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ALDAPOOL MĐNĐ Havuz  Nem Alma Cihazı 

Standart tipte imal edilen ALDAPOOL MĐNĐ Havuz nem alma Cihazları tek fanlı, Portatif, 
tekerlekli paket tip (KOMPAKT) Nem alma cihazı olarak imal edilirler.Đsteğe bağlı olarak kısa bir 
üfleme kanalı ve taze hava kanalı bağlanabilir. Aldapool mini nem alma cihazı; ortamdan rutubetli 
havayı alarak evaporatörde yoğuşturur. Daha sonra kondenseri üzerinden üfleyerek kurutulmuş 
olarak mahale sevk eder. Sistem hareketli olduğundan havuz veya nemli mahal içersinde istenilen 
yere taşınabilir.Yüksek nem alma kapasitesi ve kurutma özelliğine sahip olan cihaz  asgari seviyede 
bakım gerektirir.  
 
 
 
 
Standart tek tipte imal edilen ALDAPOOL MĐNĐ nem alma cihazları  nem alma kurutma ve 
havalandırma için gerekli bütün elemanları bünyesinde ihtiva etmektedir. Bu elemanlar ve 
özellikleri şöyledir: 
 
1. Ana Gövde: Uygun kalınlık ve evsafta galveniz sactan mamul olup titreşimi önlemek ve azami 

mukavemeti sağlamak amacıyla ince sac tekniğinin gerektirdiği şekilde dizayn edilmiştir. Đçi 
havuz ortamında bulunan clora karşı Epoksi boya ile dışı pas ve harici tesirlere karşı özel 
eloktrostatik toz boya ile boyanmış olup panel arası ses ve ısıya karşı izole edilmiştir. 
 

2. PANCURLAR: PVC malzemeden enjeksiyon pres ile basılan pancurlar dekoratif ve hava 
akışının yönlendirilmesi amacı ile üretilmiştir. Emiş pancurları arkasında temizlenebilir bir filtre 
mevcuttur.Pancurlar cihazın genel bakımının rahatlıkla yapılabilmesi ve filtrelerin zaman zaman 
temizlenebilmesini temin etmek maksadıyla kızaklı ve kolaylıkla sökülebilir.Açılır heriki yan 
pancur kapağı  gövdeye sac vidası ile bağlanmıştır. 

 
3. YOĞUŞTURUCU BATARYA (EVAPORATÖR): Termostatik genleşme valfinden çıkan sıvı 

soğutucu akışkanı alçak basınç ve sıcaklıkta serpantinlerden geçerken buharlaştırarak üzerinden 
geçen havayı çiğ noktasına kadar soğutarak içindeki nemi yoğuşturan elemanlardır. Bakır boru 
üzerine alüminyum kanatların hidrolik tespit metodu ile otomatik makinada 2,1-3,2mm hatve ile 
dizilme ve mezkur boruların özel tip bakır dirseklerle gümüş kaynaklı olarak irtibatlanması ile 
vücuda getirilmiş batarya optimum alın sathına haiz olup maksimum ısı geçirgenliği 
sağlar.Clora karşı özel olarak eloksal kaplama yapılmaktadır   
.  

 
4. KURUTUCU BATARYA (Hava Soğutmalı Kondenser): Bakır boru üzerine alüminyum 

kanatların uygun hatvelerle dizilip bakır boruların özel tezgahta şişirilmesiyle elde edilen 
kondenserler yüksek verime sahiptirler .Clora karşı eloksal kaplanmıştır.Evoparatörde nemini 
kaybeden mahal havası ile gerekli taze havanın ısıtılması ve kurutulması için ısı pompası olarak 
çalışırlar ve refrigerantin yoğuşturulmasını sağlarlar. 

 
 
 
5. VANTĐLATÖR: Bataryaların statik basınç kaybını karşılayacak ve cihaza bir hava kanalının 

tatbiki halinde havayı dağıtabilecek toplam basınçta statik ve dinamik balanslı, kanatları öne 
eğimli çift emişli radyal vantilatör, Rotor tamamen sessiz bir motora direkt olarak akuple 
edilmiştir. Vantilatör ses ve titreşimine karşı özel rulmanlı yatakları lastik bilezikler içine 
yerleştirilmiştir.   

TEKNĐK ÖZELLĐKLER 
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6. HERMETĐK SOĞUTMA KOMPRESÖRÜ: Evaporatörde buharlaşarak soğutma işlemini 

tamamlamış olan alçak basınçtaki soğutucu akışkanı (R22 veya R 407C) soğuk gaz halinde emer 
ve sıkıştırarak yüksek basınçta kızgın gaz halinde kondansere basar. 
Soğutma alanında ün yapmış Bristol, Tecumseh, Manerop veya Copeland marka hermetik 
pistonlu ,rotatif, veya scroll  kompresörler güvenilir ve uzun ömürlü olup sessiz çalışırlar. 
Hermetik kompresörlerde yağ şarjını kompresörün ömrü boyunca değiştirmeye gerek yoktur.  
 Kompresörler gövde içerisinde özel titreşim takozları üzerinde ve titreşim yutucu absorber boru 
elemanları vasıtasıyla monte edilmiş olduğundan her türlü titreşimin cihaza intikal etmesi 
önlenmiştir.  

      Kompresörler yüksüz yol alma ve aşırı akım röleleriyle korunmuş olup, gerekli şebeke cereyanı                                          
230 V/1 faz /50 Hz dir. 

 
DĐKKAT 

Şehir şebeke cereyanındaki değişikliklerden (- %10) veya fazlar arası değişikliklerde (- %3) 
sisteme regulator veya özel koruyucu röleler konulması gerekmektedir.Bu yüzden Elektrik 
motoru yanmaları garanti kapsamı dışındadır.  

 
 

7. HAVA FĐLTRESĐ: Filtre elemanı düşük dahili rezistans yüksek temizleme tesiri ve 1,5-2 m/sn 
hava hızlarında geniş toz tutma kapasitesine haizdir. Kirlenen filtrelerin birkaç kere silkeleme ve 
basınçlı hava ile temizleme veya elektrik süpürgesi ile vakumlama ameliyesinden sonar her 6 
ayda bir yenisi ile değiştirilmesi gerekir. 

 
8. SOĞUTMA DEVRESĐ ELEMANLARI:  
 

Drier: Freon gazı içindeki rutubeti alır. Sıvı hattı üzerinde rekor bağlantılıdır. 
 
Termostatik Expansion Valf: Evaporatör girişinde yüksek basınçtaki sıvı akışkanı sabit 
entalpide genişleterek sıcaklığını düşürür. Emiş devresi üzerine monte edilmiş bulb vasıtasıyla 
superheati kontrol ederek soğutucuya giren soğutucu akışkan miktarını dolayısıyla soğutucu ısı 
kapasitesini ayarlar. 
 
 
Alçak Yüksek Basınç Presostatı: Kompresörün emme ve basma tarafındaki alçak ve yüksek 
basınçların herhangi bir durumda istenilen alt ve üst sınırların dışına çıkmasını önleyerek daima 
emme sınırları içinde kalmasını sağlar. 
 
Likit Vanası: Vakuma alma olanağı sağlayan dolayısıyla devredeki arızalı parçaları gaz 
kaçırmadan değiştirme olanağı sağlar. Likit devresi üzerinde bulunur. 

 
Kompresör Emme Ve Basma Vanaları: Kompresör emme ve basma devrelerine monte 
edilmiştir. Kompresörün emme ve basma basınçlarını ölçmek için 1/4” rakorlara haiz olup 
kompresörün arızalanması halinde sistemin emiş ve basma borularını kapatarak hava almasına 
engel olur. 
Vanaların siti ileri sürüldüğünde devreyi kapar, tamamen geri çekildiğinde 1/4” rakorları 
kapatarak sistemin hava almadan manometre takımı bağlanmasını sağlar.Ayrıca emme ve basma 
boruları üzerinde birer adet manometre bağlama süpapları mevcuttur. 
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NSTRUCTI 
ST”DF 
 
TAŞIMA : 
 
ALDAPOOL Havuz nem alma cihazları Forklift veya direct kaldırmada kuşak halat ile 
taşınmalıdır. Cihazın boyasının çizilmemesi için kuşak halat ile arasına yumuşak malzeme 
(Styrofhor, karton veya bez.) konulmasında yarar vardır. 
Kaldırma sırasında ağırlık ortalanmalıdır. Yatay taşıma için cihaz paletli çekiciler üzerine 
kaymayacak şekilde oturtulmalıdır. 
Yatay ve dikey taşımada cihaz asla yan veya baş aşağı taşınmamalıdır, aksi halde kompresör 
zarar görür. 

 
 
 
DEPOLAMA : 
Comformatic cihazının bina inşaatı sırasında uzun bir süre beklemesi gerekiyor ise üzerindeki 
streç açılarak hava alacak şekilde karton veya muşanba ile örtülmelidir. Muhafaza edilen yer 
rutubetli ise yeterli bir hava sağlanması gereki, aksi takdirde küflenmeler oluşur. 
Cihazın üzerine basılması önlenmelidir. 
 
   
YERLEŞTĐRME : 
 
1. ALDAPOOL MĐNĐ cihazları sağlam bir zemin üzerinede bulunmalıdır. Soğutucu batarya 

tavasında su birikiminin önlenmesi için meğil durumu mümkün olduğu sürece direnaj 
çıkışına doğru olmalıdır cihazın terazili bir yerde olduğu  kontrol edilmelidir. Yoğuşma 
tavası çıkışına Sifon konulmalıdır.En yakın gidere bağlanmalıdır. 

 
 

MONTAJ TALĐMATI 
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2. Cihaza kanal bağlanacak ise bağlantıları elastik bağlantılar ile yapılmalıdır.Bunu sebebi 

cihazda oluşabilecek herhangi bir  titreşimin tesisata iletilmemesi içindir. Cihaz üzerindeki 
flanş ile kanal arasına konulan esnek bağlantı uzunluğu esnek bağlantının açılmış 
uzunluğunun %75i olmalıdır. Flanş eksenleri aynı olmalıdır. Kanal ağırlığı cihaza 
taşıtılmamalıdır.  

 
 
 
 
 

3. Cihaza taze hava bağlantısı yapılabilmesi için pencere ve kapı gibi dış hava tertibatı olacak 
yerlere konulmalıdır. .  

 
4. Cihazın, mevcutsa bir teknisyen aksi takdirde belli bir eleman tarafından çalıştırılması 

tavsiye edilir. Ortam nemi Higrostatta  ayarlanan neme geldiğinde higrostat, kompresörü 
devre dışı bırakır. 

 
 

ĐŞLETMEYE ALMA 
 
Cihazın çalıştırılabilmesi için gerekli kesitte antigron kablo ile 230V/1faz/50Hz şebeke cereyanının 
getirilip cihaz ana giriş  şalterine bağlanması gerekmektedir. 
Cihazın mümkünse ilk çalıştırmasının bir tesknisyen tarafından yapılamsı tavsiye edilir. 
     
                                                                                                             

1. Cihazın ana besleme kablosuna 230 V 50 Hz.  enerji min 25A lik bir sigortadan verilir. 
 

2. Sırasıyla cihaz-pano kapağı üzerinde bulunan (1 nolu) paneldeki kumanda şalteri (1) 
konumuna getirilir. Sistemin fan motoru devreye girmiş olur.  
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3. Kumanda şalteri (2) konumuna getirilir .Nem alma işlemi başlar.Nem alma işlevinin 
başlıyabilmesi için ortam sıcaklığının 25 ºC den yüksek olması gereklidir.Sistem içersindeki 
EMNĐYET TERMOSTATI bu kontrolu yapar 
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4. NEM DEĞERLERĐNĐN PANEL ÜZERĐNDEN SET EDĐLMESĐ 
 

 

CAREL S 90 

 
CAREL S90 HĐGROSTAT KULLANIM KILAVUZU 

 
Higrostat CAREL S90 “DIRECT” çıkış modunda, ölçülen değer, set değerinden yüksek ise ortamın 
nemini almak üzere sisteme yol verir ve ekranda “DEHUM” yazısı belirir. Bu durum 6 ve 7 no’lu 
klemenslerin seçimi ile belirlenir. (Bkz Fig B) 
 

              Fig.A 
 
 
CĐHAZ GÖRÜNTÜSÜ: (Bkz Fig A) 

1) Devrede durumunu gösteren led (ışık)  
2) Parametre seçim basma düğmesi. 
3) Seçilmiş olan set değeri (Rutubet) 
4) Seçilmiş diferansiyel değeri 
5) Seçilmiş parametre değerini düşürme düğmesi 
6) Seçilmiş parametre değerini yükseltme düğmesi 
7) “DEHUMIDIFICATION” (Nem Alma) modunda olduğunu gösteren gösterge 
8) “HUMIDIFICATION” (Nemlendirme) modunda olduğunu gösteren gösterge 
9) Ortamın ölçülen nem değeri 
10) Alarm sinyali 

 
DĐFERANSĐYEL ve DEĞER SEÇME 

 
“SEL” düğmesine basıldığında 3 numaralı ekranda görülen önceden set edilmiş nem değeri yanıp 
sönmeye başlar. 
30 saniye içersinde, bu değer 5 yada 6 numaralı düğmelere basarak, minimum ve maksimum 
değerler baz alınarak, değiştirilebilir. (Bkz. NOT 2) 
30 saniye sonunda değişen değerler, “SEL” düğmesine tekrar basılarak otomatik olarak hafızaya 
kayıt edilir. Seçilmiş olan bölüm otomatik olarak, bir önce seçilen diferansiyele tekabül eden, 4 
no’lu göstergeye geçer. Yeni diferansiyel seçmek ve tekrardan kayıt etmek için “SEL” düğmesine 
basarak aynı işlemleri yapınız. 
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EÇĐMLERĐ 

Nemlendirme ve nem giderme işletme modu  terminal blok bağlantılarından  seçilebilir. 
(Bkz. Fig B) 
NEM GĐDERME MODU: 6 ve 7 numaralı bağlantı klemensleri açık olmalıdır. Nem 
 yükselince cihaz aktif hale geçer. 
NEMLENDĐRME MODU:6 ve 7 numaralı bağlantı klemensleri kapalı (şontlu) olmalıdır. Nem 
düşünce cihaz aktif hale geçer. 
 

 
TERMĐNAL BLOK (Bkz. Fig B) 
 
1   Güç besleme girişi (G) 
2   Beslemenin sıfırı (Go/Git) 
3,4,5   Çıkış röleleri 
6,7  Fonksiyonel mod seçme girişleri. 
  Açık iken “Nem Giderme” 

            (DEHUMIDIFICATION),   
            Kapalı iken “Nemlendirme”  

                        (HUMIDIFICATION). 
7,8,9,10  Sensör girişleri. (Bkz. NOT 1) 
 
 

 
NOT 1: Daha uzun bir kablonun gereksinim duyulduğu bir sistemde (Maksimum 10 metre)  4 
damarlı zırhlı kablolar kullanmak firmamızca tavsiye edilmektedir. (Bkz. Fig C). Güç kaynağına 
fazla yakın olan  kabloları bağlamaktan kaçınınız. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TEKNĐK ÖZELLĐKLER: 
 
Çalışma Aralığı:   %20-90 RH 
Doğruluk:    %3 RH’tan fazla 
Kararlılık:    Nem ve ayarlanmış değer  %0.1 RH 
Diferansiyel:    %2-19 RH 
Ölçüm Sıcaklığı:  [0°C-50°C][32 °F-122°F] RH< %80 

Fig.C 
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Depolama Sıcaklığı:   [-20°C/+70 °C][4°F/+158 °F] 
 

YARDIMCI FONKSĐYONLARIN 
SEÇĐMĐ 
 
Şekil 1 den 5 e  kadar olan resimlerde tuşlar 
tarafından değiştirilebilir fonksiyonlar 
gösterilmektedir. “OFF” modundan “ON” 
moduna geçmek için ön panelde bulunan 2 
numaralı düğmeye basınız. Üçgen kürsör 
otomatik olarak karşınıza çıkacaktır. 
(Gösterge 1) Ve “H” harfi, higrostatın 
ayarlama modunda olduğunu göstermek için 
çıkar. (Bkz Fig 1) 
 

LĐMĐTĐ YÜKSELTMEK 
“SEL” düğmesine basarak kürsör 1.den 2.ye geçer ve 
bu limiti yükseltmenize olanak sağlar. Önceden 
seçilmiş olan değer  5 ve 6 no’lu tuşlara basarak 
değişebilir. (Bkz. Not 2) 
Bu şekilde limit  %90 RH’e kadar yükseltilebilir. 
(Bkz Fig 2) 
 
 

 
LĐMĐTĐ DÜŞÜRMEK 

“SEL” düğmesine basarak kürsör 2.den 3.ye geçer ve bu 
limiti ve seçilmiş olan değeri düşürmenizi sağlar. 
Önceden seçilmiş olan değer 5 ve 6 no’lu tuşlara basarak 
değişebilir. (Bkz. Not 2) Bu şekilde limit %0.0 RH’e 
kadar düşürülebilir. 
(Bkz Fig 3) 

 
 
 

PRE/POST DĐFERANSĐYEL 
SEÇĐMĐ 
“SEL” tuşuna basarak körsür ibre 3 ten 4 e 
geçer ki bu da “PRE” yada “POST” seçimi 
için  zorunludur. 0 tuşuyla “POST 
DĐFERANSĐYELĐ”, 1 tuşuyla “PRE 
DĐFERANSĐYELĐ” seçimi yapılabilir (Bkz. 
Fig 4). 5 ve 6 numaralı tuşlara basarak 
istenilen değere geçilebilir. (Bkz. Fig 6) 
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GÜVENLĐĞĐ AÇIP KAPAMA 

“SEL” düğmesine basarak kürsör 4 den 5 e geçer ki 
bu da güvenliği açıp kapamayı sağlar.0 a basarsanız 
güvenliği kapatmış, 1 e basarsanız güvenliği açmış 
olursunuz. 5 ve 6 numaralı düğmelere basarak istenen 
değeri sabitleyebilirsiniz. 
(Bkz. Alarm Tablosu) (Bkz. Fig 5). 
 

 
“SEL” düğmesine bir defa daha  basarak bütün değerleri sabitleyebilirsiniz ve bütün parametreleri 
fabrika değerlerine çevirerek cihazın normal fonksiyonlarına dönmesini sağlayabilirsiniz. 
 
NOT 2: Yüksek Alçak limit. Seçimi için nem oranı  %0.0-90.0 RH arasında olmalıdır. Eğer bu iki 
değer limitin dışına çıkarsa, limit değeri otomatik olarak orjinal olan ilk değerine geçecektir. 
Aynı şekilde değer seçerken eğer üst limit seçilmiş olan değerini geçerse o zaman değer alt limitten 
tekrar başa dönecektir. 
 
ALARMLAR: 
Aşağıdaki tablo, alarmların oluş sebebini,tanımını göstermektedir. 
 
     ALARM TABLOSU   
   
ALARM SEBEBĐ EKRANDA YAZAN GÜVENLĐĞĐ AÇ/KAPA (*) 
Sonda Bağlantı Yok 0.0 Yanar 

Kürsör alarma geçer 
Aktiftir 

Bilgiler Kayıt Edilemedi 
(Hafıza) 

E2P 
Kürsör alarma geçer 

Aktiftir 

Nem sensörü ve/veya set 
değeri range dışında 
seçilmiştir. 

Ölçülen Nem Miktarı 
Kürsör alarma geçer 

Aktif Değildir 

 
(*) Açık/Kapalı güvenliği: Açık konumda iken çıkış rölesi aktif, kapalı konumda iken de deaktiftir. 
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ĐŞLETMEYE ALMA 

XT111C 
 

 
GENEL UYARILAR 

 

• Bağlantıları yapmadan önce besleme voltajının doğru olup olmadığını kontrol ediniz. 
• XT111C cihaz ayarlarını sadece parmaklarınızın ucu ile ayarlayınız. Kesinlikle tornavida, kalem 
ucu vs. cihazlarla ayarlamayınız. 
• XT111C su veya neme maruz bırakılmamalıdır. Cihazı yüksek atmosferik nem altında ani 
sıcaklık değişikliklerinden koruyunuz.  
• Sensör, yük ve güç bağlantı kablolarının birbirlerinden yeterli uzaklıkta ayrılmış 
olduğundan emin olunuz. 
• Sensörü son kullanıcının ulaşamayacağı bir noktaya yerleştiriniz. 
• Herhangi bir arıza olması durumunda cihazı kesinlikle açmayınız. Müdahale etmeden 
satıcınıza danışınız. 
 
 

 
GENEL TANIMI 

 

 

XT111C 32x74 mm ölçülerinde, endüstriyel tip mikroprosesör esaslı ON/OFF kontrol cihazı olup 
sıcaklık, nem, basınç uygulamalarına uygun farklı sensörlerle kullanılabilir özellikte dizayn 
edilmiştir. 
 
Almış olduğunuz model sıcaklık, nem ve basınç kontrolüne uygun olup 4÷20 mA, 0÷1V ve 0÷10V 
sensörlerle birlikte kullanılabilir. 
 
SENSÖR AYARI 

 

Eğer cihaz önceden ayarlanmış sensör tipinden (etiket üzerinde belirtilmiştir) farklı bir sensörle 
kullanılacaksa aşağıda belirtilen şekilde ayar yapılması gereklidir. 

 
1. 3 sn. süreyle SET ve AŞAĞI ok tuşlarına birlikte basarak programlama menüsüne 
giriniz. 
2. PbC (sensör konfigürasyonu) parametresini seçiniz ve SET tuşuna basınız. 
3. Sensör tipini ayarlayınız: 
cur : 4÷20 mA 
0-1 : 0÷1V 
10  : 0÷10V 

4. Yeni ayarı onaylamak için SET tuşuna basınız. 
5. Cihazı kapatıp tekrar açınız. 
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ÖN PANEL TUŞ KOMUTLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
SET: Bu tuşa bir kez basıldığında ekranda 5 saniye süreyle set değeri görünür. 

 
Set değerini değiştirmek için SET tuşuna en az  2 sn. süreyle basılı tutunuz. Ekranda ayar 
değeri görünecektir. AŞAĞI ve YUKARI ok tuşları ile istenilen sıcaklığa ayarlayınız. Yeni 
değeri kaydetmek için SET tuşuna tekrar basınız veya 10 sn. bekleyiniz. 
 
CĐHAZIN KAPATILMASI: 
Eğer ilgili parametre ayarlı ise (OnF=YES) SET tuşuna 4 sn. den fazla basılı tutulduğunda 
cihaz kapanır(OFF). Cihazı çalıştırmak için SET tuşuna tekrar basınız. 
 

 
"Pr1" PARAMETRE LĐSTESĐNE GĐRMEK ĐÇĐN 

 

1. 3 sn. süreyle SET ve AŞAĞI ok tuşlarına birlikte basınız. 
2. Ekranda ilk "Pr1" parametre listesindeki ilk parametrenin kodu görünür. AŞAĞI ve 
YUKARI ok tuşları ile istediğiniz parametreyi seçiniz. Seçilen parametreye girmek için SET 
tuşuna basınız. 

 
Not: 15 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa cihaz parametre listesinden çıkar ve 
normal gösterge konumuna döner. 
 
 
"Pr2" PARAMETRE LĐSTESĐNE GĐRMEK ĐÇĐN 

"Pr2" parametre listesinde yeralan parametrelere ulaşmak için güvenlik kodu girilmesi 
gerekir. 
 

GÜVENLĐK KODU: 321 
 
Bunun için; 
 
1. "Pr1" listesine giriniz (yukarıda açıklandığı gibi) ve Pr2 parametresini seçiniz. SET tuşuna 

bastığınızda ekranda önce "PAS" mesajı yanıp söner, ardından " 0 - - " görülür. 
2. AŞAĞI ve YUKARI ok tuşlarını kullanarak "0" rakamını "3" yapınız ve SET  tuşuna  

basınız. Ekranda " 3 0 - "  görülecektir. 
3. Đkinci rakamı "2" yapınız ve SET tuşuna basınız. Ekranda " 3 2 0 " görülecektir. 
4. Son rakamı "1" yapınız ve SET tuşuna basınız. Ekranda   “ 3 2 1 " görüldüğünde güvenlik 

kodu girme işlemi tamamlanır ve ekranda Hy parametresi görünür. 
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PARAMETRE DEĞERĐNĐ DEĞĐŞTĐRMEK ĐÇĐN 

 

1. AŞAĞI ve YUKARI ok tuşları yardımıyla istediğiniz parametreye geliniz. 
2. Parametre değerini ayarlamak veya değiştirmek için SET tuşuna basınız. AŞAĞI ve 
YUKARI ok tuşları ile istediğiniz değere ayarlayınız. 

3. Tekrar SET tuşuna bastığınızda yeni değer kaydedilir ve bir sonraki parametreye geçilir. 
 
Not:  Parametre menüsünden çıkmak için SET ve YUKARI ok tuşlarına birlikte basınız veya 
hiçbir tuşa basmadan 15 sn. bekleyiniz. Cihaz normal gösterge konumuna döner. 
 
 
 
TUŞLARI KĐLĐTLEMEK ĐÇĐN 

 

1. AŞAĞI ve YUKARI ok tuşlarına birlikte 3 sn.den fazla süreyle basılı tutunuz. 
2. Ekranda “POF” mesajı görünür ve tuşlar kilitlenir. Bu durumda sadece set değeri ile 

kaydedilmiş minimum ve maksimum sıcaklıklar görülebilir. 
 
TUŞ KĐLĐDĐNĐ AÇMAK ĐÇĐN 

 

1. AŞAĞI ve YUKARI ok tuşlarına birlikte 3 sn.den fazla süreyle basılı tutunuz. 
2. Ekranda “Pon” mesajı görünür ve tuş kilidi devre dışı kalır. 
 
 

 
 

HOT-KEY ANAHTARI KULLANIMI 

 

CĐHAZDAN HOT-KEY' E YÜKLEMEK ĐÇĐN 

 

1. Cihaz açık durumdayken HOT-KEY anahtarını yuvasına yerleştiriniz ve YUKARI ok 
tuşuna basınız, ekranda "uPL" mesajı görünür ardından "End" mesajı yanıp sönmeye 
başlar. 

2. SET tuşuna basınız. "End" mesajı sabit olarak görünür. 
3. Cihazı kapatınız, HOT-KEY' i çıkattıktan sonra tekrar açınız. 
 
Not: "Err" mesajı  hatalı programlama durumunda görünür. Bu durumda, eğer 
programlamayı yeniden yapmak isterseniz YUKARI  ok tuşuna basınız veya HOT-KEY' i 
çıkartarak işlemi kesiniz. 
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HOT-KEY' DEN CĐHAZA YÜKLEMEK ĐÇĐN 

1. Cihazı kapatınız. 
2. Programlanmış HOT-KEY anahtarını yuvasına yerleştirdikten sonra cihazı tekrar açınız. 
3. HOT-KEY' de yeralan parametre listesi otomatik olarak cihazın belleğine yüklenir, bu 

esnada ekranda "doL" mesajı ardından "End" mesajı yanıp söner. 10 sn. sonra cihaz yeni 
parametrelerle tekrar çalışmaya başlar. 

4. HOT-KEY' i çıkartınız. 
 
Not: "Err" mesajı  hatalı programlama durumunda görünür. Bu durumda, eğer 
programlamayı yeniden yapmak isterseniz cihazı kapatıp tekrar açınız veya HOT-KEY' i 
çıkartarak işlemi kesiniz. 
 
 
 
 

 

BAĞLANTI ŞEMASI 
 

1 2 3 4 5 6 11 12

7 8 9 10

Hot-KEY

8(3)A250V 8(3)A250V

Giri :4÷20mA 
0÷1V/0÷10V 

ş

 
 
 
 
XH10P-20P-15P-25P 4÷20mA (9÷18Vdc beslemeli) sensörler için: 
 
Bağlantı 2 damarlı blendajlı kablo ile yapılmalıdır.  
Bağlantı şekli: 
8: Sensördeki 1 no'lu uç 
7: Sensördeki 2 no'lu uç 
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ALARM SĐNYALLERĐ 

 
 
 
 

Mesaj Sebebi 
Röle 

Çıkışları Yapılacak Đşlemler 

“PFo” 
Sensör arızalı 
veya yok  

Alarm çıkışı AÇIK, röle çıkışı 
“So1” e göre çalışır. 

Sensörü değiştirmeden önce sensör 
bağlantısını kontrol ediniz 

“PFc” 
Sensörde kısa 
devre var 

Alarm çıkışı AÇIK, röle çıkışı 
“So1” e göre çalışır. 

Sensörü değiştirmeden önce sensör 
bağlantısını kontrol ediniz 

“HA” 
Maksimum 
sıcaklık alarmı 

Alarm çıkışı AÇIK, diğer 
çıkışlarda  degişiklik yok 

Sistemin çalışmasını ve ilgili 
parametre değerini kontrol ediniz. 

“LA” 
Minimum 
sıcaklık alarmı 

Alarm çıkışı AÇIK, diğer 
çıkışlarda  degişiklik yok 

Sistemin çalışmasını ve ilgili 
parametre değerini kontrol ediniz. 

“EAL” 
Genel harici 
alarm 

Çıkışlarda  degişiklik yok. Sistemin çalışmasını kontrol ediniz. 

“bAL” 
Önemli harici 
alarm 

Çıkışlar KAPALI Sistemin çalışmasını kontrol ediniz. 

 
 
 
 

ALARM ÇIKIŞI DURUMU 
 

Cihazın durumu AS= CL AS= oP 
Cihaz kapalı ise 4-6 kapalı 4-6 kapalı 
Normal çalışmada 4-6 kapalı 4-6 açık 
Alarm durumunda 4-6 açık 4-6 kapalı 
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PARAMETRE LĐSTESĐ 
 

 

Parame

tre Tanımı Ayar Aralığı 

Ayarlan
mış 

Değerler 

Paramet
re 

Seviyesi 
Đstenilen 
Değerler 

SET Set değeri LS1 ÷ US1 0 --  
Hy1 Diferansiyel ayarı - Üst sınır / Üst sınır -1 Pr1  
LS1 Minimum ayar sınırı Alt sınır / Set Değeri min Pr2  
US1 Maksimum ayar sınırı Set Değeri / Üst sınır max Pr2  

S1C Cihaz çalışma şekli 
in: Ters (ısıtma) 
dir: Direkt (soğutma) 

in Pr2  

Ac 

Rölenin kapanması ile 
tekrar açılması arasındaki 
bekleme süresi ayarı 

0 ÷ 250 saniye 0 Pr2  

on 
Rölenin minimum açık 
kalma süresi 

0 ÷ 250 saniye 0 Pr2  

ono 

Rölenin ardışık iki 
çalışması arasındaki 
minimum bekleme süresi 

0 ÷ 120 dakika 0 Pr2  

ALC Alarm konfigürasyonu 

rE: Alarm SET değerine 
bağlı 
Ab: Alarm değerleri 
mutlak değer 

rE Pr2  

ALL Minimum alarm sınırı 

ALC= rE ise 0 ÷ (Alt 
sınır – Set değeri) 
ALC= Ab ise Alt sınır ÷ 
ALU  

10.0 Pr2  

ALU Maksimum alarm sınırı 

ALC= rE ise 0 ÷ (Üst 
sınır – Set değeri) 
ALC= Ab ise ALL ÷ Üst 
sınır  

10.0 Pr2  

ALH 
Alarm resetleme 
diferansiyeli 

0 ÷ Üst sınır 2.0 Pr2  

ALd Alarm gecktirmesi 0 ÷ 999 dakika 15 Pr2  

dAO 

Cihaz çalışmaya 
başladığında alarm 
geciktirme süresi 

0 ÷ 23 saat 50 dakika 1.3 Pr2  

So1 
Sensör arızası durumunda 
rölenin çalışma durumu 

On: Açık 
oFF: Kapalı 

oFF Pr2  

tbA 
Alarm çıkışını herhangi bir 
tuşa basarak kapatma 

no: Aktif değil 
yES: Aktif 

yES Pr2  

AS Alarm rölesi konumu 

CL: 4-6 girişleri alarm 
durumunda açılır 
oP: 4-6 girişleri alarm 
durumunda kapanır 

oP Pr2  

OPb Sensör kalibrasyonu - Üst sınır / Üst sınır 0.0 Pr1  
rES Gösterge hassasiyet seçimi in: tam sayı gösterge in Pr2  
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dE: 0.1 hassasiyette 
gösterge 
cE: 0.01 hassasiyette 
gösterge 

UdM Ölçüm birimi 

0: Celcius 
1: Fahrenhayt 
2: %RH 
3: bar 
4: PSI 
5: kapalı 

ºC Pr1  

PbC Sensör tipi 
0-1: 0 ÷ 1 V 
10: 0 ÷ 10 V 
cur: 4 ÷ 20 mA  

PTC Pr1  

P3F 
3.kablo konumu (PT100 
sensör için) 

no: 2 kablolu 
yES: 3 kablolu 

no Pr2  

HES 

Enerji tasarrufu modunda 
Set1 için diferansiyel 
değeri 

Alt sınır / Üst sınır 0.0 Pr2  

i1F Dijital giriş konfigürasyonu 

c-H: çalışma şeklini 
değiştirme (ters/direkt) 
oFF: cihazı kapatmak 
için 
AUS: dijital giriş 
geçersiz 
HES: Enerji tasarrufu 
modu 
EAL: Genel harici alarm 
bAL: Kapı anahtarı 

EAL Pr2  

i1P 
Dijital giriş çalışma 
durumu 

oP: kontak açılırsa dijital 
giriş aktif 
CL: kontak kapanırsa 
dijital giriş aktif 

cL Pr2  

did 
Dijital giriş için alarm 
geciktirmesi 0 ÷ 120 dakika 0 Pr2  

Adr Seri adres 
RS485 seri bağlantı için 
adres bilgisi 

1 Pr2  

OnF 
Cihaz On/Off fonksiyonu 
devreye alma 

no: Fonksiyon aktif 
değil 
yES: Fonksiyon aktif 

no Pr2  

Ptb Parametre tablosu kodu -- -- Pr2  
rEL Yazılım versiyonu -- -- Pr2  

Pr2 
Pr2 parametre listesine 
ulaşmak için 

-- 321 Pr1  
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1. Fan yatakları kapalı tip rulman olup, uygun periyotta kontrol edilmelidir. Rulman yatakları 
kontrol edilmelidir. Rotorlar tozdan dolayı balanslı dönebilir basınçlı hava ile temizlenmelidir. 

2. Kirli ortam nedeniyle tıkanan evaporatör emiş filtresi (suni elyaf) A.A.F. yeterli hava debisinin 
evaporatörden geçmesini engelleyerek soğutma miktarının önemli derecede düşmesine sebep 
olur. Bu nedenle filtreler belli aralıklarla temizlenmelidir. Temizlenme özelliğini kaybeden 
filtreler değiştirilmelidir.  

3. Cihazı çalıştırmadan önce mutlaka faz ve nötr’ün makinaya geldiği kontrol edilmelidir. 
Kablo bağlantı klemens vidalarının sıkılığı kontrol edilmeli, gevşek vidalar sıkılmalıdır. 

4. Kompresör rakor bağlantıları kontrol edilmeli, yağlanmalar var ise sıkılmalı ve servise haber 
verilmelidir. 

5. Cihazlar muhtelif sebeplerden dolayı arızaya geçebilir. Bu durumda kırmızı alarm 
lambalarından biri yanar veya makina sık aralıklarla durup devreye girebilir. Bu gibi hallerde 
cihaz derhal kapatılıp ilgili ALDAĞ teknik servise başvurulmalıdır.  

6. Bakım ve kontrollar sırasında soğutma gazına karşı gözlerinizi koruyunuz. 
 
 
 
 
 

Hem çalışma bakımından ve hem de enerji bakımından, ALDAPOOL mini cihazının en 
mükemmel verimini sağlamak için, bakım işlemleri çok önemlidir. 

 
Yapılması gereken işlemlerin tanımlanması Bakım 

Kompresörlerin yağ seviyesi kontrolü  (Gözetleme camı olan kompresörlerde) mevsimlik 
Isı çekme kontrolü (fazla ısınma) mevsimlik 
Drenaj kontrolü mevsimlik 
Elektrik voltaj gerilimi, kontaktör, yardımcı röle kontrolü mevsimlik 
Sight glass refrigerantın yük ve nem kontrolü mevsimlik 
Kompresör karter ısındırma çalışmasının kontrolü mevsimlik 
Tüm elektrik bağlantı soket ve pabuçların sıkma işlemi mevsimlik 
Kompresör expansion valflerinin çalışması ve likit hattı kontrolü senelik 
Ayarlama termostatı ve emniyet tertibatı kontrolü, Higrostat kalibrasyonu senelik 
Ana şalter kontrolü senelik 
Filtre temizliği aylık 
Filtre değişimi mevsimlik 
Fan ve motor yataklarının ve rotor kirliliğinin kontrolü mevsimlik 
Drenaj tavası ve sifonların kontrolü mevsimlik 

 
 
 

 

 

 

 

 

BAKIM 

BAKIM TABLOSU 
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• Filtreler 
• HIGROSTAT ve Duyar Elemanı 
• Termostatik expension valfler 
• Presostat (HP-LP) 
• Fark basınç switchi (Dik tipler için) 
• Yardımcı röleli kontaklar 
• Kompresör termikleri 
• Karter rezistansları 
• Kompresörler 
• Elektronik komponentleri 

  
 
 

 

 

1. Yüksek basınç lambası yanıyor ise; system yüksek basınçtan devre dışı kalmıştır. Cihaz içinde 
bulunan Yüksek basınç prosestatı reset edilir. Sistem tekrar çalıştırılır. Yine arıza lambası 
yanıyorsa kondenserden yeterli hava geçmiyor demektir. 
. 
kondenser bataryasının toz ve çevre etkilerinden kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz. 
Kirlenmiş ise bataryayı yumuşak plastik fırça ile temizleyiniz. 

 

2. Termik arıza; kompresör motorunun veya fan motorlarının herhangi bir sebepten fazla amper 
çekmesi sonucunda kompresör veya fan, termiklerden birisini açar ve system Nem alma 
işlemini yapmaz. Sisteme  faz veya nötr gelip gelmediğini kontrol ediniz,kablo uçlarının gevşek 
olup olmadığını kontrol ediniz.Mono faze cihazlarda kondansatörü kontrol ediniz yanmış 
olabilir.Trifaze cihazlarda her üç fazı kontrol ediniz. Fazlar tam olarak geliyorsa termik 
düğmesine basarak resetleyiniz. Yine termik atıyorsa motor uçlarını çözerek sargılar arası veya 
sargılar ile gövde arası direnci ölçünüz. Gerekiyorsa daha çok bilgi için ALDAĞ teknik 
servisini arayınız.  

 
3. Yüksek basınç lambası aralıklı yanıp sönüyorsa; bu durumda kompresör devreye sık sık girip 

çıkıyordur. Sistemde gaz kaçağı var demektir. Bakır boru devrelerinde köpük ile kaçak 
arayınız. Sıkılması gereken rakor var ise anahtarla yavaşça sıkınız. Sistemin gazını ölçünüz. 
Tamamen kaçmış ise sistemdeki kaçağı bulmak için azot testi ve vakum testine tabi tutmak 
gerekmektedir. Daha çok bilgi için ALDAĞ teknik servisini arayınız. 

 

4. Filtre kirli lambası yanıyor ise(Dik tipler için); ön emiş tarafındaki elyaf filtreyi çıkartarak 
elektrik süpürgesi ile emdiriniz veya basınçlı hava ile temizleyiniz. Vantilatör ve Aspratör 
kayışının gerginliğini kontrol ediniz. Gevşemiş kayışları belirli esneklik vermek suretiyle 
gerdiriniz.Kopmuş ise yenisi ile dğiştiriniz. 

 

 

 

 

TAVSĐYE EDĐLEN YEDEK PARÇALAR 

ARIZALAR 
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Bu cihaz; el kitabında belirtilen talimatlara uygun şekilde montajının yapıldığı, işletmeye alma ve 
bakım gereklerinin eksiksiz yerine getirildiği durumlarda rantabl ve güvenli çalışabilecek şekilde 
dizayn edilmiştir. Cihaz için gereken tüm bakım işlemleri bu konuda uzman veya zaruri önlemleri 
alabilecek kapasitede eğitilmiş kimseler tarafından yürütülmelidir. 
 
GARANTĐ ŞARTLARI 

• Garanti süresi, cihazın işletmeye alma tarihinden itibaren başlar ve bir (2) yıldır. Fatura                 
tarihinden itibaren maximum 27 aydır. 

• Cihazın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır. 
• Cihazın garanti süresi içerisinde, malzeme ve imalat hatalarından dolayı arızalanması 

halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir 
ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

• Garanti periyodik olarak değiştirilmesi gereken parçalara uygulanmaz, örneğin 
kayışlar,filtreler, drayer kartuşları gibi. 

• Garanti uygulaması müşteriye ; ALDAĞ A.Ş.’ne, servislerine ve bayilerine karşı her hangi 
bir tazminat talebi hakkı doğuramaz. Müşteri tazminat talep edemez. 

  
GARANTĐ ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK MÜŞTERĐNĐN DĐKKAT ETMESĐ GEREKEN 
HUSUSLAR 
 

• Garanti kapsamında bulunan cihazlar için ALDAĞ servis elemanları veya ALDAĞ’ ın yetki 
verdiği servisler müdahale edeceklerdir. Montaj hatalarından veya yetkisiz kişilerin verdiği 
servisten doğacak zararlar cihazın garanti kapsamı dışındadır 

 
Aşağıda bahsi geçen durumlar da garanti kapsamı dışındadır : 

• Nakliyeden ve yanlış yerleştirmeden kaynaklanan hasarlar. 
• Cihazın kullanım şartları dışında çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlar. 
• Kabul edilmeyecek türden yedek parça ve yağ kullanılmasından kaynaklanan arızalar. 
• Yanlış kablo kesiti ve bağlantınınyapılması sonucu motorun yanması, 
• Drenaj sifonunun yapılmaması veya yanlış yapılması sonucu cihaz içini su basması veya 

galvanizli sacın çürümesi, 
• Cihazın çalışacağı ortamın kimyasal korozif ve asidik etkisinden kaynaklanabilecek hasarlar 

(fan mil ve rotorlarının, batarya yüzeylerinin paslanarak veya korozyona uğrayarak 
kullanılmayacak hale gelmesi), 

• Cihaz veya fan motoru içerisinde unutulan yabancı malzemelerin doğuracağı zararlar, 
• Kanal bağlantılarında fleksıbl kullanılmamasından doğacak sorunlar, basma kanallarında 

akustik izolasyon bulunmayışı, cihaz dışı basınç kayıplarının doğru hesaplanmamasından  
kaynaklanan gürültü ve debi yetersizliği gibi şikayetler, 

• Kanal dizaynının yanlış yapılmasından veya donelerin (debi, basınç) yanlış verilmesinden 
kaynaklanan debi problemleri ve bu problemlerden dolayı oluşabilecek kompresör arızaları, 

• Egzost ve taze hava damper manuel veya otomatik kontrol ayarının yanlış yapılması,  
• Taşıma esnasında darbelerden oluşabilecek hasarlar, 
• Đşletme basıncı üzerinde bataryaya basınç uygulanması halinde oluşabilecek hasarlar, 

GARANTĐ 
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• Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve değiştirilecek 
parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi, ürünün bulunduğu 
yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir.Müşterimizin buna onayı şarttır. 

• Servislerin talebi üzerine bu belgenin ibraz edilmesi şarttır. Aksi takdirde cihaz, garanti 
kapsamının dışında tutulur. 

 
 
 

 
GARANTĐ KURALLARININ ÖZETĐ 
• Garanti, üretim noksanlıklarının veya kusurlarının 8 gün içinde ihbar edilmelerini kılar, 

ayrıca geçerliliği bakımından da kusurların tespiti anında, alıcı hemen cihazların çalışmasını 
durdurmak mecburiyetindedir. 

• Kullanım ve bakım talimatında açıklandığı gibi garanti, cihazları muntazam bakıma tabi 
tutmakla geçerliliğini muhafaza etmektedir. 

 
ÜNĐTENĐN TESLĐM ALINMASI 
Ünite teslim alındığında, açıkça görülebilen herhangi bir hasar veya parça eksikliği olmadığının 
müşteri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer herhangi bir hasar veya parça eksikliği 
varsa, Aldağ satış sonrası servisine hitaben teslimat eksikliği olduğunu bildiren bir mektubun 
nakliyeciye teslim edilmesi lazımdır. Çok büyük görünen (makroskapik) hasarlar için bir de 
fotoğraf eklemek lazımdır. Đş bu mektup 8 gün içerisinde Aldağ’ a gönderilmesi şarttır; aksi 
halde veya mektup geç gönderildiğinden dolayı herhangi bir şikayet kabul edilmeyecektir. 
 
RĐSKLERE KARŞI ÖN TEDBĐRLER 
• Cihazların, EN 60204-1’ e uygun olarak elektriksel testleri yapılmıştır. Kullanıcı da elektrik 

tesisatını bu normlara uygun olarak yapmakla yükümlüdür. 
• Üniteyi çalıştırmadan evvel topraklamanın düzgün olduğunu kontrol ediniz. 
• Bilhassa izolasyon bakımından, tüm elektrik bağlantılarını, kabloları kontrol edip, bilhassa 

yıpranmış ve hasarlı olan kabloları değiştiriniz. 
• Cihaz dahilinde bulunan kablo sistemini sıksık kontrol ediniz. 
• Đster acil durumlarda, kısa zamanlarda olsa dahi kesitleri uygun olmayan veya gelişigüzel 

kablo ve bağlantıları asla kullanmayınız. Korumasız ŞANTĐYE CEREYANI ile cihazı 
çalıştırmayınız. 

 
ARDA KALAN BAŞKA CĐNSTEN RĐSKLERE KARŞI ÖN TEDBĐRLER 
• Bakım işlemleri, yalnız yetkili teknisyenler tarafından yapılabilir. 
Herhangi bir bakımı yapılmadan evvel, aşağıda açıklanan bilgilere dikkat ediniz : 
• Ana kesici sayesinde üniteyi elektrik şebekesinden ayırınız. 
• Ana kesici üzerine “ÇALIŞTIRMAYINIZ – BAKIM YAPILMAKTADIR” yazılı bir 

levha asınız. 
• Kazalara karşı koruma gereçlerini beraberinizde alınız. (Çelik başlık, izolasyon eldivenleri, 

gözlük, kazaya karşı koruma ayakkabıları, v.s.) 
• Dışta bulunan üniteler üzerinde yapılması gereken herhangi bir çalışmayı yağmur, kar, sis, 

v.s. gibi tehlikeli olan hava şartları altında yapmayınız. 
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Ayrıca alınması gereken diğer tedbirler de şunlardır :  
• Soğutucu devre dahilinde bulunan soğutma sıvılarını (refrigerant) çevreye gelişigüzel 

atmayınız. 
• Değiştirilecek bir eprom veya bir elektronik parça varsa, uygun aletleri kullanınız. 
• Eğer bir kompresörün, evaporatörün yoğunlaşma bataryalarını değiştirmek gerekirse; onları 

kaldıracak olan kaldırma organlarının kaldırılacak yükle bağdaşık olduklarını kontrol ediniz. 
• Ünitelere girilecek ise, evvela makina üzerinde bulunan ana kesici sayesinde veya ana 

sigortaları çıkartarak makinanın elektriğini kesiniz ve üzerine de “ÇALIŞTIRMAYINIZ – 
BAKIM YAPILMAKTADIR” yazılı bir levha asınız. 

• Eğer ünitenin çalıştırılması ile ilgili hidrolik veya elektrik kumandasında veya soğutma 
şemasında herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde ALDAĞ’ a başvurunuz. 

 
ELEKTRĐK GERĐLĐMĐNĐN FAZLARI ARASINDAKĐ DENGESĐZLĐK 
Elektrik şebeke gerilimi 430 V, 50 Hz, 3 faz olmalıdır. Voltajdaki değişiklik maximum +10’ un 
üzerinde olamaz (Faz nötr arası min. 198 V,  max. 242 V olabilir). Fazlar arasındaki voltaj 
dengesizliği %3’ ü aştığında elektrik motorlarını çalıştırmayınız. Kontrol için aşağıdaki formülü 
kullanınız : 

 
  % volt. Dengesizliği =  Ortalamadan en çok voltaj uzaklığı  x 100 

voltaj ortalaması 
ÖRNEK :  Şebeke voltajı  400 – 3 – 50  
AB = 409 V. 
BC = 398 V. 
AC = 396 V.  
 
     Voltaj ortalama =  409 + 398 + 396   = 401                                                  3 

      Orta voltaj en çok uzaklaşmasını hesap ediniz : 
      AB = 409 – 401 = 8V. 

BC = 401 – 398 = 3 V.  
AC = 401 – 396 = 5 V. 
En çok uzaklaşma voltajı = 8 V. 
  
Dengesizlik oranını hesap ediniz :  
Voltaj dengesizliğinin yüzdeliği  =   8    x 100 = 2 % 
                                                       401  
  
Đş bu değer makul’ dur, çünkü kabul edilen en yüksek değerin altındadır (eşit %3). 

 
 
ÖNEMLĐ :  Eğer şebeke dengesizliği %3’ ü aşıyorsa, elektrik şebeke şirketine başvurunuz. Ünite 
çalışması, fazlar arasındaki voltaj dengesizliği %3’ ten fazla ise GARANTĐ GEÇERLĐLĐĞĐNĐ 
KAYBEDER. 
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