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1. GİRİŞ 

VENCO markalı VHR tip ısı geri kazanım cihazlarını çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu lütfen 

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

kullanmayınız. VENCO ısı geri kazanım cihazları sadece tasarım amaçlarına ve teknik özelliklerine uygun 

koşullarda çalıştırılabilir. 

 

 

 

 

 

2. CİHAZ TİP ve MODELİ GENEL TANITIMI 

VENCO Isı Geri Kazanım Cihazlarının VHR 04 – 07 – 09 – 11 – 16 – 20 – 23 – 29 – 36 – 51 modelleri 

mevcuttur. Yüksek verimli EC fanlı modelleri ise VHR 04 EC - 09 EC - 11 EC - 16 EC - 29 EC - 36 EC -              

51 EC’dir. (Şekil 2.1). Ayrıca standart ısı geri kazanım cihazına çeşitli sensörler bağlanarak ve (FEC) 

Fonksiyonel Elektronik Kumanda ile kontrol edilen ısı geri kazanım cihazları da vardır. Tüm modellerimizde; 

gövde sacı galvanizli çelikten mamul ve iç yüzeylerde ısı – ses izolasyonu için kauçuk izolasyon malzemesi 

kullanılmıştır.  

 

Şekil 2.1. VENCO Isı Geri Kazanım Cihazı 

 

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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Standart ısı geri kazanım cihazları genel olarak beş ayrı bölümden meydana gelmektedir; Taze Hava Filtre 

Bölümü, Egzoz Havası Filtre Bölümü, Isı Geri Kazanım Bölümü, Egzoz Bölümü, Vantilatör Bölümü.  

 

 

 

Şekil 2.2.1 Isı Geri Kazanım Cihazı Bölümleri 

 

Şekil 2.2.2 Isı Geri Kazanım Cihazı Bölümleri (Plug) 

 

Standart Elektronik Kumanda (SEC); 

VHR tip standart ısı geri kazanım cihazı Standart elektronik kumanda (SEC) ile kontrol edilmektedir. Bu sayede 

taze hava fanına (5 kademe) ve egzoz havası fanına (5 kademe) ayrı ayrı müdahale edilebilmekte, opsiyonel 

olarak bağlanabilen elektrikli ısıtıcıya ise 2 kademe olarak kumanda edilebilmektedir. Ayrıca, elektronik 

kumanda üzerinden set edilen sıcaklığa bağlı olarak, elektrikli ısıtıcı otomatik olarak devreye girip çıkmaktadır. 

 

Direkt akuple radyal 
taze hava fanı 

Drenaj Tavası 

Direkt akuple radyal 
egzoz havası fanı 

Isı Geri Kazanım 
Eşanjörü Filtre 

Filtre 

 

Filtre 

Filtre 

Plug Taze Hava 

Fanı 

Plug Egzoz 

fanı 

Drenaj 

Tavası 

Isı Geri Kazanım 

Eşanjörü 
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Elektronik kumanda (SEC) sayesinde elektrikli ısıtıcı, taze hava fanı çalışmadan devreye girmemektedir, bu 

sayede elektrikli ısıtıcı üzerinde hava akımı olmadan çalıştırılmamakta, elektrikli ısıtıcının zarar görmesi 

engellenmektedir. Ayrıca, cihaz kapatıldığında veya taze hava fanı kapatıldığında elektrikli ısıtıcıyı 

soğutabilmek için taze hava fanı 30sn. geç kapatılmaktadır.   

Standart Kumanda (SEC) da opsiyonel olarak plakalı ısı geri kazanım eşanjörünün -5°C altındaki sıcaklıklarda 

donmasını engelleyen sistem bulunmaktadır. Bunun yanında filtre doldu uyarısı da yapabilmektedir. 

Bina Otomasyon Sistemi; 

SEC kumanda, bina otomasyon sisteminden (BMS - Building Management System) veya benzeri bir 

uygulamadan (VRV, VRF kumandası, zaman rölesi, v.b.) aldığı kuru kontak bilgisi ile cihaz aç/kapa işlemini 

standart olarak yapabilmektedir. Bunun yanında cihazın açık veya kapalı olduğunu bir kuru kontak bilgisi ile 

bina otomasyon sistemine (veya benzeri bir sisteme) aktarabilmektedir. 

Fonksiyonel Kumanda (FEC) ile ise ek olarak çeşitli sensörlere (opsiyonel olarak verilen CO2, hava kalite, v.s.) 

bağlı olarak fan kademesi otomatik seçimi sağlanabilmektedir. 

 

3. ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU 

Aşağıdaki tabloda, VENCO tarafından imalatı yapılan standart ısı geri kazanım modellerine ait teknik 

özellikler belirtilmiştir.  

Tablo 3.1.1 VHR Tip Isı Geri Kazanım Cihazı Teknik Özellikleri 

MODEL VHR 04 VHR 07 VHR 09 VHR 11 VHR 16 VHR 20 VHR 23 VHR 29 VHR 36 VHR 51 

Hava Debisi   0 Pa* m³/h 493 770 925 1238 1620 2025 2310 2852 3678 4857 

Hava Debisi   150 Pa* m³/h 299 595 790 1045 1320 1790 2045 2370 3137 3750 

Isı Geri Kazanım Verimi % Çalışma sıcaklıklarına bağlı olarak %70 e varan verimlilik 

E
L

E
K

T
R

İK
 Bağlantılar  230Volt / 50Hz 

Power watt 104 204 310 420 450 1030 1030 1100 1.100 1100 

SFP**  1,15 1,09 1,18 1,27 1,23 2,00 1,76 1,67 1,26 1,41 

Hava Filtresi  Taze hava ve Egzoz havası girişlerinde - Kaset Filtre 

O
P

S
İY

O
N

E
L

 

Elektrikli Isıtıcı kW 

1 

230V 

1~ 

2 

230V 

1~ 

3 

230V 

1~ 

3 

230V 

1~ 

4 

400V 

3~ 

5 

400 V 

3~ 

6 

400 V 

3~ 

7 

400 V 

3~ 

10 

400 V 

3~ 

12 

400 V 

3~ 

*Cihaz dışı statik basınç 

**EN 13779’ a göre 
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Tablo 3.1.2 VHR EC Tip Isı Geri Kazanım Cihazı Teknik Özellikleri 

MODEL 
VHR 

04 EC 
VHR 

09 EC 
VHR 

11 EC 
VHR 

16 EC 
VHR 

29 EC 
VHR 

36 EC 
VHR 

51 EC 

Hava Debisi   0 Pa* m³/h 547 1252 1468 2261 2858 3810 4993 

Hava Debisi   150 Pa* m³/h 428 1091 1058 2112 2657 3534 4742 

Isı Geri Kazanım Verimi % Efficiency up to 70%, depending on working conditions 

E
L

E
K

T
R

İK
 Bağlantılar  230Volt / 50Hz 

Power watt 110 340 340 1050 1220 1560 2600 

SFP**  1,004 1,102 1,196 1,684 1,508 1,412 1,752 

Hava Filtresi  Synthetic Filter – For Exhaust and Fresh Air 

O
P

S
İY

O
N

E
L
 

Elektrikli Isıtıcı kW 

1 

230 V 

1~ 

3 

230 V 

1~ 

3 

230 V 

1~ 

4 

400V 

3~ 

7 

400 V 

3~ 

10 

400 V 

3~ 

12 

400 V 

3~ 

*Cihaz dışı statik basınç 

**EN 13779’ a göre 

 

Tablo 3.2. VHR ve VHR EC Tip Isı Geri Kazanım Cihazı Boyut Tablosu 

VENCO MODEL VHR 04 VHR 07 VHR 09 VHR 11 VHR 16 VHR 20 VHR 23 VHR 29 VHR 36 VHR 51 

Uzunluk [mm] L 800 900 900 940 1115 1125 1125 1.400 1.450 1.650 

Genişlik [mm] W 740 860 860 1020 1030 900 900 980 1.100 1160 

Yükseklik [mm] H 295 335 335 450 430 425 425 420 595 690 

Kanal Bağlantı 

[mm] 
ød Ø160 Ø200 Ø200 Ø200 Ø300 Ø300 Ø300 Ø 355 Ø 400 Ø 450 

Ağırlık  [kg]  28 40 40 63 65 76 76 104 145 160 

Servis Boşluğu 

[mm] 
Ls 400 450 450 500 550 550 550 450 450 500 
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MODEL VHR 04 
EC 

VHR 09 
EC 

VHR 11 
EC 

VHR 16 
EC 

VHR 29 
EC 

VHR 36 
EC 

VHR 51 
EC 

Length [mm] L 800 900 940 1115 1.405 1450 1655 

Width [mm] W 735 860 1020 1030 1115 1100 1265 

Height [mm] H 290 330 445 430 430 595 700 

Duct Connection 

[mm] 
Ød Ø160 Ø200 Ø200 Ø300 Ø 355 Ø 400 Ø 450 

Weight [kg]  28 40 63 65 90 140 155 

Service 

Clearance [mm] 
Ls 400 450 500 550 550 600 600 
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4. CİHAZ ÇALIŞMA KOŞULLARI 

VENCO VHR tip ısı geri kazanım cihazları minimum -5°C ve maksimum +40°C arasındaki sıcaklıklarda, 

SEC kumandada opsiyonel donma koruması kullanıldığında ve fonksiyonel kumanda (FEC) kullanıldığında ise 

minimum -30°C ve maksimum +40°C arasındaki sıcaklıklarda, maksimum %80 bağıl nem olan şartlarda 

kullanılabilirler. Cihazlar, korozyon oluşumuna neden olabilecek şartlar altında kullanıma uygun değildir. Farklı 

ortam şartlarında kullanım için VENCO ile temasa geçiniz.  

Isı geri kazanım cihazlarında; dış hava sıcaklığının -5°C’nin altında olması halinde, cihazı durdurunuz ve 

VENCO ile temasa geçiniz. Bu sıcaklık değerinin altında, yoğuşan suyun buz tutma olasılığı vardır, eşanjöre 

zarar verebilir.  

Fonksiyonel kumanda (FEC) ve standart kumandaya (SEC) opsiyonel olarak takılabilen buzlanmayı önleyici 

sistem mevcuttur. Eşanjörde buzlanma tespit edildiğinde, otomatik olarak taze hava fanı minimum kademeye, 

egzoz havası fanı ise maksimum kademeye alınmakta ve oluşan buzun çözülmesi sağlanmaktadır. Buz 

çözüldüğünde cihaz normal çalışma koşullarına dönmektedir. Bu sistem kullanıldığında dış hava sıcaklığının -

30°C’nin altında olması halinde, cihazı durdurunuz ve VENCO ile temasa geçiniz. Bu sıcaklık değerinin altında, 

plakalı ısı eşanjörü zarar görebilir. 

 

5. TAŞIMA – DEPOLAMA – MONTAJ 

5.1. Taşıma 

VENCO tarafından üretilen tüm ısı geri kazanım cihazları sevkiyat öncesi tüm test ve kontrollerden 

geçirilerek fabrikadan sevk edilir. Isı geri kazanım cihazları dikey ya da yatay taşıma sırasında olabilecek 

hasarları önlemek amacıyla uygun kaldırma yöntemleri kullanılmalıdır. Bu cihazların kaldırılması ve 

taşınmasında transpalet veya forklift kullanılabilir. Kaldırma ve taşıma esnasında cihazın hasar görmemesi ve 

emniyet için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kaldırma ve taşıma eğitimli ve deneyimli personel tarafından 

yapılmalı ve cihazın devrilmesi ve kaymasını önleyici gerekli güvenlik önlemi alınmalıdır. Cihazın kaldırılması 

ve taşınması sırasında cihaz altında ve hareket sahası içinde durulmamalıdır. Cihazların kaldırılması sırasında 

ağırlığın dört köşeye eşit olarak dağılmasını sağlayın (Şekil 5.1.1). Taşıma sırasında cihazın üst yüzeyinin 

zarar görmesi ya da cihazın yan kapaklarının yüksek basınç altında kalmasını önleyin.  

 

Şekil 5.1.1. Kaldırma Şekli 
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5.2. Depolama 

VENCO tarafından üretilen tüm ısı geri kazanım cihazları sevkiyattan sonra bir yerde depolanması 

gerekiyorsa, cihazın kirlenmemesi için tüm açıklıklarını kapatınız. Isı geri kazanım cihazının depolanacağı 

ortamda, minimum -20°C ve maksimum +40°C sıcaklıkta ve maksimum %80 bağıl nem olmalıdır. Nem ve 

tozdan uzak kapalı bir yerde, herhangi bir hasar görmeyecek şekilde muhafaza edin. Cihazın depolamak için 

ambalajlamasını; elektrik aksamlarının, hava giriş – çıkış kesitlerinin zarar görmesini engelleyecek şekilde 

yapın. Filtre gibi toz biriktirecek parçaları ayrıca ambalajlama yaparak kirlenmesini önleyin.  

5.3. Montaj 

Montaj aşamasında, VENCO tarafından bildirilen ısı geri kazanım ağırlık ve boyutlarını, cihaz montajının 

yapılacağı ve taşınacağı yere göre, uygun olup olmadığını kontrol edin. Cihazın yerleşimi sırasında, filtrelerin 

servisi için; cihazın servis yönünde Şekil 5.3.3 de belirtilen minimum mesafe bırakılmalıdır. Ayrıca fanların 

arızanlanması durumunda değiştirilebilmesi ve bakım yapılabilmesi için cihaz altındaki servis kapağının 

açılabileceği ve müdehale yapılabileceği kadar boşluk veya asma tavana müdehale kapağı bırakılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.3.1. Bağlantı Şeması 

  

İÇ ORTAM 
Taze hava üfleme 

İÇ ORTAM 
Egzoz emiş 

DIŞ ORTAM 
Taze hava emiş 

DIŞ ORTAM 
Egzoz atış 

Kanal tipi 
elektrikli ısıtıcı 

Bağlantı parçası 
L = 2 D 
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Şekil 5.3.2. Montaj Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.3.3. Bağlantı Şeması (Cihaz üst görünüş) 

Askı 
elemanı 

Filtre servis 
kapağı 

Servis kapağı 

Elektrik 
bağlantı kutusu 

DIŞ ORTAM 
Egzoz atış 

DIŞ ORTAM 
Taze hava emiş 

İÇ ORTAM 
Taze hava atış 

Model 
L1 

min. 
[mm] 

VHR 04/04EC 400 

VHR 07 450 

VHR 09/09EC 450 

VHR 11/11EC 500 

VHR 16/16EC 550 

VR 20 550 

VHR 23 550 

VHR 29 

VHR 29 EC 

450 
550 

VHR 36 
VHR 36 EC 

450 
600 

VHR 51 
VHR 51 EC 

500 
600 

 

İÇ ORTAM 
Egzoz emiş 

 

Servis boşluğu 
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6. BAĞLANTILAR 

6.1. Kanal Bağlantıları 

Dış ortam taze hava emiş ve egzoz atış ile iç ortam taze hava üfleme ve egzoz emiş 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. 

Serbest Üfleme Durumu; Santrifüj fan ile direkt atmosfere basma verimsiz bir egzoz şeklidir. Fan çıkışında 

oluşan bu türbülanslı durum; fan çıkışına kısa bir kanal eklenmesi veya genleşme bölümü kullanılması ile 

iyileştirilebilir. Basınç kayıplarının laminer akışa göre hesaplandığı menfez ve dağıtıcı uygulamalarında bu 

durum daha da önem kazanmaktadır. Türbülans basınç kayıplarını oldukça artırmaktadır( Şekil 6.1.1).  

 

Şekil 6.1.1. Serbest Üfleme Durumunda Cihaz Çıkışları 

Kanallı Üfleme Durumu; Üfleme (basma) ağzının esnek bağlantı ile kanala bağlandığı durumlarda, gürültü ve 

titreşimin önlenmesi açısından bu bağlantının doğru yapılması çok önemlidir. Fan üfleme ağzı ile kanal 

eksenleri kaçık olmamalı ve esnek bağlantının akordiyon haline gelmemesi sağlanmalıdır. Her zaman 

pürüzsüz bir hava geçiş yolu yaratılmalıdır (Şekil 6.1.2). 

 

Şekil 6.1.2. Kanallı Üfleme Durumunda Cihaz Çıkışları 

Fan çıkışından daha büyük kesitli kanala basma yapılırken, standart geçiş parçaları (redüksiyon) kullanılarak 

havanın daha az türbülans ile büyük kesite geçişi sağlanmış olur. Fan asla direkt olarak daha büyük kesitli 

kanala bağlanmamalıdır. Aynı şartlar daha küçük kesitli bir kanala geçiş için de geçerlidir. Cihaz asla dikdörtgen 

kesitli kanala direk bağlanmamalıdır. Cihaz üfleme ve emiş ağızları dairesel kesitlidir, dikdörtgen kesitli kanal 

kullanımında uygun geçiş parçaları (dikdörtgen kesitten yuvarlak kesite) kullanılmalıdır. 

        

Şekil 6.1.3. Cihaz Kanal Bağlantısı 
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Fan üfleme ağzından hemen sonra hava akış yönü değiştirilmesi gereken durumlarda, ya da ekipman (kanal 

tipi elektrikli ısıtıcı veya kanal tipi sulu batarya) konulması gereken durumlarda aşağıdaki şekilde gösterildiği 

gibi, standart dirsek parçalarından önce ya da ekipmandan önce, eşdeğer çapın 2 katı kadar bir mesafede, 

paralel giden kanal konmasıdır. Böylece hava akış yönü değişimi nedeni ile ortaya çıkacak yüksek kayıplar 

minimum seviyeye getirtilebilir (Şekil 6.1.4). 

 

Şekil 6.1.4. Hava Yönü Değişmesi Durumunda Cihaz Çıkışları 

6.2. 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. 

6.3. Elektrik Bağlantıları 

 

 

 

Kullanılan kablolar ve tüm bağlantılar cihaz özelliklerine uygun yapılmalıdır. Cihaza bağlantısı yapılacak tüm 

ekipmanların kabloları cihaza zarar vermeyecek şekilde bağlanmadır. Cihaz panellerinin delinmesi, hava veya 

su kaçağına yol açabilir. İç yalıtım zarar gördüğünde derhal onarılması gerekir. Cihaz içinde matkap talaşları 

v.b. tüm parçacıkların çok iyi temizlenmesi gerekir. Bu tür malzemeler özellikle nem değişiminin olduğu yerlerde 

korozyona neden olabilir. Ünite elektrik bağlantısı için, uygun kapasitede emniyet sigortasını ana besleme 

panosuna takınız. (Kapasite seçimi için EK–4’de verilen tabloya bakınız) 

Tüm elektrik bağlantıları; Ek’lerde bulunan şemalara uygun olacaktır.  

 

TÜM ELEKTRİK BAĞLANTILARINI EN 60204-1 STANDARDINA UYGUN 

YAPILMALIDIR. ELEKTRİK BAĞLANTILARI, DENEYİMLİ ve EĞİTİMLİ ELEKTRİK 

TEKNİSYENLERİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR. 

 

TÜM ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ ÜZERİNDE FİŞLİ ENERJİ KABLOSU 

BULUNMAKTADIR. CİHAZ KAPASİTESİNE UYGUN; PRİZ, PRİZ SİGORTASI ve 

KABLO KESİTİ SEÇİLMELİDİR.  

 

CİHAZ KESİNLİKLE TOPRAKLANMALIDIR. CİHAZ TOPRAK BAĞLANTISI; ENERJİ 

KABLOSUNDAKİ FİŞ ÜZERİNDEN ve GÖVDE ÜZERİNDEKİ TOPRAKLAMA 

CIVATASINDAN YAPILMALIDIR. 
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7. CİHAZ GÜVENLİĞİ 

7.1. Uyarılar ve Önlemler 

Kullanacağınız cihazda her türlü güvenlik önlemi alınmıştır. Bu kılavuzun bütününde ve aşağıda belirtilen 

kurallara uyulması halinde; kullanıcı, servis elemanı ve çevre için herhangi bir risk bulunmamaktadır.  

– Cihazınızı aşırı neme, darbelere, her türlü dış etkilere karşı koruyun. 

– Cihazı patlayıcı ve korozif ortamlarda kullanmayın. 

– Cihazın servis ve bakımını, eğitimli bir personele yaptırın. 

– Cihaz çalışırken tamir, bakım ve ayar yapmayın. 

– Cihazın, servis ve bakım için, kapılarını açmadan önce, enerjiyi kesin ve fan kanatlarının durması için en 

az iki dakika bekleyin.  

– Fanlara, kablo ve bağlantılarına kesinlikle su temas ettirmeyin. 

– Isı Geri kazanım cihazıyla Standart Kumanda (SEC) kullanıldığında; dış hava sıcaklığını kontrol edin, 

sıcaklığın -5°C nin altında olması halinde, cihazı durdurun. Bu sıcaklık değerinin altında, yoğuşan suyun 

buz tutma olasılığı vardır, eşanjöre zarar verebilir. Standart kumanda (SEC) da ya da Fonksiyonel Kumada 

(FEC) da donma önleyici sistem kullanıldığında buzlanmayı önleyici sistem nedeniyle buzlanma 

olmamaktadır. Dış hava sıcaklığını kontrol edin, sıcaklığın -30°C nin altında olması halinde, cihazı 

durdurun. Bu sıcaklık değerinin altında, plakalı ısı eşanjörü zarar görebilir. 

– Cihazı, kanal bağlantıları yapılmadan, servis kapakları açık iken çalıştırmayın. 

7.2. İkaz İşaretleri 

Kullanacağınız cihazlarda tüm ikaz işaretleri, ilgili kısımlara yapıştırılmıştır. Bu ikaz işaretlerine uyulması 

halinde; kullanıcı, servis elemanı ve çevre için herhangi bir risk bulunmamaktadır.  

Uyarı Etiketleri: 

 

Şekil 7.2.1. Kılavuz Etiketi 

 

Şekil 7.2.2. Servis Kapısı Etiketi 

 

Şekil 7.2.3. Cihaz Uyarı Etiketi 

 

Şekil 7.2.4. Cihaz Uyarı Etiketi 

 

Şekil 7.2.5. Elektrik Uyarı Etiketi 
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Şekil 7.2.6. Topraklama Etiketi 
 

Şekil 7.2.7. Dönen Ekipman 

Uyarı Etiketi 

 

7.2.8. Elektrik Uyarı Etiketi 

 

Şekil 7.2.9. Servis Kapağı Etiketi 

 

Şekil 7.2.10. Filtre Servis Etiketi 

 

Şekil 7.2.11. Drenaj Etiketi 

 

Şekil 7.2.12. Taze Hava Etiketi 

 

Şekil 7.2.13. Egzoz Havası 

Etiketi 

 

 

Şekil 7.2.14. Hava Akış Yönü 

Etiketi 

 

8. ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ GENEL KONTROLLER 

Enerji besleme, sigorta, kanal ve drenaj bağlantılarının tamamının doğru yapıldığını kontrol ediniz. Cihaz 

çalıştırılmadan önce, tüm üfleme ve emiş kanallarında parça v.b. yabancı madde bulunmasına karşı, 

kontrolünü yapınız. Üniteyi çalıştırınız, üfleme ve emiş menfezlerini kontrol ederek ünitenin çalıştığından emin 

olunuz.  

8.1. Gövde 

Cihazın iç yüzeylerinde, saca zarar verebilecek her türlü maddeden temizlenmiş olduğunu kontrol ediniz. 

Cihazın iç ve dış yüzeylerinde (mekanik nedenlerle) olabilecek hasarları ve nedenlerini tespit ediniz ve hasarın 

daha fazla büyümemesi için gerekli tedbirleri alınız. Gerekiyorsa firmamızla temasa geçiniz. 

8.2. Filtreler 

Isı geri kazanım içinde panel zig-zag filtreler mevcuttur. İşletmeye alma öncesi filtrelerin durumunu kontrol 

ediniz.  

8.3. Isı Geri Kazanım Eşanjörü 

Isı geri kazanım eşanjörü sevkiyat öncesi, kontrolden geçirilmiştir. Sevkiyat sonrası, eşanjör kanatlarında 

bir hasar olup olmadığı kontrol edilmeli ve gerekiyorsa tarama yapılmalıdır. 
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8.4. Fan ve Motor Grubu 

Fan kanatlarının rahat bir şekilde döndüğü ve yataklarda sıkışma olup olmadığı kontrol ediniz.  

 

9. GÜVENLİK UYARILARI 

VENCO ısı geri kazanım cihazları EN 60204-1 Standartlarına uygun olarak ve MD 98/37 nolu Avrupa 

Direktifleri’ nin gereklerini yerine getirecek şekilde üretilmekte ve üzerlerinde CE markası taşımaktadırlar. 

Buna rağmen, cihaz eğitimli ve deneyimli personel tarafından kullanılmaz, servis verilmez ve belirtilen güvenlik 

önlemlerine uyulmaz ise tehlikeli olabilir. Bu nedenle kullanıcıya, ısı geri kazanım cihazlarının güvenlik 

kurallarını anlatmak, olası tehlikeleri ve önlemlerini açıklama gereği duyulmuştur. 

Cihaz içinde hareketli parçaların (fan, motor, vb..) ve elektrikli parçaların bulunduğu bölgeler, tehlikeli bölgeler 

olarak kabul edilir. Bu bölgelerde çalışmak için uygun teçhizat ve koruyucu malzeme kullanılmalıdır. 

Isı geri kazanım ile ilgili olası tehlikeler üç grupta değerlendirilmektedir 

– Operatör güvenliğine yönelik tehlikeler 

– Cihaz hasarına yönelik tehlikeler 

– Cihazın çalışma verimine yönelik tehlikeler. 

9.1. Cihazın Kullanılması 

VENCO Isı Geri Kazanım Havalandırma üniteleri, enerji tasarrufu sağlamanın yanında, yüksek bir iç hava 

kalitesi elde etmek için dizayn edilmiştir. Başka amaçlarla kullanmak kural dışı kullanım olarak kabul edilir. 

Böylesi durumlarda ortaya çıkacak hasarlardan üretici sorumlu olmayıp tamamen kullanıcı sorumlu olacaktır. 

Standart cihazlar yanıcı ve parlayıcı gazların tahliyesinde kullanılamazlar. Bu tip uygulamalarda fan ve motor 

gibi hareketli parçalar kıvılcım korumalı seçilmelidir. Cihaz siparişi sırasında bu bilgi üreticiye aktarılmalıdır. 

Cihazın öngörülen şekilde kullanılabilmesi için üretici tarafından belirtilen taşıma, montaj ve kullanma 

talimatlarına titizlikle uyulmalıdır. 

İşletmeye alma ve montaj işlemleri kullanıcının bulunduğu ülkenin yürürlükte olan standartlarına uygun 

olmalıdır. Yasaların ve standartların gereklerini yerine getirmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ayrıca 

kullanıcı tehlike yaratabilecek her türlü çalışma şeklinden kaçınmalıdır. Cihaz üzerinde kullanıcı veya operatör 

tarafından herhangi bir değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır. Bu tip değişiklikler sonucu ortaya çıkacak 

hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır. 

Cihaz sadece yetkili personel tarafından ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak çalıştırılmalıdır. Montajı yapan 

personel montaj planlarına ve montaj talimatlarına uygun çalışmalıdır. Kullanım sırasında ortaya çıkabilecek 

ve güvenliği riske sokabilecek hasarların önceden belirlenebilmesi için bakım talimatlarına tam olarak 

uyulmalıdır. 

Kullanıcı ve operatör emniyet araçlarını asla yerinden çıkarmamalı veya kapatmamalıdır. Bakım için 

çıkartılmaları durumunda bakım çalışması bittiğinde tekrar yerlerine takılmalı ve işlevlerini yerine getirip 

getirmedikleri kontrol edilmelidir. 

Tüm bakım faaliyetleri sırasında cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir. 
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9.2. Uyarı İşaretleri 

Kullanıcı ve bakım personeli için gerekli uyarı etiketleri cihaz üzerine konulmuştur. Cihaz devreye alınırken 

aşağıda belirtilen etiketlerin cihaz üzerinde görünür yerlerde bulunup bulunmadıkları kontrol edilmelidir. 

– Cihaz çalışırken tamir ayar ve bakım yasağı etiketi 

– Cihaz kapısını açmadan önce güç kesilmesi uyarı etiketi 

– Elektrikli bölümleri belirten uyarı etiketi 

9.3. Teknik Personelin Eğitilmesi 

Montaj, devreye alma ve bakım işleri sadece yetkili ve eğitilmiş personel tarafından yapılabilir. Bu personel 

cihaz sahibi veya kullanıcısı tarafından aşağıda belirtilen aşamalarda karşılaşılabilecek olası tehlikeler 

hakkında bilgilendirilmelidir. 

– Elektrik bağlantıları 

– Kanal bağlantıları 

– Devreye alma 

– Bakım 

Garantinin devamlılığı için, kontrol ve bakım sorumluluklarının kabul edilmesi ve uyulması gereklidir. 

9.4. Genel Tehlikelerin Önlenmesi 

Isı geri kazanım cihazlarının servis kapakları cıvatalı bağlantı ile kapatılmıştır. Böylece, tehlike içeren 

bölümlere yetkisiz kimselerin ulaşması engellenir. İnsan hayatı ve sağlığı için en önemli potansiyel tehlikeler 

aşağıda tanımlanmıştır. Cihazlar, 89/392/EEC makine direktifine uygun olarak üretilmiş. Eğer kullanıcı geriye 

kalan olası tehlikeleri önlemek için daha fazla önlem almak isterse, aşağıda belirtilen genel tanımlarla tehlikeleri 

tanıması daha kolay olacaktır. 

Tablo 9.4.1. Genel Tehlikeler  

TEHLİKE ŞEKLİ TEHLİKE KAYNAĞI TEHLİKE 

Hareketli parçalara 
dokunma 

Fan, elektrik motorları Yaralanma Tehlikesi 

Elektrik bulunan noktalara 
dokunma 

Elektrikli kısımlar, elektrik 
kabloları 

Hayati tehlike 

9.5. Tavsiye Edilen Emniyet Uygulamaları 

Bu yayın ısı geri kazanım cihazı’nın uygun şekilde montajını ve kullanımını sağlamak amacıyla kullanıcı ve 

bakım personelini karşılaşılabilecek tehlikeler hakkında uyarmak için hazırlanmıştır. Üreticinin talimat ve 

uyarılarının yanı sıra yasal kurallar ve standartlar da göz önünde tutulmalıdır. 

Isı geri kazanım cihazında kullanılan fanlar kapalı bir hücre içine yerleştirilmiştir. Fanlar direkt akuple, çift 

emişlidir. Bununla beraber bütün hareketli makineler için geçerli güvenlik kuralları burada da geçerlidir. 

Cihazda bulunan fan giriş korumaları: Fan girişleri, motor üzerinde olması nedeni ile koruma altına alınmıştır. 

Servis kapıları cıvatalı bağlantı ile kapatılmıştır. 

Bakım ve tamir sırasında, bakım elemanları cihaza enerji girişini kesmelidir. 
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9.6. Gizli Tehlikeler 

Hareketli makinelerin tehlikelerine ek olarak fanlar, serbest duran muhtelif cisimleri emebilme özellikleri 

nedeniyle diğer bir potansiyel tehlikeyi oluşturur. Fandan geçen sert cisimler ve maddeler süratle 

fırlatıldıklarından tehlike yaratırlar. Sert maddeler ayrıca fan kanatlarında da hasara neden olurlar. Fanların 

emiş ağzında bulunan motor gövdeleri, fan tarafından çekilmesi muhtemel maddelerin girişine engel olacak 

şekilde olması, bu tehlikeyi azaltmaktadır. Eğer motor – fan herhangi bir nedenle çıkarılacaksa, enerji 

bağlantısı kesilmeli ve kilitlenmelidir. 

Cihaz servis kapısı veya kanal sisteminin bağlantıları fan çalışıyorken veya durmak üzereyken açılmamalıdır. 

Fan bölümüne veya kanal bölgesine girmeden önce güç kesilmelidir. Elektrik bağlantıları kesilse de fan bir süre 

daha dönmeye devam edeceğinden fanın tamamen durduğundan emin olunmalıdır. Fan fiziksel olarak sınırlı 

dönme hareketi yapacak şekilde emniyete alınmalıdır. 

Cihazın negatif basınçlı (emiş hattı) tarafta bulunan kapı açıldığında ise elbise ve diğer maddelerin fan 

tarafından çekilmesine karşı dikkatli olunmalıdır. Isı geri kazanım cihazlarında, servis kapaklarında civatalı 

bağlantı vardır. Bu nedenle, kapıların kendiliğinden açılması imkânsızdır. 

Gürültü: Normal çalışma şartlarında, cihazlardan çıkan gürültü 50 dB(A)’yı geçmemektedir (kanal bağlantıları 

yapılmış ve servis kapıları kapalıyken) Aşırı zorlanmış şartlarda ve odanın akustiğine bağlı olarak, çıkan gürültü 

insan sağlığı için tehlikeli olabilir. 85 dB(A) ve daha yüksek gürültü seviyesine uzun süre maruz kalınacağı 

durumlarda kulaklık kullanılmalıdır. 

 

10. İŞLETMEYE ALMA ve ÇALIŞTIRMA 

10.1. İşletmeye Alma 

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce (veya senelik bakımdan sonra) üreticinin talimatları izlenmelidir. Ek 

olarak, aşağıda belirtilen kontroller yapılmalıdır. 

Kanal sisteminin tüm bölmelerin tamamıyla temizlendiğinden emin olun. İzolasyon kalıntıları, bantlar vs. kalmış 

olabilir. 

Tüm elektrik kablolamalarının standartlara göre yapıldığından ve tüm elemanlara ait emniyet ve koruma 

cihazlarının bulunduğundan emin olun. 

DIŞ KASET; Isı geri kazanım cihazının tüm bölmelerinin temizlendiğine emin olunuz. Montaj sırasında 

çıkarılmış tüm servis kapakların yerinde olduğunu ve kapalı olduğunu kontrol ediniz. 

FİLTRELER; Tüm filtrelerin hava akışına uygun yönde montajı yapılmış olmalıdır. 

ISI GERİ KAZANIM EŞANJÖRÜ; Serpantin yüzeyinde parça olup olmadığını kontrol ediniz. Drenaj hattının 

kontrolü için, tavaya su doldurunuz ve sifonun tıkalı olmadığına emin olunuz.  

FAN ve MOTOR GRUBU; Cihaz devreye alınmadan önce, fan ve motor bağlantı cıvataları kontrol edilmelidir. 

Cihaz devreye alındıktan sonra sese dikkat edilmelidir. Motor giriş akımı etiket değerlerine uygun olup olmadığı 

kontrol edilmelidir.  
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10.2. Çalıştırma 

Cihazın bakım ve servis hizmetinden sonra, tekrar çalıştırılması gerekiyorsa, üreticinin talimatları 

izlenmelidir. Ek olarak, aşağıda belirtilen kontroller yapılmalıdır. 

– Fan ve motorun serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin. 

– Fan girişinde hiçbir maddenin olmadığını kontrol edin. 

– Fan ve motor bağlantılarını kontrol edin. 

– Kanal bağlantılarının üretici tavsiyeleri doğrultusunda ve kabul edilebilir mühendislik uygulamalarına göre 

dizayn edilip edilmediklerini kontrol edin. 

– Servis kapaklarının kapalı ve filtrelerin takılı olduğunu kontrol edin. Servis kapakları açık durumda cihaz 

çalıştırılır ise fanların aşırı akım çekmesine sebep olur ve fan motorları yanabilir. 

– Elektrik verin ve fanın tam hıza ulaşmasını sağlayın. Dikkatlice aşağıdakileri kontrol edin. 

o Alışılmadık gürültü 

o Motor akım ve voltaj değerleri 

Herhangi bir problem görülüyorsa hemen cihazı durdurun. Elektriği kesin. Fanın dönme olasılığına karşılık fanı 

emniyete alın. Problem nedenini dikkatlice kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin. Hiçbir problem olmadığından, 

bağlantılar arasında herhangi bir kaçak olmadığından ve sistemin temiz olduğundan emin olduktan sonra, fanı 

durdurun. Motor akımını ve bunun motor etiketi üzerindeki değerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. 

UYARI: 

Fanda herhangi bir değişiklik olup olmadığını inceleyin. Problemlerin ve bu problemlerin olası nedenlerinin 

daha detaylı açıklanmasını “arıza giderme” bölümünde bulabilirsiniz. Periyodik gözlemleriniz sırasındaki 

değişikliklerle ilgili sorularınız için VENCO ile veya diğer yetkili danışmanlarla temasa geçin. 

Aşırı titreşim gözlenirse; fanı, problem düzeltilinceye kadar durdurun. Dengesizliğe ve fanın yorulmasına neden 

olabileceğinden fan kanatları üzerinde birikmiş herhangi bir malzeme olup olmadığını kontrol edin. 

– Fan ses seviyesindeki değişiklik arıza gidermenin gerektiğini işaret edebilir. 

– Motorun çektiği akımdaki değişiklik sistemde bir sorun olduğunu gösterir. Akımdaki artış, sistemde büyük 

çapta değişiklikler olduğuna işaret edebilir. 
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11. ELEKTRONİK KUMANDA PANOSU 

11.1. Standart Kumanda (SEC)(VHR Tip Isı Geri Kazanım için) 

 

Şekil 11.1.1. Elektronik Kumanda 

. VENCO standart kumanda (SEC) ile VHR tipi standart ısı geri kazanımların taze hava fanı FAN1 (5 
kademe + otomatik), egzoz havası fanı FAN2 (5 kademe + otomatik) ve ısıtma, soğutma ve fan modu seçimini 
yapabilirsiniz. Kumanda tuşlarıyla ilgili bilgi aşağıdaki şablonda verilmiştir. 

 

Tablo 11.1.1. Kumanda tuş takımı kontrolleri 

Tuş Takımı Etiket İsmi Genel Tarif 

 

ON / OFF Besleme Gerilimini Kontrol Eder (Aç/Kapa)  

 

MODE 

 

Soğutma , Isıtma ve Fan  Modu 

  

 

Fan  

 

Fan1 ve Fan2’nin kademe ayarı için kullanılır. 

 

Kademe Artırma 

Set değerini arttırır. Eğer fan tuşu ile fanlar 

seçilirse, seçilen fanın kademesini arttırır 

 

Kademe 
Eksiltme 

Set değerini azaltır. Eğer fan tuşu ile fanlar 
seçilirse, seçilen fanın kademesini azaltır. 
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MODE düğmesine basarak farklı mod seçimi (Soğutma / Isıtma / Fan) yapılabilir. Elektronik kumanda ile fan 

düğmesine basıldığında ilk olarak fan1’in kademesi ok tuşlarıyla belirlenir. 5.kademeden sonraki kademe artışı 

fanı otomatik çalışma moduna geçirir ve ekranda A simgesi görülür. Fan düğmesine tekrar basıldığında 

fan2’nin kademesi ok tuşlarıyla belirlenir. 5.kademeden sonraki kademe artışı fanı otomatik çalışma moduna 

geçirir ve ekranda A simgesi görülür. Fanlar ısıtma ve soğutma modunda otomatik çalışmaktadır.  

 Fan modunda, fanlar otomatik çalışmaz. Diğer modlarda fanlar otomatiğe ayarlanırsa, fan moduna 

geçildiğinde otomatik çalışma durur ve kademe manuel olarak kumanda üzerinden girilir 

Elektronik kumanda fonksiyonları 

– Cihaz Aç / Kapa 

– FAN1 (taze hava fanı) kademe kontrol (OFF / 1 / 2 / 3 / 4 / 5/ AUTO) 

– FAN2 (egzoz fanı) kademe kontrol (OFF / 1 / 2 / 3 / 4 / 5/ AUTO) 

– Isıtma, soğutma ve fan modu. 

Not: Elektrikli ısıtıcı çalışıyorken cihaz veya FAN1 kapatılırsa; elektrikli ısıtıcının soğuması için FAN1 

5.kademede 30 sn çalışmaya devam eder. FAN1 kapalı iken elektrikli ısıtıcı çalışmaz. 

Opsiyonel elektrikli ısıtıcı AUTO konumuna sahiptir. AUTO konumunda ekrandan girilen set sıcaklığına ve ön 

panelde bulunan termostattan ölçülen sıcaklığa bağlı olarak çalışır. Elektrikli ısıtıcının kademeleri otomatik 

kontrol edilir. Oda sıcaklığı set sıcaklığının altındaysa Kademe 1 aktif olacak, ekranda “ST 1” görünecektir. 

Oda sıcaklığı < set değeri – 3 ise Kademe 1 + Kademe 2 aktif olacak, ekranda  “ST 1 + 2” görünecektir. 

SEC kumanda bina otomasyon sisteminden veya benzeri bir uygulamadan (VRV, VRF kumandası, zaman 

rölesi, v.b.) aldığı kuru kontak bilgisi ile cihaz aç/kapa işlemini yapabilmektedir. Röle kartı üzerinde BMS girişine 

bağlanan bir kuru kontak sayesinde; kuru kontak ON (kısa devre) olduğunda cihaz aktif hale gelmekte ve bir 

önceki kapatıldığı konumda çalışmaya başlamaktadır. Bu durumda ön panelden cihaza müdahale ederek aç / 

kapa, ekipman konum değişikliği işlemleri yapılabilmektedir. Kuru kontak OFF olduğunda cihaz kapanmakta, 

ön panelden cihaza müdahale yapılamamaktadır.  

Opsiyonel Filtre doldu sensörü filtrelerin kirliliğini algıladığında ekranda “AL 03” uyarısı çıkacaktır. Bu uyarı 

ekranında cihaz normal çalışmasına devam edecek ancak filtreler temizlenmedikçe yazı ekrandan 

gitmeyecektir. 

Opsiyonel olarak; plakalı ısı geri kazanım eşanjörünün düşük sıcaklıklarda donmasını engelleyen sistem 

bulunmaktadır. Plakalı eşanjörde buzlanma tespit edildiğinde, otomatik olarak taze hava fanı kapanmakta, 

egzoz havası fanı ise maksimum kademeye alınmakta ve oluşan buzun çözülmesi sağlanmaktadır. Buz 

çözüldüğünde cihaz normal çalışma koşullarına geri dönmektedir. Bu şartlar altında ekranda “AL 01” uyarısı 

çıkmaktadır. Ön panelden gelen komutlar işleme alınmamaktadır. 

Opsiyonel olarak damper kontrolü de vardır. Damper dış ortam ve oda sıcaklığına bakılarak ON ya da OFF 

konumuna otomatik olarak gelir. Mode ile Fan seçimi damperi devre dışı bırakır. 

Opsiyonel olarak hava kalite kontrolü de bulunmaktadır.  

‘’ AUTO ‘’ modundaki fan ( Fan-1, Fan-2 veya her ikisi) sensörden gelen bilgiye göre kademe değiştirir.  
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11.2. Fonksiyonel Kumanda (FEC) 

VENCO fonksiyonel kumanda (FEC) ile VHR tipi standart ısı geri kazanımlarının taze hava fanı FAN1              (5 
kademe + otomatik), egzoz havası fanı FAN2 (5 kademe + otomatik) kademe ayarlarını, ısıtma, soğutma ve 
fan modu seçimini yapabilirsiniz. Kumanda tuşlarıyla ilgili bilgi aşağıdaki şablonda verilmiştir. 

 

Şekil 11.2.1. FEC tuş takımı kontrolleri 

Tuş Takımı 

 

Etiket İsmi Genel Tarif 

 
ON / OFF 

Besleme Gerilimini Kontrol Eder. 

(Aç/Kapa) 

 
MODE 

Soğutma , Isıtma  ve Fan 

Modlarına geçişi sağlar. 

 
FAN 

Fan1 ve Fan2’nin kademe ayarı için 

kullanılır. 

 Kademe Arttırma 

Set değerini arttırır. Eğer fan tuşu 

ile fanlar seçilirse, seçilen fanın 

kademesini arttırır. 

 Kademe Eksiltme 

Set değerini azaltır. Eğer fan tuşu 

ile fanlar seçilirse, seçilen fanın 

kademesini azaltır. 

 

Ekran Simgeleri Genel Tarif 

 

Elektrikli ısıtıcı ve soğutma bataryası kademe bilgisi                          

(ST 1 - ST 1+2) 

 

Arıza alarm bildirimi (AL 01  -  AL02 -  AL 03) 

 

Üfleme fanı kademe bilgisi                                                                   

(0-1-2-3-4-5-otomatik) 

 

Emiş fanı kademe bilgisi                                                                       

(0-1-2-3-4-5-otomatik) 
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MODE düğmesine basarak farklı mod seçimi (Soğutma / Isıtma / Fan) yapılabilir. Elektronik kumanda ile fan 

düğmesine basıldığında ilk olarak taze hava fan kademesi ok tuşlarıyla belirlenir. 5.kademeden sonraki 

kademe artışı fanı otomatik çalışma moduna geçirir ve ekranda A simgesi görülür. Fan düğmesine tekrar 

basıldığında fan2’nin kademesi ok tuşlarıyla belirlenir. 5.kademeden sonraki kademe artışı fanı otomatik 

çalışma moduna geçirir ve ekranda A simgesi görülür. Fanlar ısıtma ve soğutma modunda otomatik 

çalışmaktadır. Fan kademelerinde otomatik seçeneği opsiyonel CO2 ya da hava kalite sensörü bağlanmış 

olması durumunda aktif olarak çalışacaktır.  

Herhangi bir işlem yapılmadığında (5sn içerisinde) imleç sönecek ve yapılan değişiklikler aktif hale gelecektir. 

Elektronik kumanda her açıldığında bir önceki kapanış ayarları ile başlayacaktır.    

Fan modunda, fanların otomatik çalışma özelliği yoktur. Diğer modlarda fanlar otomatiğe ayarlanırsa, fan 

moduna geçildiğinde otomatik çalışma durur ve kademe manuel olarak kumanda üzerinden girilir.   

 

Opsiyonel elektrikli ısıtıcı sadece ısıtma modunda devreye girer. Oda sıcaklığına ve set değerine bağlı olarak 

sensörden gelen bilgiye göre otomatik olarak kademe kontrolü yapar. Kademe 1 de iken ekranda “ST 1”, 

kademe 2 de devreye girdiğinde ekranda “ST 1+2” görünür. Taze hava fanı çalışmadığında ısıtıcı 

çalışmayacaktır. Elektrikli ısıtıcı çalışıyorken cihaz veya taze hava fanı kapatılırsa; elektrikli ısıtıcının soğuması 

için taze hava fanı 30 saniye çalışmaya devam eder.  

Opsiyonel soğutma bataryası sadece SOĞUTMA modunda devreye girer. Oda sıcaklığına ve set değerine 

bağlı olarak otomatik olarak kademe kontrolü yapar. 

Opsiyonel damper ısıtma ve soğutma modlarında set değeri, oda sıcaklığı ve sensör bilgilerine göre otomatik 

devreye girer. Fan modu aktif iken damper sürekli olarak kapalı durumdadır. 

FEC kumanda bina otomasyon sisteminden veya benzeri bir uygulamadan aldığı kuru kontak bilgisi ile cihaz 

aç/kapa işlemini yapabilmektedir.  Röle kartı üzerinde BMS girişine bağlanan bir kuru kontak sayesinde; kuru 

kontak ON (kısa devre) olduğunda cihaz aktif hale gelmekte ve çalışmaya başlamaktadır. Bu durumda ön 

panelden cihaza müdahale ederek aç / kapa, MODE seçimi veya fan kademe seçimi işlemleri 

yapılabilmektedir. Kuru kontak OFF olduğunda cihaz kapanmakta, ön panelden cihaza müdahale 

yapılamamaktadır. 

Opsiyonel olarak; plakalı ısı geri kazanım eşanjörünün düşük sıcaklıklarda donmasını engelleyen sistem 

bulunmaktadır. Plakalı eşanjörde,  sensör -5°C derecenin altına değer ölçtüğünde otomatik olarak Taze hava 

fanı(FAN1) kapanmakta, egzoz fanı (FAN2)  ise maksimum hızda çalışmaktadır ve oluşan buzun çözülmesi 

sağlanmaktadır. Sensörün ölçtüğü değer +5°C derecenin üstüne çıktığında cihaz normal çalışma koşullarına 

geri dönmektedir. Bu şartlar altında ekranda “AL 01” uyarısı çıkmaktadır. Ön panelden gelen komutlar işleme 

alınmamaktadır. 

Opsiyonel Filtre doldu sensörü filtrelerin kirliliğini algıladığında ekranda “ AL 03” uyarısı çıkaracaktır. Bu uyarı 

ekranında cihaz normal çalışmasına devam edecek ancak filtreler temizlenmedikçe bu uyarı ekrandan 

gitmeyecektir.  

Kumandanın saat ve gün ayarı için cihaz açıldığında  (MOD) tuşuna 10 saniye basılı tutunuz. Ekran ışığı 

yandığında saat imlecinin (00:00) ekranda yanıp söndüğünden emin olunuz. Saat ayarı için ok tuşlarını          

(  ) kullanınız.  (MOD) tuşuna basın dakika ayarı için ok tuşlarını (  ) kullanınız. (MOD) 

tuşuna basınız. Ekranda  “MON” yanıp sönecektir ok tuşları (  ) ile gün ayarını yapınız. Bu ayarların 



 

2019.10   23 / 35 

ardından (MOD) tuşuna basıldığında zamanlama ayarına geçilmiş olur ve işlem aşağıdaki gibi devam 

edecektir. 

  

 “MON” “ON” ve “00:00” imleçleri ekrana gelecektir. Cihazın devreye girmesini istediğiniz saati ok tuşları (  

) ile ayarlayınız,  (MOD) tuşuna basarak istediğiniz dakikayı ok tuşları (  ) ile ayarlayınız.  (MOD) 

tuşuna bastığımızda cihazın devre dışı kalma zamanını girmemiz için ekranda “OF”  “MON” ve “00:00”imleçleri 

görünecektir. Cihazın devre dışı kalacağı saat ok tuşları (  ) ile ayarlayınız,  (MOD) tuşuna basarak 

istediğiniz dakikayı ok tuşları (  ) ile ayarlayınız. Haftanın diğer günleri içinde aynı işlemleri yapınız. 

 

12. BAKIM 

Tüm periyodik bakımlar öncesi, cihaz kapatılmalı ve fanın tamamen durması için en az iki dakika 

beklenmelidir.  

Drenaj Çıkışı; üç ayda bir el-göz ile kontrol edilmelidir. Cihazın su damlatma riski vardır. 

Hava Filtreleri; üç ayda bir filtreler toz v.b. partiküllerden temizlenmelidir. Aksi halde, havalandırma azalır, 

gereksiz enerji sarfiyatı meydana gelir. 

Fan ve Motorlar; servis kapaklarından her sezon kontrol edilmelidir. Balans oluşması ve çalışmama riski 

ortadan kaldırılmış olur. 

Elektrik Tesisatı ve Anahtar; Elektrik kaçağı oluşması ve yüksek amper çekmesi riskine karşılık yılda bir kez 

amper ölçümü yapılmalıdır. 

Konstrüksiyon ve Gövde; Paslanma, çürüme ve eskimeye karşı, yılda bir kez servis kapakları sökülerek, 

kontrol edilmelidir. 

Eşanjör; kirlenme sonucu yüksek direnç oluşmasına karşı, her iki yılda bir kez, yerinden sökülerek 

temizlenmelidir. Eşanjör, yaz dönemlerinde (dış hava sıcaklığının ılık olduğu dönemlerde), hafif deterjanlı ılık 

su ile temizlenmelidir. Temizleme sonrası, eşanjör üzerinde nemli bir yüzey kalmamalıdır. Sıcak su ve 

temizleme özelliği güçlü bir deterjan kullanımı eşanjöre zarar verecektir. Bu periyodik bakım, asla kış 

sezonunda yapılmamalıdır. 

 

 

13. İŞLETMEYE ALMA ve ÇALIŞTIRMA 

Fanı ve sistemi kontrol etmeden önce fanı kapatmak gereklidir. Bakım sırasında, cihaz elektrik bağlantısı 

tamamıyla kesilmelidir. Bütün şalterler ve kesiciler OFF konumuna getirilip kilitlenmelidir. Ayrıca kontrol paneli 

üzerinde sürekli duracak şekilde “ÇALIŞTIRMAYIN” işareti yerleştirilmelidir. 

Arıza bulma yöntemi: 

a) Problemi bulabilmek için arıza bulma tablosuna bakın. Olası nedenleri kontrol edin. 

b) Problemin nedeni bulunamazsa “Sistem Kontrol Listesi” ne göre prosedüre devam edin. 

c) Problem hala çözülemiyorsa, üreticiyle temasa geçmeniz tavsiye edilir. 

Sistem Kontrol Listesi 
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Aşağıda belirtilen maddelerin sistematik kontrolü problemi tanımlanmasına yardımcı olacaktır. 

a) Fanda hava geçen yüzeyler (kanatlar, gövde ve fan girişleri) temiz. 

b) Kanatlar ve gövde hasar görmemiş. 

c) Filtreler, kanallar temiz. 

d) Fan çıkış bağlantıları doğru olarak dizayn ve monte edilmiş. 

e) Cihazda ve kanallarda kaçak yok. 

Problemin nedeni hala bulunamıyorsa, cihazın üreticisiyle temasa geçin. Üreticinin ihtiyaç duyabileceği 

aşağıdaki bilgileri hazırlamaya çalışın. 

a) Cihaz modeli, tipi ve seri numarası, 

b) Cihazı bulunduğu yer, kullanım şekli. 

c) Kanal detayları. 

d) Var ise ölçüm değerleri (hava debisi, motor çektiği akım, v.s.). 

 

Tablo 13.1. Arıza Bulma ve Giderme Tablosu 

PROBLEM BELİRTİ OLASI NEDEN DİĞER NEDENLER VE ÇÖZÜM 

HAVA AKIŞI 
YOK 

 

Motor 
çalışmıyor 

Motora akım 
gitmiyor 

Elektrik kesik Arızayı bulun ve giderin 

Termik atmış 
Motora giden kablolar hatalı 

Terminal veya kontaktörler gevşek 

Kontrol paneli 
kapalı 

Kumanda kablosu arızalı 
Kumanda kablosunu kontrol edin yerinden 
çıkmış veya kablo arızalı  

DÜŞÜK HAVA 
DEBİSİ 

 
Kanal direnci öngörülenden çok 
büyük. 

Cihaz dışı statik basınç değerini, Tablo 
3.1 deki değerlerle karşılaştırın. 

 Filtreler tıkalı veya kirli Filtreleri değiştirin veya temizleyin 

Sistemin basınç 
tarafında fazla 

kaçak 

Kanal bağlantıları 
tamamlanmamış. 

Kanal sisteminin sızdırmazlığını kontrol 
edin ve bağlantıları tamamlayın. 

YÜKSEK 
HAVA DEBİSİ 

 
Kanal direnci öngörülenden çok 
küçük 

Cihaz dışı statik basınç değerini, Tablo 
3.1 deki değerlerle karşılaştırın. 

Sistemin emiş 
tarafında fazla 

kaçak 

Kanal bağlantıları 
tamamlanmamış. 

Kanal sisteminin sızdırmazlığını kontrol 
edin ve bağlantıları tamamlayın. 

Aşırı motor akımı 

 

Besleme voltajı düşük 
Motor aşırı yüklenir. Motor tarafından 
çekilen akımı ölçün 

Menfezler monte edilmemiş Menfezleri monte edin 

Filtreler monte edilmemiş Filtreleri monte edin 

 

14. SERVİS 

14.1. Garanti 

 Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
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 Fanın 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.  
 

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

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

 

14.2. Satış Sonrası Hizmet 

VENCO ısı geri kazanım cihazlarında temizlik ve göz kontrolü dışında kullanıcı tarafından yapılacak parça 

değişim veya onarım işlemi bulunmamaktadır. Kullanıcılar, işletmeye alma ya da bakım sırasında, tespit 

ettikleri arızalar için VENCO firması ile temasa geçmelidirler. 

Servis ihtiyacınız ve sorunlarınız için aşağıdaki belirtilen adrese başvurun. 

VENCO A.Ş. 

2004 Sokak No:5 OSB 

Turgutlu / MANİSA 

Telefon: 0-236-332 50 70 Faks: 0-236-332 50 30 

e-posta : venco@venco.com.tr 

  

mailto:venco@venco.com.tr
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14.3. Yedek Parça Listesi 

Aşağıda verilmiş olan resim (Şekil 14.2.1) ısı geri kazanım cihazları için yedek parça listesini 

göstermektedir. Tarafınıza sevk edilen cihaza ait yedek parçaların cinsini bu resimlerden tespit edip, teknik 

özelliklerini de “VHR Modelleri Teknik Özellikler Tablosu” (Tablo 3.1) den belirleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14.2.1. Isı Geri Kazanım Cihazı Parçaları 

Radyal Fan 

Kumanda 
Kutusu 

Kaset Filtre 

Eşanjör 

Kumanda 
Paneli 
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15. EKLER 

15.1. Ek-1: Standart Kumanda(SEC) Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrik Bağlantısı  
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15.2. Ek-2: Fonksiyonel Kumanda(FEC) Isı Geri Kazanım Elektrik Bağlantısı AC fanlı 
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15.3. Ek-3: Fonksiyonel Kumanda(FEC) Isı Geri Kazanım Elektrik Bağlantısı EC fanlı 
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15.4. Ek-4: Fonksiyonel Kumanda FX 3.1 PRO Isı Geri Kazanım Elektrik Bağlantısı AC fanlı 
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15.5. Ek-5: Fonksiyonel Kumanda FX 3.1 PRO Isı Geri Kazanım Elektrik Bağlantısı AC fanlı 
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15.6. Ek-3: Elektrikli Isıtıcı Elektrik Bağlantısı  

Ek-3.1. 230V / 50Hz / 1 Faz  Elektrikli Isıtıcı Bağlantı Şeması 

 

Ek-3.2. 400V / 50Hz / 3 Faz  Elektrikli Isıtıcı Bağlantı Şeması 
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15.7. Ek-4: Elektrik Bağlantısı ve Emniyet Sigortası Seçimi 

Tablo Ek-4.1. Isı Geri Kazanım Elektrik Bağlantısı ve Emniyet Sigortası Seçimi 

MODEL ELEKTRİK GÜCÜ ELEKTRİK BAĞLANTI EMNİYET SİGORTASI* 

VHR 04 104 Watt 230 volt – 50 Hz 2 Ampere 

VHR 07 204 Watt 230 volt – 50 Hz 2 Ampere 

VHR 09 310 Watt 230 volt – 50 Hz 2 Ampere 

VHR 11 420 Watt 230 volt – 50 Hz 4 Ampere 

VHR 16 450 Watt 230 volt – 50 Hz 4 Ampere 

VHR 20 1030 Watt 230 volt – 50 Hz 6 Ampere 

VHR 23 1030 Watt 230 volt – 50 Hz 6 Ampere 

VHR 29 1100 Watt 230 volt – 50 Hz 10 Ampere 

VHR 36 1100 Watt 230 volt – 50 Hz 10 Ampere 

VHR 51 1100 Watt 230 volt – 50 Hz 10 Ampere 

      

MODEL ELEKTRİK GÜCÜ ELEKTRİK BAĞLANTI EMNİYET SİGORTASI* 

VHR 04 EC 110 Watt 230 volt – 50 Hz 6 Amper 

VHR 09 EC 340 Watt 230 volt – 50 Hz 6 Amper 

VHR 11 EC 340 Watt 230 volt – 50 Hz 6 Amper 

VHR 16 EC  1050 Watt 230 volt – 50 Hz 10 Amper 

VHR 29 EC 1220 Watt 230 volt – 50 Hz 10 Amper 

VHR 36 EC 1560 Watt 230 volt – 50 Hz 10 Amper 

VHR 51 EC 2600 Watt 230 volt – 50 Hz 16 Amper 

 

 

*Kullanılacak emniyet sigortası Faz/Nötr kesicili ve gecikmeli tip olacaktır. 
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Tablo Ek-4.2. Isı Geri Kazanım Elektrik Bağlantısı Kablo Seçimi 

MODEL 

Kablo Kesiti [mm²] 

1,5 2,5 4 6 10 16 

Kablo Uzunluğu [m] 

VHR 04 195      

VHR 07 138 230     

VHR 09 87 145     

VHR 11 76 126 202    

VHR 16 74 123 197    

VHR 20 32 53 85 127   

VHR 23 32 53 85 127   

VHR 29  36 57 86 142  

VHR 36  36 57 86 142  

VHR 51  26 42 63 104 167 

MODEL 

Kablo Kesiti [mm²] 

1,5 2,5 4 6 10 16 

Kablo Uzunluğu [m] 

VHR 04 EC 93      

VHR 09 EC 93 156     

VHR 11 EC 93 156     

VHR 16 EC 57 96 153    

VHR 29 EC  96 153 230   

VHR 36 EC  96 153 230   

VHR 51 EC  60 96 142 238 380 
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Tablo Ek-4.3. Elektrikli Isıtıcı Elektrik Bağlantısı ve Emniyet Sigortası Seçimi 

MODEL ELEKTRİK GÜCÜ ELEKTRİK BAĞLANTI 
EMNİYET 

SİGORTASI* 

VHR 04 /04 EC 1 kW 230 Volt – 50 Hz – 1Faz 6 Amper 

VHR 07 2 kW 230 Volt – 50 Hz – 1Faz 16 Amper 

VHR 09 /09 EC 3 kW 230 Volt – 50 Hz – 1Faz 20 Amper 

VHR 11 /11 EC 3 kW 230 Volt – 50 Hz – 1Faz 20 Amper 

VHR 16 /16 EC 4 kW 400 Volt – 50 Hz – 3Faz 3 x 16 Amper 

VHR 20 5 kW 400 Volt – 50 Hz – 3Faz 3 x 16 Amper 

VHR 23 6 kW 400 Volt – 50 Hz – 3Faz 3 x 16 Amper 

VHR 29 /29 EC 7 kW 400 Volt – 50 Hz – 3Faz 3 x 16 Amper 

VHR 36 /36 EC 10 kW 400 Volt – 50 Hz – 3Faz 3 x 20 Amper 

VHR 51 /51 EC 12 kW 400 Volt – 50 Hz – 3Faz 3 x 25 Amper 

   *Kullanılacak emniyet sigortası Faz/Nötr kesicili ve gecikmeli tip olacaktır. 

 

Tablo Ek-4.4. Elektrikli Isıtıcı Elektrik Bağlantısı Kablo Seçimi 

MODEL 

 

 

Kablo Kesiti [mm²] 

1,5 2,5 4 6 10 16 

Kablo Uzunluğu [m] (3 x …mm² (Faz,Nötr,Toprak) olacaktır) 

VHR 04 /04 EC 33 55 88 133   

VHR 07  27 44 66   

VHR 09 /09 EC  18 29 44 74  

VHR 11 /11 EC  18 29 44 74  

 Kablo Uzunluğu [m] (4 x …mm² (R,S,T,Toprak) olacaktır) 

VHR 16 /16 EC 100 168     

VHR 20  80 134     

VHR 23  67 112 179    

VHR 29 /29 EC 57 96 153    

VHR 36 /36 EC  67 107 161   

VHR 51 /51 EC  56 89 134 224  

 


