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MONTAJ TAL İMATLARI

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

AD / SOYAD  : GÖKHAN GÜNGÖR

GÖREV           : İMZA               :

AD / SOYAD :

GÖREV           : GENEL MÜDÜR

iMZA 

KOB İNE KALOR İMETRE 
(ISI SAYACI)
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Manşon montajı

Tesisatın gidiş ve dönüş hattına birer 
manşon kaynak yapılarak monte edilir.

Manşonlar, içine sıcaklık sensörü 
kovanı monte edilerek sıcaklık 
sensörlerinin montajında kullanılacaktır.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

AD / SOYAD  : 

GÖREV           :

İMZA               :

AD / SOYAD :

GÖREV           : GENEL MÜDÜR

iMZA 

sensörlerinin montajında kullanılacaktır.
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Debi ölçer montajı

Debi ölçer ile boru çapı bir biri ile aynı 
değilse redüksiyon yapılmalıdır. 
Redüksiyonun yapıldığı yer ile debi 

Debi ölçer tesisatın dönüş hattına 
rekorlar vasıtasıyla monte edilir.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

AD / SOYAD  :

GÖREV           :

İMZA               :

AD / SOYAD :

GÖREV           : GENEL MÜDÜR

iMZA 

Redüksiyonun yapıldığı yer ile debi 
ölçer arasında L=5d mesafe olmadır.
(d: debi ölçer anma çapı)

Uyarı: Debi ölçer üzerindeki ok 
işaretinin suyun akış yönünü 
gösterdiğinden emin olun!
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Sıcaklık sensörü montajı

Üzerinde mavi etiket bulunan sensör, 
daima daha soğuk olan hatta monte 
edilir. (Isıtma sistemlerde dönüşe, 
soğutma sistemlerinde gidişe).

Üzerinde kırmızı etiket bulunan sensör, 
daima daha sıcak olan hatta monte edilir. 
(Isıtma sistemlerde gidişe, soğutma 
sistemlerinde dönüşe).

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

AD / SOYAD  : 

GÖREV           :

İMZA               :

AD / SOYAD :

GÖREV           : 

iMZA 

SensörSenörlerin boyu üzerindeki o-ring 
ve somun ile ayarlanır. O-ring istenen 
oyukluğa getirilip somun sabitlenir.

UYARI: Sensörün  (ve sensör kovanı) 
uzunluğu tesisat borusunun çapına 
uygun olmalıdır. Sensörün ucu yaklaşık 
olarak borunun ortasına gelecek şekilde 
monte edilmelidir!
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Sensörün üzerindeki somun, sıcaklık sensör kovanı üzerine 
oturtulup sıkılır.

Sensör kovanı, 
sızdırmazlık için keten 
ve/veya teflon ile manşon 

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

AD / SOYAD  :

GÖREV           :

İMZA               :

AD / SOYAD :

GÖREV           :

iMZA 

ve/veya teflon ile manşon 
içine monte edilir.

Sıcaklık sensörünün ucu 
boru hattının ortasına 
gelecek şekilde monte 
edilmelidir.
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Hesap ünitesi montajı

Duvara açılan deliklerden dübeller 
geçirilir ve şekildeki gibi vidalar sıkılır.

a) Direkt montaj

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

AD / SOYAD  : 

GÖREV           :

İMZA               :

AD / SOYAD :

GÖREV           :

iMZA 

Daha sonra kapak kapatılır ve alt tarafta 
sağda ve soldaki deliklerden, cihazın 
açılmaması için mühürlenir.
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Hesap ünitesi montajı

Hesap ünitesi duvar üzerine monte 
edilen  ray üzerine şekilde gibi 
oturtulur.

b) Ray üzerine montaj

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

AD / SOYAD  :

GÖREV           : 

İMZA               :

AD / SOYAD :

GÖREV           : 

iMZA 



Doküman No : DAFTK-000

Revizyon No :0
Yayın Tarihi :
Sayfa No      : 6/6

Bileşenlerin ba ğlantısı

İlk olarak sıcaklık sensörlerini hesap 
ünitesine bağlayın!
Şekildeki gibi; soldaki dörtlü terminal 
grubuna gidiş hattı sensörü, sağdaki 
dörtlü terminal grubuna dönüş hattı 
sensörü bağlanır.Kabloları bağlamak 
için terminalin üzerine ince uçlu bir 
tornavida ile bastırın.

a) Sıcaklık sensörlerinin ba ğlantısı

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

AD / SOYAD  :

GÖREV           :

İMZA               :

AD / SOYAD :

GÖREV           :

iMZA 

Gidiş hattı sensörünün kahverengi 
kablosu 5 no’lu terminale, mavi renkli 
kablo  ise 6 no’lu terminale bağlanır.

tornavida ile bastırın.

Dönüş hattı sensörünün kahverengi 
kablosu 7 no’lu terminale, mavi renkli 
kablo  ise 8 no’lu terminale bağlanır.
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Bileşenlerin ba ğlantısı

Kahverengi kablo soldaki (-) işaretli 
terminale, mavi kablo ise sağdaki (+) 

Hesap ünitesinin içindeki “pulse input” 
ibareli terminale debi ölçerin puls 
kablosu bağlanır.

b) Debi ölçerin ba ğlantısı

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

AD / SOYAD  :

GÖREV           :

İMZA               :

AD / SOYAD :

GÖREV           :

iMZA 

terminale, mavi kablo ise sağdaki (+) 
işaretli terminale bağlanır.

UYARI: sıcaklık sensörlerinin hesap 
ünitesine bağlantısını yapmadan asla 
debi ölçerin kablosunu bağlamayınız!


