Indigo NXT Buz Makineleri
Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu

Orijinal talimatların çevirisi

, Dikkat

Ekipmanı kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz.
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Emniyet Duyuruları
Emniyet Duyuruları
Kişisel yaralanmaları önlemek için bu
önlemleri okuyunuz:
• Ekipmanı çalıştırmadan, kurmadan
veya ekipmana bakım yapmadan önce
bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu
kılavuzda yer verilmiş olan talimatlara
uyulmaması maddi zarar, kişisel
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
• Bu kılavuzda ana hatlarıyla tanımlanan
ayar ve bakım prosedürleri garanti
kapsamında değildir.
• Ekipmanınızın maksimum performans
sergileyebilmesi ve sorunsuz
çalışabilmesi açısından kurulum,
temizlik ve bakımın gereğine uygun
şekilde yapılması hayati önem
arzetmektedir. Kılavuz güncellemeleri,
çeviriler veya bölgenizdeki servis
temsilcilerinin irtibat bilgileri için www.
manitowocice.com adresindeki web
sitemizi ziyaret ediniz.
• Bu ekipman yüksek gerilim ve soğutucu
akışkan içermektedir. Kurulum
ve onarımların, yüksek gerilim ve
basınç altındaki soğutucu akışkanı ile
çalışmanın tehlikelerinden haberdar
olan, eğitimli teknisyenler tarafından
yapılması gerekmektedir. Teknisyenin
ayrıca soğutucu akışkan kullanım
ve bakım prosedürleri konusunda
sertifikalı olması gerekir. Bu ekipman
üzerinde çalışma yapılırken kilitleme
ve etiketleme ile ilgili prosedürlere
uyulmalıdır.
• Bu ekipman yalnızca kapalı alan
kullanımı içindir. Bu ekipmanı dış
mekanlara kurup kullanmayınız.

Tanımlar
TEHLIKE
Dikkat edilmemesi durumunda ölüme
veya ciddi yaralanmaya neden olacak
tehlikeli bir duruma işaret eder. Bu, en uç
durumlar içindir.
nUyarı

Dikkat edilmemesi durumunda ölüme
veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek
tehlikeli bir duruma işaret eder.
,Dikkat

Dikkat edilmemesi durumunda ufak
veya orta ciddiyette yaralanmaya neden
olabilecek tehlikeli bir duruma işaret eder.


İka
Tehlikeyle ilgili olmamakla birlikte, önemli
olarak kabul edilen bilgilere işaret eder
(örneğin maddi hasarla ilgili mesajlar gibi).
NOT: Gerçekleştirmekte olduğunuz
prosedürle ilgili ilave bir takım faydalı
bilgilere işaret eder.

nUyarı

Ekipmanın kurulumu sırasında olası bir kişisel yaralanmayı önlemek adına bu önlemleri
okuyunuz:
• Tesisat, ekipmanla ilgili tüm yangın ve
• Ayaklar veya tekerlekler takılmalıdır
sağlık yasalarına ve yetkili makamların
ve yerlerine tam olarak vidalanmalıdır.
gerekliliklerine uygun şekilde yapılmalıdır.
Tekerlek takılmışsa, ekipmanın ağırlığı
eğimli yüzeylerde kontrolsüz bir şekilde
• Dengesizliği önlemek için kurulum
hareket etmesine neden olur. İlgili
alanı ekipmanın ve bürünün ağırlığını
yasalara uyum açısından, bu ünitelerin
destekleyebilecek kapasitede olmalıdır.
bağlanması/sabitlenmesi gerekecektir.
Ayrıca, ekipman yanlamasına ve
Döner tekerlekler ön tarafa, sabit
boylamasına muvazeneli olmalıdır.
tekerlekler ise arka tarafa takılmalıdır.
• Buz makineleri, buz saklama haznesi
Kurulum tamamlandıktan sonra ön
üzerine kurulduğunda deflektör
tekerleri kilitleyiniz.
gerektirir. Bu buz makinesiyle OEM
• Sadece içme suyu beslemesine
olmayan bir buz saklama sistemi
bağlayınız.
kullanmadan önce, buz deflektörünün
makineyle uyumlu olduğundan emin
• Üniteyi kurarken, bakım veya servis
olmak için hazne üreticisiyle görüşünüz.
yaparken soğutma devresine zarar
vermeyiniz.
• Bu buz makinesi için OEM olmayan
bir buz saklama sistemi kurulumu
• Ekipman soğutucu akışkanı yüklüdür.
yapmadan önce, üretici firmanın
Hat setlerinin kurulumu, uygun şekilde
kurulum prosedürlerine uyarak konumun
eğitim görmüş ve EPA sertifikasına sahip,
uygunluğunu ve kurulumun yerel/
soğutucu akışkan içeren ekipmanla
ulusal mekanik düzenlemelerine ve
çalışmanın tehlikelerinin farkında olan
stabilite gerekliliklerine uygun olduğunu
bir soğutucu teknisyeni tarafından
doğrulayınız.
yapılmalıdır.
• Kaldırma ve kurulum işleminden önce
tüm çıkarılabilir panelleri çıkarınız ve
kurulum ve bakım sırasında gereken
emniyet ekipmanlarını kullanınız. Bu
ekipmanı hareket ettirirken devrilmesini
ve/veya yaralanmaları önlemek için iki
veya daha fazla kişi gereklidir.

TEHLIKE

Ekipmanın kurulumu, kullanımı ve tamiri sırasında buradaki yanıcı soğutma sistemi
gerekliliklerine uyunuz:
• Bilgi levhasına bakınız - Buz makinesi
• Bu ekipman üzerinde çalışma yapılırken
modelleri 150 grama kadar R290
kilitleme ve etiketleme ile ilgili
(propan) soğutucu akışkan içerebilir.
prosedürlere uyulmalıdır.
R290 (propan), hacmen yaklaşık %2,1 ila • Bu ekipman yüksek gerilim ve
%9,5 arası hava konsantrasyonlarında
soğutucu akışkan içermektedir. Elektrik
yanıcıdır (LEL patlama alt limiti ve
kablolarının soğutucu borularına
UEL patlama üst limiti). Yanmanın
kaçak yapması durumunda patlama
gerçekleşmesi için 470°C’den yüksek
meydana gelebilir. Sistem bakım ve
sıcaklığa sahip bir tutuşturma kaynağı
onarıma tabi tutulmadan önce tüm
gereklidir. Ekipmanınızdaki soğutucu
elektrik bağlantıları kesilmelidir.
akışkan tipini belirlemek için bilgi
Soğutucu kaçakları patlama, yangın ve
levhasına bakınız.
soğutucularla veya yağ buğularıyla temas
• Kurulum, parça değişimi veya servis
sonucu ciddi yaralanmalara ve ölümlere
prosedürlerinin hatalı gerçekleştirilmesi
yol açabilir.
nedeniyle meydana gelebilecek alev alma • Üniteyi kurarken, bakım veya
risklerini minimuma indirmek adına, bu
servis yaparken soğutma devresine
ekipman üzerindeki çalışmaları sadece
zarar vermeyiniz. Karın ve buzun
yanıcı soğutucu madde eğitimi almış,
temizlenmesinde asla keskin nesne ve
yüksek gerilimli elektrik ve soğutucu
aletler kullanmayınız. Buz çözme sürecini
maddelerle çalışmanın risklerinden
hızlandırmak adına mekanik gereçler
haberdar kalifiye teknisyenler
veya sair yöntemler kullanmayınız.
gerçekleştirmelidir.
• Tüm yedek parçalar, ekipman üreticinin
yetkili yedek parça ağından tedarik
edilmiş benzer bileşenler olmalıdır.
• Bu ekipman ASHRAE 15 Soğutma
Sistemleri Emniyet Standardına uygun
şekilde kurulmalıdır.
• Ekipman halka açık binaların
koridorlarına veya hollerine kurulamaz.
• Tesisat, ekipmanla ilgili tüm yangın ve
sağlık yasalarına ve yetkili makamların
gerekliliklerine uygun şekilde yapılmalıdır.

nUyarı

Bu ekipmanın kurulumu sırasında
aşağıdaki elektrikle ilgili gereklilikleri
yerine getiriniz:
• Sahada yapılacak kablolamanın yetkili
makamların geçerli tüm yasalarına
uygun olması gerekmektedir. Yerel
yasaların gereklerine uygun kesme
mekanizmaları tesis etmek son
kullanıcının sorumluluğundadır.
Gereken voltaj miktarı için anma
değerleri plakasına bakınız.
• Bu ekipman topraklanmalıdır.
• Ekipmanın güç kaynağı ile olan
bağlantısı (devre anahtarı veya
kesme anahtarı gibi) farklı bir kesme
mekanizması ile kesilmiyorsa, ekipman
fişine erişim sağlanabilecek şekilde
yerleştirilmelidir.
• Çalıştırmadan önce fabrika bağlantıları
dahil tüm kablo bağlantılarını kontrol
ediniz. Bağlantılar sevkiyat veya
kurulum sırasında gevşemiş olabilir.

TEHLIKE

Hatalı kullanılmış, hırpalanmış, bakımsız,
zarar görmüş veya orijinal üretim
özellikleri değiştirilmiş/modifiye edilmiş
ekipmanları kullanmayınız. Bu ekipman,
kendilerine emniyetlerinden sorumlu bir
kimse tarafından nezaret edilmedikçe,
fiziksel, algısal ve akli melekeleri zayıf
ve/veya gereken deneyime veya bilgiye
sahip
olmayan
kimseler (ve/veya
çocuklar) tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır. Gereken şekilde nezaret
edilmedikçe, çocukların bu ekipmanla
oynamasına, ekipmanı temizlemesine veya
bakımını yapmasına müsaade etmeyiniz.

n Uyarı

Ekipmanın çalıştırılması veya bakımı
sırasında olası bir kişisel yaralanmayı
önlemek adına bu önlemlere uyunuz:
• Ekipmanı çalıştırmadan, kurmadan
veya ekipmana bakım yapmadan önce
bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu
kılavuzda yer verilmiş olan talimatlara
uyulmaması maddi zarar, kişisel
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
• Ezilme/Sıkışma Tehlikesi. Ellerinizi
hareketli parçalardan uzak tutunuz.
Güç bağlantısı kesilmedikçe ve tüm
potansiyel enerji giderilmedikçe,
parçalar kendi kendilerine harekete
geçebilir.
• Yerde biriken nem yüzeyin
kayganlaşmasına yol açacaktır. Kayıp
düşmeleri önlemek adına, yerde
birikebilecek suyu derhal temizleyiniz.
• Hazne içerisine yerleştirilen veya
düşürülen nesneler insan sağlığı veya
emniyeti açısından tehlike arzedebilir.
Nesneleri derhal bulup çıkarınız.
• Karın ve buzun temizlenmesinde asla
keskin nesne ve aletler kullanmayınız.
Buz çözme sürecini hızlandırmak adına
mekanik gereçler veya sair yöntemler
kullanmayınız.
• Temizleme sıvısı ve kimyasalları
kullanırken, lastik eldiven ve koruma
gözlüğü (ve/veya yüz kalkanı)
takılmalıdır.

TEHLIKE
Ekipmanın kullanımı ve bakımı sırasında olası bir kişisel yaralanmayı önlemek adına bu
önlemlere uyunuz:
• Bakım prosedürleri sırasında kullanılması • İki adet güç kablosu olan üniteler
gerekecek koruyucu ekipmanların
kendilerine ait hat devresine
neler olduğunu belirlemek üzere bir
bağlanmalıdır. Hareket ettirirken,
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Risk
temizlerken veya tamir sırasında her iki
Değerlendirmesi gerçekleştirmek
güç kablosunun da prizden çekilmesi
ekipman sahibinin sorumluluğudur.
gerekecektir.
• Bu Ekipmanın Veya Diğer Ekipmanların
• Ünitenin iç veya dış aksamını temizlerken
Yakınında Benzin Veya Diğer Yanıcı
asla yüksek basınçlı hava püskürtücü
Buharlar Veya Sıvılar Bulundurmayınız.
kullanmayınız. Paslanmaz çelik veya
Temizlik için yanıcı yağlara batırılmış
boyalı yüzeyleri temizlerken motorlu
bez veya yanıcı temizlik solüsyonu asla
temizlik ekipmanları, bulaşık teli, raspa
kullanmayınız.
veya tel fırça kullanmayınız.
• Ekipman çalıştırılırken bütün kapaklar ve • Bu ekipmanı hareket ettirirken
erişim panelleri yerleştirilmiş ve düzgün
devrilmesini önlemek en az iki kişi
bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
gereklidir.
• Yangın/elektrik çarpması riski.
• Hareket ettirildikten sonra ön tekerlerin
Tüm asgari mesafelere uyulmalıdır.
tekrar kilitlenmesi mal sahibinin veya
Havalandırma deliklerini veya açıklıklarını
operatörün sorumluluğundadır. Tekerlek
engellemeyiniz.
takılmışsa, ekipmanın ağırlığı eğimli
yüzeylerde kontrolsüz bir şekilde hareket
• Güç bağlantısının ana güç kaynağının
etmesine neden olur. İlgili yasalara uyum
kesme anahtarı kullanılarak kesilmemesi
açısından, bu ünitelerin bağlanması/
ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden
sabitlenmesi gerekecektir.
olabilir. Güç anahtarı ekipmana gelen
tüm gücü KESMEZ.
• Bu ekipmanın çalıştırılmasıyla ilgili
tehlikelerin operatörlere bildirilmesinden
• Tüm şebeke bağlantılarının ve
sahadaki amir sorumludur.
armatürlerin bakımları yetkili makamların
gerekliliklerine uygun şekilde yapılmalıdır. • Kablosu veya fişi hasarlı ekipmanları
kullanmayınız. Tüm bakımlar
• Bakım veya servis çalışması öncesinde
kalifiye bir servis şirketi tarafından
tüm şebeke (gaz, elektrik, su)
gerçekleştirilmelidir.
bağlantılarını onaylanmış uygulamalara
uygun şekilde kapatıp kilitleyiniz.

BU SAYFA KASITLI OLARAK BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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1. Bölüm
Genel Bilgiler
Model Numaraları
Bu kılavuz aşağıdaki modelleri
kapsamaktadır:
Bağımsız
Bağımsız Su Dıştan Hava
Hava
Soğutmalı
Soğutmalı
Soğutmalı
IDF0300A
IDF0300W
---IYF0300A
IYF0300W
---IYP0320A
------IDT0420A
IDT0420W
---IYT0420A
IYT0420W
---IDT0450A
IDT0450W
---IYT0450A
IYT0450W
---IDT0500A
IDT0500W
IDT0500N
IYT0500A
IYT0500W
IYT0500N
IRT0500A
IRT0500W
IDF0500N
IDP0500A
---IYF0500N
IDP0520A
------IYP0520A
------IDF0600A
IDF0600W
IDF0600N
IYF0600A
IYF0600W
IYF0600N
IDT0620A
IDT0620W
---IYT0620A
IYT0620W
---IRT0620A
------IDT0750A
IDT0750W
---IYT0750A
IYT0750W
---IRT0750A
IRT0750W
---IDF0900A
IDF0900W
IDF0900N
IYF0900A
IYF0900W
IYF0900N
IRF0900A
IRF0900W
---IDT0900A
IDT0900W
---IYT0900A
IYT0900W
---IRT0900A
IRT0900W
---IDT1200A
IDT1200W
IDT1200N
IYT1200A
IYT1200W
IYT1200N
IDT1500A
IDT1500W
IDT1500N
IYT1500A
IYT1500W
IYT1500N
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Bağımsız
Hava
Soğutmalı
IDT1900A
IYT1900A
IRT1900A

Bağımsız Su
Soğutmalı

Dıştan Hava
Soğutmalı

IDT1900W
IYT1900W
----

IDT1900N
IYT1900N
IRT1900N

QuietQube
İç Mekan Baş Kısmı
IYF0600C
IBF0620C
IBF0820C
IYF0900C
IBT1020C
IDT1200C
IYT1200C
IDF1400C
IYF1400C
IDF1800C
IYF1800C
IDF2100C
IYF2100C

QuietQube
Hava Soğutmalı
Yoğuşturma Ünitesi
CVDF0600
CVDF0900
CVDT1200
CVDF1400
CVDF1800
CVDF2100

Aksesuarlar
Buz Deflektörü
Buz makinesinin hazne üzerine kurulduğu
durumlarda bir buz deflektörü gereklidir.
Buz makinesinin dağıtıcı üzerine kurulduğu
durumlarda buz deflektörü gerekmez.
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Genel Bilgiler

1. Bölüm

Üst Hava Tahliye Takımı
Seçilmiş bazı buz makinesi modellerinde üst
hava tahliye takımı kullanılabilir. Bu takım
normalde yan panellerden tahliye edilen
sıcak havayı yukarıya doğru yönlendirmeye
yarar.

LuminIce® II
LuminIce® oluşum önleyici, buz makinesinin
yiyecek alanlarındaki havayı bir UV ampul
üzerinde sirküle eder. Bu süreç, havaya
maruz kalan tüm gıda bölgesi yüzeylerinde
sıklıkla karşılaşılan mikroorganizmaların
üremesini önler.

AuCS® Otomatik Temizlik Sistemi
Bu aksesuar, ekipman temizlik masraflarını
azaltır. AuCS® aksesuarı buz yapma
döngülerini takip ederek onarıcı temizlik
prosedürünü otomatik olarak başlatır.

Buz Makinesi Modeli
I - Indigo Modeli
IB - Buzlu İçecek

I

Model Numarası Nasıl Okunur

Y

T

1500

Buz Kübü Ebatları
R - Normal
D - Küp
Y - Yarım Küp
IB M
 odellerde
Kullanılmamaktadır
Soğutucu Akışkan
P - R290
F - R404A
T - R410

N

—

261 X

X - LuminIce
A - Alternatif Kompresör
HP - Yüksek Basınçlı Su
Regülatör Valfi
P - Hapishane Modeli
M - Deniz Modeli
V - Yer Tasarrufu
Q - Kaplanmış
Yoğuşturucu
Boş - Genel Kullanım

Gerilim
161 - 115/60/1
261 - 208-230/60/1
251 - 230/50/1
263 - 208-230/60/3
463 - 460/60/3

Nominal Üretim
Yoğuşturucu Tipi
A - Müstakil Hava Soğutmalı
W - Müstakil Su Soğutmalı
N - Uzak Hava Soğutmalı
C - CVD Hava Soğutmalı
NOT: Bu ürünlerin hermetik sızdırmazlığı sağlanmış olup ürünler florinli sera gazı R404A
veya R410A içerirler.
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2. Bölüm
Kurulum
Kurulum

Kurulum Gereksinimleri

Yerleştirme Gereksinimleri

• Buz makinesi ve hazne düz durumda
olmalıdır.
• Buz makinesi ve haznenin tahliye
boruları ayrı ayrı havalandırılmalıdır.
• Hazne tahliye borusu başlığında hava
boşluğu bulunmalıdır.
• Buz makinesi ve hazne, kurulumun
ardından kireçten arındırılmalı ve sanite
edilmelidir.
• Tahliye borusu ile buz makinesi arasında
bir bağlantı yeri ya da başka bir ayrılma
yeri olmalıdır.
Sadece QuietQube Modellerinde
• Hat seti, su borusu ve elektrik
kablolarının üstten çıkmasını sağlamak
için, buz makinesinin üst paneli teneke
makası ile kesilebilir. Sadece gerekli
olan kısmı kesiniz; arka panel üst paneli
desteklemelidir.
• Su girişi ve elektrik bağlantısı, gelecekte
erişilebilmesi için bir servis boşluğuna
sahip olmalıdır.

Buz makinesinin baş kısmı için seçilen
yer aşağıdaki kriterlere uymalıdır. Bu
kriterlerden herhangi biri karşılanamıyorsa
başka bir konum seçiniz.
• Yerleşim yeri, kapalı bir alanda olmalı,
hava ve diğer kaynaklardan gelen kirletici
maddeler içermemelidir.
• Konum ısı üreten ekipmanlara yakın veya
doğrudan güneş ışığına maruz bir nokta
olmamalıdır.
• Seçilen yerde, buz makinesinin arka
kısmında su ve tahliye borusu ile elektrik
bağlantıları için yeterli alan bulunmalıdır.
• Yerleşim yeri buz makinesinin
içindeki ve çevresindeki hava akışını
engellememelidir.

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19
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Minimum/Maksimum Sıcaklıklar
Minimum Maksimum
Model
Hava
Hava
Sıcaklığı
Sıcaklığı
Tüm Buz
2°C
43°C
Makinelerinin
35°F
110°F
Baş Kısımları
Minimum
Hava
Sıcaklığı
-29°C
-20°F

Maksimum
Hava
Sıcaklığı
49°C
120°F

QuietQube
Yoğuşturma
Üniteleri
CVDF0600
CVDF0900
CVDT1200
CVDF2100

Minimum
Hava
Sıcaklığı

Maksimum
Hava
Sıcaklığı

-29°C
-20°F

49°C
120°F

CVDF1400
CVDF1800

-29°C
-20°F

54°C
130°F

Uzak
Yoğuşturucular
Tüm Modeller

14

Buz Makinesinin Isı Geri Vermesi
Buz Makinesi
Seri
IF0300
IT0420
IT0450
IT0500
IF0500
IP0500
IP0520
IF0600
IT0620
IT0750
IF0900
IT0900
IT1200
IT1500
IT1900

Isı Geri Verme
Klima
Tepe
4600
5450
3800
6000
3800
6000
3800
6000
3800
6000
3800
6000
3800
6000
11800
13700
5400
6300
12800
13700
13000
16000
12700
14800
16200
19100
23000
27000
26100
30500

Bu bilgilere şu durumlarda
başvurabilirsiniz:
• Bağımsız, hava soğutmalı buz
makinelerinin kurulacağı yerlerde
kullanılacak klima ekipmanının
kapasitesini belirlerken.
• Bir soğutma kulesinin yükünü
belirlerken. Yükün belirlenmesinde tepe
değeri kullanınız.

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19
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Açıklık Gereksinimleri
IF0300

Bağımsız Hava Bağımsız Su
Soğutmalı
Soğutmalı

Üst/Yanlar 40 cm (16 inç) 20 cm (8 inç)
Arka
13 cm (5 inç) 13 cm (5 inç)
IT0420
IT0450
IT0500
Suyla
IF0500
Bağımsız
Soğutmalı
IP0500
Hava
ya da Uzak
IP0520
Soğutmalı
Yoğuşturuculu
IF0600
IT0620
IT0750
Üst/Yanlar 31 cm (12 inç) 20 cm (8 inç)
Arka
13 cm (5 inç) 13 cm (5 inç)
IF0900 Bağımsız Hava Bağımsız Su
IT0900
Soğutmalı
Soğutmalı
Üst/Yanlar 20 cm (8 inç) 20 cm (8 inç)
Arka
13 cm (5 inç) 13 cm (5 inç)
NOT: Üst hava tahliye takımları da, benzer
bağımsız hava soğutmalı modellerle aynı
mesafe gerekliliklerine sahiptir.

IT1200

Bağımsız Hava
Soğutmalı

Üst
Yanlar
Arka

20 cm (8 inç)
31 cm (12 inç)
13 cm (5 inç)

IT1500

Bağımsız Hava
Soğutmalı

Üst
Yanlar
Arka

31 cm (12 inç)
20 cm (8 inç)
31 cm (12 inç)

Suyla
Soğutmalı
ya da Uzak
Yoğuşturuculu
20 cm (8 inç)
20 cm (8 inç)
13 cm (5 inç)
Suyla
Soğutmalı
ya da Uzak
Yoğuşturuculu
20 cm (8 inç)
20 cm (8 inç)
13 cm (5 inç)

Suyla
Soğutmalı
IT1900
ya da Uzak
Yoğuşturuculu
Üst/Yanlar 61 cm (24 inç) 20 cm (8 inç)
Arka
31 cm (12 inç) 13 cm (5 inç)
Bağımsız Hava
Soğutmalı

QuietQube Modeli Açıklık Gereksinimleri
Model
Üst
Arka
Yanlar
IF0600C
IT0750C
13 cm 13 cm 13 cm
IF0900C
(5 inç) (5 inç) (5 inç)
IT0900C
IT1200C
IBF0620C
IBF0820C
IBT1020C
5 cm** 13 cm 20 cm**
IF1400C
(2 inç) (5 inç) (8 inç)
IF1800C
IF2100C
** Üstten/yanlardan 61 cm (24 inç) servis için
önerilmektedir

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19
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Yoğuşturma Ünitesi Açıklık Gereksinimleri
Model
Üst
Arka
Ön
CVDF0600
CVDF0900
CVDT1200
0 cm* 0 cm* 122 cm
CVDF1400
(0 inç) (0 inç) (48 inç)
CVDF1800
CVDF2100
* Üstten/yanlardan 61 cm (24 inç) servis için
önerilmektedir


İka
Eğer buz makinesi 0°C (32°F) altındaki
sıcaklıklara maruz kalacaksa korunmalıdır.
Dondurucu ısı derecelerine maruz
bırakılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamında değildir.

Hava Yönlendiricisi
Sadece Bağımsız Hava Soğutmalı
Hava soğutmalı yönlendirici,
yoğuşturucudan çıkan havanın tekrar içeri
girmesini önler. Kurmak için:
1. Yoğuşturucunun yanındaki arka panel
vidalarını çıkarınız.
2. Hava yönlendiricisindeki anahtar deliği
yuvalarını vida delikleriyle hizalayınız
ve yönlendiriciyi kaydırarak yerine
sabitleyiniz.

16

Hazne Kurulumuyla İlgili Gereklilikler
• Kurulum alanı ekipmanın ve ürünün
ağırlığını destekleyebilecek kapasitede
olmalıdır.
• Hazne üzerine kurulan bütün buz
makineleri, buz deflektörü gerektirir.
• Manitowoc haznelerde deflektör vardır
ve öne bakan buharlaştırıcı ile birlikte
kullanılırken herhangi bir modifikasyon
gerektirmezler.
• Çoklu buharlaştırıcılı buz makineleri
deflektör kiti gerektirir.
• Buz makinesini hazneye yerleştirirken
makinenin yan kenarlarını ve arkasını
haznenin yan kenarları ve arkası ile
hizalayınız.
• Çeşitli ebatlarda buz makineleri veya
büyük hazne üzerinde birden fazla buz
makinesi kullanımını mümkün kılacak
satış takımları ayrıca mevcuttur.

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19
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Hazne Kurulumu

Dağıtıcı Kurulumu

NOT: Teker takılı olarak kullanırken, ilgili
yasalara uyum açısından, bu ünitelerin
bağlanması/sabitlenmesi gerekecektir.
Döner tekerlekler ön tarafa, sabit
tekerlekler ise arka tarafa takılmalıdır.
Kurulum tamamlandıktan sonra ön tekerleri
kilitleyiniz.
1. Tahliye bağlantısındaki yivli tıpayı
çıkarınız.
2. Düzleştirme bacaklarını haznenin
tabanına vidalayınız.
3. Her bacağın ayağını olabildiğince içeri
vidalayınız.
4. Hazneyi son konumuna getiriniz.
5. Hazne kapaklarının düzgün bir şekilde
kapanması ve sızdırmazlık sağlaması
için hazneyi düzleştiriniz. Haznenin
üzerinde su terazisi kullanınız.
Haznenin düz durmasını sağlamak
için gerekirse her ayağı çevirerek
ayarlayınız.
6. Buz makinesinin kurulumunu
yapmadan önce hazne contasını
kontrol ediniz. (Manitowoc hazneler,
haznenin üst yüzeyine kapalı hücre
köpük conta yerleştirilmiş vaziyette
gelir.)
7. Makineyi kaldırmadan ve hazne
üzerine kurulumunu yapmadan önce
buz makinesindeki bütün panelleri
çıkarınız. Ön paneli, üst kapağı, sol ve
sağ panelleri çıkarınız.

Dağıtıcının üretici firması özellikle aksini
talep etmedikçe, aşağıdaki tavsiyelere
uyunuz.
• Dağıtıcı ebatlarına uyan buz
makineleri için adaptör kullanılması
gerekmemektedir.
• Deflektör gerekmemektedir.
• Su kaçaklarının ve buz makinesinin
zorlanma sırasında hareket etmesinin
önlenmesi açısından buz seviyesine
dikkat edilmesi önerilmektedir.
• Buz makinesini yerleştirirken makinenin
yan kenarlarını ve arkasını dağıtıcının yan
kenarları ve arkası ile hizalayınız.
• Bu kılavuzda yer verilen buz makinesi
kurulum talimatlarına ve -varsa- dağıtıcı
üreticisi tarafından belirtilmiş olan
kurulum gerekliliklerine uyunuz.

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19
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Elektrik Gereksinimleri
Kablo hattı ve topraklama da dâhil olmak
üzere tüm elektrik işleri yerel ve ulusal
elektrik yasa ve yönetmeliklerine uygun
olmalıdır. Aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
• Buz makinesi topraklanmalıdır.
• Her buz makinesinin baş kısmı,
yoğuşturucu veya yoğuşturma ünitesi için
ayrı birer sigorta/devre kesici (adanmış
devre) sağlanmalıdır.
• Ehil bir elektrikçi tarafından konum,
kullanılan malzemeler ve hat uzunluğuna
bağlı olarak uygun kablo boyutu
belirlenmelidir (minimum devre akım
şiddeti, kablo boyutunun seçilmesine
yardımcı olması için kullanılabilir).
nUyarı

Tüm kablolar yerel ve ulusal yasa ve
yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Gerilim
İzin verilen en yüksek gerilim değişimi, buz
makinesi başlatıldığındaki (elektrik yükü en
yüksek olduğu) anma geriliminin +%10 /
-%5’i kadardır.

Sigorta/Devre Kesici
Sabit tesisat için, tüm kutupları ayıran ve
3 mm (1/8 inç) kontak ayrımı olan ayrı bir
elektrik ayırma noktası sağlanmalıdır. Devre
kesiciler, H.A.C.R.’ye uygun olmalıdır.
Minimum Devre Akım Şiddeti
Minimum devre akım şiddeti, güç
kaynağının kablo boyutunu seçmekte
yardımcı olması için kullanılır. (Minimum
devre akım şiddeti, çalışır durumdaki buz
makinesinin akım yükü değildir.)
Kablonun boyutu (veya çapı) ayrıca konum,
kullanılan malzemeler, hat uzunluğu vb
etkenlere bağlıdır, bu nedenle ehil bir
elektrikçi tarafından belirlenmelidir.
Topraklama Hatası Devre Kesicisi
Cihazımızda GFCI/GFI devre koruması
kullanılmasını önermemekteyiz. Eğer GFCI/
GFI kullanımı kurallarda belirtilmişse sık sık
sigorta atmasına panel devre kesicilerden
daha yatkın olan bir priz yerine bir GFCI/GFI
kesici kullanınız.

nUyarı

Buz makinesi, ulusal ve yerel elektrik
yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak
topraklanmalıdır.
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Maksimum Kesici Boyutu ve Minimum Devre Akımı Tablosu
NOT: Ürün sürekli geliştirildiğinden, bu bilgiler sadece referans amaçlıdır. Elektrik verilerini
doğrulamak için lütfen buz makinesi bilgi levhasına bakınız. Model/Seri numarası
levhasında bulunan bilgiler, bu sayfada bulunan bilgilerden önceliklidir.
Hava Soğutmalı
Su Soğutmalı
Uzak Yoğuşturucu
Buz
Gerilim/ Maksimum Minimum Maksimum Minimum Maksimum Minimum
Makinesi Faz/Devir
Sigorta/
Devre
Sigorta/
Devre
Sigorta/
Devre
Devre Kesici Akımı Devre Kesici Akımı Devre Kesici Akımı
115/1/60
15
10,8
15
10,0
----IF0300 230/1/50
15
6,1
15
5,6
----230/1/60
15
6,1
15
5,7
----115/1/60
15
11,3
15
10,6
----208-230/
IT0420
15
5,5
15
5,2
----1/60
230/1/50
15
5,7
--------115/1/60
20
11,9
20
11,2
----208-230/
IT0450
15
5,6
15
5,3
----1/60
230/1/50
15
5,6
15
5,3
----13,7
115/1/60
15
11,5
15
10,8
20
¹14,8
IT0500 208-230/
15
5,1
15
4,8
----1/60
230/1/50
15
5,6
--------115/1/60
--------20
14,8
IF0500 208-230/
--------15
11,7
1/60
115/1/60
15
¹11,5
--------208-230/
IP0500
15
¹5,1
--------1/60
230/1/50
15
¹5,6
--------115/1/60
15
¹11,5
--------208-230/
IP0520
15
¹5,1
--------1/60
230/1/50
15
¹5,6
--------208-230/
11,7
15
11,1
15
10,7
15
1/60
¹8,9
IF0600
230/1/50
15
6,7
15
6,1
15
7,1

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19
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Hava Soğutmalı
Su Soğutmalı
Uzak Yoğuşturucu
Buz
Gerilim/ Maksimum Minimum Maksimum Minimum Maksimum Minimum
Makinesi Faz/Devir
Sigorta/
Devre
Sigorta/
Devre
Sigorta/
Devre
Devre Kesici Akımı Devre Kesici Akımı Devre Kesici Akımı
115/1/60
20
12,2
20
11,6
----IT0620 208-230/
15
5,9
15
5,6
----1/60
230/1/50
15
5,6
15
5,4
----208-230/
8,4
8,1
15
15
----1/60
¹8,3
¹7,9
IT0750
8,4
8,1
230/1/50
15
15
----¹6,7
¹6,5
208-230/
20
12,2
11,2
20
12,2
20
1/60
15
¹9,5
¹8,8
15
¹9,8
IF0900 208-230/
9,7
15
9,7
15
8,7
15
3/60
¹7,2
230/1/50
15
8,9
15
8,2
15
8,6
208-230/
15
9,5
15
8,8
----1/60
IT0900
230/1/50
15
10,7
15
10,1
----208-230/
11,0
20
14,2
20
13,4
15
1/60
¹10,9
IT1200 208-230/
15
8,6
15
7,9
15
9,2
3/60
230/1/50
20
14,0
20
13,3
15
11,1
208-230/
25
15,4
25
14,0
14,0
25
1/60
30
¹18,5
30
¹17,0
¹15,6
IT1500 208-230/
20
12,8
20
11,3
20
11,3
3/60
230/1/50
25
14,9
25
14,2
25
15,2
208-230/
16,5
25
17,0
30
17,9
25
1/60
¹15,0
30
¹18,5
208-230/
20
14,2
20
12,8
20
13,0
3/60
IT1900
230/1/50
25
15,8
25
15,0
25
15,3
380-460/
----15
6,1
----3/50-60

¹Alternatif kompresör - Minimum devre amperini, buz makinesinin üzerindeki model seri numarası
etiketinden doğrulayınız.
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QuietQube Baş Kısımları
Gerilim/Faz/
Buz Makinesi
Devir
115/1/60
İçecek Buzu
Modelleri
230/1/50
IB QuietQube
115/1/60
Olmayan Tüm
230/1/50
Modeller
CVD Yoğuşturma Üniteleri
Yoğuşturma
Ünitesi

Gerilim/Faz/
Devir
208-230/1/60

CVDF0600

208-230/3/60

CVDF0900

230/1/50
208-230/1/60
208-230/3/60
230/1/50
208-230/1/60

CVDT1200
CVDF1400
CVDF1800
CVDF2100

208-230/3/60
208-230/1/60
208-230/3/60
208-230/1/60
208-230/3/60
230/1/50
208-230/1/60
208-230/3/60

Maksimum Sigorta/ Minimum Devre
Devre Kesici
Akımı
15 amp
--15 amp
--15 amp
1,2
15 amp
1,0

Toplam
Amper
1,2
1,0
-----

Maksimum
Manitowoc Tarafından
Minimum
Sigorta/
Gerektirilen Minimum Kablo
Devre Akımı
Devre Kesici
Boyutu
11,6
#12 Katı Bakır İletken
15 amp
¹9,0
10,2
#12 Katı Bakır İletken
15 amp
¹6,6
15 amp
10,2
#12 Katı Bakır İletken
20 amp
11,5
#10 Katı Bakır İletken
15 amp
7,1
#12 Katı Bakır İletken
20 amp
8,7
#10 Katı Bakır İletken
25 amp
14,8
#10 Katı Bakır İletken
20 amp
¹13,3
9,3
#12 Katı Bakır İletken
15 amp
¹11,1
20 amp
14,2
#10 Katı Bakır İletken
15 amp
11,1
#12 Katı Bakır İletken
30 amp
19,2
#8 Katı Bakır İletken
20 amp
13,3
#10 Katı Bakır İletken
40 amp
25,0
#8 Katı Bakır İletken
50 amp
40,0
#6 Katı Bakır İletken
30 amp
30,0
#10 Katı Bakır İletken

¹Alternatif kompresör - Minimum devre amperini, buz makinesinin üzerindeki model seri numarası
etiketinden doğrulayınız.
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Su Temin ve Tahliye Hattı Boyutu/Bağlantıları
Konum

Su Sıcaklığı

Su Basıncı

Buz Makinesi
Buz Makinesi
Bağlantısına
Bağlantısı
Kadar Olan
Boruların Boyutu

Min. 140 kPa
Buz Yapma Suyu Min. 4,4°C (40°F)
(20 psi)
3/8 inç Dişi Boru 10 mm (3/8 inç)
Girişi
Maks. 32°C (90°F) Maks. 550 kPa
Yivli
minimum iç çap
(80 psi)
Buz Üretimi Su
1/2 inç Dişi Boru 13 mm (1/2 inç)
—
—
Tahliyesi
Yivli
minimum iç çap
Min. 140 kPa
I0300 - I1000 = 3/8 inç
Yoğuşturucu Su Min. 4,4°C (40°F)
(20 psi)
Dişi Boru Yivli
Girişi
Maks. 32°C (90°F) Maks. 1900 kPa
I1200 - I1800 = 1/2 inç
(276 psi)
Dişi Boru Yivli
Yoğuşturucu Su
1/2 inç Dişi Boru 13 mm (1/2 inç)
—
—
Tahliyesi
Yivli
minimum iç çap
3/4 inç Dişi Boru 19 mm (3/4 inç)
Hazne Tahliyesi
—
—
Yivli
minimum iç çap
Yüksek Kapasiteli
1 inç Dişi Boru
25 mm (1 inç)
Hazne Tahliyesi
Yivli
minimum iç çap
Min. = En az, Maks. = En fazla

Su Bağlantıları
• Kireç oluşumunu, filtre birikintilerini
önlemek ve klor tadını ve kokusunu
gidermek amacıyla yerel su koşulları
suyun arıtılmasını gerektirebilir.
• Buz üretimi suyu girişini sadece içme
suyuna bağlayınız.
• İçme suyu ve su soğutmalı yoğuşturucu
hatları için bir su kesme valfi takınız.

22

• Buz makinesini sıcak su kaynağına
bağlamayınız. Diğer ekipmanlara
kurulmuş olan sıcak su kısıtlayıcılarının
düzgün çalıştığından emin olunuz. (Evye
musluklarındaki, bulaşık makinelerindeki
vb. valf ve muslukları kontrol ediniz).
• Su basıncının maksimum valf basıncını
aşıyor olması durumunda bir su regülatör
valfi takınız.
• Yoğuşmayı önlemek için su ve tahliye
hatlarını yalıtınız.
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Su Beslemesi ve Tahliye Bağlantıları

Kalem
1
2

1
2
3
5

4

6

3
4
5

7

6
7
8

9

8
10

9
10

,Dikkat

Açıklama
Elektrik Girişi
Havalandırma Borusu - Minimum
Yükseklik
46 cm (18 inç)
İçilebilir Su Girişi - 3/8 inç FPT
İçilebilir Su Tahliyesi - 1/2 inç FPT
Yoğuşturucu Su Çıkışı - 1/2 inç FPT
Sadece su soğutmalı modellerde
Kullanılıyorsa Ayrı Bir Tahliye
Takınız
Yoğuşturucu Su Girişi
Bağlantı parçalarının ebatları
için bkz: “Yoğuşturucu Su Girişi”
sayfa 22
Kaide Tahliyesi - 1/2 inç CPVC
Yuva
Hazne Tahliyesi - Bağlantı
parçalarının ebatları için bkz:
“Hazne Tahliyesi” sayfa 22
Zemin Gideri - Açık ve Kapanlı
Tahliye Hattına Kapan
Koymayınız - Tahliye Hattı ile
Zemin Gideri Arasında Hava
Boşluğu Bırakınız

Su girişi valfine veya su gideri bağlantı
parçalarına ısı uygulamayınız. Bağlantı
parçası metal olmadığından ısıdan zarar
görecektir.
Bağlantı parçalarını fazla
sıkıştırmayınız. Elle sıkıştırdıktan sonra en
fazla iki tur daha sıkınız.
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HAVA BOŞLUĞU
Geri akmanın önlenmesi açısından, buz
makinesi içerisine 25 mm (1 inç)’ten geniş
bir hava boşluğu dahil edilmiştir. Bu boşluk,
NSF 12’nin geri akmanın önlenmesine ilişkin
gerekliliklerinin üzerindedir.

Bu hava boşluğu 25 mm’den (1 inç)
büyüktür

Soğutma Kulesi Uygulamaları
(Su Soğutmalı Modeller)
Su soğutma kulesi kurulumu için
buz makinesinin modifiye edilmesi
gerekmemektedir.
• Yoğuşturucudaki su basıncı 1900 kPa’yı
(276 psig) geçmemelidir.
• Yoğuşturucuya giriş sırasında 32°C
(90°F)’ı aşmamalıdır.
• Yoğuşturucudaki su akışı, dakikada
19 litreyi (5 galon) geçmemelidir.
• Yoğuşturucu su girişi ile buz makinesinin
çıkışı arasında 50 kPa (7 psi)’lık bir basınç
düşmesine müsaade ediniz.
• Yoğuşturucudan çıkan su 43°C (110°F)’ı
aşmamalıdır.
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Tahliye Bağlantıları
Tahliye suyunun geri akıp buz makinesi ve
saklama haznesine girmesini engellemek
için tahliye hatlarının kurulumu sırasında şu
kurallara uyunuz:
• Tahliye borularında her metrede 2,5 cm
(her 5 fitte 1,5 inç) düşme olmalıdır ve
engel oluşturmamalıdır.
• Zemindeki giderin kapasitesi, tüm
tahliyelerden gelen tahliye suyuna yeterli
olmalıdır.
• Ayrı hazne ve buz makinesi tahliye hatları
kullanınız. Yoğuşmayı önlemek için bu
hatları yalıtınız.
• Buz makinesi tahliye çıkışına bir T parça
takarak tahliye hattının üzerine 46 cm
(18 inç)’lik havalandırma bağlayınız.
• Giderin bağlantı noktasında yerel
yasalara uygun bir hava boşluğu
bulunmalıdır.
Tabana Yardımcı Tahliye Kurulumu
Nem oranı yüksek alanlarda nemi gidermek
için buz makinesinin tabanında bir yardımcı
tahliye hattı bulunmaktadır.
1. Buz makinesi tabanının kompresör
tarafının arkasına bakınız kapak
tapasını çıkarınız.
2. Açık sahadaki bir gidere kadar boru
çekiniz:
• 1/2 inç CPVC boru kullanınız.
• Buz makinesinin boru bağlantısının
dışına bir miktar silikon uyguladıktan
sonra boruyu buz makinesi kaidesine
sokunuz. Silikon boruyu sabitleyecek
ve su geçirmezlik sağlayacaktır.
• Boruları destekleyiniz.

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19
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Dış Yoğuşturucu ve Yoğuşturma Ünitesi Soğutma Sistemi Kurulumu

Her buz makinesi baş kısmı fabrikadan, tüm sistemin çalışması için uygun bir soğutucu
akışkanı dolumu ile sevk edilir. Buz makinesinin üzerindeki seri numarası etiketi, soğutucu
akışkan özelliklerini belirtmektedir.
15 ila 30 Metrelik (50 fit ila
QuietQube® Buz
Uzak Yoğuşturucu
Hat Seti*
100 fit) Hat Setleri için Ek
Makinesi
Soğutucu Akışkan Dolumu
IF0600C
CVDF0600
680 g - 1,5 libre
IBF0620C
RC-21
IBF0820C
CVDF0900
907 g - 2 libre
RC-31
IF0900C
RC-51
IBT1020C
907 g - 2 libre
CVDT1200
IT1200C
907 g - 2 libre
IF1400C
CVDF1400
RC-20
907 g - 2 libre
RC-30
IF1400C
CVDF1800
907 g - 2 libre
RC-50
RC-23
IF2100C
CVDF2100
RC-33
1814 g - 4 libre
RC-53
*Hat Seti
RC 21/31/51
RC 20/30/50
RC 23/33/53

Emme Hattı
16 mm
5/8 inç
19 mm
3/4 inç
19 mm
3/4 inç

Sıvı Hattı
10 mm
3/8 inç
13 mm
1/2 inç
16 mm
5/8 inç

Minimum Yalıtım Kalınlığı
13 mm (1/2 inç) Emme Hattı
7 mm (1/4 inç) Sıvı Hattı
13 mm (1/2 inç) Emme Hattı
7 mm (1/4 inç) Sıvı Hattı
13 mm (1/2 inç) Emme Hattı
7 mm (1/4 inç) Sıvı Hattı

nUyarı


Öneml

QuietQube®
Yoğuşturma
Ünitesinin
kurulumu yerleştirme için özel ekipman
kullanılmasını
gerektirebilir.
Uygun
teçhizat ve kaldırma için eğitimli ve ehil
elemanlar
gerekmektedir.
Kaldırma
bağlantılarının kullanımını sağlamak için
yoğuşturma ünitesinin köşelerinde delikler
bulunmaktadır.

Manitowoc uzak sistemler sadece komple
yeni paket olarak onaylanmakta ve
garanti kapsamına alınmaktadır. Yeni buz
makinesinin baş kısmının önceden var
olan (kullanılmış) boru ya da yoğuşturma
ünitelerine
bağlanması
durumunda
soğutma sisteminin garantisi geçerliliğini
kaybeder.
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Uzak Yoğuşturucu Modelleri
15 ila 30 Metrelik
(50 fit ila 100 fit)
Uzak
Buz
Hat Setleri için Bilgi
YoğuşMakinesi
Levhasında Belirtilen
turucu
Dolum Değerine Ek
Miktar Eklenecektir
IF0500N JCF0500
680 g - 1,5 libre
IT0500N JCT0500
680 g - 1,5 libre
IF0600N JCF0900
680 g - 1,5 libre
IF0900N JCF0900
907 g - 2 libre
IT1200N JCT1200
907 g - 2 libre
IT1500N JCT1500
907 g - 2 libre
IT1900N JCT1500
907 g - 2 libre
Hat Seti

Tahliye
Hattı

Sıvı Hattı

Model

RT
IF0500N
13 mm
7,9 mm
20/35/50
IF0600N
(1/2 inç) (5/16 inç)
R404A
IF0900N
RT
13 mm
7,9 mm IT0500N
20/35/50
(1/2 inç) (5/16 inç) IT1200N
R410A
RL
13 mm
9,5 mm IT1500N
20/35/50
(1/2 inç) (3/8 inç) IT1900N
R410A
NOT: R404A hat setlerinin koruyucu
tapaları beyaz, D410A hat setlerinin
koruyucu tapaları ise pembe renklidir.
nUyarı

Olası Kişisel Yaralanma Durumu
Buz makinesi baş kısmı, soğutucu akışkan
dolumu içermektedir. Hat setlerinin
kurulumu ve lehimlenmesi, uygun şekilde
eğitim görmüş ve EPA sertifikasına
sahip, soğutucu akışkan ile çalışmanın
tehlikelerinin farkında olan bir soğutucu
teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
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KURULUM MESAFELERININ
HESAPLANMASI
Hat Seti Uzunluğu
Maksimum boru uzunluğu 30 metredir
(100 fit).
Hat Seti Yükselme/Alçalma
Maksimum yükselme 10,7 metredir (35 fit).
Maksimum alçalma 4,5 metredir (15 fit).


İka
Eğer bir hat setinde bir yükselmeyi bir
alçalma takip ediyorsa ikinci bir yükseltme
yapılamaz. Aynı şekilde, eğer bir hat
setinde alçalma sonrası bir yükselme
oluyorsa ikinci bir alçaltma yapılamaz.
Hesaplanan Hat Seti Mesafesi
Maksimum hesaplanan mesafe 45 metredir
(150 fit).
Hat seti yükselmesinin, alçalmasının, yatay
uzantılarının (ya da bunların bileşiminin)
belirtilen en yüksek değerleri aştığında
kompresörün başlangıç ve dizayn sınırlarını
aşmış olurlar. Bu durum, kompresöre yağ
dönüşünün zayıflamasına neden olur.
Aşağıdaki hesaplamaları gerçekleştirerek
hat seti tasarımının teknik özelliklere
uyduğundan emin olunuz.
1. Ölçülen yükselmeyi aşağıdaki formüle
giriniz. 1,7 ile çarparak hesaplanan
yükselmeyi bulunuz.
2. Ölçülen alçalmayı aşağıdaki formüle
giriniz. 6,6 ile çarparak hesaplanan
alçalmayı bulunuz.
3. Ölçülen yatay mesafeyi aşağıdaki
formüle giriniz. Hesaplama gerekli
değildir.

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19
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Hesaplanan yükselme, hesaplanan
alçalma ve yatay mesafeyi toplayarak
toplam hesaplanan mesafeyi bulunuz.
Eğer bu toplam 45 metreyi (150 fit)
aşıyorsa, yoğuşturucu/yoğuşturma
ünitesini yeni bir konuma taşıyınız ve
hesaplamaları yeniden yapınız.

Maksimum Hat Seti Mesafesi Formülü
1. Adım
Ölçülen Yükselme (R) 10,7 metre (35 fit)
Maksimum	______ x 1,7 =
______ Hesaplanan Yükselme
2. Adım
Ölçülen Düşme (D) 4,5 metre (15 fit)
Maksimum	______ x 6,6 =
______ Hesaplanan Düşme
3. Adım
Ölçülen Yatay Mesafe (H) 30 metre (100 fit)
Maksimum _______ Y atay Mesafe
4. Adım
Toplam Hesaplanan Mesafe 45 metre
(150 fit) Maksimum
_______ T oplam Hesaplanan
Mesafe


İka
Soğutucu
sistemi
garantisi,
eğer
Manitowoc Buz Makinesi ve Manitowoc
CVD Yoğuşturma Ünitesi kurallarına uygun
olarak kurulmazsa geçersiz sayılacaktır.
Bu garanti ayrıca, soğutucu sisteme
Manitowoc tarafından onaylanmamış
yoğuşturucu, ısı düzenleme cihazı veya
diğer parça veya düzeneklerinin eklenmesi
durumunda da geçersiz olacaktır.

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19

UZAK YOĞUŞTURUCU MODELLERI
Adım 1 Yoğuşturucuyu Sabitleyiniz.
Yoğuşturucularda bir kenara, askı ya da
ahşap direğe bağlanmasını sağlayacak açık
delikler bulunmaktadır.
nUyarı

Buz makinesi baş kısmı, soğutucu akışkan
dolumunu içermektedir. Buz makinesinin
baş kısmında, hat setlerinin doğru kurulumu
gerçekleşene kadar kapalı kalması gereken
soğutma valfleri bulunmaktadır.
nUyarı

İlerlemeden önce buz makinesinin baş
kısmına, yoğuşturma ünitesine veya
yoğuşturucuya giden elektrik gücünün
kesilmesi gerekmektedir.
Adım 2 Soğutma Borularını Çekiniz.
Buz makinesinin baş kısmı ve yoğuşturucu
arasına soğutma boruları çekiniz.
• Çatı üstünde açıkta kalan en uzun hat
seti, toplam hat seti uzunluğunun %25’i
olabilir.
• Tüm çatı giriş işleri ehil bir kişi tarafından
gerçekleştirilmelidir.
• Ara kablosu buz makinesiyle yoğuşturucu
arasına çekilmelidir.
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Adım 3 Hat Setini Bağlayınız.
Çoğu durumda, hat seti doğru şekilde
yönlendirildiğinde, kısaltmaya gerek
kalmamaktadır. Kısaltma ya da uzatma
gerektiğinde, bu işlemi hat setini buz
makinesine ya da uzak yoğuşturucuya
bağlamadan önce yapınız. Böylece buz
makinesi veya yoğuşturucuda bulunan
soğutucu akışkan kaybı önlenir.
Hat setleri üzerinde bulunan hızlı bağlantı
parçalarında erişim valfleri bulunmaktadır.
Hat setinde oluşan buharlar için bu valfleri
kullanınız.
Hatları uzatırken ya da kısaltırken, doğru
soğutma uygulamalarını izleyiniz, nitrojen
ile arıtınız ve tüm boruları yalıtınız.
Boru boyutlarını değiştirmeyiniz. Hatları
boşaltınız ve her hatta yaklaşık 145 gram (5
oz) buhar halinde soğutucu akışkan dolumu
yükleyiniz.
1. Hat seti, yoğuşturucu ve buz
makinesindeki toz kapaklarını çıkarınız.
2. Yoğuşturucuya bağlamadan önce hızlı
bağlantı kesici kaplinler üzerindeki
yivlere soğutucu yağı uygulayınız.
3. Dişi bağlantı parçasını dikkatli bir
şekilde yoğuşturucuya veya buz
makinesine elinizle geçiriniz, ardından
kaplinleri iyice yerleşene kadar bir
anahtar ile sıkınız.
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Pirinçlerin doğru şekilde yerleşmesi
için bir çeyrek tur daha çeviriniz.
Aşağıdaki tariflere göre tork
uygulayınız:
Sıvı Hattı
Tahliye Hattı
13,5 - 16,2 N•m
47,5 - 61,0 N•m
10 - 12 ft lbs
35 - 45 ft lbs

5.

Tüm bağlantı parçalarını ve valfleri
sızıntılara karşı kontrol ediniz, yeniden
takınız ve kapakları sıkıştırınız.
6. Yoğuşturucunun fan motoruna enerji
beslemesi yapmak ve beslenen enerjiyi
kesmek için karşılıklı bağlantılı hat
gerilimi kablolaması kullanılır. Uzak
yoğuşturucu gerilimi buz makinesinin
baş kısmının gerilimine uygundur.
Karşılıklı Bağlantılı Kablo Bağlantıları
Buz Makinesi
Uzak Yoğuşturucu
F1
L1
F2
L2
Uzak yoğuşturuculu modeller için kurulum
bitmiştir. Başlatma prosedürü için
sayfa 32’e bakınız.
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QUIETQUBE MODELLER
Adım 1 Yoğuşturucu Ünitesini Sabitleyiniz.
Yoğuşturucu ünitesinde, bir kenara, askı ya
da ahşap direğe bağlanmasını sağlayacak
açık delikler bulunmaktadır.
Adım 2 Soğutma Borularını Çekiniz.
Buz makinesinin baş kısmı ve yoğuşturucu
ya da CVD yoğuşturma ünitesi arasına
soğutma boruları çekiniz.
• Yükselme 6 metreden (20 fit) fazla ise bir
emme hattı yağ tutucu gereklidir.
• Hat setinde sadece bir tutucuya izin
verilmektedir.
• Hat setini sarmayınız, gerekirse hat setini
kısaltınız.
Manitowoc S Şekilli Tutucu Takımı
S Şekilli
Tutucu
Boru
Model
Takım
Boyutu
Numarası
IBF0620C
IBF0820C
16 mm
IBT1020C
K00172
5/8 inç
IF0600C IF0900C
IT1200C
IF1400C IF1800C
19 mm
K00166
IF2100C
3/4 inç
• Soğutma sisteminin açık havaya maruz
bırakılma süresi en fazla 15 dakikadır.
• Lehim yapılırken hat setini kuru nitrojen
ile arıtın.
• Buz makinesi üzerindeki hat seti kapatma
valfleri kapalı kalmalı ve lehim sırasında
oluşan ısıdan korunmalıdır.
• Yoğuşturma ünitesi 50/50 nitrojen/
helyum karışımı ile gönderilmektedir.
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LEHİM YAPILIRKEN
VALFLER KAPALI
KALMALI VE ISIDAN
KORUNMALIDIR
(NEMLİ BİR BEZ İLE
SARINIZ)

Adım 3 Basınç Testi ve Hat Seti ile CVD
Yoğuşturma Ünitesini Boşaltma.
• Hat setinin kapatma valfleri, basınç testi
ve boşaltma tamamlanana kadar kapalı
kalmalıdır.
• Manifold ölçü seti hortumlarını
çıkarmaya gerek kalmadan valf
göbeklerinin çıkarılmasını ve takılmasını
mümkün kılan valf göbeği çıkartma
aletleri, boşaltım süresini azalttığı için
önerilmektedir.
• 150 kPa’da (1000 psi) en az 15 dakika
basınç testi yapılır.
• En düşük boşaltım seviyesi 500
mikrondur.
1000 kPa’lık (150 psi) kuru nitrojen
ile hat setlerini ve CVD Yoğuşturma
Ünitesi’ni basınç testine tabi tutunuz.
Buz makinesinin baş kısmının arkasında
bulunan hat seti kapatma valflerinden ya da
CVD Yoğuşturucu Ünitede bulunan erişim
valflerinden nitrojen ekleyiniz. Basınç testini
tamamlayınız, hiçbir sızıntı olmadığından
emin olunuz ve vakum pompasını
bağlamadan önce sistemdeki tüm nitrojeni
temizleyiniz. Vakum pompasını bağlayarak
sistemi 500 mikron olacak şekilde tahliye
ediniz.
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YOĞUŞTURMA ÜNİTESİ SCHRADER
VALFLERİNDEKİ BAĞLANTILARI
DEĞİŞTİRİNİZ

YOĞUŞTURUCU

ÇEKVALF

Adım 4 Hat Seti ve Alıcı için Valfleri Açınız.
Valfler açıldığında soğutucu akışkanın
aktığını duyamayacaksınız. Soğutucu
akışkan, buz makinesi çalıştırılıp solenoid
valf açılana kadar akmayacaktır.
• Tüm valf kapakları yeniden takılmalı,
sıkıştırılmalı ve hiçbir soğutucu akışkan
sızıntısının olmadığından emin olmak için
kontrol edilmelidir.
• Tüm valfler saat yönünün tersine
çevrilerek açılır. Emme ve sıvı
hatlarındaki kapatma valflerini açınız.

MANİFOLD AYAR SETİNİ VEYA HER
İKİ UCUNDA GÖBEK BASTIRICILAR
BULUNAN HORTUMU BAĞLAYINIZ

HAT SETİ BAĞLANTI
KONUMU

ALYAN ANAHTAR KULLANARAK
SIVI VE EMME HATLARININ
KAPATMA VALFLERİNİ AÇINIZ
(SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE
DÖNDÜREREK)

QuietQube Modeller

VAKUM POMPASINI
HAT SERİNİN KAPATMA
VALFLERİNE BAĞLAYINIZ
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ALYAN ANAHTAR
KULLANARAK SIVI VE
EMME HATLARININ
KAPATMA VALFLERİNİ
AÇINIZ (SAAT
YÖNÜNÜN TERSİNE
DÖNDÜREREK)

İçecek Buzu Modelleri

ALYAN ANAHTAR
KULLANARAK SIVI VE EMME
HATLARININ KAPATMA
VALFLERİNİ AÇINIZ (SAAT
YÖNÜNÜN TERSİNE
DÖNDÜREREK)

IF1400C/IF1800C/IF2100C

Adım 5 Soğutma Sisteminde Sızıntı
Kontrolü Yapınız.
A. Elektrik bağlantısını buz makinesi
baş kısmına yapın - CVD
yoğuşturma ünitesine elektrik
bağlantısı yapmayınız.
B. Güç düğmesine basınız ve
basınçları eşitlemek için buz
makinesine 60 saniye boyunca güç
veriniz.
C. Buz makinesi baş kısmına giden
elektriği kesiniz.
D. Baş kısmındaki ve yoğuşturma
ünitesindeki hat seti bağlantılarını,
S şekilli tutucu ve tüm fabrika
birleşim yerlerini sızıntılara karşı
kontrol ediniz.
E. CVD yoğuşturma ünitesine güç
veriniz ve sistemin pompalama
yapmasını sağlayınız.
Adım 6 Yalıtım Gereksinimleri.
• Yoğuşmayı önlemek için, kapatma valfi
da dahil olmak üzere tüm emme hattı
yalıtılmalıdır.
• Tüm yalıtım hava geçirmez olmalıdır ve
iki taraftan da sızdırmazlık sağlanmalıdır.


İka
Emme, tahliye ve alıcı servis valflerini
açtıktan sonra, buz makinesi dondurma
devrine başlayana ve solenoid valflere
enerji verilene kadar soğutucu akışkan
basıncı saptanamayacaktır.
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Aşağıdaki yalıtım değerleri, 32°C (90°F)
ortam sıcaklığı ve %90 bağıl nemde
yoğuşmayı engellemektedir. Eğer daha
yüksek nem olması bekleniyorsa yalıtım
kalınlığını arttırınız:
Emme
Minimum Yalıtım
Sıvı Hattı
Hattı
Kalınlığı
19 mm
13 mm
Emme Hattı (3/4 inç) (1/2 inç)
13 mm (1/2 inç)
Sıvı Hattı 16 mm
10 mm
7
mm
(1/4 inç)
(5/8 inç) (3/8 inç)
Emme Hattı 19 mm
16 mm
19 mm (3/4 inç)
(3/4 inç) (5/8 inç)
Sıvı Hattı 7 mm (1/4 inç)
Adım 7 Emme Kapatma Valfinin Yalıtımı.
Emme kapatma valfi yalıtımı, su bölmesine
yapıştırılmış plastik torba içinde bulunur.
Adım 8 Sadece Buzlu İçecek Modelleri.
Termostat probunun nakliye kısmından buz
üretim konumuna ayrılması gerekir.
• Hazne termostat probu, buz temasını
ve doğru çalışmayı sağlamak için aşağı
doğru yerleştirilmelidir.
• Prob kablosunun su bölmesine engel
oluşturmadığını doğrulayınız.
• Kontrol önceden ayarlanmıştır ve
programlanmasına gerek yoktur.
1. Kelebek vidalı güvenlik probunu
gevşetiniz.
2. Probu, yataydan dikey pozisyona
getiriniz.
3. Probu sağlamlaştırmak için kelebek
vidayı sıkıştırınız.
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Buz Makinesini Çalıştırma
Buz makinesini çalıştırmak ve Çalışma
Denetimlerini tamamlamak ürün sahibinin/
operatörün sorumluluğudur.
Bu kılavuzda ana hatlarıyla tanımlanan ayar
ve bakım prosedürleri garanti kapsamında
değildir.
BUZ KALINLIK PROBU NAKLIYE
DESTEKLERINI ÇIKARIN
Buz makinesini çalıştırmaya başlamadan
önce nakliye desteklerini çıkarıp atınız.

Adım 1 Buz makinesinin programlanması
gerekiyor, ayrıntılar için “Ayar Sihirbazı”
sayfa 39 bölümünü okuyunuz.
Adım 2 “Kireç Çözme ve Sanitasyon”
sayfa 45 bölümüne bakarak buz
makinesini ve hazneyi operasyona almadan
önce sanite ediniz.
Adım 3 Ayrıntılar için “Buz Üretim Sırası”
sayfa 41 bölümünü inceleyiniz.
MINIMUM/MAKSIMUM KÜTLE
AĞIRLIĞI
Buz kalınlığını doğru buz köprüsü kalınlığı
ve “Minimum/Maksimum Kütle Ağırlığı”
sayfa 43 elde edilecek şekilde ayarlayınız.
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Garanti
Garanti bilgileri için şu adresi ziyaret ediniz:
www.manitowocice.com/Service/Warranty
• Garanti Kapsamıyla İlgili Bilgiler
• Garanti Kaydı
• Garanti Doğrulaması
Garanti, yeni buz makinenizin kurulumunun
yapıldığı günden başlar.
GARANTI KAYDI
Garanti kaydı işleminin tamamlanması,
yatırımınızı korumanın hızlı ve kolay bir
yoludur.
QR kodunu akıllı cihazınızla tarayarak veya
bağlantıyı internet tarayıcınızda açarak
garanti kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

WWW.MANITOWOCICE.COM/SERVICE/WARRANTY#WARRANTY-REGISTRATION

Ürününüzü kaydettirerek garanti kapsamını
kesinleştirmiş ve garanti kapsamında
yapılacak işlemlerde karşılaşılması
muhtemel sorunları ortadan kaldırmış
olursunuz.

Kurulum

Dış Buz Makinesinin Manitowoc
Dışındaki Üreticiler Tarafından
Üretilmiş Çok Devreli
Yoğuşturucularla Kullanımı
Garanti
Dış buz makinesinin kurulumunun dış
kullanım tasarım özelliklerine uygun şekilde
yapılmadığı durumlarda, otuz altı (36) ay
değişim işçilik garantisi de dahil altmış (60)
aylık kompresör garantisi geçersiz olacaktır.
Aşağıdaki garanti, kurulumu ve/veya bakımı
Manitowoc Ice’ın sağlamış olduğu teknik
talimatlara uygun şekilde yapılmayan
buz makineleri için geçerli olmayacaktır.
Performans satış özelliklerinden farklılık
arzedebilir. ARI belgeli standart ölçüm
değerleri sadece Manitowoc tarafından
üretilmiş olan dış yoğuşturucu ile birlikte
kullanıldığında geçerlidir.
Yoğuşturucu tasarımının teknik özelliklere
uygun olması durumunda Manitowoc’un
tek onayı, sistemin tam garanti kapsamının
Manitowoc tarafından üretilmiş bölümünü
de kapsayacak şekilde genişletilmesi
içindir. Manitowoc yoğuşturucuyu
buz makinesiyle birlikte çalıştırıp test
etmediğinde, Manitowoc yoğuşturucuyu
doğruluyor, tavsiye ediyor veya onaylıyor
kabul edilmeyecek olup, yoğuşturucunun
performansından veya güvenilirliğinden de
sorumlu tutulmayacaktır.


Öneml
Manitowoc sadece eksiksiz, yeni ve
kullanılmamış dış paketleri garanti eder.
Yeni buz makinesi için garantimiz hükümleri
kapsamında garanti veriyor olmamız
nedeniyle mevcut (kullanılmış) boru ve
yoğuşturucuların kullanımı yasaktır.
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Kurulum
Tasarım ve Patlama Basıncı
Tasarım Basıncı 4137 kPa - 600 psig
Patlama Basıncı 17237 kPa - 2500 psig
Baş Basıncı Kumanda Valfi
Boşaltma basıncını sabit tutmaya çalışmak
için fan çevrim kumandasını kullanmayınız.
Bu kompresör arızasıyla sonuçlanabilir.
Manitowoc Buz Makinesine bağlanmış olan
uzak yoğuşturucu varsa, üzerinde OEM
baş basınç kumanda valfi takılı olmalıdır.
Manitowoc “rafta hazır”, ikame baş basınç
kumanda valflerini kabul etmeyecektir.
Fan Motoru
Tüm buz makinesi dondurma döngüsü
boyunca yoğuşturucu fanı çalışıyor
olmalıdır (fan döngüsü kontrolü sırasında
döngü çalıştırmayınız). Buz makinesinin,
Manitowoc yoğuşturucu ile kullanılan
bir yoğuşturucu fan motoru devresi
bulunmaktadır. Doğru zamanda açılmasını
sağlamak adına, birden fazla devreli
yoğuşturucuda yoğuşturucu fanını/
fanlarını kumanda etmek için bu devrenin
kullanılması önerilir. Buz makinesinin
seri numarasının yazılı olduğu etikette
belirtilmiş olan fan motoru devresi ölçülen
amper değerini aşmayınız.
İç Yoğuşturucu Hacmi
Çok devreli yoğuşturucunun iç hacmi
Manitowoc tarafından kullanılan iç
hacimden düşük veya fazla olmamalıdır. İç
hacmi aşıp da bunu telafi etmek için dolum
eklemeyiniz; bu kompresör arızasına neden
olur.
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Model
IT0500N
IF0500N
IF0600N
IF0900N
IT1200N
IT1500N
IT1900N
Isı Geri Verme
Model
IF0500N
IT0500N
IF0600N
IF0900N
IT1200N
IT1500N
IT1900N

Minimum
cm3 (ft3)
566
(0,020)

Maksimum
cm3 (ft3)
850
(0,030)

1274
(0,045)

1699
(0,060)

2407
(0,085)

2973
(0,105)

Tepe
6900
6900
13900
16000
24500
27000
30500

Ortalama
6100
6100
9000
13000
20700
23000
26100

Soğutucu Akışkan Dolumu
Soğutucu akışkan miktarı buz makinesi
modeli/seri etiketinde listelenmiştir. Uzak
yoğuşturucular ve hat setleri sadece buğu
dolumu içerirler.
Model
Miktar
Tip
IF0500N
2,72 kg (6,0 libre)
R404A
IT0500N
2,72 kg (6,0 libre)
R410A
IF0600N
2,95 kg (6,5 libre)
R404A
IF0900N
3,18 kg (7 libre)
R404A
IT1200N
3,40 kg (7,5 libre)
R410A
IT1500N
3,63 kg (8,0 libre)
R410A
IT1900N
3,63 kg (8,0 libre)
R410A
Bu şemadaki bilgilerden ziyade, model/seri no
levhasındaki bilgiler dikkate alınmalıdır.
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Kurulum

Hızlı Bağlantı Bağlantı Parçaları
Buz makinesi ve hat setleri hızlı bağlantı
tipi bağlantı parçalarına sahiptirler. Çok
devreli yoğuşturucuya birbirine uyumlu
hızlı bağlantı tipi bağlantı parçaları takılması
(bunlar Manitowoc Distribütörlerinden
alınabilir K00129) ve buz makinesinin veya
hat setinin yoğuşturucuya bağlanmasından
önce yoğuşturucuya gereğine uygun bir
soğutucu akışkandan 150 ml (5 oz) “tutma”
dolumu konulması tavsiye olunur.

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19
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Kurulum

2. Bölüm

BU SAYFA KASITLI OLARAK BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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Çalıştırma
Kilitle/Kilit Aç Ekranı
Güç Tuşu

Temizleme Tuşu

11/18/2018

Alarm Simgesi

Ekran Kilitli veya
Kilidi Açık

10:42 AM

3

S

LuminIce

MAKING ICE

Uyarı Simgesi

3

Menü Simgesi

i

Servis Bulucu
Bilgi

Dokunmatik Tuş Takımı Özellikleri
Indigo® NXT kontrol panosu bir dizi basınç
duyarlı tuş ile etkileşimli bir gösterim
paneline sahiptir.
Tuşlar
Güç Tuşu: Buz makinesinin Aç/Kapa
fonksiyonlarının kullanılmasını sağlar.
Kilitle/Kilit Aç Butonu: Dokunmatik
ekranda gezinilmesini sağlar veya önler.
Temizleme Butonu: Temizleme döngüsünü
başlatır. Ayrıntılar için 4. Bölüm‘ü
inceleyiniz.

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19

Dokunmatik Ekran
Giriş ekranı buz makinesi durumunun,
alarmların ve uyarıların görülebilmesini
sağlar. Dokunmatik ekranda gezinti
sayesinde menü öğelerine, makine
bilgilerine, ayarlara ve olay kayıtlarına
ulaşabilirsiniz. Ayarlar ve Enerji Tasarrufu
ayarları yapılabildiği gibi servis ve sorun
giderme bilgilerine erişilebilir.
NOT: Dokunmatik ekran sadece parmak
uçlarıyla kullanılacaktır.
Simgeler: Durum bildirisimi sağlar ve
simgeye basılmasıyla gezinme imkanı sunar.
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GIRIŞ EKRANI SIMGELERININ AÇIKLAMALARI
Simge
Açıklama
Ana Ekran
Ekranın orta kısmında buz makinesinin o anki durumu görüntülenir - Making
ice (buz yapılıyor), bin full (hazne dolu), program mode (program modu)
veya machine off (makine kapalı) gibi
Alarm
3

Mesaj
3

Menü

Bir dizi mesajla birlikte alarm simgesi. Bu simgeye basıldığında alarm kaydı
görüntülenir ve alarmlar görüntülenip sıfırlanabilir
Bir dizi mesajla birlikte bildirim simgesi. Bu simgeye basıldığında düzenli
bakım hatırlatma ekranı görüntülenir ve hatırlatmalar görüntülenip
sıfırlanabilir
Menü simgesi sizi ana menüye geri döndürecektir

Bilgi

i

Servis
Bulucu

Kilitle/Kilit
Aç

Bilgiler simgesi modeli ve seri numarasını, kurulum tarihini ve buz
makinesine özel diğer bazı bilgileri görebilmenizi sağlar
Bölgenizdeki servis desteğinin iletişim bilgilerini görüntüler - Varsayılan
olarak Manitowoc Ice internet sitesi servis bulucusu kullanılmaktadır

Ekran kilidinin açık mı kapalı mı olduğunu gösterir

LuminIce

Sadece bir LuminIce® II aksesuarı bağlanmışsa görüntülenir.
Mavi S - Normal çalışma
S
Kırımızı S - Ampulü değiştirin
Kırmızı/Mavi dönüşümlü - Takılı olan ampul yanlış tipte
Performans Özellikleri

NOT: Performans istatistikleri, makinenin 32 °C (90 °F) ortam, 21 °C (70 °F) su sıcaklığındaki kurulumu
esas alınarak hesaplanmıştır. Fiiliyattaki istatistikler, sizin çalıştırma koşullarınıza bağlı olarak değişiklik arz
edebilir.
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Ayar Sihirbazı
Bir seçim yapıldığında ekranlar otomatik
olarak ilerleyecektir. Alternatif olarak bir
ekran ileri gitmek için sağ okuna, bir ekran
geri gitmek içinse sol okuna basabilirsiniz.
Tüm ayarlara sihirbaz kullanmaksızın, menü
ekranı üzerinden de erişilebilir.
Ayar
Aç/Kapa
tuşuna
basınız

Açıklama
Aç/Kapa tuşu buz yapma
işlemini başlatmak ve
durdurmak için kullanılır.
Sadece model numarasının
otomatik olarak
Model
belirlenemediği durumlarda
Numarasını
görüntülenir. Model
Giriniz
belirlenmedikçe buz makinesi
çalışmaya başlamayacaktır.
Varsayılan değer İngilizce’dir.
Dil Seçiniz
Farklı bir dil seçmek için
ekranı aşağı kaydırınız.
Ayar sihirbazı buz makinesinin
Ayar
programlanmasına kılavuzluk
Sihirbazı
eder.
Buz Seviye Sensörü,
Aksesuar
LuminIce II ve/veya AuCS
Algılama
takılı olup olmadığını algılar.
Tik işareti = evet - X = hayır
Sadece ayar özelliklerinin
bir USB sürücüye aktarıldığı
USB Ayarı
zamanlarda kullanılır. Bu
ekranı sağ oka basarak
atlayabilirsiniz.
Ay/Gün/Yıl veya Gün/Ay/Yıl
Tarih ve Saat
seçiniz.
Biçimlerini
12 saatlik veya 24 saatlik saat
Yapılandırın
biçimi seçiniz.
Saati
Okları kullanarak yerel saati
Ayarlayınız
ayarlayınız.
Okları kullanarak
Tarihi
bulunduğunuz konum için
Ayarlayınız
tarihi ayarlayınız.
Parça No: TUC168 Rev 06 6/19
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Ayar

Açıklama
Standart veya metrik olarak
Birimler
seçiniz.
Normal çalışma sırasındaki
Parlaklık
ekran parlaklığını ayarlayınız.
Buz makinesinin çalışacağı
Buz
saatleri programlayabilir veya
Programı
sağ okuna basarak bu ayarı
atlayabilirsiniz.
Kireç çözme veya sanitasyon
Temizlik
hatırlatmasını ayarlayabilir
Hatırlatması
veya sağ oka basarak bu
işlemi atlayabilirsiniz.
IAuCS
Bu aksesuarın takılı olduğu
Sadece
durumlarda, çalışma sıklığını
algılanmışsa
ayarlayabilirsiniz.
Hava Filtresi
Müstakil hava soğutmalı
Sadece hava
modellerde ON (Açık) olarak
soğutmalı
ayarlayınız.
modellerde
Fabrika ayarı
veya
Ters osmoz sistemler için
daha az su kullan
Su Kullanımı
veya
Filtre edilmemiş suyun
berraklığını arttırmak için
daha fazla su kullan.
Yes (Evet) veya No (Hayır)
Su Filtresi
olarak seçiniz.
LuminIce II
12 aylık hatırlatıcı otomatik
Sadece
olarak ayarlanır.
algılanmışsa
Buz Seviye
Sensörün sevkiyat
Sensörü
konumundan alınıp çalışma
Sadece
konumuna getirilmesine dair
algılanmışsa
hatırlatma.
Giriş ekranına geri
Sihirbaz
dönebilmek için sağ ok
Tamamlandı
tuşuna veya giriş ekranı
simgesine basınız.
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Menü Ekranında Gezinme
Main Menu (Ana Menü) ekranına erişebilmek için Giriş Ekranı’ndan SETTINGS (AYARLAR)
simgesini seçiniz.
Enerji

Servis

Ayarlar

Varsayılanlara Sıfırla

Buz Programı

Veri

Dil

Ayar Sihirbazını
Zorunlu Kıl

Su Kullanımı

Alarm Kaydı

Hatırlatıcılar

Mevcut Ayarları
Yedekle

İstatistikler

Elle Ürün Toplama

Saat ve Tarih

Fabrika Ayarlarına
Sıfırla

Kontrol Panosu
Değişim Tarihi

Birimler

Tanılar

Parlaklık

İletişim Bilgisi

USB

USB

*AuCS

*AuCS
*AuCS Pompasını
Hazırla
*Sadece bu opsiyonel aksesuarın bağlı olduğu durumlarda görüntülenir

40

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19

3. Bölüm
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Buz Üretim Sırası

Kontrol Panosu Zamanlayıcıları

Buz makinesi çalıştırılmadan önce
güç tuşuna basılmış ve su bölmesi/
buz damperleri buharlaştırıcı üzerine
yerleştirilmiş olmalıdır.

Kontrol panosunda bulunan, ayarlanması
mümkün olmayan zamanlayıcılar şunlardır:
• 100 dondurma ve boşaltma
döngüsünden sonra, buz makinesi
kontrol panosu kendi kurulum tarihini
ayarlayacaktır.
• Ürün boşaltma döngüsünün
başlatılmasından önce, buz makinesi 6
dakika süreyle dondurma döngüsüne
kilitlenir.
• Maksimum dondurma süresi 35
dakikadır ve bu süre dolduğunda kontrol
panosu otomatik olarak ürün boşaltma
döngüsü başlatır.
• Maksimum toplama süresi 7 dakikadır;
kontrol panosu bir sulu çözdürme
döngüsü gerçekleştirerek buz makinesini
otomatik olarak dondurma döngüsüne
geri çevirir.

Su Boşaltma Döngüsü
Buz makinesi, içerisinde kalan suyu su geçişi
içerisinden tahliyeye boşaltır.
Ön Soğutma Döngüsü
Soğutma sistemi, buharlaştırıcıyı
buharlaştırıcı üzerinden su akışı
başlamadan önce soğutur.
Dondurma Döngüsü
Buharlaştırıcı ve soğutucu sistem içerisinde
akan su, buharlaştırıcıyı soğutmaktadır.
Buharlaştırıcı üzerinde buz birikir ve
dondurma döngüsü, buz kalınlığı probu
bir buz tabakasının oluştuğunu fark edene
kadar devam eder. Buz kalınlığı probu,
kontrol panosuna ürünleri toplaması için bir
sinyal gönderir.
Ürün Boşaltma Döngüsü
Soğutucu gaz buharlaştırıcıyı ısıtırken,
kalan su tahliyeden boşaltılır. Buharlaştırıcı
ısındığında, tabaka halindeki buz küpleri
buharlaştırıcıdan kayarak depolama
haznesine dolar. Eğer bütün buzlar su
bölmesi (veya buz damperine) düşerse,
buz makinesi yeni bir dondurma döngüsü
başlatır.
Kapalı Döngü
Eğer su bölmesi ya da buz damperi, buz
küpleri tarafından açık bırakılırsa, buz
makinesi kapanır. Su bölmesi ya da buz
damperi kapanırsa, buz makinesi su
arındırma kısmından başlayan yeni bir
döngü başlar.

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19

Servis Hataları
Servis Hataları, üç devirden sonra kontrol
panosu tarafından saklanır ve gösterilirler.
Buz makinesini durdurmak için gereken
döngü sayısı her bir Servis Hatasına bağlı
olarak farklılık arzeder.
• Uzun Donma Döngüsü – Dondurma
süresi 35 dakikaya ulaşırsa, kumanda
paneli otomatik olarak bir ürün boşaltma
döngüsü başlatır. Eğer art arda 6 adet
35 dakikalık dondurma devri olursa buz
makinesi durur.
• Uzun Boşaltma Döngüsü – Eğer buz
toplama süresi 7 dakikaya ulaşırsa
kontrol panosu buz makinesini otomatik
olarak dondurma devrine geri çevirir.
Eğer art arda 3 adet uzun ürün boşaltma
devri olursa buz makinesi durur.
E01 veya E02 şeklinde bir Servis Hatası
uyarısı alırsanız 5. Bölüm‘i inceleyiniz.
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Güvenli Çalışma Modu
Eğer buz kalınlığı probu ve/veya su seviyesi
probu sensörleri bozulursa buz makinesinin
72 saate kadar çalışmasına izin verir.
• Kontrol panosu güvenli modu
başlattığında, son kullanıcıyı bir üretim
hatası olduğu konusunda uyarmak üzere
ekranda yanıp sönen bir alarm bulunur.
• Kontrol panosu güvenli modu otomatik
olarak başlatır ve görüntüler. Eğer
girdilerden normal sinyal alınırsa,
kontrol otomatik olarak güvenli moddan
çıkacaktır.
• 72 saat sonunda kontrol panosu bekleme
moduna geçer ve kapanır.
NOT: Kontrol panosu güvenli
modu otomatik olarak başlatır ve
görüntüler. Döngülerin hiçbiri başarıyla
tamamlanamadıysa buz makinesi
kapanacaktır.

3. Bölüm
Sulu Çözdürme Döngüsü
Damperin/perdenin 7 dakikalık toplama
döngüsü içerisinde açılmaması durumunda
aşağıdaki sulu çözdürme döngüsü
gerçekleşir:
• 7 dakika - Kompresör, toplama solenoid
valfi ve tahliye valfi devreden çıkar.
1. Su giriş valfi devrede kalır ve su giriş
valfi, yüksek su seviyesi şamandırasına
su temas edinceye kadar devreye girer.
2. Buharlaştırıcıdan su sirküle edilir.
3. Yaklaşık 1 saat süreyle, su sirküle
edilir, boşaltılır ve yüksek su seviyesi
şamandırasına kadar tekrar doldurulur.
• Çözdürme döngüsünün sonunda buz
makinesi bir dondurma döngüsüne daha
başlar (yaklaşık 1 ila 1,75 saat süreyle).

Water Assist Harvest (Su Destekli Toplama)
Damperin/perdenin 3,5 dakika içerisinde
açılmaması durumunda aşağıdakiler
gerçekleşir:
• 3,5 dakika - Su giriş valfi devreye girer
ve yüksek su seviyesi şamandırasına su
temas edinceye kadar devrede kalır.
• 4 dakika - Su pompası devreye girer.
• 6,5 ila 7 dakika - Su tahliye valfi devreye
girer.
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Minimum/Maksimum Kütle Ağırlığı

Buz Kalınlığı Kontrolü

Buz kalınlığını şemadaki özelliklere uygun
olacak şekilde ayarlayınız.
Döngü
Döngü
Başına
Başına
Minimum Maksimum
Model
Buz Ağırlığı Buz Ağırlığı
libre
libre
Gram
Gram
2,40 libre
2,80 libre
IF0300
1089 gram 1270 gram
IT0420 IT0450
3,40 libre
3,90 libre
IP0520
1542 gram 1769 gram
IT0620C
IT0500 IF0500 4,60 libre
5,20 libre
IP0500
2087 gram 2359 gram
4,12 libre
4,75 libre
IF0600 IT0750
1869 gram 2155 gram
5,75 libre
6,50 libre
IBF0820C
2608 gram 2948 gram
6,20 libre
7,20 libre
IF0900 IT0900
2812 gram 3266 gram
IT1200
7,50 libre
8,20 libre
IBT1020C
3402 gram 3719 gram
12,00 libre 14,00 libre
IF1400C
5443 gram 6350 gram
13,20 libre 14,80 libre
IT1500
4649 gram 5216 gram
15,5 libre
16,75 libre
IF1800C
7031 gram 7598 gram
13,20 libre 14,80 libre
IT1900
5987 gram 6713 gram
16,00 libre 17,25 libre
IF2100C
7257 gram 7824 gram

Bir üretim döngüsünden sonra, buz saklama
haznesindeki buz küplerini kontrol ediniz.
Buz kalınlığı probu, 3 mm’lik (1/8 inç)
buz köprüsü kalınlığı elde edilmek üzere
fabrikada ayarlanmıştır.
NOT: Bu kontrolü gerçekleştirirken su
bölmesinin yerinde olduğundan emin
olunuz. Böylece, suyun su oluklarından
sıçraması önlenmiş olur.
1. Küplere bağlı olan köprüleri kontrol
ediniz. Yaklaşık 3 mm (1/8 inç)
kalınlığında olmalıdır.
2. Eğer ayarlama gerekiyorsa buz kalınlığı
probunun ayar vidasını saat yönünde
çevirerek köprü kalınlığını yükseltiniz,
saat yönünün tersine çevirerek de
azaltınız. Başlangıç noktası olarak buz
kalınlığı probu ile buharlaştırıcı arasında
7 mm (9/32 inç) boşluk bırakınız, sonra
3 mm (1/8 inç) köprü kalınlığı elde
edecek şekilde ayarlayınız.
NOT: Bir turun üçte biri oranında
çevirirseniz, buz kalınlığı yaklaşık 1,5 mm
(1/16 inç) değişecektir.


Öneml

Rutin ayar ve bakım prosedürleri garanti
kapsamında değildir.
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Çalıştırma

3 mm (1/8 inç)
BUZ KÖPRÜSÜ
KALINLIĞI

3. Bölüm
AYAR
VİDASI

BAŞLANGIÇ BOŞLUĞUNU
AYARLAMAK İÇİN PROB
İLE BUHARLAŞTIRICI
ARASINA 7 mm
(9/32 inç)’lik BİR MATKAP
UCU YERLEŞTİRİNİZ

Buz kalınlığı probu kablosunun probun
hareketini önlemediğinden emin olunuz.

̇
̇ su
Ters osmoz veya deiyoni
ze
kullanımı
Toplam çözünmüş katı madde içeriği
düşük (düşük TDS), su seviye probunun
hassasiyeti, bağlantının bir pim yana
kaydırılmasıyla arttırılabilir.
Elektronik Kumanda Paneli şemasında
bağlantı, sol ve orta pimlere takılı şekilde
gösterilmektedir. Bağlantı konumunun
orta ve sağ pimlere takılı olacak şekilde
değiştirilmesi ve “Ters ozmozla daha az
su kullan” (Use less water with reverse
osmosis) ters osmoz menü seçeneğinin
(Ayarlar/Enerji/Su Kullanımı/Ters ozmozla
daha az su kullan [Settings/Energy/Water
Usage/Use Less Water With Reverse
Osmosis]) seçilmesiyle, su seviyesi
probunun hassasiyet derecesi artacaktır.

Sol ve orta pimlere takılı olan
bağlantıyı orta ve sağ pimlere
takılı olacak şekilde kaydırınız
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Kireç Çözme ve Sanitasyon
Genel
Buz makinesinin bakımını bu kılavuzda
bulunan talimatlara göre yapmakla
sorumlusunuz. Bakım prosedürleri, garanti
kapsamında değildir.
Buz makinesinin etkin çalışması için her
altı ayda bir kirecini çözüp sanite ediniz.
Buz makinesi daha sık kireç çözme ve
sanitasyon gerektiriyorsa yetkili bir servis
şirketinden su kalitesini test etmesini ve
uygun su arıtma sistemini önermesini
isteyiniz. Çok fazla kirlenen buz makinesinin
kirecinin çözülmesi ve sanitize edilmesi için
parçalara ayrılması gerekir.
Manitowoc Buz Makinesi Temizleyici/
Buz Çözücü ve Sanite Edici, Manitowoc
buz makinelerinde kullanımı önerilen tek
ürünlerdir.
Buz Makinesinin Muayenesi
Tüm su bağlantılarında ve borularında
kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.
Ayrıca, soğutma borularının diğer borulara,
panellere ve benzerlerine sürtmediğinden
ve titreşim yapmadığından emin olunuz.
Buz makinesinin önüne hiçbir şey (kutu
vb.) koymayınız. Buz üretiminin maksimum
seviyede olabilmesi ve bileşenlerin kullanım
ömürlerinin uzun olabilmesi açısından
buz makinesi etrafında yeterli hava akımı
olmalıdır.

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19

Dış Temizlik
Temizliği ve etkili çalışmayı sağlamak için
buz makinesinin dış yüzeyini gereken
sıklıkla temizleyiniz.
Yüzeyleri, buz makinesinin dışından gelen
toz ve kirlerden arındırmak için su ile
ıslatılmış bir bezle siliniz. Eğer yağlı bir
yüzeyi temizlemekte zorlanırsanız yumuşak
bir bulaşık deterjanı ile su karışımında
ıslatılmış bir bez kullanınız. Temiz ve
yumuşak bir bezle silerek kurulayınız.
Dış paneller leke tutmayan ve temizlemesi
kolay olan bir yüzeye sahiptir. Aşındırıcılar
içeren ürünler dış yüzeye zarar verebilir ve
panellerin çizilmesine neden olabilir.
• Temizleme sırasında çelik tel veya
aşındırıcı pedleri asla kullanmayınız.
• Dış paneller ve plastik parçalar üzerinde
asla klorlu, asit bazlı ve aşındırıcı içeren
temizleyiciler kullanmayınız.
Onarıcı Temizlik Prosedürü
• Bu prosedür, su akış yolundaki tüm
bileşenlerin kirecini çözer ve senede
iki kere yapılan kapsamlı kireç çözme/
sanitasyon prosedürleri arasında
kullanılır.
Kapsamlı Kireç Çözme/Sanitasyon
Prosedürü
Bu prosedür, en az altı ayda bir
uygulanmalıdır.
• Buz makinesi ve hazne sökülerek kireçten
arındırılmalı ve sanite edilmelidir.
• Kireçten arındırma ve sanitasyon
prosedürü sırasında oluşan tüm buzlar
atılmalıdır.
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,Dikkat

Bu uygulama için sadece Manitowoc
tarafından onaylanan Buz Makinesi
Temizleyici/Kireç Çözücü ve Sanite Edicileri
kullanınız (Manitowoc Temizleyici/Kireç
Çözücü parça numarası 9405463 ve
Manitowoc Sanite Edici parça numarası
9405653’tür). Bu solüsyonları etiketlerinde
belirtilenden farklı şekilde kullanmak
Federal kanunlara aykırıdır. Kullanmadan
önce şişelerin üzerindeki tüm etiketleri
okuyup anlayınız.

Kapsamlı Kireç Çözme ve Sanitasyon
Prosedürü
Buz makinesi temizleyicisi/kireç çözücüsü
kireç tabakasını ve biriken mineralleri
temizlemek için kullanılır. Buz makinesi
sanite edicisi alg ve tortuyu temizler ve
makineyi dezenfekte eder.
NOT: Gerekli olmamasına ve kurulumunuza
bağlı olmasına rağmen, buz makinesinin üst
kapağını çıkarmak kolay erişim sağlar.
Adım 1 Buharlaştırıcı bölüme ulaşmak için
ön kapağı açınız. Kireç çözme/sanitasyon
işlemi sırasında buharlaştırıcı üzerinde buz
olmamalıdır:
• Buz, buharlaştırıcı(lar) üzerinden
düştükten sonra ürün toplama devrinin
sonunda güç düğmesine basınız.
• Güç düğmesine basarak buzun erimesini
bekleyiniz.


İka

Buharlaştırıcıdan buzu zorla çıkarmak için
hiçbir şey kullanmayınız. Hasar oluşabilir.
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Adım 2 Haznedeki/dağıtıcıdaki tüm buzu
çıkarınız.
Adım 3 Temizlik tuşuna basarak “Turn
off when complete” (Tamamlandığında
makineyi kapat)’ı seçiniz. Su, su tahliye
vanasından boşalarak giderden akacaktır.
Su oluğu dolana ve ekranda “Add Chemical”
(Kimyasal Ekle) ibaresini görene kadar
yaklaşık 1 dakika bekleyiniz. Su bölmesi ve
buharlaştırıcı arasından dökerek su oluğuna
uygun miktarda buz makinesi temizleyicisi/
kireç çözücüsü ekleyiniz ve ardından
kimyasalın eklendiğini teyit ediniz.
,Dikkat

Temizleyici/Kireç Çözücü ve Sanite Edici
solüsyonları birbirine karıştırmayınız. Bu
solüsyonları etiketlerinde belirtilenden
farklı şekilde kullanmak Federal kanunlara
aykırıdır.
nUyarı

Buz Makinesi Temizleyici/Kireç Çözücü
veya Sanite Edici kullanırken plastik eldiven
ve koruma gözlüğü (ve/veya yüz siperi)
takınız.
Model
IF0300/IT0420/IP0520
IT0620
IT0450/IT0500/IF0500
IP0500/IF0600/IT0750
IF0900/IT0900/IT1200
IBF0620C/IBF0820C
IBT1020C
IF1400C/IT1500/IT1700
IF1800C/IT1900/IF2100C

Temizleyici/
Kireç Çözücü
Miktarı
90 ml
(3 oz)
150 ml
(5 oz)
150 ml
(5 oz)
265 ml
(9 oz)
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Adım 4 Döngü tamamlanana kadar
bekleyiniz (yaklaşık 24 dakika). Ardından
buz makinesinin (ve kullanılıyorsa
dağıtıcının) gücünü kesiniz.
nUyarı

Buz makinesine giden elektrik gücünü,
elektrik servis düğmesi kutusundan kesiniz.
Adım 5 Kireçten arındırılacak parçaları
çıkarınız.
Parça sökümüne bakınız sayfa 48.
Parçalar söküldükten sonra 6. adıma
geçiniz.
Adım 6 Temizleyici/kireç çözücü ve ılık
suyu karıştırarak solüsyon hazırlayınız.
Birikmiş olan mineral miktarına bağlı
olarak, daha fazla miktarda solüsyona
ihtiyaç duyulabilir. Tüm parçaları iyice
kireçten arındırmak için yeterli solüsyon
hazırlamakta aşağıdaki oran tablosunu
kullanınız.
Solüsyon
Tipi

Su

Temizleyici/
Kireç
4 l (1 gal)
Çözücü

Şununla
Karıştırılacak
475 ml
(16 oz)
temizleyici/kireç
çözücü

Adım 7 Tüm parçaları kireçten arındırmak
için temizleyici/kireç çözücü ve su
karışımının yarısını kullanınız. Solüsyon,
kireç oluşumları ve mineral birikintileri
ile temas edince köpürecektir; köpürme
sona erdiğinde yumuşak naylon bir fırça,
sünger veya bez kullanarak parçaları
dikkatlice kireçten arındırınız (tel fırça ASLA
kullanmayınız). 5 dakika boyunca parçaları
ıslatınız (çok fazla kirlenen parçaları ise
15 - 20 dakika). Tüm parçaları temiz su ile
durulayınız.
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Adım 8 Parçalar ıslanırken, solüsyonun
yarısını kullanarak buz makinesinin ve
haznesinin (veya dağıtıcının) tüm yiyecek
alanı yüzeylerini temizleyiniz. Naylon bir
fırça veya bez kullanarak buz makinesinin
aşağıdaki alanlarını iyice kireçten
arındırınız:
• Yan duvarlar
• Zemin (su oluğu üzerindeki alan)
• Buharlaştırıcının plastik parçaları – üst,
alt ve yanları dâhil
• Hazne veya dağıtıcı
Tüm parçaları temiz su ile iyice durulayınız.
SANITASYON PROSEDÜRÜ
Adım 9 Sanite edici ve ılık suyu
karıştırarak bir solüsyon hazırlayınız.
Solüsyon
Tipi

Su

Karışımı

12 l (3 gal)

Şununla
Karıştırılacak
60 ml
(2 oz)
sanite edici

Adım 10 Sanite edici/su solüsyonunun
yarısını çıkarılan tüm parçaları sanite
etmek için kullanınız. Bir sprey şişesi
kullanarak solüsyonu çıkarılan parçaların
tüm alanlarına uygulayınız veya çıkarılan
parçaları sanite edici/su solüsyonuna
batırınız. Sanitasyondan sonra parçaları
durulamayınız.

47

Bakım

4. Bölüm

Adım 11 Buz makinesinin ve haznenin
(veya dağıtıcının) tüm yiyecek alanı
yüzeylerini sanite etmek için sanite edici/su
solüsyonunun yarısını kullanınız. Solüsyonu
her yere dağıtabilmek için bir sprey şişesi
kullanınız. Sanitasyon sırasında, özellikle şu
alanlara özen gösteriniz:
• Yan duvarlar
• Zemin (su oluğu üzerindeki alan)
• Buharlaştırıcının plastik parçaları - üst, alt
ve yanları dâhil
• Hazne veya dağıtıcı
Sanite edilen alanları durulamayınız.
Adım 12 Çıkarılan tüm parçaları yeniden
takarak 20 dakika bekleyiniz.
Adım 13 Temizlik tuşuna basarak “Make
ice when complete” (Tamamlandığında
buz yap)’ı seçiniz. Su, su tahliye vanasından
boşalarak giderden akacaktır. Su oluğu
dolana ve ekranda “Add Chemical”
(Kimyasal Ekle) ibaresini görene kadar
yaklaşık 1 dakika bekleyiniz. Su bölmesi
ve buharlaştırıcı arasından su oluğuna
uygun miktarda buz makinesi sanite edicisi
dökerek kimyasal maddenin eklendiğini
teyit ediniz.
Model
IF0300/IT0420/IT0450
IT0500/IF0500/IP0500
IP0520/IF0600/IT0620
IBF0620C/IT0750/IBF0820C
IF0900/IT0900
IT1200/IBT1020C
IT1500/IT1900
IF1400C/IF1800C/IF2100C
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Sanite Edici
Miktarı
90 ml
(3 oz)

Adım 14 Ön kapağı kapatınız ve kilitleyiniz.
Sanitasyon devri tamamlandığında (yaklaşık
24 dakika) buz makinesi otomatik olarak
buz yapmaya başlayacaktır.

Parçaların Kapsamlı Kireçten
Arındırma ve Sanitasyon için
Sökülmesi
Tek buharlaştırıcı gösterilmiştir; Her bir
buharlaştırıcının bir dağıtım borusu ve su
bölmesi/damperi olacaktır.
A. Su bölmesini/bölmelerini çıkarınız
• Bölmeyi ortasından nazikçe esnetiniz ve
sağ taraftan çıkarınız.
• Soldaki pimi dışarı doğru çekiniz.
B. Buz kalınlığı probunu çıkarınız
• Buz kalınlığı probunun üzerindeki
menteşe pimini sıkıştırınız.
• Buz kalınlığı probunu döndürerek önce
bir pimi daha sonra diğerini kurtarınız.
Buz kalınlığı probu, bu noktada tamamen
çıkarılmadan da kireçten arındırılıp sanite
edilebilir. Eğer tamamen çıkarılması
gerekiyorsa buz kalınlığı kontrol
kablolarını kontrol panosundan çıkarınız.
C. Su oluğunu çıkarınız
• Su oluğunun sağ ve sol yanlarında
bulunan çıkıntılara bastırınız.
• Arkada bulunan pimleri sökmek üzere
ileri doğru çekerken öndeki su oluğunun
düşmesine izin veriniz.

104 ml
(3,5 oz)
180 ml
(6 oz)
355 ml
(12 oz)
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D. Su seviyesi probunu çıkarınız
• Su seviyesi probunu çıkarmak için
aşağıya doğru çekiniz.
• Kablo bağlantısı görünene kadar su
seviyesi probunu indiriniz.
• Kablo ucunu su seviyesi probundan
çıkarınız.
• Su seviyesi probunu buz makinesinden
çıkarınız.

E. Su dağıtım borusunu çıkarınız
NOT: Dağıtım borusunun kelebek vidaları
kaybolmayacak şekilde saklanmalıdır.
Kelebek vidaları gevşetiniz ama dağıtım
borusundan çıkarmayınız.
• İki dış vidayı gevşetiniz (vidaları
tamamen çıkartmayınız çünkü bunlar
kaybolmamaları için oraya tutturulmuş
durumdadır) ve dağıtım borusunu kaygan
bağlantıdan çıkarmak için ileri doğru
çekiniz.
• İki (2) orta kelebek vidayı gevşetip
dağıtım borusunu iki parçaya ayırarak
dağıtım borusunu sökünüz.
E

D

A
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Onarıcı Temizlik Prosedürü
Bu prosedür, su akış yolundaki tüm
bileşenlerin kirecini çözer ve senede iki kere
yapılan kapsamlı kireç çözme/sanitasyon
prosedürleri arasında buz makinesinin
kireçten arındırılmasında kullanılır.
Buz makinesi temizleyicisi/kireç çözücüsü
kireç tabakasını ve biriken mineralleri
temizlemek için kullanılır. Buz makinesi
sanite edicisi alg ve tortuyu temizler ve
makineyi dezenfekte eder.
NOT: Gerekli olmamasına ve kurulumunuza
bağlı olmasına rağmen, buz makinesinin üst
kapağını çıkarmak kolay erişim sağlar.
Adım 1 Temizleme/sanitasyon işlemi
sırasında buharlaştırıcı üzerinde buz
olmamalıdır. Aşağıdaki metotlardan birini
seçiniz:
• Buz, buharlaştırıcı(lar) üzerinden
düştükten sonra ürün toplama devrinin
sonunda güç düğmesine basınız.
• Güç düğmesine basarak buzun erimesini
bekleyiniz.


İka

Buharlaştırıcıdan buzu zorla çıkarmak için
hiçbir şey kullanmayınız. Hasar oluşabilir.
Adım 2 Buharlaştırıcıya ulaşmak için ön
kapağı açınız.
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Adım 3 Temizlik tuşuna basarak “Make
ice when complete” (Tamamlandığında
buz yap)’ı seçiniz. Su, su tahliye vanasından
boşalarak giderden akacaktır. Su oluğu
dolana ve ekranda “Add Chemical”
(Kimyasal Ekle) ibaresini görene kadar
yaklaşık 1 dakika bekleyiniz. Su bölmesi
ve buharlaştırıcı arasından dökerek su
oluğuna uygun miktarda buz makinesi kireç
çözücüsü ekleyiniz ve ardından kimyasalın
eklendiğini teyit ediniz.
Temizleyici/
Kireç
Model
Çözücü
Miktarı
90 ml
IF0300/IT0420/IP0520/IT0620
(3 oz)
IT0450/IT0500/IF0500
150 ml
IP0500/IF0600
(5 oz)
IT0750/IF0900/IT0900/IT1200
IBF0620C/IBF0820C
150 ml
IBT1020C
(5 oz)
IF1400C/IT1500/IF1800C
265 ml
IT1900/IF2100C
(9 oz)
Adım 4 Ön kapağı kapatınız ve kilitleyiniz.
Temizleme devri tamamlandığında (yaklaşık
24 dakika) buz makinesi otomatik olarak
buz yapmaya başlayacaktır.
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Hava Filtresinin ve Yoğuşturucunun
Temizlenmesi
Müstakil buz makinelerindeki yıkanabilir
filtre toz, kir, tüy ve yağı süzecek şekilde
tasarlanmıştır. Filtreyi yumuşak bir sabun ve
su kullanarak ayda bir temizleyiniz.
Yoğuşturucunun kirlenmesi hava akımını
kısıtlayarak çalışma sıcaklıklarının
yükselmesine neden olacaktır. Bu da buz
üretimini azaltarak bileşenin kullanım
ömrünü kısaltır.
nUyarı

Hava filtresini veya yoğuşturucuyu
temizlemeden önce buz makinesine
giden elektrik gücünü, elektrik servis
düğmesi kutusundan kesiniz. Yoğuşturucu
kanatçıkları keskindir; hava filtresini söküp
takarken dikkatli olunuz.
• Yoğuşturucuyu en az her altı ayda bir
temizleyiniz.
• Bir el feneri ile yoğuşturucuyu
inceleyerek kanatçıklar arasında kir kalıp
kalmadığını kontrol ediniz.
• Basınçlı hava püskürtünüz veya içerden
dışarıya doğru su ile durulayınız (hava
akımının ters yönünde).
• Yine de toz kalırsa, yoğuşturucuyu
temizlemesi için bir servis yetkilisi
çağırınız.
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Kullanımdan Alma/Kışa Hazırlık
Tüm Modeller
1. Buz makinesini kireçten arındırarak
sanite ediniz.
2. Su beslemesini kapatınız, buz
makinesinin arka tarafındaki, buz
yapmakta kullanılan suyun geldiği
su geçişini söküp içindeki suyu ve su
geçişindeki suyu boşaltınız.
3. Buz makinesinin elektrik beslemesini
açınız, su giriş valfinin açılması için
bir dakika bekleyiniz ve hem buz
makinesinin arkasındaki su girişine
hem de gider deliğine basınçlı hava
püskürterek içlerindeki tüm suyu
temizleyiniz.
SADECE SU SOĞUTMALI MODELLER
• Giriş suyunu keserek su soğutmalı
yoğuşturucunun tahliye hatlarını
sökünüz.
• Su regülatör valfinin alt yaylı sarmalları
arasına büyücek bir tornavida sokup
bunu manivela gibi kullanarak Su
Regülatör Valfini açınız.
• Valfi açık halde tutarken yoğuşturucu
ünitesi içerisine içinde su kalmayıncaya
kadar basınçlı hava püskürtünüz.
Tüm Modeller
4. Güç düğmesine basınız ve elektrik
beslemesini ana güç anahtarından/
şalterden kesiniz.
5. Sprey şişesine sanite edici doldurarak
tüm gıda alanı iç yüzeylerine sıkınız.
Durulamayınız; kendi kendine
kurumasını bekleyiniz.
6. Tüm panelleri yerlerine takınız.
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Sorun Giderme
Servis Çağırmadan Önce Kontrol Edilmesi Gereken Liste
Eğer buz makinenizi kullanırken bir sorun yaşarsanız servis çağırmadan önce aşağıdaki
kontrol listesini uygulayınız. Rutin ayar ve bakım prosedürleri garanti kapsamında değildir.
Sorun
Muhtemel Nedeni
Çözümü
Buz makinesi
Buz makinesine ve/veya
Sigortayı değiştiriniz/devre
çalışmıyor.
yoğuşturma ünitesine elektrik kesiciyi sıfırlayınız/ana şalteri
gelmiyor.
kaldırınız.
Yüksek basınç kesici açılıp
Yoğuşturucu bobinini temizleyiniz.
kapanıyor.
(Bkz: sayfa 51)
Enerji Tasarrufu ya da diğer
Fabrika ayarlarına sıfırlayınız.
alanlarda girilen programlar
buz makinesini durduruyor.
Su bölmesi düşmüş ya da açık Su bölmesi yeniden kurulmalı ve
olarak sıkışmış.
serbest biçimde açılıp kapanmalı.
Buz makinesi açık değil.
Güç tuşuna basınız; ekranda “Buz
Üretiliyor” görüntülenmeli.
Sadece IB Modellerinde Termostatı doğru dağıtıcı seviyesi
Dağıtıcı buz seviye termostatı sağlayacak şekilde ayarlayınız.
açık.
Buz makinesi kapanıyor Servis Hatası özelliği buz
Bakınız:“Servis Hataları”, Sayfa:
ve güç düğmesine
makinesini durdurmaktadır.
sayfa 56.
basılarak yeniden
çalıştırılabiliyor.
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5. Bölüm

Sorun
Muhtemel Nedeni
Buz makinesi buz
Buz makinesi kirli.
boşaltmıyor veya ürün
boşaltma yavaş.
Buz makinesi muvazeneli değil.
Buz makinesi baş kısmı
çevresinde düşük hava
sıcaklığı.
Fan devri kontrolü,
yoğuşturucunun fan
motorunun enerjisini kesmiyor.
Su düzenleme valfi yanlış
ayarlanmış veya kapanmıyor.

Buz makinesi ürün
boşaltma moduna
girmiyor.
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Altı dakikalık donma süresi
kilidinin süresi henüz
tamamlanmamıştır.
Buz kalınlığı probu kirli.

Çözümü
Buz makinesini kireçten
arındırarak sanite ediniz. (Bkz:
sayfa 46)
Buz makinesini düzeltiniz.
Hava sıcaklığı en az 2°C (35°F)
olmalıdır.
Servis çağırınız.
Üretim toplama devrinde
yoğuşturucu tahliye çıkışındaki
suyu kontrol ediniz. Eğer su
bulunuyorsa, valfı ayarlaması/
değiştirmesi için ehil bir servis
şirketini arayınız.
Dondurma süresinin
tamamlanmasını bekleyiniz.

Buz makinesini kireçten
arındırarak sanite ediniz. (Bkz:
sayfa 46)
Buz kalınlığı probu yerinden
Probu, kontrol panosuna
çıkmış.
birleştiriniz.
Buz kalınlığı probunun ayarı
Buz kalınlığı probunu ayarlayınız.
doğru değil.
(Bkz: sayfa 43)
Buz dolumu eşit değil
Hazne oluğunda yeteri kadar
(buharlaştırıcının üstünde daha su olduğundan emin olunuz.
ince).
Soğutucu sistemi kontrol etmesi
için yetkili servis şirketini arayınız.
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5. Bölüm
Sorun
Buz kalitesi düşük
(şeffaf değil veya
yumuşak).

Sorun Giderme
Muhtemel Nedeni
Giriş su kalitesi düşük.

Çözümü
Alınan suyun kalitesini test etmek
ve uygun filtre önerilerinde
bulunmaları için yetkili servis
şirketini arayınız.
Su filtrelemesi kalitesiz.
Filtreyi değiştiriniz.
Buz makinesi kirli.
Buz makinesini kireçten
arındırarak sanite ediniz. (Bkz:
sayfa 46)
Su atık valfi çalışmıyor.
Su atık valfini söküp temizleyiniz.
Su yumuşatıcı gereken şekilde Su yumuşatıcıyı tamir ediniz.
çalışmıyor (ilgiliyse).
Buz makinesinin
Buz kalınlığı probunun ayarı
Buz kalınlığı probunu ayarlayınız.
yaptığı buz küpleri
doğru değil.
(Bkz: sayfa 43)
sığ veya eksik ya da
Su oluğu seviyesi çok düşük.
Su seviyesi probunun konumunu
buharlaştırıcıdaki buz
kontrol ediniz.
doldurma biçimi eksik. Su giriş valfinin filtre eleği kirli. Su giriş valfini çıkarıp filtre eleğini
temizleyiniz.
Su filtrelemesi kalitesiz.
Filtreyi değiştiriniz.
Giriş suyu sıcak.
Buz makinesini soğuk su
kaynağına bağlayınız. (Bkz:
sayfa 22)
Su giriş valfi çalışmıyor.
Su giriş valfini değiştiriniz.
Giriş su basıncı yanlış.
Su basıncı
140 kPa ila 550 kPa
(20 psi ila 80 psi) olmalıdır.
Buz makinesi muvazeneli değil. Buz makinesini düzeltiniz.
Düşük buz kapasitesi. Su giriş valfinin filtre eleği kirli. Su giriş valfini çıkarıp filtre eleğini
temizleyiniz.
Alınan su kaynağı kapalı.
Su servis valfini açınız.
Su giriş valfi açık olarak sıkışmış Güç tuşuna basarak buz
veya sızdırıyor.
makinesini kapatınız, eğer su
oluğuna su girişi devam ediyorsa
su giriş valfını değiştiriniz.
Yoğuşturucu kirli.
Yoğuşturucuyu temizleyiniz.
Yoğuşturucuya giren hava
Modelinizin sayfa 14’deki
sıcaklığı yüksek.
minimum/maksimum hava
sıcaklığı çizelgesini inceleyiniz.
Ürün toplama yardımcısı hava Servis çağırınız.
kompresörü çalışmıyor.
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Servis Hataları
Manitowoc buz makinenizde, yüksek basınç
kesici gibi standart emniyet kumandalarına
ek olarak, başlıca bileşenlerin
arızalanmasına neden olabilecek türde
bir durum oluştuğunda buz makinesini
durdurmaya yönelik entegre servis hataları
özelliği de bulunmaktadır.
Servisi çağırmadan önce aşağıdaki
prosedürü uygulayarak buz makinesini
yeniden çalıştırınız:
1. Güç tuşuna basınız. Ekranda “Off”
(Kapalı) ibaresi görülür. Güç tuşuna
tekrar basın, ekranda “Making Ice”
(Buz Üretiliyor) yazacaktır.

5. Bölüm
2.

Durumun tekrar edip etmeyeceğini
belirlemek için buz makinesinin
çalışmasına izin veriniz.
A. Eğer buz makinesi yeniden
durduysa, durum tekrarlanmış
demektir. Servis çağırınız.
B. Eğer buz makinesi çalışmaya
devam ederse, sorun giderilmiş
demektir. Buz makinesinin
çalışmaya devam etmesine izin
veriniz.

A. Makine servis hataları özelliği
tarafından kapatıldıysa, kısa
bir gecikmeden sonra tekrar
çalışmaya başlayacaktır. 2. adıma
geçiniz.
B. Eğer buz makinesi yeniden
çalışmıyorsa sayfa 53’daki “Buz
makinesi çalışmıyor” kısmına
bakınız.
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BU SAYFA KASITLI OLARAK BOŞ BIRAKILMIŞTIR

Parça No: TUC168 Rev 06 6/19

57

Sorun Giderme

5. Bölüm

BU SAYFA KASITLI OLARAK BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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KOLAYLIK İÇIN GELIŞTIRILDI

MANITOWOC FOODSERVICE
2110 SOUTH 26TH STREET
MANITOWOC, WI 54220
844-724-2273
WWW.MANITOWOCICE.COM

WWW.WELBILT.COM
İnnovasyonu masalara taşıyoruz

Welbilt dünyanın önde gelen şeflerine, prömiyer zincir işletmecilerine ve bağımsız
girişimcilere sektör lideri ekipmanlar ve çözümler sunmaktadır. Son teknoloji
tasarımlarımız ve yalın üretim uygulamalarımız gücünü derin bilgilerimizden,
işletmeci geribildirimlerinden ve mutfak sanatıyla ilgili uzmanlığımızdan
almaktadır.
Tüm ürünlerimiz satış sonrası tamir ve yedek parça hizmetimiz olan KitchenCare®
güvencesi altındadır.
CLEVELAND
FITKITCHEN™
KOLPAK®
MERCO®
CONVOTHERM®
FRYMASTER®
LINCOLN
MERRYCHEF®
DELFIELD®
GARLAND
MANITOWOC®
MULTIPLEX®
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