Kurulum Ve Montaj

TC377-020
Uyarýlar
Kontrol cihazýnýn, kurulum ve kullanýmýndan önce kullaným kýlavuzunu ve tüm uyarýlarý
okuyunuz ve dikkate alýnýz.
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 kullanýlacaðý sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunundan emin olunuz. Yanlýþ
konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn
sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Oda sensörünün doðru ölçüm için hava akýmýnýn olmadýðý bir bölgeye yerleþtirilmesi
gerekmektedir. Evaporatör sensörü buzlanmanýn çok olduðu noktaya yerleþtirilmelidir. Defrost
iþleminin erken sonlandýrýlmamasý için ýsýtýcýdan uzak bir noktaya yerleþtirilmesi
gerekmektedir.
Sýcaklýk Kontrol
Isýtma kontrolünde ölçülen sýcaklýk deðeri set deðerinin üzerine çýkýnca çýkýþ kapatýlýr. Ölçülen
sýcaklýk set deðerinin altýna histerisiz kadar düþtüðünde çýkýþ açýlýr.
Soðutma kontrolünde ölçülen sýcaklýk set deðerinin altýna düþünce çýkýþ kapanýr. Ölçülen
sýcaklýk set deðerinin üzerine histeresiz kadar çýkarsa çýkýþ açýlýr.
Sýcaklýk

Set

Set+Hys

Set-Hys

Set

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.

Sýcaklýk

Zaman

Isýtma

Zaman

Soðutma

Açýk

Açýk

Kapalý

Zaman

Kapalý

Zaman

Ön Panel

Garanti

Set
PROG

Set

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.
Set
PROG

Bakým

Set deðerini görmek, deðiþtirmek, programa girmek, parametre deðerlerini onaylamak
için kullanýlýr.

Set, parametre deðerlerini arttýrmak için kullanýlýr. Set ve program modunda deðilken;
Aux çýkýþý lamba çýkýþý olarak seçili ise lambayý açýp kapatmak için kullanýlýr. Belirli bir
süre basýlý tutulduðunda hýzlý soðutma iþlemini baþlatýr.

Genel Taným

Set

Prog

Kompresör koruma parametreleri ile ilk açýlýþta ve sürekli çalýþmada koruyucu önlemler
alýnmaktadýr.

Set butonuna basýldýðýnda yanar. Ekranda set deðeri görüntülenir.
Program moduna girildiðinde yanar.
Hýzlý soðutma aktif olduðunda yanar.
Defrost aktif olduðunda yanar.

Düþük/Yüksek sýcaklýk deðerleri girilerek alarm ayarlanabilmektedir. Limitlerin aþýlmasý
durumunda gösterge ve dahili sesli ikaz ile alarm verilmektedir.
Dijital giriþ, alarm veya kontrol amaçlý olarak kullanýlabilmektedir. Dijital giriþ parametre ile
konfigüre edilebilmektedir.

Aux

Set, parametre deðerlerini azaltmak için kullanýlýr. Set ve program modunda deðilken;
Sesli ikazý kapatmak için kullanýlýr. Belirli bir süre basýlý tutulduðunda defrost iþlemini
baþlatýr.

Cihaz , solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile
silinmemelidir.

TC377-020, soðutma, ýsýtma ve defrost iþlemleri için tasarlanmýþ bir dijital kontrol cihazýdýr.
Kompresörü durdurarak, elektriksel defrost iþlemini yapabilmektedir. Defrost iþlemi için ikinci
sensör giriþine de sahiptir. Ýkinci çýkýþ ayrýca fan ve lamba olarak konfigüre edilip kontrol
edilebilmektedir.

Prog

Kompresör çýkýþý aktif olduðunda yanar.
Aux

Aux çýkýþý aktif olduðunda yanar.

Oda, evaporatör, maksimum, minimum sýcaklýk deðerlerinin görüntülenmesi

Kurulum Ve Montaj
TC377-020, alt ve üst tutturma aparatlarý ile yatay olarak yerleþtirilmek üzere tasarlanmýþtýr.
Aþýrý vibrasyon, aþýndýrýcý gazlardan, aþýrý nem ve tozdan uzak tutulmalýdýr.

34.5mm

76.5mm
29mm

71mm

Set
PROG

Set

Prog

Pano Kesiti

Aux

Set butonuna basýnýz. Set ledi yanacak ve göstergede "Set" mesajý görüntülenecektir. Set
butonuna tekrar bastýðýnýzda "dISP" gösterge seçenekleri parametresi görüntülenecektir.
"dISp" içeriðini görmek ve deðiþtirmek için arttýrma veya azaltma butonlarýndan birine basýnýz.
Göstergede "dISP" içeriði belirir. Tekrar arttýrma veya azaltma butonlarýna basarak deðeri
istediðiniz þekilde deðiþtirebilirsiniz. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile gösterim seçim parametre
deðerini "PUAL", "L.UAL", "H.UAL", "E.UAL" olarak ayarlayabilirsiniz. "dISP" deðerini
kaydetmek için set butonuna basýnýz. Set butonuna bastýðýnýzda deðiþtirdiðiniz deðer
kaydedilir ve göstergede "t.rSt" mesajý belirir. Set butonuna tekrar basýldýðýnda set ledi sönecek
ve cihaz set ayar modundan çýkmýþ olacaktýr.
Göstergede oda sýcaklýðý görüntülenir.

Ön Panel Boyutu

Göstergede kaydedilen minimum sýcaklýk deðeri görüntülenir. Göstergede
minimum sýcaklýk deðeri ve "L.UAL" mesajý dönüþümlü olarak gösterilir.
Göstergede kaydedilen maksimum sýcaklýk deðeri görüntülenir. Göstergede
maksimum sýcaklýk deðeri ve "H.UAL" mesajý dönüþümlü olarak gösterilir.

Baðlantý Terminali
Soketli Klemens

67mm

Göstergede evaporatör sýcaklýk deðeri görüntülenir. Göstergede evaporatör
sýcaklýk deðeri ve "E.UAL" mesajý dönüþümlü olarak gösterilir.

17mm

Kaydedilen maksimum, minimum sýcaklýk deðerlerinin sýfýrlanmasý

Elektriksel Baðlantý
Baðlantý terminali maksimum kablo kesi 2.5mm² dir. Cihaz etiket deðerlerine uygun besleme
kaynaðý kullanýnýz. Röle kontak çýkýþ deðerleri yük için yeterli deðilse harici röle veya kontaktör
kullanýnýz.
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Set butonuna basýnýz. Set ledi yanacak ve göstergede "Set" mesajý görüntülenecektir. Set
içeriðini görmek ve deðiþtirmek için arttýrma veya azaltma butonlarýndan birine basýnýz.
Göstergede set deðeri belirir. Tekrar arttýrma veya azaltma butonlarýna basarak deðeri
istediðiniz þekilde deðiþtirebilirsiniz. Set deðerini kaydetmek için set butonuna basýnýz. Set
butonuna bastýðýnýzda deðiþtirdiðiniz deðer kaydedilir ve göstergede "dISP" mesajý belirir. Set
butonuna tekrar basýnýz. Göstergede "t.rSt" görünecektir. Set butonuna tekrar bastýðýnýzda
cihaz set ayar modundan çýkmýþ olacaktýr.
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NOT : Cihaz besleme gerilimi sipariþte belirtilmelidir.
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Defrost iþlemi
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Oda sýcaklýk set deðerinin deðiþtirilmesi
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Set butonuna basýnýz. Set ledi yanacak ve göstergede "Set" mesajý görüntülenecektir. Set
butonuna tekrar bastýðýnýzda göstergede "dýSP" gösterge seçenekleri belirecektir. Set
butonuna tekrar bastýðýnýzda göstergede "t.rSt" mesajý görüntülenir. "t.rSt" içeriðini görmek ve
deðiþtirmek için arttýrma veya azaltma butonlarýndan birine basýnýz. Göstergede " no" deðeri
belirir. Arttýrma ve azaltma butonlarýna basarak deðeri "YES" olarak deðiþtiriniz. Set butonuna
bastýðýnýzda kayýtlý minimum ve maksimum sýcaklýk deðerleri silinecek ve cihaz set ayar
modundan çýkmýþ olacaktýr.

Defrost iþlemi "P-12" parametresinde belirlenen zaman aralýklarýnda baþlatýlýr. "P-31"
parametresi ile "Aux" çýkýþý defrost olarak ayarlanmýþ ise defrost iþlemi elektrik ýsýtýcýsý ile
defrost "P-10=rES" veya sýcak gaz ile defrost "P-10=H.GAS" iþlemi yapýlýr. "P-31"
parametresinde "Aux" çýkýþý defrost çýkýþý olarak seçili deðilse defrost kompresör durdurularak
yapýlýr. Defrost sonlandýrma iþlemi zamana veya sýcaklýða baðlý olarak sonlandýrýlýr. Sýcaklýða
baðlý sonlandýrma iþlemi için "P-09" parametresi "SnS.1=Oda sensörü" veya
"SnS.2=Evaporatör sensörü" olarak seçilmiþ olmalýdýr.
Defrosttan sonra drenaj süresi "P-17" parametresi ile belirlenir. "P-17=0" olduðunda drenaj iptal
olur.

Defrost iþleminin manual baþlatýlmasý

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Defrost butonuna 5 saniyeden fazla bir süre basarsanýz defrost iþlemini baþlatmýþ
olursunuz.

Kompresör Çýkýþý Histerezis(Diferansiyel) Deðeri
Kompresörün durmasý ve çalýþmasý arasýndaki sýcaklýk farkýdýr. Sýcaklýk, set
deðerine ulaþýnca kompresör devreden çýkar. Sýcaklýk, set deðeri + histerezis
deðerine ulaþýnca kompresör devreye girer.

Sürekli çevrim
Cihaz Enerjilendiðinde Çýkýþlar Ýçin Kontrol Gecikmesi (0...250 Dakika)
Cihaz enerjilendiðinde belirlenen süre kadar çýkýþlarýn aktif olmasýna izin
verilmez.

Defrost çalismadigi sirada sürekli çevrim, arttýrma butonuna 5 saniye basilarak aktif hale
getirilebilir. Kompresör "P-04" parametresi ile tanýmlanan set deðerinde "P-03"
parametresi ile belirlenen süre boyunca çalýþtýrýlýr. Sürekli çevrim döngüsünden "P-03" ile
tanýmlanan süre dolmadan çýkmak için arttýrma butonuna 5 saniye süre ile basýlý tutunuz.

Kompresör Çýkýþý Ýçin Tekrar Çalýþma Gecikmesi (0...250 Dakika)
Kompresör durduktan sonra tekrar çalýþmasý için beklemesi gereken süredir.

Set Deðerinin Deðiþtirilmesi
Set
PROG

Sürekli Çevrim Süresi (00.00...24.00 Saat:Dakika)
Kompresörün sürekli çevrim için çalýþacaðý süreyi belirler.

Set butonuna basýnýz. Set ledi yanacak ve gösterge kompresör sýcaklýk set deðerini
gösterecektir. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile set deðerini deðiþtirebilirsiniz. Set
butonuna bastýðýnýzda deðiþtirdiðiniz deðer kaydedilir.Set modundan çýkmak için set
butonuna iki kere basarak gösterim seçenekleri ve sýcaklýk kayýt deðerlerini sýfýrlama
seçeneðini pas geçip normal sýcaklýk gösterim ekranýna dönünüz.

Sürekli Çevrim Sýcaklýk Set Deðeri
Sürekli çevrim için kompresör sýcaklýk set deðerini belirler. Kompresör çevrim
süresi boyunca tanýmlanan sýcaklýk set deðerine göre çalýþýr.

Parametre Deðerlerinin Deðiþtirilmesi
Set
PROG

Sensör Arýzasýnda Kompresör Çalýþma Süresi (OFF,1...250 Dakika)
Sensör arýzasýnda kompresörün çalýþma süresini belirler. "OFF" olarak
ayarlanmýþ ise sensör arýzasýnda kompresör çalýþmaz.

Programlama moduna girmek için program butonuna 3 saniye süre boyunca basýlý
tutunuz. Program moduna girildiðinde "Prog" ledi yanar ve göstergede "P-00" mesajý
belirir. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile deðiþtirmek istediðiniz parametreye eriþiniz. Set
butonuna basarak parametre içeriðini görünüz. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile
parametre deðerini deðiþtirebilirsiniz. Deðiþtirdiðiniz deðeri set butonuna basarak
kaydediniz. Program modundan çýkmak için program butonuna 3 saniye süre ile basýlý
tutunuz.

Sensör Arýzasýnda Kompresör Durma Süresi (ON,1...250 Dakika)
Sensör arýzasýnda kompresörün durma süresini belirler. "ON" olarak
ayarlanmýþ ise sensör arýzasýnda kompresör sürekli çalýþýr.
Kontrol Çýkýþý Çalýþma Þekli(Heat, Cool)
Kontrol çýkýþýnýn nasýl çalýþacaðýný belirler.
Isýtma Fonksiyonu
Kontrol çýkýþý ýsýtma fonksiyounda çalýþýr.
Sýcaklýk

Set

Set

PROG

Set

Prog

Aux

Set-Hys
Zaman

3 Saniye Basýlý Tutunuz
Isýtma
Açýk
Kapalý

Zaman

Set

Soðutma Fonksiyonu
Kontrol çýkýþý soðutma fonksiyounda çalýþýr.

PROG

Set

Prog

Aux

Arttýrma azaltma butonlarý ile
parametreyi seçiniz

Sýcaklýk

Set+Hys
Set
Set
PROG

Set

Prog

Aux

Set butonuna basarak parametre
içeriðini görebilirsiniz.

Diðer parametrelere
eriþmek ve deðiþtirmek
için yukarýdaki ikinci
adýmdan itibaren ayný
iþlemleri yapýnýz.

Zaman
Soðutma
Açýk
Kapalý

Zaman

Sýcaklýk Birim Seçimi ( °C, °F)
Ölçülen sýcaklýk deðerinin hangi birimde gösterileceðini belirler.
Set
PROG

Set

Prog

Gösterge Nokta Pozisyonu ( 1°C/°F, 0.1°C/°F)
Ölçülen sýcaklýk deðerinin çözünürlüðünü belirler.

Aux

Arttýrma azaltma butonlarý ile
parametre deðerini deðiþtiriniz.

Defrost Ýþlemini Sonlandýrmak Ýçin Sensör Seçimi
Defrost iþleminin nasýl sonlandýrýlacaðýný belirler.
Sensör yok. Defrost iþlemi süre sonunda sonlandýrýlýr.
Set
PROG

Set

Prog

Aux

Set butonuna bastýðýnýzda parametre
deðeri kaydedilecektir.

Set
PROG

Set

Prog

Defrost iþlemi oda sensöründen ölçülen sýcaklýk belirlenen deðere
ulaþtýðýnda zaman bakýlmaksýzýn sonlandýrýlýr.
Defrost iþlemi evoporatör sensöründen ölçülen sýcaklýk belirlenen
deðere ulaþtýðýnda zaman bakýlmaksýzýn sonlandýrýlýr.
Defrost Tipi
Defrost iþleminin nasýl yapýlacaðýný belirler.

Aux

Aux çýkýþý defrost çýkýþý olarak seçili ise elektrikli rezistans ile defrost
iþlemi yapýlýr.

Program modundan çýkmak için

Aux çýkýþý derost çýkýþý olarak seçili ise sýcak gaz ile defrost iþlemi
yapýlýr.
Set
PROG

Set

Prog

Aux

Set butonunu 3 saniye basýlý
tutunuz. Süre sonunda cihaz program
modundan çýkýp çalýþma ekranýna
döner

Defrost Sonlandýrma Sýcaklýðý
Ölçülen sýcaklýk deðeri sonlandýrma sýcaklýðýna eriþtiðinde defrost
sonlandýrýlýr.
Defrost Aralýklarý (0...120 Saat)
Ýki defrost arasýndaki süreyi belirler.
Defrost Süresi (0...250Dakika)
Defrost iþleminin süresini belirler.

Set
PROG

Set

Prog

Aux

Açýlýþta Defrost Baþlangýç Gecikmesi (0...250Dakika)
Tesise enerji verildiðinde aþýrý yüklenmeyi önlemek için farklý defrost
gecikmeleri kullanýlabilir. Kalkýþtan sonraki ilk defrost hemen baþlayacak
olarak seçili ise gecikme uygulanýr. Defrost iþlemi çevrim sonunda
gerçekleþecek ise bu gecikme açýlýþta dikkate alýnmaz.
Defrost Süresi Ýçerisinde Gösterge Seçimi
Defrost süresi içerisinde göstergede gösterilecek deðeri belirler.
Defrost iþlemi esnasýnda ölçülen sýcaklýk deðeri gösterilir.
Defrost iþlemi baþlarken ölçülen sýcaklýk deðeri defrost süresince
gösterilir.
Defrost süresince SET deðeri gösterilir.
Defrost süresince "dEF" mesajý görüntülenir.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Defrost Sonrasý Gösterim Gecikmesi (0...250 Dakika)
Defrost süresi sonunda ölçülen sýcaklýk deðerinin gösterilmesi için geçmesi
gereken süredir.
Drenaj Süresi (Damlama Süresi) (0...250 Dakika)
Defrost iþlemi bitimi ile normal çalýþma koþulu arasýnda geçmesi gereken
süreyi belirler. Bu süre boyunca evaporatörde oluþabilecek su damlalarýnýn
giderilmesi amaçlanmaktadýr.
Kalkýþtan Sonraki Ýlk Defrost
Kalkýþtan sonra defrost iþleminin nasýl baþlayacaðýný belirler.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Yardýmcý Çýkýþ Fonksiyon Seçimi
Yardýmcý çýkýþ tanýmsýz
Yardýmcý çýkýþ defrost çýkýþý olarak çalýþýr.
Yardýmcý çýkýþ fan çýkýþý olarak çalýþýr.
Yardýmcý çýkýþ alarm çýkýþý olarak çalýþýr.

Defrost, belirlenen çalýþma aralýðý sonunda baþlatýlýr.
Yardýmcý çýkýþ aydýnlatma çýkýþý olarak çalýþýr.
Defrost, açýlýþta baþlatýlýr. Açýlýþta baþlangýç gecikmesi girilmiþ ise bu
süre sonunda defrost iþlemi baþlatýlýr.
Alarm Çýkýþý Ýçin Polarite Seçimi
Hýzlý Soðutmadan Sonraki Defrost Gecikmesi (00:00...24:00 Saat:Dakika)
Hýzlý soðutma süresi sonu ile defrost iþlemi arasýndaki zaman gecikmesidir.
Sýcaklýk Alarm Tipi
Mutlak alarm, alarm için girilen deðerler dikkate alýnýr.
Baðýl alarm, alarm için girilen deðerler set deðeri etrafýnda
hesaplanarak dikkate alýnýr.
Maksimum Sýcaklýk Alarmý Set Deðeri
Bu sýcaklýða ulaþýldýðýnda "Sýcaklýk Alarm Gecikmesi" sonunda alarm verilir.
Minimum Sýcaklýk Alarmý Set Deðeri
Bu sýcaklýða ulaþýldýðýnda "Sýcaklýk Alarm Gecikmesi" sonunda alarm verilir.
Sýcaklýk Alarmý Ýçin Histerezis Deðeri
Sýcaklýk alarmý düzeltimi için fark deðerini ayarlar.
Sýcaklýk Alarm Gecikmesi (0...250 Dakika)
Alarm verilebilmesi için alarm koþulunun ne kadar süre ile devam etmesi
gerektiðini belirtir. Bu süre boyunca alarm koþulu devam etmiþ ise alarm
verilir.

Alarm çýkýþý normalde açýk, alarm var iken kapalý.
Alarm çýkýþý normalde kapalý, alarm var iken açýk.
Fan Çýkýþý Ýçin Çalýþma Þekli Seçimi
Kompresör ile birlikte açýlýr ve kapanýr, defrost süresince kapalýdýr.
Sadece defrost iþlemi süresince kapalý, defrost dýþýnda sürekli açýk.
Kompresör ile birlikte açýlýr ve kapanýr, defrost süresince açýk.
Kompresör ve defrosta baðlý kalmaksýzýn sürekli açýk.
Defrosttan Sonra Fan Gecikmesi (0...250 Dakika)
Defrost iþleminden sonra fanýn tekrar devreye girme süresini belirler. Fanýn
defrost iþlemi süresince kapalý kaldýðý durumlarda fan devreye girme
gecikmesi geçerlidir.
Fan Durma Sýcaklýðý
Evaporatör sýcaklýðý durma sýcaklýðýnýn üzerinde ise fan çalýþmayacaktýr.

Kalkýþta Sýcaklýk Alarm Gecikmesi (00:00...24:00 Saat:Dakika)
Cihaz enerjilendiðinde belirtilen süre boyunca sýcaklýk alarmý gözlenmez.

Fan Histerezis Deðeri
Evaporatör sýcaklýðý durma sýcaklýðýnýn histerezis kadar altýna düþtüðünde
fan tekrar çalýþmaya baþlayacaktýr.

Dijital Giriþ Polarite Seçimi

Buzzer Fonksiyon Seçimi
Buzzer'in nasýl çalýþacaðýný belirler.

Dijital giriþ kontak kapatýlarak aktif hale getirilir.
Dijital giriþ kontak açýlarak aktif hale getirilir.

Dijital Giriþ Fonksiyon Seçimi

Buzzer var.
Buzzer yok.

Dijital giriþ tanýmlý deðil.

Buzzer Çalma Süresi ( b.PrS, 1...99 Dakika, cont )
Buzzer'in çalma süresini belirler. "b.PrS" olarak seçili ise buzzer buton
yardýmý ile susturulur. "cont" olarak seçili ise buzzer buton ile susturulamaz,
buzzer alarm durumu ortadan kalktýðýnda susar.

Genel Alarm, "Dijital Giriþ Algýlama Gecikmesi" sonunda giriþ aktif ise
ikaz verilir. Kontrol çýkýþlarýna etki yoktur. Göstergede sýcaklýk ile
dönüþümlü olarak "G.ALr" görüntülenir.

Kalkýþta Minimum-Maksimum Sýcaklýk Kayýt Gecikmesi (00:00...24:00
Saat:Dakika)
Cihaz enerjilendiðinde belirtilen süre boyunca sýcaklýk kaydý yapýlmaz.

Acil Alarm, "Dijital Giriþ Algýlama Gecikmesi" sonunda giriþ aktif ise ikaz
verilir. Kontrol çýkýþlarý kapatýlýr. Göstergede sýcaklýk ile dönüþümlü
olarak "E.ALr" görüntülenir.
Kapý Açýk Ýkazý, "Dijital Giriþ Algýlama Gecikmesi" sonunda giriþ aktif ise
kapý açýk ikazý verilir. Kontrol çýkýþlarýnýn durumu "Kapý Açýk Ýkazý
Durumunda Çýkýþlarýn Konumu" parametresi ile belirlenir. Göstergede
sýcaklýk ile dönüþümlü olarak "door" görüntülenir.

Kapý Açýk Ýken Minimum-Maksimum Sýcaklýk Kayýt Durumu
Kayýt yapýlsýn.
Kayýt yapýlmasýn.

Defrost Start Giriþi, "Dijital Giriþ Algýlama Gecikmesi" sonunda giriþ aktif
ise defrost iþlemi baþlatýlýr.

Kapý Kapandýktan Sonra Minimum-Maksimum Sýcaklýk Kayýt Gecikmesi
(0...250 Dakika)
Kapý açýk iken kayýt yapýlmasýn olarak seçili ise bu gecikme süresi geçerlidir.
Kapý kapandýktan sonra belirlenen süre sonunda tekrar minimum-maksimum
sýcaklýk kaydý baþlatýlýr.

Isýtma-Soðutma ters aksiyon seçimi. "Dijital Giriþ Algýlama Gecikmesi"
sonunda giriþ aktif ise cihaz soðutmada ise ýsýtma, ýsýtmada ise
soðutma fonksiyonuna geçer.

Arttýrma Butonu Ýkincil Fonksiyonu Açýk Kapalý Seçimi

Basýnç otomatiði, "Dijital Giriþ Algýlama Gecikmesi" içerisinde "Basýnç
Otomatiði Aktivasyon Sayýsý" kadar basýnç otomatiðinden sinyal
alýnýrsa ikaz verilir. Kontrol çýkýþlarý kapatýlýr. Göstergede sýcaklýk ile
dönüþümlü olarak "PrS.S" görüntülenir. Cihazýn kapatýlýp tekrar
açýlmasý gerekir.
Dijital Giriþ Algýlama Gecikmesi (0...250 Dakika)
Basýnç Otomatiði Aktivasyon Sayýsý (0...15 Adet)

Ýkincil fonksiyon açýk.
Ýkincil fonksiyon kapalý.
Eksiltme Butonu Ýkincil Fonksiyonu Açýk Kapalý Seçimi
Ýkincil fonksiyon açýk.
Ýkincil fonksiyon kapalý.

Kapý Açýk Ýken Kontrol Çýkýþlarýnýn Durumu
Set Butonu Açýk Kapalý Seçimi
Kapý açýk iken kontrol çýkýþlarý normal çalýþmasýna devam eder.
Açýk.
Kapý açýk iken kompresör çýkýþý kapatýlýr. Kapý kapatýldýðýnda
kompresör normal çalýþmasýna geri döner.

Kapalý.

Kapý açýk iken fan çýkýþý kapatýlýr. Kapý kapatýldýðýnda fan normal
çalýþmasýna geri döner.

Sýcaklýk Set Alt Limit

Kapý açýk iken kompresör ve fan çýkýþý kapatýlýr. Kapý kapatýldýðýnda
kompresör ve fan normal çalýþmasýna geri döner.

Sýcaklýk Set Üst Limit
Oda Sensörü Düzeltme Deðeri

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Teknik Özellikler

Evaporatör Sensörü Düzeltme Deðeri
Sýcaklýk Sensörleri Ýçin RC Filtre Zamaný (0.0 ... 10.0 Saniye)
Kontrol ON/OFF Seçeneði
Cihaz kontrol iþlemine devam eder. Set butonuikincil fonksiyonu olan
açma/kapama fonksiyonu devre dýþý býrakýlýr.
Set butonu ikincil fonksiyonu olan açma/kapama fonksiyonuna izin verilir.
Set butonuna 10 saniye sürekli basýldýðýnda cihaz kontrol iþlemlerini
kapatýr. Göstergede "OFF" mesajý görüntülenir. Kontrol iþlemini tekrar
devreye sokmak için set butonuna tekrar 10 saniye süre ile basýnýz.
Göstergedeki "OFF" mesajý kaybolacak ve ölçülen sýcaklýk
görüntülenecek ve kontrol iþlemine izin verilecektir.

Fabrika Çýkýþ Deðerlerinin Yüklenmesi
Fabrika çýkýþ deðerleri yüklenmez.
Fabrika çýkýþ deðerleri yüklenir.

Gösterge:4 dijit LED display, 10mm, kýrmýzý
Led Ýndikatörler: Set, Prog, Kompresör, Sürekli Çevrim, Aux,Defrost
Proses Giriþi: 2 adet NTC (10k@25°C)
Çözünürlük: 0.1 °C veya 1 °C veya 1 °F
Doðruluk: %0.5 ölçüm aralýðýnda
Filtre: Dijital RC filtre, ayarlanabilir 0.0...10.0 zaman sabitesi
Dijital Giriþ: 1 adet konfigüre edilebilir giriþ, serbest kontaklý giriþ
Çýkýþlar:
Kontrol Formu: ON/OFF kontrol
Kompresör Çýkýþý (Model-1): 8A/250VV ,1 NO röle çýkýþý
Aux Çýkýþý (Model-1): 8A/250VV ,1 NO röle çýkýþý
Kompresör Çýkýþý (Model-2): 16A/250VV ,1 NO röle çýkýþý
Çalýþma Sýcaklýðý: 0 ... 60 °C
Baðýl Nem: 20...85% (Yoðuþmasýz)
Saklama Sýcaklýðý: -40 ... 85 °C
Besleme Gerilimi:
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VZ (-%15;+%10)
12VZ (-%15;+%10)
(Sipariþte belirtilmelidir).
Güç Tüketimi: 1.5VA maksimum
Boyut: Ön panel 34.5x76.5mm, derinlik......
Panel Kesiti: 29x71mm
Koruma Sýnýfý: IP65 önden, IP20 arkadan
Baðlantý: Soketli klemens, 2.5mm2 kablo takýlabilir.
Kutu: ABS, siyah

Fabrika Çýkýþ Deðerleri
Parametre No

Deðer

Birim

Parametre No

Deðer

Birim

°C

--

Dakika

--

Dakika

Dakika

Saat:Dakika

Adet

°C

--

Dakika

--

Dakika

--

--

--

--

Dakika

--

°C

--

°C

--

--

°C

Dakika

Saat

Saat:Dakika

Dakika

--

Dakika

Dakika

--

--

Dakika

--

Dakika

--

--

°C

Saat:Dakika

°C

--

°C, °F

°C

°C, °F

°C

Saniye

°C

--

Dakika

--

Saat:Dakika
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