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1. GİRİŞ 

VENCO markalı CWC bataryalarını kullanmadan önce kullanma kılavuzunu lütfen dikkatle inceleyiniz, 

saklayınız. Cihazları, üzerinde iş yapabileceğiniz bir tezgâh ya da depolama yeri olarak kullanmayınız. 

VENCO CWC bataryaları sadece tasarım amaçlarına ve teknik özelliklerine uygun koşullarda kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU KILAVUZU OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ 

KOLAYLIKLA ULAŞABİLECEĞİ BİR YERDE MUHAFAZA EDİN. 

 

BU CİHAZ SADECE TASARIM AMAÇLARINA ve TEKNİK ÖZELLİKLERİNE UYGUN 

KOŞULLARDA ÇALIŞTIRILABİLİR. AKSİ HALDE SORUMLULUK UYGULAMAYI 

YAPANA AİTTİR. 

 

BU CİHAZI PATLAYICI ve KOROZİF ORTAMLARDA KULLANMAYIN. 

 

YETKİLİ OLMAYAN PERSONELİN CİHAZA MÜDAHALESİ veya ORJİNAL 

OLMAYAN YEDEK PARÇA KULLANILMASI SONUCU MEYDANA GELEBİLECEK 

ARIZALARIN SORUMLULUĞU UYGULAMAYI YAPANA AİTTİR. 
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2. GENEL TANIM 

VENCO CWC Cihazlarının CWC 04 – 07 – 09 – 11 – 16 – 20 – 23 – 29 – 36 – 51 modelleri mevcuttur ve 

VENCO VHR tipi ısı geri kazanım cihazlarının taze hava kısmındaki havayı soğutmak için kullanılır.  

Cihazlarda alüminyum hatfeli soğuk sulu bataryalar kullanılmıştır. Soğutma işleminde oluşan hava 

damlacıklarının mahale ulaşmaması için gövde içerisinde damla tutucu bulunmaktadır. 

Cihaz gövdesi ve iç parçaları galvaniz saçtan üretilmiştir. 

Bataryaların soğuk su girişini vana kiti ile on-off (kapatma yay geri dönüşlü) ya da oransal(0-10V) olarak 

VHR cihazının kontrol kartı vasıtasıyla kontrol edebilirsiniz. Cihaz bu işlemi mahalin soğutma ihtiyacına göre 

otomatik olarak gerçekleştirir. Cihaz VHR cihazından bağımsız olarak kullanılacaksa, cihaza uygun kontrol 

ekipmanlarının seçilmesi halinde kendi sisteminizden kontrol edebilirsiniz. 

3. MONTAJ 

Montaj esnasında cihaz üzerinde bulunan etiketlendirmelere dikkat ediniz ve bu etiketlere uygun şekilde 

montajı gerçekleştiriniz. Şekil2.1 de CWC bataryasının VHR cihazına uygun montajı gösterilmiştir. 

                            

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil2.1 CWC bataryasının VHR ısı geri geri kazanım cihazına uygun montajı 

NOT: L= 2 D   

L: kanal boyu     D: kanal çapı 

 

 

 

İÇ ORTAM 
Taze hava üfleme 

İÇ ORTAM 
Egzoz emiş 

DIŞ ORTAM 
Taze hava emiş 

DIŞ ORTAM 
Egzoz atış 

Kanal tipi CWC 
batarya 

Bağlantı parçası 
L = 2 D 
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Şekil3.1 deki uyarı etiketi havanın batarya içindeki akış yönünü göstermektedir. 

Şekil3.2 bataryanın üste gelecek kısmını belirtmektedir. Bataryanın drenaj borusu aşağıya bakacak şekilde 

monte edilmelidir. 

 

 

                          Şekil3.1                                                               Şekil3.2 

 

Etiketler Şekil3.3teki gibi cihazın üst kapağında bulunmaktadır. 

 

Şekil3.3 



 

2017.09   4 / 8 

4. BAĞLANTILAR 

4.1 Vana kiti bağlantısı 

Soğuk su giriş ve sıcak su çıkış bağlantılarını batarya üzerindeki etiketlere uygun şekilde montajını 

gerçekleştiriniz. Vana kitini şekil4.1 görseline uygun şekilde monte ediniz. 

 

Şekil4.1 

 

 

 

 

4.2 Kanal Bağlantıları 

 Hava kanalları; cihaza esnek bağlantı ile bağlanmalıdır. İstenen hava debisinin sağlanması için yeterli 

sızdırmazlık sağlanmalıdır. Kanal bağlantılarının uygun olmaması, yanlış boyut ve şekildeki kanal 

uygulamaları hava debisinin değişmesine neden olabilir. 

 

4.3 Drenaj Bağlantıları 

Cihazın konacağı kot yüksekliği, yoğuşma suyu tesisatındaki U-şeklindeki sifon 

borunun yüksekliğine yetecek bir yükseklikte olması gerekir. Drenaj borulamasında 

drenaj boru çapı, yoğuşma tavası çıkış borusu çapına eşit olmalıdır. Yoğuşma tavası 

ve borularda oluşacak tortuların kolaylıkla temizlenebilmesi amacıyla boru 

bağlantılarının kolayca sökülmesi için drenaj borusu ile yoğuşma tavası bağlantısı 

rakor veya flanş ile yapılmalıdır. Yoğuşma tavasından çıkan boru U veya P şeklindeki bir sifon boruya 

bağlanmalı ve hava emişine neden olmaması için suyla doldurulmalıdır. 
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5. İŞLETMEYE ALMA ve ÇALIŞTIRMA 

İşletmeye almadan önce hava akış yönünün etiket ile aynı yönde olduğundan emin olun. Soğuk su girişi 

ve sıcak su çıkış bağlantılarının doğruluğunu kontrol ediniz. Batarya ısı geri kazanım cihazı kartı ile kontrol 

edilecekse vana kiti elektrik bağlantısını ısı geri kazanım cihazının bağlantı şemasında belirtilen soğutucu 

çıkışlarına bağlayınız. Elektrik bağlantısını cihaz enerjisini kestikten sonra yapınız. 

 

 

6. TAŞIMA 

Batarya; hasar, çizik, kirlenme vb. şeylerden korunması için montaja kadar kendi paketi ile taşınmalıdır. 

Keskin kenarlar ve köşelere dikkat edilmelidir. 

7. BAKIM 

Bataryaların su sirkülasyonunu kontrol ediniz. Giriş ve çıkış su bağlantı borularının sızdırmazlıklarını 

kontrol ediniz. Batarya su kaçaklarının kontrollerini yapınız. Drenaj kontrollerini yapınız. Damla tutucuların 

temiz olup olmadığını kontrol ediniz. 

8. ARIZA BULMA 

Batarya soğutma yapmıyorsa soğuk su girişini kontrol ediniz. Hatta soğuk su varsa vana kitinin açık olup 

olmadığını kontrol ediniz eğer vana kiti açılmıyorsa bağlantılarını kontrol ediniz. Su sirkülasyonunun sağlanıp  

sağlanmadığını kontrol ediniz. Sorun devam ediyorsa üretici ile temasa geçiniz. 

 

 

 

9. GARANTİ 

 Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
 

 Bataryanın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır. 
 

 Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti 
süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, tarafımıza bildirim 
tarihinden itibaren başlar.  

 

 Ürünün garanti kapsamına, alıcı tarafından yapılan yerinde montaj, elektrik bağlantı hataları, 
voltaj nedeniyle çıkabilecek arızalar ve kullanıcı hataları dahil değildir. 

 

 Garanti, bataryanın yetkin kişiler tarafından bu kılavuza uygun şekilde montajlanıp, devreye 
alınıp işletilmesi ve periyodik bakımlarının yapılmış olması durumunda geçerlidir.  

 

TÜM ELEKTRİK BAĞLANTILARINI EN 60204-1 STANDARDINA UYGUN 

YAPILMALIDIR. ELEKTRİK BAĞLANTILARI, DENEYİMLİ ve EĞİTİMLİ ELEKTRİK 

TEKNİSYENLERİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR. 
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10. VALF MOTORU ELEKTRİK BAĞLANTILARI 

10.1 FX3.1 Kartı için Valf Motoru bağlantısı (On Off kontrol- Yay geri dönüşlü) 
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10.2 FX3.1 Kartı için Valf Motoru bağlantısı (0-10 Volt kontrol) 

 

 

Dc beslemeli bir aktuatör kullanıyorsanız bağlantı şeması aşağıdaki gibidir. 
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10.3 FX3.0 Kartı için Valf Motoru bağlantısı (0-10 Volt kontrol) 

 

 

 

Dc beslemeli bir aktuatör kullanıyorsanız bağlantı şeması aşağıdaki gibidir. 

 


