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Çalışma prensibi

Elektronik hibrit karışım vanası, mekanik termostatik karışım vanasının 
tipik işlevi ile elektronik karışım vanasının yönetim verimliliğini tek bir 
cihazda birleştirir.
Termostatik karışım vanası, çıkıştaki karışım suyu sıcaklık değerini 
hızlıca önceki değerine getirmek amacıyla, içten kontrollü termostatik 
eleman tarafından gerçekleştirilen ve sıcaklık, basınç ve giriş debisindeki 
değişikliklere anında tepki veren mekanik eylemi kullanır. 
Bu standart karışım vanası, sıcaklık sensörlerinden gelen sinyaller 
üzerine ve özel bir regülatörün kontrolü altında karışım suyu sıcaklık ayar 
pozisyonunu değiştiren motorlu bir aktüatör tarafından etkin bir şekilde 
yönetilir. 
Doğrudan Aktüatörün hemen üzerinde bulunan elektronik regülatör, 
hem normal kontrol ve hem de Lejyonella’nın önlenmesini sağlayacak 
termal dezenfeksiyon kontrolü için farklı fonksiyonel programlara uygun 
olarak karışım suyu sıcaklığının kontrol edilmesini sağlar. 
Opsiyonel bir bellek sistemi; akış sıcaklığının, dönüş sıcaklığının, alarmın 
ve işlevsel durumların her dakikasının kaydedilmesini sağlar, tüm sistemin 
çalışma durumunu izlemek için kullanışlıdır. 
Uygun röleler alarmları ve harici cihazları yönetmek için kullanılır, örneğin 
akümülasyon sıcak suyunu yüklemek ve resirkülasyon pompasını açıp / 
kapatmak için.
Regülatör, Bina Yönetim Sistemlerinde (BMS) kullanılmak üzere, opsiyonel 
kart üzerinden MODBUS-RTU gibi özel iletim protokolleri ile uzaktan 
kontrol için donatılmıştır .
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• Regülatör-aktüatörlü komple termostatik karışım vanası
• Sıcaklık ölçer 
• Akış sensörü
• Dönüş bağlantı sensörü
• Kablo contaları/kablo rakorları
• Montaj ve devreye alma kılavuzu
• Programlama kılavuzu
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Ürün yelpazesi 

6000 serisi Hibrit elektronik karışım vanası boyutlar DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (1 1/4”), DN 40 (1 1/2”), DN 50 (2”)

* Δp = 1,5 bar

Kararlı çalışma ve ± 2°C bir doğruluk sağlamak için ÖNERILEN 
debiler

Boyut

Kv (m3/sa)
3/4”

4,3

1/2”

4,3
1”

7,6

1 1/4”

10,0

1 1/2”

13,0

2”

18,0

Boyut

Min (m3/sa)

Maks (m3/sa)*

3/4”

0,6

5,3

1/2”

0,6

5,3

1”

1

9,3

1 1/4”

1,2

12,5

1 1/2”

1,5

16,0

2”

2,0

22,1

senza pittura d.

1 Tek gövdede aktüatörlü dijital regülatör
2  Kontrol butonu ve LCD ekran
3 Kablo contaları ve kablo rakorları için, delikli
4 Vana gövdesi
5 Karışım suyu sıcaklık sensörü
6 Karışım suyu sıcaklık göstergesi
7 Dönüş sıcaklık sensörü ve sensör tutucu 

Teknik özellikler 

Vana gövdesi
Malzemeler: 
Gövde: çinkosuzlaştırma dirençli alaşım  EN 1982 CC770S
Obtüratör: PPSG40
Hidrolik contalar: EPDM
Yay: paslanmaz çelik EN 10270-3 (AISI 302)

Maksimum çalışma basıncı (statik): 10 bar
Maksimum giriş sıcaklığı: 90 °C
Sıcaklık ölçer skalası: 0–120°C

Bağlantılar: 1/2”–2” M (ISO 10226-2), rakorlu

Regülatör-aktüatör 
Malzeme:  
Gövde: PA6G30 UV önleyici siyah
Kapaklar:  PA6G30 UV önleyici siyah
Elektrik kaynağı:  230 V (AC) 50/60 Hz
Güç tüketimi:  11 VA
Sıcaklık ayar aralığı:  35–65 °C
Dezenfeksiyon sıcaklık aralığı:  50–85 °C

Ortam sıcaklık aralığı:  
  - Çalıştırma:  0–50 °C EN 60721-3-3 Cl. 3K3 maks. nem %85
  - Taşıma:  -30–70 °C EN 60721-3-2 Cl. 2K3 maks. nem %95
  - Depolama:  -20–70 °C EN 60721-3-1 Cl. 1K3 maks. nem %95

Koruma sınıfı:  IP 54 
Temas değeri: 
   - Röle OUT1, OUT2, OUT3: 5(2) A / 250 V
   - Dijital girişler:   güç olmadan
Sigortalar:  - primer:  Kendinden resetlenebilir, değiştirilemez
                - sekonder:  5x20, T 630 mA, 250 V
Pil:   ER AA Lityum - Tiyonil klorür 3.6 V, yaklaşık ömrü 10 yıl
   (ağ bulunmadığında sadece tarih ve saati doğru göstermek için)

Uygunluk :    CE - UKCA 
İzolasyon sınıfı:   Sınıf II

Sıcaklık sensörleri
Gövde malzemesi:  paslanmaz çelik 
Duyar eleman tipi:  NTC
Çalışma sıcaklık aralığı:  -10–125 °C
Direnç:  10.000 Ohm, 25°C'de
Zaman sabiti:  2,5 
Akış veya resirkülasyon sensörü için maks. mesafe: 150 m kablo 2x1 mm2

   250 m kablo 2x1,5 mm2

Karışım vanası performansı
Doğruluk: ± 2 °C
Maks. çalışma basıncı (dinamik): 5 bar
Maks. giriş basınç oranı (H/C veya C/H): 2:1

Paket içeriği 

Karakteristik bileşenler

Regülatör-aktüatörün arkasında, IP 54 koruma sınıfını garanti etmek üzere 
kablo rakorunu (çap 20 mm) takmadan önce çıkarılması gereken 2 rondelaya 
ek olarak 2 adet PG7 kablo rakoru bulunmaktadır.
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Çalışma prensibi

BMS

MODBUS

Uygulama diyagramı

SO
Ğ

U
K 

SI
CA

K

KARIŞTIRILMIŞ

Karışım vanasının girişlerine sıcak su depodan, soğuk su ise su şebekesinden 
gelir. Çıkışta ise karışım suyu akışı vardır. Özel bir sensör aracılığıyla, regülatör 
vana çıkışındaki karışım suyu sıcaklığını ölçer ve bu ayarı korumak için 
obtüratörü harekete geçirir. Debi veya basınç değişimlerinden kaynaklanan 
sıcaklık dalgalanmaları, vanadaki termostatla kompanze edilir. Cihazda, 
su sistemini dezenfekte etmek için anti-lejyonella programlarının 
ayarlanması ve resirkülasyon pompasının yönetilmesi için yerleşik 
bir dijital saat bulunur. Sistem, belli bir süre için su sıcaklığının belli bir 
değere çıkarılması ile dezenfekte edilmiş olur. En iyi termal dezenfeksiyon 
kontrolü için, bu tip bir sistemde resirkülasyon pompasını kullanarak 
dağıtım şebekesinden dönen suyun sıcaklığını ölçmek de gerekli olabilir. 
Bu ölçüm mevcut olduğunda, sensör sistemin epey uzak bir noktasında 
bulunabileceğinden şebekenin tamamı veya belli bir kısmı boyunca 
ulaşılan sıcaklığın kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Cihaz, okuma 
ve uzaktan ayar için RS-485 arayüzü (opsiyonel) ve MODBUS-RTU 
protokolü ile donatılmıştır. Cihazı kullanmak için MODBUS-RTU sistemini 
cihaz tarafından kullanılan kayıtların adresleriyle yapılandırmak gerekir (PC 
yazılımı mevcuttur).
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Kablo bağlantı şeması

ÖNEMLI: 
Elektrik çarpma riski. CS176 kartında elektrik vardır. Herhangi bir çalışma gerçekleştirmeden önce elektrik kaynağını kesin. Bu talimatlara 
uyulmaması, kişilerin yaralanmasına veya maddi hasara neden olabilir. Güç arızası olması halinde, sistem, OUT1 rölesi üzerinden alarmı aktive 
edebilir. Tarih ve saat batarya tarafından sağlanır. Batarya düşükse, sistem “DÜŞÜK BATARYA” alarmını görüntüler. 

1  Aktüatör-regülatör açma/kapama pimi
2  Güç kaynağı kartı (CS176)
3  Kontrol kartı (CS180)
4  Kart bağlantısı için çok kutuplu kablo*
5  Motor bağlantı kabloları*
6  RS-485 Arayüz kartı (CS179) (OPSİYONEL)
7  RS-485 Arayüz bağlantı kablosu (OPSİYONEL)

* fabrikada önceden monte edilmiştir
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Batarya montajı 

Cihazı açmadan önce bataryanın doğru şekilde bağlanmış olduğundan 
emin olun (şek. 1). Bataryanın varlığı saatin sürekli olarak güncellenmesini 
sağlar. Batarya bitmişse ya da takılmamışsa, cihaz doğru saati ve tarihi 
göstermeyecektir (şebeke gücü de kesildiyse). Bu, cihazın dezenfeksiyon 
döngülerinin planlandığı gibi gerçekleşmesini sağlayamayabileceği 
anlamına gelir.

NOT: batarya kodu F0000692, tip ER AA Lityum-tionil klorür 3,6 V yaklaşık 
10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirilmesi gerekirse yeni bataryayı 
şek. 1’de gösterildiği gibi bağlayın.

Installazione batteria opzionale cod. F0000692

Optional battery installation code F0000692

Optionale Batterieinstallation Art.Nr F0000692

Installation de la batterie optionnelle code F0000692

Optionele batterij installatie code F0000692

I
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RS-485 Interface board (Optional)

1

Regülatör-aktüatör
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Elektronik kart açıklaması

CS176 - Elektrik kaynağı ve röle
Kart üzerinde aşağıdaki bağlantı girişleri yer alır:  
- L/N = Güç kaynağı 230 V 50/60 Hz
- OUT 1 = ALARM Rölesi: Potansiyel olmaksızın türetilen kontak
- OUT 3 = DEZENFEKSİYON DEVAM EDİYOR röle potansiyelsiz
- OUT 2 = RESİRKÜLASYON POMPASI röle potansiyelsiz
  (termal şok dezenfeksiyonu sırasında ve resirkülasyon programlama aktif 

olduğunda pompayı etkinleştirir)
- SİGORTA = 5x20, T 630 mA, 250 V

CS 180 kartında CS179 (opsiyonel) kart montajı
Tedarik kapsamında, CS180 kartına hâlihazırda sabitlenmiş 4 ara parça 
üzerine doğru montaj için 4 vida ve ayrıca CS179 kartına sahip çok kutuplu 
bağlantı kablosu yer alır (RS-485 kablosu VERİLMEZ).

CS179 - Veri aktarımı (opsiyonel) kod 600001 
RS-485 arayüzü MODBUS-RTU bağlantısı.
Opsiyonel bir bellek sistemi; akış sıcaklığının, dönüş sıcaklığının, alarm ve 
fonksiyonel durumların kaydedilmesini sağlar, cihazın çalışma durumunun 
izlenmesi için faydalıdır. Bu bağlantı ayrıca karışım vanasının hem parametre 
edinimi hem de modifikasyonu için uzaktan kumandasına izin verir. İletişim 
MODBUS RTU 9600 ON protokolü ile sağlanır.
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ÖNEMLI: 
Elektrik bağlantıları için kabloları takarken elektronik kart bileşenlerine zarar vermemeye dikkat edin. Regülatör-aktüatörü vanadan her 
çıkarıldığında, uygun kontrol yöntemiyle yeni bir sıfırlama işlemi gerçekleştirmek gerekir.
Elektronik kartları ilgili desteklerden sökmeyin.
Motoru sökmeyin.

CS180 - Kontaklar ve sensörler
Kart üzerinde aşağıdaki bağlantı girişleri yer alır:
- IN1 =  NO (normalde açık) mod ayarına bağlı olarak dezenfeksiyon 

başlangıcı-bitişi için potansiyelsiz kontak
-  IN2 =  Dezenfeksiyon/termal şok sonlandırma (acil durum) için potansiyelsiz 

kontak (varsayılan olarak atlatıcı ile kapanmaya zorlanır)
-  T1 = Besleme sensörü
-  T2 = Dönüş sensörü

RS-485 kablosu

IN1
IN2

T1
T2

Motor konektörü

CS179 kartı için 
konektör

CS176 kartı için 
konektör

RS-485 bağlantısı

CS180 kartı için 
konektör

batarya konektörü

OUT 2

OUT 3

L/N

OUT 1

Sigorta
CS180 kartı için 
konektör
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KART TERMINAL KABLO TÜRÜ KABLO SOYMA
IN mm (L) POZ. A *

ÇIKARMA KABLO SOYMA
IN mm (L) POZ. B *

CS176

L/N 2 X 0,75 (H05VV-F) 250 140

OUT1 3 X 1 250 140

OUT2 2 X 1 250 140

OUT3 2 X 1 250 140

CS180

T2 2 X 0,75 140 250

T1 2 X 0,75 140 250

IN1 2 X 0,75 140 250

IN2 2 X 0,75 140 250

CS179 RS-485 2 X 1 TW+SCH 190 300

Kablo tesisatı ve konumlandırma

Bağlantı kablolarının geçişi, uygun kelepçeler kullanılarak elektrik kaynağı 
kablolarını sinyal kablolarından ayırmaya çalışılarak hazırlanmalıdır. Bu resim 
olası bir kablo yerleşiminin bir örneğini ve tedarik kapsamında verilen 
kablo contaları ve kablo rakorları üzerinden geçişini göstermektedir. Farklı 
durumlar için özel izolasyon kaplaması kullanın.

* NOT: montaj için bkz. sayfa 9.

Aşağıda, ikinci depolama termostatına bağlantı için OUT 3 rölesinin kablo 
bağlantı şeması yer almaktadır.

Resirkülasyon pompası

Depolama primer pompası
Resirkülasyon pompası ve ikinci depolama termostatı ve alarm 
yönetimi için röle kontağı

Aşağıda, resirkülasyon pompasının yönetimi için OUT 2 rölesinin kablo 
bağlantı şeması yer almaktadır. Cihaz, önceden ayarlanmış zaman dilimlerine 
göre resirkülasyon pompasını yönetmek için kullanılan bir dijital saat içerir.

Aşağıda, alarm yönetimi için OUT 1 rölesinin kablo bağlantı şeması yer 
almaktadır.

Resirkülasyon pompası

Depolama primer pompası

Resirkülasyon pompası

Depolama primer pompası

Bağlantı düzeni: Bağlantılar devre kartında baskı gerilimi oluşturmamalıdır.

Kablo yolu

Kartın elektrik bağlantıları için uyulması gereken minimum boyutsal özellikler: bağlantı kablosu kesiti ve uzunlukları. 
Montaj yapılan ülkede yürürlükte olan geçerli yönetmeliklere uyun.

RS-485

Üst kablo rakorları kullanılması gerekirse rondelaları çıkarın ve kablo 
rakorlarını takın.

Elektrik besleme 
kabloları ve röleleri

Sinyal ve sensör 
bağlantıları
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Sensörlerin bağlantısı:
Montaj için gerekliyse, akış ve dönüş 
sensörlerini kontrol ünitesine bağlayan 
kablo bir kablo kanalı içine alınmalıdır. 
Bağlantı kablosunun diğer güç kabloları 
ile aynı kablo kanalını paylaşması 
halinde, topraklı ve korumalı bir 
kablonun kullanılması gerekir.

°C

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

 Ω
97.060

72.940

55.319

42.324

32.654

25.396

19.903

15.714

°C

20

25

30

35

40

45

50

55

Ω
12.493

10.000

8.056

6.530

5.327

4.370

3.603

2.986

°C

60

65

70

75

80

85

90

95

Ω
2.488

2.083

1.752

1.480

1.255

1.070

915

787

°C

100

105

110

115

120

125

Ω
680

592

517

450

390

340

Sensör direnç tablosu

Önerilen minimum mesafeler

Cihazın düzgün bir şekilde montaj ve bakımını sağlamak adına, şekilde 
gösterilen mesafelere uyulması gerekir.

Sıcaklık sensörlerinin hidrolik tesisatını gerçekleştirin ve elektrik tesisatını sağlayın.

[mm]
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Ön panel

1 LCD ekran
2 Kontrol butonu
3 Yeşil LED: - Açık (şebeke var)
4 Kırmızı LED:  -  Sabit (dezenfeksiyon veya termal şok devam ediyor, tam 

ölçekli edinim)
    - Yanıp sönme (alarm durumu)

LCD ekrandaki göstergeler

Cihazın ön tarafında parametre ayarı, müdahale programları, çalışma 
durumları ve alarm ekranı için arkadan aydınlatmalı alfanumerik bir LCD 
ekran vardır.
 Uygun menülerde gezinerek, yalnızca kontrol butonunu kullanmak suretiyle, 
cihazı yapılandırmak ve farklı parametreleri ayarlamak mümkündür.

Çalışma durumu 

Ayarlanan saatlere ve programlara bağlı olarak, cihaz aşağıdaki çalışma 
modlarından birinde olabilir:
•  Düzenleme
•  Dezenfeksiyon
•  Termal şok*
•  Sıfır ve tam ölçekli edinim
*(bu fonksiyonun dezenfeksiyon/düzenleme üzerinde önceliği vardır).

Anormal bir durum olması halinde cihaz, kullanıcı için bir güvenlik koşulu 
oluşturmaya çalışan bir alarmı yönetir ve bildirir. Cihaz, elektrik kaynağı 
arızası olması halinde saatin çalışmasını sağlayan şarj edilemez bir batarya ile 
donatılmıştır.

Düzenleme
Elektronik, çalışma ayar noktasına ulaşmak için aktuatör aracılığıyla akış 
sıcaklığını ayarlamalıdır. Elektronik aktüatör, akışı, uygun bir çalışma aralığında 
merkezlenmiş bir sıcaklığa ayarlar; hassas ve dinamik ayar ise termostat 
tarafından sağlanır. Karışım sıcaklığı arayüz üzerinden ayarlanır. Yönetim sistemi 
her zaman sensör tarafından tespit edilen akış sıcaklığını gerçek zamanlı olarak 
kontrol eder: akış sıcaklığının ayarlanan değerden aşırı derece sapması halinde, 
elektrik motoru üzerinden bir düzeltme yapılır. Kurulum dönüş sensörü ile 
yapılmışsa, su karıştırma karışım sıcaklık ayarı için kullanılmaz.

Dezenfeksiyon
Bu modda, cihaz, belirli bir süre için karışım suyu sıcaklığının yükseltilmesinden 
oluşan termal dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirir.
Aşağıdaki ayarlamalar yapılabilir:
 - Dezenfeksiyon gerçekleştirilecek haftanın günleri 
 - Minimum dezenfeksiyon sıcaklığı 
 - Dezenfeksiyon başlangıç saati 
 -  Dezenfeksiyonun başarı sonucunu değerlendirmek için minimum 

dezenfeksiyon sıcaklığının üzerinde minimum kalış süresi. 
 -   Dezenfeksiyonun gerçekleştirilebileceği maksimum süre. 
Dezenfeksiyon şu şekilde olabilir:
 - Programlı: Ayarlı gün ve saatlerde başlar
 -  Kontrol yoluyla aktive edilir: Cihaz tarafından “Kontroller alt menüsü” nden 

veya opsiyonel kart üzerinden uzaktan kontrol edilebilir.
 - IN1 girişi ile aktive edilir
Devam eden dezenfeksiyon OUT3 rölesi ve resirkülasyon pompası yönetimi 
OUT2 rölesi her zaman dezenfeksiyon sırasında aktif hale getirilir. Dezenfeksiyon 
sıcaklığı yeterli süre devam etmez ve mevcut maksimum süre aşılırsa, ilgili alarm 
sinyal vererek dezenfeksiyon başarısız olarak kabul edilir.
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Termal şok
Bu modda, cihaz belli bir süre boyunca akış sıcaklığını ayarlanan değere 
yükseltir. Devam eden dezenfeksiyon OUT3 rölesi ve devridaim pompası 
yönetimi OUT2 rölesi termal şok esnasında daima etkinleştirilir.

Sıfır ve tam ölçekli edinim
Sıfır edinim modunda cihaz, motor ve vana arasındaki doğru fazlamayı kontrol 
etmek için ayar vidasını tamamen kapatır. Tam ölçekli edinim modunda, cihaz 
tüm hareketleri kontrol edebilmek için ayar vidasını tamamen açar (sabit 
kırmızı LED ile potansiyel tehlikeli durum göstergesi). Sıfır ve tam ölçekli 
edinim kontrolleri kurulum sırasında veya “Alarmları sıfırla” kontrolü sonrasında 
etkinleştirilir. 
Buna ek olarak, en az 60 dakika süren bir elektrik besleme arızası ortaya çıkması 
durumunda ve herhangi bir dezenfeksiyon/termal şoktan çıkışta sıfır edinim 
modu etkinleştirilir. Karışım vanası girişlerinde kapalı haldeki kesme vanaları ile 
tam ölçekli edinimin gerçekleştirilmesi önerilir.

Sıfırlama
Menüde, başlangıç koşullarına sıfırlamak için özel bir kontrol bulunur. Geçmiş 
sıfırlanmaz.

Test
Cihaz, motorun açılması ve kapatılması sırasında herhangi bir engel olmadığını 
kontrol etmek için tam strok gerçekleştirir. Ekranda kodlayıcı adımları ve güç 
tüketimi (mA) gösterilir. Kontrol butonuna basarak istenilen zamanda test 
fonksiyonunu kesmek mümkündür.
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Cihazın yönetimi ve programlanması 
için H0003581 kodlu “Programlama 

Kılavuzu” na bakın



Sıhhi tesisat

Caleffi karışım vanası montajından önce, sudaki kirlerin performansı etkilemesini önlemek için boruların yıkanması gerekir. Karışım vanasının gövdesinde 
aşağıdakiler gösterilmektedir:
- H: sıcak su girişi
- C: soğuk su girişi
- MIX: karışım suyu çıkışı

Karışım valfl vanasına sahip sistemlerde, istenmeyen geri akışları önlemek için çek-valflerin monte edilmesi gerekir.
Herhangi bir bakım işlemi için su şebekesinin ve kapatma vanalarının girişine daima yeterli kapasitede süzgeçlerin monte edilmesi önerilir.
 

Karışım vanaları, bu kılavuzdaki montaj şemalarına göre monte edilmelidir; dikey veya yatay olarak, aktüatör ters dönmemiş bir şekilde monte edilebilirler. Ekran 
okumayı ve ayarlamayı kolaylaştırmak için vanaya göre motorun konumunu 90°'lik dört konumda değiştirmek mümkündür; ayrıca iki paneli tersine çevirmek de 
mümkündür.

Panelleri tersine çevirmek için, cihaza elektrik kablosu bağlantısından önce aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir:
1 - Açma/kapama pimlerini çıkarın (POZ. A: fabrika ayarı).
2 - Panelleri açın.
3 - Kart konektörü ve motor konektörü bağlantısını kesin ve pimleri çıkarın.
4 - Panelleri çıkarın ve tersine döndürün.
5 - Kart konektörü ve motor konektörünü tekrar bağlayın, pimleri takın.
6 - Panelleri kapatın ve açma/kapama pimlerini takın (POZ. B).

Devreye alma 

Elektronik karışım vanasının özel amaçlar için kullanılacak olması nedeniyle, mevcut yönetmeliklere uygun olarak ve uygun ölçüm cihazları kullanan kalifiye personel 
tarafından devreye alınması gerekir. Sıcak ve soğuk su besleme basınçlarının, karışım vanasının çalışma limitleri dâhilinde olduğunu kontrol edin. Depodan gelen sıcak 
suyun T ≥ 60 °C olduğunu kontrol edin.
Kurulum kayıt defterinde, yapılan tüm parametre ayarlarını ve alınan ölçümleri kaydedin.
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Sistem kimyasallarla flushing yapıldıysa, sıcaklık probunun tapasını takılı bırakın.
Daha sonraki flushing prosedürleri için sıcaklık probunun bağlantısını kesin ve ilgili tapayı takın.
Probu yalnızca flushing işleminden sonra bağlayın. 

1 2 3

4 5 6

Max 1 N•m

POZ. A

POZ. B



Termal dezenfeksiyon 

Sistemin dezenfeksiyonu için sıcaklık ve karşılık gelen süreler tesisat tipine 
ve kullanım amacına göre seçilmelidir. Bu konuyla ilgili dünyadaki en yeni 
mevzuat gereksinimlerini karşılamak için genel olarak aşağıdaki kriterler 
takip edilebilir:

10 dakika için T = 70 °C

15 dakika için T = 65 °C

30 dakika için T = 60 °C

Termal dezenfeksiyon, genellikle sisteme daha az talep olduğunda (ör. 
geceleri) gerçekleştirilir. Bu, kullanıcıların haşlanma riskini minimize 
etmek içindir. Termal dezenfeksiyonu her gün, ve haftada en az bir kez 
gerçekleştirmek önerilir.

Bakım 

Herhangi bir performans kaybında vana ve/veya sistemde bakım yapılması 
gerektiği için, karışım vanasınin performansını düzenli olarak izlemek üzere 
testler çalışma sırasında gerçekleştirilir. Bu testler sırasında, karışım suyu 
sıcaklığının önceki testlere kıyasla belirgin bir şekilde değiştiği tespit edilirse, 
kurulum ve devreye alma bölümlerine atıfta bulunarak bakım işlemlerine 
başvurmanızı öneririz.
Vanada ideal performans seviyeleri sağlamaya devam etmek için aşağıdaki 
kontrollerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi önerilir. En azından her 12 ayda 
bir veya gerekirse daha sık.
1)  Sistemdeki filtreleri kontrol edin ve temizleyin
2)   Caleffi vanasının girişine takılı çek-valfin doğru çalıştığını ve kirden 

kaynaklanan kaçak olmadığını kontrol edin.
3)  Bakım kolay bileşenler kontrol edildikten sonra, devreye alma 

prosedürünün tekrar uygulanması önerilir.
Yapılan tüm işlemleri sistem kayıt defterine kaydedin.

Fonksiyonel arızalar 

Cihazda ortaya çıkabilecek olası arızaların yönetilebilmesine yardımcı olmak 
için bir dizi özel alarm seti mevcuttur. “Programlama Kılavuzu” nun ilgili 
bölümüne bakın (kod H0003581).
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Problem Nedeni Çözümü

Soğuk su musluklarına sıcak su iletiliyor a)  Giriş çek valfleri doğru bir şekilde 
çalışmıyordur veya contalar aşınmış/hasar 
görmüştür

b)  Çek valfler takılı değildir

Hasarlı çek valfleri değiştirin
Çek valfleri takın

Karışım suyu sıcaklığında dalgalanmalar 
var

a)  Giriş suyu sıcaklıkları yanlıştır
b)  Giriş suyu besleme arızası
c) Devreye alma hatalıdır

Giriş koşullarını vananın spesifikasyon aralığına getirin

Yanlış vana çıkış debisi a) Su beslemesi yetersizdir
b)  Giriş suyu sıcaklığı/basınç dalgalanmaları
c)  Sistemdeki diğer su emiş noktalarına 

bağlı olumsuz koşullar

Girişteki besleme koşullarını dengeleyin

Vana çıkış akışı yok a) Hat içindeki süzgeçler tıkanmıştır
b) Besleme basıncı yetersizdir
c)  Vana boyunca su akışını engelleyen kir

Süzgeçleri temizleyin
Besleme koşullarını ilk haline getirin
Vanadaki kiri/birikintiyi temizleyin

Mühürler
Kurcalamaya karşı mühürlerin montajı için vida hazırlığı bulunur.

Arıza giderme
Normal çalışma koşullarında, Caleffi 6000 EST serisi hibrit elektronik karışım vanaları olağanüstü performans sağlar. Bununla birlikte, bakım zamanlamamıza 
uyulmadığı özel durumlarda, aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir:



Regülatör-aktüatörü değiştirme/rotasyon
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Regülatör- aktuatörün değişimi durumunda, tüm elektrik bağlantılarının çıkarılması ve aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir:

NOT: Yukarıdaki işlemleri takiben sıfır ve tam ölçekli edinim gerçekleştirin.

Termostatik fonksiyon

Motor arızası veya elektrik kesilmesi durumunda, cihaz termostatik eleman üzerinden sıcaklık ayarını garanti eder. Termostatik ayarı sağlamak için aşağıdaki 
işlemleri gerçekleştirin:
- Durdurmak için vidalayın (saat yönünde)
- Bir referans alın 
- Uygun cihazlar kullanarak sıcaklığı okumak suretiyle istenilen ayar noktasını düzenleyin (maksimum 1 tur döndürün)
Bir tur döndürerek ve termostatik kontrolü devre dışı bırakarak dezenfeksiyon/termal şok adımını geçici olarak gerçekleştirmek mümkündür.

maks. 360° 35–65°C

Maks 4 N•m



Uygulama diyagramları

BU KILAVUZU KULLANICI IÇIN BIR REFERANS KAYNAĞI OLARAK BIRAKIN

Geri dönüşsüz vana

Küresel vana

Sıcaklık ölçer

Pompa

Genleşme kabı

Termostat

Emniyet tahliye vanası

Süzgeç

Saat

T
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