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3. DEVREYE ALMA AYARLARI (UYGULAMACI) 
Burada yazan ayarlar yetkili servis veya uygulamacı tarafından yapılmalıdır. Devreye alım 
işlemlerinin yapacak servis elektrik ve havalandırma uygulamalarında tecrübeli olması 
gerekmektedir. Devreye alım işlemlerinden sonra kullanıcıya eğitim verilmelidir. 

 

3.1. Elektrik Kablo Kesit ve Bağlantıları 
Isı geri kazanım cihazı modeline göre farklı kablolama ihtiyaçları bulunmaktadır. Cihaz üzerinde 
bulunan donanımlara göre uygun kablo numaraları aşağıda bulunan şemadan seçilir. Kablo 
numarasına uygun gelen model numarasındaki kablo kesiti seçilir. 

 

Kablo kesiti cihaz üzerinde yazan üretim etiketindeki güç ve besleme kaynağına olan 
uzaklığına bağlı kalarak kesin kablo kesiti kontrol edilmelidir. 

 

 

Isı Geri Kazanım Kablo Şeması 

 

 

 

Kablo No Açıklama Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
W1 Ana Beleme 3 x 2.5mm2 3 x 2.5mm2 3 x 2.5mm2 3 x 2.5mm2 3 x 2.5mm2
W2 Aspiratör Fan 2 x 1.5mm2 2 x 1.5mm2 2 x 1.5mm2 2 x 1.5mm2 2 x 1.5mm2
W3 Vantilatör Fan 2 x 1.5mm2 2 x 1.5mm2 2 x 1.5mm2 2 x 1.5mm2 2 x 1.5mm2
W4 Kontrol Çıkışları - 4 x 0,75mm2 3 x 0,75mm2 3 x 0,75mm2 3 x 0,75mm2
W5 Oda Paneli 4 x 0,22mm2 4 x 0,22mm2 4 x 0,22mm2 4 x 0,22mm2 4 x 0,22mm2
W6 BMS Haberleşme 2 x 0,22mm2 2 x 0,22mm2 2 x 0,22mm2 2 x 0,22mm2 2 x 0,22mm2
W7 Kontrol Girişleri - 2 x 0,75mm2 - 2 x 0,22mm2 2 x 0,22mm2
W8 Ek Donanım Harici Besleme - 5 x 2.5 mm2 - 5 x 2.5 mm2 3 x 2,5mm2

Not:
* Kablo kesitleri maksimum kat dağıtım panosu baz alınarak 50m üzerinden verilmiştir.
* W2 ve W3 kabloları fabrikada IGK imalatta iken çekilmektedir. Sahada çekilme işlemi gerekmemektedir.
* W8 ek donanım olduğu için kesin güç tüketimi üretim etiketine bakılarak uygun kesitte kabloçekilmelidir.

Kablo Kesit Tablosu

Mahal 

Tavan Arası Isı Geri Kazanım Cihazı Ek Isıtıcı 
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3.2. Oda Panel Montaj 
Oda paneli, dokunmatik renkli ekranı, fonksiyon tuşu ve durum ledlerine sahip oda içi sıcaklık 
sensörü bulunan bir kullanıcı  arayüzüdür. Bu panel üzerinden tüm kontrol işlemleri yapılmakta 
ve gözlemlenebilmektedir. Renkli dokunmatik ekranı ve dahili oda sıcaklık sensöründen dolayı 
montaj konumu ve yerden yüksekliği önemlidir. Aşağıdaki resimde belirtildiği gibi panel oda 
içerisine konumlandırılarak montajı yapılır. 

 

Kullanıcı konforu için yerden 
yükseklik montaj mesafesine dikkat 

edilmelidir. Aksi takdirde kullanıcı ekranı 
görebilmek için zorlanacak ve dokunmatik 
ekran kullanımı zorlaşacaktır. Bundan ötürü 
Oda Paneli yerden minimum 140cm 
yüksekliğe monte edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Oda Panel Kablo Bağlantısı 
Oda paneli kontrol kartı ile haberleşerek, kullanıcı işlemlerini, oda sıcaklığını ve uyarılar gibi 
işlemleri bildirir. Oda paneline kontrol kartından kablo çekilecektir. Çekilecek olan kablo W5 
numarası ile bilgiler 3.1. Elektrik Kablo Kesit ve Bağlantılar başlığı altında mevcuttur. 

Oda Paneli ve Kontrol Kartı üzerinde bulunan kablo bağlantı terminallerinde “Panel” 
etiketli “W,X,Y,Z” yazan 4 adet terminale bağlantılara yapılır. Oda Panel ve Kontrol Kartı 

üzerinde terminal isimleri bire bir bağlandığından emin olun. Kablo kesitleri terminal bağlantı 
kesitinden büyük olmamalıdır. 
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3.4. Servis Ayarları 
Bu ayarların yapılabilmesi için Oda Paneli servis moduna alınması gerekmektedir. Servis modu 
için aşağıdaki işlem adımları yapılır. Oda Paneli üzerinde bulunan fonksiyon tuşuna ana ekranda 
iken 15sn basılı tutularak Servis moduna geçirilir. Ana menüde Servis butonu gözükür burdan 
Servis Menüsü ne geçiş sağlanarak işlemler yapılabilir. 

 

 

 

3.4.1. Fan Kapasite Ayarları 
Fanların çalışma esnasında kapasitesi, kanal kesit farklılıkları ve menfezlerden oluşturduğu 
hava sesini optimize ederek konfor şartını yakalatmak için kullanılan ayardır. Fan seçim 
eğrisinde bulunan minimum ve maksimum kapasite ayarı göz önünde bulundurularak bu ayar 
yapılmalıdır. Yapılan bu ayar kullanıcıyı kademe kısıtlaması yapmaksızın konforlu kullanıma 
izin vermektedir. Çalışma mantığında Kademe 1 minimum Kademe 6 maksimum çalışma 
oranları % olarak ayarlanır. Kullanıcı ekranında 6 kademe olan fan bu ayarlanan minimum ve 
maksimum aralıkta 6 kademede çalışmaya devam eder.  

 

 

 

 

15sn 

Ekrandan sırası ile Fonksiyon 
Tuşu 15sn > Servis > Fan Yüzdesi 
adımları takip edilir. ASP yazan 
yerde bulunan aspiratör fan 
kademe butona “Kademe 1” ve 
“Kademe 6” basarak çalışma 
kapasite oranı girilir. Kademe 1 
minimum Kademe 6 maksimum 
kapasiteyi gösterir. Aynı 
uygulama aşağıda VNT yazan 
vantilatör fanı içinde yapılır. 
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3.4.2. Filtre Kirli Zaman Ayarları 
Filtre kirli sensörü bulunmayan uygulamalarda çalışma zamanına bağlı olarak uyarı üreterek 
kullanıcıyı bilgilendirmek için kullanılan ayardır. Bu sayede kullanıcıya filtre bakımları için 
servis çağırma planlaması yapma imkânı sunar. Filtre kirli uyarıları ana ekranda uyarı sembolü 
ile gösterilmekte ve raporlar ekranında başlama ve bitiş tarihleri ile kaydedilmektedir. 

 

3.4.3. BMS Port Ayarları 
Bina yönetim sistemi bulunan yerlerde cihaz bağlantı ayarlarının yapıldığı kısımdır. Bu ayarlar 
yapılarak kullanılan BMS bağlantısı ile cihaz çalışma modları görülebilir, değiştirilebilir ve 
uyarılara uzaktan erişime açılmış olunur.  

 

 

No Adı Adres Çarpan Erişim
1 Çalıma Modu Seçimi 100 1 R/W
2 Çalışma Sıcaklık Ayarı 101 0,1 R/W
3 Oda Panel Sıcaklık Değeri 102 0,1 R
4 Kanal Sıcaklık Değeri 103 0,1 R
5 Taze Hava Sıcaklık Değeri 104 0,1 R
6 Alarm Sayısı 105 1 R

Haberleşme standartı
Register Okuma:
Register Yazma:

Modbus RTU
0x03
0x06

Ekrandan sırası ile Fonksiyon 
Tuşu 15sn > Servis > Filtre 
adımları takip edilir. Aktif 
yazısının üzerine basılarak aktif 
edilen ayar +,- butonları ile Gün 
Sayısı girilir. Tamam butonuna 
basarak işlem bitirilir. Gün Sayısı 
dolarak filtre uyarısı verildiğinde 
buraya gelerek Reset butonuna 
basılarak uyarı durdurulur ve 
gün sayması tekrar başlatılmış 
olunur. 
 

Ekrandan sırası ile Fonksiyon 
Tuşu 15sn > Servis > BMS Port 
adımları takip edilir. Cihaz Slave 
adresi +,- butonları ile girilir. 
Haberleşme bant hızı ve parity 
butonlarına basarak uygun 
ayarlar yapılır. Tamam 
butonuna basılarak işlem 
bitirilir. 
 


