
Alarm1 LED'i alarm1 giriþi aktif olduðunda yanar.  Yakýt, Fan ve Pompa çýkýþlarý kapatýlýr.

Üst Gösterge:
Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Alt Gösterge:
Alt göstergede "Display" butonuna basýlarak redüktör motoru çalýþma ve durma zamaný, oda sýcaklýðý 
görüntülenebilir.

Alarm2 LED'i alarm2 giriþi aktif olduðunda yanar.  Yakýt, Fan ve Pompa çýkýþlarý kapatýlýr.

Alarm3 LED'i kazan su sýcaklýðý yüksek ise yanar.

Termik LED'i termik giriþi aktif olduðunda yanar.  Yakýt, Fan ve Pompa çýkýþlarý kapatýlýr.

Redüktör motor çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.

Fan çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.

Pompa çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.
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Çalýþma Þekli

Arýzalarýn Silinmesi ve Sesli Ýkazýn Susturulmasý

Kazan suyu sýcaklýðý kullanýcý tarafýndan girilen deðerden düþük ise fan ve redüktör motoru 
çalýþtýrýlarak yakýt yüklemesi yapýlýr. Kazan suyu sýcaklýðý kullanýcý tarafýndan girilen deðere 
ulaþtýðýnda veya üzerine çýktýðýnda fan ve redüktör motoru kapatýlarak yakýt yüklemesi 
durdurulur. Kazan suyu sýcaklýðý soðumaya baþladýðýnda kullanýcý tarafýndan girilen set 
deðerinin altýna düþtüðünde fan ve redüktür motoru çalýþtýrýlarak yakýt yüklemesi tekrar 
baþlatýlýr.

Redüktör motoru ile yakýt yüklemesi kullanýcý tarafýndan girilen yükleme ve bekleme zamanlarý 
dikkate alýnarak yapýlýr. Redüktör motoru yükleme zamaný kadar çalýþtýrýlýr, bekleme zamaný 
kadar kapatýlýr.

Pompa, kazan suyu sýcaklýðý kullanýcý tarafýndan girilen deðere ulaþtýðýnda veya üzerine 
çýktýðýnda çalýþtýrýlýr. Kazan suyu sýcaklýðý kullanýcý tarafýndan girilen deðerden düþük ise 
çalýþtýrýlmaz.

Yakýt bitti arýzasýnýn gözlenmesi seçili ise kazan suyu sýcaklýðý belirlenen deðere kadar ýsýnmýþ 
ve daha sonrada belirlenen sýcaklýk deðerinin altýna düþmüþ ise "Yakýt bitti" ikazý verilir. "Yakýt 
Bitti" ikazý cihaz üzerinde sesli ve ýþýklý olarak bildirilir. Bu durumda pompa, fan ve redüktör 
motoru kapatýlýr. Yakýt bitti arýzasý gözlenmesi iptal edilmiþ ise yakýt bitti ikazý verilmez.

Yakýtýn sýkýþmasý durumunda redüktör motoruna baðlý termik üzerinden alýnan bilgi ile yakýt 
sýkýþmasý ikazý oluþturulabilir. Bu durumda pompa, fan ve redüktör motoru kapatýlýr.

Cihaz herhangi bir arýza tespit ettiðinde ýþýklý ve sesli olarak kullanýcýyý uyarýr.

"Reset" butonuna basýldýðýnda cihaz üzerinde yer alan sesli ikaz susturulur. Arýza devam ediyor 
ise 4 dakika sonra tekrar sesli ikaz verilir.

Arýzalarý silmek için "Reset" butonuna 3 saniye süre ile basýlmalýdýr.
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Sýcaklýk deðerlerinin ayarlanmasý

Çalýþma ekraný

Pompa çalýþma sýcaklýðý set deðeri

Kazan su sýcaklýðý set deðeri

Pompa çalýþma sýcaklýðý set deðeri

Kazan su sýcaklýðý  set deðeri

Sýcaklýk set deðerlerini deðiþtirebilmek için "Sýcaklýk Set" 
butonuna basýnýz.

Pompa çalýþma sýcaklýðý set deðerini arttýrma ve eksiltme 
butonlarý yardýmý ile istediðiniz deðere ayarlayýnýz.

Kazan su sýcaklýðý set deðerini arttýrma ve eksiltme 
butonlarý yardýmý ile istediðiniz deðere ayarlayýnýz.

Deðiþtirdiðiniz deðeri "Sýcaklýk Set" butonuna basarak 
onaylayýnýz.

Deðiþtirdiðiniz deðeri "Sýcaklýk Set" butonuna basarak 
onaylayýnýz.
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Sýcaklýk deðerlerinin ayarlanmasý

Oda sýcaklýðý set deðeri

Oda sýcaklýðý set deðeri

Oda sýcaklýðý set deðerini arttýrma ve eksiltme butonlarý 
yardýmý ile istediðiniz deðere ayarlayýnýz.

Deðiþtirdiðiniz deðeri "Sýcaklýk Set" butonuna basarak 
onaylayýnýz. Oda sýcaklýk set deðeri onaylandýðýnda 
cihaz çalýþma ekranýna döner.
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Redüktör motoru çalýþma ve durma zamanlarýnýn ayarlanmasý

Çalýþma ekraný

Çalýþma zamaný set deðeri (Saniye)

Durma zamaný set deðeri (Saniye)

Çalýþma zamaný set deðeri (Saniye)

Durma zamaný  set deðeri (Saniye)

Çalýþma ve durma zamanlarýný deðiþtirebilmek 
için"Zaman Set" butonuna basýnýz.

Redüktör motorunun çalýþma zamanýný arttýrma ve 
eksiltme butonlarý yardýmý ile istediðiniz deðere 
ayarlayýnýz.

Redüktör motoru durma zamanýný arttýrma ve eksiltme 
butonlarý yardýmý ile istediðiniz deðere ayarlayýnýz.

Deðiþtirdiðiniz deðeri "Zaman Set" butonuna basarak 
onaylayýnýz.

Deðiþtirdiðiniz deðeri "Zaman Set" butonuna basarak 
onaylayýnýz. "Zaman Set" butonuna bastýðýnýzda cihaz 
çalýþma ekranýna dönecektir.
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Pompa Çýkýþý Ýçin Histerisiz Deðeri

Fan Çýkýþý Ýçin Histerisiz Deðeri

Oda Sýcaklýk Histerisiz Deðeri

Kazan Aþýrý Sýcaklýk Set Deðeri

Kazan Aþýrý Sýcaklýk Histerisiz Deðeri

Program Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Yakýt bitti arýzasý kontrolü için sýcaklýk set deðeri
Sýcaklýk bu parametre ile girilen deðerin üzerine çýktýktan sonra arýza gözlemi 
baþlatýlýr. Sýcaklýk bu deðerin üzerine çýkmaz ise arýza gözlenmez.

Yakýt bitti arýzasý için sýcaklýk set deðeri
Sýcaklýk bu parametre ile girilen deðerin altýna düþtüðünde arýza oluþur. 
Cihaz göstergesinde "Err" ile bildirilir. Tüm çýkýþlar enerjisiz kalýr.

Kazan Sönme Korumasý Ýçin Yükleme Zamaný (Saniye)
Kazan ýsýsýnýn yeterli olduðu durumlarda uzun süre yükleme yapýlmadýðý için 
kazanýn sönmesi söz konusudur. Bunu engellemek için belirli bir süre 
yükleme yapýlmamýþ ise yükleme yapýlýr.

Kazan Sönme Zamaný (Dakika)

Oda sensörü sensörü seçimi

Yakýt Bitti Arýzasýnýn Gözlenmesi

Kazan sýcaklýk ofset deðeri

Oda sýcaklýk ofset deðeri

Alt gösterge fonksiyonu

Sýcaklýk ölçümü için filtre deðeri

Oda sýcaklýk sensörü yok
Pompa kazan su sýcaklýðýna baðlý olarak çalýþýr.

Yakýt bitti arýzasý gözlenmez.

Oda sýcaklýk sensörü var
Pompa oda sensöründen ölçülen sýcaklýða baðlý olarak çalýþýr.

Yakýt bitti arýzasý gözlenir, arýza oluþtuðunda fan, pompa ve redüktör 
motoru kapatýlýr.

Oda termostatý var
Pompa oda termostatý kontaðýna baðlý olarak çalýþýr.



Fabrika Çýkýþ Ayarlarý

Parametre Deðerleri

Set Deðerleri
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