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TEKNİK KILAVUZ 

 

MICRO CANAL 

MICRO CANAL_dizin 

-  

Bu broşür aşağıdakiler içindir: 

-  

Şartname hazırlayıcıları 

-  

Tesisatçılar 

-  

Mühendisler 

satış sonrası kontrolörler 

Dizin 
Sayfa No  

1 Dizin 

2 Faydaları (varsayılan) 

3 Standart parça 

 Çeşitleri 

4 Temel Bilgiler 

 Boyutlar 

7 Seçenekler ve aksesuarlar 

8 Genel Bakış; seçenekler 

9 Seçenek: boş kanal 

10 Seçenek: vanalı kanal 12 VDC 

12 Seçenek: köşe parçası 

13 Seçenek: yükseklik ayarlı ayak 

14 Aksesuarlar: besleme 12 VDC 

15 Aksesuarlar: Jaga vana ve motor 230 Volt 

16 Ürün tanımı 

17 Teknik bilgiler 

18 Teknik veriler 

19 Isıtma hesaplaması 

 Hava dolaşımının hesaplanması 

 Basınç düşmesi 

20 Teknik bilgiler ses 

 - hız fonksiyonu olarak gürültü seviyesi 

 - hız fonksiyonu olarak ünite başına hava akışı 

 - çoklu aktivatörlerin birleşik ses seviyesi 

 - odanın içindekilere bağlı ses azaltma düzeyi 

21 çıkış fonksiyonu olarak gürültü hesaplaması 

22 Bağlantılar (şema) 

23 Yönlendirme 

 - sistem örnek şeması: 2-yönlü vana kontrolü 

 - sistem örnek şeması: bir veya daha fazla Micro Canal ile bağlantı 

24 Bakım 

25 Kurulum kılavuzları Micro Canal 

27 Kurulum kılavuzu Micro Canal 

37 Kurulum kılavuzu Yükseklik ayarlı ayaklar 

40 Kurulum Kılavuzu opsiyonel vanalı kanal 

41 Kurulum kılavuzu_vanalı kanal_motor 12 VDC 

42 Kurulum kılavuzu_Jaga vana_motor 230 Volt 

43 SSS & Destek 
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MICRO CANAL __ Faydaları (varsayılan) 

-  
Montaj / koruma bloğu _______________________________________  

-  
polietilen koruma bloğu 

-  

bina zeminine beton dökerken kanalı temiz tutmak için 

 

bina inşaatının tamamlanması sırasında dış kanal için koruyucu olarak kullanılabilir 

Yükseklik ayarı ____________________________________________  

-  

6 cm ila 8 cm arası gelişmiş yükseklik ayarı 

-  

yükseklik kontrollü / duvar kenetli dış kanal 

 

yükseklik ince ayarlı iç kanal 

 

-  

Tamamen ayrılabilir iç mekanizma ____________________________  

-  

2 SS esnek 15 cm, 1/2" 

 

kanal ve fan filtresinin kolay temizlenmesi için 

-  
Sürekli paslanmaz çelik ızgara  _______________________________  

-  
SS ızgara(lar) 

-  

SS ızgara(lar) kod 4 ve renk 006'dan başlayan renklerle boyanmıştır (bkz. renk şeması) 

malzeme AISI 316 
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MICRO CANAL_parça_çeşitleri 

1 

Standart parçalar ______________________  

2 

sürekli paslanmaz çelik ızgara  

3 

Montaj / koruma bloğu(blokları) 

4 

Düşük H2O'lu ısı eşanjörü 

5 

2 x SS esnek 15 cm 1/2" 

yükseklik ince ayarlı iç kanal ve SS 

6 

ızgara taşıyıcı 

SS ızgara taşıyıcılı başlangıç ve uç parçası 

7 

ve 2 alüminyum  gömme başlı perçin 

termal aktivatör(ler), (teğetsel mini akti- 

8 

vatör) 

standart yükseklik kontrollü/duvar kenetli 

 

dış kanal 

Çeşitler ______________________________ 

-  
Uzunluk 60 cm: parça.no. MIRF.00606014./SSS 

1 Düşük H2

-  
O'lu Isı Eşanjörü 

1 Termal Aktivatör (teğetsel) 

-  
Uzunluk 95 cm: parça.no. MIRF.00609514./SSS 

1 Düşük H2

-  
O'lu Isı Eşanjörü 

2 Termal Aktivatör (teğetsel) 

-  
Uzunluk 130 cm: parça.no. MIRF.00613014./SSS 

1 Düşük H2

-  
O'lu Isı Eşanjörü 

3 Termal Aktivatör (teğetsel) 

-  
Uzunluk 165 cm: parça.no. MIRF.00616514./SSS 

1 Düşük H2

-  
O'lu Isı Eşanjörü 

4 Termal Aktivatör (teğetsel) 

-  
Uzunluk 200 cm: parça.no. MIRF.00620014./SSS 

1 Düşük H2

-  
O'lu Isı Eşanjörü 

 

5 Termal Aktivatör (teğetsel) 
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MICRO CANAL_temel bilgiler 

-  
-  

ses basıncı 22.8 dB(A) (MIRF.00613014) 

-  
termal aktivatörler en düşük 30 ° tahrik suyu ile çalışır 
kalıcı ürün olarak kurulabilir; açık yerler boş kanallarla  

-  

doldurulabilir 

-  

Sürekli paslanmaz çelik ızgara  

-  

genişlik 13 cm 

-  

6 cm ila 8 cm arası gelişmiş yükseklik ayarı 

-  

Montaj / koruma bloğu standart 

-  

kendi kendini düzenler: kontrol gerekmez 

-  

esnek bağlantı boruları 

Termal Aktivatörler: 12 VDC 

-  

Seçenekler ________________________________________________  

-  

vana üniteli ve 12 VDC motorlu kanal, SS ızgara (L 35 cm) 

-  

boş kanallı ızgara 

-  

renkli çelik kaplamalı köşe parçası 

inşaat zemini için ayarlanabilir ayaklar; kanal başına 1 set 

-  
Aksesuarlar ________________________________________________  

-  

Güç Kaynağı 12VDC 

Jaga Vana ve 230 Volt motor 

Boyutlar. 

 

İç kanal 

 

Dış kanal 

L = tam uzunluk (cm) 
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MICRO CANAL_temel bilgiler 

 

Paslanmaz çelik ızgara _________________  

KOD Uzunluk Çıkış 

Cm cinsinden uzunluk, 75/65/20'de Çıkış (W). 

Paslanmaz çelik ızgara, renkli ___________  

renk kodu

 

 /SSS 

renk kodu: kod 4 ve renk 006'dan başlayan renklerle 
boyanmıştır (bkz. renk şeması) 

-  

Standart paket ________________________  

-  

Yükseklik kontrollü dış kanal 

Yükseklik kontrollü iç kanal (ince ayar) 

-  
ing) en SS ızgara destekleri 

-  

SS ızgara taşıyıcılı başlangıç ve uç parçası ve 2 
alüminyum  gömme başlı perçin 

-  
Düşük H2O'lu ısı eşanjörü 

-  

Termal Activatör(ler), (teğetsel mini aktivatör) 

-  

SS ızgara(lar), malzeme AISI 316 

-  

2x esnek 15 cm 1/2" 

polietilen montaj - koruma bloğu (blokları) 
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MICRO CANAL_genel bakış; seçenekler 

-  

Boş kanallar  _______________________________________________  

-  

açık yerler boş kanallarla doldurulabilir 

-  

tüm uzunluklar (60 / 95 / 130 / 165 / 200) 

-  

iç ve dış kanal 

-  
6 cm ila 8 cm arası gelişmiş yükseklik ayarı 

-  
SS ızgara(lar) kod 4 ve renk 006'dan başlayan renklerle boyanmıştır (bkz. renk şeması) 

 

Montaj / koruma bloğu standart 

-  

Vanalı kanal  _______________________________________________  

-  

vana üniteli ve 12 VDC motorlu kanal 

-  

iç ve dış kanal uzunluğu 35 cm 

-  

6 cm ila 8 cm arası gelişmiş yükseklik ayarı 

-  
SS ızgara(lar) kod 4 ve renk 006'dan başlayan renklerle boyanmıştır (bkz. renk şeması) 

 

Montaj / koruma bloğu standart 

-  

Köşe parçası _______________________________________________  

-  

sürekli kanal ve köşe rötuşları 

-  

sağ veya sol köşe için tek model (sipariş kodu) 

-  

iç ve dış kanal uzunlukları 

-  

6 cm ila 8 cm arası gelişmiş yükseklik ayarı 

-  

renkli çelik saclı 

 

Montaj / koruma bloğu standart 

-  

İnşaat zemini için ayarlanabilir ayaklar _________________________  

-  

inşaat zemini için 

-  

1 set = 2 ayak 

-  

5 cm ila 7 cm arası ayarlanabilir 

-  

8 cm ila 13 cm arası ayarlanabilir 

-  

13 cm ila 23 cm arası ayarlanabilir 

 

23 cm ila 33 cm arası ayarlanabilir 
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MICRO CANAL_seçenek: boş kanal 

-  
-  

tüm uzunluklar (60 / 95 / 130 / 165 / 200) 

-  
iç ve dış kanal 

-  

sürekli bir tesisatta açık yerleri doldurmak için 

-  

SS ızgara/kod 4 ve renk 006'dan başlayan renklerle 
boyanmış SS ızgara (bkz. renk şeması) 

6 cm ila 8 cm arası gelişmiş yükseklik ayarı 

Paslanmaz çelik ızgaralı ________________  

 

/SSS 

KOD Boy (cm) 

 

Boyutlar. 

İç kanal Dış kanal 

Boyalı Paslanmaz çelik ızgaralı __________  

renk kodu

 

 /SSS 

KOD Boy (cm) 

renk kodu: kod 4 ve renk 006'dan başlayan renklerle boyanmıştır (bkz. renk 
şeması) 

-  
Standart paket ________________________  

-  
yükseklik düzenlemeli dış kanal 

-  

yükseklik ince ayarlı iç kanal ve paslanmaz çelik 
ızgara desteği 

-  

paslanmaz çelik ızgara destekli 2 kafa ucu ve gömme 
başlı 3 alüminyum  perçin 

-  

paslanmaz çelik ızgara(lar) / kod 4 ve renk 006'dan 
başlayan renklerle boyanmış paslanmaz çelik 
ızgara(lar) (bkz. renk şeması) 

polietilen koruyucu montaj bloğu(blokları) 
Ürün tanımı ___________________________  
Boş kanallar, tüm uzunluklar (60 / 95 / 130 / 165 
/ 200) sürekli bir tesisatta açık yerleri doldurmak için 

-  
yükleme 

Boş kanallar; 1 mm-kalınlığında Sendzimir galvanize 
çelik sac iç kanal; çizilmez kömür grisi ekzopolyester 
boya kaplı, RAL 7024; yuva parlaklığı %10. 
Dış kanala sabitlemek için yandan delikli. Cıvatalarla 
yüksekliği (ince) ayarlamak için zeminde perçinli ek 
yerleri. Yanlarda paslanmaz çelik ızgara desteği. 

-  

İç kanal uç bitişleri için paslanmaz çelik ızgara destekli 2 
kafa ucu ve gömme başlı alüminyum  perçinler. 

1,5 mm-kalınlığında Sendzimir galvanize çelik sac 
dış kanal; çizilmez kömür grisi ekzopolyester cila 
kaplı, RAL 7024; yuva parlaklığı %10. İç yuvayı 
sabitlemek için yanlarda perçinler. 

-  

Kanalla birlikte, kanalın (dökme) çimento üzerine 
sabitlenmesine olanak tanıyan sabitleme şeritleri verilir 
(yükseklik ayarlıdır, maks. 15 mm). İç kanal uç bitişleri 
için paslanmaz çelik ızgara destekli 2 kafa ucu ve 
gömme başlı alüminyum  perçinler. 

-  

toplam ağırlık 6 ila 8 cm arasında ayarlanabilir, bu da 
ünitenin tamamlanmış zemin ile aynı hizada olmasını 
garanti eder. Toplam girinti derinliği minimum 6cm'dir. 

-  

Enlemesine takılmış üçgen paneller ve 
uzunlamasına kaynaklanmış destek panellerden 
oluşan paslanmaz çelik zemin ızgarası. 

-  

SS ızgara/kod 4 ve renk 006'dan başlayan renklerle 
boyanmış SS ızgara (bkz. renk şeması) 

-  

profil: 4,5 x 2 - 124,5mm. 

-  

karşılıklı uzaklık 2mm. 

-  

uzunluk profilleri: 10 x 2mm 

-  
malzeme: AISI 304 
polietilen koruyucu montaj bloğu(blokları) 
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MICRO CANAL_seçenek_ vanalı kanal 12 VDC 

-  
Standart paket _________________________ 

-  
yükseklik düzenlemeli dış kanal (35 cm) 

-  

yükseklik ince ayarlı iç kanal ve paslanmaz çelik 

ızgara desteği 

-  

paslanmaz çelik ızgara(lar) / kod 4 ve renk 006'dan 
başlayan renklerle boyanmış paslanmaz çelik 
ızgara(lar) (bkz. renk şeması) 

-  

polietilen koruyucu montaj bloğu(blokları) 

-  
2 SS esnek bağlantı 
vana grubu 

1 termostat vana 1 dönüş 
vanası 
1 12 VDC motor tahrikli vana 

Paslanmaz çelik ızgaralı ________________  

 

/SSS 

KOD 

 

Boyutlar 

İç kanal Dış kanal 

 

Esnek bağlantı 

-  

-  

Paslanmaz Çelik 

 

uzunluk 15 cm ila 25 cm arası ayarlanabilir 

Boyalı Paslanmaz çelik ızgaralı ___________  

renk kodu

 

 /SSS 

KOD 

renk kodu: kod 4 ve renk 006'dan başlayan renklerle boyanmıştır (bkz. 
renk şeması) 

Ürün tanımı ___________________________  

-  
Vanalı kanal: 

1 mm-kalınlığında Sendzimir galvanize çelik sac iç 
kanal; çizilmez kömür grisi ekzopolyester cila kaplı, RAL 
7024; yuva parlaklığı %10. 

-  

Hidrolik boruların ve elektrik kablolarının geçmesi için iç 
kanalda 3 bağlantı ağzı (yanlara ve zemine açılır). Dış 
kanala sabitlemek için yandan delikli. Cıvatalarla 
yüksekliği (ince) ayarlamak için zeminde perçinli ek 
yerleri. Yanlarda paslanmaz çelik ızgara desteği. İç kanal 
uç bitişleri için paslanmaz çelik ızgara destekli 2 kafa ucu 
ve gömme başlı alüminyum  perçinler. 

1,5 mm-kalınlığında Sendzimir galvanize çelik sac dış 
kanal; çizilmez kömür grisi ekzopolyester cila kaplı, RAL 
7024; yuva parlaklığı %10. Hidrolik boruların ve elektrik 

-  

kablolarının geçmesi için dış kanalda 3 bağlantı ağzı. Bu 
ağızlar -yanlarda- siyah (sızdırmaz) izole-bantla 
kapatılmıştır. İç yuvayı sabitlemek için yanlarda perçinler. 
Kanalla birlikte, kanalın (dökme) çimento üzerine 
sabitlenmesine olanak tanıyan sabitleme şeritleri verilir 
(yükseklik ayarlıdır, maks. 15 mm). 

-  

toplam ağırlık 6 ila 8 cm arasında ayarlanabilir, bu da 
ünitenin tamamlanmış zemin ile aynı hizada olmasını 
garanti eder. Toplam girinti derinliği minimum 6cm'dir. 

SS ızgara/kod 4 ve renk 006'dan başlayan renklerle 
boyanmış SS ızgara (bkz. renk şeması) 

-  

profil: 4,5 x 2 - 124,5mm. karşılıklı uzaklık 2mm. uzunluk 
profilleri: 10 x 2mm malzama: AISI 304 

-  
polietilen koruyucu montaj bloğu(blokları) 

-  

bağlantı grubu: 1 denge vanası (lockshield), 1 termo-
statik vana ve 1 motor 12 VDC 

2 SS esnek bağlantı; 15 ila 25 cm uzunluk ayarlı 
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MICRO CANAL_seçenek_ vanalı kanal 12 VDC 

 

(vanalı kanalla birlikte gelir) 

motor 12 VDC 

termostatik vana 

denge vanası 

 

Boyutlar; vana / denge vanası 

 

Basınç düşmesi denge vanası 

 

Basınç düşme vanası 

12 VDC motor 

 

Boyutlar Teknik veriler 

- işlev: normal kapalı 
- kontrol: iki pozisyonlu 

- çalışma gerilimi: 12 VDC 

- kısa süreli pik: 300 mA 

- sabit akış: 9 mA 

- sürekli güç: 2 W 

- açılış gücü: 6 W 

- kapanma / açılma süresi: yakl. 6 dak.  

- şerit: yakl. 3 mm. 

- esneme (rezilyans): 90 N 

- koruma: IP 40 

- kablo: 2 x 0,5 mm 2/1000 mm 

- ortam sıcaklığı: 50 ° C maks. 
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MICRO CANAL_seçenek_köşe parçası 

-  
-  

açıları kapatmak için 
sağ veya sol köşe için komple kapak levhalı tek 

model; Sendzimir galvanize çelik; kod 4 ve renk 

006'dan başlayan renklerle boyalı (bkz. renk şeması) 

KOD: 7522.00602014 

 

Boyutlar 

İç kanal Dış kanal 

-  
Standart paket _________________________  

-  
yükseklik düzenlemeli dış kanal 

-  

yükseklik ince ayarlı iç kanal ve paslanmaz çelik 
ızgara desteği 

-  

komple kapak levhası, Sendzimir galvanize çelik, 
kod 4 ve renk 006'dan başlayan renklerle 
boyanmıştır (bkz. renk şeması) 

polietilen koruyucu montaj bloğu(blokları) 

Ürün tanımı  ___________________________  
Micro Canal köşe kaplaması için Köşe 

-  
Parçaları şunlardan oluşur: 

1 mm-kalınlığında Sendzimir galvanize çelik sac iç 
kanal; çizilmez kömür grisi ekzopolyester cila kaplı, RAL 
7024; yuva parlaklığı %10. 
Dış kanala sabitlemek için yandan delikli. Cıvatalarla 
yüksekliği (ince) ayarlamak için zeminde perçinli ek 
yerleri. Yanlarda paslanmaz çelik ızgara desteği.
-  

.. 

1,5 mm-kalınlığında Sendzimir galvanize çelik sac dış 
kanal; çizilmez kömür grisi ekzopolyester cila kaplı, RAL 
7024; yuva parlaklığı %10. 

-  

-İç yuvayı sabitlemek için yanlarda perçinler. 
Kanalla birlikte, kanalın (dökme) çimento üzerine 
sabitlenmesine olanak tanıyan sabitleme şeritleri 
verilir (yükseklik ayarlıdır, maks. 15 mm). 

-  

toplam ağırlık 6 ila 8 cm arasında ayarlanabilir, bu da 
ünitenin tamamlanmış zemin ile aynı hizada olmasını 
garanti eder. Toplam girinti derinliği minimum 6cm'dir. 

-  

komple kapak levhası, Sendzimir galvanize çelik, 
kod 4 ve renk 006'dan başlayan renklerle 
boyanmıştır (bkz. renk şeması) 

polietilen koruyucu montaj bloğu(blokları) 
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MICRO CANAL_seçenek_ yükseklik ayarlı ayaklar 

-  

-  

inşaat zemini için 

-  

renk gri gri RAL 7024 

paslanmaz çelik yay sitemi ile kolay kurulum 

KOD  H   

5207.05070000 6 cm  8 cm 

5207.08130000 8 cm  13 cm 

5207.13230000 13 cm  23 cm 

5207.20300000 20 cm  30 cm 

 

Boyutlar 

-  
Standart yükseltme  ____________________  

-  

Tek sette iki telekobik ayak 

paslanmaz çelik yay sistemi (4) 

-  

Ürün tanımı  ____  

-  

1 mm-kalınlığında Sendzimir galvanize çelik sacdan 
ayarlanabilir teleskobik ayaklar; çizilmez kömür grisi 
ekzopolyester cila kaplı, RAL 7024; yuva parlaklığı %10. 

-  

T5: 5 cm ila 7 cm arası ayarlanabilir 

-  

T8:8 cm ila 13 cm arası ayarlanabilir 

-  

T13: 13 cm ila 23 cm arası ayarlanabilir 

-  

T20: 23 cm ila 33 cm arası ayarlanabilir 

-  

SS yay sistemiyle montaj 

1 set = 2 ayak 
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MICRO CANAL aksesuarları besleme 12 VDC 

 

14 minimum tesisat derinliği - 
Emniyet: UL1310 Sınıf 2 
Konveksiyon soğutma DIN-ray 
veya duvara monte 

Standart paket 
- 1 güç kaynağı 

Gereken güç = aktivatör sayısı x 2,5 W 

Garanti yalnızca Jaga güç kaynağı 
kullanıldığında geçerlidir 

KOD Güç 

7990.200 25 W 

7990.201 52 W 

7990.202 72 W 

 

Boyutlar 

Teknik bilgiler 

 7990.200 7990.201  7990.202 

Fazlar: 1 1 1 

Çıkış voltajı (değişken): 12 VDC 12 VDC 12 VDC 

Çıkış voltaj aralığı: 12-14 VDC 12-14 VDC 12-14 VDC 

Çıkış akımı: 2,1 A 4,5 A 6 A 

Güç (W): 25 W 54 W 72 W 

Giriş: 230 VAC 230 VAC 230 VAC 

Ağırlık: 200 g 250 g 320 g 

Bağlantılar:  Vida Bağlantısı  

Aşırı Akım Koruması:  120 - 145%  

LED Gösterge: Yeşil LED = Açık, Kırmızı LED = DC çıkışı düşük 

Çalışma Sıcaklığı:  -25 ila +71 ° C  

Kablo uzunluğu i.f.o. motor sayısı  (maks. gerilim kaybı %5) 

Kablo kalınlığı Motor 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

2,5 mm2 171 86 57 43 34 29 24 21 19 17 

1,5 mm2 103 51 34 26 21 17 15 13 11 10 

1,0 mm2 69 34 23 17 14 11 10 9 8 7 

0,75 mm2 51 26 17 13 10 9 7 6 6 5 

0,5 mm2 34 17 11 9 7 6 5 4 4 3 

* Tüketim: Aktivatör başına 1,2 watt (Motor) metrik boyutlar 
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MICRO CANAL_aksesuarlar_Jaga vana ve motor 230 Volt 

-  aşırı voltajdan koruma için  

-  
vartistör  

pozisyon (açık / kapalı) göstergeli  
-  

Standart paket  ________________________  

-  

1 Jaga vana 

motor 230V 

KOD Açıklama 

7990.409 

7990.411 

180°-G 1/2"F / NG 230 Volt 2 Watt 180°-G 

3/4"F / NG 230 Volt 2 Watt 

 

Vana boyutları 

motorize vana başı12 VDC 

 

Montaj 

Sadece distribütör üzerine kurulum için; 
Kanala bağlanmaz

 

1 

KOLLEKTÖR 

Motor 

 

Boyutlar Teknik veriler 

- işlev: normal kapalı 

- kontrol: iki pozisyonlu 

- çalışma gerilimi: 230 V AC/DC 

- kısa süreli pik: 300 mA 

- sabit akış: 9 mA 

- sürekli güç: 2 W 

- açılış gücü: 6 W 

- kapanma / açılma süresi: yakl. 6 dak.  

- şerit: yakl. 3 mm. 

- esneme (rezilyans): 90 N 

- koruma: IP 40 

- kablo: 2 x 0,5 mm mm2/1000 

- ortam sıcaklığı: 50 ° C maks. 

Kılavuz: bkz. sayfa 42 
- Kılavuz paketin içindedir 
, paketi açın. 
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MICRO CANAL_ Ürün tanımı 

Micro-put 
Zemine montaj için önceden montajlanmış ısıtma 
ünityesi, 1 mm-kalınlığında iç kanal ve 1,5 mm 
kalınlığında Sendzimir galvanize sacdan dış kanal; 
çizilmez kömür grisi ekzopolyester cila kaplı, RAL 
7024; yuva parlaklığı %10. 
Hidrolik boruların ve elektrik kablolarının geçmesi için dış 
kanalda 3 bağlantı ağzı. Bu ağızlar -yanlarda- siyah 
(sızdırmaz) izolebantla kapatılmıştır. İç yuvayı 
sabitlemek için yanlarda perçinler. Kanalla birlikte, 
kanalın (dökme) çimento üzerine sabitlenmesine olanak 
tanıyan sabitleme şeritleri verilir (yükseklik ayarlıdır, 
maks. 15 mm). 
Hidrolik boruların ve elektrik kablolarının geçmesi için iç 
kanalda 3 bağlantı ağzı (yanlara ve zemine açılır). Dış 
kanala sabitlemek için yandan delikli. Cıvatalarla 
yüksekliği (ince) ayarlamak için zeminde perçinli ek 
yerleri. Yanlarda paslanmaz çelik ızgara desteği. 
Standart paket içeriği: Polietilen koruyucu montaj bloğu 
(blokları); İç kanal uç bitişleri için paslanmaz çelik ızgara 
destekli 2 kafa ucu ve gömme başlı alüminyum  perçinler. 
Toplam ağırlık 6 ila 8 cm arasında ayarlanabilir, bu da 
ünitenin tamamlanmış zemin ile aynı hizada olmasını 
garanti eder. Toplam girinti derinliği minimum 6cm'dir. 
Tüm bileşenler özel çelik yay asma çengelleri ile 
sabitlenir; böylece periyodik temizlik ve bakım için tüm 

parçalar hidrolik veya elektrik bağlantısını kesmeksizin 
son derece hızlı ve kolay bir şekilde 
çıkartılabilir. Paslanmaz çelik sürekli 
ızgara 

-  

Enlemesine takılmış üçgen paneller ve 
uzunlamasına kaynaklanmış destek panellerden oluşan 
paslanmaz çelik zemin ızgarası. 

-  

profil: 4,5 x 2 - 124,5mm. 

-  

karşılıklı uzaklık 2mm. 

-  

uzunluk profilleri: 10 x 2mm 

malzeme: AISI 304 

Düşük H2O ısıtma elemanı 

-  

Karşılıklı 2 mm 
uzaklıkta saf alüminyum  panellere bağlı yuvarlak, 
dikişsiz dairesel borular ve 3/8" bağlantı için entegre 
pirinç kollektör. 

-  
hava giderici dahil. 

-  

ısı eşanjörü siyah epoksi polyester elektrostatik toz 
boyayla kaplıdır, parlaklık %70. 

-  

eleman basınç testi: 25 bar. 

-  

Çalışma basıncı: maks. 10 bar. 

Standart bağlantı sol. 

Aktivatörler 
Bir veya daha fazla hemen hemen sessiz 12 VDC 
teğetsel aktivatör; Sendzimir galvanize çelik sac kaplı ve 
entegre paslanmaz çelik ızgara hava filtreli. Siyah renk, 
parlaklık %70. Bilinen nominal kapasitede normal çalışma 
hemen hemen sessiz olmalıdır. 
Elektrik bağlantısı 

-  

Manüel gergi yaylı entegre elektrik bağlantı kutusu. 

standart bağlantı sol. Modeller 

-  

İmalatçının belirttiği güç çıkış tablolarına göre 
seçilecektir. 

-  

model 60: 1 aktivatörlü 600mm x 130mm iç kanal ve 
600mm x 134mm dış kanaldan oluşan 1 modül. 

-  

model 95: 2 aktivatörlü 950mm x 130mm iç kanal ve 
950mm x 134mm dış kanaldan oluşan 1 modül. 

-  

model 130: 3 aktivatörlü 1.300 mm x 130mm iç kanal ve 
1.300mm x 134mm dış kanaldan oluşan 1 modül. 

-  

model 165: 4 aktivatörlü 1.650 mm x 130mm iç kanal ve 
1.650mm x 134mm dış kanaldan oluşan 1 modül. 

model 200: 5 aktivatörlü 2.000mm x 130mm iç kanal ve 
2.000mm x 134mm dış kanaldan oluşan 1 modül. 
İmalatçı: Jaga Tip: Micro Canal 

-  
Seçenekler 

-  

Boş kutu; 1 mm-kalınlığında iç kanal ve 1,5 mm 
kalınlığında Sendzimir galvanize çelik sac dış kanal; 
çizilmez kömür grisi ekzopolyester boya kaplı, RAL 7024; 
yuva parlaklığı %10; paslanmaz çelik ızgara dahil. 
polietilen montaj - koruma bloğu (blokları) 

Vanalı kanal;12 VCD; uzunluk 350 cm; 1 
mm-kalınlığında iç kanal ve 1,5 mm kalınlığında 
Sendzimir galvanize çelik sac dış kanal; çizilmez kömür 
grisi ekzopolyester boya kaplı, RAL 7024; yuva parlaklığı 
%10; paslanmaz çelik ızgara dahil - 2 SS esnek bağlantı.-
 

-  

Polietilen koruyucu montaj bloğu (blokları) Vana grubu: 

-  

1 termostat vana 

-  

1 dönüş vanası 

-  

1 12 VDC motor tahrikli vana 

90° köşe parçası; 1 mm-kalınlığında iç kanal ve 1,5 
mm kalınlığında Sendzimir galvanize çelik sac dış 
kanal; çizilmez kömür grisi ekzopolyester boya kaplı, 
RAL 7024; yuva parlaklığı %10; paslanmaz çelik ızgara 
dahil. 

-  

Polietilen koruyucu montaj bloğu (blokları) 

-  

yükseltilmiş veya alçaltılmış zeminler için 
ayarlanabilir teleskobik ayaklar: 

-  

T5: 5cm ila 7cm arası ayarlanabilir 

-  

T8: 8cm ila 13cm arası ayarlanabilir 

-  

T13: 13 cm ila 23 cm arası ayarlanabilir 

T20: 23 cm ila 33 cm arası ayarlanabilir 

-  

Aksesuarlar 

-  

Micro Canal_voeding 25 W / 54 W / 72 W 

-  

Bina Otomasyonu için Düşük Profil 

-  

çıkış 12 VDC 

-  

Sınıf II Çifte İzolasyon 

-  

Çalışma sıcaklığı -25 ila +71°C 

-  

konveksiyon soğutmalı 

-  

DIN Ray veya Şasili Montaj 

-  
Jaga motorize vana 230 Volt. 

-  

180)-G 1/2"F/NG 230 Volt 2 Watt 

180)-G 3/4"F/NG 230 Volt 2 Watt Nasıl 
Kurulur? 

-  

Montajcı, ısıtma elemanlarını aşağıdaki gereksinimleri 
göz önünde bulundurarak önerir: 

-  
standarta uygun şekilde yapılan ısı kaybı hesabı 

-  

İmalatçının verdiği tablolara ve Micro Canal montaj 
talimatlarına uygun ısı emisyonu ve ölçüm tabloları 

-  

ısıtma elemanları iki borulu bir sisteme tek taraflı 
bağlantı ile bağlanmalıdır 

-  

elemanlar 3/8" bağlantı ve esnek parçalı pirinç 
kollektörlerle donatılmış olmalıdır 

-  

Micro Canal'ı konvektör tarafından odanın dış 
tarafına doğru kurun 

Micro Canal ve pencere arasındaki uzaklık her türlü 
perdeliğe uygun olmalıdır (perde ve Micro Canal 
arasında en az 15 cm mesafe olmalıdır). Perdeler asla 
doğrudan Micro Canal'ın üzerine gelecek şekilde 
asılmamalıdır. Isıtma elemanı bakım için her an 
erişilebilir durumda olmalıdır. 
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MICRO CANAL_teknik veriler 

Tür > MIRF.00606014 MIRF.00609514 MIRF.00613014 MIRF.00616514 MIRF.00620014 

Boy (cm) 60 95 130 165 200 

Genişlik (cm) 13 13 13 13 13 

Minimum yerleşik yükseklik (cm) 6 6 6 6 6 

Gelişmiş yükseklik ayarı (cm) 6 > 8 6 > 8 6 > 8 6 > 8 6 > 8 

Aktivatör sayısı 1 2 3 4 5 

Çıkış 75/65/20 (Watt) 390 780 1170 1560 1950 

Termal aktivatörler en düşük 30 ° tahrik suyu ile çalışır 30℃ 30℃ 30℃ 30℃ 30℃ 

Ses basıncı db(A) 18 21 22.8 24 25 

Kontrol grubu otomatik otomatik otomatik otomatik otomatik 

Elektrik bağlantısı (VDC) 12 12 12 12 12 

Akış (m3/h) 27,5 55 82,5 110 137,5 

Su İçeriği Düşük H2O Isı Eşanjörü (l) 0,118 0,228 0,338 0,448 0,558 

Hidrolik ve elektrik bağlantısı her zaman solda her zaman solda her zaman solda her zaman solda her zaman solda 

Hidrolik bağlantı 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 

Net ağırlık (kg)      

Yükseklik ayarlı ayaklar (set) (seçenek) 1 1 1 2 2 

 

" Gürültü sadece Micro Canal'a değil büyük ölçüde odanın içindeki akustik yapının etkisine bağlı olduğundan, ölçülen  
değerler uygulamada farklı olacaktır. 
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Isıtma hesaplaması 

 

Bu fiyat listesindeki çıkışlar 75/65/20°C sıcaklıklarda hesaplanmıştır. Diğer 

sıcaklıklar için düzeltme faktörleri aşağıdaki şekilde hesaplanmalıdır: 

Ta = akış sıcaklığı 

Tr = dönüş sıcaklığı 

Tl = oda sıcaklığı 

 

Hesaplama: Örnek 

Ta = 70°C 

Tr = 50°C 

Tl = 20°C 

Bu durumlarda, bir adet 800 Watt ünite, 800 x 0,8 = 640 Watt 
enerji sağlayacaktır. 

Hava dolaşımının hesaplanması 

Örnek: 100 m3/h hava akışlı bir cihaz  
100 m3

 

'lük bir odaya 1 hava dolaşımı sağlar. 

-  
Bir odadaki hava dolaşım değeri (m3 / h) örneğin şöyle olmalıdır: 

-  
yatak odası: minimum 3 dolaşım /h 
oturma odası 4 - 5 dolaşım /h (yüksek konfor) 

(bkz. örnek) tüm cihazlar için oda başına toplam 300 - 500 m3 / h. 

 

Basınç düşmesi 
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MICRO CANAL teknik bilgiler_ses 

Hız fonksiyonu olarak gürültü seviyesi 

Devir RPM >1550 Boy db(A) 

L60 18,0 

L95 21,0 

L130 22.8 

L165 24,0 

L200 25,0 

Hız fonksiyonu olarak ünite başına hava akışı 

Devir RPM >1550 Boy m3/h 

L60 27,5 

L95 55,0 

L130 82,5 

L165 110,0 

L200 137,5 

 
es

i a
rtı

şı
 d

B
 (A

) 

Çoklu aktivatörlerin birleşik ses seviyesi 

 

Aktivatör sayısı 

A
) A

za
lm

a 

Odanın içindekilere bağlı ses azaltma düzeyi 

 

Oda içeriği (m3) 
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MICRO CANAL_teknik veriler_ses 

 
üc

ü 
d(

B
A

) 

çıkış fonksiyonu olarak gürültü hesaplaması 

 

Isı çıkışı 75/65/20 (W) 
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MICRO CANAL_bağlantılar: 

 

şema 

güç 
oda termostatı 

Jaga Micro Canal Jaga "Low H2O" (Düşük H2O'lu) radyatör Jaga Deco radyatör 
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MICRO CANAL_yönlendirme 

 

Kontrol şeması örnek 2-yönlü vana 

vana 

 

Şema-örnek; bir veya daha fazla Micro Canal ile bağlantı 

Kablo uzunluğu motor sayısına bağlıdır (maks gerilim kaybı %5) 

Kablo kalınlığı Motor 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

2,5 mm2 171 86 57 43 34 29 24 21 19 17 

1,5 mm2 103 51 34 26 21 17 15 13 11 10 

1,0 mm2 69 34 23 17 14 11 10 9 8 7 

0,75 mm2 51 26 17 13 10 9 7 6 6 5 

0,5 mm2 34 17 11 9 7 6 5 4 4 3 

* Tüketim: Aktivatör başına 1,2 watt (Motor) metrik boyutlar 

Not: Bir vanayı açmak için serbest kontaklı bir 
termostat kullanın, 12 VDC 

L1 - Güç termostatı     N - Nötr 

Q1 - Potansiyel serbest ısıtma kontağı 
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MICRO CANAL_bakım 

-  
Filtrelerin Temizlenmesi _____________________________________  

-  
Kirli bir filtre, fana gelen hava akışını tıkar. 
Odanın kullanımı ve işlevine göre düzenli aralıklarla  

-  

temizlenmelidir. 

Bakım için filtrenin sökülmesi gerekmez; bir elektrikli süpürge  

 

ile kolaylıkla temizlenir 

-  
Kanalın temizlenmesi  ______________________________________  

-  
iç kısım tamamen çıkartılabilir 
Odanın kullanımı ve işlevine göre düzenli aralıklarla  

 

temizlenmesi (en az yılda bir) önemlidir. 
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MICRO CANAL_MICRO CANAL_kurulum kılavuzu 
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MICRO CANAL_MICRO CANAL_kurulum kılavuzu 

 

İç kanal 

 

Dış kanal 

-  
-  

LHS üstünde standart hidrolik ve elektrik bağlantısı 
Hidrolik bağlantı: 1 / 2 " 

Kod > MIRF.00606014 MIRF.00609514 MIRF.00613014 MIRF.00616514 MIRF.00620014 
Tam uzunluk (cm) 60 95 130 165 200 

 

Dahil bileşenlerin sayısı 

Parça 



29 
 

 

MICRO CANAL_MICRO CANAL_kurulum kılavuzu 

 

DİKKAT !! 

Cihazı ve ısı eşanjörünü duvar tarafına kurun. 

Micro Canal ve pencere arasındaki uzaklık  
her türlü perdeliğe uygun olmalıdır ( 
perde ve Micro Canal arasında en az  
15 cm mesafe olmalıdır). 
 Perdeler asla doğrudan Micro Canal'ın üzerine gelecek 
şekilde asılmamalıdır. 

 

 Isıtma elemanı bakım için her an erişilebilir durumda 
olmalıdır. 

Perdeler için öngörülen yeterli mesafe1 

Değişken yükseklik; eksi 6 cm > < maks. 8 cm 

 

minimum yükseklik = 6 cm 

 

maksimum yükseklik = 8 cm 
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MICRO CANAL_MICRO CANAL_kurulum kılavuzu 

 

DIŞ KANALIN TESİSATI, SABİTLENMESİ VE YÜKSEKLİK AYARI 
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MICRO CANAL_MICRO CANAL_kurulum kılavuzu 

 

HİDROLİK VE ELEKTRİK BAĞLANTI TESİSATI 

Hidrolik bağlantılar: 1/2' 

elektrik geçişi 
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MICRO CANAL_MICRO CANAL_kurulum kılavuzu 

 

MONTAJ / KORUMA BLOĞUNU YERLEŞTİRİN 

ÜNİTENİN ALTINDAKİ BOŞLUĞU DOLDURUN !! 
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MICRO CANAL_MICRO CANAL_kurulum kılavuzu 

 

İÇ KANALIN KURULUMU 

İÇ KANALI KURMADAN ÖNCE ZEMİN İŞLERİNİ TAMAMLAYIN !! 

iç kutunun bitiş ucunu monte edin (9b) 

YÜKSEKLİĞİN İNCE AYARI 
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MICRO CANAL_MICRO CANAL_kurulum kılavuzu 

12 

 

İÇ KANALIN SABİTLENMESİ 

L 60: iç kanalın sabitlenmesi 

 

L 95 / 130 / 165 / 200: iç kanalın sabitlenmesi 

İç kanalı sabitlemek için, Düşük-H2

 

O ısı eşanjörünü ve termal aktivatörü geçici olarak çıkartın. 
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MICRO CANAL_MICRO CANAL_kurulum kılavuzu 

Hidrolik bağlantı: Su sıcaklığı sensörünün Düşük-H2

 

O ısı 

eşanjörü ile yakın temas içinde olduğundan emin olun. Su 

sıcaklığı en az 30°C olmalıdır. 

Hidrolik bağlantı 

Elektrik bağlantısı 

İç kutu üzerindeki etikette yazan 

 

talimatları izleyin 

Çalıştırma: su sıcaklığı en az 30 ° C olmalıdır; daha düşük 

bir ısıda aktivatör çalışmaz. 
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MICRO CANAL_kurulum kılavuzu_ yükseklik ayarlı ayaklar 
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MICRO CANAL_kurulum kılavuzu_ yükseklik ayarlı ayaklar 

 

Parçalar _ 

 

montaj plakası 

Micro Canal'ın dış kutusuna montaj için 
montaj plakalı uzatılabilir boru. 

yükseklik kontrolü için tespit vidaları 

 

zemin montaj plakası 

1 set = 2 ayak 

KOD 

 

Boyutlar 



39 
 

 

MICRO CANAL_kurulum kılavuzu_ yükseklik ayarlı ayaklar 

Ayağı zemine sabitleyin. Vida veya somunun türü zemin türüne göre değişir ( örneğin 
beton zemin için). 

 

Micro Canal kurulumu ile ilgili daha fazla bilgi için pakette gelen kurulum talimatlarına 
başvurun. 

 

Özel zemin türleri için ses iletimi ve akustik özellikleri göz önünde 
bulundurun. 

-  
Bilgi için lütfen N.V. Jaga ile temasa geçin: 

-  
e-posta: aftersales@jaga.be 
tel. 0032 1 1-29 41 11. 
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MICRO CANAL_kurulum kılavuzu_ seçenek_vanalı kanal 

Elektrik ve hidrolik bağlantıları. 

 

Bağlantılar: iç kanalın iç tarafındaki etikete bakın 

 

Etiket: 

ventil / vana 

ventil / vana termostat 

tespit plakası 

düz conta 

gerilebilir 
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MICRO CANAL_kurulum kılavuzu_ seçenek_vanalı kanal_motor 12 VDC 

Paketi açın. 

 

Kılavuz paketin iç tarafına basılmıştır. 

 

12 V için: Vana Tahriki, EN 61558-2-6 (Avrupa)

 

 
veya sınıf II II - UL (Kuzey Amerika) onaylı bir 
12V güvenlik transformatöründen güç almalıdır. 

Montaj 

■ Demontaj 

 

BAS 

NC. NORMALDE KAPALI. 

SEÇENEK 
"İlk-Açma" işlevi 

Güç AÇIK 
> 6 dak. 

Güç KAPALI 

Uyum kontrolü 

İşlev modu 

Güç 
KAPA
LI 

Güç 

AÇIK 
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MICRO CANAL_Kurulum kılavuzu_Jaga vana_motor 230 Volt 

Paketi açın. 

 

Kılavuz paketin iç tarafına basılmıştır. 

 

Montaj 

Demontaj 

 

BAS 

NC. NORMALDE KAPALI. 

"İlk-Açma" işlevi 

Güç AÇIK 
> 6 dak. 

Güç KAPALI 

Uyum kontrolü 

İşlev modu 

Güç 
KAPA

 

Güç 
AÇIK 
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MICRO CANAL_SSS ve Destek: 

Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları 
Müşteri hizmetleri departmanımıza ulaşan bir çok farklı  
"sıkça sorulan soru" var. Size daha hızlı ve daha etkili bir şekilde  
yardımcı olabilmek için en önemli soruları ve bunların yanıtlarını  
aşağıda listeledik. Eğer aradığınız yanıtı bulamazsanız, müşteri  destek  
ekibimiz her an size yardımcı olmaya hazırdır. 

Soru Nedeni Cevap 

Vantilatörler dönmüyor. Tahrik suyunun sıcaklığı 30°C'nin altındadır. Aktivatörlerin dönebilmesi için tahrik suyunun sıcaklığı 
30°C'den yüksek olmalıdır. 

 Su sıcaklığı sensörünün düşük-H2O ısı eşanjörü ile teması çok 
zayıf veya hiç yok. 

Su sıcaklığı sensörünün ısı eşanjörüne iyi bağlandığından 
emin olun. 

 12VDC + ve - kutupları ters dönmüş. Güç kablolarının sıkı bir şekilde bağlı ve doğru kutuplara takılı 
olup olmadığını kontrol edin. 

Micro Canal çalışıyor ama yetersiz ısı veriyor. Vantilatör ve/veya ısı eşanjörüne kir dolmuştur. Filtreleri düzenli aralıklarla temizleyin ve tüm ürünğ en az yılda 
bir kez komple temizleyin. 

Micro Canal çok gürültü yapıyor. Vantilatör ve/veya ısı eşanjörüne kir dolmuştur veya vantilatöre 
bir nesne çarpıyordur. 

Filtreleri düzenli aralıklarla temizleyin ve tüm ürünğ en az yılda 
bir kez komple temizleyin. 
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MICRO CANAL_renk çeşitleri 

beyaz 

kirli beyaz 

açık gri 

siyah 

bergama 

manhattan 

safir mavi 

koyu gri 

altın sarısı 

alev kırmızısı 

bahama 

ingiliz yeşili 

fısıltı pembesi 

turkuvaz 

bermuda 

çikolata kahverengisi 

azur 

mor 

ege 

kalipso 

kapri 

doğal 

alpyıldızı 

yasemin 

yakut kızılı 

klasik beyaz 

patina yeşili 

aloa bleu 

antrasit gri 

gün doğumu 

trafik beyaz 

alüminyum  

Özel renkler 

Bu renk şeması sadece örnek verme amaçlıdır. Matbaa işleminde %100 aynı rengin tutturulması 
mümkün değildir. Talep edilmesi halinde farklı renklerde metal kızaklar da temin edilebilir. 
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