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Ön panel
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1) LED göstergeleri:

2) LCD ekran:

yeşil LED açık: ana şebeke LED’i

sabit kırmızı LED:  dezenfeksiyon devam ediyor, tam ölçekli 
edinim ve termal şok devam ediyor:  
tehlikeli olabilecek durum

kırmızı yanıp sönen LED: alarm durumu

Açıldığında görünen ekran

Cihaz açıldığında, yeşil LED yanar ve aşağıdaki ekran görünür.
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Uygun yatakta bataryanın bulunduğu kontrol edilmelidir. Bu kontrolü 
yapmadan önce elektrik kaynağını kaldırın, bataryanın düzgün şekilde 
takıldığını kontrol edin, elektrik kaynağını yeniden takın ve önceki ekran 
yeniden göründüğünde düğmeye basarak onaylayın. Cihaz tekrar 
açıldığında, kırmızı LED yanıp sönmeyi bırakır.

Önemli: Batarya takılı değilse veya gücü düşükse cihaz yine de 
çalışacaktır ancak güç kesintisi olursa süre kaydedilmeyecektir. 
Bu kılavuzdaki alarm bölümüne bakmanız önerilir. (Doğru 
batarya kurulumu için pakette verilen “Kurulum ve devreye 
alma kılavuzu”na bakın).

Batarya kontrolleri tamamlandığında, cihaz saat ve tarih yapılandırması 
başlar. 
Değerleri değiştirmek için düğmeyi kullanın ve onaylamak için basın.
- Düğmeyi çevirerek saati girin
- Ayarlanan saati onaylamak için düğmeye basın
- Düğmeyi çevirerek dakikayı girin
- Ayarlanan dakikayı onaylamak için düğmeye basın
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1)  Uyarı sinyali
2)  “Kurulumcu menüsü” bloğu
3)  AYARLI sıcaklığa ulaşılmadı
4)  Bakım
5)  Kılavuz
6)  Dezenfeksiyon/termal şok gerçekleştirilmedi
7)  Motor çalışıyor
8)  Ana şebeke voltajı yok
9)  Fonksiyonel parametreler
10)  Çıkışlar ve girişler
11)  Motor hareketi
12)  Haftanın günleri/zaman alanları 
13)  Saat

3) Kontrol düğmesi
Düğme çevrildiğinde menülerde ilerlenir.
Düğmeye basıldığında, seçilen değerler onaylanır (basma zamanına bağlı 
olarak birkaç çalışma ekranına erişilebilir. Sayfa 9’a bakın).
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Yaklaşık 2 saniye sonra, ekranda batarya kontrol ekranı görünür.

Tarih ve saat yapılandırması



- Düğmeyi çevirerek günü girin
- Ayarlanan günü onaylamak için düğmeye basın
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- Düğmeyi çevirerek ayı girin
- Ayarlanan ayı onaylamak için düğmeye basın
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- Düğmeyi çevirerek yılı girin
- Ayarlanan yılı onaylamak için düğmeye basın
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Tarih ve saat yapılandırması sırasında, cihaz tam ölçekli ve sıfır edinim 
gerçekleştirir ve yıl onaylandıktan sonra, cihaz su karıştırma moduna girer ve 
aşağıdaki ekran görüntülenir.
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ÖNEMLİ: Tarih ve saat ayarı tamamlandıktan sonra, cihaz 
varsayılan parametrelerle su karıştırma fonksiyonunu başlatır 
(sayfa 8’deki tablo). Sensör T2 bağlı değilse ilgili alarm tetiklenir. 
İlk parametreler onaylanmamışsa cihaz dezenfeksiyon 
gerçekleştirmez. 

Çalışma durumu

Cihaz çalışırken, aşağıdaki çalışma durumları görüntülenebilir:
1 - Ayar noktasına ulaşıldı
2 - Ayarlama devam ediyor
3 - Dezenfeksiyon devam ediyor 
4 - Termal şok devam ediyor
5 - Sıfır ve tam ölçekli edinim

LCD ekran, aşağıdaki ekranlarda gösterildiği gibi cihaz durumunu belirtir.

1 - Ayar noktasına ulaşıldı:
Ayar noktasına ulaşılarak su karıştırma. Motor durduruldu.
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2 - Ayarlama devam ediyor:
a)  Sıcaklık artışıyla su karıştırma. Motorun açılması aşağıdaki simgelerle 

gösterilir.
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b)  Sıcaklık düşüşüyle su karıştırma. Kapatılan motor aşağıdaki simgelerle 
gösterilir.
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c)  Kapatma emniyet şalterine ulaşılıyor ve T1> TSET. Karıştırıcı, maksimum 
kapanma konumunda olsa bile ayarlanan değere ulaşamıyor; bu nedenle 
aşağıdaki simge görüntülenir.
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d)   Açma emniyet şalterine ulaşılıyor ve T1<TSET. Karıştırıcı, maksimum 
açılma konumunda olsa bile ayarlanan değere ulaşamıyor; bu nedenle 
aşağıdaki simge görüntülenir.
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Elektronik, çalışma ayar noktasına ulaşmak için aktüatör aracılığıyla akış 
sıcaklığını ayarlamalıdır. Elektronik aktüatör, akışı uygun bir çalışma aralığında 
merkezlenmiş bir sıcaklığa ayarlar; hassas ve dinamik ayar ise termostat 
tarafından sağlanır. Su karıştırma sıcaklığı arayüz üzerinden ayarlanır. Yönetim 
sistemi her zaman sensör tarafından tespit edilen akış sıcaklığını gerçek zamanlı 
olarak kontrol eder: akış sıcaklığının ayarlanan değerden aşırı derece sapması 
halinde, elektrik motoru üzerinden bir düzeltme yapılır. Kurulum dönüş sensörü 
ile yapılmışsa, su karıştırma karışım sıcaklık ayarı için kullanılmaz.

3 - Dezenfeksiyon devam ediyor:
a)   Dezenfeksiyon, akış sensörü T1 kontrol edilerek devam ediyor (sayfa 

5’teki tabloya bakın). Dezenfeksiyon sırasında, ekranda dönüşümlü olarak 
aşağıdaki iki ekran gösterilir. Değişen parçalar turuncu renktedir.
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b)  Dezenfeksiyon, dönüş sensörü T2 kontrol edilerek devam ediyor (sayfa 
5’teki tabloya bakın).
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Bu modda, cihaz, belirli bir süre için karışım suyu sıcaklığının yükseltilmesinden 
oluşan termal dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirir.
Aşağıdaki ayarlamalar yapılabilir:
 - Dezenfeksiyon gerçekleştirilecek haftanın günleri 
 - Minimum dezenfeksiyon sıcaklığı 
 - Dezenfeksiyon başlangıç saati 
 -  Dezenfeksiyonun başarı sonucunu değerlendirmek için minimum 

dezenfeksiyon sıcaklığının üzerinde minimum kalış süresi 
 - Dezenfeksiyonun gerçekleştirilebileceği maksimum süre 
Dezenfeksiyon şu şekilde olabilir:
 - Programlı: Ayarlı gün ve saatlerde başlar
 -  Kontrol yoluyla etkinleştirilir: Cihaz tarafından “Kontroller alt menüsü”nden 

veya opsiyonel kart üzerinden uzaktan kontrol edilebilir
 - IN1 girişi ile etkinleştirilir
Devam eden dezenfeksiyon OUT3 rölesi ve resirkülasyon pompası yönetimi 
OUT2 rölesi her zaman dezenfeksiyon sırasında aktif hale getirilir. Dezenfeksiyon 
sıcaklığı yeterli süre devam etmez ve mevcut maksimum süre aşılırsa, ilgili alarm 
sinyal vererek dezenfeksiyon başarısız olarak kabul edilir.
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t1 t2

 ts> tmin diS

diS °C

DEZENFEKSİYON KONTROLÜ

Sıcaklık [°C]

Süre [s]

diS. dAY

Dezenfeksiyon başlangıcı Dezenfeksiyon bitişi

t Hi diS

Maksimum dezenfeksiyon süresi

5



 ts≥tmin dis

t1 = 10’ t2 = 5’ t3 = 15’

diS °C
Akış sıcaklığı

60°C

Akış sıcaklığı

Dezenfeksiyon şu durumda başarılı olarak kabul edilir:

Dezenfeksiyon kodu: d1
Akış sıcaklığı = Mevcut maksimum sıcaklık
Minimum dezenfeksiyon süresi = minimum dezenfeksiyon süresi diS °C = 30’

Dezenfeksiyon, etkinleştirilen sensörün sıcaklığı maksimum süre sınırı (tHi diS) içerisinde ayarlanan minimum süre (tmin diS) boyunca minimum 
dezenfeksiyon sıcaklığının (diS °C) üzerinde kaldığında başarılı olarak kabul edilir.

ECO fonksiyonunun devre dışı bırakıldığı örnek.

5

Dezenfeksiyon programları:

Sistem tipine ve yönetimine göre seçim yapılarak farklı programlar ayarlanabilir:

Akış sensörü T1’in etkin olduğu dezenfeksiyon tipi

Dezenfeksiyon Kodu Açıklama

d1 Dezenfeksiyon, ayarlanan sistem maksimum sıcaklığı (T1 Hi) ile sınırlı olacak şekilde mevcut maksimum akış sıcaklığında 
gerçekleştirilir. Sensör T1’de dezenfeksiyon kontrolü yapılır.

d2 Dezenfeksiyon, minimum dezenfeksiyon sıcaklığında (diS °C) gerçekleştirilir. Sensör T1’de dezenfeksiyon kontrolü yapılır.

Resirkülasyon sensörü T2’nin etkin olduğu dezenfeksiyon tipi

Dezenfeksiyon Kodu Açıklama

d1 Dezenfeksiyon, ayarlanan sistem maksimum sıcaklığı (T1 Hi) ile sınırlı olacak şekilde mevcut maksimum akış sıcaklığında 
gerçekleştirilir. Sensör T2’de dezenfeksiyon kontrolü yapılır.

d2 (varsayılan) Dönüş sıcaklığı T2’ye göre hesaplanan akış sıcaklığında dezenfeksiyon. Sensör T2’de dezenfeksiyon kontrolü yapılır.

ECO FONKSİYONU

ECO fonksiyonu, minimum dezenfeksiyon süresini dikkate almaz ancak aşağıdaki tabloya göre gerçek sıcaklıklara dayanarak bu süreyi hesaplar. Sıcaklık 
60°C’nin altında düşerse hesaplama baştan başlar.

Sıcaklık [°C] Süre [dk]

60 36

65 18

70 12

ECO fonksiyonu, tüm dezenfeksiyon modlarında uygulanabilir. Bu modu kullanmadan önce, önerilen dezenfeksiyon sürelerinin kurulum ülkesinde geçerli olan 
düzenlemelere uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekir.



Dezenfeksiyon kesintisi:
Dezenfeksiyon, aşağıdaki modlarda çalışırken kesilebilir:
- düğme 10 saniye boyunca tutularak ve “Dezenfeksiyon durdurma” kontrolü onaylanarak
- “Programlama Menüsü”nden dezenfeksiyon kontrolü KAPALI seçeneğine ayarlanarak
- giriş IN2 kontağı açılarak (normalde kapalı)
- opsiyonel kart CS179 ile uzaktan.
Dezenfeksiyon bittiğinde, cihaz sıfır edinim gerçekleştirir ve su karıştırma moduna dönerek varsa başarısız dezenfeksiyonu gösterir.

Giriş IN1’den bağlantıyla dezenfeksiyon etkinleştirme

MOD BAŞLANGIÇ BİTİŞ AÇIKLAMA

Şalterle manuel 
etkinleştirme Şalterle manuel bitiş

Dezenfeksiyon durumu, ayarlı maksimum süreden 
(tHi diS) sonra bile devam eder ve kontağın manuel 

açılışıyla sona erer

               (varsayılan) Şalterle manuel 
etkinleştirme Otomatik bitiş veya şalterle

Dezenfeksiyon durumu, ayarlı maksimum süre (tHi diS) 
dolana veya kontak manuel olarak açılana dek devam 

eder

Düğmeyle manuel 
etkinleştirme Otomatik bitiş

Dezenfeksiyon durumu, minimum dezenfeksiyon süresi 
(tmin diS) açılır aşılmaz veya ayarlı maksimum süre (tHi 

diS) dolmadan biter
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4 - Termal şok devam ediyor:
a)  Termal şok, akış sensörü T1 kontrol edilerek devam ediyor. Termal şok sırasında, ekranda dönüşümlü olarak aşağıdaki iki ekran gösterilir. Değişen parçalar turuncu 

renktedir.
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6   

 ts≥tmin dis

t1 = 10’ t2 = 5’ t3 = 15’

diS °C
Akış sıcaklığı

60°C

Akış sıcaklığı

ECO fonksiyonunun etkinleştirildiği örnek.

Dezenfeksiyon kodu: d1 - ECO işlevi
Akış sıcaklığı = Mevcut maksimum sıcaklık
Minimum dezenfeksiyon süresi = otomatik kontrol Sürenin hesaplandığı alan

Sıcaklık 60°C’nin altına düştüğünde, hesaplama durur ve 
tekrar bu değerin üzerine çıktığında sıfırdan devam eder.

Dezenfeksiyon, aşağıdaki koşullara sürekli olarak 
ulaşıldığında başarılı olarak kabul edilir:
Akış sıcaklığı ≥ 60°C → minimum süre = 36’ 
Akış sıcaklığı ≥ 65°C → minimum süre = 18’
Akış sıcaklığı ≥ 70°C → minimum süre = 12’

ÖNEMLİ: Dezenfeksiyonun giriş IN1 ile etkinleştirilmesi, programlanan dezenfeksiyonu dışlamaz.
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Termal şok, “Kontroller Alt menüsü”nde etkinleştirme kontrolü SH ile manuel olarak etkinleştirilir.
Bu modda, cihaz belli bir süre boyunca akış sıcaklığını ayarlanan değere yükseltir. Devam eden dezenfeksiyon OUT3 rölesi ve resirkülasyon pompası yönetimi OUT2 rölesi 
termal şok esnasında daima etkinleştirilir. Termal şok, aşağıdaki modlarda çalışırken kesilebilir:
- düğme 10 saniye boyunca tutularak ve “Dezenfeksiyon durdurma” kontrolü onaylanarak
- “Programlama Menüsü”nden dezenfeksiyon kontrolü KAPALI seçeneğine ayarlanarak
- giriş IN2 kontağı açılarak (normalde kapalı)
- opsiyonel kart CS179 ile uzaktan.
Termal şok bittiğinde, cihaz sıfır edinim gerçekleştirir ve su karıştırma moduna dönerek varsa başarısız termal şoku gösterir.

ÖNEMLİ: Ayarlanan termal şok sıcaklığının (SH), tesis koruma sıcaklığından (T1 Hi) düşük olduğunu kontrol edin. 
Not: Varsayılan ayarlarla termal şok başarısız olacaktır.
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5 - Sıfır ve tam ölçekli edinim:

A) Sıfır edinim
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Sıfır edinim modunda cihaz, motor ve vana arasındaki doğru fazlamayı kontrol etmek için ayar vidasını tamamen kapatır. Tam ölçekli edinim modunda, cihaz tüm 
hareketleri kontrol edebilmek için ayar vidasını tamamen açar (sabit kırmızı LED ile potansiyel tehlikeli durum göstergesi). Sıfır ve tam ölçekli edinim kontrolleri 
kurulum sırasında veya “Alarmları sıfırlama” kontrolü sonrasında etkinleştirilir. 
Buna ek olarak, en az 60 dakika süren bir elektrik besleme arızası ortaya çıkması durumunda ve herhangi bir dezenfeksiyon/termal şoktan çıkışta sıfır edinim modu 
etkinleştirilir. Karışım vanası girişlerinde kapalı haldeki kesme vanaları ile tam ölçekli edinimin gerçekleştirilmesi önerilir.

Sıfırlama
Menüde, başlangıç koşullarına sıfırlamak için özel bir kontrol bulunur. Geçmiş sıfırlanmaz.

Test
Cihaz, motorun açılması ve kapatılması sırasında herhangi bir engel olmadığını kontrol etmek için tam strok gerçekleştirir. Ekranda, kodlayıcı adımları ve rotasyon hızı 
gösterilir. 
Kontrol butonuna basarak istenilen zamanda test fonksiyonunu kesmek mümkündür.

ÖNEMLİ: Her motor kurulumu işleminden sonra, sıfır edinim işleminin tekrarlanması gerekir.

B) Tam ölçekli edinim

İŞLETME RÖLESİ:
Elektrik kaynağı kartı CS176, yardımcı cihazlar ve alarmların kontrolü için kullanılan röle kontaklarını gösterir.
- OUT1: genel alarm rölesi (sapmada çift kontak)
- OUT2: resirkülasyon pompası için röle (dezenfeksiyon, termal şok ve seçilen resirkülasyon zaman alanında aktif )
- OUT3: devam eden dezenfeksiyon için röle (dezenfeksiyon ve termal şokta aktif )

İşletme rölesi durum özeti tablosu:

ÇALIŞMA 
DURUMU AYARLAMA AKTİF RESİRKÜLASYONLA 

AYARLAMA DEZENFEKSİYON TERMAL ŞOK ANA ŞEBEKE 
EKSİKLİĞİ ALARM

Röle Kontak durumu Kontak durumu Kontak durumu Kontak durumu Kontak durumu Kontak durumu

OUT1
Normalde  

Açık - Kapalı
Normalde  

Açık - Kapalı
Normalde  

Açık - Kapalı
Normalde  

Açık - Kapalı
Normalde  

Kapalı - Kapalı
Normalde  

Kapalı - Kapalı    

OUT2 Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık
“Alarm yönetimi” 

tablosu

OUT3 Açık Açık Kapalı Kapalı Açık Açık

MOTOR 
KONUMU

MOTOR 
KONUMU

8



8

No. Parametre Açıklama Ayar aralığı Fabrika (varsayılan) 
yapılandırması

1 “Kurulumcu Menüsü” erişim parolası 0000-9999 2222

2 BUS’a bağlı olanlar arasından ürünü tanımlar 1 ila 255 1

3 Dezenfeksiyon sensörlerini etkinleştirme
T1 = akışı sensörü etkin

T2 = resirkülasyon sensörü etkin
T2

4 Maksimum sıcaklık sınırı: sistem koruması 65°C ila 85°C 65°C

5 Termal şok sıcaklığı 65°C ila 85°C 65°C

6 Sıcaklığın, termal şok için ayarlı sıcaklığın üzerinde 
kalması gereken minimum süre

1 ila 4320 dakika 0005 dakika

7 Termal şokun gerçekleştirilebileceği mevcut 
maksimum süre

1 ila 4320 dakika 0010 dakika

8 Cihazı varsayılan fabrika yapılandırmasına sıfırlama 
kontrolü

açık - kapalı Kapalı

9 Sıcaklık ölçüm ünitesi
C = Santigrat

F = Fahrenhayt
C

10 Ayarlama aşamasında akış sıcaklığı 35°C ila 65°C 48°C

11 Gün ayarı 01 ila 31 01

12 Ay ayarı 01 ila 12 01

13 Yıl ayarı 00 ila 99 17

14 Saat biçimi seçimi 12 saat - 24 saat 24H

15 Saat/dakika ayarı
0 - 23 saat

0 - 59 dakika
00.00

16 Yaz saati ayarı
EVET = açık

HAYIR = kapalı
Açık

17 Dezenfeksiyon programı değişikliği d1-d2 d2

18 Giriş IN1 seçimi tipi In1 - In2 - In3 In2

19 ECO modu açık - kapalı Kapalı

20 Minimum dezenfeksiyon sıcaklığı ayarı 50°C ila 85°C 60°C

21 Dezenfeksiyon başlangıcı için gün, 
saat ve dakika ayarı

1 2 3 4 5 6 7
saat 02.00’de
1 2 3 4 5 6 7

22 Sıcaklığın, dezenfeksiyon için ayarlı sıcaklığın 
üzerinde kalması gereken minimum süre

0 ila 600 dakika 0030 dakika

23 Dezenfeksiyonun gerçekleştirilebileceği mevcut 
maksimum süre

3 ila 900 dakika 0060 dakika

24 6 zaman alanında OUT2 rölesini etkinleştirme 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

25 Vana DN boyutu 15-20-25-32-40-50
Vanaya
bağlıdır

26 İletişim protokolü eşliği Eşit - Yok Eşit

Çalışma parametreleri ve varsayılan değerler
Çalışma parametreleri uygun menülerde ayarlanabilir ve aşağıdaki tabloda özetlenir:

Cihazın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için sistemin maksimum sıcaklığını (T1 Hi), ayar sıcaklık değerinden (T1) 5°C daha yükseğe ayarlayın.

9  
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Günlük
Cihaz, opsiyonel veri aktarım kartı CS179 (kod 600001) sistemiyle akış sıcaklığının, dönüş sıcaklığının, alarm ve fonksiyonel durumların kaydedilmesini sağlar; bu, 
cihazın çalışma durumunun izlenmesi için faydalıdır. Böylece veriler, bir bilgisayar arayüzüyle cihazdan dışa aktarılabilecektir. Ayrıca, cihazda başarısız dezenfeksiyon 
menüsü (doğru şekilde depolanmamış son 10 dezenfeksiyon) bulunur.

Genel menü
Cihaz çalışması, takvim ve otomatik saat ayarı olan dahili saate dayanır. Uygun menülerde gezinerek ve düğmeyi kullanarak cihazı yapılandırmak mümkündür. Cihaz 
hangi durumda olursa olsun, çeşitli ayarları okumak ve değiştirmek için çeşitli menülerde gezinmek mümkündür. Genel menü yapısı aşağıdaki gibidir:

Ekran menüsü 
Düğmeye bastıktan sonra serbest bıraktığınızda, 
cihazın birlikte çalıştığı verileri gösteren ekranın 
menüsü gösterilir.

Alarmlar alt menüsü

Kurulumcu Menüsü

SEVİYE 1

Programlama Menüsü  
Düğme 5 saniye basılı tutulduktan sonra serbest 
bırakıldığında, menü görüntülenir. Aşağıdaki 
ekran görüntülendiğinde, programlama 
menüsünün görüntülendiği onaylanır.

Dezenfeksiyonu/termal şoku DURDUR  
Düğme 10 saniyeyi basılı tutulduktan sonra 
serbest bırakıldığında, dezenfeksiyon ve/
veya termal şok devam ediyorsa acil kesinti 
menüsüne erişilir.

ÖNEMLİ: Her ekrandan düğme 5 saniye basılı tutulup serbest bırakılarak önceki seviyeye dönülebilir.

SEVİYE 0

SEVİYE 2

SEVİYE 3
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Ekran Menüsü:
Cihaz çalışırken, düğmeye basılarak ve menüde gezinmek için saat yönünde 
veya saat yönünün tersinde çevrilerek herhangi bir zamanda “Ekran 
Menüsü”ne girilebilir.

Alarmlar Alt menüsü. Bu menüden 
alarm kodunu, aktif veya geçmişteki 
bir değer olduğunu ve gerçekleşme 
sayısını görüntülemek mümkündür 
(Bkz. sayfa 13). “Alarmları sıfırlama” 
kontrolünü kullanarak günlüğü 
temizleyin.

Saat biçimi ayarı: 
12 saat veya 24 saat

Dezenfeksiyon tipi ayarı (ve ilgili ECO 
fonksiyonunu etkinleştirme).                   

Minimum dezenfeksiyon sıcaklığı 
ayarı.

Dezenfeksiyon başlangıç tarihi ve saati. 
Gün ayarı ekranı görüntülenir (sayının 
altındaki segment, etkinleştirildiğini 
gösterir).

Dezenfeksiyonun gerçekleştirilebileceği 
maksimum süre.

Maksimum akış sıcaklığı sınırı: bir 
sistem korumasıdır.

Sensör T2 tarafından ölçülen sıcaklık 
değeri.

Resirkülasyon için ayarlanabilen altı 
zaman alanının görüntülenmesi 
(OUT2 etkinleştirme)
1-02:00 ve 05:59    4-14:00 ve17:59
2-06:00 ve 09:59    5-18:00 ve 21:59
3-10:00 ve 13:59    6-22:00 ve 01.59

Tarih ve saat ayarı.

BUS’a bağlı olanlar arasından ürünü 
tanımlayan sayı.

Cihaz üretim parti ve seri numarası.

Son 10 başarısız dezenfeksiyonun 
günlüğü. Bu menüden, başarısız 
son dezenfeksiyonların tarih ve saati 
görüntülenebilir.

Bellenim, Yazılım ve Sağlama Toplamı 
sürümü.

“Ekran Menüsü”nden çıkış

10
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Programlama Menüsü:
Herhangi bir çalışma durumunda düğmeye 5 saniye boyunca basıldığında, 
“Programlama Menüsü” görüntülenir.
Menüye erişim için Parola gerekir.

Kurulumcu Menüsü:
Menüye girmek için düğmeyi 
onaylayın.

“Programlama Menüsü”nden çıkış

Kurulumcu Menüsü:

Menü için parola girişi.

BUS’a bağlantı için cihazın tanımlama 
numarasını ayarlama.

Dezenfeksiyon ve termal şok kontrolü 
için T1 veya T2 sensörünü etkinleştirin.

Sistem koruması için maksimum 
sıcaklık sınırı ayarı.

Termal şok sıcaklığı ayarı.

Sıcaklığın, termal şok için ayarlı 
sıcaklığın üzerinde kalması gereken 
minimum sürenin ayarlanması.

Termal şokun gerçekleştirilebileceği 
mevcut maksimum süreyi ayarlama.

SIFIRLA. Cihazı varsayılan fabrika 
koşullarına sıfırlama kontrolü. AÇIK/
KAPALI seçiminde AÇIK seçeneği 
etkinleştirildiğinde, cihaz varsayılan 
parametreleri sıfırlar ve cihazı 
başlatır.

Sıcaklık ölçüm ünitesi seçimi.

Ayarlama aşamasında akış sıcaklığını 
ayarlama.

Gün ayarı.

Ay ayarı.

Yıl ayarı.

Saat biçimini 12 saat veya 24 saat 
olarak ayarlama.

Zaman ayarı.

Varsayılan: T2

Varsayılan: 65°C

Varsayılan: 65°C

Varsayılan: 5 dk.

Varsayılan: 24H

Varsayılan: 48°C

Varsayılan: °C

Varsayılan: KAPALI

Varsayılan: 2222

Varsayılan: 1

Varsayılan: 10 dk

Varsayılan: 1

Varsayılan: 1

Varsayılan: 17

Varsayılan: 00.00
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Yaz saatini ayarlayın. AÇIK/
KAPALI seçimi: AÇIK seçeneğinin 
aktif hâle getirilmesi fonksiyonu 
etkinleştirecektir. Dezenfeksiyon 
programlamayı kontrol edin.

Dezenfeksiyon programı ayarı.

Giriş IN1 ile etkinleştirilen dezenfeksiyon 
modu seçimi.

ECO fonksiyonunu etkinleştirme. 
AÇIK/KAPALI seçimi: Fonksiyonu 
etkinleştirmek için AÇIK seçeneğini 
aktif hâle getirin.

Minimum dezenfeksiyon sıcaklığını 
ayarlama, etkinleştirilen sensörde 
gerçekleştirilir (sensör T1 ve T2 
etkinleştirme kontrolüne bakın).

Dezenfeksiyon başlangıç günü ve 
saatini ayarlama (Günün altındaki 
segment etkinleştirildiğini gösterir).

Sıcaklığın, dezenfeksiyon aşaması 
sırasında ayarlı sıcaklığın üzerinde 
kalması gereken minimum sürenin 
ayarlanması.

Dezenfeksiyonun gerçekleştirilebileceği 
mevcut maksimum sürenin 
ayarlanması.

Resirkülasyon için ayarlanabilen altı 
zaman alanının ayarlanması (OUT2 
etkinleştirme)
1-02:00 ve 05:59    4-14:00 ve17:59
2-06:00 ve 09:59    5-18:00 ve 21:59
3-10:00 ve 13:59    6-22:00 ve 01.59

“Kurulumcu Menüsü” parola 
değişikliği.

“Kontroller alt menüsü”ne erişim: 
Sıfır edinim, tam ölçekli edinim, 
dezenfeksiyon, termal şok, test 
(açılma/kapanma). Alt menünün 
ayrıntıları için sonraki paragrafa bakın.

Motor konumunu gösterir.

Alarm sıfırlama. Aktif ve geçmişteki 
alarmları sıfırlar. “Alarm Alt 
menüsü”, sonraki alarma kadar 
görüntülenmeyecektir. Alt menüyle 
ilgili ayrıntılar için ilgili paragrafa bakın.

İlişkili vananın ölçümü.

“Kurulumcu Menüsü”nden çıkış
Düğmeye basılmadan 2 dakika 
geçtikten sonra, menü Programlamayı 
otomatik olarak kapatır.

İletişim protokolü eşliği ayarı.

Varsayılan: AÇIK

Varsayılan: d2

Varsayılan: In2

Varsayılan: KAPALI

Varsayılan: 60°C

Varsayılan: 30 dk.

Varsayılan: 60 dk.

Tüm aralıklarda aktif varsayılan

Varsayılan: Her gün 02.00

Varsayılan: EŞİT
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Alt menü kontrolleri:
Menüde aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur:

Sıfır edinim kontrolü. Kapalı kesme 
vanalarıyla gerçekleştirin.

Tam ölçekli edinim kontrolü.
Kapalı kesme vanalarıyla gerçekleştirin.

GEÇMİŞTEKİ ALARM: 
Cihaz, düzeltici işlemin yapıldığı 
alarmı depolar.

AKTİF alarmlar:
Hâlâ mevcutturlar ve henüz düzeltici 
işlemi yapılmamıştır.

Vananın tam sürekli açılma/kapanma 
döngülerini gerçekleştirir. Kapalı 
kesme vanalarıyla gerçekleştirin.

Hatanın gerçekleşme sayısı, ekranın sağ üst köşesinde görünür.
Alt menüden alarmları silmek için Alarmları Sıfırlama (Kurulumcu menüsü) 
kontrolünü kullanın.

Ayarlı parametrelerle dezenfeksiyon 
başlatır.

Ayarlı parametrelerle termal şok 
başlatır.

“Kontroller alt menüsü”nden çıkar.

Alarmlar alt menüsü:
“Ekran Menüsü”nde bir alarm olduğunda bir “Alarm Alt menüsü” de olur. 
İlk ekranda düğmeye basın; düğme serbest bırakıldığında aşağıdaki ekran 
görüntülenir:

Cihaz tarafından kaydedilen tüm alarmları görüntüleyen ve iki tipe ayrılan 
menüyü görüntülemek için düğmeye basın:



ALARM KODU ALARM GÖSTERİMİ ALARM AÇIKLAMASI ALARM TİPİ RÖLE DURUMU / ÇALIŞMA DURUMU KAYIT OLASI NEDEN ÇÖZÜM

AL01

file originale

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11 12 13

MOTOR VEYA AYAR VİDASI KİLİTLEME: ayar vidasının 
ara konumda kilitlenme olasılığı ENGELLEYİCİ ALARM  

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Açık
OUT3 = Açık

Cihaz engelli kalır ve kapanma konumunda 
ayarlanır, “Alarmları Sıfırlama” kontrolünden 

sonra sıfır ve tam ölçekli edinim gerçekleştirir

EVET

- VİDA MEKANİK BLOĞUNU ÇALIŞTIRMA

- MOTOR FAZ DEĞİŞİKLİĞİ

- REGÜLATÖR-AKTÜATÖR SABİTLEME VİDALARININ 
GEVŞEMESİ

- “Alarmları sıfırlama” kontrolü: Cihaz, strokun 
uyumlu olduğunu kontrol etmek için sıfır ve tam 

ölçekli edinim gerçekleştirir, mekanik blokları 
bulamazsa normal çalışmaya devam eder; 

“Alarmları sıfırlama” kontrolü sırasında doğru 
stroku bulamazsa 1,5 dönüş gerçekleştirip 

gerçekleştirmediğini manuel olarak kontrol edin 

- Vidaların sıkıldığını kontrol edin

AL02

file originale

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11 12 13

ANA ŞEBEKE VOLTAJ KESİNTİSİ: 
60 dakikadan kısa süre elektrik kaynağı arızası 

yaşandığını gösterir

ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM: 
Elektrik kaynağı geri geldiğinde, 
normal şekilde çalışmaya devam 

eder

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Ayarlıysa kapalı

OUT3 = Açık

Elektrik kaynağı çalışmaya devam ettiğinde, 
cihaz su karıştırmayı yeniden başlatır

EVET, elektrik 
kaynağı

 ana şebekesi 
döndüğünde

- ANA ŞEBEKE KESİNTİSİ

- PANO KONEKTÖRÜ DÜZGÜN TAKILMAMIŞ

- Ana şebeke elektrik kaynağını kontrol edin 
Alarm, alarm günlüğünde kaydedilmez; 

5 dakika sonra alarm otomatik olarak silinir

AL03

file originale

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11 12 13

DEZENFEKSİYON BAŞARISIZ: 
başarısız bir dezenfeksiyonu gösterir ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Ayarlıysa kapalı

OUT3 = Açık

Cihaz su karıştırma durumuna döner, ilk 
başarılı dezenfeksiyon alarm koşulunu giderir 
ancak bunu son başarısız dezenfeksiyonların 

günlüğüne kaydeder; ekran “Manuel” 
simgesini gösterir.

EVET, son 10
başarısız

dezenfeksiyonda 
da

kaydedilir

- DEZENFEKSİYON AYARLI PARAMETRELERE GÖRE 
GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ

- Alarm koşulu, bir sonraki başarılı 
dezenfeksiyonda veya “Alarmları sıfırlama” 

kontrolü aracılığıyla giderilir. Dezenfeksiyonun 
sonucu, başarısız son 10 dezenfeksiyonun 

günlüğünde tutulur. Hata sık sık gerçekleşirse 
ayarlı parametrelerin sistemle uyumlu olduğunu 

kontrol edin

- Resirkülasyon devresini kontrol edin

- Giriş IN2 kontak kapanışını kontrol edin

AL04

file originale

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11 12 13

TERMAL ŞOK BAŞARISIZ: 
başarısız bir termal şoku gösterir ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Ayarlıysa kapalı

OUT3 = Açık

Cihaz, su karıştırma durumuna döner

EVET - TERMAL ŞOK AYARLI PARAMETRELERE GÖRE 
GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ

- Alarm koşulu, bir sonraki termal şokta veya 
“Alarmları sıfırlama” kontrolüyle giderilir

- Parametreleri kontrol edin

- Resirkülasyon devresini kontrol edin

- Giriş IN2 kontak kapanışını kontrol edin

AL05

file originale

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11 12 13

(90°C)’Yİ AŞAN CİHAZ MAKSİMUM SICAKLIĞI: 
akış sensörü T1'in, 90°C’den büyük bir sıcaklık değeri 

okuduğunu gösterir

KENDİ KENDİNİ SIFIRLAYAN 
ENGELLEYİCİ ALARM: 

Cihaz, sensör T1 ayarlanan değere 
döndüğünde çalışmasına devam 

eder

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Açık
OUT3 = Açık

Cihaz, kapanma konumuna ayarlanır

EVET
- SİSTEM ANORMALLİĞİ

- ARIZALI AKIŞ SENSÖRÜ

- Sistemin çalışmasını veya sensör tarafından 
ölçülen gerçek değeri uygun aletlerle 

karşılaştırarak kontrol edin

Alarm yönetimi

Kurulumdan ve devreye almadan sonra gerçekleşen fonksiyonel arızaların giderilmesini kolaylaştırmak için cihaz, uygun işlemin yapılmasını sağlamak amacıyla 
arızaların özel alarmlarla gösterilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılır.
Alarmın nedeni durum günlüğünde görüntülenir. Alarm tüm fonksiyonları engellemiyorsa ekranda yalnızca “Bakım” ve “Manuel” simgeleri 
görüntülenir; alarm, uygun günlükte görüntülenmeye devam edecektir.
Tehlikeli olabilecek koşullarda, cihaz güvenlik koşulunda ayarlanır.

Alarm tipine bağlı olarak belirli işlemler yapılır, röle durumları değiştirilir ve ekran ve LED’lerde bilgiler gösterilir.
Aşağıdaki tabloda, alarmı takip eden çeşitli çalışma durumlarının özeti gösterilmiştir.

14



ALARM KODU ALARM GÖSTERİMİ ALARM AÇIKLAMASI ALARM TİPİ RÖLE DURUMU / ÇALIŞMA DURUMU KAYIT OLASI NEDEN ÇÖZÜM

AL01

file originale

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11 12 13

MOTOR VEYA AYAR VİDASI KİLİTLEME: ayar vidasının 
ara konumda kilitlenme olasılığı ENGELLEYİCİ ALARM  

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Açık
OUT3 = Açık

Cihaz engelli kalır ve kapanma konumunda 
ayarlanır, “Alarmları Sıfırlama” kontrolünden 

sonra sıfır ve tam ölçekli edinim gerçekleştirir

EVET

- VİDA MEKANİK BLOĞUNU ÇALIŞTIRMA

- MOTOR FAZ DEĞİŞİKLİĞİ

- REGÜLATÖR-AKTÜATÖR SABİTLEME VİDALARININ 
GEVŞEMESİ

- “Alarmları sıfırlama” kontrolü: Cihaz, strokun 
uyumlu olduğunu kontrol etmek için sıfır ve tam 

ölçekli edinim gerçekleştirir, mekanik blokları 
bulamazsa normal çalışmaya devam eder; 

“Alarmları sıfırlama” kontrolü sırasında doğru 
stroku bulamazsa 1,5 dönüş gerçekleştirip 

gerçekleştirmediğini manuel olarak kontrol edin 

- Vidaların sıkıldığını kontrol edin

AL02

file originale

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11 12 13

ANA ŞEBEKE VOLTAJ KESİNTİSİ: 
60 dakikadan kısa süre elektrik kaynağı arızası 

yaşandığını gösterir

ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM: 
Elektrik kaynağı geri geldiğinde, 
normal şekilde çalışmaya devam 

eder

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Ayarlıysa kapalı

OUT3 = Açık

Elektrik kaynağı çalışmaya devam ettiğinde, 
cihaz su karıştırmayı yeniden başlatır

EVET, elektrik 
kaynağı

 ana şebekesi 
döndüğünde

- ANA ŞEBEKE KESİNTİSİ

- PANO KONEKTÖRÜ DÜZGÜN TAKILMAMIŞ

- Ana şebeke elektrik kaynağını kontrol edin 
Alarm, alarm günlüğünde kaydedilmez; 

5 dakika sonra alarm otomatik olarak silinir

AL03

file originale

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11 12 13

DEZENFEKSİYON BAŞARISIZ: 
başarısız bir dezenfeksiyonu gösterir ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Ayarlıysa kapalı

OUT3 = Açık

Cihaz su karıştırma durumuna döner, ilk 
başarılı dezenfeksiyon alarm koşulunu giderir 
ancak bunu son başarısız dezenfeksiyonların 

günlüğüne kaydeder; ekran “Manuel” 
simgesini gösterir.

EVET, son 10
başarısız

dezenfeksiyonda 
da

kaydedilir

- DEZENFEKSİYON AYARLI PARAMETRELERE GÖRE 
GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ

- Alarm koşulu, bir sonraki başarılı 
dezenfeksiyonda veya “Alarmları sıfırlama” 

kontrolü aracılığıyla giderilir. Dezenfeksiyonun 
sonucu, başarısız son 10 dezenfeksiyonun 

günlüğünde tutulur. Hata sık sık gerçekleşirse 
ayarlı parametrelerin sistemle uyumlu olduğunu 

kontrol edin

- Resirkülasyon devresini kontrol edin

- Giriş IN2 kontak kapanışını kontrol edin

AL04

file originale

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11 12 13

TERMAL ŞOK BAŞARISIZ: 
başarısız bir termal şoku gösterir ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Ayarlıysa kapalı

OUT3 = Açık

Cihaz, su karıştırma durumuna döner

EVET - TERMAL ŞOK AYARLI PARAMETRELERE GÖRE 
GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ

- Alarm koşulu, bir sonraki termal şokta veya 
“Alarmları sıfırlama” kontrolüyle giderilir

- Parametreleri kontrol edin

- Resirkülasyon devresini kontrol edin

- Giriş IN2 kontak kapanışını kontrol edin
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(90°C)’Yİ AŞAN CİHAZ MAKSİMUM SICAKLIĞI: 
akış sensörü T1'in, 90°C’den büyük bir sıcaklık değeri 

okuduğunu gösterir

KENDİ KENDİNİ SIFIRLAYAN 
ENGELLEYİCİ ALARM: 

Cihaz, sensör T1 ayarlanan değere 
döndüğünde çalışmasına devam 

eder

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Açık
OUT3 = Açık

Cihaz, kapanma konumuna ayarlanır

EVET
- SİSTEM ANORMALLİĞİ

- ARIZALI AKIŞ SENSÖRÜ

- Sistemin çalışmasını veya sensör tarafından 
ölçülen gerçek değeri uygun aletlerle 

karşılaştırarak kontrol edin

1514

- GEVŞEK MOTOR KONEKTÖRLERİ - Motor konektörlerini kontrol edin
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DÜŞÜK BATARYA: 
düşük batarya göstergesi

ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM:
Zaman ayarının kaybına yol 
açan bir voltaj arızası varsa 

dezenfeksiyon gerçekleştirmez

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Ayarlıysa kapalı

OUT3 = Açık
EVET - DÜŞÜK BATARYA

- Bataryayı değiştirin

- Bataryanın doğru şekilde takıldığını 
kontrol edin
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ELEKTRİK KAYNAĞI ARIZASI: 60 dakikadan uzun 
süre elektrik kaynağı arızası yaşandığını gösterir

ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM: 
Elektrik kaynağı geri geldiğinde, 

sıfır edinim gerçekleştirdikten 
sonra normal şekilde çalışmaya 

devam eder

Elektrik kaynağı çalışmaya devam ettiğinde, cihaz 
sıfır edinim gerçekleştirir ve su karıştırma modunda 

döner
EVET

- ANA ŞEBEKE KESİNTİSİ

- PANO KONEKTÖRÜ DÜZGÜN TAKILMAMIŞ

- Elektrik kaynağı ana şebekesini kontrol 
edin. Alarm, “Alarmları sıfırlama” kontrolü 

kullanılarak sıfırlanmalıdır

- Batarya etkinleştirme atlatıcısının 
mevcut olduğunu ve/veya doğru şekilde 

yerleştirildiğini kontrol edin
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ARIZALI AKIŞ SENSÖRÜ

KENDİ KENDİNİ SIFIRLAYAN 
ENGELLEYİCİ ALARM:

Su karıştırma, dezenfeksiyon ve 
termal şok gerçekleştirmez

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Açık
OUT3 = Açık

Cihaz, kapanma konumundaki güvenlik koşullarında 
ayarlanır

EVET - SENSÖR T1 BAĞLI DEĞİL VEYA HASARLI

- Sensörün mevcut olduğunu, doğru 
şekilde bağlandığını, hasar görmediğini 

kontrol edin ve gerekirse sensörü 
değiştirin.
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ARIZALI RESİRKÜLASYON SENSÖRÜ

KENDİ KENDİNİ SIFIRLAYAN 
ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM: 

Yalnızca su karıştırma 
gerçekleştirir. Dezenfeksiyon ve 

termal şok fonksiyonları engellenir

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Kapalı
OUT3 = Açık

Cihaz, alarmı aktif tutarken yalnızca su karıştırma 
gerçekleştirebilir

EVET - SENSÖR T2 BAĞLI DEĞİL VEYA HASARLI

- Sensörün mevcut olduğunu, doğru 
şekilde bağlandığını, hasar görmediğini 

kontrol edin ve gerekirse sensörü 
değiştirin.
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MOTOR ARIZALI ENGELLEYİCİ ALARM

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Açık
OUT3 = Açık

Cihaz engelli kalır, sıfır ve tam ölçekli edinim 
gerçekleştirmeye çalışır

EVET

- HASARLI VEYA DOĞRU ŞEKİLDE 
BAĞLANMAMIŞ MOTOR - Motor konektörlerinin doğru şekilde 

takıldığını kontrol edin, “Alarmları 
sıfırlama” kontrolünü gerçekleştirin
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YANLIŞ DN ENGELLEYİCİ ALARM

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Açık
OUT3 = Açık

Cihaz, kapanma konumundaki güvenlik koşullarında 
engelli kalır

EVET

- DN VANASI, AYARLI VANADAN FARKLI

- MEKANİK BLOK

- MOTOR FAZ DEĞİŞİKLİĞİ

- “Alarmları sıfırlama” kontrolünü 
gerçekleştirin ve ayarlı DN’nin ilişkili 
vanaya karşılık geldiğini kontrol edin
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DÜŞÜK BATARYA: 
düşük batarya göstergesi

ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM:
Zaman ayarının kaybına yol 
açan bir voltaj arızası varsa 

dezenfeksiyon gerçekleştirmez

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Ayarlıysa kapalı

OUT3 = Açık
EVET - DÜŞÜK BATARYA

- Bataryayı değiştirin

- Bataryanın doğru şekilde takıldığını 
kontrol edin
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ELEKTRİK KAYNAĞI ARIZASI: 60 dakikadan uzun 
süre elektrik kaynağı arızası yaşandığını gösterir

ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM: 
Elektrik kaynağı geri geldiğinde, 

sıfır edinim gerçekleştirdikten 
sonra normal şekilde çalışmaya 

devam eder

Elektrik kaynağı çalışmaya devam ettiğinde, cihaz 
sıfır edinim gerçekleştirir ve su karıştırma modunda 

döner
EVET

- ANA ŞEBEKE KESİNTİSİ

- PANO KONEKTÖRÜ DÜZGÜN TAKILMAMIŞ

- Elektrik kaynağı ana şebekesini kontrol 
edin. Alarm, “Alarmları sıfırlama” kontrolü 

kullanılarak sıfırlanmalıdır

- Batarya etkinleştirme atlatıcısının 
mevcut olduğunu ve/veya doğru şekilde 

yerleştirildiğini kontrol edin

AL08

file originale

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11 12 13

ARIZALI AKIŞ SENSÖRÜ

KENDİ KENDİNİ SIFIRLAYAN 
ENGELLEYİCİ ALARM:

Su karıştırma, dezenfeksiyon ve 
termal şok gerçekleştirmez

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Açık
OUT3 = Açık

Cihaz, kapanma konumundaki güvenlik koşullarında 
ayarlanır

EVET - SENSÖR T1 BAĞLI DEĞİL VEYA HASARLI

- Sensörün mevcut olduğunu, doğru 
şekilde bağlandığını, hasar görmediğini 

kontrol edin ve gerekirse sensörü 
değiştirin.
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ARIZALI RESİRKÜLASYON SENSÖRÜ

KENDİ KENDİNİ SIFIRLAYAN 
ENGELLEYİCİ OLMAYAN ALARM: 

Yalnızca su karıştırma 
gerçekleştirir. Dezenfeksiyon ve 

termal şok fonksiyonları engellenir

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Kapalı
OUT3 = Açık

Cihaz, alarmı aktif tutarken yalnızca su karıştırma 
gerçekleştirebilir

EVET - SENSÖR T2 BAĞLI DEĞİL VEYA HASARLI

- Sensörün mevcut olduğunu, doğru 
şekilde bağlandığını, hasar görmediğini 

kontrol edin ve gerekirse sensörü 
değiştirin.
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MOTOR ARIZALI ENGELLEYİCİ ALARM

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Açık
OUT3 = Açık

Cihaz engelli kalır, sıfır ve tam ölçekli edinim 
gerçekleştirmeye çalışır

EVET

- HASARLI VEYA DOĞRU ŞEKİLDE 
BAĞLANMAMIŞ MOTOR - Motor konektörlerinin doğru şekilde 

takıldığını kontrol edin, “Alarmları 
sıfırlama” kontrolünü gerçekleştirin
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YANLIŞ DN ENGELLEYİCİ ALARM

OUT1 Normalde Kapalı = Kapalı
OUT2 = Açık
OUT3 = Açık

Cihaz, kapanma konumundaki güvenlik koşullarında 
engelli kalır

EVET

- DN VANASI, AYARLI VANADAN FARKLI

- MEKANİK BLOK

- MOTOR FAZ DEĞİŞİKLİĞİ

- “Alarmları sıfırlama” kontrolünü 
gerçekleştirin ve ayarlı DN’nin ilişkili 
vanaya karşılık geldiğini kontrol edin

- REGÜLATÖR-AKTÜATÖR VANAYA DOĞRU 
TAKILMAMIŞ

- Regülatör-aktüatörün vanaya doğru 
şekilde takıldığını kontrol edin ve 

“Alarmları sıfırlama” kontrolüne basın
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