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Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý
Ýki sýcaklýk algýlama sensörü
Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir
Fark sýcaklýk açma/kapama set deðeri tanýmlayabilme imkaný
Kollektör ve return sensör giriþleri için düþük/yüksek alarm seçeneði
Düþük/yüksek alarm seçeneklerini iptal etme imkaný
Her iki sensör için "Sensör koptu arýzasý" tespiti
Sensör koptu arýzaýnda sirkülasyon pompasý için çalýþma þekli seçimi
Kollektör için donma korumasý

Rev. 001

Kontrol cihazýnýn kurulum iþleminden önce kullaným kýlavuzunu
ve kýlavuzda yer alan tüm uyarýlarý dikkatli bir þekilde okuyunuz.
Class II Kontrol Cihazý, Panel tipi montaj için uygundur.
Kontrol cihazý tamiratý kullanýcý tarafýndan yapýlamaz. Tamirat
için özel ekipman ve cihaz donaným bilgileri gerekmektedir.
Kontrol cihazý aþaðýdaki özelliklere uyumlu olarak dizayn
edilmiþtir:
Avrupa Topluluðu 93/68 CEE direktiflerine baðlý olarak
düzenlenen Avrupa Topluluðu 73/23 CEE elektriksel cihazlar
üzerindeki düzenlemeleri kapsayan direktiflere ve EN61010-1
ölçüm-kontrol amaçlý elektriksel cihazlar için belirlenen
güvenlik direktiflerine uyumludur.
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Kullaným kýlavuzu hakkýnda
SC4-100 farksal sýcaklýk kontrol cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr.
Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekildedir. Bu iki ana bölümün dýþýnda cihazýn sipariþ
bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde
yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý" ÝÇÝNDEKÝLER" dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý
dizinde yer alan herhangi bir baþlýða sayfa numarasý üzerinden eriþebilir.
Kurulum:
Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantý ve
benzeri konular yer almaktadýr.
Çalýþma Þekli , Parametre Açýklamalarý :
Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý
gibi konular yer almaktadýr.

Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan uyarý ve bilgilendirme sembolleri

Fiziksel, elektriksel montajda ve kullaným esnasýnda meydana gelebilecek
tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile yandaki sembol ile iþaretlenen uyarýlar yer
almaktadýr. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir.

Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. Uyarýlarýn
kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir.
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P07- Su tanký geri dönüþ(return) sýcaklýðý için düþük alarm set deðeri
P08- Su tanký geri dönüþ(return) sýcaklýðý düþük/yüksek alarm histerisiz
deðeri
P09- Kollektör suyu donma korumasý için sirkülasyon pompasýnýn devreye
girme sýcaklýðý
P010- Kollektör suyu donma korumasý için sirkülasyon pompasýnýn devreden
çýkma sýcaklýðý
P011- Sensör kopmasý durumunda sirkülasyon pompasý çalýþma seçenekleri
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Genel tanýtým
SC4-100 güneþ enerjisi sistemlerinde, güneþ paneli (kollektör) sýcaklýðý ve su tanký
(return) sýcaklýðý arasýndaki farka baðlý olarak sirkülasyon pompasýný kontrol etmek için dizayn
edilmiþtir.
Cihaz üzerinde su tanký geri dönüþ (return) su sýcaklýðý, güneþ paneli (kollektör) su
sýcaklýðý ve aralarýndaki sýcaklýk farký gözlenebilmektedir.
Su tanký geri dönüþ (return) su sýcaklýðý ve güneþ paneli (kollektör) su sýcaklýðý için
düþük/yüksek alarm seçenekleri ile çevrim pompasýnýn devre dýþý kalmasý saðlanabilmektedir.
Ayrýca bu alarmlar program parametrelerinde iptal edilebilmektedir.
Kýþ aylarýnda kollektör üzerindeki su sýcaklýðýnýn donmasýný engellemek için cihaz
üzerinde tanýmlanabilen program parametreleri ile donma kontrolü yapýlabilmektedir.

Fark Sýcaklýk Kontrol
SC4 - 100

Kontrol çýkýþý
Röle veya SSR sürücü
çýkýþý
Kontrol Þekli

dT
dT

Prg

Error

Pump On

Pump
Disp.

Solar Controller

ON/OFF
Proses giriþi
2 adet PTC sensör
Kollektör su sýcaklýðý
Su tanký geri dönüþ(return)
su sýcaklýðý

Besleme gerilimi
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
(Sipariþte belirtilmelidir).
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Sipariþ Bilgileri

SC 4 - 1 0

0

A B C

Ön Panel Boyutu
48x48mm
Model Numarasý
Besleme Gerilimi
1 230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
2 115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
3 24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
4 12VZ (-%15;+%10)
5 24VZ (-%15;+%10)
Proses Giriþi
4 RTD(PTC 1000Ohm@25°C)
5 PT1000

-50...150 °C
-50...150 °C

Output
1 Röle Çýkýþý
2 SSR Sürme Çýkýþý
3 Transistör Çýkýþý

Kontrol cihazýna ait sipariþ bilgileri yukarýda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz
konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu
sipariþ koduna dönüþtürebilir.
Garanti
Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte
verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve
sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr.
Bakým
Cihaz , solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile
silinmemelidir.
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Kurulum
Kurulum iþlemine baþlamadan önce kullaným klavuzunu dikkatle okuyunuz.
Kurulum ve kullaným aþamasýnda dikkat edilmesi gereken noktalar uyarýlarla
belirtilmiþtir.
Cihazýn kurulumu sadece yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.

Paket Ýçeriði

1 adet cihaz

1 adet garanti kartý

2 adet tutturma parçasý

1 adet kullaným kýlavuzu

Paketi açtýðýnýzda içerisinde bulunan cihazý ve aksesuarlarýný kontrol ediniz.
Cihaz taþýma esnasýnda zarar görmüþ olabilir. Böyle bir durumda cihazý
kullanmayýnýz.

Çevre Þartlarý
Çalýþma Koþullarý
Yükseklik maksimum 2000 metre

Çalýþma sýcaklýðý : 0...50 °C
Cihaz 50°C nin üzerinde kullanýlacak ise çalýþtýðý ortamýn soðutulmasý
gerekmektedir.
Baðýl nem 5...95%RH (yoðunlaþma olmaksýzýn)

Yasaklanmýþ Çalýþma Koþullarý
Aþýndýrýcý ortamlar

Patlayýcý ve yanýcý madde bulunan ortamlar
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Boyutlar

Prg

Error

Pump

Pump On

Disp.

46mm

dT
dT

48mm

SC4 - 100

Solar Controller

48mm

9mm

75mm

10mm

Panel Kesiti

46mm

78mm (minimum)

58mm (minimum)

46mm
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Cihazýn Panel Üzerine Montajý
Panel kalýnlýðý maksimum 10mm
Panel ön yüzeyi

Panel arka yüzeyi

Alt tutturma parçasý

Üst tutturma parçasý

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 parçalarýný
ok iþareti ile gösterilen yönde cihaz üzerindeki kýzaðýna oturtunuz. Tutturma parçasýný cihaz ön
paneline doðru itiniz.

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.
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Cihazýn Panel Üzerinden Çýkarýlmasý
Panel kalýnlýðý maksimum 10mm
Panel ön yüzeyi

Panel arka yüzeyi

Alt tutturma parçasý

Üst tutturma parçasý

Terminal bloðu
Tutturma parçasý üst kulakçýðý

1-Cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz ve cihaz baðlantýlarýnýn yapýldýðý terminal
bloðunu cihazdan ayýrýnýz.
2-Tutturma parçasý üzerindeki üst kulakçýðý yukarý doðru hafifçe kaldýrýp tutturma parçasýný
geriye doðru çekerek çýkarýnýz.

Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý
olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz.
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Elektriksel Baðlantý
Cihazýn kullanýlacaðý sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunundan emin
olunuz. Yanlýþ konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde
oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn sorumluluðu kullanýcýya aittir.
Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu
parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre
deðiþtirilmelidir.
Cihazýn montajý ve bakýmý vasýflý elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Vasýfsýz
elemanlar tarafýndan gerçekleþtirilen montaj ve bakým iþlemleri, iþlemleri
yapan personelin, cihazýn veya cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar
görmesine neden olabilir.
Cihazýn etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralýðýna uyulmasý
gerekmektedir. Belirtilen deðerlerin dýþýnda besleme gerilimi uygulanmasý,
montajý yapan personelin, cihazýn veya cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar
görmesine neden olabilir.
Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý
tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir.
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8
9
10
Output1
8A@250VV

P/N:SC4-100

Temperature Controller

Terminal Tanýmlamalarý ve Baðlantý Þekli

11
5

12

Collector

Proses giriþi

L
N

13

Power
Supply

50/60Hz

Return

7

230VV

6

14

Besleme Gerilimi Giriþi
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
Sipariþte belirtilmelidir.

PTC (1000Ohm @ 25C)
veya
PT-1000

Output
Röle Çýkýþý (8AV @ 220VV)

Output
Proses
Giriþi

14

13

Harici
Sigorta
(1A T)

11 12 10

5

Sigorta
8A, T
Güç
Anahtarý
L

6

7

PTC1
PT-1000 (1)

PTC2
PT-1000 (2)

Collector

Return

N

Güç

Yük

N
L

13

Besleme geriliminin baðlanmasý

Harici
Sigorta
(1A, T)

L

N

14

13

Besleme Gerilimi Seçenekleri
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
Sipariþte belirtilmelidir.
Güç
Anahtarý

Besleme Gerilimi

Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte belirtilmelidir. Düþük ve
yüksek gerilim aralýðý için cihaz farklý üretilmektedir. Cihazýn etiketi
üzerinde yer alan besleme gerilimi aralýðýna uyulmasý gerekmektedir.
Belirtilen deðerlerin dýþýnda besleme gerilimi uygulanmasý, montajý yapan
personelin, cihazýn veya cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine
neden olabilir.

Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur.
Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn
kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.
Güç Anahtarý ve sigorta kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði bir yerde
bulunmalýdýr.
Güç anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalýdýr.
Elektriksel baðlantý, güç anahtarýnýn açýk / kapalý konumlarýna dikkat edilerek
yapýlmalýdýr. Güç anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr.
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Proses Giriþinin Baðlanmasý
PTC (1000 Ohm @ 25C ) Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

5

6

7

PTC (1000 Ohm @ 25°C )

PTC baðlantýsýnýn yapýldýðý kablolar ayný çapta ve ayný uzunlukta olmalýdýr. Kullanýlacak kablo
kesiti minimum 1mm² olmalýdýr.

PT-1000 Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

5

6

7

PT-1000

PT-1000 baðlantýsýnýn yapýldýðý kablolar ayný çapta ve ayný uzunlukta olmalýdýr. Kullanýlacak
kablo kesiti minimum 1mm² olmalýdýr.
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Çýkýþ Baðlatýlarýnýn Yapýlmasý
Röle Çýkýþýnýn Baðlanmasý
Output

12

11

10

Sigorta
10A
Yük

Son
Sigorta Kontrol
(Not 1) Elemaný

L
N
Not 1: Sigorta kontrol edilen yüke uygun seçilmelidir.

SSR Sürücü Çýkýþýnýn Baðlanmasý
Output

Yük

12

11

V

Son
Kontrol
V Elemaný

Sigorta
(Not 1)

L
N

Not 1: Sigorta kontrol edilen yüke uygun seçilmelidir.
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Çýkýþ Baðlatýlarýnýn Yapýlmasý
Transistör Çýkýþýnýn Baðlanmasý

10...14Vdc

GND

Output
12

11

Yük
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Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý
Ön Panel Tanýmý

SC4 - 100

1
4

2
3

dT
dT

Prg

Error

Pump

Pump On

5

Disp.

Solar Controller

6

7

8

9

1 - 4 dijit LED display 9mm : Fark sýcaklýk, kollektör ve su tanký geri dönüþ (return) su
sýcaklýðý göstergesi, program parametre göstergesi
2 - Fark Sýcaklýk Set LED indikatörü: Set butonuna basýldýðýnda yanar, göstergede fark
sýcaklýk set deðeri görüntülenir.
3 - Program LED indikatörü.
4 - Pump LED indikatörü: Output aktif (sirkülasyon pompasý devreye girdiðinde) olduðunda
yanar.
5 - Error LED : Kollektör ve return sýcaklýk dðerleri alarm seviyelerinin üzerinde veya altýnda
ise yanar.
6 - Program moduna giriþ ve set deðerini deðiþtirmek için kullanýlýr.
7 - Pump On butonu: Çalýþma ekranýnda iken bu butona 5 saniye süre ile basýlmasý
durumunda pompa çalýþtýrýlýr. Tekrar 5 saniye süre ile basýlýlý tutulmasý durumunda pompa
devreden çýkarýlýr. ( Bu fonksiyon ilk devreye alma veya servis amaçlý kullanýlýr.)
Program modunda, set deðeri giriþinde gösterge deðerini azaltmak veya parametre seçimi
için kullanýlýr.
8 - Gösterge deðerini arttýrmak veya parametre seçimi için kullanýlýr.
9 - Gösterim seçenekleri eriþim ve ENTER butonu. Program modunda göstergedeki deðeri
onaylamak için kullanýlýr. Çalýþma ekranýnda iken gösterim seçenekleri parametresine
ulaþmak için kullanýlýr.

18

Cihazýn Açýlýþta ve Çalýþýrken Verdiði Mesajlar
Revizyon Numarasý

SC4 - 100

Revizyon
dT
dT

Error

Prg

Pump

Pump On

Disp.

Solar Controller

Numarasý

Cihaz enerjilendiðinde gösterge üzerinde 3 saniye
boyunca cihaz model ve revizyon durumu
gösterilir. Cihaz üzerindeki donaným veya yazýlým
deðiþikliklerinde revizyon numarasý arttýrýlýr.
Revizyon numarasýna baðlý tüm deðiþiklikler kayýt
altýna alýnýr.

Sensör Kopuk Mesajý
SC4 - 100

dT
dT

Prg

Error

Pump On

Kollektör sensörü kopuk mesajý

Pump
Disp.

Solar Controller

SC4 - 100

dT
dT

Prg

Error

Pump On

Su tanký geri dönüþ sensörü kopuk mesajý

Pump
Disp.

Solar Controller

SC4 - 100

dT
dT

Prg

Error

Pump On

Kollektör sensörü ve su tanký geri dönüþ sensörü kopuk
mesajý

Pump
Disp.

Solar Controller
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Cihazýn Açýlýþta ve Çalýþýrken Verdiði Mesajlar
Kollektör ve su tanký geri dönüþ su sýcaklýðý alarm mesajlarý
SC4 - 100

dT
dT

Prg

Error

Pump

Pump On

Kollektör ve su tanký geri dönüþ su sýcaklýðý için
tanýmlanabilen düþük / yüksek sýcaklýk alarm durumlarý
çalýþma ekranýnda iken yandaki þekilde gösterildiði gibi
görüntülenir. Sensörlerden herhangi birine ait düþük / yüksek
sýcaklýk alarmý oluþtuðunda bu durum göstergede Er. xx ile
gösterilir. Hangi ikazýn oluþtuðu aþaðýda verilen tablo
üzerinden gözlenir.

Disp.

Solar Controller

Gösterge

Alarm durumlarý
Return sýcaklýðý yüksek

Return sýcaklýðý düþük

Kollektör sýcaklýðý yüksek Kollektör sýcaklýðý düþük

Hayýr

Hayýr

Hayýr

Evet

Hayýr

Hayýr

Evet

Hayýr

Hayýr

Evet

Hayýr

Hayýr

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Hayýr

Hayýr

Evet

Hayýr

Hayýr

Evet

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Error mesajlarý için gösterim seçeneði
Çalýþma ekraný
Çalýþma ekranýnda iken ENTER butonuna basýnýz.
dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Gösterim seçenekleri

dT
dT

Prog Error
Pump On

Pump

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile gösterim seçeneði
deðerini "Err" olarak ayarlayýnýz.
Ayarladýðýnýz gösterim seçeneði deðerini hafýzaya almak
için ENTER butonuna basýnýz. Cihaz gösterim seçenekleri
ekranýndan çýkar ve çalýþma ekranýna döner.
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Farksal sýcaklýk set deðerinin ayarlanmasý
Çalýþma ekraný

dT
dT

Prog Error

Pump

Çalýþma ekranýnda iken sýcaklýk dT
butonuna basýnýz.

Pump On

Fark Sýcaklýk ayar ekraný
Göstergede sýcaklýk set deðeri
görünür ve sýcaklýk dT ledi yanar
dT
dT

Prog Error

Pump

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile fark sýcaklýk deðerini istediðiniz
deðere ayarlayýnýz

Pump On

Fark sýcaklýk ayar ekraný

dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Ayarladýðýnýz fark sýcaklýk deðerini
hafýzaya almak için dT butonuna
basýnýz. Cihaz, fark sýcaklýk ayar
ekranýndan çýkar ve çalýþma ekranýna
döner.

Çalýþma ekraný

dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

NOT:
Sýcaklýk set deðeri ayarlanýrken veya program moduna girildiðinde cihaz kontrol iþlemine
devam eder.
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Gösterim seçeneðinin ayarlanmasý
Çalýþma ekraný

dT
dT

Prog Error

Pump

Çalýþma ekranýnda iken ENTER
butonuna basýnýz.

Pump On

Gösterim seçenekleri
(Fark sýcaklýk deðeri gösterilir.)
dT
dT

Prog Error

Pump

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile gösterim seçeneði deðerini
istediðiniz deðere ayarlayýnýz

Pump On

Gösterim seçenekleri
(Kollektör sýcaklýk deðeri gösterilir.)
dT
dT

Prog Error

Ayarladýðýnýz gösterim seçeneði
deðerini hafýzaya almak için ENTER
butonuna basýnýz. Cihaz gösterim
seçenekleri ekranýndan çýkar ve
çalýþma ekranýna döner.

Pump

Pump On

Çalýþma ekraný

dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Fark sýcaklýk deðeri görüntülenir.
Kollektör su sýcaklýk deðeri görüntülenir.
Su tanký geri dönüþ su sýcaklýk deðeri görüntülenir.

Gösterim seçeneklerine göre çalýþma ekranlarý

dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Fark sýcaklýk

dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Kollektör suyu
sýcaklýðý

dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Su tanký geri dönüþ
su sýcaklýðý (return)
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Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi
Çalýþma ekraný

dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Set butonuna 10 saniye süre ile basýnýz.
Süre sonunda Prog ledi yanar ve
program moduna girilir.
Program ekraný
Parametre seçimi
dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile deðerini deðiþtirmek istediðiniz
parametreyi seçiniz.
Program ekraný
Parametre seçimi
dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Parametrenin içeriðini görmek ve
deðiþtirmek için ENTER butonuna
basýnýz.
Program ekraný
Parametre deðeri

dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Arttýrma ve eksiltme butonlarý
parametre deðerini deðiþtiriniz.
Program ekraný
Parametre deðeri
dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Deðerini deðiþtirdiðiniz parametre
deðerini hafýzaya almak için ENTER
butonuna basýnýz.
Program ekraný
Parametre seçimi
dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Sonraki sayfa
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Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi
Program ekraný
Parametre seçimi
dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Parametre seçim ekranýnda iken arttýrma ve
eksiltme butonlarý yardýmý ile deðerini
deðiþtirmek istediðiniz parametreyi
seçebilirsiniz.
Parametre deðerini deðiþtirmek için önceki iþlem
adýmlarýný takip ediniz.

Program modundan çýkmak ve çalýþma ekranýna dönmek
için parametre seçim ekranýnda iken PROG butonuna
basýnýz.

Çalýþma ekraný

dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On
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Program moduna giriþin engellenmesi veya izin verilmesi
Cihaz enerjisiz

dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Cihaz enerjisiz iken Enter butonunu
basýlý tutunuz ve cihazýn enerjisini
açýnýz.
Cihaz açýlýþ ekraný (revizyon no
gösterimi)
Enter butonunu göstergede "Pr.ed"
mesajýný görünceye kadar basýlý
tutunuz.

dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

"Pr.Ed" mesajýný gördüðünüzde Enter
butonunu basýlý tutmayý býrakýnýz.
Göstergede program giriþinin durumu
belirecektir. "dýs" o anki durumun
program giriþine izin vermediðini
gösterir."enA" o anki durumun program
giriþine izin verdiðini gösterir.
dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile
mevcut durumu deðiþtiriniz. Mevcut
durumun kaydedilmesi ve çalýþma
ekranýna dönmek için Enter butonuna
basýnýz.
dT
dT

Prog Error

Pump

Pump On

Çalýþma ekraný

dT
dT

Prog Error
Pump On

Pump

" P r. E d " d e ð e r i n i " d ý S " o l a r a k
kaydettiyseniz program giriþine izin
verilmeyecektir. Program giriþine izin
vermek için yukarýda anlatýlan iþlem
adýmlarýný tekrar ediniz ve "Pr.Ed"
deðerini "EnA" olarak kaydediniz.
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Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Fark sýcaklýk alt set deðeri
Sirkülasyon pompasýnýn devreden çýkacaðý alt sýcaklýk deðerini belirler.
Fark sýcaklýk set deðeri alt limit
Fark sýcaklýk set deðerinin ayarlanabilir alt deðerini belirler. Set deðeri P01 ve
P02 ile belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.
Fark sýcaklýk set deðeri üst limit
Fark sýcaklýk set deðerinin ayarlanabilir üst deðerini belirler. Set deðeri P01
ve P02 ile belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.
Fark sýcaklýk set deðeri P01 parametresi ile belirlenen deðerden küçük
bir deðere ayarlanamaz.
Fark sýcaklýk set deðeri P02 parametresi ile belirlenen deðerden büyük
bir deðere ayarlanamaz.
Kollektör sýcaklýðý için yüksek alarm set deðeri
Yüksek alarm deðeri maksimum deðerine alýndýðýnda göstergede OFF
mesajý görüntülenir ve yüksek alarm iptal edilir. Bu alarm oluþtuðunda
sirkülasyon pompasý devre dýþý kalýr.
Kollektör sýcaklýðý için düþük alarm set deðeri
Düþük alarm deðeri minimum deðerine alýndýðýnda göstergede OFF mesajý
görüntülenir ve düþük alarm iptal edilir. Bu alarm oluþtuðunda sirkülasyon
pompasý devre dýþý kalýr.
Kollektör sýcaklýðý düþük/yüksek alarm histeresiz deðeri
Su tanký geri dönüþ (return) sýcaklýðý için yüksek alarm set deðeri
Yüksek alarm deðeri maksimum deðerine alýndýðýnda göstergede OFF
mesajý görüntülenir ve yüksek alarm iptal edilir. Bu alarm oluþtuðunda
sirkülasyon pompasý devre dýþý kalýr.
Su tanký geri dönüþ (return) sýcaklýðý için düþük alarm set deðeri
Düþük alarm deðeri minimum deðerine alýndýðýnda göstergede OFF mesajý
görüntülenir ve düþük alarm iptal edilir. Bu alarm oluþtuðunda sirkülasyon
pompasý devre dýþý kalýr.
Su tanký geri dönüþ (return) sýcaklýðý düþük/yüksek alarm histeresiz
deðeri
Alarm

Düþük Alarm Set deðeri

Yüksek Alarm Set deðeri

AKTÝF

PASÝF
A-HYS

A-HYS

Kollektör veya su tanký geri dönüþ sýcaklýðý

Yukarýda tanýmlanan alarmlar oluþtuðunda sirkülasyon pompasýnýn çalýþmasýna izin
verilmez.
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Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Kollektör suyu donma korumasý için sirkülasyon pompasýnýn devreye
girme sýcaklýðý
Kollektör suyu sýcaklýðý bu parametre ile tanýmlanan sýcaklýk deðerine
düþtüðünde sirkülayon pompasý devreye girer.
Kollektör suyu donma korumasý için sirkülasyon pompasýnýn devreden
çýkma sýcaklýðý
Kollektör suyu sýcaklýðý P-09 parametresi ile tanýmlanan sýcaklýk deðerine
düþtüðünde sirkülayon pompasý devreye girer. Sirkülasyon pompasý, kollektör
suyu sýcaklýðý P-10 ile tanýmlanan deðere yükselinceye kadar devrede kalýr.
Sýcaklýk bu parametre ile tanýmlanan deðere ulaþtýðýnda sirkülasyon pompasý
devreden çýkarýlýr.
Sensör kopmasý durumunda sirkülasyon pompasý çalýþma seçenekleri
Sensör kopmasý durumunda sirkülasyon pompasý için 3 farklý durum
tanýmlanabilir. Bu durumlar aþaðýda sýralanmýþtýr.
Sensör kopmasý durumunda sirkülasyon pompasý devre dýþý býrakýlýr.
Sensör kopmasý durumunda sirkülasyon pompasý devreye alýnýr.
Sensör kopmasý durumunda sirkülasyon pompasý belirlenen süreler
kadar periyodik olarak devreye alýnýr ve devre dýþý býrakýlýr.
Sensör kopmasý durumunda ve periyodik çalýþma þeklinde
sirkülasyon pompasýnýn devrede kalma zamaný
(1...99 dakika)
P-11 parametresi Pryd seçili ise geçerlidir.
Sensör kopmasý durumunda ve periyodik çalýþma þeklinde
sirkülasyon pompasýnýn devre dýþý kalma zamaný
(1...99 dakika)
P-11 parametresi Pryd seçili ise geçerlidir.
RC Filtre için zaman sabitesi (0.0 ... 10.0 Saniye)
Sýcaklýk ölçümünde kullanýlan dijital RC filtresinin zaman sabitesini belirler.
RC filtre zamaný 0.0 (OFF) yapýldýðýnda filtre iptal edilir.
Filtre Cevabý
100%
63.2%

0%
RC Zamaný

Zaman
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Özellikler
Gösterge:4 dijit LED display, 9mm, kýrmýzý
veya sarý display
Led Ýndikatörler: Set, Prog, Out

Güç Tüketimi: 1,5 VA maksimum
Boyut: Ön panel 48x48mm, derinlik 100mm
(Baðlantý soketi dahil)

Proses Giriþi: 2 adet
PTC(1000Ohm@25°C) veya PT-1000
sensör

Panel Kesiti: 46x46mm

Çözünürlük: 1 °C

Baðlantý: Soketli klemens, besleme giriþi ve
kontrol çýkýþlarýnda 2.5mm2 kablo takýlabilir.

Koruma Sýnýfý: IP54 önden, IP20 arkadan

Doðruluk: %0.5 ölçüm aralýðýnda
Kutu: ABS, gri
Kontrol Formu: ON/OFF
Aðýrlýk: 300gr.
Filtre: Dijital RC filtre, ayarlanabilir 0.0...10.0
zaman sabitesi
Kontrol Çýkýþlarý:
1 adet 250VV/8AV, 1 NO röle çýkýþý
SSR sürme çýkýþý veya transistör çýkýþý
(Kontrol çýkýþ tipi sipariþte belirtilmelidir)
Çalýþma Sýcaklýðý: 0 ... 50 °C
Saklama Sýcaklýðý: -40 ... 85 °C
Besleme Gerilimi:
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
(Sipariþte belirtilmelidir).
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