
Sıcaklık Kontrol Paneli E100

• Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji  
• Gelişmiş kullanıcı arabirimi 
• Dijital LCD gösterge 
• 4 seçim tuşu 
• Ayar potansiyometresi 
Girişler 

• 3 sıcaklık duyar elemanı girişi 
• Donma termostatı girişi 
• “Sistem devrede” bilgi girişi 
Çıkışlar 

• 3 konumlandırma çıkışı
(analog çıkış) 

• Parametre ayarları ile çok çeşitli
sistemlere adapte edilebilir.

Boyutlar (mm)

Bağlantılar

Teknik özellikler
Genel 8 bit mikrokontrolör 

EEPROM bellek 
LCD gösterge 

Çalışma Gerilimi 24 V AC +%10-%15, 50/60Hz 

Güç harcaması 3 VA 

Sıcaklık Girişleri T1 Temel sıcaklık duyar elemanı 
T2 İkincil sıcaklık duyar el. (Limit yada kaskad) 
T3 Dış hava sıcaklık duyar elemanı 

Duyar Eleman Pt1000 0ºC’de 1000 Ohm 
Ölçüm doğruluğu ±0.5 K (Duyar eleman hariç) 

Dijital Girişler Sistem Devrede Girişi 
Açık Devre : Devre dışı (Off) 
Kapalı Devre : Devrede (On) 

Donma Koruma Girişi 
Açık Devre : Donma durumu 
Kapalı Devre : Normal çalışma 

Çıkışlar 2..10 VDC, Maks 1 mA 

Boyutlar Çizime Bakınız 

Çalışma Sıcaklığı 
Depolama Sıcaklığı 
Göreli Nem 

0..50 ºC 
-25..+75 ºC 
%5...95 rh, yoğuşmasız 

Ağırlık 350 gr 

Koruma standardı EN 60529’a göre IP30 

Bağlantılar Vidalı Klemens, maks 1 x 1.5 mm² 
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E100 Sıcaklık Kontrol Paneli

Özellikler
Genel Ontrol  E100  sıcaklık  kontrol  paneli,  dijital  kontrol  teknolojisi  ile  ısıtma-soğutma  -

havalandırma (I.S.H.) sistemlerinin daha hassas ve verimli çalıştırılabilmesini sağlar. En
üstün sistem performansına ulaşmak için çeşitli kontrol stratejileri seçilebilir.
Konfigürasyonu  belirleyen  parametrelerin  sevkiyat  öncesi  ayarlanabilir  olması,
cihazların montaj yerine çalıştırılmaya hazır  olarak, konfigürasyonu yapılmış  biçimde
gönderilebilmesine imkan tanır.

Kullanıcı arabirimi Çağdaş ve estetik tasarım, kullanımı kolay tuş takımı ve LCD gösterge, hem devreye
alma hem de kullanımda esneklik ve rahatlık sağlar. Ölçülen sıcaklık değerleri, anlık
çıkış yüzdeleri ve ayar değerleri göstergeden izlenebilir, tüm parametrelerde değişiklik
yapılabilir.

İşlevsel Oransal ya da oransal+integral kontrol özellikleri mevcuttur. Dış hava kompanzasyonu,
alt ya da üst limitleme, kaskad kontrol gibi gelişmiş otomatik kontrol stratejileri bir kaç
parametre  ayarı  ile  devreye  sokulabilir.  Ardışıl  kontrol  sayesinde  ısıtıcılar,  karışım
damperleri ve soğutucuları sıralı olarak çalıştırmak mümkündür. Dış  hava sıcaklığına
bağlı olarak karışım damperleri optimum şekilde konumlandırılır.
İlave kontak girişleri sayesinde sistem devre dışı kaldığında vana ve damper motorları
tam kapalı konuma geçer; donma tehlikesi durumunda ısıtma vanası açar.

Kullanım
Ekrandaki değerler İzlenmek istenen değişken (+) ve (-) tuşları kullanılarak seçilebilir. Hangi değişkenin

seçilmiş olduğu LED lambalar sayesinde görülebilmektedir.
T1 : Temel sıcaklık duyar elemanı ( °C ) 
T2 : İkincil sıcaklık duyar elemanı ( °C ) 
T3 : Dış hava sıcaklık duyar elemanı ( °C ) 
Y1 : Birinci çıkış ( % ) 
Y2 : İkinci çıkış ( % ) 
Y3 : Üçüncü çıkış ( % ) 
CP1 : Çalışma noktası (ayar değeri) ( °C ) 
CP2 : İkincil duyar elemanın çalışma noktası ( °C )

Sistem durumu Yukarıdaki sekiz değerden sonra tüm LED lambaların sönük olduğu dokuzuncu
konumda göstergede sistemin işletme durumu ile ilgili bir metin görülür:
• On Sistem devrede ve tüm çıkışlar otomatik kontrolde 
• OFF Sistem beklemede ve tüm çıkışlar kapalı konumlarında
• FrE Donma koruması devrede, Y1 sonuna tam açık, diğer çıkışlar kapalı

konumlarında.
Donma koruması devrede iken Y1 değeri de “100.0” yerine “100.A” olarak görülecektir.

Sabitlenmiş değerler Herhangi bir LED lambanın seyrek olarak çakıyor olması, ilgili girişin veya çıkışın servis
teknisyeni tarafından sabitlenmiş olduğunu gösterir. Bu tür giriş ve çıkışlar otomatik
olarak değişmezler, sürekli olarak sabitlendikleri değerde kalırlar. Ekranda ilgili giriş
veya çıkış “xxxF” olarak gözükecektir 

Ayarlanması Günlük kullanımda yapılması gereken tek ayar için ön yüzdeki
ayar düğmesi kullanılmaktadır. Bu ayar doğrudan CP1 değerini
değiştirmektedir. Ayar düğmesiyle oynandığı anda göstergeye
otomatik olarak CP1 değeri gelmekte ve yapılan ayar dijital
göstergeden de izlenebilmektedir. 
Önemli Not: Dış Hava denkleştirme işlevi kullanılan sistemlerde
yapılan ayar, dış hava şartlarına bağlı olarak kendiliğinden
değişebilmektedir. 
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