA veya PWM sinyaliyle kontrol edilebilir. Pompanın hızı
kazandan alınan sinyale göre modüle edilir.

Pompanın doğru bağlanışı için lütfen pompa ile birlikte
verilen belgelere bakınız.

n Açma/kapama bağlantısını bağlayın

Merkezi ısıtma pompasının açma/kapama bağlantısını X1
konektörüne bağlayın.

DİKKAT

Pompaya giden güç beslemesini kesmek için açma/
kapama bağlantısını kullanmayın.

n Merkezi ısıtma pompasını bağlayın

Merkezi ısıtma sisteminin kontrol sistemi X2 konektörüne bağlanır.

Kontrol PCB'si üzerindeki SW1 döner düğmesini kullanarak
kazandan alınacak olan sinyal türünü seçin. Aşağıdaki tabloya
bakınız:

No. Açıklama
0 Pompa modülasyon sinyali
1 Kazanın istenen ısı verimi
2 Kazanın mevcut ısı verimi
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

DİKKAT

4 Mümkünse, pompa modülasyon sinyalini kullanın.
Bu en doğru pompa kontrolünü sağlar.

4 3 ile 9 arasındaki konumlarda, kontrol PCB'si
kazandan herhangi bir sinyal almaz ve kazan 0
konumundaki gibi yanıt verir.

4 Otomatik brülör birimi pompa modülasyonunu
desteklemiyorsa, pompa bir açılır/kapanır pompa
olarak davranacaktır.
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Kontrol PCB'sindeki SW2 döner düğmesini kullanarak pompayı
kontrol eden sinyal türünü seçin. Aşağıdaki tabloya bakınız:

No. Açıklama
0 0-10 V (Wilo pompa)
1 0-10 V (Grundfoss pompa)
2 PWM
3 4-20 mA
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

DİKKAT

4 ile 9 arasındaki konumlarda, kontrol PCB'si pompaya
sinyal göndermez ve pompa çalışmaya başlamaz.

3.3.8. PCB için bağlantı olasılıkları (c-Mix)

c-Mix baskı PCB'si iki merkezi ısıtma grubunu veya bir merkezi ısıtma
grubunu ve bir eşanjörü kontrol edebilir. Bu gruplar birbirinden
bağımsız olarak kontrol edilebilir. Aynı zamanda bir kaskad sistemde
bir veya daha fazla kazanla birlikte c-Mix kontrol PCB'si de
kullanılabilir.

Kontrol PCB (c-Mix) için bağlantı seçenekleri verilen kılavuzda
açıklanmıştır.
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4 Kurulum

4.1 Ölçülen değerlerin okunması

Otomatik kontrol birimi sürekli olarak çeşitli kazan parametrelerini
ölçer. Bu parametreler kazan kontrol panelinden kaldırılabilir.

4.1.1. Çeşitli mevcut değerleri okuyabilme

Aşağıdaki güncel değerler bilgi menüsünde Q okunabilir:

4 5t  = Durum.
4 5v  = Alt statüler.
4 t1  = Çıkış suyu sıcaklığı (°C).
4 t"  = Dönüş sıcaklığı (°C).
4 t3  = Tesisat sıcaklığı (°C).
4 t4  = Dış hava sıcaklığı (°C) (Sadece dış hava sensörü ile).
4 t5  = Solar sistem sıcaklığı (°C).
4 5p  = İç ayar noktası (°C).
4 fl  = İyonizasyon akımı (µA).
4 Mf  = rpm (devir/dk) olarak fan sürati.
4 pr  = Su basıncı (bar).
4 p;  = Oransal ısıl güç (%).
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Güncel değerler aşağıdaki gibi okunabilir:

1. f tuşuna iki kez eş zamanlı basınız. Q sembolü yanıp söner.
2. S tuşunu kullanarak onaylayınız. Alternatif güncel durumlar

(örneğin) 3 şeklinde 5t görüntülenir.
3. [+] tuşuna basın. Alternatif güncel alt durumlar (örneğin) 30

şeklinde 5v görüntülenir.
4. [+] tuşuna basın. Alternatif güncel çıkış sıcaklığı (örneğin)60°C

şeklinde t1 görüntülenir.
5. Çeşitli parametreleri kaydırmak için [+] tuşuna arka arkaya

basınız.  t", t3, t4, t5 .
6. [+] tuşuna basın. Alternatif iç ayar noktası (örneğin) 88°C

şeklinde 5p görüntülenir.
7. [+] tuşuna basın. Alternatif güncel iyonizasyon akımı (örneğin)
70 µA şeklinde fl görüntülenir.

8. [+] tuşuna basın. Alternatif güncel fan hızı (örneğin) 3000 rpm
şeklinde Mf görüntülenir.

9. [+] tuşuna basın. Alternatif güncel su basıncı (örneğin) #0 bar
şeklinde pr görüntülenir. Eğer herhangibir su basınç sensörü
bağlı değilse, ekranda [-.-] görülür.

10.[+] tuşuna basın. Alternatif güncel modülasyon oranı (örneğin)
78 % şeklinde p; görüntülenir.

11.[+] tuşuna basın. Bilgi döngüsü 5t ile tekrar başlar.
12.Güncel işletme moduna dönmek için > tuşuna 2 kez basınız.

4.1.2. Çalışma Süresinin Görülmesi ve Başarılı
Dur-Kalkların Yüzdesi

1. f tuşuna ve sonrasında [+] tuşuna ard arda \ sembolü menüde
yanıp sönünceye kadar basınız.

2. S tuşuna basın. Dönüşümlü olarak hr ve kazan işletme saati
(örneğin) 3600 görüntülenir.

3. [+] tuşuna basın. Ekranda D görünür. hr görülür, merkezi
ısıtma işletme saati sayısı (örneğin) 560 ile değişimli olarak.

4. [+] tuşuna basın. Ekranda N görünür. hr görülür, sıcak
kullanım suyu işletme saati sayısı (örneğin) 320 ile değişimli
olarak.

5. [+] tuşuna basın. Ekranda @ görünür. 5Z görülür, başarılı
çalışma başlangıçlarının yüzdesi (örneğin) 92 % ile değişimli
olarak.

6. Güncel işletme moduna dönmek için > tuşuna 2 kez basınız.

T000810-F

4x

2x

T000816-G

5x

2x
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4.1.3. Statüler ve Alt Statüler

Bilgi menüsü Q takip eden statüler ve alt statülerin numaralarını
verir:

Durum 5t Alt statüler 5v
0 Bekleme konumu 0 Bekleme konumu
1 Kazan çalışır (Isı gereksinimi) 1 Deneme yanılma

2 3 yollu vana kontrolü
3 Pompa çalışma
4 Brülör çalışma başlangıcı için uygun sıcaklıkların beklenmesi

2 Brülör çalışır 10 Atıkgaz klapesi/harici gaz valfi açılması
11 Fan hızının artışı
13 Ön havalandırma
14 Tahliye sinyali için bekleme
15 Brülör açık
17 Ön ateşleme
18 Ana ateşleme
19 Alev denetimi
"0 Orta düzey havalandırma

3 Merkezi ısıtma işlemi için yanma 30 Sıcaklık kontrolü
31 Limit sıcaklık kontrolü (ΔT emniyet)
32 Çıkış kontrolü
33 Sıcaklık koruma gradyanı seviyesi 1 (Modülasyon düşüş)
34 Sıcaklık koruma gradyanı seviyesi 2 (kısmi yük)
35 Sıcaklık koruma gradyanı seviyesi 3 (Blokaj)
36 Alev kontrolü modülasyon artışı
37 Sıcaklık sabitleme zamanı
38 Soğuk kalkış

4 ECS modu aktif 30 Sıcaklık kontrolü
31 Limit sıcaklık kontrolü (ΔT emniyet)
32 Çıkış kontrolü
33 Sıcaklık koruma gradyanı seviyesi 1 (Modülasyon düşüş)
34 Sıcaklık koruma gradyanı seviyesi 2 (kısmi yük)
35 Sıcaklık koruma gradyanı seviyesi 3 (Blokaj)
36 Alev kontrolü modülasyon artışı
37 Sıcaklık sabitleme zamanı
38 Soğuk kalkış

5 Brülör durur 40 Brülör kapalı
41 Havalandırmanın sürdürülmesi
42 Atıkgaz klapesi/harici gaz valfi kapanması
43 Tesisat çevrim koruması
44 Fanın durması

6 Kazanın durması (Isıtma talebi sonu) 60 Pompa çevriminin sürdürülmesi
61 Pompa kapalı
62 3 yollu vana kontrolü
63 Deneme yanılma başlaması

8 Durma 0 Brülör başlangıcı için bekleme
1 Deneme yanılma

9 Kilitlenme xx Kapatma kodu  xx
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Durum 5t Alt statüler 5v
17 Tesisat havasının alınması 0 Bekleme konumu

2 3 yollu vana kontrolü
3 Pompa çalışma
61 Pompa kapalı
62 3 yollu vana kontrolü

4.2 Ayarların değiştirilmesi

Kazan kontrol paneli standart ısıtma sistemlerine uygun olarak set
edilir. Bu ayarlar ile hemen hemen tüm ısıtma sistemleri doğru bir
şekilde çalışır. Kullanıcı veya kurulumcu parametreleri kendi
tercihlerine göre revize edebilir.

4.2.1. Parametre tanımları

Parametre Açıklama Ayarlama aralığı
Fabrika ayarı
Quinta Pro
45 65 90 115

p1 Çıkış suyu sıcaklığı:  TSET 20 'den 90 °C 'ye 75
p2 Sıcak kullanım suyu sıcaklığı: TSET 40 'den 65 °C 'ye 65

p3 Isıtma / Sıcak kullanım suyu modu

0 = Isıtma aktif değil / sıcak su aktif değil
1 = Isıtma aktive edilmiş / sıcak su aktif
2 = Isıtma aktive edilmiş / sıcak su aktif değil
3 = Isıtma aktif değil / sıcak su aktif

1

p4 Mod ECO
0 = Konfor
1 = Enerji tasarruf modu
2 = Programlanan termostatı kullanır.

2

p5 Bekleme direnci
0 = AÇMA/KAPAMA termostatı için bekleme direnci yok.
1 = AÇMA/KAPAMA termostatı için bekleme direnci

0

p6 Ekran

0 = Basit
1 = Kapsamlı
2 = 3 dakikadan sonra basite otomatik geçiş
3 = 3 dakikadan sonra basite otomatik geçiş; Tuş
kilitleme aktif

2

p7 Pompanın geçici (destek)
sirkülasyonu

1 dan 98 dakikaya
99 dakika = sürekli 3

p8 Ekran ışık parlaklığı
0 = Soluk
1 = Parlak

1

(1) Bu fabrika ayarlarını kesinlikle gerekmedikçe değiştirmeyiniz. Kazanı uygun hale getirmek için: G25. G25.1. G27. G2.350. G31
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Parametre Açıklama Ayarlama aralığı
Fabrika ayarı
Quinta Pro
45 65 90 115

p17 Maksimum fan hızı (Isıtma)

G20 (Gaz H)(1)

(x100 rpm) 47 58 62 70

G25 (Gaz L)
(x100 rpm) 56 58 62 70

G25.1 (Gaz S)
(x100 rpm) 56 58 62 70

G27 (Gaz Lw)
(x100 rpm) 56 58 62 70

G2.350 (Gaz Ls)
(x100 rpm) 56 58 62 -

G31 (Propan)
(x100 rpm) 42 58 60 67

p18 Maksimum fan hızı (DHW)

G20 (Gaz H)(1)

(x100 rpm) 47 58 62 70

G25 (Gaz L)
(x100 rpm) 56 58 62 70

G25.1 (Gaz S)
(x100 rpm) 56 58 62 70

G27 (Gaz Lw)
(x100 rpm) 56 58 62 70

G2.350 (Gaz Ls)
(x100 rpm) 56 58 62 -

G31 (Propan)
(x100 rpm) 42 58 60 67

p19 Minimum fan hızı (Isıtma+DHW)

G20 (Gaz H)(1)

(x100 rpm) 15 16 15 18

G25 (Gaz L)
(x100 rpm) 15 16 15 18

G25.1 (Gaz S)
(x100 rpm) 15 16 15 18

G27 (Gaz Lw)
(x100 rpm) 15 16 15 18

G2.350 (Gaz Ls)
(x100 rpm) 15 16 15 -

G31 (Propan)
(x100 rpm) 15 16 22 18

p20 Minimum fan hızı (Ofset) Değişiklik yapmayın 50 0 50 0

p21 Başlangıç hızı Değişiklik yapmayın
(x100 rpm) 25

p22 Minimum su basıncı 0 - 3 bar(x 0,1 bar) 8
p23 Sistemin maksimum akış sıcaklığı 0 'den 90 °C 'ye 90

p24 Merkezi ısıtma sistemi için Anti-
hunting diferansiyel

-15 'den 15 °C 'ye 3

p25 Isıtma eğrisi ayar noktası
(Maksimum dış hava sıcaklığı)

0 'den 30 °C 'ye
(Sadece dış hava sensörü ile) 30

p26 Isıtma eğrisi ayar noktası
(Çıkış suyu sıcaklığı)

0 'den 90 °C 'ye
(Sadece dış hava sensörü ile) 30

p27 Isıtma eğrisi ayar noktası
(Minimum dış hava sıcaklığı)

-30 'den 0 °C 'ye
(Sadece dış hava sensörü ile) -15

p28
Pompa hızının ayarı
(Merkezi ısıtma işletimi için
minimum pompa hızı)

2 - 10 (x 10 % )
4

(1) Bu fabrika ayarlarını kesinlikle gerekmedikçe değiştirmeyiniz. Kazanı uygun hale getirmek için: G25. G25.1. G27. G2.350. G31
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Parametre Açıklama Ayarlama aralığı
Fabrika ayarı
Quinta Pro
45 65 90 115

p29
Pompa hızının ayarı
(Merkezi ısıtma işletimi için
maksimum pompa hızı)

2 - 10  (x 10 % )
10

p30 Don koruma sıcaklığı - 30 den 0°C'a -10

p31 Lejyonella koruması

0 = kapalı
1 = Çalıştır
(devreye alındıktan sonra, DSS için kombi haftada bir
kere 65ºC'de çalışır)

1

p32 Isıtma devresi için sıcaklık ayar
noktası artışı 0 'den 20 °C 'ye 20

p33 DHW durma sıcaklığı DHW sensörü 2 den 15°C'a 5

p34 3 yollu vana kontrolü
0 = Normal
1 = Tersine Çevir

0

p35 Kazan modeli
0 = Sadece ısıtma
1 = Bacalı
2 = Solo (kademeli DHW regülasyonu)

0

p36 Kapatma giriş fonksiyonu

0 = Isıtma aktive edilmiş
1 = Don korumasız kapatma
2 = Don korumalı kapatma
3 = Don koruması ile kilitlenme (Sadece pompa)

1

p37 Serbest bırakma fonksiyonu
0 = Sıcak su açık
1 = Tahliye girişi

1

p38 Bekleme süresini yayma 0' den 255 saniyeye 0
p39 Gaz vanası açma süresi 0' den 255 saniyeye 0

p40 Hata düzenleme fonksiyonu
(Opsiyonel)

0 = İşletme sinyali
1 = Alarm sinyali

1

p41 GpS bağlantısı (Opsiyonel)
0 = Bağlı değil
1 = Bağlı

0

p42 HRU bağlantısı (Opsiyonel)
0 = Bağlı değil
1 = Bağlı

0

p43 Şebeke elektriği algılama fazı
0 = kapalı
1 = Çalıştır

0

p44 Bakım mesajı Değişiklik yapmayın 1
p45 Servis işletim saati Değişiklik yapmayın 175
p46 Servis yanma saati Değişiklik yapmayın 30
p47 Modülasyon başlangıç noktası 10 - 40 (℃) 25
p48 DHW stabilizasyon süresi 10 - 100 (s) 100

Zd SCU'ların bağlantısının tespiti
0 = Tespit yok
1 = Tespit

0

df ve dV Fabrika ayarı
Fabrika ayarlarına geri dönmek için dF veya dU ana
PCB'yi değiştirirken, tip plakasındaki parametrelerinin
df ve dV değerlerini girin.

X

Y

(1) Bu fabrika ayarlarını kesinlikle gerekmedikçe değiştirmeyiniz. Kazanı uygun hale getirmek için: G25. G25.1. G27. G2.350. G31

4.2.2. Kullanıcı seviyesi parametre değişiklikleri

Isıtma ve DHW konfor talepleri için parametreler p1' den p8' ye
kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
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DİKKAT

Fabrika ayarı değişiklikleri kazanın çalışma
fonksiyonlerına zarar verebilir.

1. Menu f tuşuna ve sonrasında [+] tuşuna ard arda W sembolü
menüde yanıp sönünceye kadar basınız.

2. S tuşunu kullanarak kullanıcı menüsünü seçiniz. 1 yanıp
sönerek p[1 görüntülenir.

3. S tuşuna ikinci kez basınız. 80°C değeri görülür ve yanıp
söner (örneğin).

4. [-] veya [+] tuşuna basarak değeri değiştiriniz. Bu örnekte [-]
tuşunu kullanarak 60°C ulaşma.

5. S tuşu ile değerin onaylanması. 1 yanıp sönerek p[1
görüntülenir.

6. Güncel işletme moduna dönmek için > tuşuna 2 kez basınız.

Parametreler p1' den p8' ye p1 gibi aynı şekilde
değiştirilebilir. 2 nci basmaktan sonra, [+] tuşunu istenen
parametreye ulaşmak için kullanınız.

4.2.3. Kurulumcu Seviyesi Parametrelerinin
Değiştirilmesi

p17'den df'ye kadar parametreler sadece bir yetkili profosyonel
tarafından değiştirilmelidir. İstenmeyen ayarları önlemek için, bazı
parametre ayarları sadece özel erişim kodu 0012 girildikten
sonra değiştirilebilir.

DİKKAT

Fabrika ayarı değişiklikleri kazanın çalışma
fonksiyonlerına zarar verebilir.

T001906-B

1x

2x
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1. f tuşuna ve sonrasında [+] tuşuna ard arda ? sembolü menüde
yanıp sönünceye kadar basınız.

2.  tuşunu kullanarak tesisatçı menüsünü seçiniz. c0de
ekranda görünür.

3. Kurulumcu kodunu 0012'ü girmek için [-] veya [+] tuşlarını
kullanınız.

4. S tuşunu kullanarak onaylayınız. 1 yanıp sönerek p[1
görüntülenir.

5. S tuşuna ikinci kez basınız. 80°C değeri görülür ve yanıp
söner (örneğin).

6. [-] veya [+] tuşuna basarak değeri değiştiriniz. Bu örnekte [-]
tuşunu kullanarak 60°C ulaşma.

7. S tuşu ile değerin onaylanması: 1 yanıp sönerek p[1
görüntülenir.

8. Gerekirse, [-] veya [+] tuşlarını kullanıp diğer parametreleri
seçerek ayarlayınız.

9. Güncel işletme moduna dönmek için > tuşuna 2 kez basınız.

Eğer 3 dakika içinde hiçbir tuşa basılmaz ise, kazan işletme
statüsüne döner.

4.2.4. Merkezi ısıtma işletimi için maksimum
ısıtma değerinin ayarlanması

Quinta Pro 45

M Maksimum ısı girişi
F Fabrika ayarı
Q Güç girişi (kW)
R Fan dönüş hızı (rpm)

Quinta Pro 65

M Maksimum ısı girişi
F Fabrika ayarı
Q Güç girişi (kW)
R Fan dönüş hızı (rpm)

Quinta Pro 90

M Maksimum ısı girişi
F Fabrika ayarı
Q Güç girişi (kW)
R Fan dönüş hızı (rpm)

T000819-E

3x

2x

R000072-A
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R000033-A
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R000032-A
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Quinta Pro 115

M Maksimum ısı girişi
F Fabrika ayarı
Q Güç girişi (kW)
R Fan dönüş hızı (rpm)

Isı girişi ile doğalgaz hızı arasındaki ilişkiler için grafiklere bakın.
p17 parametresi kullanılarak hız değiştirilebilir. Bunu yapmak için
aşağıdakileri yapınız:

1. f tuşuna ve sonrasında [+] tuşuna ard arda ? sembolü menüde
yanıp sönünceye kadar basınız.

2. Kurulumcu menüsünü S tuşunu kullanarak seçiniz. c0de
ekranda görünür.

3. Kurulumcu kodunu 0012'ü girmek için [-] veya [+] tuşlarını
kullanınız.

4. S tuşunu kullanarak onaylayınız. 1 yanıp sönerek p[1
görüntülenir.

5. p[17 parametresine gitmek için [+] tuşuna basınız.
6. S tuşunu kullanarak onaylayınız.
7. Örneğin hızı 46'den 50'e arttırmak için [+] tuşuna basınız

(ortak ısıtma çıkışı için grafiklere bakınız).
8. S tuşu ile değerin onaylanması.
9. Güncel işletme moduna dönmek için > tuşuna 2 kez basınız.

R000031-A
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T001628-A

3x

...x
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2x

Quinta Pro 45 - 65 - 90 - 115 4. Kurulum

270412  - 129728-AD 34



4.2.5. Fabrika Ayarlarına Dönme

1. f tuşuna ve sonrasında [+] tuşuna ard arda ? sembolü menüde
yanıp sönünceye kadar basınız.

2. Kurulumcu menüsünü S tuşunu kullanarak seçiniz. c0de
ekranda görünür.

3. Kurulumcu kodunu 0012'ü girmek için [-] veya [+] tuşlarını
kullanınız.

4. S tuşunu kullanarak onaylayınız. 1 yanıp sönerek p[1
görüntülenir.

5. Birkaç kez [+] tuşuna basınız. df yanıp sönerek p[df
görüntülenir.

6. S tuşuna basın. x yanıp sönerek df[x görüntülenir. Bu X'in
dF için güncel değeridir. Bunu tip plakasının üstündeki X'in değeri
ile çek ediniz.

7. Tip plakasında gösterilen X'in değerini [-] veya [+] tuşunu
kullanarak giriniz.

8. S tuşu ile değerin onaylanması. y yanıp sönerek df[y
görüntülenir. Bu dU için Y'nin güncel değeridir. Bunu tip plakasının
üstündeki Y'in değeri ile çek ediniz.

9. Tip plakasında gösterilen Y'in değerini [-] veya [+] tuşunu
kullanarak giriniz.

10.S tuşu ile değerin onaylanması. Fabrika ayarları resetlenir.
11.Ekran geçerli işletme moduna döner.

4.2.6. Otomatik tespitin uygulanması

Bir kontrol PCB'sinin kaldırılmasından sonra, otomatik tespit
uygulanmalıdır. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapınız:

1. f tuşuna ve sonrasında [+] tuşuna ard arda ? sembolü menüde
yanıp sönünceye kadar basınız.

2. Kurulumcu menüsünü S tuşunu kullanarak seçiniz. c0de
ekranda görünür.

3. Kurulumcu kodunu 0012'ü girmek için [-] veya [+] tuşlarını
kullanınız.

4. S tuşunu kullanarak onaylayınız. 1 yanıp sönerek p[1
görüntülenir.

5. Birkaç kez [+] tuşuna basınız. Zd yanıp sönerek p[Zd
görüntülenir.

6. S tuşunu kullanarak onaylayınız. Otomatik tespit tamamlanır.
7. Ekran geçerli işletme moduna döner.

T000820-H

3x

...x

T000445-B

3x

...x
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4.2.7. Manuel modun ayarlanması

Bazı nedenlerden dolayı kazanın manuel işletmeye geçirilmesi
gerekli olabilir. Örneğin, kazan kontrol ünitesi henüz bağlanmamış
ise. Kazan otomatik veya manuel işletmeye E sembolü ile alınabilir.
Bunu yapmak için aşağıdakileri yapınız:

1. f tuşuna ve sonrasında [+] tuşuna ard arda E sembolü menüde
yanıp sönünceye kadar basınız.

2. S tuşuna basınız:
veya
Metin Zv güncel su basıncı ile (sadece dış hava sensörü bağlı
ise). Çıkış suyu sıcaklığı ısıtma eğrisine göre hesaplanır.
veya
Minimum çıkış sıcaklığı değeri.

3. Bu değeri geçici olarak arttırmak için [-] veya [+] tuşuna manuel
işletme konumunda basınız.

4. S tuşu ile değerin onaylanması. Kazan şimdi manuel işletmeye
alınmıştır.

5. Güncel işletme moduna dönmek için > tuşuna 2 kez basınız.T000824-E

2x

2x

bar 
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5 Kontrol ve bakım

5.1 Spesifik bakım operasyonları

Eğer standart bakım işler daha ileri bir bakım veya tamiri gerektirirse
işin doğasınıa göre aşağıdaki yönergelere göre hareket ediniz:

5.1.1. Ateşleme elektrodunu denetleyiniz

1. Ateşleme transformatöründen ateşleme elektrodu kablolarını
çıkarınız.

Ateşleme kablosu ateşleme elektroduna bağlanmıştır ve
çıkarılamayabilir.

2. 2 vidaları sökünüz. Birimleri çıkarınız.
3. tüm toz ve pislikleri bir kumaşla temizleyiniz.
4. Ateşleme elektrodunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.
5. Contaları kontrol ediniz.
6. Parçaları tekrar toplayınız, zara görenleri değiştiriniz.

T002872-A
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5.1.2. Çek valfin yerleştirilmesi

Çek valfi hatalıysa değiştirin veya bakım kitinde varsa kullanın. Bunu
yapmak için aşağıdakileri yapınız:

1. Venturi üzerindeki hava giriş borusunu çıkarınız.
2. Gaz bloğu üzerindeki bağlantıyı gevşetiniz.
3. Fandan elektrik bağlantısını çıkarınız.
4. Gaz bloğundan kabloları çıkarınız.
5. Fanı sökünüz.
6. fan karışırma boynunu komple sökünüz.
7. fan ile karıştırıcı arasındaki çekvalfi değiştirinzi.
8. Yeniden bir araya getirmek için, yukarıdaki olayları tersi bir şekilde

gerçekleştiriniz.

5.1.3. Kazanın montajı

1. Kazanı sökmek için aynı prosedürleri geri uygulayınız.

DİKKAT

Kontrol ve bakım işlemleri sırasında, her zaman kısımlar
üzerinden sökülen contaları yerine koyunuz.

2. Sifonu su ile doldurun.
3. Sifonu yerine geri koyunuz.
4. Ana su valfini dikkatlice açınız, tesisatı doldurunuz, havasını alınız

ve su ile doldurunuz.
5. Su ve gaz tarafında sızıntıları kontrol ediniz.
6. Kazanı tekrar çalıştırınız.

R000342-A
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6 Sorun giderme

6.1 Arıza kodları

Kazan bir elektronik regülasyon ve kontrol birimine sahiptir. Kontrol
sisteminin kalbi, kazanı kontrol eden ve koruyan Comfort Master©

isimli bir mikro işlemcidir. Kazanın içinde herhangi bir yerde bir arıza
tespit edilirse, kazan kilitlenir ve ekran aşağıdaki şekilde arıza kodunu
gösterir:

Yanıp sönen kırmızı bir ekranda:

4 c simgesi
4J simgesi
4 Arıza kodu (örneğin e[01)

Hata kodunun anlamı hata tablosunda verilir. Bunu yapmak için
aşağıdakileri yapınız:

4 Görüntülenen hata kodunu not edin.

Hata kodu problemin türünü hızlı ve doğru bir şekilde takip
etmek ve Remeha tarafından sağlanacak herhangi bir
teknik yardım açısından önemlidir.

4J butonuna 2 saniye basınız. Hata kodu görüntülenmeye
devam ederse, hata tablosunda nedenini arayın ve çözümü
uygulayın.

Ekranda J değil de a görüntülenirse, kazan
kapatılmalı ve arıza sıfırlanmadan önce 10 saniye sonra
yeniden açılmalıdır.

Hata
Kodu

Açıklama Olası sebepler Kontrol/çözüm

e[00 Depolama birimi PSU
parametresi bulunamadı 4 Kötü bağlantı 4 Kabloları kontrol ediniz

e[01 Güvenlik parametreleri
yalnış

4 Kötü bağlantı
4 PSU arızalı

4 Kabloları kontrol ediniz
4 PSU öğesini değiştirin

e[02 Akış sıcaklığı sensörü
kısa devre yaptı

4 Kötü bağlantı
4 Sensör arızalı
4 Sensör yok veya yanlış

bağlanmış

4 Kabloları kontrol ediniz
4 Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunuz
4 Sensörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz
4 Gerekirse sensörü değiştiriniz

e[03 Akış sıcaklığı
sensöründe açık devre

4 Kötü bağlantı
4 Sensör arızalı
4 Sensör yok veya yanlış

bağlanmış

4 Kabloları kontrol ediniz
4 Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunuz
4 Sensörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz
4 Gerekirse sensörü değiştiriniz
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Hata
Kodu

Açıklama Olası sebepler Kontrol/çözüm

e[04
e[05

Isı eşanjörünün sıcaklığı
çok düşük
Eşanjör sıcaklığı çok
yüksek

4 Kötü bağlantı
4 Sensör arızalı
4 Sensör yok veya yanlış

bağlanmış
4 Devirdaim yok

4 Kabloları kontrol ediniz
4 Gerekirse sensörü değiştiriniz
4 Isıtma sistemi içinde havayı açığa çıkarmak
4 Sirkülasyonu kontrol ediniz (yön, pompa ve vanalar)
4 Su basıncını kontrol ediniz
4 Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunuz
4 Sensörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz
4 Isıtma eşanjörünün temizliğini kontrol ediniz
4 Parametrenin p35 doğru ayarlandığını kontrol

edin

e[06 Dönüş sıcaklığı sensörü
kısa devre yaptı

4 Kötü bağlantı
4 Sensör arızalı
4 Sensör yok veya yanlış

bağlanmış

4 Kabloları kontrol ediniz
4 Sensörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz
4 Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunuz

e[07 Dönüş sıcaklığı
sensöründe açık devre

4 Kötü bağlantı
4 Sensör arızalı
4 Sensör yok veya yanlış

bağlanmış

4 Kabloları kontrol ediniz
4 Sensörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz
4 Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunuz

e[08
e[09

Dönüş suyu sıcaklığı çok
düşük
Dönüş suyu sıcaklığı çok
yüksek

4 Kötü bağlantı
4 Sensör arızalı
4 Sensör yok veya yanlış

bağlanmış
4 Devirdaim yok

4 Kabloları kontrol ediniz
4 Gerekirse sensörü değiştiriniz
4 Isıtma sistemi içinde havayı açığa çıkarmak
4 Sirkülasyonu kontrol ediniz (yön, pompa ve vanalar)
4 Su basıncını kontrol ediniz
4 Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunuz
4 Sensörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz
4 Isıtma eşanjörünün temizliğini kontrol ediniz
4 Parametrenin p35 doğru ayarlandığını kontrol

edin

e[10
e[11

Gidiş ve dönüş suyu
sıcaklıkları farkı çok
yüksek

4 Sensör arızalı
4 Sensör yok veya yanlış

bağlanmış
4 Devirdaim yok

4 Gerekirse sensörü değiştiriniz
4 Isıtma sistemi içinde havayı açığa çıkarmak
4 Sirkülasyonu kontrol ediniz (yön, pompa ve vanalar)
4 Su basıncını kontrol ediniz
4 Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunuz
4 Sensörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz
4 Isıtma eşanjörünün temizliğini kontrol ediniz
4 Isıtma pompasının düzgün çalışıp çalışmadığını

kontrol ediniz
4 Parametrenin p35 doğru ayarlandığını kontrol

edin

e[12

Isı eşanjörünün sıcaklığı
normal aralığın üstünde
(yüksek limitli termostat
STB)

4 Kötü bağlantı
4 Sensör arızalı
4 Sensör yok veya yanlış

bağlanmış
4 Devirdaim yok

4 Kabloları kontrol ediniz
4 Gerekirse sensörü değiştiriniz
4 Isıtma sistemi içinde havayı açığa çıkarmak
4 Sirkülasyonu kontrol ediniz (yön, pompa ve vanalar)
4 Su basıncını kontrol ediniz
4 Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunuz
4 Sensörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz
4 Isıtma eşanjörünün temizliğini kontrol ediniz
4 Parametrenin p35 doğru ayarlandığını kontrol

edin
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Hata
Kodu

Açıklama Olası sebepler Kontrol/çözüm

e[14 5  brülör çalışmaya
başlama hatası

4 İyonizasyon arkı olmayışı

4 Ateşleme transformatörünün kablolarını kontrol
edin

4 İyonizasyon/ateşleme elektrodunu kontrol ediniz
4 Topraklamada kopma olup olmadığını kontrol edin
4 Brülör setinin durumunu kontrol edin
4 Topraklamayı kontrol ediniz
4 Arızalı SU PCB'si

4 İyonizasyon arkı
mevcudiyeti fakat alev
oluşumu yok

4 Gazı havayı atmak için açınız
4 Gaz valfinin tamamen açık olduğunu kontrol ediniz
4 Gaz ayarları
4 Gaz valfi ayarlarını ve çalışmasını kontrol ediniz
4 Hava giriş ve gaz tahliye kanallarının kapalı

olmadığından emin olunuz
4 Gaz valfi kablolarını kontrol ediniz
4 Arızalı SU PCB'si

4 Alev mevcut fakat yetersiz
iyonizasyon (<3µA)

4 Gaz valfinin tamamen açık olduğunu kontrol ediniz
4 Gaz ayarları
4 İyonizasyon/ateşleme elektrodunu kontrol ediniz
4 Topraklamayı kontrol ediniz
4 İyonizasyon/ateşleme elektrodu bağlantısını

kontrol ediniz

e[16 Sahte alev sinyali

4 Alev oluşmadığında
iyonizasyon akımı mevcut

4 Ateşleme transformatörü
arızalı

4 Gaz valfi arızalı
4 Brülör çok sıcak kalır:

CO2 çok fazla

4 İyonizasyon/ateşleme elektrodunu kontrol ediniz
4 Gaz valfini kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz
4 CO2 ayarlayınız

e[17 Gaz valfinde problem SU
PCB

4 Kötü bağlantı
4 Arızalı SU PCB

4 Kabloları kontrol ediniz
4 SU PCB kontrol edin gerekirse değiştirin

e[34 Fan arızası 4 Kötü bağlantı
4 Fan arızalı

4 Kabloları kontrol ediniz
4 Fanı gerekirse değiştirin
4 Baca bağlantısında yeterli çekim olup olmadığını

kontrol ediniz

e[35 Akış ve dönüş ters

4 Kötü bağlantı
4 Sensör arızalı
4 Sensör yok veya yanlış

bağlanmış
4 Su sirkülasyon yönü ters

4 Gerekirse sensörü değiştiriniz
4 Sirkülasyonu kontrol ediniz (yön, pompa ve vanalar)
4 Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunuz
4 Sensörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz

e[36 5x Alev yok 4 İyonizasyon akımı yok

4 Gazı havayı atmak için açınız
4 Gaz valfinin tamamen açık olduğunu kontrol ediniz
4 Gaz ayarları
4 Gaz valfi ayarlarını ve çalışmasını kontrol ediniz
4 Hava giriş ve gaz tahliye kanallarının kapalı

olmadığından emin olunuz
4 baca gazının resirküle olmadığını kontrol ediniz

e[37 SU PCB ile iletişim hatası 4 Kötü bağlantı 4 SU PCB'nin PCU PCB'ye doğru yerleştirilip
yerleştirilmediğini kontrol edin
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Hata
Kodu

Açıklama Olası sebepler Kontrol/çözüm

e[38 SCU PCB ile iletişim
hatası

4 Kötü bağlantı
4 Arızalı SCU PCB

4 Kabloları kontrol ediniz
4 SCU PCB'yi değiştirin

e[39 Kilitli modda girişi kapatın

4 Kötü bağlantı
4 Harici neden
4 Parametre yalnış

ayarlanmış

4 Kabloları kontrol ediniz
4 Harici sebepleri kontrol ediniz
4 Parametreleri kontrol ediniz

e[40 HRU/URC ünite test
hatası

4 Kötü bağlantı
4 Harici neden
4 Parametre yalnış

ayarlanmış

4 Kabloları kontrol ediniz
4 Harici sebepleri kontrol ediniz
4 Parametreleri kontrol ediniz

6.2 Kapanma ve kilitlenmeler

6.2.1. Çalışmanın kesilmesi

Bloklama şartları, çeşitli başlatma çalışmalarından sonra hala
mevcutsa, kazan kilitlenme moduna geçer (arıza). Kazan, ancak
kilitlenme nedenleri ortadan kalktıktan ve > tuşuna bastıktan
sonra yeniden başlatılabilir.

6.2.2. Kilitlenme

(Geçici) bloklama modu, sıra dışı bir durumun neden olduğu kazan
çalışma işlevidir. Bu durumda, ekranda bloklama kodu görünür (kod
5t[9). Kazan kontrolü birkaç kez yeniden başlatmayı dener.
Bloklama koşulları ortadan kalktığında, kazan yeniden çalışmaya
başlar. Kapatma kodları aşağıdaki gibi silinebilir:

1. f tuşuna iki kez eş zamanlı basınız.
2. S tuşuna basarak onaylayın. Kapatma kodu 9 ile dönüşümlü

olarak 5t görüntülenir.
3. [+] tuşuna basın. 5v ekranda görünür.

T001632-B
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Blokaj sebebi ortadan kaldırıldığında, kazan otomatik
olarak tekrar çalışmaya başlar..

Kapatma
kodu

Açıklama Olası sebepler Kontrol/çözüm

5v[0 Parametre hatası 4 PSU PCB de parametre
hatası

4 df ve dV öğelerini sıfırlayın
4 Recom ile parametreleri geri yükleyin

5v[1 Maksimum akış sıcaklığı
aşıldı

4 Sirkülasyon yok veya
yetersiz

4 Sirkülasyonu kontrol ediniz (yön, pompa ve
vanalar)

4 Isıtma talebinin nedenleri

5v[2 Maksimum akış sıcaklığı
artışı aşıldı

4 Sirkülasyon yok veya
yetersiz

4 Sensör hatası

4 Sirkülasyonu kontrol ediniz (yön, pompa ve
vanalar)

4 Su basıncını kontrol ediniz
4 Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunuz
4 Sensörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz
4 Isıtma eşanjörünün temizliğini kontrol ediniz

5v[7 Gidiş ve dönüş sıcaklığındaki
maksimum fark aşıldı

4 Sirkülasyon yok veya
yetersiz

4 Sensör hatası

4 Sirkülasyonu kontrol ediniz (yön, pompa ve
vanalar)

4 Su basıncını kontrol ediniz
4 Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunuz
4 Sensörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz
4 Isıtma eşanjörünün temizliğini kontrol ediniz

5v[8 Tahliye yok sinyali
4 Harici neden
4 Parametre hatası
4 Kötü bağlantı

4 Harici sebepleri kontrol ediniz
4 Parametreleri kontrol ediniz
4 Kabloları kontrol ediniz

5v[9
Faz ve şebeke elektriği
beslemesinin yapısının
karışması

4 Şebeke elektriği yanlış
bağlanmış

4 Dalgalı veya 2 fazlı ağ

4 Fazı ve nötrü tersine çevirin
4 p43 parametresini 0 olarak ayarlayın

5v[10 Kapatma girişi açık
4 Harici neden
4 Parametre hatası
4 Kötü bağlantı

4 Harici sebepleri kontrol ediniz
4 Parametreleri kontrol ediniz
4 Kabloları kontrol ediniz

5v[11 Kapatma girişi etkin veya
donma koruma etkin

4 Harici neden
4 Parametre hatası
4 Kötü bağlantı

4 Harici sebepleri kontrol ediniz
4 Parametreleri kontrol ediniz
4 Kabloları kontrol ediniz

5v[13 SCU PCB ile iletişim hatası
4 BUS ile kötü bağlantı
4 SCU PCB kazan

üzerinde kurulu değil

4 Kabloları kontrol ediniz
4 Otomatik tespiti gerçekleştirin

5v[14 Su basıncı çok düşük 4 Su basıncı çok düşük
4 Su basıncını kontrol ediniz
4 Kazanı ve tesisatı su ile doldurunuz

5v[15 Gaz basıncı çok düşük

4 Sirkülasyon yok veya
yetersiz

4 SCU PCB yi devreye
sokarak Gps gaz
basıncında yalnış
ayarlama

4 Gaz valfinin tamamen açık olduğunu kontrol
ediniz

4 Gaz ayarları
4 Gaz basıncı Gps kontrol sisteminin doğru

takılıp takılmadığını kontrol ediniz
4 Gaz basıncı Gps kontrol sistemini gerekirse

yeniden takınız

5v[16 (1) Konfigürasyon arızası veya
SU PCB'nin tanınmaması

4 Bu kazan için yalnış SU
PCB 4 SU PCB'yi tekrar yerine koyunuz

5v[17 (1)
Konfigürasyon arızası veya
varsayılan parametre tablosu
yanlış

4 PCU PCB de parametre
hatası 4 PCU PCB'yi tekrar yerine koyunuz

5v[18 (1) Konfigürasyon arızası veya
PSU PCB'nin tanınmaması

4 Bu kazan için yalnış
PCU PCB 4 PCU PCB'yi tekrar yerine koyunuz

(1) Bu kilitlenmeler arıza hafızasında depolanmaz
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Kapatma
kodu

Açıklama Olası sebepler Kontrol/çözüm

5v[19 (1)
Konfigürasyon arızası veya
df-dV parametreleri
bilinmiyor

 4 df ve dV öğelerini sıfırlayın

5v[20 (1) Konfigürasyon prosedürü
etkin

4 Kazanı açtıktan sonra
kısa bir süre için etkin 4 Herhangi bir işlem gerekli değil

5v[21 SU PCB ile iletişim hatası 4 Kötü bağlantı 4 PCU PCB'nin SU PCB'ye doğru yerleştirilip
yerleştirilmediğini kontrol edin

5v[22 Çalışma esnasında alev
oluşmaması 4 İyonizasyon akımı yok

4 Gazı havayı atmak için açınız
4 Gaz valfinin tamamen açık olduğunu kontrol

ediniz
4 Gaz ayarları
4 Gaz valfi ayarlarını ve çalışmasını kontrol

ediniz
4 Hava giriş ve gaz tahliye kanallarının kapalı

olmadığından emin olunuz
4 baca gazının resirküle olmadığını kontrol ediniz

5v[25 SU PCB üzerinde iç hata  4 SU PCB'yi tekrar yerine koyunuz
(1) Bu kilitlenmeler arıza hafızasında depolanmaz

6.3 Hata hafızası

Kazan kumandası hata hafıza kartı ile donatılmıştır. 16 hatalar hafıza
da depoa edilir.

Hata kodlarına ilave olarak, aşağıdaki diğer datalar kaydedilir:

4 Hatanın tekrar sayısı:  (MK[xx).
4 Kazan işletim modu seçildi (5t[xx).
4 t1[xx gidiş sıcaklığı ve t2[xx dönüş sıcaklığı hata

oluştuğunda.
Hata hafılzarını görmek için, 0012 giriş kodunu girmeniz gerekir.
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6.3.1. Hafızaya alınan hataların okunması

1. f tuşuna ve sonrasında [+] tuşuna ard arda c sembolü menüde
yanıp sönünceye kadar basınız.

2. Kurulumcu menüsünü S tuşunu kullanarak seçiniz. c0de
ekranda görünür.

3. Kurulumcu kodunu 0012'ü girmek için [-] veya [+] tuşlarını
kullanınız.

4. S tuşuna basın. er[xx ekranda görünür.
5. [-] veya [+] butonlarına basarak hata veya kapatma listesi

görüntülenir.
6. S tuşunu kullanarak onaylayınız. xx yanıp sönerek

er[xx görüntülenir  = Oluşan son hata. Örneğin K2 .
7. [-] veya [+] butonlarını kullanarak hataları veya kapanmaları

listeleyin.
8. S butonu ile hata veya apanma detaylarını inceleyin.
9. [-] veya [+] butonları ile aşağıdaki bilgileri görüntüleyin:
M[1  = Hatanın tekrar sayısı.

hr  = Çalışma saat sayısı.

5t  = Durum.

5v  = Alt statüler.

t1  = Çıkış suyu sıcaklığı  ºF/ºC.

t"  = Dönüş sıcaklığı  ºF/ºC.

t3  = Tesisat sıcaklığı  ºF/ºC.

t4  = Dış hava sıcaklığı  ºF/ºC (Sadece dış hava sensörü ile).

t5  = Solar sistem sıcaklığı ºF/ºC.

5p  = İç ayar noktası  ºF/ºC.

fl  = İyonizasyon akımı (µA).

Mf  = rpm (devir/dk) olarak fan sürati.

pr  = Su basıncı  psig/bar.

p;  = Oransal ısıl güç (%).
10.> butonu ile görüntü döngüsünü durdurun. xx yanıp

sönerek er[xx görüntülenir = Oluşan son hata.
11.[-] veya [+] butonlarını kullanarak hataları veya kapanmaları

listeleyin.
12.Arıza listesini veya kapatma listesini görüntülemek için >

tuşuna basın.
13.2 butonuna > defa basarak hafıza hata bölümnden çıkın.

T001530-B
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6.3.2. Hata ekranının silinmesi

1. f tuşuna ve sonrasında [+] tuşuna ard arda c sembolü menüde
yanıp sönünceye kadar basınız.

2. Kurulumcu menüsünü S tuşunu kullanarak seçiniz. c0de
ekranda görünür.

3. Kurulumcu kodunu 0012'ü girmek için [-] veya [+] tuşlarını
kullanınız.

4. S tuşuna basın. er[xx ekranda görünür.
5. [-] veya [+] butonlarına basarak hata veya kapatma listesi

görüntülenir.
6. S tuşunu kullanarak onaylayınız. xx yanıp sönerek

er[xx görüntülenir.
7. er[cl ekranda görülünceye kadar birkaç kez [+] tuşuna

basınız.
8. S tuşuna basın. 0 yanıp sönerek cl[0 görüntülenir.
9. Değeri 1 olarak değiştirmek için [+] tuşuna basın.
10.Hata hafızasından hataları silmek için S tuşuna basın..
11.3 butonuna > defa basarak hafıza hata bölümnden çıkın.
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