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BU EL KĐTABININ AMACI ALDAĞ ART ROOF-TOP ÇATI TĐPĐ KLĐMA CĐHAZLARININ 
ĐŞLETMEYE ALMA– ÇALIŞTIRMA- BAKIM KURALLARININ KULLANICIYA 

VERĐLMESĐDĐR 
 

Bu belge kullanıcıya yol göstermek amacı ile hazırlanmış olup, tüm bilgileri içermez. 
Sadece yetkili ve kalifiye kişiler tarafından alınan servis hizmeti ile cihazın güvenilir ve uzun 
ömürlü olarak çalışması sağlanabilir 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
• Cihazın kurulumu, Đşletmeye alınması ve bakımı ehliyetli ve deneyimli kişiler tarafından 

yapılması gerekir. 
• Kablo tesisatı ve cihaza bağlantıları elektrik normlarına göre yapılmalı, izolasyonda oluşacak 

hataya karşılık cihaz gövdeleri mutlaka topraklanmalıdır. 
• Elektrik güç kaynağı ile cihaz ihtiyacı elektrik mutlaka uyumlu olmalıdır, emin olunuz Sistemi, 

EN 60204-1’ e uygun olarak imalatı yapılmış bir elektrik kumanda panosu ile çalıştırınız ve 
uygun amperajda seçilmiş sigortalar ile koruyunuz. 

• Tüm kablolama işlemlerinde kabloların ısı kaynağından ve döner haldeki fan rotorundan uzakta 
olduğundan emin olunuz. 

• Cihazların montajı esnasında saç kesmelerine karşı eldiven giyiniz. 
• Cihazın iyi bir şekilde sabitlendiğinden emin olmadan çalıştırmayınız 
• Cihazda sıcak su, Buhar veya kızgın yağ bataryası varsa Sisteme sıcak su, buhar veya kızgın 

yağı vermeden evvel  batarya giriş rakorlarındaki veya flanşlarındakı kaçakları kontrol ediniz ve 
havaları alınız, vanaları kapalı konumdan açık konuma getirirken kaynar akışkandan yanmamak 
için gerekli önlemleri alınız. 

• Fan çalışırken elle kontrol etmeyiniz, tamamen durduğundan emin olmadan rotor kontrolu, 
dönüş yönü kontrolü yapmayınız. 

• Taşınırken kesinlikle yan yatırılmaz. 

GĐRĐŞ 

       UYARILAR VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐ 
  !  ! 
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• Cihaz üzerine ağırlık veya herhangi bir cisim koymayınız, ayağınız ile çıkmayınız Hücre 
panelleri deforme olabilir. 
Standart tipte imal edilen ART ROOF-TOP Çatı Tipi Klima Cihazları hipermarketler, iş ve 

alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, eğitim kurumları v.b. yerler 
ile endüstriyel amaçlı olarak fabrikalarda kullanılırlar. Soğutma kapasite aralığı 12 Kw – 130 Kw 
dır. ALDAĞ Roof-top klima cihazları sadece soğutma veya isteğe bağlı olarak heat pump ( ısı 
pompalı ) olarak üretilirler. Bunun dışında ısıtma için sıcak su bataryası veya elektrikli ısıtıcı 
rezistans seçimi yapılarak cihaz içine konulabilir. 
 
 
 
 
 

Đhtiyaç duyulan kapasitelere göre 10 ayrı standart tipte imal edilen ART ROOF-TOP Çatı Tipi 
klima cihazları klimatizasyon için gerekli bütün elemanları bünyesinde ihtiva etmektedir. Bu 
elemanlar ve özellikleri şöyledir: 
 
1. ANA GÖVDE: Karkas olarak özel şekillendirilmiş galv. sac veya alüminyum üzeri 

elektrostatik toz boyalı profillerden oluşur. 25 mm cam yünü izolasyonlu kapaklar ile cihaz ısı 
ve sese karşı izole edilmiştir. Servis ve bakım kolaylığı sağlamak amacı ile özel açılabilir 
kapaklar ile cihazın her noktasına ulaşılabilir. 

 
2. KAPAKLAR: Uygun konstrüksiyon ve evsaftaki ön ve arka kapaklar cihazın genel bakımının 

rahatlıkla yapılabilmesi ve filtrelerin zaman zaman temizlenebilmesini temin etmek maksadıyla 
kolaylıkla sökülebilir.  

 
3. KOMPRESÖR: Evaporatörde buharlaşarak soğutma işlemini tamamlamış olan alçak 

basınçtaki soğutucu akışkanı ( R407 ) soğuk gaz halinde emer ve sıkıştırarak yüksek basınçta 
kızgın gaz halinde kondansere basar. 

      Soğutma alanında ün yapmış Copeland marka hermetik kompresörler güvenilir ve uzun ömürlü 
olup sessiz çalışırlar. R 407 gazı ile çalışan hermetik scroll kompresörler kapasite değerlerine 
göre 1 veya 2 adet olarak kullanılmıştır. Yağ gözetleme camı emme basma vanaları ve karter 
ısıtıcıları standart olarak bulunmaktadır. 
Kompresörler yüksüz yol alma ve aşırı akım röleleriyle korunmuş olup, gerekli şebeke cereyanı                                
400/3/50 Hz dir. 

 
4.  EVAPORATÖR BATARYASI:  Termostatik genleşme valfinden çıkan sıvı soğutucu 

akışkanı alçak basınç ve sıcaklıkta serpantinlerden geçerken buharlaştırarak ortamdan ısıyı alan 
ve soğutan elemanlardır. Bakır boru üzerine alüminyum kanatların hidrolik tespit metodu ile 
otomatik makinada 2,5 - 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 maksimumu ısı geçirgenliği sağlar. Üzerinden geçen hava hızı 2,5 m/sn nin altındadır ve 
özel yoğuşma tavası ile su damlacıkları drenaj borusu ile dışarı atılır. 2 kompresörlü cihazlarda 
özel devre ayarlaması ile her kompresör bağımsız devre olarak çalışır. Batarya yüzeyi tam 
olarak kullanılır. 

 
 
 

TEKNĐK ÖZELLĐKLER 



 

35/4 

 
ART ROOF-TOP Çatı Tipi Klima Cihazları 

 
 

5. VANTĐLATÖR (EVAPORATÖR FANI):  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, gerilme tertibatlı kayış kasnak sistemi 
ile yağlı yataklı tamamen sessiz bir motora akuple edilmiştir. Vantilatör ses ve titreşimine karşı 
absorberler üzerine monte edilmiş olup özel rulmanlı yatakları lastik bilezikler içine 
yerleştirilmiştir.  Çift emişli santriüj, tek veya çift fan kullanılmıştır. Fanların statik ve dinamik 
balansları kontrol edilmiştir. Sessiz verimli ve güvenli olarak çalışırlar.  

 
6. HAVA FĐLTRESĐ: EU 3 – EU 4 kaset filtreler kullanılmıştır. 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 2-3 ayda bir yenisi ile değiştirilmesi gerekir. 
 

7. KONDENSER BATARYASI: Bakır boru alüminyum kanatlıdır. Bakır borular mekanik olarak 
sıkıştırılarak kanatlar ile tam temas sağlanmıştır. Isıl verimleri yüksektir. 1 veya 2 bağımsız 
batarya bulunmaktadır. Cihazın kullanma şekline göre iki değişik tipte imal edilirler. 

 
a) Su Soğutmalı Kondenser: Shell and tube tipinde olup bakır borular çelik aynalara 

makinetto ile tespit edilmektedir. Su soğutmalı kondenserler uygun boyutta yapılarak cihaz 
kaseti içine monte edilmektedir. 

b) Hava Soğutmalı Kondenser: Bakır boru üzerine alüminyum kanatların uygun hatvelerle 
dizilip bakır boruların özel tezgahta şişirilmesiyle elde edilen 11.000 kcal/h’den 140.000 
kcal/h’ e kadar imal edilebilen  kondenserler yüksek verime sahiptirler.  

 
8. KONDENSER FANI: Aerodinamik yapıya sahip ( rotor-motor tipi ) direkt akuple sessiz ve dış 

ortam artlarına uygun güvenli çalışan yüksek verimli fanlardır. Presostatik kontrol ile ihtiyaca 
göre çalışan fan sayısı otomatik olarak ayarlanabilmektedir. 

 
9. SOĞUTMA DEVRESĐ ELEMANLARI:  
 
Drier: Freon gazı içindeki rutubeti alır. Sıvı hattı üzerinde rekor bağlantılıdır. 
 
Sight Glass: Sıvı akışkan geçişini kontrol etmek üzere likit devresi üzerine konulmuştur. Aynı 
zamanda soğutucu gaz içerisindeki rutubeti gösterir. 
 
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. 
 
Solenoid Valf: Kumandadan alacağı ikaza göre sıvı devresini açıp kapatır. Soğutucu akışkan 
devresi üzerine monte edilmiştir. Sistemin yüksüz yol almasını sağlar.  
 
 4 Yollu selonoid valf: Heat pump ısıtmalı sistemlerde kullanılır. Enerjisiz durumda soğutma, 
enerjili durumda ısıtma işlevi için basma ve emiş borusu devrelerini düzenler.  
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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. 
 
 Donma termostatı : Manuel resetlidir. Kompresör emiş borusu içersindeki gazın super-heat 
derecesini ölçerek kompresöre likit gelmesini önler. 
 
Fark basınç swichi : 2 adet kullanılmaktadır. Bir tanesi filtre kirliliğini ölçer. Basınç farkı 
belirli basıncın üzerine çıktığında mikroprosesöre arıza sinyali gönderir. Filtre kirli sinyali 
yanar. Diğeri vantilatör kayışının kopup kopmadığını takip eder. Kayış kopması halinde 
mikroprosesöre ikaz gönderir. Kompresör durur. 

 
 
DĐKKAT 

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

 
 
 
 

 
TAŞIMA : 
 
ART ROOF TOP Çatı Tipi Klima Cihazları Forklift veya direct kaldırmada kuşak halat ile 
taşınmalıdır. (Şekil 1) Cihazın boyasının çizilmemesi için kuşak halat ile arasına yumuşak 
malzeme (Styrofhor, karton veya bez.) konulmasında yarar vardır. Boyutlarına ve yerleştirilecek 
yere göre hücreler ya birleştirilmiş olarak veya demonte halde markalanmış olarak teslim 
edilirler. Cihaz ana boyutları, hücre ölçüleri, kapı ve boru bağlantı yönleri tarafınıza verilen 
projelerde belirtilmiştir. Dikey kaldırma halat ile yapılacak ise hücre kaidesi üzerinde bırakılan 
işaretli deliklere sapan kancaları geçirilir, kaldırma sırasında ağırlık ortalanmalıdır Halatlar 
arasına mesafe çubukları konularak panellerin ve karkasın ezilmesi önlenmelidir. Yatay taşıma 
için santral paletli çekiciler üzerine kaymayacak şekilde oturtulmalıdır.Boru üzerinde taşıma 
ayaklara zarar verir. 
 
 
 

MONTAJ  ve YERLEŞTĐRME TALĐMATI 



 

35/6 

 
ART ROOF-TOP Çatı Tipi Klima Cihazları 

Yatay ve dikey taşımada kompresörün bulunduğu hücre asla yan veya baş aşağı 
taşınmamalıdır, aksi halde kompresör zarar görür. 

 
Şekil 1 

 
DEPOLAMA : 
 
ART ROOF-TOP Çatı Tipi Klima Cihazları 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 gerekir, aksi takdirde 
küflenmeler oluşur. 
Cihazın üzerine basılması önlenmelidir. 
 
 
   
YERLEŞTĐRME : 
 
 

1. ART ROOF-TOP Çatı Tipi Klima Cihazları, Standart olarak 390 - 1985 kg arasında değişen 
ağırlıklarda üretilmektedir. Cihazlar kiriş ve kolonların yakınlarına sağlam bir zemin üzerine 
yerleştirilmeli ve tavanın cihaz ağırlığını taşıyacağı doğrulanmalıdır. 
 

2. Bütün makinalarda olduğu gibi hava koşullandırma  üniteleri de tamamen sessiz çalışamazlar. 
Standart olarak 1 m için ses seviyeleri 63 – 76 dbA arasındadır. Bu sebeple cihazlar gürültüye  
hassas olmayan ve bina içinde çok sık kullanılmayan bölgelerin ( Tuvaletler. Depolar vs ) 
üzerlerine yerleştirilmelidir. Yönetim ofisleri, sınıflar, sinema ve tiyatro salonları gibi sessiz 
ortamların mümkün olduğunca uzağına yerleştirilmelidir.    
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3. Soğutucu batarya tavasında su birikiminin önlenmesi için meğil durumu su terazisi ile 
kontrol edilmelidir. Yoğuşma tavası çıkışına Sifon konulmalıdır. (min.10 cm) ( şekil 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 2 
 

2. Bataryanın kolayca çıkartılabilmesi için cihazda bulunan batarya boyu + 0,5 m, bataryaların 
rahatça hava alabilmesi için yanlardan en az 1,5 m, elektrik panosuna, kompresöre ve 
kompresör devrelerine müdahale için ise 1,5m önlerinde servis boşluğu bırakılmalıdır. 
(Şekil 3) 
Ölçüler; minumum bırakılması gereken ölçüler olup cihazın üstü asla 
kapatılmamalıdır. 
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Şekil 3 

3. Cihaza kanal 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. 

 
 
4. Cihazda 90 / 70 ° sıcak sulu ısıtıcı batarya var ise;  

 
Boru ve vana bağlantılarını yaparken boruların kontra anahtar ile tutulması gerekir. Batarya 
içerisinde hava kalmaması için en yüksek noktaya bir hava alama prüjörü konulmalıdır.En 
alt kısma ise bir boşaltma vanası konulur.Uzun süre çalışmayacak olan bataryalarda 
kışın donma olasılığına karşı içerisindeki su boşaltılmalıdır.Hava sıcaklığının kışın 0° C 
‘nin altına düşen yerlerde kışın donmaya karşı sisteme ANTĐFĐRĐZ konulmalıdır. 

 
 

 
 
 
5. Hava soğutmalı kondenser hava emiş tarafında toz ve nisbeten korozif kimyevi maddeler 

ihtiva etmeyen bol miktarda hava alabilecek gölgelik bir mahale yerleştirilmelidir. 
 

Su soğutmalı kondenserde ise kondenser girişindeki pislik tutucunun zaman içersinde 
kullanma durumuna göre sık sık temizlenmesi gerekmektedir.  
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Cihazın çalıştırılabilmesi için gerekli kesitte antigron kablo ile 400V/50Hz şebeke cereyanının 
getirilip cihaz ana giriş pako şalterine bağlanması gerekmektedir. 
Cihazın mümkünse bir tesknisyen tarafından çalıştırılması tavsiye edilir. 

 
1. Su soğutma grubunuz  400V, 50 Hz, 3 faz şehir şebeke cereyanı ile çalışır. Sistemin elektrik 

panosu içerisinde bulunan pako şaltere uygun kalınlıkta NYM kablo ile 3 faz kablosuna 
giriniz. Ayrıca nötr kablosunu nötr klemensine giriniz. Cihaz gövdesini toprak kablosu ile 
topraklayınız.” Toprak barasına nötr kesitinde toprak kablosu bağlayınız.” 
Topraklama ve elektrik kablo tesisatını EN 60204-1’ e uygun olarak cihaz panosuna kadar 
getiriniz ve klemenslere giriniz. 

 
2. Cihazınız fabrikada gerekli basınç testlerine tabi tutularak işletilmiştir. Gaz şarj edilmiştir. 

Şantiye şartlarında kontrol edilerek Aldağ teknisyenleri tarafından start-up yapılacaktır. 
Elektrik panosu da EN 60204-1’e uygun olarak imal ve test edilmiştir.  
 

3. Isıtma için sistemde sıcak su bataryası var ise; 90 / 70 °sıcak suyun geldiğini görünüz. Üst 
giriş vanası açık alt giriş vanası kapalı vaziyette ısıtıcı batarya girişinde bulunan pürjörden 
havayı tahliye ediniz. Gerekirse sisteme hava tüpü ve otomatik pürjör bağlayınız. Sonra 
vanaları açarak su sirkülasyonunu görünüz. Isıtma set değerlerini yükseltip düşürerek 3 yollu 
vananın açıp kapadığını görünüz. Đlk sirkülasyondan sonra pislik tutucunun filtresini 
çıkartarak temizleyiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ĐŞLETMEYE ALMA 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ALDAĞ ROOFTOP PAKET TĐPĐ KLĐMA CĐHAZI  MONTAJ KONTROL LĐSTESĐ 
 
ALDAĞ  ROOFTOP PAKET TĐPĐ KLĐMA CĐHAZI montaj kontrol listesi aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur.Lütfen herbir maddenin başındaki kutuları işaretleyerek onaylayınız. 
 
ALDAĞ ROOFTOP PAKET TĐPĐ KLĐMA CĐHAZI 

MODEL :  

SERĐ NO :  

ALDAĞ SĐPARĐŞ NO :  

ALDAĞ ROOFTOP PAKET TĐPĐ KLĐMA CĐHAZI 
 

Cihaz temiz ve hasarsızdır. 
Tüm devre elemanları gözle muayene edilmiştir. Hiçbir yerde yağlanma ve yağ izi 

yoktur. Kılcal borular,sensörler  sağlamdır (varsa rapor ediniz). 
Cihaz hasarlıdır (Lütfen rapor ekleyiniz). 
Cihaz ekli montaj detayına göre kaidesi üzerine yerleştirilmiş ve monte edilmiştir. 
 

GENEL KONTROLLER 
 

Cihaz sağlam bir zemin üzerine oturtulmalıdır. Soğutucu batarya tavasında su birikiminin 
önlenmesi için meyil durumu su terazisi ile kontrol edilmelidir. Yoğuşma tavası 
çıkışına sifon konulmuştur.  

Batarya, filtre, fan, elektrik motorları, kompresörlere kolayca müdahale ve 
çıkartılabilmesi, elektrik kumanda panosu kapağının rahatça açılabilmesi için 
önlerinde gerekli servis boşluğu bırakılmıştır. 

Cihaz içersine girmiş olan veya cihaz üstünde bulunan inşaat artıkları temizlenmiş, cihaz 
çalıştırılmaya hazır vaziyettedir. 

Sözleşmede var ise, cihazın uzaktan kumanda ünitesi için AWG 24 kablo (CAD 5) 
çekilmelidir. Đç ünite hava akımıyla karşılaşmayacak bir duvara ve yerden 1,5 mt 
yüksekliğe monte edilmelidir. 
 

SICAK SULU ISITMA SĐSTEMĐ BAĞLANTILARI 
  Isıtıcısı sıcak sulu sistemler için geçerlidir. Heat pump ve elektrikli ısıtıcılı  

 sistemler için doldurmayınız. 

 
Isıtıcı batarya için sıcak su boruları çekilmiştir. Uyarı! Boru ve vana bağlantılarını 

yaparken boruların kontra anahtar ile tutulması gerekir. 
Boru devresi üzerine havalık ve boşaltma konulmuştur. En alt kısma bir boşaltma vanası 

konulmuştur. Uzun süre çalışmayacak olan bataryalarda kışın donma olasılığına karşı 
içerisindeki su boşaltılmalıdır. Yaz konumunda direkt expansion evaporatör önündeki 
ısıtıcı batarya suyunun boşaltılması donma riskini ortadan kaldırır. Dış hava sıcaklığı 
0ºC’nin altına düşen yerlerde donmaya karşı sisteme ANTĐFRĐZ konulmalıdır veya 
pompa sürekli çalıştırılmalı ve kazan suyu minimum 10ºC ‘de çalıştırılmalıdır.  
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Ekte verilen şemaya uygun olarak üç yollu motorlu vana bağlantısı yapılmıştır. Üç yollu 
motorlu vana hattına gerekli kesme vanaları, pislik tutucu yerleştirilmiş; bypass hattı 
yapılmıştır. (bkz. Şekil-1) 

Sıcak su verilerek kaçak olmadığı görülmüş ve havaları alınmıştır. Batarya içerisinde 
hava kalmaması için en yüksek nokyata bir hava alma purjörü konulmalıdır. 

Sıcak su sirkülasyonu yapılmıştır. 
  

CĐHAZ VE HAVALANDIRMA KANAL BAĞLANTILARI 
 

Cihaz ve kanal bağlantıları tamamlanmıştır. 
Cihaza kanal bağlantıları elastik bağlantılar ile yapılmıştır. 
Cihazda oluşabilecek herhangi bir titreşim, tesisata iletilmemektedir. 
Cihaz üzerindeki flanş ile kanal arasına konulan esnek bağlantı uzunluğu esnek 

bağlantının açılmış uzunluğunun %75’i olmalıdır. Flanş eksenleri aynı olmalıdır. 
Kanal ağırlığı cihaza taşıtılmamalıdır.  

Cihaz çıkışından ilk menfeze kadar olan ana kanal içerisinde akustik tecrit yapılmıştır. 
Hava emiş tarafında toz ve nispeten korozif kimyevi maddeler ihtiva etmeyen bol 

miktarda hava alabilecek gölgelik bir mahale yerleştirilmelidir. 
Menfezler takılarak menfez ayarları yapılmıştır.  
Kompakt cihazlarda kondenser önündeki boşluk min. 4 mt olmalıdır. Taze hava 

önündeki boşluk min. 2 mt olmalıdır. Montaj detayları ektedir. 
 

ELEKTRĐK BAĞLANTILARI 
 

Ana besleme kablosu çekilip pano içerisine pabuç ile bağlanmıştır. 
Ana besleme kablosu çekilmiş ve elektrik panosuna klemens girişleri yapılmıştır. 
Uzaktan kumanda paneli konulacak cihazlar için AWG 24 tipi bilgisayar kablosu 

çekilmiştir. 
ROOFTOP PAKET TĐPĐ KLĐMA CĐHAZI ana besleme devresi ve diğer tüm başlantılı 

cihazların kablo ve elektrik bağlantılarının cihaz kapasitelerine göre belirlenip 
çekilmiş ve tüm bağlantıların sorumlu elektrik mühendisi ve ya teknisyeni tarafından 
kontrol edilmiş olması şarttır. Cihazın güç, gecikmeli termik manyetik şalter (Tmş) 
değerleri 
 
Soğutma konumunda 
Cihazın işletme limitleri dahilinde maximum çektiği güç FLI=……….....kw 
Isıtma konumunda (varsa elektrikli ısıtıcı dahil) 
Cihazın işletme limitleri dahilinde maximum çektiği güç FLI=…………..kw 
 

Verilen proje şartlarına göre cihazın teknik değerleri : 

Hava giriş/çıkış sıcaklığı:  °C /  °C 

Dış hava sıcaklığı:   °C 

Cihazın soğutma kapasitesi : kw 

Kompresörün çektiği güç:  kw 

Cihazın proje şartlarında çektiği toplam güç: kw 
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Tarafınızca doldurulacaktır. 

Ana Enerji Hattı..........................................mm2 (minumum)  ( 1/1 ) adet. 

Dahili Enerji Hattı.......................................mm2 (minumum)  ( 5 ) adet 

Kontrol Devresi Enerji Hattı.......................mm2 (minumum)  ( 1 ) adet 

Toprak Hattı................................................mm2 (minumum)  ( 1 ) adet 

   

Her bir sistem için belirtilen değerde termik manyetik şalter tesisata ilave 

edilmiştir. 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ÖNEMLĐ :  
 

-------------   Đşaretli bölümü keserek Đşletmeye alma tarihinden en az 1 hafta önce 
doldurularak  ALDAĞ’ a gönderiniz  
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAREL PCO³ PANEL ĐLE SĐSTEMĐN 
ÇALIŞTIRILMASI 
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1. Cihazın Kullanımı : 

 
 1 Tuşlar 
 

1.1 Alarm: Cihazla ilgili alarmların takip edilmesini sağlayan tuştur. Alarmların 
düzeltilmesi halinde basıldığında alarm ihbarını resetler. 
1.2 Program: Servis menüsüne yönlendirmeyi sağlar. Servisin yapması gereken ayarlar 
için kullanılır. 
1.3 Esc : Đşlem yaparken hatalı girişi engellemek için kullanılır yada yapılan 
işlemleri iptalini sağlar. 
1.4 Yukarı: Menüler arasında gezmek için yada ekrandaki değişkenlerin değer 
lerini arttırmak için kullanılır. 
1.5 Enter: Đçeriği değiştirmiş değerlerin onaylanmasını sağlar. 
1.6 Aşağı: Menüler arasında gezmek için yada ekrandaki değişkenlerin değer 
lerini azaltmak için kullanılır. 
 
 

2 PCO3 Ekran tanıtımı : 
 
 

 
 
ANA EKRAN 
 

••••   Đlk satırda set değeri görünmektedir. 
 

••••   Đkinci satırda ortam sıcaklık değeri görünmektedir.  
 

••••   Üçüncü satırda cihazın açık/ kapalı konumu ve saat görünmektedir. 
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3 Cihazın açılıp kapanması: 
 

 
Sisteme enerji verildikten sonra sırası ile Prog. ve Aşağı/Yukarı tuşlarına basarak Unıt 
ON/OFF konumuna gelinir. 
 
 

 
 
 

Enter ve Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanarak ART ROOF TOP Çatı tipi klima cihazınızı açık 
/ kapalı konuma getirebilirsiniz. 
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4 Cihazın Yaz /Kış Konumu ayarlanması: 

 
Sırası ile Prog. ve Aşağı tuşlarını kullanarak Summer / Winter bölümüne gelinerek enter ve 
aşağı / yukarı ok tuşları ile seçim yapılır. 
 
 
 
 

 
 

Enter ve Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanarak cihazınızı yaz / kış konumunu  ayarlayabiliiriz. 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

35/16 

 
ART ROOF-TOP Çatı Tipi Klima Cihazları 

4–1   Cihazın FREECOLING Konumunda çalışması: 
 

Egzost, taze hava ve çıkış havasına konulan sensörler sayesinde algılanan hava sıcaklıklarına 
göre dış ortam sıcaklığı set edilen iç ortam sıcaklığından daha düşükse sistem dönüş havası 
damperini kapatarak taze hava damperini açmaya başlar. Egzost fanları devreye girer.  
Bu arada üfleme sıcaklığına göre kompresörler devreye girer ve çıkarlar.  
 

 

 
 
 
4–2   Cihazın FREEHEATING Konumunda çalışması: 
 

Egzost, taze hava ve çıkış havasına konulan sensörler sayesinde algılanan hava sıcaklıklarına 
göre dış ortam sıcaklığı set edilen iç ortam sıcaklığından daha yüksekse sistem dönüş havası 
damperini kapatarak taze hava damperini açmaya başlar. Egzost fanları devreye girer.  
Bu arada üfleme sıcaklığına göre kompresörler devreye girer ve çıkarlar. (Üfleme havası 
sıcaklığı yetersiz ise özellikle heat-pump defrost konumunda elektrikli ısıtıcılar devreye girer). 
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4–2 Cihazın CO2 Sensörü çalışma prensibi: 
 

Dönüş havasında algılanan karbondioksit (CO2) miktarı 1500 ppm’in üstündeyse dönüş havası 
damperi sistem tarafından gerekli oranda kısılarak veya tamamen kapatılarak egzost fanlarını 
çalıştırır. Oransal olarak taze hava damperini açar. 
 
 
Aşağı tuşu kullanılarak; dönüş havasındaki ortam CO2 oranını görebiliriz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Cihazda sistem konumlarının görülebilmesi: 
 

 

 
 

Sistem ON konumundayken Aşağı tuşunu kullanarak sistem konumlarını görebiliriz. 
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Yaz Konumu: 

 
 
Defrost, dış hava ile soğutma, dış hava ile ısıtma: 
  

 
Kompresör 1, Kompresör 2: 
 

 
 
Üfleme Limiti: 
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6 Cihazın Set Değerinin ayarlanması: 
 

Sırası ile Prog. ve Aşağı/Yukarı tuşlarını kullanarak Set Point bölümüne gelinir. 
 
 

 
 
 
Enter ve Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanarak cihazınızı set etmek istediğimiz sıcaklık değerini 
ayarlayabiliiriz. 
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7 Cihazın Digital giriş çıkışları görebilmek için : 
 

Sırası ile Prog. ve Aşağı/Yukarı tuşlarını kullanarak Đnput / Output bölümüne gelinir. 
Enter tuşu ile dönüş hava sıcaklığını ve dış hava sıcaklık değerlerini görebiliriz. 
 
 

 
 
Aşağı tuşu kullanılarak; üfleme havası sıcaklığını görebiliriz 
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Aşağı tuşu kullanılarak; defrost ve kondenser fan kontrol sıcaklıklarını görebiliriz. 
 

 
 

Aşağı tuşu kullanılarak; dönüş havasındaki ortam CO2 oranını görebiliriz. 
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Aşağı tuşu kullanılarak; Kompresörlerin çalışır durumda olup olmadığını görebiliriz. 
 

 

 
Aşağı tuşu kullanılarak; Kondenser fan ve 3 yollu vanaların çalışır durumda olup 
olmadığını görebiliriz. 

 

 
 
Aşağı tuşu kullanılarak; Evaporatör fanının devrede olup olmadığını görebiliriz. 
 
 

 
 

Aşağı tuşu kullanılarak; Saati, tarihi ve günü görebiliriz. 
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SĐSTEME II PCO KONTROL PANELĐ BAĞLANMASI ĐÇĐN 
TCONNEKTÖR BAĞLANTI ŞEMASI 

 
 

 
                                PCO 3                                 CAT5EUTP24AWG 
                                                                        (Ara bilgisayar kablosu)   
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1- Sistemi devreye almak için elektrik kumanda panosu içerisinde bulunan ana şalterin 24 saat 

öncesinden açılmış olması gerekmektedir. Bu şalter; sistem uzun süreli olarak 
kullanılmayacaksa soğutma gazının resivere toplanmasından sonra kapatılır. Günlük açma 
kapama kesinlikle bu şalter ile yapılmamalıdır.  

 
2- Sistem çalıştırılmadan evvel su soğutma gurubunun ön kapakları açılır. Gaz kaçağı olup 

olmadığı ses kontrolu veya göz kontrolu ile yapılır. Bakır borular üzerinde herhangi bir 
yağlanma mevcut ise rakorlardan veya havşalardan gaz kaçıyor demektir. Gaz kaçıran rakoru 
hafifçe sıkınız, köpük ile test ediniz, gideremiyor iseniz sistemi ve vanaları kapatarak 
ALDAĞ’ı arayınız.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ALDAĞ markalı cihazlar ile ilgili tüm bakımlar alıcının yeterli düzeyde eğitim almış 
personeli veya Aldağ yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır. 

 
1. Fan yatakları kapalı tip rulman olup, uygun periyotta kontrol edilmelidir. Gevşemiş olan 

kayışlar gerilmelidir. Not: Đlk çalıştırmadan 15 saat sonra mutlaka kayış gerginliğini kontrol 
ediniz. 

2. Kirli ortam nedeniyle tıkanan evaporatör emiş filtresi (suni elyaf) 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 üç fazın makinaya geldiği kontrol edilmelidir. 
4. Cihazlar muhtelif sebeplerden dolayı arızaya geçebilir. Bu gibi hallerde cihaz derhal kapatılıp 

ilgili ALDAĞ teknik servise başvurulmalıdır.  
5. Hava soğutmalı kondenser petekleri zamanla tozdan ve kumdan tıkanarak sistemin çalışma 

rejimini bozabilir. Bu durumu engellemek için en az ayda bir petekler basınçlı su veya hava ile 
tozdan arındırılmalıdır 

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

GÜNLÜK KONTROLLER 

BAKIM 
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Hem çalışma bakımından ve hem de enerji bakımından, ART Roof-top çatı tipi klima cihazının en 
mükemmel verimini sağlamak için, bakım işlemleri çok önemlidir. 
 

Yapılması gereken işlemlerin tanımlanması Bakım 
Göz ile gaz kaçağı ve yağlanma kontrolü günlük Operatör 
Kompresörlerin yağ seviyesi kontrolü   mevsimlik Operatör + Servis 
Isı çekme kontrolü (fazla ısınma) mevsimlik Operatör + Servis 
Drenaj kontrolü mevsimlik Operatör + Servis 
Elektrik voltaj gerilimi, kontaktör, yardımcı röle kontrolü mevsimlik Operatör + Servis 
Sight glass refrigerantın yük kontrolü mevsimlik Servis 
Kompresör karter ısındırma çalışmasının kontrolü mevsimlik Servis 
Tüm elektrik bağlantı soket ve pabuçların sıkma işlemi mevsimlik Operatör + Servis 
Kompresör selonoid valflerinin çalışması ve likit hattı 
kontrolü 

senelik Servis 

Ayarlama termostatı ve emniyet tertibatı kontrolü senelik Servis 
Ana şalter kontrolü senelik Operatör + Servis 
Fan kayış ve kasnak kontrolü aylık Operatör + Servis 
Filtre temizliği aylık Operatör 
Filtre değişimi mevsimlik Operatör 
Fan ve motor yataklarının kontrolü mevsimlik Servis 
Drenaj tavası ve sifonların kontrolü mevsimlik Operatör + Servis 
Kompresör yağ değişimi ve karter filtre temizliği 5 000 saat Servis 
Drayer değişimi 5 000 saat Servis 
Kompresör valf pleyt değişimi komle revizyon (Gerekli 
görüldüğünde) 

10 000 saat Servis 

 
 
 

• Filtreler 
• Selonoid valfler 
• Fan 
• Motor 
• Kasnaklar 
• Kayış 
• Termostatik expension valfler 
• Kombine presostatlar 
• Yardımcı röleli kontaklar 
• Kompresör termikleri 
• Karter rezistansları 
• Kompresörler 
• Elektronik komponentler 
• Transmitter ( Basınç ve sıcaklık için ) 
• Sensör ( Sıcaklık için ) 

BAKIM TABLOSU 

TAVSĐYE EDĐLEN YEDEK PARÇALAR 
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Not : Cihazda kullanılan yedek parça ve kompenentlerin tipleri cihaz ile verilen garanti 
kartlarının arkasında bulunan son kontrol kartı çek listesinde verilmiştir. 
 

 
 
 
Hıgh pressure alarm ; Yüksek basınç arıza, 
 
-     Kompresör ve fanlar durur.Manuel reset gerektirir. 
- Yüksek basınç presostatı 22 bar (350 PSIG) basınca ayarlanmıştır. Kondenser basıncı 

istenilen değerin üzerine çıkıyor demektir. 
- Kompresör basma vanasının kapalı olup olmadığına bakınız. Vanayı sonuna kadar 

açtıktan sonra 2 tur kapatınız.  
- Kondenser bataryalarının kirli olup olmadığını kontrol ediniz.Kirli ise yumuşak plastik 

kıllı fırça ile fan çalışırken dikine olarak fırçalayınız. Alüminyum lamellerin 
zedelenmemesine dikkat ediniz. Gerekiyor ise servisinize kimyasal temizlik yaptırınız. 

 
Compressor thermal overload ; Kompresör termiği açılmıştır. 
 

            -   Kompresör durur termik ve PCU dan manuel reset gerektirir. 
  - Şebeke cereyanının 400 V. 50 Hz. de olduğunu (+%10) ölçerek kontrol ediniz.  

- Sisteme 3 fazın aynı voltajda gelip gelmediğini kontrol ediniz. 
- Kompresör klemensleri ve kontaktör ayaklarını kontrol ediniz.Gevşek ise sıkınız, yanma 

var ise değiştiriniz. Her üç fazın geçtiğini ölçünüz. 
- Ampermetre ile kompresörün çektiği amperi ölçün. Düşük ise termik ayarını yükseltin. 
- Kondenzasyon basıncı ölçülmelidir.Yüksek ise kondenser temizliği yapılmalıdır. 
- Yüksek basınç manometresi (Kırmızı renkli) 250PSI (17 bar) olacak şekilde gaz şarj 

edilmiştir. 300 PSI (21 bar)’ nın üzerine çıktığı anda sistem yüksek akım çeker. 
- Alçak basınç değerlerini kontrol ediniz. 60 PSI (4,3 bar) olarak gaz şarjı yapılmıştır. 

Alçak basınç manometresi (Mavi) 20 PSI (1,5 bar)’ nın altına düştüğünde gaz kaçağı var 
demektir. Kaçak kontrolu yapınız veya likit hattında tıkanma var demektir.  

 
Serious alarm from digital input ; Düşük sıcaklık Alarmı - Donma Termostatı arıza,-  
Low pressure ( Alçak basınç )  
 

 -     Kompresör ve kondenser fanları durur.  
- Kompresör emiş sıcaklığı limitlerin altına düşmüş olabilir. Komresöre likid geliyor 

olabilir. Evaporatör emiş filtrelerini temizleyiniz veya yenisi ile değiştiriniz. Kondenser 
lamellerini su ile yıkayınız. Donma termostatını resetleyip sistemi tekrar çalıştırınız. 
Isıtma pozisyonunda dış lamellerde tamamen buz kaplamış olabilir. Defrost sistemini ve 
sensörlerin yerlerinde olup olmadığını kontrol ediniz. 

- Đşlem bitince donma termostatı üzerindeki düğme veya çubuğu resetleyiniz. 
 
 
 
 
 

ARIZALAR 
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Flow switch alarm ; 

 
- Sistemde emiş filtreleri kirlidir, temizleyiniz.  
- Kayış gerginliğini kontrol ediniz. Gerekirse yenisi ile değiştiriniz. 
- Emiş damperlerinin açık olduğunu kontrol ediniz. 
- Fark basınç switchi hortumlarının çıkmadığını kontrol ediniz. 

 
 
 

ÖNEMLĐ : 
  

* Sistemdeki soğutucu gaz cinsini cihaz etiketinden kontrol ediniz, Aldağ’a başvurmadan 
kesinlikle başka soğutucu gaz şarj etmeyiniz. 

* Soğutma devresi sisteminin kesinlikle hava almaması gerekir. Aksi taktirde kompresörlerin 
yağının (POE Ester yağ) ve drayerinin komple değiştirilmesi gerekir. 

 
 
 
 

ALARMLAR 

 

Alarmlar genel olarak 3 önemli kategoriye ayrılır: 
 

- Tehlikeli alarmlar(bütün sistemi kapatır,ekranda sinyal görülür,siren,alarm rölesi) 
- Devre alarmları(bağlı olduğu devreyi kapatır,ekranda sinyal görülür,siren,alarm rölesi) 
- Sadece -sinyal veren alarmlar(ekranda sinyal görülür,siren,alarm rölesi) 

 

 

 

- Serious alarms 
  

Tehlikeli alarmlar 
 

AL15 Main fan thermal overload  Fan termık alarm 

AL18 Flow swich alarm Akış swich alarmı 

AL31 Serius alarm from dıgıtal ınput  Digital giriş datasından gelen tehlike alarmı 

 
 
   

- Circuit alarms  
 

Devre alarmları 

AL01 Compressor 1 thermal overload Kompresör 1 termik alarmı 

AL02 Compressor 2 thermal overload  Kompresör 2 termik alarmı 

AL17 Heater 1 and 2 overload Isıtıcı 1 ve 2 alarmı 

AL29 Heater 1 thermal overload  Isıtıcı 1 termal alarm 

AL30 Heater 2 thermal overload  Isıtıcı 2 termal alarm 

AL33 Compressor 3 thermal overload Kompresör 3 termik alarmı 

AL34 Compressor 4 thermal overload  Kompresör 4 termik alarmı 
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AL40 Driver 1 EEPROM error  Sürücü 1 EEPROM hatası 

AL41 Driver 2 EEPROM error 
AL42 Driver 1 EEV motor error 
AL43 Driver 2 EEV motor error 
AL44 Driver 1 MOP tımeout 
AL45 Driver 2 MOP tımeout 
AL46 Driver 1 LOP tımeout 
AL47 Driver 2 LOP tımeout 
AL48 Driver 1 low superheat 
AL49 Driver 2 low superheat 
AL50 Driver 1 valve not closed durıng power OFF 
AL51 Driver 2 valve not closed durıng power OFF 
AL52 Driver 1 hıgh superheat 
AL53 Driver 2 hıgh superheat 
AL54 Driver 1 probe S1 error 
AL55 Driver 2 probe S1 error 
AL56 Driver 1 probe S2 error 
AL57 Driver 2 probe S2 error 
AL58 Driver 1 probe S3 error 
AL59 Driver 2 probe S3 error 
AL60 Driver 1 go-ahead request 
AL61 Driver 2 go-ahead request 
AL62 Driver 1 LAN disconnected 
AL63 Driver 1 LAN disconnected 
AL64 Driver 1 autosetup not complete 
AL65 Driver 2 autosetup not complete 
AL66 Circuit 1 in Prevent mode 
AL67 Circuit 2 in Prevent mode 
 
 
 
 

- Signal-only alarms 
 
AL12 Compressor 1 maintenance  
AL13 Compressor 2 maintenance 
AL14 Unıt maintenance 
AL16 Dirty filter 
AL32 Minor alarm from digital ınput 
AL35 Compressor 3 maintenance 
AL36 Compressor 4 maintenance 
 
 
 
 
 
 
 

 Sürücü 2 EEPROM hatası 
Sürücü 1 EEV ( Elektronik exp. Valf) hatası 
Sürücü 2 EEV ( Elektronik exp. Valf) hatası 
Sürücü 1 MOP( Yüksek evap. Basıncı) gecikmesi 
Sürücü 2 MOP( Yüksek evap. Basıncı) gecikmesi 
Sürücü 1 LOP( Alçak evap. Basıncı) gecikmesi 
Sürücü 2 LOP( Alçak evap. Basıncı) gecikmesi 
Sürücü 1 düşük superheat 
Sürücü 2 düşük superheat 
Sürücü 1 güç kapalı / valf açık 
Sürücü 2 güç kapalı / valf açık 
Sürücü 1 yüksek superheat 
Sürücü 2 yüksek superheat 
Sürücü 1  S1 prob hatası 
Sürücü 2  S1 prob hatası 
Sürücü 1  S2 prob hatası 
Sürücü 2  S2 prob hatası 
Sürücü 1  S3 prob hatası 
Sürücü 2  S3 prob hatası 
Sürücü 1 izin verilmiştir 
Sürücü 1 izin verilmiştir 
Sürücü 1 LAN Bağlantısı yok 
Sürücü  2 LAN Bağlantısı yok 
Sürücü 1 otomatik setup tamamlanamadı 
Sürücü 2 otomatik setup tamamlanamadı 
Devre  1 engelleme modu 
Devre  2 engelleme modu 
 
 
 
 
Sadece sinyal veren alarmlar 
 
Kompresör 1 bakımı 
Kompresör 2 bakımı 
Cihaz bakımı 
Filter kirli 
Digital girişlerde ikincil alarm 
Kompresör 3 bakımı 
Kompresör 4 bakımı 
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- Differential pressure management 
alarms 

 
 
AL03 Compressor 1 HP (pressure switch) 
AL04 Compressor 2 HP (pressure switch) 
AL08 Compressor 1 LP in cooling (pressure 
switch) 
AL09 Compressor 2 LP in cooling (pressure 
switch) 
AL10 Compressor 1 LP in heating (pressure 
switch) 
AL11 Compressor 2 LP in heating (pressure 
switch) 
 
 
 
 
 

- Sensor alarms 
 
 
AL06 High ambient temperature 
AL07 Low ambient temperature 
AL21 Probe B1 fault 
AL22 Probe B2 fault 
AL23 Probe B6 fault  
AL24 Probe B7 fault 
AL25 Probe B4 fault 
AL26 Probe B3 fault  
AL27 Probe B8 fault 
AL28 Probe B5 fault  
 
 
 
 

 
Fark basınç müdahale alarmları 
 
 
 
Kompresör 1 yüksek basınç 
Kompresör 2 yüksek basınç 
Kompresör 1 soğutma alçak basınç 
 
Kompresör 2 soğutma alçak basınç 
 
Kompresör 1 ısıtma alçak basınç 
 
Kompresör 2 ısıtma alçak basınç 
 
 
 
 
 
 
Sensor alarmları 
 
 
Yüksek dış sıcaklık 
Düşük dış sıcaklık 
Prob B1 arızası 
Prob B2 arızası 
Prob B6 arızası 
Prob B7 arızası 
Prob B4 arızası 
Prob B3 arızası 
Prob B8 arızası 
Prob B5 arızası 
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PCO 3 ALARM TABLOSU 
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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 fatura veya sevk irsaliye tarihinden itibaren başlar ve  2 yıl ( 24 ay) 
dır.  

• Cihazın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır. 
• Cihazın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından 

dolayı (fabrikada cihazın imalatı sırasında oluşabilecek ) arızalanması halinde , işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin tamiri yapılacaktır.  

• Garanti süresi içinde arızalanan ağır parçaların yerinde tamiri mümkün olmaması durunumda 
ALDAĞ Fabrikaya getirilmesi ve gönderilmesi ile ilgili gerekli yatay, dikey taşımalar ve 
hammaliye işleri (vinç,kamyon,ağırlıkçı vs) kullanıcıya aittir. 

• Garanti süresi içerisinde periyodik olarak değiştirilen malzemeler Aldağ’dan orijinal olarak 
temin edilen malzeme olmalıdır.  

• 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. 

GARANTĐ 
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• Motorlar için yanlış termik, sigorta, kontaktör seçilmesi sonucu motorun yanması, 
• Drenaj sifonunun yapılmaması veya yanlış yapılması sonucu cihaz içini su basması veya 

galvanizli sacın çürümesi, 
• Cihazın çalışacağı ortamın 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, 
• Özellikle buharlı ve elektrikli ısıtıcı bulunan cihazlarda termostat kontrolü yapılmadığı 

takdirde ısıtıcıdan önceki ve sonraki elemanların yüksek sıcaklıktan ötürü zarar görmesi, 
• 0 °C nin altındaki sıcaklıklarda bataryada su bulundurulması gerekiyorsa antifriz 

konulmaması halinde bataryanın donması, 
• Buharlı bataryalarda kondens hattının uygun yapılmaması veya yanlış kondenstop seçilmesi 

sonucu oluşabilecek batarya hasarları, vuruntular. 
• Đşletme basıncı üzerinde bataryaya basınç uygulanması halinde oluşabilecek hasarlar, 
• 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. 
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• 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. 
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 400 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 V. 

                                                     3 
      Orta voltaj en çok uzaklaşmasını hesap ediniz : 
      AB = 409 – 401 = 8V. 

BC = 401 – 398 = 3 V.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


