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Cihazın kullanım Ömrü ve Garanti Süresi
Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:
Cihazın kullanım süresi 10 yıldır.
Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır.
Özel müşteriler için garanti süresi iki yıldır.
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Elektrik akımından kaynaklanan tehlike!
Elektrik akımı nedeniyle yaralanma ve ölümle
sonuçlanabilecek tehlikelere işaret eder.
Tehlike!
İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye
işaret eder.
Dikkat!
Maddi hasarlara neden olabilecek bir tehlikeye işaret
eder.
Kullanım kılavuzunun güncel
adresinde bulabilirsiniz.

versiyonunu

www.trotec.de

Yasal uyarı
Bu yayın, önceki tüm sürümlerin yerine geçer. Bu yayının hiçbir
bölümü, yazılı iznimiz olmadan hiçbir şekilde yeniden
hazırlanamaz veya elektronik sistemler kullanarak işlenemez,
çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Teknik değişiklik yapma hakkı
saklıdır. Tüm hakları saklıdır. Ürün isimleri, serbest kullanılabilirlik
garantisi olmadan ve üreticinin esas yazı şekline uyularak
kullanılmaktadır. Kullanılan ürün isimleri tescilli isimlerdir ve bu
şekilde değerlendirilmelidir. Teslimat kapsamı ürün resimlerinden
farklı olabilir. Mevcut doküman gerekli özen gösterilerek
hazırlanmıştır. Hatalar veya atlanan noktalardan dolayı hiçbir
şekilde sorumluluk bize ait değildir. © Trotec
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Cihaz özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

Cihazın görünümü ve kumanda elemanları

Cihaz açıklaması
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Cihaz, yoğunlaşma prensibinin yardımıyla odalarda otomatik bir
nem giderme işlemi gerçekleştirir. Bunun için cihaz sürekli
çalışma modunda kullanılabilir.
Fan, nemli oda havasını hava girişinden (5) hava filtresi (7),
evaporatör ve arkasında yer alan kondansatör üzerinden emer.
Oda havası, soğuk evaporatörde sıcaklığı çiy noktasının altına
düşene kadar soğutulur. Havada bulunan su buharı, kondensat
veya kırağı olarak evaporatör kanatlarının üzerine çöker. Nemi
alınan, soğutulan hava kondansatörde ısıtılır ve hava çıkışı (6)
üzerinden dışarı üflenir. Bu şekilde hazırlanan kuru hava yeniden
oda havasıyla karışır. Cihazın sağladığı sürekli oda havası
sirkülasyonu nedeniyle kurulum alanındaki nem azalır. Yoğuşan
su, hava sıcaklığı ve bağıl neme bağlı olarak sürekli şekilde ya da
sadece periyodik buz çözme aşamaları sırasında kondensat
teknesine damlar. Kondensat, basınca dayanıklı bir boru bağlantısı
üzerinden, öne monte edilmiş bir kondensat pompası (4)
yardımıyla cihazdan dışarı sevk edilir.
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Opsiyonel olarak, kondanse olmuş su arkaya bağlanabilen bir
kondensat pompası yardımıyla boşaltılabilir.
Cihaz, kullanım için bir kumanda paneli (2) ve taşıma için bir
tutamaklı kol (1) ve taşıma tekerlekleriyle (3) donatılmıştır.
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Cihaz, bağıl nemi yaklaşık % 35'e varan bir oranda azaltmaya
olanak sağlar. İşletim sırasında oluşan ısı ışınımı, oda sıcaklığını No. Kumanda elemanı
1-3 °C arttırabilir.
1
2
3
4
5
6
7

Tutamaklı kol
Kumanda paneli
Taşıma tekerlekleri
Kondensat tahliye hortumu
Hava girişi
Hava çıkışı
Hava filtresi

Teslimat kapsamı (standart)
•
•
•
•

TTK 1500
Hava filtresi
Kondensat tahliye hortumu
Kullanım kılavuzu

Opsiyonel aksesuarlar
• Higrostat
• Kondnesat pompası
• Enerji gideri ölçüm cihazı
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Teknik bilgiler
Parametre

Değer

Model
Nem alma kapasitesi, maks.
Nem alma kapasitesi (20 °C / % 60 bağıl nem)
Uygun olduğu maks. oda büyüklükleri:
Yapı kurutması veya su hasarlarının giderilmesi
Kuru tutma
Çalışma sıcaklığı
Bağıl nem çalışma aralığı
Hava kapasitesi, maks.
Elektrik bağlantısı
Güç tüketimi, maks.
Güç tüketimi, ortalama
Yapı tarafındaki şebeke sigortası
Kompresör
Klima gazı
Klima gazı miktarı
Ağırlık
Ölçüler (YxDxG)
Duvarlarla/nesnelerle aradaki minimum mesafe

TTK 1500
400 l / 24 saat
100 l / 24 saat
1700 m³
3400 m³
0-40 °C
% 35-100
2200 m³/saat
400 V / 50 Hz / 6,75 A
2,7 kW
1,7 kW
10 A
Hareket pistonu
R407c
2,5 kg
141 kg
660 x 660 x 1313 mm
A: Üst: 50 cm
B: Arka: 50 cm
C: Yan: 50 cm
D: Ön: 50 cm
58 dB(A)

Ses basınç seviyesi LpA (3 m; DIN 45635-01-KL3 uyarınca)

Güç tüketimi
Cihazın güç tüketimi, güncel oda sıcaklığına ve bağıl neme
bağlıdır.
Yaklaşık güç tüketimini belirlemek için, çalışma saatini (bkz.
çalışma saati sayacı (12)) saatteki kilovat cinsinden bir tüketim
değeriyle çarpınız.
Güç tüketimini tam olarak belirlemek için, yapı kurutucu ve akım
kaynağı arasında opsiyonel olarak temin edilen bir enerji gideri
ölçüm cihazı bağlanabilir. Bu konuda Trotec müşteri servisiyle
temas kurunuz.
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Soğuk devir daim sisteminin diyagramı

COMP

HP
LP

L1 L2 L3

CONTROL FUSE

FAN FUSE
(F3)

(N/C)L

ISOLATOR

H(N/C)
C(COM)

C(COM)

HUMIDISTAT

1

2
1

CONTACTOR

1

2 (N/O)

6 (N/O)

4 (N/O)

5

3

HOURS RUN
METER

A2

B

1

B

S

C

COMPRESSOR

R

2

FAN

CAP'

TEMP FALLING

MAKES 1-3 ON

A

4 (N/O)

FAN MOTOR

PUMP RUN
FLOAT SWITCH

(COM) 7

4

DEFROST VALVE

DEFROST LAMP

RELAY No 3

(N/O)

3

DEFROST
THERMOSTAT (N/C)

(COM)

CONDENSATE
PUMP

MAINS LAMP

HIGH LEVEL
FLOAT SWITCH

A1

A

DELAY
TIMER

(N/C) 1

B

RELAY No 1

(COM) 7

1

A

RELAY No 2
(N/O) 6
9
(COM)

2

FAN MODE
SWITCH
CONTROL SWITCH

(F2)

PUMP FUSE

3

CYCLE
CONTINUOUS

FAULT LAMP

(F1)
HP SWITCH
BREAKS ON
PRESSURE RISING
LP SWITCH
BREAKS ON
PRESSURE FALLING

SUCTION
ACCUMULATOR
LP
SERVICE
SCHRADER

DRIER
LIQUID
INDICATOR
TEV

VALVE

N
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RECEIVER/DRIER ASSY

SOLENOID
PROCESS
PORT

RECEIVER

EVAPORATOR

AIR
CONDENSER

HP
SERVICE
SCHRADER
INE-3-GA
PHIAL

INSULATION

Devre planı

Usulüne uygun kullanım
TTK 1500 cihazını sadece oda havasının kurutmak ve nemini
Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce almak için mobil kurutucu olarak ve teknik bilgilere uyarak
dikkatlice okuyun ve her zaman kurulum yerinin hemen kullanınız.
yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz!
Usulüne uygun kullanıma dahil olanlar:
• Aşağıdakilerin kurutulması ve neminin alınması:
• Cihazı, patlama tehlikesi bulunan alanlarda çalıştırmayınız.
– Üretim sistemleri, yer altındaki odalar
• Cihazı yağ, kükürt, klor, asit veya tuz içeren ortamlarda
çalıştırmayınız.
– Depolar, arşivler, laboratuarlar
• Cihazı aseton, inceltilmemiş asitler veya solventlerin
– Boru kopması veya su baskınlarından sonra oluşan su
bulunduğu mekanlarda çalıştırmayınız.
hasarlarında odalar ve alanlar
• Cihazı dik ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz.
• Aşağıdakilerin sürekli olarak kuru tutulması:
• Cihazı çalışma sırasında doğrudan su püskürmesine maruz
– Aletler, cihazlar, belgeler
bırakmayınız.
– Elektrik santrallerindeki elektrikli bağlantı merkezleri, kazan
• Hava girişi ve hava çıkışının açık olduğundan emin olunuz.
sistemleri, türbinler ve boru sistemleri
• Emme tarafında hiçbir zaman kir ve gevşek nesnelerin
– Neme duyarlı yükler, vb.
bulunmadığından emin olunuz.
• Cihazın içine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarınızı
Usulüne aykırı kullanım
sokmayınız.
Cihazı sele maruz kalmış bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz. Cihazı
• Çalışma sırasında cihazın üzerini örtmeyiniz ve cihazı açık havada kullanmayınız. Cihazın üzerine kurutmak amacıyla
taşımayınız.
örn. ıslak elbiseler gibi nesneler koymayınız. Cihaz üzerinde Trotec
• Cihazın üzerine oturmayınız.
tarafından öngörülmeyen değiştirme, ekleme ya da dönüştürme
• Cihazın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasar işlemi yapmak yasaktır.
görmeye karşı (örn. hayvanlar nedeniyle) korunduğundan emin
Personelin niteliği
olunuz.
• Bağlantı kablosu için kullanılacak uzatma kablolarını; cihazın Bu cihazı kullanan kişiler:
bağlantı gücünü, kablo uzunluğunu ve kullanım amacını göz • Nemli ortamlarda elektrikli cihazlarla çalışırken ortaya
çıkabilecek tehlikeleri bilmeli.
önünde bulundurarak seçiniz. Elektrik aşırı yükü oluşmasına
izin vermeyiniz.
• Akım taşıyan parçalara direkt temasa karşı koruma önlemleri
almalı.
• Cihazı sadece dik olarak ve kondensat pompası ve kondensat
teknesi boşaltılmış durumdayken taşıyınız.
• Başta “Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik” bölümü
olmak üzere kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır.
• Toplanan kondensatı tasfiye ediniz. Bu suyu içmeyiniz. Aksi
takdirde enfeksiyon tehlikesi ortaya çıkar!
Elektrik sistemi veya iklimlendirme teknolojisindeki bakım
işlemleri, sadece soğutma ve iklimlendirme teknolojisi
konusunda uzman şirketler veya Trotec tarafından
gerçekleştirilmelidir.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik

Kalan tehlikeler
Elektrik akımından kaynaklanan tehlike!
Elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar sadece yetkili
bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir!
Elektrik akımından kaynaklanan tehlike!
Cihaz üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmalardan
önce elektrik fişini prizden çıkartınız!
Dikkat!
Cihazın hasar görmesini engellemek için cihazı hava
filtresi takılmadan asla çalıştırmayınız!
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Tehlike!
Depolama
Eğitimsiz kişiler tarafından amacına veya usulüne uygun Kullanmayacağınız zaman cihazı şu şekilde depolayınız:
olmayan şekilde kullanılması durumunda bu cihaz • Kuru,
çeşitli tehlikelere neden olabilir! Personel niteliklerine • Üstü kapalı bir yerde,
dikkat ediniz!
• Tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde dik bir
pozisyonda,
Tehlike!
• Gerekiyorsa, içeriye toz girmesine karşı plastik bir kılıfla
Devrilen bir cihaz sizi yaralayabilir! Cihazı sadece
koruyarak.
hafifçe yatırınız ve dikkatli hareket ettiriniz. Gerekirse
ikinci bir kişiden yardım alınız. Uzun mesafelerde cihazı • Depolama sıcaklığı, “Teknik bilgiler” bölümünde çalışma
sıcaklığı için verilen aralığa uygundur.
bir forklift veya kaldırma aracıyla taşıyınız. Kaldırılmış bir
cihazın altında durmayınız.

Acil durumda yapılması gerekenler
1. Acil bir durumda cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
2. Arızalı bir cihazı tekrar elektrik şebekesine bağlamayınız.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar
Cihaz, nakliye hasarlarına karşı korumak için üretici tarafından
mümkün olan en iyi şekilde ambalajlanmıştır. Güvenli taşıma
hakkında diğer bilgiler, ambalajın üzerindeki çok kenarlı
işaretlerde bulunmaktadır.
Cihaz, rahatça taşınması için taşıma tekerlekleri ve bir tutamaklı
kollarla donatılmıştır. Cihazı taşımak için gerekirse ikinci bir
kişiden yardım alınız. Kaldırmak için bir forklift veya kaldırma
arabası kullanınız.
Her taşıma işleminden önce şu uyarılara dikkat ediniz:
1. Cihazı elektrik düğmesinden kapatınız (bkz. “Kumanda
elemanları” bölümü).
2. Elektrik fişini prizden çıkartınız. Elektrik kablosunu çekme
halatı olarak kullanmayınız!
3. Kondensat tahliye hortumunu ya da kondensat pompasını
(opsiyonel) boşaltınız. Damlayan kondensata dikkat ediniz.
4. Tutamaklı kolları iki elinize alınız ve cihazı dikkatlice yatırınız.
5. Cihazı taşıma tekerlekleri yardımıyla hareket ettiriniz.
Her taşıma işleminden sonra şu uyarılara dikkat ediniz:
1. Cihazı, taşıma işleminden sonra dik olarak yerleştiriniz.
2. Cihazın zemin üzerinde düz durduğundan emin olunuz. Taşıma
tekerlekleri, cihaz kaymaya karşı emniyete alınmış şekilde
serbestçe döner.
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Bağlantı veya montaj

Kullanım

• Cihaz, çalıştırıldıktan sonra tam otomatik şekilde çalışır.
• Kapıları ve pencereleri açık tutmayınız.

Nem alma kapasitesiyle ilgili uyarılar

Nem alma kapasitesi şunlara bağlıdır:
• Cihazın bulunduğu alanın özellikleri
• Oda sıcaklığı
Kurulum
Cihazın kurulumu sırasında, “Teknik bilgiler” bölümü uyarınca • Bağıl nem
duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum
mesafelere dikkat ediniz.
Oda sıcaklığı ve bağıl nem ne kadar yüksekse, nem alma
kapasitesi de o kadar fazla olur.
A
Oturma odalarında kullanım için yaklaşık % 50-60'lık bir bağıl
nem yeterlidir. Depolarda ve arşivlerde nem yaklaşık % 50
değerini aşmamalıdır.
B

Kumanda elemanları
C

C
MAINS

FAULT

D

DEFROST

M/C ON

• Cihazı devrilmeyecek şekilde ve yatay olarak yerleştiriniz.
• Cihazı monte ederken ısı kaynaklarına yeterli mesafe bırakınız.
• Cihazı mümkün olduğunca odanın ortasına yerleştiriniz. Birden
çok cihazı yerleştirirken, cihazların arasındaki oda dağılımının
çok büyük olmamasına dikkat ediniz.
• Cihazın ıslak yerlerde kurulumu sırasında, cihazı,
yönetmeliklere uygun bir kaçak akım koruma tertibatı (RCD =
Residual Current protective Device) ile yerinde emniyete alınız.
• Kablo uzatmalarının tamamen açılmış ve çözülmüş durumda
olduğundan emin olunuz.
• Enerji beslemesinin gerilimi ve akım gücünün, cihazın tip
etiketindeki bilgilerle aynı olduğundan emin olunuz.
• Bir jeneratör kullanırken, jeneratörün en az 4 kW güç
ürettiğinden emin olunuz (cihazın çalışmaya başlama akımı,
nominal akım değerinin dört ila beş katı oranında artabilir. Bir
jeneratörde birden çok cihaz kullanırken de bu uyarıyı dikkate
alınız).
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No. Kumanda elemanı
8
9
10
11
12
13
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Çalışma kontrol lambası:
Cihaz elektrik düğmesinden açılmışken yanar.
“Arıza” kontrol lambası:
Bir arıza mevcutken yanar.
“Otomatik buz çözme” kontrol lambası:
Otomatik buz çözme aktifken yanar.
Kumanda açık/kapalı
Çalışma saati sayacı
Elektrik düğmesi:
“ON” (AÇIK): Cihaz açılmıştır.
“OFF” (KAPALI): Cihaz kapatılmıştır.
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Devreye alma
Hava filtresini yerleştirme
A.

Kondensat tahliye hortumunun döşenmesi
Uyarı:
Cihaz teslim edilirken kondensat tahliye hortumu monte edilmiş
durumdadır.
1. Kondensat tahliye hortumunun cihaza düzgün şekilde
bağlandığından ve hasarsız olduğundan emin olunuz.
2. Kondensat tahliye hortumunun ucunu uygulama durumuna
bağlı olarak şu şekilde yerleştiriniz:
– Yeterli boyutta bir hazneyi (en az 90 litre) cihazın yanına
koyunuz ve hortum ucunu haznenin içine doğru yerleştiriniz.
Haznenin doluluk seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz.

B.

– Kondensat tahliye hortumunun ucunu bir su giderinin
üzerine yerleştiriniz. Büyük mesafeler için, aynı tipte daha
uzun bir hortum da kullanılabilir.
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– Cihaz, opsiyonel olarak bir kondensat pompasıyla
çalıştırılabilir. Bu konuda Trotec müşteri servisiyle temas
kurunuz.
3. Kondensat tahliye hortumunun sürekli bir eğime sahip
olmasını sağlayınız.

“Higrostat çalışması” modu (opsiyonel)
Cihaz, opsiyonel olarak bir higrostatla çalıştırılabilir.
Higrostat, nem değerine bağlı olarak cihazı açar veya kapatır.
Cihazı bir opsiyonel higrostatla çalıştırırsanız, istediğiniz nemi
higrostattan ayarlayınız (bkz. opsiyonel higrostatın işletme
kılavuzu).

40%
H
U
M
I
D
I
S
T
A
T

00000.00

60%

30%

40%
H
U
M
I
D
I
S
T
A
T

60%

30%

80%

20%
OFF

ON

ON

OFF

80%

20%
OFF

ON

Otomatik buz çözme
16x1 mm

Cihazın çalıştırılması
1. Kondensat tahliye hortumunun (4) doğru bağlandığından ve
kurallara uygun şekilde döşendiğinden emin olunuz. Takılıp
düşme yerlerinin oluşmamasını sağlayınız.
2. Kondensat tahliye hortumunun (4) bükülmemiş veya
sıkışmamış olduğundan ve kondensat tahliye hortumunun (4)
üzerine hiçbir nesnenin durmadığından emin olunuz.
3. Kondensatın düzgün şekilde dışarı akabileceğinden emin
olunuz.
4. Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.
Takılıp düşme yerlerinin oluşmamasını sağlayınız.
5. Gerekirse, kondensat pompasında (opsiyonel) kalan suyu
boşaltma düğmesine basarak mevcut kondensatı cihazdan
boşaltınız.
6. Cihazı elektrik düğmesinden (13) açınız.

Hava sıcaklığına ve bağıl neme bağlı olarak evaporatör lamelleri
buzlanabilir. Cihaza takılmış olan sıcak gazlı çözdürme otomatiği,
ihtiyaç anında otomatik olarak devreye girer. Çözdürme işlemi
sırasında nem alma modu kısa süreli durdurulur.

Devre dışı bırakma
1. Cihazı elektrik düğmesinden (13) kapatınız.
2. Gerekirse, kondensat pompasında (opsiyonel) kalan suyu
boşaltma düğmesine basarak mevcut kondensatı cihazdan
boşaltınız.
3. Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.
4. Elektrik fişini prizden çıkartınız.
5. Kondensat tahliye hortumunu (4) çıkartınız ve içindeki kalan
sıvıyı boşaltınız.
6. Cihazı ve özellikle hava filtresini “Periyodik bakım ile ilgili
bilgiler” bölümünde anlatılanlara uygun şekilde temizleyiniz.
7. Cihazı, “Depolama” bölümünde anlatılanlara uygun şekilde
depolayınız.

“Sürekli çalışma” modu
Cihaz, sürekli çalışmada havanın nemini sürekli olarak ve nem Cihazın enerji tüketimi açısından verimli
içeriğinden bağımsız olarak alır.
kullanımına ilişkin bilgiler
Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçek
kullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz.
Mevcutsa, cihazın “Otomatik kapatma” fonksiyonundan
faydalanınız.
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Cihaz gürültü çıkarıyor, titriyor, kondensat dışarı sızıyor:
• Cihazın düz ve yere paralel bir yüzey üzerinde durup
Cihaz, üretim sırasında sorunsuz bir şekilde çalışma açısından
durmadığını kontrol ediniz.
defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa
cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.
Cihaz çok sıcak, gürültü çıkarıyor veya kapasitesi düştü:

Hatalar ve arızalar

Dikkat!
Cihazda hasarlar oluşmasını ve sigortaların veya motor
koruma şalterlerinin devreye girmesini önlemek için,
cihaz durduktan sonra cihazı tekrar çalıştırmadan önce
en az 5 dakika bekleyiniz.
Cihaz çalışmıyor:
• Elektrik bağlantısını (400 V/3~/50 Hz) kontrol ediniz.
• Elektrik fişinin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
• Elektrik düğmesinin (13) “ON” konumunda olup olmadığını
kontrol ediniz.
• Yapı tarafındaki şebeke sigortasını kontrol ediniz.
• Cihazı bir higrostatla birlikte çalıştırıyorsanız, istediğiniz nemi
kontrol ediniz. Kurulum yerindeki nem değeri, seçilen aralığın
üzerinde olmalıdır. Önceden seçilmiş istenen nem değerini
azaltınız.
• Soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir
şirket veya Trotec tarafından bir elektriksel kontrol
gerçekleştirilmesini sağlayınız.

• Hava girişlerinin ve hava filtresinin kirlenip kirlenmediğini
kontrol ediniz. Dışarıdaki kirleri temizleyiniz.
• Cihazın içinin kirlenmiş olup olmadığını kontrol ediniz (bkz.
“Periyodik bakım ile ilgili bilgiler” bölümü). Cihazın içini
“Basınçlı havayla iç temizlik” bölümünde anlatılan şekilde
temizleyiniz.
Cihazınız kontrollerden sonra sorunsuz bir şekilde çalışmıyor
mu?
Cihazı onarım için soğutma ve iklimlendirme teknolojisi
konusunda uzman bir şirkete veya Trotec 'e götürünüz.

Cihaz çalışıyor ama kondensat oluşmuyor:
• Kondensat tahliye hortumunun doğru oturup oturmadığını
kontrol ediniz.
• Kondensat pompasının kusursuz çalışıp çalışmadığını veya
anormal titreşimler ve seslerin oluşup oluşmadığını kontrol
ediniz. Dışarıdaki kirleri temizleyiniz.
• Oda sıcaklığını kontrol ediniz. Teknik bilgilere göre cihazın izin
verilen çalışma aralığına dikkat ediniz.
• Bağıl nemin teknik bilgilere uyduğundan emin olunuz.
• Cihazı bir higrostatla birlikte çalıştırıyorsanız, istediğiniz nemi
kontrol ediniz. Kurulum yerindeki nem değeri, seçilen aralığın
üzerinde olmalıdır. Önceden seçilmiş istenen nem değerini
azaltınız.
• Hava filtresinin kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa hava filtresini temizleyiniz veya değiştiriniz.

10
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Periyodik bakım ile ilgili bilgiler
Bakım aralıkları
Her çalıştırma
öncesinde

Bakım ve koruma aralığı
Kondensat pompası, kondensat teknesi veya yapı kurutucusunu boşaltınız
Emme ve dışarı üfleme açıklıklarını kirlenme ve yabancı
cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz
Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini görsel olarak
kontrol ediniz
Basınçlı havayla iç temizlik
Emme ızgarası ve hava filtresini kirlenme ve yabancı
cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz
veya değiştiriniz
Hava filtresini değiştiriniz
Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz
Sabitleme cıvatalarını kontrol ediniz
Deneme çalışması

Gerektiğinde

En azından 2
haftada bir

En azından 4
haftada bir

En azından 6
ayda bir

En azından her
yıl

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Bakım ve koruma protokolü
Cihaz tipi: ........................................
Bakım ve koruma aralığı

Cihaz numarası: ........................................
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Emme ve dışarı üfleme açıklıklarını kirlenme ve
yabancı cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa
temizleyiniz
Dıştan temizleme
Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini görsel olarak kontrol ediniz
Basınçlı havayla iç temizlik
Emme ızgarası ve hava filtresini kirlenme ve yabancı
cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz
Hava filtresini değiştiriniz
Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz
Sabitleme cıvatalarını kontrol ediniz
Deneme çalışması
Notlar:
1. Tarih:
İmza:
5. Tarih:
İmza:
9. Tarih:
İmza:
13. Tarih:
İmza:

TR

2. Tarih:
İmza:
6. Tarih:
İmza:
10. Tarih:
İmza:
14. Tarih:
İmza:

3. Tarih:
İmza:
7. Tarih:
İmza:
11. Tarih:
İmza:
15. Tarih:
İmza:

Kullanma kılavuzu – nem alma cihazı TTK 1500

4. Tarih:
İmza:
8. Tarih:
İmza:
12. Tarih:
İmza:
16. Tarih:
İmza:
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Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım
veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Hava girişlerinin ve hava filtresinin temizlenmesi
A.

Bakıma başlanmadan önce yapılacak işlemler
1. Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.
2. Tüm çalışmalardan önce elektrik fişini çıkartınız!
Elektrik sistemi veya iklimlendirme teknolojisindeki
bakım işlemleri, sadece soğutma ve iklimlendirme
teknolojisi konusunda uzman şirketler veya Trotec
tarafından gerçekleştirilmelidir.

Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğinin görsel
olarak kontrolü

B.

1. Hava filtresini çıkartınız (bkz. “Hava girişlerinin ve hava
filtresinin temizlenmesi” bölümü).
2. Bir el feneriyle cihazın açıklıklarını aydınlatınız.
3. Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz.
4. Kir fark ederseniz, cihazı “Hava girişlerinin ve hava filtresinin
temizlenmesi” bölümünde anlatıldığı gibi bir yüksek basınçlı
temizleyici ile temizleyeniz.
5. Hava filtresini yerine takınız.

C.

50 cm

50 cm

90°
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C.

D.

Dikkat!
Cihazı bir yüksek basınçlı temizleyici ile temizledikten
sonra, daha önce çıkartılan hava filtresini hasar
açısından kontrol ediniz. Hava filtresinin köşeleri ve
kenarları deforme olmamış ve yuvarlanmamış olmalıdır.
Hava filtresini yerine takmadan önce filtrenin hasarsız
ve kuru olduğundan emin olunuz!
Hava filtresini zamanında değiştirmek için “Bakım
aralıkları” bölümüne başvurunuz!

D.

Basınçlı havayla iç temizlik
A.
E.

B.

Dikkat!
İç temizlik sırasında, kondensatörün ve evaporatörün
yüzgeçlerinin bükülmemesine dikkat ediniz. İzolasyona
zarar vermeyiniz.

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken
kurallar
Elektrik sistemi veya iklimlendirme teknolojisindeki
bakım işlemleri, sadece soğutma ve iklimlendirme
teknolojisi konusunda uzman şirketler veya Trotec
tarafından gerçekleştirilmelidir.

TR

Kullanma kılavuzu – nem alma cihazı TTK 1500

13

Yedek parçalara genel bakış ve yedek parça listesi
Ana bileşenler
Uyarı!
Yedek parçaların pozisyon numaraları, kullanım kılavuzunda
parçalar için kullanılan pozisyon numaralarından farklıdır.

No.

Ürün kodu

Yedek parça

No.

Ürün kodu

Yedek parça

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
27
28

SD062150
SD071750
SA205501
SA582501
7150001210
7161000283
7310000886
SD141553
SD289750
SD289751
SD291850
SD289850
7600000080
SD288750
SD290150
SD288850
SD289550
SD520851
SD011450
SD232150
7242000887
7130000912
7170000191
SD294650
7310000348

electric box lid
outlet grille
console assembly
electric box assembly
fan assembly (drilled)
compressor
drip tray
evaporator
frame (left side)
frame (right side)
crash bar
axle
wheel
support bracket
bracket
blanking panel
saddle washer
spacer mounting tube 42 mm long
side panel
isolator switch
mains in box
float switch (62-00-554)
peristaltic pump 11 liter per Hr.
bulkhead connector
locking collet

30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
54
56
57
58
60

SD086951
SP066350
SD071650
SD086350
SD080650
SD300550
SD149650
7140000899
SD097250
SD266450
SD266550
SD188950
SD085150
SD085250
SD085251
SD175750
SD175850
7710000911
SD166250
SD166550
SP152150
7310000349
SD062350
SD041450
SD293050

TEV INE-3-GA
Schrader valve
duct flange
support bkt
component box ABS drilled
pump bracket
receiver/drier
operating hours counter (panel mount)
evaporator spacer
HP switch ACB-DB88 400 psi
LP switch LCB-DA15 7 psi
rocker switch 1 pole c/o
duct flange top and bottom
duct flange side
duct flange side
filter bracket
filter bracket
filter washable
solenoid valve 3/8
solenoid coil 230 V, 50 Hz
M20 plastic gland back nut
tube insert (62-00-094)
humidistat
control knob
damper plate
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No.
61
62
63
70
80
81

Ürün kodu
SD098950
SD099050
SD120550
SD117950
SD208052
SD188550

Yedek parça
terminal block earth EK4
terminal block SAK6N
din rail
bracket
user manual
M25 bush

No.
82
90
91
92
99

Ürün kodu
SD188450
SD304501
SD306050
SP182554
SD295550

Yedek parça
locknut M25
drip tray
water filter
refrigerant R407c
water suction

Bileşenler - Elektrik
Uyarı!
Yedek parçaların pozisyon numaraları, kullanım kılavuzunda
parçalar için kullanılan pozisyon numaralarından farklıdır.

28

5

12

18

F1A
A1

29

28

F3A

18

12

12

29

17

F7A

3

5

13

2

4

6

14

F3A

1

F1A

A2

F7A

10

16

No.

Ürün kodu

Yedek parça

1
5
6
10
11
12
14
15
16
17
18
28
29

SD062001
SD403950
7140000196
7140000203
7140000164
SD216550
SD271250
SD072650
SA582601
7140000928
SD035353
SD035350
SD035352

electrical box steel plated
end bracket EW35 (8.5)
relay c/o 2 pole 16 A 230 V AC coil
contactor 9 A 3+1 N/O aux
delay timer 7 sec to 9 min
fuse holder
capacitor 8 μF
terminal block 6 way
loom assembly
defrost stat/timer
fuse 1/4 x 1 1/4, 1 A
fuse 3 A
fuse 1/4 x 1 1/4, 7 A

TR
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6

1

1

R3

6

11

R2

1

R1

15

15

Kumanda paneli
Uyarı!
Yedek parçaların pozisyon numaraları, kullanım kılavuzunda
parçalar için kullanılan pozisyon numaralarından farklıdır.

2

MAINS
3

FAULT
4

5

DEFROST

M/C ON

1

No.

Ürün kodu

Yedek parça

1
2
3
4
5

7310001153
7141000891
7141000889
7141000890
7130000892

console moulding
pilot light red rectangular 250 V
pilot light amber rectangular
pilot light white rectangular
rocker switch illuminated red
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Servis istasyonları
Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:
Trotec End. Ürünleri Tic.Ltd.Şti.
Barbaros Cad. E4 Ada B145 Blok No:61
Giyimkent-Esenler-İstanbul
Tel: 0212 438 56 55

Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon
numarası
İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir):
Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Şti.
Turgut Reis Mh.Barbaros Cad.E4 Ada B145 Blok No:61
Giyimkent - Esenler - İstanbul
Tel.: 0212 438 56 55
Faks: 0212 438 56 51
Üretici:
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Str.7 D-52525 Heinsberg - Germany
Tel.:
+49 2452 962 400
Faks:
+49 2452 962 200
E-posta:
info@trotec.com

TR
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Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına
tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin
uyarılar
Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de,
elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve
Elektronik Teçhizat Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre
uzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir. Kullandıktan sonra
lütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye
ediniz.
Cihaz çevre dostu ve ozon açısından nötr bir soğutucu gazla
çalıştırılır (bkz. “Teknik bilgiler” bölümü). Cihazda bulunan klima
gazı/yağ karışımını ulusal yasalara uygun olarak usulüne uygun
şekilde tasfiye ediniz.

Uygunluk beyanı
2006/95/EG sayılı AT Alçak Gerilim Yönetmeliği
elektromanyetik uyumluluk hakkındaki 2004/108/EG sayılı
Yönetmeliği kapsamında.
İşbu beyanla, TTK 1500 nem gidericinin belirtilen
yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilmiş, tasarlanmış
üretilmiş olduğunu beyan ederiz.
Uygulanan uyumlulaştırılmış normlar:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
IEC 62233:2005

ve
AT
AT
ve

işaretini cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.
Üretici:
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Telefon:
+49 2452 962-400
Faks:
+49 2452 962-200
E-Posta:
info@trotec.de
Heinsberg, 30.10.2009

Genel Müdür: Detlef von der Lieck
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Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com

