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KOMPRESÖR KURULUM TALİMATI KAPSAMI 

Bu kurulum talimatları, soğutma uygulamaları için Embraco scroll kompresörleri için geçerlidir. Menşe Ülke kompresör 
etiketi üzerinde belirtilmiştir. 
Profesyonel, ticari soğutma sistemi üreticileri/montajcıları ve bakım teknisyenlerine yöneliktir ve Embraco scroll 
kompresörlerin güvenilirlik, performans ve güvenlik açısından doğru kullanımına ilişkin talimatlar/öneriler sağlamayı 
amaçlamaktadır. 
Bu kurulum talimatlarındaki bilgiler Embraco scroll soğutma kompresörleri ve bunların kurulumu/işletimi/servisi ile sınırlıdır. 
Kapsamlı veya uygun eğitimle kalifiye edilmesi gereken teknisyenlerin eğitimi için bir dizi bilgi olarak düşünülmemeli veya 
üreticiler tarafından sağlanan nihai ekipmanların kullanım kılavuzunun yerini almamalıdır. 
Sistemler üzerindeki tüm işlemler, bunların üretimi, kurulumu, kullanımı, onarımı ve bertarafı yürürlükteki tüm Uluslararası 
ve Ulusal yönetmeliklere ve standartlara göre yapılmalıdır. 

SORUMLULUK REDDİ 

Tüm ürün özellikleri ve verileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir; bu nedenle müşteri, Embraco web sitesindeki 
(www.embraco.com) en son güncellemelerini, bunlara güvenmeden önce kataloglarını her zaman doğrulamalıdır. 
Burada verilen bilgiler, Embraco'nun ürünlerine sıklıkla talep edilen tipik gereksinimler hakkında Embraco'nun bilgisi 
dahilinde doğrudur, Embraco'nun ürün spesifikasyonunda açıklanan özelliklere sahip belirli bir ürünün belirli bir 
uygulamada kullanım için uygun olduğunu doğrulamak, yalnızca kendi test ve mühendislik çalışmalarına güvenerek 
müşterinin sorumluluğundadır, Embraco, ürünlerinin müşterinin uygulamalarına dahil edilmesi veya bunlarla kullanılması 
için uygunluğu konusunda hiçbir beyanda bulunmaz. 
Veri sayfalarında ve/veya teknik özelliklerde verilen parametreler farklı uygulamalarda ve zaman içindeki performansta 
değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Embraco'nun tipik parametreler de dahil olmak üzere tüm çalışma parametrelerine ilişkin 
beyanları, müşterinin teknik uzmanları tarafından her bir uygulama için müşterinin doğrulamasının yerine geçemez. 
Ürün özellikleri, burada ifade edilen garanti dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Embraco'nun satın alma hüküm ve 
koşullarını genişletmez veya başka bir şekilde değiştirmez. 
Embraco, ürünlerinin ve/veya içine yerleştirildikleri uygulamaların eğitimsiz personel tarafından ve/veya bu güvenlik 
talimatlarına uygun olmayan şekilde kurulmasından veya onarılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar için 
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
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1. GÜVENLİK 

1.1 GÜVENLİK UYARISI 

Embraco kompresörleri, kullanıcının güvenliğine özellikle dikkat edilerek, Avrupa'da geçerli en son standartlara göre 
tasarlanır, üretilir ve denetlenir. 
Embraco kompresörleri, soğutma makinelerinde soğutucu akışkan pompalama elemanları olarak tasarlanmıştır. Sadece 
bu amaçla kullanılmaları ve bu kurulum talimatlarına ve yürürlükteki yönetmelik ve standartlara uygun olarak monte 
edilmeleri halinde, 2006/42/EC Makine Direktifine göre Embraco Üretici Kuruluş Beyanında belirtildiği gibi hizmete 
alınabilirler. 

Bu talimatlar kompresörün kullanım ömrü boyunca saklanmalıdır. Bu güvenlik talimatlarına uymanız şiddetle tavsiye edilir 
ve ayrıca yerel ilgili kurallara da uyulmalıdır. Teknisyenlerin, bu kurulum talimatlarındaki talimatların yanı sıra yürürlükteki 
tüm Uluslararası ve Ulusal yasa ve yönetmeliklere uymaları şiddetle tavsiye edilir. 

BELGE İÇİNDE KULLANILAN KISALTMALAR 

1.2 GÜVENLİK TAVSİYESİ 

UYARI: Dikkatli bir şekilde takip edilmediği takdirde  yaralanma veya ölüm ve maddi hasarla 
sonuçlanabilecek talimatları gösterir. 

UYARI 

DİKKAT: dikkatle takip edilmediği takdirde maddi hasara ve olası yaralanmalara yol 
açabilecek talimatları belirtir. DİKKAT 

ÖNEMLİ: Kompresörlerin hasar görmesini/arızalanmasını önlemek için talimatları belirtir. 

Terimler ve Tanımlar 
Bu Scroll kurulum talimatlarında kullanılan soğutma sistemi terimleri için EN 378-1 veya benzer standartlara bakın. 

ÖNEMLİ 

www.marselsogutma.com 
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2. ÜRÜN TANITIMI 

Embraco, ticari ve profesyonel soğutma için yenilikçi çözümler geliştirmedeki uzun deneyimiyle, fraksiyonel beygir 
gücünden 1,5hp'ye kadar soğutma için eksiksiz bir hermetik pistonlu kompresör yelpazesi sunar. 

Soğutma için yeni scroll kompresör serisi ile Embraco, R404A, R452A, R449A, R448A ve R134a, R513A (sadece MBP) ile 
çalışan 2hp'den 13hp'ye kadar bir dizi scroll kompresör ile ticari ve profesyonel uygulamalar için ürün yelpazesini 
tamamlamaktadır. 

Bir scroll mekanizmasının tüm döngüsünü görselleştirerek, 3 aşamanın farkına varabiliriz: emme, sıkıştırma ve boşaltma 
aynı anda sürekli bir hareket halinde yapılır. Çok sayıda avantajı temsil eder: 

• Diğer kompresör teknolojilerine kıyasla hareket halinde daha az parça; sıkıştırma sistemi sadece hareketli ve 
sabit scroll'dan oluşur. 

• Ölü alan yoktur, hacimsel verimlilik 1'e yakındır. 
• Yeniden genleşme kaybının olmaması, izentropik verimlilikte herhangi bir azalma olmamasını sağlar. 
• Birbirine taban tabana zıt iki noktadan mükemmel emme sistemi simetrisi ve spirallerin merkezinden boşaltma, 

çok daha düşük titreşim ve gürültü ile çalışmayı garanti eder. 

1.3 GÜVENLİK TALİMATLARI 

Güvenlik beyanları 
• Soğutucu akışkan kompresörleri sadece kullanım amaçlarına uygun olarak 
kullanılmalıdır. 
• Kompresörlerin montajı ve bakımı sadece kalifiye / sertifikalı ve yetkili soğutma 

teknisyenleri tarafından yapılabilir. 
• Elektrik bağlantıları kalifiye elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. 
• Elektrikli ve soğutma ekipmanlarının kurulumu, servisi ve bakımı için geçerli tüm 

standartlara uyulmalıdır. 
• Kişisel güvenlik ekipmanlarının kullanılması tavsiye edilir (gözlükler, eldivenler, giysiler, 

botlar ve baretler) 

Elektrik çarpması tehlikesi 
• Bakım yapmadan önce gücü kapatın. 
• Tüm kondansatörleri boşaltın. 
• Kompresörü yalnızca topraklı sistemle kullanın. 
• Gerektiğinde kalıplı elektrik fişi kullanılmalıdır. 
• Orijinal ekipman kablo bağlantı şemalarına bakın. 
• Elektrik bağlantıları kalifiye elektrik personeli tarafından yapılmalıdır. 
• Yalnızca üretici tarafından onaylanan bileşenleri kullanın. 
• Bu uyarılara uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir. 

Şekil 2.0 Ürün bölümleri 

UYARI 
Basınçlı sistem tehlikesi 
• Sistem basınç altında soğutucu akışkan ve yağ içerir. 
• Kompresörü çıkarmadan önce hem yüksek hem de alçak basınç tarafındaki soğutucu 

akışkanı çıkarın. 
• Servis yaparken kilitleme bağlantı parçaları üzerinde uygun yedek anahtarlar kullanın. 
• Bir sistemi asla kurmayın ve şarjı yokken, bekletme şarjı varken veya servis vanaları 

kapalıyken sistemi elektriksel olarak kilitlemeden gözetimsiz bırakmayın. 
• Yalnızca onaylı soğutucu akışkanları ve soğutma yağlarını kullanın. 
• Bu uyarılara uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir. 

Yanma tehlikesi 
• Soğuyana kadar kompresöre dokunmayın. 
• Malzemelerin ve kabloların kompresörün yüksek sıcaklıktaki alanlarına temas 

etmediğinden emin olun. 
• Sistem bileşenlerini lehimlerken dikkatli olun. 
• Bu uyarılara uyulmaması ciddi yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir. 

Elektrik besleme hattına kompresör bağlantısı ve bakım/onarım işlemleri için ayrıca Ek 1 - 
Öneriler - kompresör kurulumu için güvenlik talimatına bakın. 

LBP bölümü MBP bölümü UYARI 

www.marselsogutma.com 
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TEST KOŞULLARI 
(DERECELENDIRME 

NOKTASI) 
UYGULAMA BUHARLAŞMA SICAKLIĞI 

°C YOĞUŞMA SICAKLIĞI °C DÖNÜŞ GAZ SICAKLIĞI °C ALT SOĞUTMA ORTAM SICAKLIĞI °C 

EN 12900 
LBP -35 40 

20 ALT SOĞUTMA 
YOK 35 

MBP -10 45 

ARI 540 
(2015) LBP -31,6 40,6 4,4 ALT SOĞUTMA 

YOK 35 

ARI 540 
(2004) HBP -6,7 54,4 48,9 ALT SOĞUTMA 

YOK 35 

TASARIM ÖZELLİKLERİ 2.1 KOMPRESÖR TEST KOŞULLARI 

Şekil 2.0.1. Tahliye vanası Tablo 2.1 Test koşulları 
• MBP/LBP çalışma koşulları için özel olarak 

tasarlanmış dinamik valf - sıkıştırmayı azaltarak 
yüksek sıkıştırma oranı sağlar. 

• Anında kapanma. 
• Pompa aşağı kontrolü için daha verimli. 

2.2 KOMPRESÖR SOĞUTMA TİPİ 

Şekil 2.0.2 Kasnaklar Scroll kompresörler statik olarak tasarlanmıştır, cebri havalandırma soğutması gerektirmez. Soğutması soğutucu akışkan 
ile sağlanır. Ortam sıcaklığının kompresör performansı üzerinde çok az etkisi vardır. 

• Radyal ve eksenel olmak üzere çift uyumluluğa sahip 
benzersiz tasarım. 

• Kompresör güvenilirliğini artırmak için deşarj 
sıcaklığının etkili kontrolü . 

• Orta/Düşük için özel olarak tasarlanmıştır sıcaklık 
sıkıştırma oranı. 

• Kasnakların sağlamlığını sağlamak için 
yükseklik-kalınlık oranı. 

• Yüksek izentropik verimlilik tasarımı. 

3. KOMPRESÖRÜN UYGUN OLDUĞU STANDARTLAR 
VE YÖNETMELİKLER 

Kompresörler en son Avrupa standartlarına ve yönetmeliklerine uygundur ve  işaretlenmiştir. 
• Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU. 
• 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi. 
• Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (PED) 2014/68/UE. 
• RoHS II Direktifi 2011/65/EU. 
• REACH Yönetmeliği (EC) 1907/2006. 

2.0.3 Motor 
• Farklı koşullarda daha yüksek motor verimliliği için tasarlanmıştır. 
• Düzgün üç fazlı motor sargı sıcaklığı sağlamak için tasarlanmıştır. 
• Yerleşik aşırı yük koruyucusu. 

4. EMBRACO İLE İLGİLİ BELGELER 

• Www.embraco.com ‘da  Embraco Ürün Seçici  
• Kaydırma Kurulum talimatları. 
Mevcut belgeleri kontrol edin www.embraco.com veya Embraco Teknik destek ekibi ile iletişime geçin. 

www.marselsogutma.com 
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VOLTAJ KODU ANMA GERİLİMİ VE FREKANS 

C 220V 50HZ 1~ 

O 380-420V 50HZ / 460V 60HZ 3~ 

HARICI 
UYGULAMA 

KOMPRESÖR 
BOYUTU UYGULAMA YAPILANDIRMA TÜRÜ 

01 2-6 hp MBP Lehimleme bağlantısı; boşaltma borusu ID Ø12.92mm ±5; emme borusu ID Ø22.4mm ±5; Yağ kontrol 
camı. 

02 2-6 hp LBP Lehimleme bağlantısı; boşaltma borusu ID Ø12.92mm ±5; emme borusu ID Ø22.4mm ±5; DTC valfli Sıvı 
Enjeksiyonu; Yağ kontrol camı. 

03 7-13 hp LBP Lehimleme bağlantısı; boşaltma borusu ID Ø22.47mm; emme borusu ID Ø28.83mm; DTC valfli Sıvı 
Enjeksiyonu; Yağ kontrol camı. 

04 7-13 hp MBP Lehim bağlantısı; boşaltma borusu ID Ø22.47mm; emme borusu ID Ø28.83mm; Yağ kontrol camı. 

11 2-6 hp MBP Rotolok bağlantısı; dişli boşaltma bağlantısı 3/4"-16 UNF 2A, ID Ø9mm; dişli emme bağlantısı 1 1/4"-12 
UNF 2A, ID Ø19.2mm; Yağ kontrol camı. 

12 2-6 hp LBP Rotolok bağlantısı; dişli tahliye bağlantısı 3/4"-16 UNF 2A, ID Ø9mm; dişli emme bağlantısı 1 1/4"-12 UNF 
2A, ID Ø19.2mm; DTC valfli sıvı enjeksiyonu; Yağ kontrol camı. 

13 7-13 hp LBP Rotolok bağlantısı; dişli tahliye bağlantısı 1 1/4"-12 UNF 2A, ID Ø19,2mm; dişli emme bağlantısı 1 3/4"-12 
UNF 2A, ID Ø26,4mm. DTC valfli Sıvı Enjeksiyonu; Yağ kontrol camı. 

14 7-13 hp MBP Rotolok bağlantısı; dişli tahliye bağlantısı 1 1/4"-12 UNF 2A. ID Ø19,2 mm; dişli emme bağlantısı 1 3/4"-12 
UNF 2A, ID Ø26,4 mm; Yağ kontrol camı. 

UYGULAMA MOTOR TİPİ YAPILANDIRMA TÜRÜ 

01 3 FAZLI Dahili aşırı yük koruyucusu, contalı terminal kapağı ve bağlantı şeması, topraklama vidası. 

04 1 FAZ CSR Çalıştırma ve çalıştırma kapasitörlü CSR kutusu, Dahili aşırı yük koruyucusu, contalı terminal kapağı ve kablo bağlantı şeması, 
topraklama vidası. 

5. KOMPRESÖR TERMİNOLOJİSİ 5.2.2 GERİLİM VE FREKANS BESLEMESİ 

Kompresör etiketinde basılı bilgiler: model, voltaj ve ateşleme frekansı beslemesi, malzeme listesi. Tablo 5.2.2 

5.1 KOMPRESÖR MODEL KODU 

KOMPRESÖR AİLESİ GERİLİM VE FREKANS BESLEMESİ 
5.2.3 HARİCİ UYGULAMA SE = Scroll Embraco C - 220V 50Hz 1~ 

O - 380-420V 50Hz/460V 60Hz 3~ 

UYGULAMA KODU Tablo 5.2.3 
2 = LBP   
6 = MBP SOĞUTUCU 

R404A, R452A, R449A, R448A, R134a, R513A 

NOMINAL KAPASİTE 
60 Hz x 1000'de Btu/h 
cinsinden 
ARI koşulları Örn. 
015=15000 Btu/h 

5.2 KOMPRESÖR MALZEME LİSTESİ KODU 

PAKETLEME UYGULAMASI KOMPRESÖR SCROLL 
TİPİ 

AKSESUARLARIN UYGULANMASI 
KOMPRESÖR BOYUTU 

ELEKTRİKSEL UYGULAMA 
MODEL KODU 

5.2.4 ELEKTRİKSEL UYGULAMA HARICI UYGULAMA 
GERİLİM VE FREKANS BESLEMESİ 

Tablo 5.2.4 

5.2.1 KOMPRESÖR BOYUTU 

1 - 2-6hp için MBP modelleri 
2 - 7-13hp için MBP modelleri 

 

3 - 2-6hp için LBP modelleri 
4 - 7-13hp için LBP modelleri 
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UYGULAMA YAPILANDIRMA TÜRÜ 

A LBP için grometler, manşonlar, boru tapası, DTC valfi dahildir 

UYGULAMA PALET BAŞINA ADET 

A 9 

B 12 (7-13 hp kompresörler için) 

C 16 (2-6 hp kompresörler için) 

5.3.1 SERİ NUMARASI KODU 5.2.5 AKSESUARLARIN UYGULANMASI 

Tablo 5.2.5 

ÜRETİM HATTI 
SIRA NUMARASI 

YIL / AY / GÜN 

5.2.6 AMBALAJLAMA UYGULAMASI 

Tablo 5.2.6 

6. ÜRÜN TANIMI 

6.1 UYGULAMA AÇIKLAMASI 
Not: Paketleme hakkında ayrıntılı bilgi için Bölüm 15 'e bakın. 

Her kompresör modeli belirli bir soğutucu akışkan ve uygulama için tasarlanmıştır. Farklı 
uygulamalarda ve/veya farklı soğutucu akışkanlarla kullanılmaları, motor-kompresör 
performansını, kullanım ömrünü önemli ölçüde etkileyebilir ve hatta kişisel yaralanmalara ve 
hasarlara yol açabilir. 5.3 KOMPRESÖR ETİKETİ 

UYARI 

Şekil 5.3 Etiket LBP (Düşük Geri Basınç) scroll kompresörler, özel scroll set tasarımı, dinamik boşaltma valfi ve enjeksiyon sistemi dahil 
olmak üzere düşük sıcaklık uygulamaları için en son scroll soğutma teknolojisine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu özel 
tasarımlar, yarı hermetik pistonlu kompresörlerle karşılaştırılabilir verimliliklerle en zorlu soğutma uygulamaları için uygun 
bir kompresörle sonuçlanır. 

Yağ tipi 
Maksimum Çalışma Basınçları (Düşük 
ve Yüksek Taraf) Yağ ilk 

doldurma 

Kompresör modeli 

LBP modelleri, -40°C buharlaşma sıcaklığına kadar çalışan deşarj sıcaklığı yönetimi ile 
düşük sıcaklık uygulamaları için optimize edilmiştir; örneğin ticari ve profesyonel soğutma 
uygulamaları, dondurulmuş gıda dolapları, dondurulmuş gıda vitrinleri, soğuk odalar, 
dondurulmuş ürünler, çevresel test odaları. 

Kompresör koruması Malzeme Listesi kodu 

Yer Değiştirme 
Seri Numarası Kodu* 

Nominal Yük Amperleri (RLA) 
MBP (Orta Geri Basınç) scroll kompresörler, orta sıcaklık uygulamaları için en son scroll soğutma teknolojisine karşılık 
gelecek şekilde tasarlanmıştır. Kilitli Rotor Amperleri (LRA 

MBP modelleri, enjeksiyon çözeltisi olmadan -30°C buharlaşma sıcaklığına kadar çalışabilen 
orta sıcaklık uygulamaları için optimize edilmiştir; örneğin ticari ve profesyonel dolaplar, ateş 
ürünleri dolapları, buz makineleri, süt soğutucuları ve soğuk oda. 

Gerilim ve Ateşleme Frekansı Kaynağı 
* Üretim Tarihi, Seri Numarası Kodunun bir parçasıdır. 
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EN378'E GÖRE R404A R452A R449A R448A R134a R513A 

KİMYASAL ADI Karışım R125/R143a/ 
R134a 

Karışım R32/R125/ 
R1234yf 

Karışım R32/R125/ 
R1234yf/ R134a 

Karışım R32/R125/ 
R1234yf/R134a/ 

R1234ze (E) 
1,1,1,2- 

tetrafuoro- etan 
Karışım 

R134a/R1234yf 

MOLEKÜLER 
FORMÜL 

Ağırlık % 
(44/52/4) 

Ağırlık % 
(11/59/30) 

Ağırlık % 
(24,3/24,7/ 
25,3/25,7) 

Ağırlık % 
(26/26/20/21/7) CH2FCF3 Ağırlık % 

(44/56) 

GÜVENLİK SINIFI (1) A1 A1 A1 A1 A1 A1 

YATAK SIVI GRUBU 2 2 2 2 2 2 

PRATİK LİMİT [kg/m3] 
(2) 0,52 0,423 0,357 0,388 0,25 0,319 

ATEL/ODL 
[kg/m3] 0,52 0,423 0,357 0,388 0,21 0,319 

LFL [kg/m3] NF (*) NF (*) NF (*) NF (*) NF (*) NF (*) 

BUHAR YOĞUNLUĞU 25°C, 
101,3 KPA [kg/m3] 3,99 4,30 3,62 3,58 4,17 4,256 

MOLEKÜLER KÜTLE 
[g/mol] 97. 6 103,51 87. 21 86,28 102 108,4 

NORMAL KAYNAMA 
NOKTASI 

[°C] 
- 46,5 ila - 45,7 -47 ila -43,2 -46 ila -39,9 -45,9 ila -39,8 -26 -29,05 

ODP 0 0 0 0 0 0 

GWP [100 yr ITH] 3922 2140 1397 1387 1430 631,4 

KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMA 
SICAKLIĞI [°C] 728 ND ND ND 743 ND 

KRITIK SICAKLIK 
[°C] 72,12 74,9 81,5 83,7 101,06 96,5 

KRİTİK BASINÇ [kPa abs] 3734,9 4001,7 4447 4660 4059,3 3766 

1 BAR ABS BASINÇTA 
SICAKLIK KAYMASI [K] 0,75 0,38 0,61 0,63 0 0,1 

UYGULAMA 
  SOĞUTUCULAR   

R404A R452A R449A R448A R134a R513A 

LBP 
      

MBP 
      

6.2 ONAYLI SOĞUTUCU AKIŞKAN 6.2.1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR GENEL BİLGİLER 

Farklı soğutucu akışkanların kullanımı anormal çalışma koşullarına, soğutma sisteminde 
aşırı basınca, kompresör hasarlarına ve patlamalara neden olabilir. Tablo 6.2.1 

UYARI 
Soğutucu akışkanların kullanımıyla ilgili tüm işlemler yalnızca eğitimli ve kalifiye teknisyenler 
tarafından ve bu konuyla ilgili geçerli Uluslararası ve Ulusal standartlara, yasalara ve 
yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 
Kullanıcılar geçerli HFC Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MSDS'ler) hazır bulundurmalı ve 
anlamalıdır. UYARI 

Soğutucu akışkan seçerken, çevrenin gerektireceği farklı hususları ölçmek önemlidir: mevzuatlar, standartlar, maliyet, 
bulunabilirlik ve kesinlikle uygulamalar. Özel teknolojisi sayesinde, scroll kompresörün çoklu soğutucu akışkan ürünü 
olarak çalışmasına izin verir, bu nedenle Embraco ürün yelpazesini aşağıdaki soğutucu akışkanlarla kalifiye etmiştir: 

Tablo 6.2 Onaylanmış soğutucu akışkanlar 

R404A , ozon tabakasını inceltmeyen (ODP=0) ve orta sıcaklık ve düşük sıcaklık uygulamaları için uygun bir HFC soğutucu 
akışkandır, azeotropik karışıma yakındır ve kayma etkisi ihmal edilebilir düzeydedir. Sıvı fazda şarj edilmelidir. 
R452A bir HFC/HFO karışımıdır, R125/R32/R1234yf içerir, ancak A1 güvenlik sınıfına aittir (GWP: 2140; ODP: 0), orijinal 
olarak nakliye uygulamaları için geliştirilmiştir, R404A'ya benzer performanslarla hem orta hem de düşük sıcaklık 
uygulamalarında ticari soğutmada da kullanılabilir. Bu nedenle yeni kurulumlarda kullanılabileceği gibi mevcut kurulumların 
iyileştirilmesinde de kullanılabilir. 
R449A bir HFC/HFO karışımıdır, R125/R32/R134a/R1234yf içerir, düşük GWP (1397), ozon tabakasını inceltmez 
(ODP=0) ve A1 güvenlik sınıfına aittir. Orta ve düşük uygulamalar için kullanılabilir. 
Güçlendirme için kayma (6,1K) ve daha yüksek deşarj sıcaklığının etkisi dikkate alınmalıdır; nihai karardan önce ısı 
eşanjörlerinin, genleşme cihazlarının bir denetimi yapılmalıdır. 
R448A yanıcı olmayan bir HFC/HFO karışımıdır. R125/R32/R134a/R1234yf/R1234ze içerir, düşük GWP (1387), ozon 
tabakasını inceltmez (ODP=0) ve A1 güvenlik sınıfına aittir. Orta ve düşük uygulamalar için kullanılabilir. Güçlendirme için 
kayma (6,3K) ve daha yüksek deşarj sıcaklığının etkisi dikkate alınmalıdır; nihai karardan önce ısı eşanjörlerinin, genleşme 
cihazlarının bir denetimi yapılmalıdır. 
R134a sıfır kayma ve düşük GWP (1430) değerine sahip saf bir soğutucu akışkandır, sadece orta sıcaklıktaki uygulamalar 
için uygundur. 
R513A bir HFO soğutucu akışkandır, R1234yf/R134a içerir, düşük GWP (631), sıfır kayma ile ozon tabakasını inceltmez 
(ODP=0) ve A1 güvenlik sınıfına aittir. Orta sıcaklık uygulamaları için nitelikli olup, yeni kurulumların yanı sıra mevcut 
kurulumların iyileştirilmesi için de uygundur. 

Not: HFC soğutucuları (R404A, R452A, R449A, R448A, R134a ve R513A) Güvenlik Sınıfı A1'de sınıflandırılmıştır - düşük 
toksisite, alev yayılımı yok, (ISO817'ye göre). 

Soğutucu akışkan kayması - Tek bileşenli soğutucu akışkanlar sabit sıcaklıkta buharlaşır ve yoğuşur, kabarcık noktası 
sıcaklığı ve çiğlenme noktası sıcaklığı aynıdır. Zeotropik soğutucu akışkanlar olarak sınıflandırılan bazı soğutucu akışkan 
karışımları, buharlaşma veya yoğuşma işlemi sırasında ölçülebilir bir sıcaklık değişimine sahiptir. Bu sıcaklık değişimi 
"kayma" olarak tanımlanır. "Kayma", karışım maddelerine ve bunların bileşimlerine bağlıdır. "Kaymanın" bir sonucu olarak, 
ısı eşanjörlerinin giriş ve çıkışlarında farklı sıcaklıklar ölçülür. Kayma miktarı 1K'dan fazla olan zeotropik soğutucu 
akışkanların doğru performans değerlendirmesi için ortalama buharlaştırıcı sıcaklığı ve ortalama yoğuşturucu sıcaklığı 
dikkate alınmalıdır. 
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LEHİM I.D. mm MATERYAL 

S - EMME 22,35-22,45 BAKIR KAPLAMALI ÇELIK 

D - DEŞARJ 12,87-12,97 BAKIR KAPLAMALI ÇELIK 

KAYNAK I.D. mm MATERYAL 

S - EMME 28,83 BAKIR KAPLAMALI ÇELIK 

D - DEŞARJ 22,47 BAKIR KAPLAMALI ÇELIK 

ROTOLOK I.D. inç MATERYAL 

S - EMME 1 1/4"12UNF2A ÇELİK 

D - DEŞARJ 3/4"16UNF2A ÇELİK 

ROTOLOK I.D. inç MATERYAL 

S - EMME 1 3/4" 12UN ÇELİK 

D - DEŞARJ 1 1/4" 12UNF 2A ÇELİK 

KAYNAK I.D. mm MATERYAL 

S - EMME 22,35-22,45 BAKIR KAPLAMALI ÇELIK 

D - DEŞARJ 12,87-12,97 BAKIR KAPLAMALI ÇELIK 

L - SIVI 
ENJEKSIYON. 

3/8" BAKIR KAPLAMALI ÇELIK 

ROTOLOK I.D. inç MATERYAL 

S - EMME 1 1/4" 12UNF 2A ÇELİK 

D - DEŞARJ 3/4" 16UNF 2A ÇELİK 

L - SIVI 
ENJEKSIYON. 

3/8" ÇELİK 

6.3 DIŞ BOYUT 

MBP_2-6 HP MBP_7-13 HP 

LBP_2-6 HP 

6.4 HERMETIK TERMİNAL BOYUTLARI 

Şekil 6.4 Hermetik terminal 
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ÜRÜNLER  R404A   R449A   R452A   R134A  

EMBRACO 
MODELİ HP Soğutma 

Kapasitesi 
(W) 

Güç Girişi 
(W) COP 

(W/W) 
Soğutma 

Kapasitesi 
(W) 

Güç Girişi 
(W) COP 

(W/W) 
Soğutma 

Kapasitesi 
(W) 

Güç Girişi 
(W) COP 

(W/W) 
Soğutma 

Kapasitesi 
(W) 

Güç Girişi 
(W) COP 

(W/W) 

SE6015GS-O 
SE6018GS-O 

2 3689 1864 1,98 3565 1735 2,05 3560 1862 1,91 2081 1093 1,9 
2,5 4405 2105 2,09 4256 1960 2,17 4250 2103 2,02 2484 1236 2,01 

SE6021GS-O 
SE6026GS-O 

3 5016 2335 2,15 4847 2173 2,23 4840 2332 2,08 2829 1369 2,07 
3,5 6322 2951 2,14 6108 2747 2,22 6100 2948 2,07 3566 1731 2,06 

SE6030GS-O 
SE6036GS-O 

4 7172 3235 2,22 6930 3011 2,3 6920 3231 2,14 4045 1897 2,13 
5 8809 3895 2,26 8512 3625 2,35 8500 3890 2,19 4969 2284 2,18 

SE6043GS-O 6 10467 4628 2,26 10114 4308 2,35 10100 4623 2,18 5904 2714 2,18 

SE6053GS-O 
SE6056GS-O 
SE6067GS-O 

7 12685 5609 2,26 12257 5221 2,35 12240 5602 2,18 7155 3289 2,18 
8 13362 5908 2,26 12911 5499 2,35 12893 5901 2,18 7536 3465 2,17 
9 16418 7259 2,26 15864 6757 2,35 15842 7251 2,18 9260 4257 2,18 

SE6078GS-O 10 18505 8182 2,26 17881 7616 2,35 17856 8173 2,18 10437 4798 2,18 

SE6085GS-O 
SE6089GS-O 

12 20246 8863 2,28 19563 8250 2,37 19536 8853 2,21 11419 5198 2,2 
13 21291 9320 2,28 20573 8676 2,37 20544 9310 2,21 12009 5466 2,2 

ÜRÜNLER  R404A   R449A   R452A   R134A  

EMBRACO 
MODELİ HP Soğutma 

Kapasitesi 
(W) 

Güç Girişi 
(W) COP 

(W/W) 
Soğutma 

Kapasitesi 
(W) 

Güç Girişi 
(W) COP 

(W/W) 
Soğutma 

Kapasitesi 
(W) 

Güç Girişi 
(W) COP 

(W/W) 
Soğutma 

Kapasitesi 
(W) 

Güç Girişi 
(W) COP 

(W/W) 

SE6015GK-C 
SE6018GK-C 
SE6021GK-C 

2 3689 1897 1,94 3565 1766 2,02 3560 1895 1,88 2081 1112 1,87 
2,5 4405 2213 1,99 4256 2060 2,07 4250 2211 1,92 2484 1298 1,91 
3 5016 2464 2,04 4847 2294 2,11 4840 2461 1,97 2829 1445 1,96 

SE6026GK-C 
SE6030GK-C 

3,5 6322 3010 2,1 6108 2802 2,18 6100 3007 2,03 3566 1765 2,02 
4 7172 3300 2,17 6930 3072 2,26 6920 3296 2,1 4045 1935 2,09 

KOMPRESÖR BOYUTU 
BOŞ İÇ HACİM (L) 

DÜŞÜK TARAF YÜKSEK TARAF 

2 HP 4,1 1 

2,5-3 HP 3,8 1 

3,5-5 HP 3,6 1 

6 HP 3,2 1 

7 HP 7,3 0,9 

8-9 HP 6,5 0,9 

10-13 HP 6,3 0,9 

ÜRÜNLER  R404A   R449A   R452A  

EMBRACO 
MODELİ HP Soğutma 

Kapasitesi 
(W) Güç Girişi (W) COP (W/W) Soğutma 

Kapasitesi (W) Güç Girişi (W) COP (W/W) Soğutma 
Kapasitesi (W) Güç Girişi (W) COP (W/W) 

SE2006GS-O 
SE2008GS-O 

2 1261 1168 1,08 1171 1067 1,1 1241 1131 1,1 
2,5 1610 1480 1,09 1495 1352 1,11 1585 1434 1,11 

SE2010GS-O 3 1891 1722 1,1 1756 1572 1,12 1862 1668 1,12 

SE2012GS-O 
SE2014GS-O 

3,5 2453 2233 1,1 2277 2040 1,12 2414 2163 1,11 
4 2861 2376 1,2 2656 2170 1,22 2817 2302 1,22 

SE2017GS-O 
SE2020GS-O 

5 3395 2729 1,24 3152 2492 1,26 3342 2643 1,26 
6 3977 3172 1,25 3692 2897 1,27 3915 3072 1,27 

KOMPRESÖR BOYUTU 
BOŞ İÇ HACİM (L) 

DÜŞÜK TARAF YÜKSEK TARAF 

2-3 HP 3,6 1 

3,5-4 HP 3,2 1 

ürünler  R404A   R449A   R452A  
EMBRACO 

MODELİ HP Soğutma 
Kapasitesi (W) Güç Girişi (W) COP (W/W) Soğutma 

Kapasitesi (W) Güç Girişi (W) COP (W/W) Soğutma 
Kapasitesi (W) Güç Girişi (W) COP (W/W) 

SE2006GK-C 
SE2008GK-C 

2 1261 1178 1,07 1171 1076 1,09 1241 1141 1,09 
2,5 1610 1510 1,07 1495 1379 1,08 1585 1463 1,08 

SE2010GK-C 
SE2012GK-C 

3 1891 1762 1,07 1756 1609 1,09 1862 1707 1,09 
3,5 2453 2281 1,08 2277 2083 1,09 2414 2209 1,09 

SE2014GK-C 4 2861 2427 1,18 2656 2216 1,2 2817 2351 1,2 

7. TEKNİK ÖZELLİKLER 6.5 GÖRÜŞ CAMI 
Tablo 7.1 MBP - 3PH - 380V 50HZ 

Şekil 6.5 Gözetleme camı 

Kompresörler 1 ¼" 12UNF boyutunda dişli Yağ kontrol camı 
ile donatılmış ve teslim edilmiştir. 
Yağın görsel kontrolü, miktarı, bileşimi için kullanılabilir veya 
paralel çoklu kompresör bağlantıları için kullanılabilir. 
Gözetleme camı somunu için önerilen anahtar boyutu, 
55÷60Nm tork uygulayarak 36 mm'dir. 

6.6 BOŞ İÇ HACİM 

Tablo 7.2 MBP - 1PH - 220V 50HZ Tablo 6.6a 3 fazlı motor için kompresör ateşi iç hacmi 

Test koşulları: EN12900 Te -10°C; Tc 45°C; Rg 20°C; Alt soğutma yok; Ta 35°C 

Tablo 7.3 LBP 3PH - 380V 50HZ 

Tablo 6.6b 1 fazlı motor için kompresör ateşi iç hacmi 

Tablo 7.4 LBP 1PH - 220V 50HZ 

Test koşulları: EN12900 Te -35°C; Tc 40°C; Rg 20°C; Alt soğutma yok; Ta 35°C 
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8.3 BESLEME VOLTAJLARI VE FREKANSLARI 8. ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Kompresör, tesisatın sahada çalışacağı gerilim ve yangın frekansı koşullarına göre seçilmelidir. 

8.1 ORTAM SICAKLIĞI 
Gerilim dalgalanmalarının seçilen kompresörün kabul edilen sınırları içinde olduğunu 
doğrulayın (bkz. Tablo 10.1). Voltaj, başlangıçta ve maksimum yükte çalışırken kompresör 
elektrik pimlerinde ölçülmelidir. 
Terminal kapağı terminal çitine düzgün bir şekilde sabitlenmeden kompresörlerin 
çalıştırılmasına izin verilmediğinden, bu ölçüm kapağın dışında, kompresör pimlerine 
mümkün olduğunca yakın bir yerde yapılmalıdır. 

Sistemi çevreleyen ortam sıcaklığı kompresörün çalışma koşullarını büyük ölçüde etkiler. Sistem, kompresörün (sahada 
beklenen normal ve anormal koşullarda) sistemin kurulacağı maksimum ortam sıcaklığında kabul edilen sınırları 
dahilinde (bkz. Bölüm 8.4 - Çalışma süreleri) çalışmasını sağlamak için tasarlanmalı ve test edilmelidir. 

İşlevsel ve verimli bir soğutma sistemi, hedeflenen güvenlik seviyesine ve bitmiş ürünün performansına ulaşmak ve her 
bir bileşenin kabul edilen sınırlarına uymak için uygun şekilde seçilen ve monte edilen çeşitli bileşenlerin birleşimidir. 
Kompresör sistem bileşenlerinden biridir: bu kurulum talimatlarındaki bilgiler yalnızca standart elektrikli bileşenleri ve 
aksesuarları olan Embraco kompresörleriyle ilgilidir. 

DİKKAT 

Besleme voltajının onaylanan sınırlardan sapması, aşırı yük koruyucunun çalışmasını 
etkileyebilir ve kompresöre ve diğer parçalara zarar verebilir. 

UYARI 

Kompresörün elektrik besleme hattına bağlantısı ve bakım/onarım işlemi için ayrıca Ek 1 - 
Öneriler - kompresör montajı için güvenlik talimatına bakın. 

8.2 KOMPRESÖR SEÇIMI UYARI 

Hermetik scroll kompresörler, aşağıdaki maddelerki unsurlar için çalışmaları 
tasarlanmış çok özel makinelerdir: 
a) belirli bir soğutucu akışkan ile çalışmak için 
b) belirli bir uygulama türü için (LBP veya MBP) 
c) belirli bir besleme gerilimi ile 50 veya 60 HZ'de elektrik beslemesi için 
d) belirli bir soğutma kapasitesi sağlamak için 
e) kabul edilen belirli çalışma aralığında çalışmak için 
f) doğru şekilde monte edilmesi 

Elektrik besleme kablolarının doğru boyutlandırılması, kompresör başlangıcında ve yüksek yük altında çalışma sırasında 
düşük voltaj düşüşlerini garanti etmek için önemlidir. 

8.4 ÇALIŞMA LİMİTLERİ 

Bu bölümde sunulan Çalışma Limitleri, ilgili uygulama ve kullanılan soğutucu akışkan için tüm scroll kompresör modelleri 
için geçerlidir. 

Kompresörler çoklu soğutucu akışkan çözümleri olarak geliştirilmiş ve onaylanmıştır; bu, aynı kompresör modelinin veya 
Malzeme Listesinin müşteri ihtiyacına göre farklı soğutucu akışkan kullanabileceği anlamına gelir. 

Onaylı soğutucu akışkanların listesi Tablo 6.2 - Onaylı soğutucu akışkanlar ve/veya Bölüm 7 - Teknik özellikler kısmında 
belirtilmiştir. 

Tanımlanan kompresörün ve ilgili elektrikli aksesuarların doğru çalışması ancak a)...f) 
maddelerinde belirtilen gereklilikler sağlandığında mümkündür. Tanımlanan sınırların dışında 
çalışma, kompresörün arızalanmasına, malların zarar görmesine ve kişilerin yaralanmasına 
neden olabilir. UYARI 

Çeşitli buharlaşma sıcaklıklarındaki kompresör soğutma kapasiteleri, parametre olarak yoğuşma sıcaklıkları ile birlikte 
Embraco Ürün Seçici 'deki Teknik veri sayfalarında belirtilmiştir www.embraco.com Scroll kompresörler tasarlanmış ve onaylanmıştır: 

MBP - R404A, R449A, R448A, R452A soğutucu akışkanları için 65°C'ye 
kadar Yoğuşma sıcaklığı; ve R134a, R513A soğutucu akışkanı ile 
75°C'ye kadar 

LBP - R404A, R449A, R448, R452A soğutucu akışkanları için 65°C'ye 
kadar yoğuşma sıcaklığı 

Her kompresör için sadece Tablo 6.2 Onaylı soğutucu akışkanlarda belirtilen soğutucu akışkanı 
kullanın. Farklı soğutucu akışkan kullanımı anormal çalışma koşullarına, soğutma sisteminde 
aşırı basınca, kompresör hasarlarına ve patlamalara neden olabilir. 

UYARI 
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8.5 DÜŞÜK ORTAM ÇALIŞMASI Şekil 8.4 ÇALIŞMA SINIRLARI 

Kompresör düşük ortam koşullarında çalışabilse bile, kompresör çalışma koşullarının uygulama sınırının içinde kalmasını 
sağlamak için sistem özel tasarım veya öneriler gerektirebilir. 

Düşük ortam sıcaklığında, normal olarak, soğutma yükü daha düşük olacaktır. Sıvıların geri gelmesini önlemek için. 

çalışma sırasında, genleşme cihazı minimum ve sabit aşırı ısıyı koruyacak şekilde tasarlanmalıdır. Kısa 
başlatma/durdurma döngüsünden kaçınılmalıdır, bkz. Bölüm 8.10 - Kompresör Açma/ kapama döngüsü. 

Sistem test edilerek doğrulanmalıdır. 

Gıda sorunlarını önlemek için, kompresörün tesisatın en soğuk noktası olmasını önlemek amacıyla bir karter ısıtıcısı 
gereklidir. İlk çalıştırmadan en az 12 saat önce devreye alınmalıdır. Scroll kompresörlerimizin radyal uyumluluğuna 
rağmen, sistemin soğutucu akışkan şarjına ve kompresörün soğutucu akışkan şarj limitlerine göre bir emiş akümülatörü 
kullanılması gerekebilir, bkz. Bölüm 8.8 - Akümülatör. 

Tahliye basıncının hiçbir zaman kompresör sınırının minimum doymuş yoğuşma sıcaklığından daha düşük olmamasını 
sağlamak için fan hızı kontrolörü veya kondenser fanı için düzenleyici basınç anahtarı gibi HP kontrol basınç yönetimi 
gereklidir. Ayrıca, genleşme cihazının doğru çalışmasını garanti etmek için tahliye ve emme basıncı arasında yeterli 
basınç farkını koruyun. 

Soğutucu akışkanın sahada dolumu yapılırsa, kompresörü çalıştırmadan önce yeterli soğutucu akışkan miktarı kantar 
tarafından izlenmelidir. 

Çok düşük ortam sıcaklığı durumunda; sistem içindeki hem emme hem de tahliye basıncı uzun bir süre sonra çok düşük 
olacaktır. Kompresör çalışmaya başladığında, genleşme cihazının her iki tarafı arasında yeterli basınç farkı 
olmadığından, genleşme cihazını geçmek için yeterli soğutucu akışkan olmayacak, emme hattı basıncı daha düşük 
olacak ve düşük basınç anahtarı kompresörün çalışmasını kesecektir. Bu durumda, yüksek tarafın basıncı da çok düşük 
olduğundan, emme basıncının düşük basınç anahtarının sıfırlama noktasına ulaşması imkansızdır, kompresör tekrar 
çalışamaz. Uzun süre boyunca alıcının içindeki basıncı korumak için bazı yöntemler düşünülmelidir. Alçak basınç 
şalterinin devresini asla kısa devre yapmayın. 

MBP - R449A /R448A MBP - R404A/R452A 

LBP R404A/R452A/R449A/R448A MBP - R134a/R513A 

8.6 SOĞUTUCU AKIŞKAN DOLDURMA 

Kaptaki sıvı veya gaz halindeki soğutucu akışkanların insan vücuduyla temas etmesini 
önleyin. Cilt, gözler kalıcı olarak zarar görebilir; kişisel güvenlik ekipmanı (eldiven, gözlük) 
kullanın. DİKKAT 

Soğutucu akışkan doldurma miktarı, sistemin iç hacmine, tasarımına ve çalışma koşullarına, soğutucu akışkanların 
türüne ve güvenlik sınırlarına bağlıdır. 
Her sistem için, çalışma koşullarını ve enerji tüketimini optimize etmek amacıyla optimum soğutucu akışkan dolumu 
uygun laboratuvar testleriyle belirlenmelidir. 
Sistemin yüksek tarafı kullanılarak ağırlıklı dolum yöntemi kullanılarak sisteme dolum yapılmasın önerilir. 

Lejant 

Tc: Yoğuşma Sıcaklığı °C 
Te: Buharlaşma Sıcaklığı °C 

k: Çalışma durumu. Ortam sıcaklığı 
35 C, dönüş gazı sıcaklığı 20 C 
sh: Aşırı ısıtma alanı; 11.1k 

Önerilen dolum limitlerini aşmayın veya güvenlik cihazı (örn. emme akümülatörü) kullanın. 
Dolum prosedürünün başlangıcında asla sıvıyı düşük tarafa dolum yapmayın , Bölüm 11.6 - 
Dolum işlemi'ne bakın. UYARI 
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KOMPRESÖR BOYUTU MAKSİMUM DOLUM(KG) 

2 HP 2,8 

2.5-3 HP 3,5 

3.5-5 HP 4,5 

6 HP 5,5 

7 HP 6,5 

8-9 HP 8 

10-13 HP 10,5 

MODEL 
ALTERNATİF 1 ALTERNATİF 2 

KOMPRESÖR ÇAPI 
(mm) 

GERİLİM (V) NOMINAL GÜÇ 
(W) 

UZUNLUK 
(mm) GERİLİM (V) NOMINAL GÜÇ 

(W) 
UZUNLUK 

(mm) 

SE6015-SE6043 220 70 490 230 70 480 168 

SE6053-SE6089 220 90 590 230 70 570 197 

SE2006-SE2020 220 70 490 230 70 480 168 

Tablo 8.6 TÜM ONAYLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN ÖNERİLEN MAKSİMUM 
SOĞUTUCU AKIŞKAN DOLUMU 

8.8 AKÜMÜLATÖRLER 

Scroll'un çalışma başlatma ve defrost döngüsü çalışma koşullarında sıvı soğutucu akışkanla başa çıkma kabiliyeti 
nedeniyle akümülatörlere gerek olmayabilir. Dolum sınırlamaları 4,5 kg'ı aştığında tek kompresörlü 2-6 hp sistemlerde ve 
şarj sınırlamaları 8 kg'ı aştığında tek kompresörlü 7-12 hp sistemlerde bir akümülatör önerilir. Kompresöre uzun süreli 
kontrolsüz sıvı geri dönüşüne izin veren defrost şemaları veya geçici işlemleri olan sistemlerde, kompresöre sıvı geçişini 
önlemek için yeterli hacimde bir emme başlığı kullanılmadığı sürece bir akümülatör gereklidir. 

Aşırı sıvı geri beslemesi veya tekrarlanan çalıştırmalar kompresördeki yağı seyrelterek yetersiz yağlamaya ve yatak 
aşınmasına neden olur. Uygun sistem tasarımı, sıvı gıda geri dönüşünü en aza indirecek ve böylece maksimum 
kompresör ömrü sağlayacaktır. 

Sıvı soğutucu akışkanın çalışma döngüsü sırasında kompresöre geri dönmemesini sağlamak için kompresör emme 
girişinde uygun aşırı ısının korunmasına dikkat edilmelidir. Sıvı soğutucu akışkanın geri dönmesini önlemek için emme 
portundan 150 mm uzaklıktaki emme hattında ölçülen 5-8K süper ısı önerilir. 

Sıvı soğutucu akışkanın kompresöre geri dönüp dönmediğini belirlemek için bir başka yöntem de kompresör alt kabuğu 
ile emme hattı arasındaki sıcaklık farkını doğru bir şekilde ölçmektir. Sürekli çalışma sırasında bu farkın en az 25°C 
olmasını tavsiye ederiz. Kompresör kabuğundan yağ sıcaklığını ölçmek için kompresör kabuğunun alt orta kısmına (emiş 
tarafına değil) bir termokupl yerleştirin ve ortamdan yalıtın. 

Buz çözme veya buz döngüleri gibi hızlı sistem değişiklikleri sırasında, bu sıcaklık farkı kısa bir süre için hızla düşebilir. 
Karter sıcaklık farkı tavsiye edilen 25°C'nin altına düştüğünde; süre maksimum (sürekli) iki dakikalık bir zaman dilimini 
aşmamalı ve 12°C'lik bir farkın altına inmemelidir. 

SE scroll kompresörler sıvı soğutucuya karşı toleranslıdır, buna rağmen Embraco bu çalışma koşulundan kaçınılmasını 
önerir. Soğutucu akışkan dolumu üst tabloda listelenen limitlerden yüksekse, uygun çalışma koşullarını sağlamak için 
sistemde ek korumalar kullanılması önerilir (boru tasarımı, emme akümülatörleri, karter ısıtıcıları, alt pompa). 

8.7 KARTER ISITICI 

Şekil 8.7 Krank gövdesi ısıtıcı 
boyutu 

Karter ısıtıcısı, kompresörün çalışması sırasında kompresör 
kabuğuna soğutucu akışkan geçişini önlemek için kullanılır. 
Soğutma uygulaması için tüm kompresörlere takılması önerilir. İlk 
kompresör çalışmasından en az 12 saat önce aktif olmalı ve 
kompresör çalıştığında aktif olmalıdır. Bu, ilk çalıştırmada yağ 
seyrelmesini ve yatak gerilimini önleyecektir. 

Karter ısıtıcısı, kompresör tabanından yaklaşık 10-40 mm 
uzaklıkta Yağ kontrol camının altına monte edilmelidir. 

Tablo 8.7 Önerilen karter ısıtıcıları 

8.9 ALT POMPA ÖNERİLERİ 

Soğutma scroll kompresörleri, düşük tarafa yüksek basınç geri akışını önlemek için düşük sızıntı tahliye valfi kullanır. 
Tipik olarak, bu çek valf sistem basınçlarının eşitlenmesini önler ve pompa düşüşü sağlanabilir. Kısa döngüden 
kaçınılamıyorsa, 3 dakikalık bir zaman gecikmesi kullanmak kompresörün döngüsünü kabul edilebilir bir seviyeye 
sınırlayacaktır. 

Tek fazlı MBP kompresörler için, kompresör durdurulduğunda kompresörün içindeki yüksek ve düşük tarafı dengelemek 
için tahliye çek valfinde küçük bir denge portu vardır, eğer pompa aşağı uygulanırsa, tahliye hattında harici bir çek valf 
önerilir. Soğutucu dolum miktarı önerilen dolum limitinden az olduğunda (bkz. Bölüm 8.6'daki Tablo) kompresör karter ısıtıcısı 

olmadan güvenli bir şekilde çalıştırılabilir ancak yine de Embraco karter ısıtıcısının kullanılmasını önerir. 
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SOĞUTUCU UYGULAMA 
AŞAĞI ÇEKME MAKSIMUM TEPE NOKTASI 

MAKSİMUM DEŞARJ 
GAZI SICAKLIK 
KOŞULLARI (°C) 

MPA (rel) BAR (rel) YOĞUŞMA 
SICAKLIĞINDA (°C) 

R404A 

LBP 

2,77 27,7 60 125 

R452A 2,72 27,2 60 125 

R449A 2,60 26,0 60 125 

R448A     

R404A  3,10 31,0 65 125 

R452A  3,06 30,6 65 125 

R449A 

MBP 

2,92 29,2 65 125 

R448A     

R134A 2,26 22,6 75 125 

R513A 2,22 22,2 75 125 

8.10 KOMPRESÖR DÖNGÜSÜ Tablo 8.12 12 Deşarj gazı maksimum basınçları/sıcaklıkları 

Sistemin normal döngüsü saatte 6-12 döngüdür (uygulamaya bağlı olarak); yağın kompresöre 
düzgün şekilde geri dönmesini ve yeterli motor soğutmasını sağlamak için yeterli sürekli 
çalışma süresi vardır. 
Önerilen minimum sürekli çalışma süresi 3 dakikadır. Hızlı başlatma/durdurmayı önlemek için, 
durdurma ile bir sonraki başlatma arasındaki minimum aralık 3 dakikadır. ÖNEMLİ 

Kompresör döngüsünü sınırlamak için gecikme zamanlayıcısı kullanılması önerilir. 

Kompresör çalışma sırasında sisteme yağ pompalar (pompalanan soğutucu akışkanın küçük ağırlık yüzdesi). Kompresör 
çalıştırılırken yağ daha yüksek miktarda pompalanabilir; her çalıştırmadan sonra yağın kompresöre geri dönmesini 
sağlamak için kompresörün yeterince uzun bir süre (sistem tasarımına bağlı olarak) çalışması gerekir. Daha fazla bilgi 
gerekiyorsa Embraco Teknik destek ekibi ile iletişime geçin. 

Döngünün önemli ölçüde artması yağ dolaşımını etkileyebilir ve motoru aşırı ısıtabilir. 
Kompresör motorunun erken hasar görmesine ve tek fazlı uygulamada bileşenlerinin (röle, 
başlatma ve çalıştırma kondansatörü) hasar görmesine neden olur. 

UYARI Presostat limitlerini kontrol etmek amacıyla sistemi basınçlandırmak için kompresörü 
kullanmayın. 

ÖNEMLİ 

En üst düzeyde sistem koruması için, kullanılan yüksek basınç ve alçak basınç kesme tertibatının manuel sıfırlama özelliği 
olmalıdır. 8.11 DIŞ SICAKLIĞI 

Boşaltma gazı sıcaklığının her zaman doyma sıcaklığından yüksek olduğundan emin olun 
(uzun süreli durma ve buz çözme sonrası kompresör çalıştırma sırasında dahil). Sistem bileşeni arızası, üst kabuğun ve tahliye hattının kısa süreliğine 150°C'nin üzerindeki 

sıcaklıklara ulaşmasına neden olabilir. Bu sıcaklıklardan zarar görebilecek malzemeler (örn. 
teller) kabukla temas etmemelidir. 

ÖNEMLİ 
UYARI 

8.13 TAHLİYE HATTI TERMOSTATI 

Kompresörün monte edildiği tesisat tabanlarında kullanılan plastikler kendiliğinden sönen 
özellikte olmalıdır. 8.13.1 LBP İÇİN DEŞARJ HATTI TERMOSTATI DİKKAT 

Kompresör kontrol devresinde bir tahliye hattı termostatı gerekli olabilir. Termostat, tahliye hattı sıcaklıklarının 125°C 
maksimum sınırının altında olmasını sağlayacak bir kesme ayarına sahiptir. Tahliye borusu çıkışından yaklaşık 160 mm 
uzağa monte edilmelidir. Tahliye borusuna bir servis vanası takılmışsa, termostat vana sert lehiminden 130 mm uzağa 
yerleştirilmelidir. Aşırı düşük dış ortam koşullarında düzgün çalışması için, termostatın doğrudan hava akımına karşı 
korunması amacıyla yalıtılması önerilir. 8.12 MAKSİMUM DEŞARJ GAZI BASINÇLARI VE SICAKLIKLARI 

Sistemler, geçerli standartlara (EN 378 veya benzer geçerli standartlar) göre aşılmaması gereken Maksimum çalışma 
basınçları için tasarlanmalıdır. 8.13.2 MBP İÇİN DEŞARJ HATTI TERMOSTATI 

Çalışma sınırının üzerinde veya sol tarafında çalışma, yüksek sıkıştırma oranına veya aşırı dahili kompresör sıcaklıklarına 
neden olabilir. Bu durum involütlerin aşırı ısınmasına ve aşırı aşınmaya neden olarak kompresörün erken arızalanmasına 
yol açacaktır. Sistem tasarımı çalışma sınırının içinde çalışmayı garanti edemiyorsa, kompresör kontrol devresinde tahliye 
hattı termostatı gereklidir. Tahliye hattı termostatı için önerilen en yüksek kesme ayarı 125°C'dir; tahliye borusu çıkışından 
yaklaşık 170 mm veya vana çıkış portundan yaklaşık 130 mm uzağa monte edilmelidir. 

Her durumda, Embraco kompresörleri için "aşağı çekiş" sırasındaki maksimum basınç tepe 
noktası, sürekli çalışma sırasındaki maksimum basınçlar ve sürekli çalışma sırasındaki 
maksimum tahliye gazı sıcaklığı aşağıdaki Tabloda belirtilen değerlerin altında tutulmalıdır: 

DİKKAT 
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  R404A R449A R448A R452A R134A R513A 

Uygulama 
Türü 

Kontrol 
Tipi 

Mpa 
(rel) 

Bar 
(rel) 

Mpa 
(rel) 

Bar 
(rel) 

Mpa 
(rel) 

Bar 
(rel) 

Mpa 
(rel) 

Bar 
(rel) 

Mpa 
(rel) 

Bar 
(rel) 

Mpa 
(rel) 

Bar 
(rel) 

MBP 
Düşük 0,20 2,0 0,16 1,6   0,18 1,8 0,13 1,32   

Yüksek 3,24 32,4 2,39 23,9   3,13 31,3 2,39 23,9   

LBP 
Düşük 0,13 1,3 0,10 1,01   0,12 1,2 -- --   

Yüksek 2,90 29,0 2,73 27,3   2,82 28,2 -- --   

8.14 BASINÇ KONTROLÜ 9.2 BOYA 

Kompresör üzerinde hem Yüksek hem de Düşük basınç anahtarları gereklidir. Önerilen kesme ayarları aşağıdaki 
Tabloda belirtilmiştir: 

Kompresör boyası, 600 saatlik %5 doğal tuz spreyine maruz kalma süresi boyunca korozyona karşı dayanıklıdır. 

9.3 GROMET VE KOLLAR 
Tablo 8.14 Basınç kontrolleri ayarları 

Embraco, sistemin sabitleme noktalarına ve borusuna titreşim ve tepki iletimini daha da azaltan montaj grometleri sağlar. 
Tesisatın taban plakası, artık titreşimlerin iletimini daha da azaltmak için yeterli kütleye ve sertliğe sahip olmalıdır. 
Bu harici süspansiyon sisteminin bileşenleri kısmen Embraco tarafından tedarik edilirken (kauçuk rondelalar ve 
manşonlar), blokaj için geri kalan bileşenlerin - vidalar, pullar ve somunlar - müşteri tarafından tedarik edilmesi 
gerekmektedir. Sıkma torku 12-14Nm olan M10 vida kullanılması tavsiye edilir. 

Şekil 9.3 Grometler ve manşonlar temel boyutlar 

8.15 DAHİLİ BASINÇ TAHLİYE VALFİ (IPR VALFİ) 

Üç fazlı motorlu scroll soğutma kompresörleri, 2,76 - 3,10 Mpa (27,6-31 Bar) deşarj-emme diferansiyel basıncında açılan 
dahili basınç tahliye valflerine (IPR valfi) sahiptir. Bu işlem motor koruyucusunu açacak ve motoru hattan çıkaracaktır. 

Tek fazlı kompresörde IPR valfi bulunmaz, çünkü motor daha düşük aşırı yük kapasitesi altındadır ve yalnızca OLP ile 
uygun şekilde korunur. 

Somun ve manşon arasına sabitlenmiş kauçuk gromet ve yağlı rondela arasında uygun 
boşluğu (yaklaşık 1,5 mm) garanti etmek için bu bileşenlerin doğru şekilde monte edilmesi çok 
önemlidir. 

ÖNEMLİ 

9. KURULUMLAR 
Scroll kompresörlü yoğuşmalı üniteler için kompresörlerle birlikte teslim edilen lastik rondelaların kullanılması tavsiye edilir. 

9.1 SİSTEM BİLEŞENLERİ UYUMLULUĞU 
9.4 RAF SİSTEMLERİ İÇİN MONTAJ 

Tüm soğutma sistemi bileşenleri onaylanmış tüm soğutucu akışkanlarla uyumlu olmalıdır: R404A, R452A, R449A, 
R448A, R134a, R513A ve kompresörde kullanılan yağ. Klor, mineral yağlar, parafin ve silikon içeren maddelere izin 
verilmez. Çoğu soğutma kaydırma rafı kurulumu için standart grometlerin kullanılması önerilmez. Bu 

grometler, tüm sistem uygun şekilde tasarlanmadığı takdirde tüpün kırılmasına neden olacak 
aşırı hareketlere izin verir. 

Soğutucu üretim sürecinde kullanılan ve yağlama gerektiren ve soğutma sistemi bileşenleriyle 
temas edebilecek tüm ekipmanlarda yağlayıcı olarak yalnızca poliolester yağı kullanılmalıdır 
(önerilen viskozite 32 cSt @ 40°C). 
Sistemin iç temizliğine özellikle dikkat edilmelidir, bkz. Bölüm 11.1 - Sistem temizliği, sisteme 
herhangi bir katı kalıntının (toz, lehimleme flaksı, metal parçacıkları, vb.), nemin ve bakır 
kalıntıları da dahil olmak üzere döküntü veya herhangi bir parçacığın girmesini önleyin. 

ÖNEMLİ 

Raf uygulamaları için çelikten yapılmış özel grometlerin kullanılması tavsiye edilir. Grometler, soğutma uygulamaları için 
özel olarak tasarlanmış sertleştirilmiş bir malzemeden formüle edilmelidir. Sertleştirilmiş malzeme, kompresör 
hareketlerini sınırlandırarak aşırı boru geriliminin potansiyel sorunlarını en aza indirir. Titreşimin montaj yapısına 
iletilmesini önlemek için yeterli yalıtım sağlanır. Bu montaj düzeni çoklu kompresör rafı kurulumları için tavsiye edilir. 
Daha fazla bilgi için Embraco Teknik Destek ekibi ile iletişime geçin. 

ÖNEMLİ 
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9.5 EKRAN 9.7 SOLENOİD VALF 

Gözenek boyutu 30 x 30'dan (0,6 mm açıklık) daha ince olan elekler, scroll kompresörlerle sistemin hiçbir yerinde 
kullanılmamalıdır. 

Enjeksiyon devresinde, kompresör çalıştığında veya pompa dururken soğutma gerektiğinde açılan minimum 3 mm delikli 
bir solenoid valf bulunmalıdır. Kompresör çevrime sokulduğunda solenoid kapatılmalıdır. 

Not: DTC valfi kullanılıyorsa gerekli değildir. 

9.6 SIVI ENJEKSİYONU 

LBP uygulamasına yönelik scroll kompresör, sıvı soğutucu akışkan kaynağına bağlantı için uygun bir enjeksiyon portu ile 
birlikte tedarik edilir. Bu bağlantı noktası, kaydırma mekanizmasının bir iç cebine bağlıdır. Cep emme girişinden perfore 
edildiğinden, bu noktada enjeksiyondan kaynaklanan herhangi bir değiştirme kapasitesi kaybı söz konusu değildir. Bu 
şekilde enjekte edilen soğutucu akışkan, aşağıdaki talimatlarda listelenen sistem bileşenlerini içermelidir. 9.8 AKIM ALGILAMA RÖLESI 

Bu talimatlara uyulmaması, bir "of" döngüsü sırasında sıvı soğutucunun scroll'u tamamen 
doldurmasına neden olabilir. Bu durumda güç yeniden uygulandığında, oluşan hidrolik etki 
kompresör scroll setlerinde kalıcı hasara yol açacak kadar yüksek basınçlara neden olabilir. Bu 
bileşenlerin düzgün bir şekilde monte edilmesi bir garanti koşuludur. 

Solenoid valfin bir motor koruyucu hatası sırasında açık kalmasını önlemek için, akım algılama rölesi kompresör her 
çalıştığında harekete geçecek ve enjeksiyonu durdurmak için solenoidi kapatacak şekilde hassas bir şekilde 
tasarlanmalıdır. 

ÖNEMLİ Not: DTC valfi kullanılıyorsa bu parçalar gerekli değildir. 

Bu tip enjeksiyon sisteminin avantajı, kendi kendini düzenleme eğiliminde olmasıdır, yani kılcal boru boyunca basınç farkı 
arttıkça kompresöre beslenen sıvı miktarı da artar. Yüksek sıkıştırma oranı koşullarında daha fazla soğutma 
gerektiğinden, sıvı beslemesindeki bu "otomatik" artış tam olarak ihtiyaç duyulan şeydir. Sıvı enjeksiyon sisteminin etkili 
olabilmesi için kılcal girişte minimum 3K alt soğutmalı sıvı gereklidir. Ancak, mekanik olarak soğutulmuş alt soğutmalı sıvı 
KULLANMAYIN. Kapak borusu bu koşul altında aşırı büyük olacak ve kompresör kabuğundaki yağı seyreltecektir. 

Aşağıdaki bileşenler gerekli değildir, ancak sıvı enjeksiyonu için tavsiye edilirler: 

• Sıvı soğutucu akışkanın varlığının görsel olarak kontrol edilmesini sağlamak için kılcal boru girişinden hemen önce 
Gözetleme Camı önerilir. 

• Kirletici maddeler nedeniyle kılcal borunun tıkanması olasılığını önlemek için enjeksiyon devresine Filtre/Kurutucu 
takılması önerilir. 

9.9 SICAKLIĞA DUYARLI GENLEŞME VALFİ (TXV) 

Sıvı enjeksiyonunu gerçekleştirmek için bir TXV (sıcaklığa duyarlı genleşme valfi) valfi kullanmak mümkündür. Deşarj 
sıcaklığı ayarlardan daha yüksek olduğunda, vana açılacaktır. Ampul tarafından tespit edilen deşarj sıcaklığına bağlı 
olarak vana açılma derecesi ayarlanır. Sıvı soğutucu akışkan enjeksiyon portuna beslenecektir; enjeksiyon akışı deşarj 
sıcaklığına göre değişecektir. Bu vananın amacı, LBP scroll model ailesinde kılcal boru ihtiyacını ortadan kaldırmaktır. 

KONDANSER 
DTC VALFİ 

EVAPORATÖR 

Önerilen valf özellikleri: Açılış Ayar Noktası: 90°C ±3°C 
ALICI 

SCROLL 
KOMPRESÖR 

Scroll sıcaklıklarını yeterli şekilde kontrol etmek için valf ampulü termal üst kapağa düzgün şekilde takılmalıdır. Valf, 
enjeksiyon fittingi üzerinde 25 - 28 Nm'lik bir torkla sıkılmalıdır. 
Vana üzerinde 90°'lik bir yönlendirme tavsiye edilir, ancak herhangi bir yönde düzgün şekilde çalışacaktır. Çalışma 
sırasında kılcal borunun (vanayı ampule bağlayan) kompresörlerle temasından kaçının. Kılcal boruyu vananın 25 mm 
yakınında bükmeyin. 

FİLTRE 
SÜRÜC
Ü 

KONTROL CAMI SOLENOİD VANA 
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Şekil 9.9 Valf ampulünün montajı 
9.12 KONEKTÖR 

SICAKLIK ALGILAMA PARÇASI 

9.12.1 KOMPRESÖR BASINÇLANDIRMASI 
BOŞALTMA SICAKLIK 
KONTROL VANASI (PTC) 

Kompresörler kuru nitrojen ile yaklaşık 0,3-0,35 bar basınca kadar basınçlandırılmış olarak teslim edilir ve sisteme 
uygulanmadan önce boşaltılmalıdır. 
Kauçuk tapaları kompresörün konektörlerinden (dik konumda tutun) aşağıdaki sırayla çıkarmanızı öneririz: tahliye, 
emme. Yağ kaybını önlemek için lastik tapalar dikkatle çıkarılmalıdır. 

Kompresör boruları, kompresörün içine giren dış hava ve nemden kaynaklanan kirlenmeyi önlemek için kapaklarla 
kapatılmıştır. 

O-ring 

11/16" 16 TABANCA DİŞLİ 
ROTALOCK BAĞLANTI TEFLON 
RNG İLE 

BAĞLANTI ELEMANI 

9.12.2 KONEKTÖRLER LEHİMLEME İŞLEMİ 

Kaynakçılar eğitimli ve kalifiye teknisyenler olmalı ve geçerli tüm güvenlik yönetmelikleri ve prosedürleri benimsenmelidir. 

Aşırı ısınmayı, hasarı ve kompresörün iç kabuk duvarında yağ karbonlaşmasını önlemek için 
kompresör konektörlerinin lehimlenmesi sırasında torçtan gelen alevin gövdeye ulaşmasına 
izin vermeyin. 
Pimlerin cam yalıtım malzemesinin çatlamasını ve ardından soğutucu akışkan, yağ 
sızıntıları ve kısa devreleri önlemek için torçtan gelen alevin "hermetik terminale (füzit)" 
yaklaşmasına izin vermeyin. 

9.10 ÖNERİLEN UYGULAMA TEKNİĞİ 

DİKKAT 
En verimli termal algılama için, üst kapak yuvasına takmadan önce DTC Valfi ampulünün etrafına ince bir termal gres 
tabakası sürün. Ancak vananın düzgün çalışması için bu gerekli değildir. 

İsteğinize bağlı olarak, DTC Valfinden hemen önce sıvı hattına bir kapatma valfi takılarak sahada servis kolaylığı 
geliştirilebilir. Vana katı bir sıvı sütunu gerektirir. Sıvı akışını görsel olarak sağlamak için bir sıvı hattı gözetleme camı 
uygulanabilir. 

Herhangi bir kirletici madde ve nem girişini en aza indirmek için, tüp lastik tapalarının 
çıkarılması ile sistem tüplerinin lehimlenmesi arasında kompresör en fazla 3 dakika açık 
kalmalıdır. 

ÖNEMLİ 

9.11 KOMPRESÖR VEYA VANA SERVİSİ 

Sistem bileşenleri, montajlarından önce mümkün olduğunca uzun süre kapalı kalmalıdır. Bileşenlerin sisteme 
lehimlenmesi, montajlarından en geç 15 dakika sonra yapılmalıdır. Kauçuk tapaları kompresörün konektörlerinden (dik 
konumda tutun) aşağıdaki sırayla çıkarmanızı öneririz: tahliye, emme. 

1. Kılcal boru, sıvı enjeksiyon solenoidi ve akım algılama rölesi kullanarak bir LBP scroll kompresörün değiştirilmesi: 
Kompresör ve DTC Valfi, solenoid ve akım algılama rölesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu cihazlar istenirse açık 
bırakılabilir, ancak gerekli değildir. 

2. DTC Valfi kullanılarak bir LBP kompresörünün değiştirilmesi: 
Hem DTC Valfini hem de kompresörü aynı anda değiştirmenizi öneririz. Mevcut DTC Valfini kullanmak istiyorsanız, 
valf filtresi çıkarılmalı ve temizlenmeli ve/veya değiştirilmelidir. 

3. LBP kompresörlerde bir DTC Valfinin değiştirilmesi: 
DTC Valfini değiştirmeden önce, valfe engelsiz bir sıvı sütunu olduğunu doğrulamak için filtreyi temizleyin ve/veya 
değiştirin. 
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9.12.3 TÜP SERT LEHİMLEME Şekil 9.12 Boru konfigürasyonları 

• Kompresörü elektrik kablolarından ayırın. 
• Scroll kompresörlerdeki bakır kaplamalı çelik konektörler, herhangi bir bakır konektörle yaklaşık olarak aynı şekilde 

lehimlenebilir. 
• Önerilen: en az %5 gümüş içeren sert lehim malzemesi. 
• Dahili konnektör yüzeylerinde karbon birikmesi olasılığını ortadan kaldırmak için kuru nitrojen tahliyesi kullanılması 

önerilir. 
• Montajdan önce proses konektörü bağlantı parçası ID'sinin ve proses konektörü O.D.'sinin temiz olduğundan emin 
olun. 
• Önce boşaltma tapasını çıkarın ve ardından emme tapasını çıkarın. 
• Bakır konnektöre ısı uygulayın. Konektör sert lehimleme sıcaklığına yaklaşırken, torcu ek yerine doğru hareket ettirin. 
• Sert lehim sıcaklığına ulaşılana kadar bağlantı alanını ısıtın, torcu yukarı aşağı hareket ettirin ve konektörü eşit şekilde 

ısıtmak için gerektiğinde konektörün etrafında döndürün. Torcu çevrenin etrafında hareket ettirirken bağlantıya sert 
lehim malzemesi ekleyin. 

• Sert lehim malzemesi bağlantı etrafında aktıktan sonra, torcu bağlantı parçasını ısıtmak için hareket ettirin. Bu, sert 
lehim malzemesini eklemin içine doğru çekecektir. Kompresör konnektörünü kompresör kabuğuna yakın bir yerde 
ısıtmak için harcanan süre minimum olmalıdır. 

• Her lehimli bağlantıda olduğu gibi, aşırı ısınma nihai sonuç için zararlı olabilir. 

50 mm veya daha az 

SOLENOİD 
(SABİTLENMELİDİR) KELEPÇE 

SÜREKLI BORU (DIRSEKSIZ) 

Notlar: 
• Yukarıdaki boru konfigürasyonları boru gerilimini en aza indirmek için kılavuz niteliğindedir. 
• Gerekirse tahliye borusu ve yağ dönüş borusu için de benzer yönergeleri izleyin. 
• Boru uzunluğunun 500 mm'den fazla olması durumunda, ara kelepçeler gerekli olabilir. 
• Hortumlara ağırlık asmayın (örn. emiş hortumunda filtre kurutucu), ağırlık asmak için izin verilen konumlar kelepçelere 

veya başlığa yakındır. 
• Boru geçişlerinin 200 mm'den az olması tavsiye edilmez. 
• Kompresöre boru bağlantısı mümkün olduğunca kısa (örn. 50 mm veya daha az) yapılmalı, ancak yine de uygun bir 

sert lehim bağlantısı sağlanmalıdır. 

Yukarıdaki hortum önerileri mümkün olan en düşük bağlantı miktarına dayanmaktadır. Sürekli hortum kullanımı tercih 
edilir. 

9.12.4 TÜP BAĞLANTILARININ KESİLMESİ 

Sistemin hem yüksek hem de alçak tarafındaki soğutucu akışkanı geri kazanın. Bunun 
yapılmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir. 

• İçeride basınç olmadığından emin olmak için yüksek ve alçak basınç tarafını manometre ile 
kontrol edin. 

• Sert lehim malzemesi yumuşayana kadar bağlantı bölgesini ısıtın ve boruyu dışarı çekin. 

UYARI 

Tavsiyeler: 
Soğutma uygulaması için özel bakır boru kullanın, bakır borunun içinde artık nem, toz ve kirlilik olmadığından emin olun, 
temiz ve kuru tutun. Tekrar kullanana kadar fişi çıkarın. Bakır boruyu kesmek için özel alet - boru kesici kullanın. Bakır 
boruyu asla testere ile kesmeyin. Hem yüksek basınç tarafından hem de alçak basınç tarafından vakumlayın, tüm vanaların 
(sıvı hattı solenoid vanası dahil) "açık" olduğundan emin olun. 
Vakum standardı: Sistemi 60Pa'nın (500umHg) altına kadar vakumlamayı önerin. Vakum derecesini ölçmek için vakum 
ölçer kullanın. Gösterge, pompanın uzak ucuna yerleştirilmelidir. 
Sistemi vakumlamak için asla scroll kompresör kullanmayın. Bakır borunun lehimlenmesi sırasında, bakır borunun içinde 
oksit kabuğunun oluşmasını önlemek için kuru nitrojeni sürekli olarak boruya şarj edin. 

Boşaltma konektörüne yakın bir çek valf olduğundan, aşırı ısınmamasına ve lehim malzemesinin içine akmamasına 
dikkat edin. 
Kompresör montajı uygulamaya göre seçilmelidir. Ses azaltma ve hortum güvenilirliği dikkate alınmalıdır. Kompresörden 
harici borulara aktarılan titreşimi azaltmak için bazı boru geometrileri veya "şok döngüleri" gerekebilir. 

9.12.5 HORTUM SEÇİMİ 

Scroll'un kalan sisteme boru bağlantısı tasarlanırken uygun boru tasarımı dikkate alınmalıdır. Boru, boru bağlantılarına 
aşırı baskı uygulamadan kompresörün normal başlatılmasına ve durdurulmasına izin verecek kadar "esneklik" 
sağlamalıdır. Buna ek olarak, kompresörün normal çalışma ateşleme frekansından uzakta doğal bir ateşleme frekansına 
sahip boruların tasarlanması arzu edilir. Bunun yapılmaması tüp rezonansına ve kabul edilemez tüp ömrüne neden 
olabilir, Şekil 9.12 kabul edilebilir tüp konfigürasyonlarının örneklerini göstermektedir. 

Örnekler sadece boru tasarımlarında esneklik ihtiyacını göstermek için kılavuz olarak tasarlanmıştır. Bir tasarımın belirli 
bir uygulama için uygun olup olmadığını doğru bir şekilde belirlemek için numuneler test edilmeli ve voltaj, yangın frekansı 
ve yük dalgalanmaları ve nakliye titreşimi dahil olmak üzere çeşitli kullanım koşulları altında stres açısından 
değerlendirilmelidir. Yukarıdaki kılavuz ilkeler yardımcı olabilir; ancak tasarlanan her sistem için test yapılmalıdır. 

9.13 BAĞLANTILAR 

Scroll kompresör bağlantıları (emme, tahliye ve enjeksiyon) bakır kaplamalı çelikten yapılmıştır. Bakır borulara göre daha 
sağlamdırlar ve sızıntılara daha az eğilimlidirler. Konektörler takılı kauçuk tapalarla teslim edilir. 

Embraco 2 bağlantı tipi sunar: aşağıdaki Tabloya göre sert lehim ve Rotolok: 
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BAĞLANTILAR 
SERT LEHIM BAĞLANTISI Rotolok BAĞLANTISI 

I.D. mm I.D. inç 

DIŞ 
BOYUTU Emiş Tahliye Emiş Tahliye 

2-6 HP 22.35 - 22.45 12.87 - 12.97 1 1/4“ 3/4" 

7 -13 HP 28,83 22,47 1 3/4" 1 1/4" 

Rotolok VALF ODS SIKMA TORKU (Nm) 

3/4" - 16UNF 
1/2" 

40 
3/8" 

1 1/4"-12UNF 

5/8" 

90 
3/4" 
7/8" 

1 1/8" 

1 3/4"-12UN 
1 1/8" 

120 
1 3/8" 

GERİLİM 
KODU 

ANMA GERİLİMİ VE 
FREKANS 

VOLTAJ ÇALIŞMA ARALIĞI (*) MINIMUM BAŞLATMA GERILIMI (*) (**) 

50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 

C 220V 50Hz 1~ 198V – 242V -- 187V -- 

O 380-420V 50Hz / 460V 
60Hz 3~ 342V – 462V 414V – 506V 323V 391V ADAPTÖR ODS SIKMA TORKU (Nm) 

3/4" - 16UNF 3/8" 40 

1 1/4"-12UNF 5/8" 90 
7/8" 

1 3/4"-12UN 1 1/8" 120 

Tablo 9.13 Mevcut bağlantılar 

10. ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER 

10.1 MOTOR TİPLERİ 

Her kompresör modeli, www.embraco.com adresindeki Embraco Ürün Seçicisindeki 
kompresör Teknik Veri Sayfasında belirtilen belirli elektrikli bileşenlere sahiptir . 
Farklı bileşenlerin kullanımından kaçının. DİKKAT 

9.14 ROTOLOK VALFLER 

Embraco ek aksesuar olarak Rotolok valfleri sunmaktadır. Mevcut boyutlar ve sıkma torkları aşağıdaki Tabloda 
belirtilmiştir: CSR (CSCR) (Kapasitif Başlatma ve Çalıştırma- Kondansatör Başlatma Kondansatör Çalıştırma) 

Bu motorun bir başlatma kondansatörü ve bir çalışma kondansatörü vardır. Start kondansatörü kompresörün startı 
sırasında çalışma kondansatörüne paralel bağlanır ve startın sonunda bir start rölesi (gerilim tipi) tarafından bağlantısı 
kesilir; çalışma kondansatörü start sargısına kalıcı olarak seri bağlanır. Motor çalıştıktan sonra bile hem çalışma hem de 
başlatma sargıları bağlı kalır. 

Tablo 9.14 Mevcut bağlantılar 

3Ø (Üç fazlı) 
Yıldız bağlantılı üç fazlı sargı, bu motorun bir başlatma cihazına ihtiyacı yoktur. 

Motor-kompresörün atanandan (etikette işaretli) farklı nominal voltajda çalıştırılması, 
motor-kompresörün yanlış çalışmasına, aşırı yük korumasının eksik çalışmasına veya hatta 
motor-kompresörün ve/veya aksesuarlarının hasar görmesine neden olabilir. 
Aşağıdaki Tabloda belirtilen Voltaj çalışma aralığında kompresör çalışmasına izin verilir: UYARI 

9.15 ADAPTÖRLER 

Lehim bağlantıları, hem emme hem de tahliye konektörleri için ek aksesuar - Adaptör kullanılarak dişli Rotolok 
bağlantısına dönüştürülebilir. Mevcut boyutlar ve sıkma torkları aşağıdaki Tabloda belirtilmiştir: 

Tablo 9.15 Adaptör özellikleri 

(*) Kompresör onaylı Çalışma sınırları dahilinde çalışırken veya başlatılırken, bkz. Şekil 8.4 

(**) Minimum başlatma voltajı, kompresörün başlatılması sırasında kompresör pinlerindeki 
minimum voltajı ifade eder, güç kaynağı çıkışındaki voltajı temsil etmez. 

UYARI 

Tüm bağlantı türlerinin (boru, Rotolok, sabitleme) periyodik olarak kontrol edilmesi önerilir. 

ÖNEMLİ 
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MOTOR TİPİ 
KORUYUCU CİHAZI BAŞLATMA KAPASİTÖRLER CSR KUTUSU 

DAHİLİ GERİLİM RÖLESİ BAŞLAMA ÇALIŞTIRMA ÖNERİLEN TEL 
KESİTİ 

TEK FAZLI CSR 
     

3 FAZLI 
     

UYGULAMA EMBRACO MODELİ BAŞLATMA KAPASİTÖRÜ ÇALIŞTIRMA 
KAPASİTÖRÜ CİHAZI BAŞLATMA 

MBP 

SE6015GK-C 160µF 330V 60µF450V HLR3800-3E3D 

SE6018GK-C 160µF330V 60µF450V HLR3800-3E3D 

SE6021GK-C 160µF330V 60µF450V HLR3800-3E3D 

SE6026GK-C 250µF330V 80µF450V HLR3800-3H3D 

SE6030GK-C 250µF330V 80µF450V HLR3800-3H3D 

LBP 

SE2006GK-C 160µF330V 60µF450V HLR3800-3E3D 

SE2008GK-C 160µF330V 60µF450V HLR3800-3E3D 

SE2010GK-C 160µF330V 60µF450V HLR3800-3E3D 

SE2012GK-C 250µF330V 80µF450V HLR3800-3H3D 

SE2014GK-C 250µF330V 80µF450V HLR3800-3H3D 

10.2 ELEKTRİKLİ BİLEŞEN TİPİ 10.3 ELEKTRİK BAĞLANTILARI VE KABLO ŞEMALARI 

Her bir Embraco kompresör modeli için belirtilen elektrikli bileşenler www.embraco.com 
adresindeki Teknik Veri Sayfasında veya Embraco Ürün Seçicisinde belirtilmiştir. 

Kompresöre elektrik bağlantıları, aşağıda veya www.embraco.com adresindeki Embraco 
Ürün Seçicisinde belirtilen kablo şemalarına göre gerçekleştirilmelidir. 
Bağlantı şeması, terminallerin gösterimi de dahil olmak üzere kompresör plastik kapağına 
basılmıştır. 

DİKKAT DİKKAT 

Her bir elektrik motoru tipi için elektrik bileşenlerinin tipi Tablo 10.2.'de belirtilmiştir ve kompresör ekipmanı olarak tedarik 
edilir. 

Şekil 10.3a Bağlantı şemaları 
Embraco tarafından onaylananlar dışında başka elektrikli bileşenlerin kullanılması (Teknik Veri 
Sayfalarında ve Embraco Ürün Seçici www.embraco.com'de listelenmiştir)  her bir model 
için) veya bunların hariç tutulması kompresöre ve diğer parçalara zarar verebilir ve kişilerin 
ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir. 

SM31_3 FAZI SM30 - CSR TEK FAZLI 

UYARI 

CSR kutuları, uzunlukları monte edilecekleri kuruluma bağlı olduğundan bağlantı kabloları olmadan teslim edilir. Bağlantı 
kabloları için önerilen tel kesiti aşağıdaki Tablo 10.2'de belirtildiği gibi 11 AWG'dir. 

Tablo 10.2 Elektrikli bileşen tipleri 

10.2.1 TEK FAZLI ELEKTRİK BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

Şekil 10.3b Bağlantı şemaları anahtarları 

POTANSIYEL RÖLE TEK FAZLI MOTOR 

ÇALIŞTIRMA KAPASİTÖRÜ TOPRAK BAĞLANTISI 

BAŞLATMA KAPASİTÖRÜ SAĞLANAN BAĞLANTI 

MÜŞTERI TARAFINDAN YAPILACAK BAĞLANTI 
(SAĞLANMAMIŞTIR) 3 FAZLI MOTOR 
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MODEL AŞAMA 
DISK SICAKLIĞI °C ZAMAN 

KONTROLÜ (A) 
SIFIRLAMA 

SÜRESI 
(SN) AÇIK (±5 °C) KAPALI (±9 °C) 

SE6015GK-SE6021GK 
Tek fazlı 105 61 65 2~10 

SE2006GK-SE2010GK 

SE6026GK-SE6030GK 
Tek fazlı 115 61 78 2~10 

SE2012GK-SE2014GK 

SE6015GS 
Üç fazlı 115 60 25 3 ~10 

SE2006GS-SE2008GS 

SE6018GS-SE6021GS 
Üç fazlı 120 60 32 3 ~10 

SE2010GS 

SE6026GS-SE6030GS 
Üç fazlı 120 60 42 3 ~10 

SE2012GS-SE2014GS 

SE6036GS 
Üç fazlı 145 60 41 3 ~10 

SE2017GS 

SE6043GS 
Üç fazlı 140 60 52 3 ~10 

SE2020GS 

SE6053GS-SE6067GS Üç fazlı 140 70 78 3 ~10 

SE6078GS-SE6089GS Üç fazlı 120 60 ± 10 90 3 ~10 

SE2023GS-O Üç fazlı 140 60 52 3 ~10 

SE2028GS-O Üç fazlı 140 70 78 3 ~10 

SE2031GS-O Üç fazlı 140 70 78 3 ~10 

SE2039GS-O Üç fazlı 120 60 ± 10 90 3 ~10 

10.4 MOTOR KORUMASI 10.6 CSR KUTUSU 

Kompresörler, motor sargılarına monte edilmiş geleneksel dahili hat kesme motor koruması ile aşırı ısınmaya karşı 
korunur. 

OLP (Aşırı yük koruyucu) olağandışı motor sıcaklık artışını ve/veya anormal yüksek akım girişini algılar. OLP hatası çeşitli 
faktörlerden etkilenir - çalışma koşulları, emiş gazı yoğunluğu / sıcaklığı, besleme voltajı vb. 

Şekil 10.6 CRS Kutusu 

10.4.1 AŞIRI YÜK KORUYUCU PARAMETRELERİ 

Tablo 10.4.1 

10.7 FÜZİT PİMİ 

Hem tek fazlı hem de üç fazlı scroll kompresörler için sigorta pimi yönü aynıdır, Şekil 10.7 'de ve terminal kutusunun 
içindeki contada gösterilmiştir. 

Şekil 10.7 Füzit pim 

Lejand 

T1 (C): Ortak 
T2 (S): Başlatma 
T3 (R): Çalıştırma 

10.5 KORUMA DERECESİ 

Kompresörle birlikte verilen terminal kapağı ve CSR kutusu tarafından sağlanan koruma derecesi IP21'dir: 
2 - 12,5 mm'nin üzerindeki katı cisimlere karşı korumalı (parmaklar veya benzeri)  
1 - dikey olarak düşen su damlalarına veya yoğuşmaya karşı korumalı 
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10.8 TERMİNAL KAPAĞININ TAKILMASI VE ÇIKARILMASI 10.10 KISA SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 

Terminal kapağı terminal çitine düzgün bir şekilde sabitlenmeden kompresörün çalıştırılmasına 
izin verilmez. 

Bir kompresörü bağlamadan önce, elektrik koruması için terminal kapağının düzgün 
oturduğundan emin olun. 

Terminal kapağının kullanılmaması veya yanlış yerleştirilmesi elektrik teknisyenini elektrik 
çarpması ve yangın riskine maruz bırakabilir. 

Terminal kapağını çıkarmadan önce, kompresörün şebeke bağlantısının kesilip kesilmediğini 
kontrol edin ve kompresörlerin tüm elektrikli bileşenlerinin bağlantısını kesin. 

Kısa süreli güç kesintileri (0,5 saniyeden az) tek fazlı soğutma scroll kompresörlerinin güçle ters dönmesine neden 
olabilir. Yüksek basınçlı deşarj gazı, güç kesintisinde scroll'lar boyunca geriye doğru genişleyerek scroll'un ters yönde 
girmesine neden olur. Bu ters çevirme gerçekleşirken güç yeniden verilirse, kompresör dahili koruyucusu devreye girene 
kadar kompresör birkaç dakika boyunca ters yönde gürültülü bir şekilde çalışmaya devam edebilir. Bunun dayanıklılık 
üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Koruyucu sıfırlandığında, kompresör normal şekilde başlayacak ve çalışacaktır. Kısa 
süreli güç kesintilerini algılayabilen ve kompresörü iki dakika süreyle çalışmadan kilitleyebilen bir zamanlayıcı 
kullanılması önerilir. Sık çalıştırma/durdurmayı önlemek için üç fazlı modellerde üç dakikalık bir zaman gecikmesi de 
önerilmektedir. 

DİKKAT 

Yan dişler terminal çitindeki deliklere kilitlenirse terminal kapağı düzgün şekilde sabitlenir. 
Kapağın çıkarılması, yan dişleri iten uygun bir alet (örn. tornavida) ile sağlanmalıdır. 10.11 ELEKTRİK BESLEME HATTI VE KABİN BESLEME KABLOSU 

Bitmiş ürünün elektrik besleme hattı aşırı akıma, kısa devreye, toprağa kısa devreye karşı 
korunmalıdır. Bir Kaçak Akım Devre Kesicisi (RCCB) kullanılmalıdır. Tasarım, bileşenler ve 
kurulum yürürlükteki Ulusal ve Uluslararası Standartlara ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. 
Kompresör toprağa doğru şekilde bağlanmalıdır. 

Şekil 10.8 Terminal kapağı 

UYARI 

Kurulumun ve kompresörün kabloları, amper yük nedeniyle uygun sıcaklık için ve bitmiş 
ürünün maksimum giriş akımı ve kompresör etiketinde ve www.embraco.com adresindeki 
Embraco Ürün Seçicisinde ve Bölüm 10.13 'te her model için belirtilen kompresör LRA 
(Kilitli Rotor Amp) dikkate alınarak voltaj düşüşü için (bkz.  Tablo 10.1) tasarlanmalıdır.   

UYARI 

Her durumda, besleme kablosu ve diğer tüm tesisat kabloları, yürürlükteki Uluslararası standartlar ve yönetmeliklerin yanı 
sıra sistemin çalışacağı ülkenin Ulusal Standartları ve yönetmeliklerine uyacak şekilde tasarlanmalı ve korunmalıdır. 

Elektrik besleme hattına kompresör bağlantısı ve bakım/onarım işlemi için ayrıca Ek 1 - 
Öneriler - kompresör kurulumu için güvenlik talimatına bakın. 

10.9 ÜÇ FAZLI DÖNÜŞ YÖNÜ 
UYARI 

Scroll kompresörler yöne bağımlıdır: yani yalnızca bir dönüş yönünde sıkıştırma yaparlar. Tek fazlı kompresörlerde bu bir 
sorun değildir çünkü sadece doğru yönde çalışacaklardır (Kısa Güç Kesintileri, Bölüm 10.10'da açıklanan durumlar hariç). 
Bununla birlikte, üç fazlı scrollar, fazlamanın gücüne bağlı olarak her iki yönde de dönecektir. Bu nedenle, bağlı gücün 
“geriye doğru” olma olasılığı yüzde 50 'dir. 

Kompresöre enerji verildiğinde emme basıncının düştüğü ve tahliye basıncının yükseldiği gözlemlenerek doğru dönüşün 
doğrulanması yapılabilir. Ayrıca, ters yönde çalıştırıldığında kompresör daha gürültülüdür ve akım çekişi tabloda belirtilen 
değerlere kıyasla önemli ölçüde azalır. 

Scroll'un kısa süreler için ters yönde çalışması zararlı olmasa da, çalışmaya devam etmesi arızaya neden olabilir. Tüm üç 
fazlı kompresörler dahili olarak aynı şekilde kablolanmıştır. Belirli bir sistem veya kurulum için doğru fazlama 
belirlendikten sonra, uygun şekilde fazlanmış güç kablolarının aynı füzit terminallerine bağlanması doğru dönüşü 
koruyacaktır. 

10.12 ELEKTRİK MOTORU SARGILARININ MAKSİMUM SICAKLIĞI 

Motor sargılarının sıcaklığı normal çalışma koşullarında maksimum 130°C'yi geçmemelidir. 

Kablo sıcaklığı, kompresör çalışırken uygun ekipmanla veya kompresör beslemesi kesilerek omik direnç ölçümü 
yöntemiyle ölçülebilir. 

Kompresör besleme hattına sadece hermetik terminal kapağı uygun şekilde sabitlendiğinde 
bağlanmalıdır. Kompresöre enerji verildiğinde, tüm elektriksel önlemler kapağın dışında 
yapılmalıdır. DİKKAT 
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UYGULAMA MODEL 

Nominal 
yük 

amperleri 
RLA (A) 

Kilitli 
rotor 

amperleri 
LRA (A) 

Maksimum 
çalışma 

akımı 
MOC (A) 

Çalıştırma Sargı 
Direnci 

25°C'de (±%10) 
(Ω) 

 

Başlatma Sargı 
Direnci 

25°C'de (±%10) 
(Ω) 

 

MBP 

SE6015GK-C 8,4 76 16,2 0,7 1,4 

SE6018GK-C 9,8 76 1 7,2 0,7 1,4 
SE6021GK-C 10,9 76 19 0,7 1,4 
SE6026GK-C 13,3 109 25,7 0,5 1,3 
SE6030GK-C 14,6 109 28,1 0,5 1,3 

LBP 

SE2006GK-C 5,1 76 13,4 0,7 1,4 
SE2008GK-C 6,6 76 14,2 0,7 1,4 
SE2010GK-C 7,7 76 16,2 0,7 1,4 
SE2012GK-C 9,9 109 21,3 0,5 1,3 
SE2014GK-C 10,5 109 23,3 0,5 1,3 

UYGULAMA MODEL 
Nominal yük 

amperleri 
RLA (A) 

Kilitli rotor 
amperleri 
LRA (A) 

Maksimum 
çalışma akımı 

MOC (A) 

Çalıştırma Sargı 
Direnci 

25°C'de (±%10) 
 

MBP 

SE6015GS-O 3,1 22 5,2 6,7 
SE6018GS-O 4,4 45 6,4 3,3 
SE6021GS-O 4,6 45 6,9 3,3 
SE6026GS-O 6 60 9,2 3,3 
SE6030GS-O 6,4 60 10,3 2,45 
SE6036GS-O 7, 1 60 12,2 2,45 
SE6043GS-O 8,2 65 14,3 1,9 
SE6053GS-O 10,9 117 17, 3 1,09 
SE6056GS-O 11,2 117 18,4 1,09 
SE6067GS-O 12,6 117 21 1,09 
SE6078GS-O 13,7 121 23,6 1,06 
SE6085GS-O 14,5 121 26,5 1,06 
SE6089GS-O 15,1 121 2 7, 6 1,06 

LBP 

SE2006GS-O 2,2 22 3,8 6,7 
SE2008GS-O 2,6 22 4,4 6,7 
SE2010GS-O 4 45 5,8 3,3 
SE2012GS-O 5,2 60 7, 5 2,45 
SE2014GS-O 5,6 60 8,8 2,45 
SE2017GS-O 5,9 60 10,3 2,45 
SE2020GS-O 6,6 60 12,1 1,9 
SE2023GS-O 9 117 18 1,09 
SE2028GS-O 9,6 117 20,1 1,09 
SE2031GS-O 10,3 121 22,7 1,09 
SE2039GS-O 11,1 121 25,6 1,06 

Tablo 10.13b Tek motorun elektrik verileri (220V 50Hz), R449A Omik direnç ölçüm yöntemi, kompresörün ortam sıcaklığında stabilize edilmesini ve omik direnci (dijital Ohmmetre, 
Whetstone köprüsü) ve sıcaklığı ölçmek için aletlerin bulunmasını gerektirir. 

a) Hermetik terminal C "ortak" ve R "çalışma" pinleri arasında ana sargının 
(çalışma) omik direnci Rf'yi ölçün. İlgili stabilize referans sıcaklığı Tf'yi ölçün. 

b) Motor sıcaklığını ölçmeyi düşündüğünüz çalışma koşullarında, sıcak motorla 
C ve R pinleri arasındaki ana sargının (çalışma) omik direnci Rc'yi ölçün. 

c) Yukarıdaki sıcak motor sıcaklığı Tc'yi aşağıdaki formülle hesaplayın: 

Cu sargısı için hesaplama formülü: 

Burada: 
Tc = Sıcak motorda bilinmeyen sıcaklık 
Tf = Stabilize edilmiş referans sıcaklıkta ölçülen motor sıcaklığı 
Rc = Tc sıcaklığına karşılık gelen ölçülmüş omik direnç 
Rf = Tf sıcaklığına karşılık gelen ölçülmüş omik direnç 

10.14 TANIMLAR 

Maksimum çalışma akımı (MOC) , kompresörün istikrarlı bir şekilde çalışabileceği maksimum akım değeridir. 

Kilitli Rotor Amperajı (LRA) , kompresör motorunun maksimum nominal voltajında kilitli olduğu toplam akım girişidir. 

Tablo 10.13a Üç fazlı motorun elektrik verileri (380V 50Hz), R449A 

Nominal Yük Amperajı (RLA) , MCC'den (Maksimum sürekli akım) belirlenen değerdir ve bu değerin belirli bir sınıra 
kadar olması durumunda koruyucunun açması gerektiği anlamına gelir. 

Scroll kompresörün tam performansını gösterebilmesi için, genellikle düşük yük veya normal yük altında, mekanik 
parçaların kararlı bir konuma yerleşmesi için en az 72 saatlik bir çalıştırma süresine ihtiyacı vardır. Bu alıştırma 
sırasında güç girişi normal koşullardan biraz daha yüksek olabilir. 

10.15 YÜKSEK POTANSİYEL (HI-POT) TESTİ 

Scroll kompresörler, motor kompresörün altında olacak şekilde yapılandırılmıştır. Sonuç olarak, sıvı soğutucu akışkan 
kompresör kabuğunun içindeyken motor, motorun kompresörün üzerine monte edildiği kompresörlere kıyasla daha 
büyük ölçüde sıvı soğutucu akışkanın içine daldırılabilir. Kompresörler Hi-pot testine tabi tutulduğunda ve sıvı soğutucu 
akışkan kabuğun içinde olduğunda, sıvı soğutucu akışkanın elektrik iletkenliğinin soğutucu akışkan buharı ve yağından 
daha yüksek olması nedeniyle motorun üstte olduğu kompresörlere göre daha yüksek kaçak akım seviyeleri 
gösterebilirler. Bu olay, motor soğutucu akışkan içine daldırıldığında herhangi bir kompresörde meydana gelebilir. Akım 
kaçağı seviyesi herhangi bir güvenlik sorunu teşkil etmemektedir. Mevcut kaçak değerini düşürmek için soğutucu 
akışkanın daha normal bir konfigürasyona yeniden dağıtılması amacıyla sistem kısa bir süre çalıştırılmalı ve sistem Hi-pot 
ile tekrar test edilmelidir. Kompresör vakum altındayken hiçbir koşulda Hi-pot veya Meg-ohm testi yapılmamalıdır. 
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NOMİNAL GÜÇ ≤2,2 Kw 2.2~4,5 Kw 4.5~6.0 Kw > 6.0 Kw 

SAFSIZLIK 500 mg 500 mg 600 mg 1100 mg 

10.16 ELEKTRİK BAĞLANTISI 10.18 ELEKTRİK YALITIMI 

Kompresörün pimleri üzerinde aşırı şoklardan kaçının. Elektrikli bileşenlerin veya besleme 
hattının terminallerini yerleştirme kuvveti pimlerin ekseni boyunca olmalıdır: pimlerle aynı 
hizada olmayan enine kuvvetler veya pimlere uygulanan momentler onları bükebilir veya cam 
yalıtımında çatlaklara neden olabilir. Bu çatlaklar cam kırılmalarına, soğutucu/yağ sızıntılarına 
ve kısa devrelere yol açabilir. 

Tüm kompresörler, IEC/EN 60335-2-34 (IEC/EN 60335-1 ile birlikte kullanılmak üzere) (en son baskı) gerekliliklerine göre 
dielektrik dayanımı ve toprağa elektrik yalıtımı açısından test edilmiştir. 

Not: Soğutucunun dielektrik özelliklerine bağlı olarak, kompresör havada veya soğutucu akışkan yüklü bir sistemde test 
edildiğinde dielektrik dayanımı ve toprağa kompresör yalıtımı farklıdır. 

UYARI 

Elektrikli bileşenleri terminallerine birden fazla bağlantı yapmak için kullanmaktan kaçının: 
hepsini birbirine sabitlemek için gereken aşırı güç bileşenlere zarar verebilir. Birden fazla 
bağlantı gerekiyorsa, kurulumda fix olacak şekilde kompresörleri veya diğer harici terminal 
kartları için Embraco tarafından sağlanan terminal kartını (CSR kutusunun bir parçası) 
kullanın. Diğer çözümler için Embraco Teknik Destek ekibi ile iletişime geçin. 

11. BAŞLATMA PROSEDÜRÜ 

UYARI 

11.1 SİSTEMİN TEMİZLİĞİ 
Elektrik kutusunun uygulamadaki konumu - rölenin doğru işlevselliğini sağlamak için dikey 
yönde olması zorunludur (bkz. Şekil 10.16). Soğutma sisteminin tüm bileşenlerinde temizlik ve düşük nem seviyesi, kompresörün iyi çalışması ve ömrü için birincil 

endişelerdir. Kirletici maddelerin birçoğu ağ elekten geçecek kadar küçüktür ve rulman tertibatında hasara neden olabilir. 
Üretim süreci sırasında devre kontaminasyonuna şunlar neden olabilir: 

• sert lehim oksitleri ve flaks 
• boru çapaklarından parçacıklar 
• nem ve hava 

UYARI 

Şekil Elektrik kutusu konumu 

Vakum dehidrasyonundan sonra devre için önerilen safsızlık seviyesi: 

11.2 NEM GİDERME 

Poliolester yağının (POE) dezavantajlarından biri higroskopik olmasıdır. Sadece kısa süreli olarak ortam havasına maruz 
kalması nem emilimine neden olarak soğutma sisteminde kullanımını kabul edilemez hale getirebilir. Nemi tuttuğu için 
vakum kullanarak uzaklaştırmak daha zordur. Tedarik edilen kompresörler düşük nem içeriğine sahip yağ içerir ve montaj 
işlemi sırasında yükselebilir. Bu nedenle POE yağı kullanan tüm sistemde uygun boyutta filtre-kurutucu kullanılması 
tavsiye edilir. Bu, yağdaki nem seviyesini 50 ppm'in altında tutacaktır. 

10.17 VİDA SIKMA TORKU 

CSR kutusu, terminal kartı ve plastik hermetik terminal üzerindeki bağlantı vidaları 1÷2Nm (10 ÷ 20 kg cm) sıkıştırma 
torku ile tedarik edilir. Kullanıldıklarında sıkılmaları için aynı torkun kullanılması önerilmektedir. 

Topraklama vidası M5x12, kompresör hermetik terminaline 1÷2Nm (10÷20 kgcm) sıkma torku ile monte edilir. 

Soğutma sistemindeki yağın nem içeriği kabul edilemeyecek kadar yüksek seviyelere ulaşırsa, korozyon ve bakır 
kaplama meydana gelebilir. Sistem 0,3 mbar veya daha düşük bir değere kadar boşaltılmalıdır. Sistemdeki nem içeriği 
konusunda belirsizlik varsa, bir yağ numunesi nem açısından test edilmelidir. Yağ kontrol camı soğutucu akışkanın 
nemini göstermeye yardımcı olabilir. 
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KOMPRESÖR BOYUTU İLK YAĞ DOLDURMA HACMİ (L) DOLDURMA HACMİ (L) 

2-6 HP 1,4 1,25 

7-13 HP 2,7 2,6 

NOMİNAL GÜÇ ≤2,2 KW 2,2~4,5 KW 4,5~6,0 KW > 6,0 kW 

NEM 80 mg 100 mg 120 mg 140 mg 

11.3 SİSTEM TAHLİYESİ 11.6 DOLDURMA İŞLEMİ 

Bir sistemi çalıştırmadan önce etkili bir şekilde temizlemenin önemli bir adımı uygun tahliyedir. Hava, soğutma sistemleri 
için çok zararlıdır ve çalıştırmadan önce ve saha servisinden sonra uzaklaştırılmalıdır. Hatların kuru nitrojenle üflenmesi 
sistemdeki havanın büyük bir kısmını çıkarabilir, ancak kurulum sırasında kompresörde hava sıkışırsa nitrojenle 
temizleyerek kompresörden çıkarmak neredeyse imkansızdır. 

Sistemin veya kompresörün gerektiğinde üç kez boşaltılması (iki kez 1500 mikrona ve son olarak 500 mikrona) ve her 
seferinde 2,07bar (rel) (30 PSIG) kuru nitrojen ile vakumun kesilmesi şiddetle tavsiye edilir. Kısıtlayıcı servis bağlantıları 
işlemi kabul edilemeyecek kadar yavaşlatabileceğinden veya bağlantı parçalarından geçen basınç düşüşü nedeniyle 
yanlış okumalara yol açabileceğinden, vakum pompası sistemin hem yüksek hem de alçak tarafına uygun boyutta 
bağlantılarla bağlanmalıdır. 

Soğutucuya dolum yapmadan önce kompresörü çalıştırmayın. Dolum miktarını kontrol etmek için ölçeği kullanın. Şarj 
sırasında sisteme nem girmesini önlemek için soğutucu akışkan silindiri ile manifold arasına bir sıvı kurutucu bağlanması 
önerilir. Soğutucu akışkan tüpünü soğutma sisteminin hem yüksek hem de alçak tarafına bağlayın, mümkünse solenoid 
valfi açın (şu anda kompresörü açmayın). Hem yüksek hem de alçak tarafa yalnızca sıvı doldurulduğundan emin olmak 
için gerekirse soğutucu silindirini ters çevirin. Soğutucuya gerektiği kadar dolum yapon (toplamın en az % 70 'i gereklidir). 
Yüksek taraf şarj portunu ayırın, kompresörü açın ve soğutucu akışkan sistem için yeterli olana kadar sıvıyı düşük 
taraftan doldurmaya devam edin. 

Kompresör çalışırken emme servis valfini asla kapatmayın. 

UYARI 

11.4 DERİN VAKUM ÇALIŞMASI 

11.7 YAĞ DOLDURMA 

Bir soğutma scroll kompresörünü vakumda çalıştırmayın. 
Vakum altında kompresör ile herhangi bir değerlendirme veya yalıtım testi (dielektrik dayanımı 
veya hi-pot testi) yapmayın. Yalıtım sisteminin zarar görmesine ve sonuç olarak yalıtım 
ömrünün kısalmasına neden olabilir. 

Kompresörlere yüklenen yağın miktarı ve türü, www.embraco.com adresindeki Embraco Ürün Seçicisindeki 
kompresör etiketinde ve Teknik veri sayfasında belirtilmiştir . 

Scroll kompresörler ile kullanılan yağ Polyolester (POE) Emkarate RL32H'dir ve kompresör ile kullanılan tüm onaylı 
soğutucu akışkanlar için geçerlidir. İlk yakıt doldurma ve yeniden dolum miktarları Tablo 11.7'de belirtilmiştir. 
Kompresörler yağlanmalıdır. 

UYARI 

Soğutucu dolumundan önce kompresörü çalıştırmayın. Bu tavsiyelere uyulmaması 
kompresörde kalıcı hasara neden olabilir. Vakum çalışmasına karşı koruma için bir düşük 
basınç kontrolü gereklidir. Uygun ayar noktaları için basınç kontrolleri bölümüne bakın. Tablo 11.7 Yağ dolumu ve yeniden dolum hacmi 

UYARI 

Scroll kompresörler asla soğutma veya iklimlendirme sistemlerini tahliye etmek için 
kullanılmamalıdır. 

ÖNEMLİ 

POE yağı içeren sistemler 3 dakikadan fazla havaya açık tutulmamalıdır. Kompresör 
lehimlenmeye hazır olana kadar emme ve tahliye lastik tapalarını çıkarmayın. 

POE yağı atmosferdeki nemi emer. Gidermek için Bölüm 11.2 - Nem giderme bölümündeki 
talimatları izleyin. 11.5 DEHİDRASYON 

UYARI 

Kompresör çalışırken, yağ kompresörden dışarı pompalanır. Sistem, yağı kompresöre geri taşıyacak şekilde 
tasarlanmalıdır; ancak sistem içinde belirli bir miktar yağ kalabilir. Scroll kompresörler, yağ doldurmadan önce üretim hatlarında bir kurutma işlemine sahiptir. Kurutma sonrası kalan nem 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Kompresörün içinde doğru yağlamayı garanti eden minimum yağ miktarı, ilk yağ doldurma 
hacminin yarısından az olmamalıdır. 
Öngörülen minimum seviyenin altındaki yağ miktarları yağ pompalanmasına izin 
vermeyecek ve aşınmaya neden olarak mekanik parçaların nihai olarak tutukluk yapmasına 
yol açacaktır. 

Tablo 11.5 Dehidrasyon süreci 
UYARI 

Sistem prototipleri, kompresörün her koşulda en azından yukarıdaki Tablo 11.7'de belirtilen miktarda yağ içerdiğinden 
emin olmak için, sahada meydana gelebilecek tüm beklenen koşullarda çalıştırıldıktan sonra hat tüplerinde, 
kondenserde, evaporatörde ve diğer parçalarda kalan yağ açısından kontrol edilmelidir. 
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KOMPRESÖR MODELI Ses Gücü (dBA) Gürültülü Ses Gücü 
(dBA) 

Maksimum 
Çalışma Sesi 

(dBA) 

MBP LBP 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz  
SE6015-SE6021 SE2006-SE2010 71 73 68 70 75 
SE6026-SE6036 SE2012-SE2017 73 75 70 72 77 

SE6043 SE2020 74 76 71 73 78 
SE6053-SE6056 SE2023 75 77 69 71 76 
SE6067-SE6078 SE2028-2031 76 78 70 72 77 
SE6085-SE6089 SE2039 77 79 71 73 78 

Tablo 11.9 Kompresör ses seviyesi 
11.7.1 RAF UYGULAMASI İÇİN YAĞ YÖNETİMİ 

Scroll soğutma kompresörleri çoklu kompresör paralel raf uygulamalarında kullanılabilir. Bu, her bir kompresörde uygun 
yağ seviyesini korumak için bir yağ yönetim sisteminin kullanılmasını gerektirir. Sağlanan gözetleme camı bağlantısı, yağ 
kontrol cihazlarının montajına uygun olabilir. 

11.8 SCROLL İŞLEVİ KONTROLÜ 
Not: EN12900 Anma koşullarında test edilmiştir 

Soğutma scroll kompresörlerinde dahili emme valfleri yoktur. Kompresörün emme basıncını ne kadar düşük çekeceğini 
kontrol etmek için işlevsel kompresör testleri yapmak gerekli değildir. Bu tür bir test scroll kompresöre zarar verebilir. Bir 
scroll kompresörün düzgün çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için aşağıdaki diyagnostik prosedür kullanılmalıdır. 

• Uygun ünite voltajını doğrulayın. 

• Normal motor sargısı sürekliliği ve toprağa kısa devre kontrolleri, doğal aşırı yük motor koruyucusunun açılıp 
açılmadığını veya dahili bir toprağa kısa devre oluşup oluşmadığını belirleyecektir. Koruyucu açılmışsa, kompresörün 
sıfırlanması için yeterince soğuması gerekir. 

• Servis göstergeleri emme ve tahliye basınç bağlantılarına bağlıyken kompresörü açın. Emiş basıncı normal 
seviyelerin altına düşerse, sistemde ya dolum azalmıştır ya da akış tıkanıklığı vardır. 

• Tek Fazlı Kompresörler - Emme basıncı düşmüyor ve tahliye basıncı normal seviyelere yükselmiyorsa kompresör 
arızalıdır. 

• Üç Fazlı Kompresörler - Emme basıncı düşmüyor ve tahliye basıncı yükselmiyorsa, kompresör güç kablolarından 
herhangi ikisini ters çevirin ve kompresörün ters yönde çalışacak şekilde kablolanmadığından emin olmak için gücü 
yeniden uygulayın. 

Kompresör akım çekişi, kompresör çalışma koşullarında (basınçlar ve gerilimler) yayınlanan kompresör performans 
eğrileriyle karşılaştırılmalıdır. Yayınlanan değerlerden önemli sapmalar (±%20) kompresörde arıza olduğu anlamına 
gelebilir. 

11.10 SOĞUTMA SİSTEMİNDE SES OLUŞUMU 

Sistemden veya servisten gelen gürültü ve titreşimler aşağıdaki şekillerde oluşabilir 

• ses radyasyonu - hava ile yayılma 

• mekanik titreşimler - ünitenin ve yapının parçaları boyunca uzanır 

• gaz titreşimi - soğutma ortamı (soğutucu akışkan) tarafından dağıtılır 

12. BAKIM (KOMPRESÖR ÇIKARMA VE DEĞİŞTİRME) 

Bir kompresörün değiştirilmesi zahmetli bir iştir ve devam etmeye karar vermeden önce sistemte doğru bir şekilde teşhis 
gerektirir. 

Arızalı kompresörü çıkartmak ve yenisini takmak için uygun olmayan prosedürler, kişilerin 
yaralanmasına, çevreye soğutuculardan yağ salınımına, yangına ve mülkiyete zarar 
gelmesine neden olabilir. 

UYARI 

11.9 BAŞLATMA SES SEVİYESİ Bir soğutma sistemini onarırken, bir kompresörü değiştirirken veya yenisini takarken, bu 
kurulum talimatlarında belirtilen güvenlik uyarıları ve tavsiyelerinin yanı sıra geçerli tüm 
uluslararası düzenlemelere ve standartlara (EN 378-4 veya benzeri gibi) ve yerel 
standartlara uyun. Kompresörün çalıştırılması sırasında kompresörün ses seviyesi normal çalışma sırasındakinden biraz daha yüksektir. 

3 fazlı motor ters kablo bağlantısı ilk gürültü ile karakterize edilir. Ters dönüşü düzeltmek için gücü kesin ve ünite 
yüklenicisindeki üç güç kablosundan herhangi ikisini değiştirin. Kompresör terminallerindeki kabloları asla değiştirmeyin 

UYARI 

Kompresör değişimi uygun şekilde havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır. Sistemi elektrik 
gücünden ayırın. UYARI 
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Kurulumda topraklama sağlayın: 
12.1 KOMPRESÖR DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ 

• Topraklama kablosuna özel dikkat göstererek elektrik kablolarının ve bağlantılarının 
durumunu kontrol edin; hasarlı parçaları değiştirin. 

• Sistemde kullanılan soğutucu akışkana uygun ve hassasiyeti 3 g/yıl'dan az olan kaçak 
detektörü ile sistemi kaçaklara karşı kontrol edin. 

• Kompresöre erişmek için koruyucu kalkanı çıkarın. 

• Kompresör terminal kapaklarını sökün ve tüm kompresör elektrikli bileşenlerinin 
bağlantısını kesin. 

Yeni bir kompresörü kurmadan veya çalıştırmadan önce gereksiz testler yapmayın. Tüm testler üretim hatlarında ve 
laboratuvarlarda gerçekleştirilmiştir 

• Soğutma sistemi açıldığından kurutucuyu değiştirin. 

• Yeni bir kompresörün montajı ve lehimleme için Bölüm 9.12'deki prosedürü izleyin. 

• Sert lehimleme, özel eğitimli personel ve sert lehimleme prosedürü onayları gerektirir. 

• Elektrik bileşenlerini Şekil 10.3a'daki kablo bağlantı şemasına göre monte edin. 

• Bir kompresörü değiştirirken, değiştirilen kompresöre takılı elektrikli bileşenleri 
kullanmayın. Yeni kompresörle birlikte verilen yeni bileşenleri kullanın ve  
www.embraco.com adresindeki Embraco Ürün seçicisinde listelenen belirli 
kompresör modeli için olan talimatları kontrol edin Bileşenleri Bölüm 10.3 – Elektrik 
bağlantıları ve kablo şemalarında belirtilen şekilde özel bağlayın. 

• Kurulumdan sonra, sistem basınçlandırılarak sızıntılara karşı test edilecektir. 
Yaralanmaları ve hasarları önlemek için basınç, geçerli yönetmeliğe ve sistem 
bileşenlerinin tasarım basıncına uygun olmalıdır. 

• Sistemin alçak basınç tarafını test ederken, kompresör kabuğuna giden basınç 16 bar'ı 
geçmemelidir (bkz. Bölüm 11.3 - Sistem tahliyesi). 

Kompresörü çıkarmadan önce tüm soğutucu akışkanı doldurun (sistemde soğutucu akışkan 
dolumunun bir kısmı bile varken hat boruları kesilirse, yağla karışmış soğutucu akışkanın hızlı 
bir şekilde salınmasına, çevre kirliliğine ve gazın solunması veya donma nedeniyle olası 
yaralanmalara neden olur). DİKKAT 

Soğutucuyu tekrar kullanmak için uygun bir geri kazanım ünitesi ve aparatı kullanın, üreticilerin talimatlarını ve geçerli 
yönetmelikleri izleyin. 

Sistemlerden çıkarılan soğutucu akışkanla ilgili kabul edilebilir tek uygulama geri kazanım, 
yeniden kullanım, geri dönüşüm ve ıslahtır. Bu işlemler için geçerli tüm standartlara ve 
yönetmeliklere uyulmalıdır. DİKKAT 

Ortamdaki soğutucu akışkanları havalandırmaktan kaçının. Birçok ülkede teknisyenlerin bu hatalı çalışmayı önleme ve 
sızıntıları en aza indirecek şekilde hareket etme ve sızıntı olan sistemleri mümkün olan en kısa sürede onarma konusunda 
yasal yükümlülükleri vardır. 

Sistemin sadece Tablo 6.2'de belirtilen resmi olarak onaylanmış soğutucu akışkan ile dolumuna izin verilir 
Dolum prosedürü tamamlandığında, Schrader valfinin kapağını kuvvetlice sabitleyin (veya servis tüpünü kuvvetlice delin, 
Schrader valfini kesin ve tüpü lehimleyerek kapatın (sonunda bir kilitleme kapağı kullanın). 
Kompresör terminal kapağını düzgün bir şekilde sabitleyin ve besleme voltajından önce kompresörün ve sistemin 
topraklandığından emin olun. 

Onarımdan sonra, sistem kaçaklara karşı kontrol edilmeli, benimsenen soğutucu akışkan için özel, 3 g/yıl'dan daha az 
hassasiyete sahip kaçak dedektörü kullanılmalı ve performans ve Watt/Amper girişini analiz etmek için çalıştırılmalıdır. 
Kompresör için, Embraco Ürün seçicisindeki Teknik veri sayfasına bakın www.embraco.com Tüm uygulama için 
kabin üreticilerinin sağlaması gereken verilere bakın. 

Soğutucu akışkanı çıkarmak için: 

• Soğutucu akışkan hem yüksek hem de alçak basınç taraflarından geri kazanılmalıdır. 
Soğutucu akışkan geri kazanım prosedürünü başlatmak için hortumu (Schrader bağlantılı) 
geri kazanım ünitesine bağlayın. 

• Geri kazanım ünitesinin girişinde bir filtre kurutucu kullanın. 

• Geri kazanım cihaz üreticisinin talimatlarına uyun. Geri kazanım ile 0,3 abs bar'lık bir artık 
basınca kadar inin (EC 842 veya eşdeğer geçerli düzenlemelere atıfta bulunun). 

• Belirli soğutucu akışkan için geri kazanım kabı üzerinde belirtilen maksimum dolumu 
aşmamaya dikkat edin. Aşırı dolum konteyner patlamasına yol açabilir. 

• Kompresörden gelen hat borusunun lehimlerini sökün. 

• Kompresörü montaj taban plakasından çıkarın, Bölüm 12'deki talimatları izleyin 

• Kompresörün Embraco'ya gönderilmesi gerekiyorsa, Bölüm 13'teki talimatları izleyin 

• Sistemi yalnızca OFDN (oksijensiz -kuru-azot) kullanarak boşaltın. 

12.2 TAHLİYE SİSTEMİ BİLEŞENLERİ 

Soğutucu akışkan dolumu bir scroll ünitesinden sadece yüksek tarafın havası alınarak çıkarılırsa, bazen scroll'ların 
sızdırmaz hale gelerek kompresörde basınç eşitlemesini engellemesi mümkündür. Bu, alt taraftaki kısmı ve emme hattı 
hortumunu basınçlı bırakabilir. Daha sonra alçak tarafa bir sert lehim torcu uygulanırsa, basınçlı soğutucu akışkan ve yağ 
karışımı kaçarken ve sert lehim aleviyle temas ederken tutuşabilir. Lehimi açmadan önce manifold göstergeleri ile hem 
yüksek hem de alçak tarafları kontrol etmek önemlidir. 

Montaj hattı onarımı durumunda soğutucu akışkanı hem yüksek hem de alçak taraftan 
çıkarın. Talimatlar uygun ürün literatürlerinde ve montaj alanlarında sağlanmalıdır. 

UYARI 

www.marselsogutma.com 
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14. KOMPRESÖR BERTARAFI 13. TEDARİK EDİLEN ÜRÜNLER EMBRACO 
AVRUPA'YA NASIL İADE EDİLİR 

Soğutma sistemlerinin, parçalarının ve bileşenlerinin bertarafı, sistem üreticisinin talimatlarına ve ulusal yönetmeliklere 
uygun olarak yapılmalıdır. 
Soğutucu akışkanın geri kazanımı, yeniden kullanımı, geri dönüşümü  için EN 378-4 veya benzer standartların yanı sıra 
geçerli yerel düzenlemelere uyun. 

Embraco tarafından tedarik edilen ürünlerin garantisi için satış koşullarında belirtilenlere bakın. Garantinin geçerliliği 
(varsa), iade edilen kompresörler üzerinde Embraco'da yapılan analizin sonuçlarına tabidir. Analizin teknik raporu 
müşteriye gönderilecektir. Müşteri analize katılabilir. 

Kompresörlerin teknik analiz için Embraco'ya iadesi (ve teslimat koşulları) Embraco Satış Departmanı ile Müşteri 
arasında kararlaştırılmalıdır. Teslimat koşulları ve belgeleri Embraco Satış Departmanı talimatlarına göre olacaktır. 

Zamanında bir analiz ve sorunun temel nedenlerinin doğru tanımlanmasını sağlamak için Embraco aşağıdaki kurallara 
uyulmasını talep eder: 

• Bölüm 12'deki talimatları izleyerek kompresörü sistemden sökün. 

• Elektrikli bileşenleri çıkarmadan besleme kablolarını kompresör terminallerinden ayırın. 

• Hat borularını kompresör portlarından en az 50 mm uzakta kesin (lehimlerini sökmeyin) ve bunları özel kauçuk 
musluklarla veya lehimleyerek kapatın. 

• Potansiyel tahrip edici testler (örn. Dielektrik dayanım testi) yapmayın ve kompresördeki yağı çıkarmayın. 

• İsim plakasını aşındırmayın veya ortadan kaldırmayın. 

• Kompresörün üstüne bir keçeli kalemle (veya yapışkanlı bir etiketle) değiştirme nedenlerini belirtin; aşağıdaki gibi 
makro gösterge yeterlidir: 

 

- gürültülü 
- tüp/kabuk üzerinde sızıntılar (sızıntı noktasını kanıtlayan) 
- başlamıyor (hangi koşullarda başladığını belirtin) 
- sistemi soğutmaz 
- OPL gezileri 
- topraklanmış 
- kısa devre 
- motor sargısı kesik 

 

• Kompresörün ve elektrikli bileşenlerinin hasar görmesini önlemek için dikkatli kullanın. 

• Tüm malzemeler, sevkiyat türüne göre ve nakliye sırasında hasar görmesini önlemek için uygun şekilde 
paketlenmelidir. Teslimattan önce nakliye acentesine danışın. 

• Hatalı kullanım sonucu arızalı kompresörleri iade etmeyin. 

• Açık kompresörleri veya kurcalanmış bileşenleri iade etmeyin; (hatalı teşhisten kaçınmak için, kompresör Embraco 
fabrikalarında bulunan uygun aletlerle açılmalıdır). 

Yukarıdaki gerekliliklere uymayan malzeme analiz için geçerli sayılmayabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. 
Analizden sonra çalışıyor görünen ve kalite problemi olmayan tüm malzemeler ne iade edilebilir ne de değiştirilebilir (tam 
analiz, kompresörün açılmasını ve sökülmesini içerir). Analiz edilen ürün, elden çıkarılmadan önce, Satış tarafından 
düzenlenen ve müşteriye teslim edilen Teknik Rapor tarihinden itibaren en fazla 30 gün süreyle müşterinin kullanımına 
açık kalır. 

Kompresörü çıkarmak için doğru ekipman ve yöntemi kullanın. 
UYARI 

Kompresördeki yağı boşaltın ve geçerli yönetmeliklere göre işleyin. 
Kompresörü geçerli yönetmeliklere göre bertaraf edin. 
Kompresörler uygun şekilde havalandırılmış ortamlarda depolanmalıdır. 
Gerektiğinde, soğutucu akışkanların ve yağların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi konusunda bir uzmana 
danışılmalıdır. 

15. KOMPRESÖR AMBALAJI 

15.1 ÇOKLU (ENDÜSTRİYEL) PAKETLEME 

Bu tip ambalajlar 1100 mm x 1100 mm boyutlarında bir nakliye paletinden oluşur ve bu paletin üzerine içinde 
kompresörlerin bulunduğu karton kutu ve kompresör hareketlerini önlemek için bir iç seperatör yerleştirilir. Üst karton 
kutunun üzerine ahşap üst tahta yerleştirilir ve kayışlarla sabitlenir (bkz. Şekil 15.1). Kompresörler tek bir katmanda yer 
alır. 
Elektrikli bileşenler ve aksesuarlar pakete dahildir: 

- rondelalı ve manşonlu bir plastik torba 
- CSR kutusu - sipariş edilen Malzeme Listesi koduna bağlı olarak, kompresöre yakın 

yerleştirilir. Palet başına kompresör sayısı: 2-6HP modelleri için 16 adet veya 7-13HP modelleri için 12 adet. 

15.2 TEKLİ AMBALAJ 

Komple palet paketi 1100 mm x 1100 mm ebatlarında bir nakliye paletinden oluşur ve bu paletin üzerine çoklu karton 
kutularda kompresörlü tekli karton kutular, kompresörün hareket etmesini önlemek için dahili separatör yerleştirilir ve 
kayışlarla sabitlenir (bkz. Şekil 15.2). 
Elektrikli bileşenler ve aksesuarlar tek bir pakete dahildir: 

- rondelalı ve manşonlu bir plastik torba 
- CSR kutusu - sipariş edilen Malzeme Listesi koduna bağlı olarak 

Palet başına kompresör sayısı: 9 adet. 
Ahşap palet ve karton kutular geri dönüşüm yönetmeliklerine uygun olarak üretilir ve ISPM No.15'e göre işlem görür. Her 
bir karton kutunun üzerine yerleştirilen ahşap üst panel kontrplaktan yapılmıştır. 
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16. TAŞIMA. NAKLİYE VE DEPOLAMA Şekil 15.2.1 Çoklu paketleme 

16.1 TAŞIMA 
AHŞAP ÜST TAHTA 

Kompresör ağırlığı nedeniyle kompresörlerin vinç ve kanca kullanılarak taşınması tavsiye 
edilir. 
Yanlış kullanım kişilerin yaralanmasına neden olabilir. Şekil 15.2.2 Tekli paketleme 

ÜST KARTON UYARI 

Kompresörler, kompresör kullanımı için kullanılmak üzere bir askı tırnağı ile donatılmıştır. 
AHŞAP ÜST TAHTA 

KARTON AYIRICI 
Kompresör monte edildikten sonra ünitenin tamamıyla manipüle etmek için askı tırnağı 
kullanmaktan kaçının. 

UYARI 
ÜST KARTON 

KARTON AYIRICI Kompresör dikey konumda, dikeyden maksimum 15° eğimle kullanılmalıdır. Dikeyden maksimum 5° çalışma 
eğimine izin verilir. 

KOMPRESÖR KUTULARI 
Kaydırmalı paketlerin taşınması, paketin ve kompresörlerin hasar görmesini önlemek için 
yalnızca forklift ile ve gereken özen gösterilerek yapılmalıdır. Paketin dört bir yanından 
erişim mümkündür. Manipüle edilen malların boyutuna uygun uzunlukta çatalların 
kullanılması tavsiye edilir. 

KOMPRESÖRLER 
KARTON AYIRICI KOMPRESÖR KUTULARI 

KARTON AYIRICI 
ÖNEMLİ 

KARTON AYIRICI 
KOMPRESÖR 

ALT KARTON 
KARTON AYIRICI ALT KARTON 

16.2 DEPOLAMA 
AHŞAP PALET KARTON KUTU 

AHŞAP PALET 
Bu talimatlara uyulmaması maddi hasarlara ve insanların yaralanmasına neden olabilir 
Kompresörler, kompresör kullanımı için kullanılacak bir askı tırnağı ile donatılmıştır. 

Paletlerin depolanması, en fazla 1 paletin diğerinin üzerine yerleştirilmesiyle yapılabilir; izin 
verilen maksimum stoklama - 2 palet. 

UYARI Kompresör karton kutularının üzerine, kodu (Tip 39) da dahil olmak üzere 
Malzeme Listesi kodu ve Seri Numarası içeren etiketler yapıştırılmıştır. 

Paletlerin düşmesi ve kişisel yaralanma riski, önerilen maksimum değerden daha yüksek 
istifleme kazalara neden olabilir. 
Paletleri, paketleri ve kompresörleri yalnızca ağırlığa göre uygun mekanik veya taşıma 
ekipmanıyla taşıyın. Şekil 15.2.3 Ambalaj Barkodu UYARI 

Paketleri dik konumda tutun. Ambalajı her zaman kuru tutun. Tekli kutuları üst üste veya 
çoklu ambalajların üzerine istiflemeyin. KOD No:303D01201AB 

UYARI 

Seri No. :C1704250313 Tüm paketler nemden ve kötü hava koşullarından korunan yerlerde saklanmalıdır. 
Embraco, bu talimatlara uyulmaması nedeniyle ambalajda ve bitmiş üründe meydana gelebilecek hasarlar için herhangi 
bir sorumluluk kabul etmez. Montaj ve nakliye sırasında olası konumlandırma sorunlarının çözümü için Embraco Teknik 
destek ekibine danışın. 
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16.3 SAKLAMA KOŞULLARI 16.4.2 KAMYONLA SEVKİYAT 

Kompresörler ve elektrikli bileşenler kapalı bir ortamda, yağmur, su damlaları, toz ve 
kirleticilere karşı korunarak depolanmalıdır; havadaki nem oranı %80'i geçmemelidir. Tuzlu 
deniz ortamı (gemi ile taşıma, yükleme, boşaltma) sadece taşıma ve gümrükleme için kabul 
edilir; deniz tahtasında depolamadan kaçınılmalıdır. 

Kompresörlerin kamyonla taşınması, ürün üzerindeki baskıların azaltıldığı otoyol veya kısa mesafeler için en yaygın 
sistemdir. Bu tür taşımacılık, yük sabitliği ve engebeli yollarda seyahat konusunda gerekli önlemler alınmadan yapılırsa, 
kompresörlerde olası hasarlarla birlikte gerilmelere neden olabilir. 

ÖNEMLİ 

Depolama için herhangi bir sınırlama yoktur, ancak kompresörlerin ortam sıcaklığında kapalı ortamda depolanmasını 
öneririz: min -10°C / maks 40°C. Sınırlı süreler için (tropikal bölgelerde konteynerlerde taşıma gibi) 70°C'ye kadar sıcaklık 
kabul edilebilir. 

Düşük sıcaklıkta depolama durumunda, sisteme monte edilmeden önce kompresörlerin stabilize edilmesi gerekli değildir. 

Sistemin düşük sıcaklıkta depolanması durumunda, çalıştırılmadan önce Bölüm 8.5 - Düşük ortamda çalıştırmadaki 
tavsiyelere uyun. 

Uygun şekilde depolansa bile, uzun süreli depolama sonrasında (5 yıldan fazla) kompresörün sinematik parçalarındaki 
yağ kuruyarak kompresörün ilk çalıştırılmasını zorlaştırabilir ve tüp tapaları bozularak kompresörlerin içine hava/nem 
girmesine neden olabilir. 

Daha uzun depolama süresi olması durumunda, kompresörleri kullanmadan önce Embraco Teknik destek ekibiyle 
iletişime geçin. 

16.4.3 NİHAİ ÜRÜNÜN TAŞINMASI SIRASINDA KABUL EDİLEBİLİR 
KOMPRESÖR KONUMLARI 

Kompresörler, dik konumda taşıma pozisyonuna izin verir. 

Kompresörlerin bitmiş ürünlerin nakliyesi veya montajı sırasında yatması durumunda, emiş 
borusuna yağ girecek, hat borularının sorunlu lehimlenmesine ve tehlikeli dumanlara neden 
olacaktır. DİKKAT 

16.4.4 NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA HIZLANMA 

16.4 TAŞIMA 
İzin verilen maksimum yavaşlama/hızlanma oranı: 1 g 

ÖNEMLİ Her türlü ambalajın taşınması kompresör dik konumda olacak şekilde yapılmalıdır. 

Genel olarak demiryolu taşımacılığına karşı tavsiyelerde bulunuyoruz, çünkü manevra sırasında yavaşlama veya 
hızlanma nedeniyle kompresörlerde oluşan stres stator deformasyonuna veya kompresör bileşenlerinin kırılmasına 
neden olabilir. 
Demiryolu taşımacılığına yalnızca dolu konteyner sevkiyatı için izin verilir. LCL'ye (Konteyner Yükünden Az) izin verilmez. 

Özel durumların koşullu onayı için lütfen Embraco Lojistik veya Teknik destek ekibi ile iletişime geçin. 

Taşıma sırasında izin verilen maksimum katman sayısı 2 katmandır (ambalaj üzerinde simge 
göstergesi mevcuttur), maksimum ağırlık 2000 kg'dır 

ÖNEMLİ 

Yanlış taşıma kompresörün veya parçalarının deforme olmasına neden olabilir. Uygunsuz 
taşıma veya hasarlı olduğundan şüphelenilen kompresörleri kullanmadan önce Embraco 
Teknik Destek Ekibi ile iletişime geçin. 

ÖNEMLİ 

16.4.1 KONTEYNER İLE GÖNDERİM 

Ağırlıklı taşıma yöntemi, kapasite ve uzunluk için iki farklı tipi olan konteyner ile yapılır: 20 f (yaklaşık 6,1 m) ve 40 f 
(yaklaşık 12,2 m). Embraco tarafından kullanılan standart konteyner, 40 f'ye kıyasla daha yüksek bir ağırlık/hacim 
oranına ve dolayısıyla iç hacmin daha iyi kullanılmasına olanak tanıyan 20 f'dir (40 f'lik bir konteynerdeki kompresör 
sayısı, kabul edilen toplam ağırlıkla sınırlıdır). 

Yük kapasitesi maksimum 24 tondur. Yerel sınırlara uyun. 

ÖNEMLİ 
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EK 1 

KOMPRESÖR KURULUMU İÇİN GÜVENLİK ÖNERİLERİ 

Kompresörün şebeke bağlantısının kesilmemesi, kompresörün hermetik terminali 
bölgesinde bir kısa devre olması durumunda, hermetik pimlerin dışarı çıkmasına ve soğutma 
sıvısının sızmasına neden olabilir. 

1 - ELEKTRİK AKSESUARLARI Yanıcı - yangın riski. 

Koruyucu plastik kapağı elektrikli bileşenlerden çıkarmadan önce, kompresörün şebeke bağlantısının kesilip 
kesilmediğini ve başlatma ve/veya çalıştırma kondansatörlerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. 

Yüksek voltaj - elektrik çarpması riski. 

Kompresör şebekeye bağlıyken asla herhangi bir elektrikli aksesuar kullanmayın. Bakım 
prosedürleri sırasında şebeke kompresörünün kapatılmaması ve ülke teknik gerekliliklerine 
göre topraklama hatası devre kesicisi (GFCI) veya artık akım cihazı (RCD) olmayan bir 
sistemin uygulanması, teknisyen için elektrik çarpması ve/veya yangın nedeniyle ciddi 
fiziksel tehlikelere neden olabilir. Toksik - zehirlenme riski. 

Çalıştırma ve/veya başlatma kondansatörleri, bağlantıları kesilse bile elektrik çarpmasına 
neden olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. 

Kondansatörlerin sökülmesi gerektiğinde, açıkta kalan elektrik terminallerine daha fazla dikkat ederek bu bileşenlerin 
bağlantısını dikkatlice kesin. Kondansatör kullanılmadan önce deşarj edilmelidir. GENEL TAVSİYELER 

Soğutma sistemlerinde teşhis ve bakım prosedürlerini yalnızca eğitimli personel 
gerçekleştirebilir. 

Montaj ve onarım özel eğitim, teknik bilgi, özel aletler ve özel ekipman gerektirir. 

Bakım için ortamın yeterli ve havadar olup olmadığından önceden emin olun. Aletler ve 
proses ekipmanları mevcut olmalıdır. Gerekli Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) teknisyen 
tarafından kullanılmalıdır. 

Bakım veya arıza teşhisine başlamadan önce soğutma sisteminin şebeke bağlantısının 
kesildiğinden emin olun. 

Sistemin şebeke bağlantısını kestikten sonra kompresörün soğumasını bekleyin. Bakım 
veya teşhis prosedürlerini yalnızca soğuk kompresörle (25 ° C ± 5 ° C) gerçekleştirin. 

Kompresörler, ülkenin teknik gereksinimlerine göre yalnızca topraklama hatası devre kesicili 
(GFCI) devre kesicilere veya artık akım cihazına (RCD) sahip elektrik tesisatlarında 
çalıştırılmalıdır. 

Kompresörlerin kullanımı için doğru topraklama gereklidir. 

Çalıştırma ve çalıştırma kondansatörü etiketinde (varsa) yazılı kapasitans aralığının (μF) sisteme takılı olan kompresör 
veri sayfasına uygun olup olmadığını kontrol edin. 
Kondansatör etiketinde basılı olan ACV Voltaj değeri, kompresör veri sayfasında belirtilen değere eşit veya daha büyük 
olmalıdır. Değerlerden biri (ACV Voltajı ve/veya Kapasitans) kompresör spesifikasyonuna uygun değilse, kondansatörü 
değiştirin. 

Uygun olmayan bir kondansatörün uygulanması ve/veya belirtilmemiş röle başlatma 
cihazlarının uygulanması kondansatörün aşırı ısınmasına neden olabilir. Aşırı ısınmış 
kondansatörler, yanıklara yol açabilecek aşırı ısınmış malzemenin sızmasına yol açabilecek 
yarılmalara sebep olur. 

Hermetik kompresör terminalinin elektrik bileşenlerini ayırmak gerektiğinde, pimlere uzunlamasına kuvvet uygulayarak 
röle başlatma cihazını çıkarın. Hermetik kompresör terminalinin pimlerine asla enine kuvvet uygulamayın 

Bu aksesuarların uygun olmayan şekilde çıkarılması elektrik bağlantısının zayıflamasına, 
hermetik kompresör terminalinin hasar görmesine ve soğutucu akışkan ve yağ sızıntısına 
neden olabilir. 

UYARI 

Bakım prosedürleri sırasında şebeke kompresörünün kapatılmaması ve ülke teknik 
gerekliliklerine göre topraklama hatası devre kesicisi (GFCI) veya artık akım cihazı (RCD) 
olmayan bir sistemin uygulanması, teknisyen için elektrik çarpması ve/veya yangın 
nedeniyle ciddi fiziksel tehlikelere neden olabilir. 

Röle üzerindeki basılı kodu kompresör veri sayfasıyla karşılaştırın. Kod farklıysa bileşeni değiştirin. Evrensel veya benzer 
elektrikli aksesuarlar yoktur, her zaman kompresörün veri sayfasında belirtilenleri kullanın. 
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Belirtilmemiş röle çalıştırma cihazı kondansatörün aşırı ısınmasına neden olabilir. Aşırı 
ısınmış kondansatörler, yanıklara yol açabilecek aşırı ısınmış malzemenin sızmasına yol 
açabilecek kopmaya maruz kalırlar. 

Aşama 1 
Aşama 2 

Aşama 3 

Belirtilenin dışında röle çalıştırma cihazının kullanılması, hermetik kompresör terminalinde 
kısa devre oluşturabilir ve hermetik pimlerin dışarı çıkmasına neden olarak soğutucu 
akışkan ve yağ sızıntısına neden olabilir. 

Zemin. 

1.1 - ELEKTRİK TESİSATI 

Uygun motor-kompresör çalışmasını sağlamak için, motor-kompresör nominal yük amperajına ve kilitli rotor akımına göre 
yeterli akım kapasitesine sahip elektrik tesisat sistemine (şebeke) kurulmalıdır. Aksi takdirde, akım kesici veya sigorta 
müdahalesi veya hat üzerindeki voltaj düşüşünden kaynaklanan çalıştırma sorunları nedeniyle olası sorunlar ortaya 
çıkabilir. 
Cihaz kurulumu sadece eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. 
Çalıştırmadan önce motor-kompresör topraklanmalıdır (uygun toprak bağlantısı yapılmalıdır). 
Motor-kompresör güvenliğini ve doğru çalışmayı sağlamak için her zaman bağlantı şeması şemasını izleyin. 
Yalnızca belirli motor-kompresör modeline karşılık gelen onaylı elektrikli aksesuarlar kullanılmalıdır. 

Motor-kompresör, motor-kompresör etiketinde belirtilenden farklı bir voltaj ve ateşleme frekansına bağlanamaz. 

Sigorta veya devre kesici reaksiyonu durumunda topraklama arızasını (toprağa kısa devre) kontrol etmeden önce asla 
değiştirmeyin veya sıfırlamayın. Atmış sigorta veya devre kesici topraklama hatası durumunun göstergesi olabilir. 

İki fazlı kurulumlarda, 2 kutuplu bir devre kesici kullanılması zorunludur, çünkü kısa devre durumunda güç kaynağının her 
iki fazı da korunur. Sistem topraklanmalıdır. 
. 

İki kutuplu bir devre kesicinin kullanılmaması, kompresörü hermetik kompresör terminali 
bölgesinde kısa devreye açık hale getirir ve bu da hermetik pimlerin fırlayarak soğutucu 
akışkan ve yağın sızmasına neden olabilir. UYARI 

Motor-kompresörü asla topraklama olmadan çalıştırmayın. 
Topraklama yapılmadan bir sistemin uygulanması teknisyeni elektrik çarpması riskine maruz 
bırakabilir. 

Neutrol 
Aşama 

Zemin 

Dahili aşırı yük koruyuculu tek fazlı kurulumlarda, Faz kablosu bir devre kesici ile korunmalı ve doğrudan ortak pime 
bağlanmalıdır. Nötr kablo röle başlatma cihazına bağlanmalıdır. Sistem topraklanmalıdır. 

www.marselsogutma.com 



 

Public document. 

 

 
ÇAPRAZ REFERANS 

 
ÜRÜN KATALOĞU 

 
DISTRIBÜTÖR BULUCU 

 
BİRİM KONVERTÖRÜ 

 
SOĞUTUCU AKIŞKAN 
KAYDIRICI 

 
SOĞUTMA  

 
SORUN GİDERME 

DIŞ GÖRÜNÜMLER, KABLO ŞEMALARI VE ÇOK 
DAHA FAZLASINI ŞU ADRESTE BULABİLİRSİNİZ: 

2 - KOMPRESÖR 

YENİ ÜRÜN SEÇİCİ 
Kompresörü değiştirmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki güvenlik önerilerine dikkat edin: I. 

Kompresörün şebeke bağlantısının kesildiğinden emin olun. 

Bakım prosedürleri sırasında kompresörün şebekeden kapatılmaması teknisyeni elektrik 
çarpması ve yangın riskine maruz bırakabilir. 

http://products.embraco.com 

II. Sistemdeki tüm soğutucu akışkanı çıkarmadan önce kompresörü asla çıkarmayın. Bunun için bir sıvı 
toplama makinesinin kullanılması tavsiye edilir. 

III. Kompresör borularını ayırmak için bir boru kesici kullanın. Hiçbir koşul altında kompresör borularının 
bağlantısını kesmek için torç kullanmayın. 

IV. Kompresörün yanması ve/veya sistemin içten kirlenmesi durumunda, boru tesisatını solvent üreticisinin 
teknik yönergelerine göre uygulanan uygun bir solventle temizleyin. 

... 14 DİLDE MEVCUTTUR! Solvent üreticisinin teknik yönergelerine uyulmaması teknisyeni yangın tehlikesine ve 
zehirlenmeye maruz bırakabilir. 

UYGULAMAYI İNDİRİN 

V. Bir kompresörü bağlamadan önce  

- Kompresör etiketindeki voltajın şebeke için uygun olduğundan ve elektrik tesisatının 
madde 1.1'e uygun olduğundan emin olun 

Bir kompresörün yanlış voltajda uygulanması, hermetik kompresör terminalinde kısa 
devreye neden olarak hermetik pimlerin dışarı çıkmasına ve soğutucu akışkan ve yağ 
sızıntısına neden olabilir. 

UYARI 

- Elektrik koruması için plastik kapak düzgün bir şekilde oturtulmuştur. 

 

Plastik kapağın kullanılmaması veya yanlış yerleştirilmesi elektrik teknisyenini elektrik 
çarpması ve yangın riskine maruz bırakabilir. 

VI. Her zaman yeni yedek kompresörle birlikte verilen elektrikli aksesuarları (bileşenleri) kullanın. Değiştirilen 
kompresörün elektrikli bileşenlerini kullanmayın. 

http://products.embraco.com/
https://www.marselsogutma.com/
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Türkiye Resmi Distribütörü 

https://www.marselsogutma.com/teknik-dokumanlar/
https://www.marselsogutma.com/teknik-dokumanlar/

