BPC-500

Kümes Kontrol Cihazý
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(Min.)
Ýç Sýcaklýk
Yüksek / Düþük
Rutubet
Yüksek / Düþük
Dýþ Sýcaklýk
Düþük

Ýç Sýcalýk Set

Þebeke Arýza

Rutubet ( %Rh )
Basýnç

Termik Atýk

Dýþ Sýcaklýk
Sürücü Arýza

Display

Alarm Set

Kümes Kontrol Cihazý
Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi
Dýþ ortam sýcaklýðý için 2 sensör giriþi
Rutubet ölçümü
Statik basýnç ölçümü ve klepe kontrolü
9 adet fan kontrol çýkýþý
Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý
1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý
1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen minimum havalandýrma çýkýþý
Alarm ve sesli ikaz için çýkýþ

Çalýþma Þekli

BPC-500 cihazý kümes içerisinde 4 farklý bölgeden sýcaklýk bilgisi alarak ortalama kümes sýcaklýðýný hesaplar
ve ortalama sýcaklýk deðerine minimum havalandýrma, tünel havalandýrma, soðutma ve ýsýtma iþlemlerini
gerçekleþtirir. Ortalama sýcaklýk deðeri için cihaz üzerine takýlan ve arýzlalý olmayan sensörler dikkate alýnýr.
Kümes içerisinde 2 bölgeden sýcaklýk bilgisi alýnmasý yeterli ise sadece 2 sensör baðlanýr. Cihaz baðlý olmayan
sensör giriþlerini algýlayarak ortalamaya dahil etmez. Ayrýca cihaz dýþ ortam sýcaklýðýný ölçer, dýþ ortam sýcaklýðý
belirlenen sýcaklýk deðerinden küçük ise soðutma iþlemi (pad çýkýþlarý kapatýlýr) yapýlmaz.
Isýtma Ýþlemi:
Ortalama sýcaklýk deðeri, ýsýtma iþlemi için tanýmlanan sýcaklýk deðerine düþtüðünde ýsýtma iþlemi baþlatýlýr.
Isýtma iþlemi ortalama sýcaklýk deðeri ýsýtmanýn sonlandýrýlacaðý sýcaklýk deðerine eriþtiðinde sonlandýrýlýr.
Minimum Havalandýrma:
Minimum havalandýrma için cihaz üzerinde farklý çalýþma þekilleri seçilebilir.
1- Devir ayarlý yan fanlar kullanýlýyor ise Sürücü Çýkýþý-2 kullanýlarak minimum havalandýrma yapýlabilir.
2- Havalandýrma için kullanýlan fan gruplarý minimum havalandýrma çýkýþý ile çalýþtýrýlabilir. Burada minimum
havalandýrma için seçilen grup fanlarý belirlenen zaman aralýðýnda devreye sokulup çýkarýlýr.
Tünel Havalandýrma:
Tünel havalandýrma amacý ile cihaz üzerinde bulunan 9 fan çýkýþý ve Sürücü Çýkýþý-1 e baðlý devir ayarlý fan
gruplarý kullanýlabilir. Sürücü Çýkýþ-1 e baðlý fan gruplarý 2 farklý þekilde çalýþtýrýlabilir. Sürücü çýkýþý fan grubu
çýkýþlarý için tanýmlanan sýcaklýk deðerlerine göre veya kullanýcý tarafýndan tanýmlanan sýcaklýk aralýðýna göre
çalýþtýrýlýr.
Sürücü Çýkýþý-1 kullanýcý tanýmlý set deðerlerine göre çalýþmasý:
Sürücü çýkýþýna baðlý devir ayarlý fanlar set edilen kümes sýcaklýðýnda belirlenen devirde çalýþmaya baþlar ve
sýcaklýða baðlý olarak fan çalýþma devri arttýrýlýr. Sýcaklýk tanýmlanan band deðerine ulaþtýðýnda sürücü çýkýþýna
baðlý fanlar belirlenen maksimum devirde çalýþmaya devam ederler.
Örnek:
Kümes içi sýcaklýk set deðeri=26.0 °C
Sürücü Çýkýþ-1 band deðeri=3.0 °C
Sürücü çýkýþ-1 minimum çýkýþ deðeri=%30
Sürücü çýkýþ-1 maksimum çýkýþ deðeri=%90
1.fan grubunun devreye girmesi için fark sýcaklýk deðeri=4.0 °C
Diðer fan gruplarýnýn devreye girmesi için sýcaklýk artýþ deðeri=0.5 °C
Yukarýda belirlenen deðerlere göre sýcaklýk 26.0 °C ye ulaþtýðýnda sürücü çýkýþ-1 e baðlý fanlar %30 ile
çalýþmaya baþlayacaktýr. Sýcaklýk arttýkça fan hýzý arttýrýlacak ve sýcaklýk 29.0 °C ye ulaþtýðýnda fan %90 ile
çalýþmaya devam edecektir. Sýcaklýk 30.0 °C ye ulaþtýðýnda 1. fan grubu devreye girecektir. Bu sýcaklýk
deðerinin 0.5 °C lik artýþlarýnda diðer fan gruplarýda sýrayla devreye girecektir.
Sürücü Çýkýþý-1 in fan gruplarýna baðlý çalýþmasý:
Sürücü çýkýþýna baðlý devir ayarlý fanlar 1.fan grubu devreye girdiðinde belirlenen minimum deðerde çalýþmaya
baþlar. Kullanýcý tarafýndan belirlenen son fan grubu devreye girdiðinde maksimum deðerde çalýþmaya devam
eder. 1.fan grubu ile devreye girecek son fan grubu arasýndaki bölgede sýcaklýk deðerine göre devir
hesaplanarak çýkýþa aktarýlýr.
Soðutma:
Kümes sýcaklýðý soðutma baþlangýcý için belirlenen deðere ulaþtýðýnda veya son fan grubu devreye girdiðinde
pad motorlarý belirlenen sürelerde çalýþtýrýlýp durdurularak soðutma iþlemi baþlatýlýr. Soðutma iþlemi sýcaklýðýn
belirlenen deðere düþmesi ile sonlandýrýlýr. Soðutma iþlemi devam ederken rutubet deðeri belirlenen deðeri
aþarsa soðutma iþlemi durdurulur. Ayrýca dýþ ortam sýcaklýðý düþük ise soðutma iþlemine izin verilmez.

Boyutlar
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Rutubet
Yüksek / Düþük
Dýþ Sýcaklýk
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Rutubet ( %Rh )
Basýnç

Termik Atýk

Dýþ Sýcaklýk
Sürücü Arýza

Display

129.5 mm

Ýç Sýcaklýk
Yüksek / Düþük

Alarm Set

72 mm

179.5 mm
7 mm

Pano Kesiti

118.5 mm

166.5 mm

Cihazýn Panel Üzerine Montajý
Panel kalýnlýðý maksimum 5mm
Panel ön yüzeyi

Panel arka yüzeyi

3

Tutturma parçasý
1

2

1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, verilen ölçülerde hazýrlayýnýz.
2-Cihazý panel üzerindeki kesite ön yüzeyinden yerleþtiriniz. Cihazýn tutturma parçalarý
üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden önce çýkarýnýz.
3-Cihaz panel kesiti üzerine yerleþtirildikten sonra, cihaz ile birlikte verilen tutturma parçalarýnýn
1 ile gösterilen týrnaklarýný cihaz üzerinde 3 ile gösterilen kesite yerleþtiriniz. Bir tornavida
yardýmý ile 2 ile gösterilen parçayý saat yönünde çevirerek cihazý panel üzerine sabitleyiniz.

Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek
tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler,
montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir.

Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý
gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný
yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak
þekilde montajýný yapýnýz.

Cihazýn Panel Üzerinden Çýkarýlmasý

Panel kalýnlýðý maksimum 5mm
Panel ön yüzeyi

Panel arka yüzeyi

2
1
Tutturma parçasý
1-Cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz ve cihaz baðlantýlarýnýn yapýldýðý 2 nolu
terminal bloðunu cihazdan ayýrýnýz.
2-1 ile gösterilen ve tutturma parçasý üzerinde yer alan vidayý saat yönünün tersine çeviriniz.
3-Tutturma parçalarýnýn týrnaklarý serbest kalýncaya kadar vidayý çevirmeye devam ediniz.
4-Tutturma parçalarýný cihaz üzerinden ayýrýnýz ve cihazý panelin ön tarafýndan çekerek alýnýz.

Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý
olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz.
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Ön Panel Tanýmý
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Ýç Sýcaklýk
Yüksek / Düþük
Rutubet
Yüksek / Düþük

1

Dýþ Sýcaklýk
Düþük

Ýç Sýcalýk Set

2

Þebeke Arýza

Rutubet ( %Rh )
Basýnç

Termik Atýk

Dýþ Sýcaklýk
Sürücü Arýza

Display

3

4

Alarm Set

5

6

7
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9

1- Kümes içi ortalama sýcaklýk deðeri göstergesi
2- Kümes sýcaklýk set deðeri, rutubet, basýnç ve dýþ sýcaklýk göstergesi
3- Sýcaklýk set ve program giriþ butonu
4- Alt gösterge için gösterim seçeneði ve eksiltme butonu
5- Arttýrma butonu
6- ENTER ve alarm parametreleri eriþim butonu
7- Soðutma parametreleri eriþim butonu
8- Fan parametreleri eriþim butonu
9- Korna susturma butonu
10- Cihaz kontrol çýkýþlarý için led indikatörler
11- Alarm led indikatörleri

Ön Panel Tanýmý
Arýza Ýndikatörleri:
Led yanmýyor ise

Led sürekli yanýyor ise

Led yanýp sönüyor ise

Sýcaklýk
Normal

Sýcaklýk
Yüksek

Sýcaklýk
Düþük

Ýç Sýcaklýk
Yüksek / Düþük

Rutubet
Normal

Rutubet
Yüksek

Rutubet
Düþük

Rutubet
Yüksek / Düþük

Dýþ Sýcaklýk
Normal

Dýþ Sýcaklýk
Düþük

Dýþ Sýcaklýk
Düþük

Þebeke Normal

Þebeke Arýzalý

Þebeke Arýza

Termik Normal

Fan / Pad Termik
Atýk

Termik Atýk

Sürücü Normal

Sürücü Arýzalý

Sürücü Arýza

Oda / Sürücü / Isýtma Set deðerlerinin ayarlanmasý
Çalýþma ekraný

Çalýþma ekranýnda iken set butonuna
basýnýz.

Kümes Ýçi Sýcaklýk Set ayar ekraný
Üst göstergede set yazýsý alt
göstergede set deðeri görünür
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile set deðerini istediðiniz deðere
ayarlayýnýz
Kümes Ýçi Sýcaklýk Set ayar ekraný
Ayarladýðýnýz set deðerini hafýzaya
almak için Set butonuna basýnýz.

Sürücüye baðlý fanlar için fark
sýcaklýk ayar ekraný
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile fark sýcaklýk deðerini istediðiniz
deðere ayarlayýnýz

Sürücüye baðlý fanlar için fark
sýcaklýk ayar ekraný
Deðiþtirdiðiniz fark sýcaklýk deðerini
kaydetmek için set butonuna basýnýz.

Sürücüye baðlý fanlar için sýcaklýk
çalýþma bandý ayar ekraný
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile sýcaklýk çalýþma bandýný istediðiniz
deðere ayarlayýnýz

Oda / Sürücü / Isýtma Set deðerlerinin ayarlanmasý
Sürücüye baðlý fanlar için sýcaklýk
çalýþma bandý ayar ekraný
Deðiþtirdiðiniz sýcaklýk çalýþma band
deðerini kaydetmek için Set butonuna
basýnýz.

Sürücüye baðlý fanlar için minimum
çýkýþ deðeri
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile minimum çalýþma deðerini istediðiniz
deðere ayarlayýnýz

Sürücüye baðlý fanlar için minimum
çýkýþ deðeri
Deðiþtirdiðiniz minimum çalýþma
deðerini kaydetmek için Set butonuna
basýnýz.

Sürücüye baðlý fanlar için
maksimum çýkýþ deðeri
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile maksimum çalýþma deðerini
istediðiniz deðere ayarlayýnýz

Sürücüye baðlý fanlar için
maksimum çýkýþ deðeri
Deðiþtirdiðiniz maksimum çalýþma
deðerini kaydetmek için Set butonuna
basýnýz.

Sürücüye baðlý fanlar için minimum
havalandýrma deðeri
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile minimum havalandýrma deðerini
istediðiniz deðere ayarlayýnýz

Oda / Sürücü / Isýtma Set deðerlerinin ayarlanmasý
Sürücüye baðlý fanlar için minimum
havalandýrma deðeri
Deðiþtirdiðiniz minimum havalandýrma
deðerini kaydetmek için Set butonuna
basýnýz. Set butonuna bastýðýnýzda
cihaz kayýt iþlemini yapýp çalýþma
ekranýna dönecektir.
Isýtma için fark sýcaklýk ayar ekraný
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile Isýtma için fark sýcaklýk deðerini
istediðiniz deðere ayarlayýnýz

Isýtma için fark sýcaklýk ayar ekraný
Deðiþtirdiðiniz ýsýtma için fark sýcaklýk
deðerini kaydetmek için Set butonuna
basýnýz. Set butonuna bastýðýnýzda
cihaz kayýt iþlemini yapýp çalýþma
ekranýna dönecektir.
Çalýþma Ekraný

Sýcaklýk ve Rutubet alarm deðerlerinin ayarlanmasý
Çalýþma ekraný

Çalýþma ekranýnda iken ENTER
butonuna basýnýz.

Minimum Sýcaklýk Fark Deðeri

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametreyi istediðiniz deðere
ayarlayýnýz
Minimum Sýcaklýk Fark Deðeri

Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için
ENTER butonuna basýnýz.

Maksimum Sýcaklýk Fark Deðeri

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametreyi istediðiniz deðere
ayarlayýnýz
Maksimum Sýcaklýk Fark Deðeri

Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için
ENTER butonuna basýnýz.

Minimum Rutubet Alarm deðeri

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametreyi istediðiniz deðere
ayarlayýnýz

Sýcaklýk ve Rutubet alarm deðerlerinin ayarlanmasý
Minimum Rutubet Alarm deðeri

Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için
ENTER butonuna basýnýz.

Maksimum Rutubet Alarm deðeri

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametreyi istediðiniz deðere
ayarlayýnýz
Maksimum Rutubet Alarm deðeri

Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için
ENTER butonuna basýnýz.

Düþük Dýþ Sýcaklýk Deðeri

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametreyi istediðiniz deðere
ayarlayýnýz
Düþük Dýþ Sýcaklýk Deðeri

Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için
ENTER butonuna basýnýz. ENTER
butonuna bastýðýnýzda cihaz deðeri
kaydedip çalýþma ekranýna dönecektir.
Çalýþma ekraný

Soðutma deðerlerinin ayarlanmasý
Çalýþma ekraný

Çalýþma ekranýnda iken Soðutma
butonuna basýnýz.

Soðutma için fark sýcaklýk ayar
ekraný
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile soðutma için fark sýcaklýk deðerini
istediðiniz deðere ayarlayýnýz

Soðutma için fark sýcaklýk ayar
ekraný
Deðiþtirdiðiniz soðutma için fark
sýcaklýk deðerini kaydetmek için
soðutma butonuna basýnýz.

Pad çalýþma zamaný ayar ekraný
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile pad motoru çalýþma zamanýný
istediðiniz deðere ayarlayýnýz

Pad çalýþma zamaný ayar ekraný
Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için
soðutma butonuna basýnýz.

Pad durma zamaný ayar ekraný
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametreyi istediðiniz deðere
ayarlayýnýz

Soðutma deðerlerinin ayarlanmasý
Pad durma zamaný ayar ekraný
Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için
soðutma butonuna basýnýz.

Soðutma iþlemini sonlandýrmak için
rutubet set ayar ekraný
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametreyi istediðiniz deðere
ayarlayýnýz
Soðutma iþlemini sonlandýrmak için
rutubet set ayar ekraný
Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için
soðutma butonuna basýnýz. Soðutma
butonuna bastýðýnýzda cihaz deðeri
kaydedip çalýþma ekranýna dönecektir.
Çalýþma ekraný

Tünel ve minimum havalandýrma deðerlerinin ayarlanmasý
Çalýþma ekraný

Çalýþma ekranýnda iken FAN butonuna
basýnýz.

Fan 1 için fark sýcaklýk ayar ekraný
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile Fan 1 için fark sýcaklýk deðerini
istediðiniz deðere ayarlayýnýz

Fan 1 için fark sýcaklýk ayar ekraný
Deðiþtirdiðiniz Fan 1 için fark sýcaklýk
deðerini kaydetmek için FAN butonuna
basýnýz.

Fanlar arasý sýcaklýk deðeri
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametre deðerini istediðiniz
deðere ayarlayýnýz

Fanlar arasý sýcaklýk deðeri
Deðiþtirdiðiniz parametre deðerini
kaydetmek için FAN butonuna basýnýz.

Tünel havalandýrma açýk/kapalý
seçimi
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametre deðerini istediðiniz
deðere ayarlayýnýz

Tünel ve minimum havalandýrma deðerlerinin ayarlanmasý
Tünel havalandýrma açýk/kapalý
seçimi
Deðiþtirdiðiniz parametre deðerini
kaydetmek için FAN butonuna basýnýz.

Minimum Havalandýrma Set Deðeri
(%)
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametreyi istediðiniz deðere
ayarlayýnýz
Minimum Havalandýrma Set Deðeri
(%)

Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için
FAN butonuna basýnýz.

Minimum Havalandýrma Çevrim
Zamaný (Dakika)
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametreyi istediðiniz deðere
ayarlayýnýz
Minimum Havalandýrma Çevrim
Zamaný (Dakika)
Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için
FAN butonuna basýnýz. FAN butonuna
bastýðýnýzda cihaz deðeri kaydedip
çalýþma ekranýna dönecektir.
Çalýþma ekraný

Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi
Çalýþma ekraný

Set butonuna 10 saniye süre ile basýnýz.
Süre sonunda ekran "FAn Conf" mesajý
çýkar ve program moduna girilir.

Program ekraný
Parametre seçimi
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametre grubunu seçiniz.

Program ekraný
Isýtma konfigürasyon parametreleri
Isýtma konfigürasyon parametre
grubuna eriþmek için ENTER butonuna
basýnýz.

Program ekraný
Isýtma konfigürasyon parametreleri
Isýtma için fark sýcaklýk deðeri
Arttýrma ve eksiltme butonlarýný
kullanarak parametre grubundaki diðer
parametrelere eriþebilirsiniz.

Program ekraný
Isýtma konfigürasyon parametreleri
Isýtma için histerisiz deðeri
Parametre deðerini deðiþtirmek için
ENTER butonuna basýnýz.

Program ekraný
Isýtma konfigürasyon parametreleri
Isýtma için histerisiz deðeri
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile parametre deðerini
deðiþtirebilirsiniz.

Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi
Program ekraný
Isýtma konfigürasyon parametreleri
Isýtma için histerisiz deðeri
ENTER butonuna basarak parametre
deðerini kaydediniz.

Program ekraný
Isýtma konfigürasyon parametreleri
Isýtma için histerisiz deðeri
Isýtma parametre grubuna dönmek için
Set butonuna basýnýz.

Program ekraný
Isýtma konfigürasyon parametreleri

Diðer parametre gruplarýna eriþmek için
arttýrma ve eksiltme butonlarýný
kullanýnýz.
Programdan çýkmak için parametre
gruplarý ekranýnda iken set butonuna
basýnýz. Cihaz çalýþma ekranýna
dönecektir.

Çalýþma ekraný

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Fan Parametreleri
Fan-1 için fark sýcaklýk deðeri ( °C )
1.Fan grubunun devreye gireceði sýcaklýk deðerini belirler. Girilmiþ olan fark sýcaklýðý
kümes sýcaklýðýna eklenerek 1. fan grubunun devreye gireceði sýcaklýk deðeri bulunur
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
1.Fan Grubu Fark Sýcaklýðý = 3.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise 1.fan grubunun devreye gireceði sýcaklýk deðeri 29.0 °C olacaktýr.

Fan grubu adým deðeri ( °C )
Bu parametre ile 2,3,4,5,6,7 ve 8. grup fanlarýn hangi sýcaklýklarda devreye gireceði
belirlenir.
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
1.Fan Grubu Fark Sýcaklýðý = 3.0 °C
Fan Grubu Adým Deðeri = 0.5 °C
olarak tanýmlanmýþ ise 1.fan grubunun devreye gireceði sýcaklýk deðeri 29.0 °C olacaktýr.
2. , 3. ,4. ,5. ,6. ve 7. inci fan gruplarýnýn devreye gireceði sýcaklýk deðerleri sýrasýyla 29.5 ,
30.0, 30.5, 31.0, 31.5, 32.0 °C olacaktýr.
Kümes Sýcaklýðý

7.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri
6.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri
5.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri
4.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri
3.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri
2.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri
1.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri

32.0 °C
31.5 °C
31.0 °C
30.5 °C
30.0 °C
29.5 °C
29.0 °C

1...7. Fan Grubu

1...6. Fan Grubu

1...5. Fan Grubu

1...4. Fan Grubu

1...3. Fan Grubu

1...2. Fan Grubu

1.Fan Grubu

Kümes Sýcaklýk Set Deðeri 26.0 °C

Fanlar için devreye girme gecikmesi (Saniye )
Sýcaklýk farkýna baðlý olarak devreye alýnan fanlarýn ayný anda devreye girmesini
engellemek için belirlenen gecikme deðeridir.

Fanlar için devreden çýkma gecikmesi (Saniye )
Sýcaklýk farkýna baðlý olarak devreden çýkacak fanlarýn ayný anda devreden çýkmasýný
engellemek için belirlenen gecikme deðeridir.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Kullanýlacak fan sayýsýný belirler
Fan çýkýþ þeklini belirler
Cihaz üzerindeki fan çýkþlarý kullanýlýr.
Ýlk 4 fan çýkýþ üzerine devreye alýnacak fan sayýsý binary olarak
verilir. Bu çýkýþ þekli ile 15 adete kadar fan kod çözücü yardýmý ile
kullanýlabilir.
Isýtma Çýkýþý Parametreleri
Isýtma için fark sýcaklýk deðeri ( °C )
Isýtma için histeresiz deðeri ( °C )

Soðutma Parametreleri
Soðutma iþleminin nasýl yapýlacaðýný belirler.
Soðutma iþlemi tanýmlanan tanýmlanan fark sýcaklýðýna göre çalýþýr.
Soðutma iþlemi belirlenen tüm fanlar devreye girdiðinde baþlar.
Soðutma iþlemi için hangi sýcaklýk deðerinin dikkate alýnacaðýný belirler.
Parametre Seçenekleri:
Set
Fan
Parametre "Set" olarak seçilmiþ ise soðutma iþlemi tanýmlanan fark sýcaklýðýna
(Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk) ulaþýnca baþlar.
Parametre "Fan" olarak seçilmiþ ise soðutma iþlemi fan gruplarýnýn tümü devreye
girdiðinde baþlar.

Soðutma iþlemi için fark sýcaklýk deðeri ( °C )
Soðutma iþleminin hangi sýcaklýkta baþlayacaðýný belirler.
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk = 8.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise soðutma iþlemi 34.0 °C de baþlayacaktýr.

Soðutma iþlemi için histeresiz deðeri ( °C )
Soðutma iþleminin hangi sýcaklýkta sonlandýrýlacaðýný belirler.
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk = 8.0 °C
Soðutma Ýçin Histeresiz = 3.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise soðutma iþlemi 34.0 °C de baþlar, sýcaklýk (34.0-3.0)=31.0 °C ye
düþtüðünde soðutma iþlemi durdurulur.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Soðutma Parametreleri
Soðutma iþleminin nasýl yapýlacaðýný belirler.
Soðutma iþlemi tanýmlanan tanýmlanan fark sýcaklýðýna göre çalýþýr.
Soðutma iþlemi belirlenen tüm fanlar devreye girdiðinde baþlar.
Soðutma iþlemi için hangi sýcaklýk deðerinin dikkate alýnacaðýný belirler.
Parametre Seçenekleri:
Set
Fan
Parametre "Set" olarak seçilmiþ ise soðutma iþlemi tanýmlanan fark sýcaklýðýna
(Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk) ulaþýnca baþlar.
Parametre "Fan" olarak seçilmiþ ise soðutma iþlemi fan gruplarýnýn tümü devreye
girdiðinde baþlar.

Soðutma iþlemi için fark sýcaklýk deðeri ( °C )
Soðutma iþleminin hangi sýcaklýkta baþlayacaðýný belirler.
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk = 8.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise soðutma iþlemi 34.0 °C de baþlayacaktýr.

Soðutma iþlemi için histeresiz deðeri ( °C )
Soðutma iþleminin hangi sýcaklýkta sonlandýrýlacaðýný belirler.
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk = 8.0 °C
Soðutma Ýçin Histeresiz = 3.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise soðutma iþlemi 34.0 °C de baþlar, sýcaklýk (34.0-3.0)=31.0 °C ye
düþtüðünde soðutma iþlemi durdurulur.

Pad motoru çalýþma zamaný (Saniye)
Pad motoru durma zamaný (Dakika)
Soðutma iþlemi için maksimum rutubet deðeri
Soðutma iþleminde izin verilen maksimum rutubet deðerini belirler. Rutubet bu deðeri
aþtýðýnda soðutma iþlemi sonlandýrýlýr.

Soðutma iþlemi maksimum rutubet deðeri histerisizi
Soðutma iþleminde izin verilen maksimum rutubet deðeri aþýldýktan ve soðutma iþlemi
durdurulduktan sonra soðutma iþleminin yeniden baþlayabilmesi için rutubet deðerinin
düþeceði deðeri belirler.
Örnek:
Soðutma Ýçin Max Rh Deðeri: 80%
Soðutma Ýçin Max Rh Hys Deðeri: 5%
olarak tanýmlanmýþ ise rutubet %80 e ulaþtýðýnda soðutma durdurulur, (80-5)= %75 e
düþtüðünde soðutma iþlemine tekrar izin verilir.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Soðutma Çalýþma Seçimi:
Soðutma iþlemi için hangi sýcaklýk deðerinin dikkate alýnacaðýný belirler.
Parametre Seçenekleri:
Sýcaklýk
Fan Grup
Parametre "Sýcaklýk" olarak seçilmiþ ise soðutma iþlemi tanýmlanan fark sýcaklýðýna (Soðutma Ýçin Fark
Sýcaklýk) ulaþýnca baþlar.
Parametre "Fan Grup" olarak seçilmiþ ise soðutma iþlemi fan gruplarýnýn tümü devreye girdiðinde baþlar.

Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk ( °C ):
Soðutma iþleminin hangi sýcaklýkta baþlayacaðýný belirler.
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk = 8.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise soðutma iþlemi 34.0 °C de baþlayacaktýr.

Soðutma Ýçin Histeresiz ( °C ):
Soðutma iþleminin hangi sýcaklýkta sonlandýrýlacaðýný belirler.
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk = 8.0 °C
Soðutma Ýçin Histeresiz = 3.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise soðutma iþlemi 34.0 °C de baþlar, sýcaklýk (34.0-3.0)=31.0 °C ye düþtüðünde soðutma
iþlemi durdurulur.

Pad Motoru Çalýþma Zamaný ( Saniye ):
Pad Motoru Durma Zamaný ( Dakika ):
Soðutma iþleminde pad motorunun çalýþma ve durma zamanlarýný belirler.

Soðutma Ýçin Max Rh Deðeri ( % ):
Soðutma iþleminde izin verilen maksimum rutubet deðerini belirler. Rutubet bu deðeri aþtýðýnda soðutma iþlemi
sonlandýrýlýr.

Soðutma Ýçin Max Rh Hys Deðeri ( % ):
Soðutma iþleminde izin verilen maksimum rutubet deðeri aþýldýktan ve soðutma iþlemi durdurulduktan sonra
soðutma iþleminin yeniden baþlayabilmesi için rutubet deðerinin düþeceði deðeri belirler.
Örnek:
Soðutma Ýçin Max Rh Deðeri: 80%
Soðutma Ýçin Max Rh Hys Deðeri: 5%
olarak tanýmlanmýþ ise rutubet %80 e ulaþtýðýnda soðutma durdurulur, (80-5)= %75 e düþtüðünde soðutma
iþlemine tekrar izin verilir.

Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Deðeri ( °C ):
Soðutma iþlemi yapýlabilmesi için izin verilen en düþük dýþ ortam sýcaklýðýný belirler. Dýþ ortam sýcaklýðý bu
deðerin altýna düþmüþ ise soðutma iþlemine izin verilmez.
Örnek:
Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Deðeri = 15.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise dýþ ortam sýcaklýðý 15.0 °C nin altýna düþtüðünde soðutma iþlemine izin verilmez.

Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Ýçin Hys ( °C ):
Dýþ ortam sýcaklýðýnýn düþmesi nedeniyle durdurulan soðutma iþleminin tekrar baþlayabilmesi için sýcaklýðýn
yükselmesi gereken deðeri belirler.
Örnek:
Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Deðeri = 15.0 °C
Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Ýçin Hys = 2.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise dýþ ortam sýcaklýðý 15.0 °C nin altýna düþtüðünde soðutma iþlemine izin verilmez. Dýþ
ortam sýcaklýðý (15.0+2.0)=17.0 °C ye yükseldiðinde soðutma iþlemine izin verilir.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Sürücü Parametreleri
Sürücü için çalýþma bandý seçimi
Tanýmlanan çalýþma bandýna göre çalýþýr
Tanýmlanan fan sayýsýna baðlý olarak çalýþýr.
Sürücünün devreye gireceði fark sýcaklýk
Sürücünün çalýþma bandý deðeri
Sürücü minimum çýkýþ deðeri
Sürücü maksimum çýkýþ deðeri
Minimum havalandýrmaya geçiþ için histeresiz deðeri
Sürücü için minimum havalandýrma deðeri

Sürücü-1 Havalandýrma Çýkýþý Set Seçimi:
Sürücü-1 çýkýþýnýn sýcaklýða baðlý çalýþma aralýðýnýn nasýl belirleneceðini tanýmlar.
Parametre seçenekleri:
Set
Fan Grup
Parametre "Set" olarak seçilmiþ ise Sürücü-1 çýkýþý aþaðýda tanýmlanan ve açýklanan parametrelere göre
çalýþýr.
Parametre "Fan Grup" olarak seçilmiþ ise sürücü-1 çýkýþý 1.fan grubunun devreye girmesi ile tanýmlanan
minimum devirde çalýþmaya baþlar. Son fan grubunun devreye girmesi ile tanýmlanan maksimum devrine
ulaþýr. 1.fan grubu ile tanýmlanan son fan grubu arasýnda sýcaklýkla orantýlý olarak devir ayarlý fanlarýn devrini
arttýrýr veya azaltýr.

Sürücü-1 Havalandýrma Çýkýþý Fark Sýcaklýk Deðeri ( °C ):
Sürücü-1 çýkýþýna baðlý devir ayarlý fanlarýn çalýþacaðý sýcaklýk farkýný belirler.
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
Sürücü havalandýrma çýkýþý fark sýcaklýk deðeri = 2.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise sürücü çýkýþýna baðlý fanlar (26.0+2.0)=28.0 °C de tanýmlanan minimum devir ile
çalýþmaya baþlayacaktýr.

Sürücü-1 Havalandýrma Çýkýþý Sýcaklýk Band Deðeri ( °C ):
Sürücü-1 çýkýþýna baðlý devir ayarlý fanlarýn çalýþacaðý sýcaklýk bandýný belirler.
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
Sürücü havalandýrma çýkýþý fark sýcaklýk deðeri = 2.0 °C
Sürücü çýkýþý band deðeri = 3.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise sürücü çýkýþýna baðlý fanlar (26.0+2.0)=28.0 °C ile (28.0+3.0)=31.0 °C arasýnda
tanýmlanan minimum ve maksimum devirlerde çalýþýr.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Sürücü-1 Havalandýrma Çýkýþý Histeresiz Deðeri ( °C ):
Sürücü çýkýþýnýn minimum havalandýrmaya veya normal havalandýrmaya geçiþte oluþabilecek karasýzlýk
durumunu gidermek için girilen sýcaklýk aralýðýdýr.

Sürücü-1 Çýkýþý Minimum Deðeri ( % ):
Sürücü çýkýþýna baðlý fanlarýn çalýþma bandý aralýðýna girdiðinde hangi devir ile çalýþmaya baþlayacaðýný
belirler.

Sürücü-1 Çýkýþý Maksimum Deðeri ( % ):
Sürücü çýkýþýna baðlý fanlarýn çalýþma bandý sonunda veya üzerinde hangi devir ile çalýþacaðýný belirler.
Sürücü Çýkýþý (%)

Sürücü Çýkýþý Maksimum Deðeri (%)

Sürücü Çýkýþý Minimum Deðeri (%)

Sýcaklýk
Kümes Sýcaklýðý
+
Sürücü Fark Sýcaklýðý

Kümes Sýcaklýðý
+
Sürücü Fark Sýcaklýðý
+
Sürücü Çýkýþ Band Deðeri

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Sürücü-1 çýkýþýnýn fan gruplarýna baðlý olarak çalýþmasý öngörülmüþ ise
Sürücü Çýkýþý (%)

Sürücü Çýkýþý Maksimum Deðeri (%)

Sürücü Çýkýþý Minimum Deðeri (%)

Sýcaklýk
Kümes Sýcaklýðý
Kümes Sýcaklýðý
+
+
1. Fan Grubu Fark Sýcaklýðý 1.Fan Grubu Fark Sýcaklýðý
+
(Fan Adedi-1) x Adým Deðeri

Kümes Sýcaklýðý

6.Fan Grubu Sýcaklýk Deðeri
5.Fan Grubu Sýcaklýk Deðeri
4.Fan Grubu Sýcaklýk Deðeri
3.Fan Grubu Sýcaklýk Deðeri
2.Fan Grubu Sýcaklýk Deðeri
1.Fan Grubu Sýcaklýk Deðeri

31.5 °C
31.0 °C
30.5 °C
30.0 °C
29.5 °C
29.0 °C

1...6. Fan Grubu

1...5. Fan Grubu

1...4. Fan Grubu

1...3. Fan Grubu

1...2. Fan Grubu

1.Fan Grubu

Kümes Sýcaklýk Set Deðeri 26.0 °C

Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
1.Fan Grubu Fark Sýcaklýðý = 3.0 °C
Fan Grubu Adým Deðeri = 0.5 °C
Kullanýlan Fan Adedi = 6
olarak tanýmlanmýþ ise 1.fan grubunun devreye gireceði sýcaklýk deðeri 29.0 °C olacaktýr. 6.fan grubunun
devreye gireceði sýcaklýk deðeri (26.0 + 3.0 + (6-1)x0.5) = 31.5 °C olacaktýr. Sürücü çýkýþý-1 29.0 °C de
tanýmlanan minimum devir ile fan gruplarýný çalýþtýrýr. Sýcaklýk 31.5 °C ye çýktýðýnda ise tanýmlanan maksimum
devir ile fan gruplarýný çalýþtýrýr.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Alarm Parametreleri
Düþük sýcaklýk alarmý için fark sýcaklýk deðeri ( °C )
Yüksek sýcaklýk alarmý için fark sýcaklýk deðeri ( °C )
Düþük rutubet alarmý için set deðeri ( %Rh )
Yüksek rutubet alarmý için set deðeri ( %Rh )
Düþük basýnç alarmý için set deðeri
Yüksek basýnç alarmý için set deðeri
Dýþ sýcaklýk düþük set deðeri ( °C )
Dýþ sýcaklýk düþük alarmý için histeresiz deðeri ( °C )
Düþük / Yüksek sýcaklýk alarmý için histeresiz deðeri ( °C )
Düþük / Yüksek rutubet alarmý için histeresiz deðeri ( %Rh )
Düþük / Yüksek basýnç alarmý için histeresiz deðeri

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Düþük Sýcaklýk Alarm Deðeri ( °C ):
Bu parametrede girilen deðer düþük sýcaklýk alarmý için fark sýcaklýk deðeridir.
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
Düþük Sýcaklýk Alarm Deðeri = 4.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise düþük sýcaklýk alarmý verilecek sýcaklýk deðeri 22.0 °C olacaktýr. Kümes içi sýcaklýðý
22.0 °C nin altýna düþtüðünde alarm çýkýþý aktif olacaktýr.

Yüksek Sýcaklýk Alarm Deðeri ( °C ):
Bu parametrede girilen deðer yüksek sýcaklýk alarmý için fark sýcaklýk deðeridir.
Örnek:
Kümes Sýcaklýðý = 26.0 °C
Yüksek Sýcaklýk Alarm Deðeri = 4.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise yüksek sýcaklýk alarmý verilecek sýcaklýk deðeri 30.0 °C olacaktýr. Kümes içi sýcaklýðý
30.0 °C nin üstüne çýktýðýnda alarm çýkýþý aktif olacaktýr.

Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Deðeri ( °C ):
Soðutma iþlemi yapýlabilmesi için izin verilen en düþük dýþ ortam sýcaklýðýný belirler. Dýþ ortam sýcaklýðý bu
deðerin altýna düþmüþ ise soðutma iþlemine izin verilmez.
Örnek:
Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Deðeri = 15.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise dýþ ortam sýcaklýðý 15.0 °C nin altýna düþtüðünde soðutma iþlemine izin verilmez.

Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Ýçin Hys ( °C ):
Dýþ ortam sýcaklýðýnýn düþmesi nedeniyle durdurulan soðutma iþleminin tekrar baþlayabilmesi için sýcaklýðýn
yükselmesi gereken deðeri belirler.
Örnek:
Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Deðeri = 15.0 °C
Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Ýçin Hys = 2.0 °C
olarak tanýmlanmýþ ise dýþ ortam sýcaklýðý 15.0 °C nin altýna düþtüðünde soðutma iþlemine izin verilmez. Dýþ
ortam sýcaklýðý (15.0+2.0)=17.0 °C ye yükseldiðinde soðutma iþlemine izin verilir.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Statik Basýnç Kontrol Parametreleri
Tünel havalandýrmada basýnç kontrolü
Basýnç set deðeri
Basýnç için boþluk (ölü bölge) deðeri
Basýnç kontrol çýkýþlarý için hareket zamaný
Basýnç kontrol için bekleme zamaný

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Minimum Havalandýrma Parametreleri
Minimum havalandýrma için çýkýþ seçimi
Minimum havalandýrma çevrim zamaný ( Dakika )
Minimum havalandýrma set deðeri ( % )

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Filtre Parametreleri
Sýcaklýk okuma giriþleri için filtre deðeri (Saniye)
Rutubet okuma giriþi için filtre deðeri (Saniye)
Basýnç okuma giriþi için filtre deðeri (Saniye)
Haberleþme Parametreleri
Cihaz haberleþme adresi
Haberleþme hýzý
Parity
Data bit uzunluðu
Ýç Sýcaklýk 1 Proses Giriþi Parametreleri
Alt skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Üst skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Ofset deðeri
Ýç Sýcaklýk 2 Proses Giriþi Parametreleri
Alt skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Üst skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Ofset deðeri
Ýç Sýcaklýk 3 Proses Giriþi Parametreleri
Alt skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Üst skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Ofset deðeri

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Ýç Sýcaklýk 4 Proses Giriþi Parametreleri
Alt skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Üst skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Ofset deðeri
Dýþ Sýcaklýk 1 Proses Giriþi Parametreleri
Alt skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Üst skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Ofset deðeri
Dýþ Sýcaklýk 2 Proses Giriþi Parametreleri
Alt skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Üst skala deðeri (4...20mA giriþ için geçerlidir)
Ofset deðeri
Rutubet Proses Giriþi Parametreleri
Alt skala deðeri
Üst skala deðeri
Ofset deðeri
Kullanýlmýyor
Alt skala deðeri
Üst skala deðeri
Ofset deðeri

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Kullanýlmýyor
Alt skala deðeri
Üst skala deðeri
Ofset deðeri

Kullanýlmýyor
Alt skala deðeri
Üst skala deðeri
Ofset deðeri
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