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GİRİŞ
E3122, ısıtma soğutma havalandırma (ISH) sistemlerinde kullanılan gelişmiş bir otomatik kontrol
panelidir. İki bağımsız kontrol senaryosu ile PI (Oransal + Integral), kaskad, denkleştirme, alt ve üst
limit kontrol işlevlerini yerine getirebilir. Bu sayede bir klima santralinin iki değişik niteliğini (örneğin
sıcaklık ve nem) kontrol edebilir. Aynı şekilde iki klima santralinin sıcaklık kontrolünü tek bir panelle
yapabilirsiniz.
Uygulamanın özelliklerine göre E3122 panelinin sistem parametreleri tanımlanmalıdır. Bu, panel
üzerindeki tuş takımından yapılabilir. Uygulamaya göre kontrol senaryolarından her ikisi veya biri
kullanılabilir.
Sistem tanımları ayrıca kişisel bir bilgisayar bağlantısı ve ücretsiz “E3000 programlama yazılımı” ile
yapılabilir.
Bu mühendislik kılavuzu E3122 kontrol panelinin programlanması, saha bağlantıları ve çeşitli işlevleri
ile ilgili ayrıntılı bilgileri içermektedir. Bu doküman, “E3122 Kullanım Kılavuzu” ile birlikte
düşünülmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
 Besleme Gerilimi .................. 24Vac ± %15
 Nominal Frekans................... 50 Hz
 Güç Tüketimi ......................... 25 VA
 Hafıza Saklama Süresi ......... Sınırsız (Silinmez hafıza)

 Klemensler ............................ Geçmeli tip, vidalı (max1.5mm2 kablo)

 Ortam sıcaklığı...................... 0 - 50 °C
 Ortam nem oranı................... %0...%90 Rh yoğuşmasız

 Boyutlar (gen. x yük. x der.) 144 x 96 x 140 mm
 Montaj şekli ........................... Panoya veya standard 35 mm ray ile duvara monte edilebilir         
 Pano için boşluk kesiti......... 138 x 92 mm

 Gösterge ................................ 2 satır, 16 karakter, ışıklı
 Tuş takımı .............................. Membran tipi, 16 tuş



- 2 - KP0038A

GENEL MENÜ YAPISI
E3122 panelinin kullanıcı ara birimi aşağıdaki yapıya sahiptir. Bu dökümanda “Tanımlar” menüsü
ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Diğer menüler için “E3122 Kullanıcı Kılavuzu”na başvurunuz.

 Menü Başlığı Açıklama
1.Ayarlar

1.Sıcaklık Tanımlanmış senaryo ismi
Sıcaklık
Ayar=   20.0 °C

2.Nem Tanımlanmış senaryo ismi
Nem
Ayar=  50.0 %Rh

2.Giriş / Çıkış
G5=  16.5ºC Anlık giriş / çıkış değerleri,
Ç3= BAŞLA Sürekli güncelleştirilir.

3.Senaryolar
1.Sıcaklık Tanımlanmış senaryo ismi

1.Girişler Bu senaryo ile ilişkilendirilmiş girişler
Temel G1= 20.2 Temel duyar eleman değeri
Ayar  G3= 20.0 Ayar girişi değeri
Kaskd.G2= 16.4 Kaskad duyar elemanı değeri
Denkl.G5= -2.1 Denkleştirme duyar elemanı değeri

2.Çıkışlar Bu senaryo ile ilişkilendirilmiş çıkışlar
Çıkış 1= 12%
Çıkış 4=KAPALI

3.HesapDeğerleri
HesapAyar= 21.0 Temel giriş için hesaplanan ayar değeri
İki. Ayar= 16.8 Kaskad girişi için hesaplanan ayar değeri
KntrlSiny= 32% Hesaplanmış kontrol sinyali

2.Nem Tanımlanmış senaryo ismi
1 Numaralı senaryo gibi

4.Gir/ÇıkSabitle Test amaçlı işlevler
G1=  20.2 °C !
Çöz? Evet

5.Tanımlar Sistem Tanımları
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SİSTEM TANIMLARI
E3122 kontrol panelleri, farklı bir çok ısıtma-soğutma-havalandırma (ISH) sisteminin otomatik kontrol
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde “programlanabilir.” Klasik anlamda özel bir programlama diline veya
aparata ihtiyaç duymadan, panel üzerindeki standart menülerden parametrelerin tanımlanmasıyla
gerekli ayarlar yapılır. Sistem tanımları menüsüne şifresiz ulaşılamaz.

Kontrol Senaryoları
E3122 panelinde iki bağımsız kontrol senaryosu bulunmaktadır.
Her kontrol senaryosu, standart oransal / integral kontrol işlevine ek olarak kaskad kontrolü, alt ve üst
limit kontrolü, yaz ve kış denkleştirme işlevlerini de yerine getirir. Yani her senaryoya ana duyar
elemana ek olarak bir kaç duyar eleman ilişkilendirilebilir.
Aynı şekilde bir kontrol senaryosuna birden çok anolog ve dijital son kontrol elemanı bağlanabilir.
Bu durumda; oda duyar elemanı, gidiş havası duyar elemanı, dış hava duyar elemanı, ısıtma ve
soğutma vanaları ve karıştırma damperi içeren ve sadece sıcaklık kontrolü yapılan bir klima santrali
E3122’nin tek bir kontrol senaryosunu kullanır. Diğer senaryo başka bir sistem için kullanılabilir.
Buna karşılık sıcaklık ve nem kontrolü yapılan bir uygulama iki kontrol senaryosunu da kullanacaktır..

Sistem Tanımlarının Yapılması
Yeni bir E3122 paneli dört aşamada “programlanmaktadır”:
1. GİRİŞ/ÇIKIŞ’LARIN TANIMLANMASI

Her giriş ve çıkış noktasının özellikleri panele tanıtılmalıdır. Ne tip duyar eleman kullanıldığı, ölçüm
aralığı, ölçüm birimi vs...

2. KONTROL PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASI
Kullanılan her kontrol senaryosu için oransal bant, integral süresi gibi temel parametrelerin
tanımlanması gerekmektedir.
Panel, her kontrol senaryosu için giriş değerlerine ve tanımlanan parametrelere göre %0 ile %100
arasında değişen tek bir kontrol sinyali hesaplar. Bu değer bir sonraki adımda kullanılır.

3. ÇIKIŞLARIN KONTROL SENARYOLARI İLE EŞLENMESİ
Analog ve dijital çıkışlar bir veya iki adet kontrol senaryosuna eşlenebilir. Çıkışların kontrol
sinyaline göre çalışma aralığı parametrelerle tanımlanmalıdır.

4. INTERLOKLARIN TANIMLANMASI
Normal program senaryolarının dışında beş adet interlok tanımlanabilir. Her interlok bir adet koşul
(dijital giriş) ve dört adet kumanda tanımı içerebilir.

Programlama yönteminin genel bir şeması aşağıda verilmiştir.

Kontrol
Sinyali

KONTROL
TANIMLARI

ÇIKIŞ
EŞLEMELERİ ÇıkışlarDuyar

Elemanlar
GİRİŞ

TANIMLARI
INTERLOK
TANIMLARI
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SİSTEM TANIMLARI MENÜ YAPISI

1.Ayarlar
2.Giriş / Çıkış
3.Senaryolar
4.Gir/ÇıkSabitle
5.Tanımlar

1.Giriş/Çıkış
2.Kont.Parametre
3.Çıkış Eşleme
4.İnterloklar
5.Şifre

1.GirişTanımları
2.ÇıkışTanımları

1.Sıcaklık
2.Nem Kontrolü

Senaryo ismi:
Sıcaklık

Tip  :    Normal
Temel Giriş : G2
Denkleştirme: G0
KaskadGirişi: G1
Ayar Girişi : G0
Ayar Değeri:20.0

YazBaşla=   24.0
Yaz Eğim=    1.0
KışBaşla=   16.0
Kış Eğim=    1.0

MinAyar =   13.0
MaksAyar=   32.0
OranBant=   12.0
İnt Süre=    300

OranBant=   10.0
İnt Süre=    300

Yeni sistem
şifresi:***

Ontrol    E3122

5

1

2

1

2

   -GİRİŞ 1-
Tip   :  2-10VDC
Birim :     mBar
2  V  =      0.0
10 V  =    250.0
Ekle  =      0.0

1

   -ÇIKIŞ 1-
Tip     :Dijital
Enerjili: Start
Enerjisiz:Stop

2

3

4

5

1.BirincilKaynak
2.İkincil Kaynak
3.Çevirme Koşulu

1.İsim
2.Temel
3.Denkleştirme
4.Kaskad/Limit
5.Son

3

   -ÇIKIŞ 1-
Temel Senaryo:1
Min/Max: 30-100%
Kontrol: 40- 20

   -ÇIKIŞ 1-
İşlem  :  Min
İkinc.Senaryo:2
Min/Max: 0-100%
Kontrol:  0-100

   -ÇIKIŞ 1-
8 DakikaBoyunca
G3 > G5 ise

1

2

3

 -İNTERLOK 1  -
Öncelik =  1
Eğer  G1= DONMA
 Ç1=   0% / Oto
 Ç2= 100% / Oto
 Ç3=   0% / Oto
 Ç6= Dur  /Evir

4

5

Başlangıç
Ekranı

Ana
Menü

Sistem Tanımları
Menüsü

Şifre
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1.AŞAMA: GİRİŞ / ÇIKIŞLARIN TANIMLANMASI

Menüye Ulaşım
Ana Menü   SistemTanımlar   Giriş/Çıkış

Menü Başlıkları
1.GirişTanımları
2.ÇıkışTanımları

Bu menülerden tüm giriş ve çıkışların özellikleri tanımlanır.

1. GİRİŞ TANIMLARI
E3122 kontrol panelinde 8 adet giriş bulunmaktadır. Bu girişlere çeşitli tip analog duyar elemanlar ile
on/off çalışan kontaklar bağlanabilir. Benzer pek çok kontrol panelinden farklı olarak, panelin içinde
herhangi bir fiziksel değişiklik yapmaya gerek yoktur. Hangi girişe ne tip cihaz bağlandığı panel
üzerindeki tuş takımından tanımlanmaktadır.
Yine programlamanın ileriki aşamalarını kolaylaştırmak için her duyar elemanın voltaj veya ohm olarak
gönderdiği sinyal panel tarafından fiziksel değer ve birimlerine çevrilmektedir. Oransal bant, alt/üst
limit gibi parametreler tanımlanırken voltaj değil ºC, mBar gibi gerçek değerler kullanılacaktır. İki
konumlu dijital girişler de donma, çalış, dur gibi kullanışlı durum isimleriye anılmaktadır.
Panele bağlanan duyar elemanların özellikleri bu bölümde tanıtılacaktır.

Menüye Ulaşım
Ana Menü   SistemTanımlar   GirişÇıkışlar   GirişTanımları

Örnekler
Örnek 1: 0...250 mbar ölçüm aralıklı, 2..10 VDC çıkışlı bir basınç duyar elemanı 1 numaralı analog
girişe bağlanırsa;

-    GİRİŞ 1   - Başlık satırı
Tip:     2-10VDC Giriş Tipi
Birim:      mBar Ölçüm Birimi
Ekle=      -0.4 +/- Duyar Eleman Ölçüm Hataları Düzeltmesi
2  V  =      0.0 Ölçüm aralığının alt değeri, sadece gerilim tipi girişler için
10 V  =    250.0 Ölçüm aralığının üst değeri, sadece gerilim tipi girişler için

Örnek 2: Klima santralindeki hava akımını tespit edebilmek için bir fark basınç anahtarı 3 numaralı
girişe bağlanırsa;

-    GİRİŞ 3   - Başlık satırı
Tip:      Kontak Giriş Tipi
AçıkDevre:Normal Açık devre durumunun adı, sadece kontak tipi girişler için
KısaDevre:Çalış Kısa devre durumunun adı, sadece kontak tipi girişler için

Başlık Satırı
Seçilmiş olan girişin numarası yazılıdır.
Başka bir girişi seçmek için imleçi bu satıra getirip 1 ile 8 arasındaki tuşlardan birine basınız. Diğer
satırlar seçilen girişin özelliklerini yansıtacak şekilde değişecektir.

Giriş Tipi
Bu satırda dört giriş tipinden biri seçilir;

Pt1000 / 2-10VDC / 0-10VDC / Kontak
Giriş tipini değiştirmek için imleci bu satıra getirip sağ/sol oklarıyla seçenekler arasından seçim
yapınız.
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Ölçüm Birimi
Bu satırda ölçülen değerin birimi seçilir. Seçenekler;

yok
°C
%Rh
Bar

mBar
Pa
kPa
mmss

m/s
m3/h
ppm
lüks

%
Volt
mA

Birimi değiştirmek için imleci bu satıra getirip sağ/sol oklarıyla seçenekler arasından seçim yapınız.
Pt1000 tipi duyar elemanlar için birim °C dir ve değiştirilemez

Ölçüm Hataları (Ekle)
Bu satırdaki değer, duyar elemanın ölçtüğü değere eklenir. Kablo direnci, kalibrasyon gibi hataları
düzeltmek için bu satır kullanılabilir.
Değeri değiştirmek için imleci bu satıra getirip yeni değeri giriniz. Artı / Eksi işaretini değiştirmek için,
imleci işaretin üzerine getirip herhangi bir rakam tuşuna basınız.

Ölçüm aralığının alt ve üst değerleri
Bu iki satır sadece gerilim tipi bir duyar eleman seçildiğinde kullanılabilir. Bağlı duyar elemanın ölçüm
aralığını tanımlarlar. Ölçülen niteliğin duyar elemanın alt (0 veya 2V) ve üst (10V) değerindeki fiziksel
değerleri girilmelidir.
Örneğin 0..300 mbar arasında 2..10 VDC çıkış veren bir duyar eleman için alt değere (2V) 0, üst
değere (10V) 300 rakamları girilmelidir.
Ölçülen değer yükseldikçe çıkış gerilimi azalan duyar elemanlar tanıtılırken alt değere girilen sayı üst
değere girilenden daha yüksek olmalıdır.

Açık ve kapalı devre durum isimleri
Bu iki satır sadece kontak tipi duyar eleman seçildiğinde kullanılabilir. Ölçülen niteliğin, bağlı duyar
elemanının iki konumundaki (açık devre, kapalı devre) fiziksel isimleri tanımlanır. İnterlok tanımları
yapılırken burada tanımlanan isimler kullanılacaktır.
Değiştirmek için imleci bu satıra getirip sağ/sol oklarıyla seçenekler arasından seçim yapınız.
On
Off
Açık
Kapalı

Çalış
Dur
Yüksek
Düşük

Normal
Alarm
Donma
Temiz

Kirli
Kısa

Örneğin girişe bir donma termostatı bağlandıysa AçıkDevre satırına “Normal”, KapalıDevre satırına
“Donma” tanımlarını girebilirsiniz.
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2. ÇIKIŞ TANIMLARI
E3122 kontrol panelinde 8 adet çıkış bulunmaktadır. Bu çıkışlara 0..10 VDC veya 2..10 VDC giriş
kabul eden analog son kontrol elemanları (servomotorlar, damper motorları...) veya 12 Volt bobinli
röleler aracılığıyla on/off çalışan cihazlar (fanlar, pompalar...) bağlanabilir.
Benzer pek çok kontrol panelinden farklı olarak, panelin içinde herhangi bir fiziksel değişiklik yapmaya
gerek yoktur. Hangi çıkışa ne tip cihaz bağlandığı panel üzerindeki tuş takımından tanımlanmaktadır.
Panele bağlanan son kontrol elemanlarının özellikleri bu bölümde tanıtılacaktır.

Menüye Ulaşım
Ana Menü   SistemTanımlar   GirişÇıkışlar   ÇıkışTanımları

Örnekler
Örnek 1,

-    ÇIKIŞ 1   - Başlık satırı
Tip:      Analog Çıkış Tipi: Analog veya Dijital
0%-100%:  2-10 V Anolog çıkışlar için gerilim aralığı (sadece analog çıkışlarda)

Örnek 2,
-    ÇIKIŞ 2   - Başlık satırı
Tip:     Dijital Çıkış Tipi: Analog veya Dijital
Enerjili:  Çalış Çıkışın enerjili durumunun adı (sadece dijital çıkışlarda)
Enerjisiz:   Dur Çıkışın enerjisiz durumunun adı (sadece dijital çıkışlarda)

Başlık Satırı
Seçilmiş olan çıkışın numarası yazılıdır.
Başka bir çıkışı seçmek için imleci bu satıra getirip 1 ile 8 arasındaki tuşlardan birine basınız. Diğer
satırlar seçilen çıkışın özelliklerini yansıtacak şekilde değişecektir.

Tip
Bu satırdayken sağ/sol okları ile “Analog” ve “Dijital” çıkış tiplerinden birini seçiniz. Çıkış iki konumlu
bir röle sürmek için kullanılacaksa “Dijital” olarak tanımlayınız.

Çıkış gerilim aralığı
Bu satır sadece analog çıkış tipi seçildiğinde kullanılabilir.
E3122 paneli tanımlı parametrelere ve o andaki duyar eleman ölçümlerine göre her çıkış için %0 ile
%100 arasında bir değer hesaplar. Çıkışa bağlanan son kumanda elemanın özelliğine göre bu
yüzdelerdeki gerilim değerleri sağ/sol okları kullanarak seçilmelidir. Seçenekler;

0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V
Örneğin, “10-2 V” seçeneğinde %0 hesaplanan bir çıkışta 10 VDC, %100 hesaplanan bir çıkışta 2
VDC olacaktır. (Çıkışlar doğrusaldır, aynı örnekte %50 hesaplandığında, çıkışta 6VDC ölçülecektir.)

Enerjili ve enerjisiz durum isimleri.
Bu satırlar sadece dijital çıkış tipi seçildiğinde kullanılabilir.
Röle çıkışlarının sürdüğü cihazların rölenin enerjili ve enerjisiz konumundaki durumlarını
isimlendirmek için kullanılır. Değiştirmek için imleç ilgili satıra getirilerek sağ/sol oklarıyla seçenekler
arasından seçim yapınız.
Örneğin, çıkışa bir pompa bağlanması durumunda enerjili durum için “Çalış” enerjisiz durum için “Dur”
tanımları kullanılabilir.
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2.AŞAMA: KONTROL PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASI

Menüye Ulaşım
Ana Menü   SistemTanımlar   Kont.Parametre

Örnek
1.AHU16 Sıcaklık 1. kontrol senaryosunun ismi
2.Kont.Senaryosu 2. kontrol senaryosunun ismi

Bu menü altında kontrol senaryolarının özellikleri tanımlanır. Menüye girildiğinde kontrol
senaryolarının isimlerini içeren bir alt menü ekrana gelir. Bütün senaryoların fabrika ayar isimleri
“Kont.Senaryosu” olarak tanımlanmıştır.
1 veya 2 arasında tuşuna basarak istenen kontrol senaryosunu seçiniz. Ekrana şu alt menü gelecektir;

1.İsim
2.Temel
3.Denkleştirme
4.Kaskad/Limit (Kontrol tipi seçimine göre Kaskad veya Limit görülür)
5.Son

1. İSİM
Her kontrol senaryosu en fazla 14 karakter içeren bir isimle tanımlanabilir. Bu isim son kullanıcının
ayar değerlerini ayarlarken seçim yapmasını kolaylaştırır.

Menüye Ulaşım
Ana Menü   SistemTanımlar   Kont.Parametre  ..  (senaryo seç)   İsim

Örnek
1.Senaryo İsmi:
  AHU16 Sıcaklık Kontrol senaryosu isim tanımı

İsmin tanımlanması
İmleç ikinci satırda (kontrol senaryosu ismi) iken sağ/sol okları ile değiştirilmek istenen hanenin
üzerine geliniz.  ve tuşlarına basarak alfabenin içinden istenen harfi seçiniz. Tuşları basılı
tutarsanız harfler hızlı değişecektir. Sayı tuşlarına basarak rakam girişleri de yapabilirsiniz.
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2. TEMEL
Bu bölümde kontrol senaryosunun temel parametreleri tanımlanır.

Menüye Ulaşım
Ana Menü   SistemTanımlar   Kont.Parametre  ..  (senaryo seç)   Temel

Örnek
Tip  :    Normal Kontrol tipi; “Normal” veya “Kaskad”
Temel Giriş : G1 Kontrol senaryosunun temel girişi
Denkleştirme: G2 Denkleştirme girişi
Limit       : G3
Kaskad      : G0
Ayar girişi : G4

Limit girişi (sadece “Normal” kontrol tipinde)
Kaskad kontrol girişi (sadece “kaskad” kontrol tipinde)
Ayar değeri girişi

Ayar değeri:20.0 Ayar değeri

Tip
“Normal” veya “Kaskad” kontrol tiplerinden biri seçilir. Kaskad kontrolün temelleri aşağıda anlatılmıştır.

Temel Giriş
Kontrol senaryosunun temel duyar elemanının bağlı olduğu analog giriş tanımlanır. Bu parametrenin
sıfıra ayarlanması tüm kontrol senaryosunu iptal eder.

Denkleştirme Duyar Elemanı
Denkleştirme işlevi için kullanılacak duyar elemanın bağlı olduğu analog giriş tanımlanır. Bu
parametrenin sıfıra ayarlanması denkleştirme işlevini iptal eder. Denkleştirme işlevinin temelleri
aşağıda anlatılmıştır.

Kaskad kontrol duyar elemanı
Bu satır sadece kontrol tipi “Kaskad” olarak seçildiyse kullanılabilir.
Kaskad kontrolü işlevi için kullanılacak duyar elemanın bağlı olduğu analog giriş tanımlanır. Bu
parametrenin sıfıra ayarlanması kaskad işlevini iptal eder.

Limit kontrol duyar elemanı
Bu satır sadece kontrol tipi “Normal” olarak seçildiyse kullanılabilir.
Limit kontrolü işlevi için kullanılacak duyar elemanın bağlı olduğu analog giriş tanımlanır. Bu
parametrenin sıfıra ayarlanması limit işlevini iptal eder. Limit kontrolün temelleri aşağıda anlatılmıştır.

Ayar Girişi
Ayar değerini değiştirmek için panel dışı bir potansiyometre kullanılıyorsa, potansiyometrenin
bağlandığı analog giriş bu satırda tanıtılmalıdır. Bu satır sıfır olarak bırakılırsa kullanıcının ayar
değerlerini panel üzerinden değiştireceği varsayılır.
Pek çok uygulamada ayar potansiyometresi 10 VDC’lik bir güç kaynağı ile sistem toprağı arasında
bağlanır. Bu sayede panele 0..10VDC arasında bir gerilim uygulanır.
Panel üzerinde tanımlanan ayar değeri, ayar girişinde ölçülen değere eklenecektir. Giriş
tanımlarındaki Ölçüm aralığı alt ve üst değerleri ile panel üzerindeki “Ayar değeri” birbiriyle bağlantılı
düşünülmelidir.

Eğer ayar girişi mutlak değerin ayarlanması için
kullanılacaksa panel içi “Ayar değeri”  sıfıra ayarlanmalı,
giriş ayarları tüm ayar aralığını kapsayacak şekilde
yapılmalıdır. (Örneğin 10-30 °C)
Eğer ayar girişi nisbi ayarlamalar için kullanılacaksa
panel içi “Ayar değeri” ortalama değere, analog giriş
ayarları kullanıcının değiştirebilmesi istenen aralığa göre
ayarlanmalıdır. (Örneğin -3..+3 K).

Ayar Değeri
Bu satırda  kontrol senaryosunun temel duyar elemanının ölçtüğü nitelik için istenen ayar değeri girilir.
Bu değer sonradan son kullanıcı tarafından da değiştirilebilir. Girilen rakamın birimi, temel duyar
elemanınkiyle aynı olacaktır.

 AG E3000

 -

 + 10 VDC
Referans

  -

Uzaktan
Kumanda
Potansiyometresi

0..10Vdc
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3. DENKLEŞTİRME
“Kompanzasyon” veya “Kaydırma” olarak da bilinen bu uygulamada ayar değeri, başka bir değişkene
bağlı olarak kaydırılır. En tipik uygulamalar dış hava sıcaklığına bağlı olarak yaz ve kış
denkleştirmeleridir.
Kış kompanzasyonunda, dış hava sıcaklığı düştükçe radyatörlere gönderilecek sıcaklık arttırılır.
Yaz kompanzasyonundaysa hem enerji tasarrufu sağlamak, hem de binaya giriş/çıkışlardaki sıcaklık
farkını azaltmak için dış hava sıcaklığı arttıkça içerideki ortam sıcaklığı arttırılmak istenebilir.

Ayar
Değeri Yaz

Eğim
Kış
Eğim

Dış Hava SıcaklığıKış
denkleştirme

başlangıcı

Yaz
denkleştirme
başlangıcı

Menüye Ulaşım
Ana Menü  SistemTanımlar  Kont.Parametre ..  (senaryo seç) Denkleştirme

Örnek
YazBaşla:   24.0 Yaz denkleştirmesi başlangıç noktası
YazEğim :    1.0 Yaz denkleştirmesi eğimi
KışBaşla:   16.0 Kış denkleştirmesi başlangıç noktası
KışEğim :    1.0 Kış denkleştirmesi eğimi

Yaz denkleştirmesi başlangıç noktası
Yaz denkleştirme işlevinin başlayacağı değer. Denkleştirme duyar elemanı bu değerin altındayken
ayar değerinde hiç bir değişiklik yapılmayacaktır.

Yaz denkleştirme eğimi
Denkleştirme duyar elemanının izlediği dış hava sıcaklığındaki her bir derece artış için ayar değeri bu
kadar kaydırılacaktır.

Kış denkleştirmesi başlangıç noktası
Kış denkleştirme işlevinin başlayacağı değer. Denkleştirme duyar elemanı bu değerin üzerindeyken
ayar değerinde hiç bir değişiklik yapılmayacaktır.

Kış denkleştirme eğimi
Denkleştirme duyar elemanının izlediği dış hava sıcaklığındaki her bir derece düşüş için ayar değeri
bu kadar kaydırılacaktır.
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4. KASKAD/LİMİT
Kontrol senaryosu tipi için yapılan seçime göre ekranda limit kontrol veya kaskad kontrol
menülerinden bir tanesi görülecektir. Menü yapıları birbirine benzemekle birlikte parametrelerin farklı
işlevleri vardır.
Limit Kontrol
Bir çok uygulamada sabit tutulmaya çalışılan
temel değişkenin dışında farklı bir değişkenin
de belirli sınırları aşmaması istenebilir.
Örneğin mahal sıcaklığının 20º’de sabit
tutmayı hedefleyen bir sistemde gidiş havası
sıcaklığının hiç bir şartta 12ºC’nin altına
düşmemesi istenebilir. Gidiş kanalındaki
sıcaklığı takip edecek ilave bir duyar eleman
ile ortama verilen havanın rahatsız edici
sıcaklıklara düşmesi engellenebilir.
Alt limit ya da üst limit uygulamalarında iki
bağımsız kontrol döngüsü söz konusudur.
Kontrol cihazı iki döngüye göre çıkış
sinyallerini hesapladıktan sonra bu sinyallerde
küçük veya büyük olanı seçmek yoluyla
sınırlama işlevini yerine getirir.
Dikkat edilecek bir konu, bu iki kontrol
döngüsünde sistem ataletleri farklı olduğu,
dolayısıyla oransal bant ve integral süresi gibi
ayarların buna göre yapılması gerekliliğidir.

Kaskad Kontrol
Bu yöntemde iki ayrı kontrol döngüsü
bulunmaktadır. Birinci kontrol döngüsünde
uygulanan oransal+integral kontrol, ikinci
döngünün ayar değerini belirler. Yani birinci
döngünün çıkışı ikinci döngünün ayar
değeridir. İkinci döngü ise kendi duyar
elemanına bağlı olarak son kumanda
elemanını kontrol eder.
Tipik bir klima uygulamasında birinci döngü
dönüş havasını kontrol etmektedir. Bu döngü
dönüş havasını istenen sıcaklıkta tutmak için
gidiş havasının kaç derece olması gerektiğini
hesaplar.
Gidiş Havası
AyarDeğeri
(°C)

Dönüş hava
Sıcaklığı
(°C)

Temel Oransal
Bant

Kullanıcı
AyarDeğeri

32

13

İkinci kontrol döngüsü ise hesaplanan bu ayar
değerini ve gidiş havası sıcaklık duyar
elemanının ölçtüğü değeri kullanarak kontrol
vanası ve damperleri konumlandırır.
Kaskad kontrolü, alt ve üst limit işlevini
kendiliğinden sağlamaktadır.

Menüye Ulaşım
Ana Menü  SistemTanımlar  Kont.Parametre ..  (senaryo seç) Kaskad/Limit

Örnek
MinAyar :   13.0
MaksAyar:   32.0
OranBant:   12.0
İntSüre :    300

Kontrol senaryosunun ana menüsünde yapmış olduğunuz kontrol tipi seçimine göre bu parametrelerin
değişik işlevleri olacaktır;

Minimum Ayar Değeri
Limit Kontrol

Alt limit değerini giriniz.
Kaskad Kontrol
İkinci duyar eleman için alt ayar değerini
giriniz. (Temel duyar eleman oransal bantının
maksimum noktasındayken, ikinci duyar
eleman ayar değeri olarak kullanılacak.)

Maksimum Ayar Değeri
Limit Kontrol

Üst limit değerini giriniz.
Kaskad Kontrol
İkinci duyar eleman için üst ayar değerini
giriniz.
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Oransal Bant
Limit Kontrol

Limit duyar elemanı için oransal bant aralığını
giriniz. Eğer kontrol senaryosu birden çok çıkış

sürüyorsa (örn. ısıtma vanası, karıştırma
damperi, soğutma vanası) aralarındaki

boşluklar da dahil bütün çıkış elemanlarının
oransal bantlarının toplamını giriniz.

Kaskad Kontrol
Temel duyar eleman için oransal bant aralığını
giriniz. İkinci duyar elemanın ayar değerinin
hesaplanmasında kullanılacaktır.

İntegral Süresi
Limit Kontrol

Limit duyar eleman için saniye cinsinde
integral kontrol süresini giriniz.

Kaskad Kontrol
Temel duyar eleman için saniye cinsinde
integral kontrol süresini giriniz.

İntegral kontrol işlevini iptal edip, sadece oransal kontrol kullanmak için bu parametreyi sıfıra
ayarlayınız.

5. SON
Bu bölüm, son kumanda elemanlarını konumlandırmada kullanılan kontrol sinyalini hesaplayacak
parametrelerin girilmesi için kullanılır.

Menüye Ulaşım
Ana Menü  SistemTanımlar  Kont.Parametre ..  (senaryo seç)  Son

Örnek
OranBant:      8
İnt.Süre:    300

ÖNEMLİ :
“Normal” kontrol seçildiğinde bu parametreler temel duyar elemana uygulanır. “Kaskad” kontrol
seçildiğindeyse kaskad duyar elemanına uygulanır.

Oransal Bant
Kontrol senaryosunun oransal kontrol aralığını giriniz.
Eğer kontrol senaryosu birden çok çıkış sürüyorsa (örn. ısıtma vanası, karıştırma damperi, soğutma
vanası) aralarındaki boşluklar da dahil bütün çıkış elemanlarının oransal bantlarının toplamını giriniz.

İntegral süresi
Kontrol senaryosunun integral kontrol süresini saniye cinsinde giriniz. İntegral kontrol işlevini iptal
edip, sadece oransal kontrol kullanmak için bu parametreyi sıfıra ayarlayınız.
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3.AŞAMA: ÇIKIŞLARIN KONTROL SENARYOLARINA  EŞLENMESİ
Her kontrol senaryosu % 0 ile %100 arasında değişen bir kontrol sinyali hesaplar. Dijital ve analog
çıkışlar, istenilen bir veya iki kontrol senaryosuyla eşlenerek belirlenecek aralıkta bu kontrol sinyaliyle
bağlantılı olarak konumlandırılabilir.

Örnek:
Ayar değeri 22ºC ve oransal bantı 8
derece olan bir kontrol senaryosu
yandaki kontrol sinyalini hesaplar.
(Integral, denkleştirme limit vs..
fonksiyonlar ihmal edilmiştir.)
Kontrol sinyali 18ºC’de %0, ayar
değerinde %50, 26ºC’de %100
olacaktır.

Bu bölümdeki parametrelerin açıklanmasında bu örnek kullanılacaktır.

Menüye Ulaşım
Ana Menü  SistemTanımlar   Çıkış Eşleme
1.BirincilKaynak Temel kontrol senaryosu
2.İkincil Kaynak
3.Çevirme Koşulu

İkincil kontrol senaryosu
Çıkışın ters çalışacağı kriter

Her çıkış iki ayrı kontrol senaryosu tarafından kumanda edilebilir. İki senaryo ile birden eşlenen
çıkışlar senaryolardan daha fazla (veya daha az) hesaplananana göre kumanda edilecektir.
Bazı durumlarda analog çıkışların ters çalışması istenebilir. İki analog girişin karşılaştırmasına göre bu
işlev de sağlanabilir.
(Çoğu uygulamada çıkışlar sadece bir senaryo ile eşlenecektir.)

1.BİRİNCİL KAYNAK (TEMEL SENARYO)

Menüye Ulaşım
Ana Menü  SistemTanımlar   Çıkış Eşleme   BirincilKaynak

Çıkışın analog veya dijital tanımlanmış olmasına göre tanımlanması gereken parametreler ve bunların
anlamları farklılık gösterir

Örnekler
Analog tanımlanmış çıkış

-    ÇIKIŞ   1 - Başlık Satırı
BirincilKaynak:1 Eşlenen kontrol senaryosu
Min/Max: 30-100% Çıkışın minimum ve maksimum değerleri
Kontrol : 50- 25 Kontrol sinyali konum aralığı

Dijital tanımlanmış çıkış
-    ÇIKIŞ   2 - Başlık Satırı
BirincilKaynak:1 Eşlenen kontrol senaryosu
Kontrol : 50-100 Konum değiştirme yüzdeleri

Başlık satırı
Seçilmiş olan çıkışın numarası yazılıdır.
Başka bir çıkışı seçmek için imleci bu satıra getirip 1 ile 8 arasındaki tuşlardan birine basınız. Diğer
satırlar seçilen çıkışın özelliklerini yansıtacak şekilde değişecektir.

Birincil Kaynak (Kontrol senaryosu)
Bu çıkışı kumanda edecek olan kontrol senaryosunu giriniz. Sıfır değeri, çıkışı eşlenmemiş bırakır. Bu
durumda çıkış elle kumanda edilebilir.

50%

100%

0%

Kontrol
Sinyali

Oda
Sıcaklığı
(°C)

Ayar
Değeri
(22°C)

26 °C18 °C

Oransal Bant
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ANALOG TANIMLANMIŞ ÇIKIŞLAR

Örnek
-    ÇIKIŞ   1 - Başlık Satırı
BirincilKaynak:1 Eşlenen kontrol senaryosu
Min/Max: 30-100% Çıkışın minimum ve maksimum değerleri
Kontrol : 50- 25 Kontrol sinyali konum aralığı

Çıkışın minimum ve maksimum değerleri
Bu iki değer ile herhangi bir analog çıkış için alt ve üst limitler belirlenebilir. Örneğin bir karıştırma
damperi için minimum değerin %30’a ayarlanması ortama sürekli asgari bir taze hava verilmesini
sağlayacaktır.

Kontrol sinyali konum aralığı
0 ile 100 arasında iki değer girilmelidir. Analog çıkış bu iki değer arasında %0 konumundan %100
konumuna değişecektir.

Analog Çıkış Örneği
(Bölümün başındaki kontrol sinyali örneğiyle birlikte)

Kontrol sinyali konum aralığı %50 ile 25’e
ayarlandığında analog çıkış değerleri yandaki şekilde
gösterilmiştir.
Kontrol sinyali %25’ten %50’ye çıkarken (Temel duyar
elemanı 20ºC’den 22ºC’ye yükselirken) analog çıkış
%100’den %30’a düşüyor.
Eğer minimum değer %30 olarak girildiyse, çıkış bu
değerin altına düşmez.

Aşağıdaki grafikte tipik bir klima santralinde ısıtma vanası, karıştırma damperi ve soğutma vanasının
bağlı olduğu analog çıkışların durumları gösterilmiştir. (Yine bölümün başındaki kontrol senaryosu
örneği için) Üç analog çıkış için kontrol sinyali konum aralıkları;

Isıtma Vanası 37.5 - 0 % (18 - 21°C)
Karıştırma Damperi 60 - 40 % (21.2 - 22.8 °C)
Soğutma Vanası 62.5 - 100% (23 - 26 °C)

Bu ayarlar her analog çıkışın çalışma aralıkları arasında 0.2 derecelik bir boşluk bırakmaktadır.

30%

Kontrol
Sinyali

Karıştırma
Damperi

Soğutma Vanası

Isıtma
Vanası

100%

0%

Analog
Çıkış

Oda
Sıcakllığı

26°C24°C22°C20°C18°C

30%

100%

0%

Analog
Çıkış

Kontrol
Sinyali (%)

50%
(22°C)

25%
(20°C)
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DİJİTAL TANIMLANMIŞ ÇIKIŞLAR

Örnek
-    ÇIKIŞ   2 - Başlık Satırı
BirincilKaynak:1 Eşlenen kontrol senaryosu
Kontrol : 50-100 Konum değiştirme yüzdeleri

Konum değiştirme yüzdeleri
%0 ile %100 arasında iki değer girilmelidir. Kontrol sinyali sıfırdan yükselirken ikinci değere
ulaştığında çıkış enerjisiz konumdan enerjili konuma, düşerken birinci değere ulaştığında çıkış enerjili
konumdan enerjisiz konuma geçecektir. Aradaki fark histerisis işlevini görmektedir.

Dijital Çıkış Örneği
(Bölümün başındaki kontrol sinyali örneğiyle birlikte)

Konum değiştirme yüzdeleri 50 ile 100’e
ayarlanırsa gerçekleşecek çıkış pozisyonları
yanda gösterilmiştir.
Çıkış 26ºC’nin üzerine çıktığında
enerjilenecek, tekrar 22ºC’nin altına indiğinde
enerjisiz konuma geçecektir. 4 derecelik bir
histerisis oluşacaktır.

Konum değiştirme yüzdelerinden ilki ikincisinden yüksek girilirse, çıkış ters olarak çalışacaktır.

2. İKİNCİL KAYNAK

Menüye Ulaşım
Ana Menü  SistemTanımlar   Çıkış Eşleme   İkincil Kaynak

Aynı çıkışı iki değişik kontrol senaryosuna göre kumanda etmek gerektiğinde bu alt menü kullanılır. Bu
menüdeki parametreler, bir ilave ile, temel senaryo tanımlarındaki ile aynıdır.

Örnekler
Analog tanımlanmış çıkış

- ÇIKIŞ      1 - Başlık Satırı
İşlem:       Min Minimum / Maksimum
İkincil Kaynak:1 Eşlenen kontrol senaryosu
Min/Max: 30-100% Çıkışın minimum ve maksimum değerleri
Kontrol : 50- 25 Kontrol sinyali konum aralığı

Dijital tanımlanmış çıkış
- ÇIKIŞ      2 - Başlık Satırı
İşlem:       Min Minimum / Maksimum
İkincil Kaynak:1 Eşlenen kontrol senaryosu
Kontrol:  50-100 Konum değiştirme yüzdeleri

Başlık satırı
Temel kontrol senaryosu için yukarıdaki anlatılanlarla aynıdır. Başka bir çıkışı seçmek için imleci bu
satıra getirip 1 ile 8 arasındaki tuşlardan birine basınız.

Kontrol senaryosu
Bu çıkışı kumanda edecek olan ikinci kontrol senaryosunu giriniz. Çıkış tek bir senaryo tarafından
kumanda edilecekse bu değer sıfır olarak bırakılmalıdır.

Enerjili

Enerjisiz

Çıkış

Kontrol
Sinyali (%)

50 %
(22 °C)

100 %
(26 °C)

Histerisis
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İşlem;
“Minimum” veya “Maksimum” seçilir. Kontrol paneli iki kontrol senaryosu ve belirtilen parametrelere
göre iki çıkış değeri hesaplayacaktır. Bu satırda yapılan seçime göre iki değerden düşük ya da yüksek
olanı kullanacaktır. (İki senaryo için farklı konum aralıkları girilebilir.)

Çıkışın minimum ve maksimum değerleri
Temel kontrol senaryosu için yukarıdaki anlatılanlarla aynıdır.

Kontrol sinyali konum değiştirme yüzdeleri
Temel kontrol senaryosu için yukarıdaki anlatılanlarla aynıdır.

3. TERS ÇEVİRME KOŞULU

Menüye Ulaşım
Ana Menü  SistemTanımlar   Çıkış Eşleme   Çevirme Koşulu

Bu alt menüyle bir çıkışın fonksiyonları iki analog girişin karşılaştırmasına göre ters çevrilebilir. Bu
özellik dış havanın soğutma veya ısıtma amaçlı kullanılabileceği durumlarda karıştırma damperlerinin
kontrolü için kullanılabilir.

Örnek
- ÇIKIŞ      2 - Başlık Satırı
8 dakika boyunca
G3>G5 ise tersle

Ayarlar
Analog giriş numaraları ve karşılaştırma süresi değerleri değiştirilebilir. Analog çıkışın ters çevrilmesi
için tanımlanan koşulun belirtilen süre boyunca geçerli olması gerekir. Bu sayede anlık değişimlerden
etkilenme engellenmiş olur.
Örnekte ilk analog giriş dış hava sıcaklığı (veya entalpisi) duyar elemanı, ikinci giriş dönüş sıcaklığı
(veya entalpisi) duyar elemanı olacaktır.
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4.AŞAMA: INTERLOKLARIN TANIMLANMASI
Bu bölümde girişler ile çıkışlar arasında birebir ilişkiler tanımlanabilir. Örneğin “Donma termostatı
kapandığında ısıtma vanası tam açılacaktır.” Her interlok bir adet koşul (dijital giriş yada çıkış) ve dört
adet kumanda tanımı içerebilir.

Menüye Ulaşım
Ana Menü   SistemTanımlar   Interloklar

Örnekler
 -INTERLOK  1- Başlık Satırı
Öncelik= 1 Öncelik
Eğer G1 =Dur Koşul (Gidiş fanı durduğunda)
Ç2=  Off   /Evir Geri dönüş fanını durdur
Ç1=   0%   /Oto Isıtma vanasını kapat
Ç4=   0%   /Oto Dış hava damperini kapat
Ç3=   0%   /Oto Soğutma vanasnı kapat

 -INTERLOK  2- Başlık Satırı
Öncelik= 7
Eğer  G4 =Donma Donma termostatı kapandığında
Ç6=  Off   /Oto Gidiş fanını durdur
Ç1= 100%   /Oto Isıtma vanasını tam aç
Ç0=        /Oto
Ç0=        /Oto

Başlık Satırı
Seçilmiş olan interlok numarası yazılıdır.
Başka bir interlok seçmek için imleci bu satıra getirip 1 ile 5 arasındaki tuşlardan birine basınız. Diğer
satırlar seçilen çıkışın özelliklerini yansıtacak şekilde değişecektir.

Öncelik
Seçilmiş interlok tanımlarının önceliğini belirtir. Örneğin donma korumasının tanımlandığı interlok diğer
interloklara göre öncelikli olmalıdır. Yangın senaryolarını içeren interloklar ise daha da öncelikli
olmalıdır. 0- interlok iptal, 1- en düşük öncelik, 7-en yüksek öncelik.

Koşul (Eğer...)
Üçüncü satırda bu interlokun çalışması için gerekli koşul tanımlanır.  Dijital olarak tanımlanmış
herhangi bir giriş yada çıkış koşul olarak kullanılabilir. İmleci G/Ç numarasının üzerine getirerek bu
değeri, koşul adının üzerine getirerek interlokun geçerli olacağı durum adını numara tuşlarıyla
değiştirebilirsiniz.

Sonuçlar (olaylar)
Son dört satırda interlok koşulunun gerçekleşmesi durumunda ayarlanması gereken çıkışlar
tanımlanır. Bütün dijital veya analog çıkışlar istenilen konuma veya değere getirilebilir. Her satırda
çıkış numarasını seçtikten sonra dijital çıkışlar için durum adını seçiniz, analog çıkışlar için çıkış
değerini % olarak giriniz. (Kullanılmayan satırlar sıfır olarak bırakılmalıdır.)
İki değişik interlok aynı çıkışı kumanda ediyorsa, daha yüksek önceliği olan interlok uygulanır. İki
interlok aynı çıkışı kumanda ediyor ve aynı önceliğe sahipse yüksek interlok numaralı olan uygulanır.
Her çıkış noktası için otomatik (“Oto”) veya Evir (“Evir”) arasında seçim yapılabilir. Evir seçildiğinde
interlok tanımlarının tersi de geçerlidir. Otomatik seçildiğinde interlok koşulu ortadan kalktığında panel
söz konusu çıkışı Otomatik Kontrol Senaryolarının hesapladığı değerlere göre kumanda edecektir.
Örneğin “gidiş fanında hava debisi yoksa geri dönüş fanını durdur” şeklinde bir interlok Evir
tanımlanırsa “gidiş fanında hava debisi varsa, dönüş fanını çalıştır” komutu da geçerlik kazanır.
Fakat “Donma termostatı kapandığında ısıtma vanasını aç” şeklindeki bir konumun tersi geçerli olmak
zorunda değil. Vananın konumu kontrol senaryosunun hesapladığı değere göre belirlenecektir. Bu
yüzden bu interlok “Oto” olarak tanımlanmalıdır.
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BAĞLANTI ŞEMALARI

Tüm “ORTAK” terminaller ve güç girişinin  ⊥ terminali panel içinde birbirine bağlıdır.
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ÇOK AMAÇLI GİRİŞLER
E3122 kontrol panelinde 8 adet giriş bulunmaktadır. Bu girişlere Pt 1000 tipi sıcaklık duyar elemanları,
0..10 VDC gerilim sinyalleri veya on/off anahtarlar bağlanabilir. Aşağıda çeşitli bağlantı şekilleri
gösterilmiştir.
Bütün girişler kısa devreye karşı korumalıdır. Girişler azami +15 VDC bağlanacak şekilde
tasarlanmıştır. Daha yüksek DC gerilim, ters gerilim veya AC gerilim panelin arızalanmasına neden
olabilir.

Pt1000 Tipi Sıcaklık Duyar Elemanları
Pt 1000 tipi sıcaklık duyar elemanları giriş terminallerine
çizimdeki şekilde bağlanmalıdır
Pt 1000 tip duyar elemanlar 0ºC’de 1000 ohm direnç ve 3.85
ohm/kelvin sıcaklık katsayısına sahiptirler.
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Gerilim sinyal çıkışlı aktif duyar elemanlar
E3122 kontrol paneli 0...10 VDC arasındaki gerilimleri ölçebilir. Standart aralıklar 0..10V ve 2..10
olarak belirlenmiştir, ancak standart dışı (ör. 0..5V) aralıklarda çalışan duyar elemanlar da bağlanabilir.
Ölçüm hassasiyeti yaklaşık olarak 10 mV’tur.
Gerilim sinyali çıkışlı aktif duyar elemanlara bir güç kaynağı bağlanmalıdır. Bu amaçla kontrol
panelinin güç kaynağı veya ayrı bir güç kaynağı kullanılabilir.

Ortak güç kaynağından besleme

24VAC ile çalışan duyar elemanlar kontrol paneli ile aynı
güç kaynağından beslenebilir

!  Güç kaynağı tüm yükleri besleyebilecek kapasitede
seçilmelidir.

Ayrı güç kaynağından besleme

Duyar elemanın farklı bir güç kaynağından (AC veya DC)
beslenmesi durumunda panelin ve duyar elemanın “ORTAK”
terminalleri bağlanmalıdır.

Akım sinyal çıkışlı aktif duyar elemanlar
Akım sinyalini 0..10VDC gerilim aralığına çevirecek bir direnç kullanılmalıdır. Standart 4..20 mA (veya
0..20 mA) akım sinyalleri için 499 Ohm (1/2 Watt, %0.25 tolerans) direnç kullanılır. Standart olmayan
akım aralıkları için direnç değeri en yüksek akımda 10 VDC sağlayacak şekilde seçilmelidir.

!  Duyar elemanın 500 Ohm’luk bir yükü sürebileceğini, kendi dökümanlarından kontrol ediniz
Akım sinyali çıkışlı duyar elemanlar iki telli veya üç telli olarak bağlanabilirler.
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Ortak güç kaynağı (Üç Telli)

24VAC besleme gerektiren duyar elemanlar E3122 ile
aynı güç kaynağından beslenebilir

!  Güç kaynağı tüm yükleri besleyebilecek kapasitede
seçilmelidir.

Ayrı güç kaynağından besleme (Üç telli)

Duyar elemanın farklı bir güç kaynağından (AC veya DC)
beslenmesi durumunda panelin ve güç kaynağının
“ORTAK” terminalleri bağlanmalıdır.

Ayrı güç kaynağından besleme (İki telli)
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Dijital sinyaller

Gerilimsiz kontaklar giriş terminalleri ile herhangi bir ortak terminal
arasına bağlanmalıdır. Normalde kapalı veya normelde açık
kontaklar kullanılabilir.
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İki tel bağlantılı akım çıkışlı duyar elemanlar
genelde 24VDC güç kaynağı ile beslenir.
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ÇOK AMAÇLI ÇIKIŞLAR

Analog cihazlar
(4..20 mA sinyalle çalışan cihazlar E3122 kontrol paneline direkt olarak bağlanamaz. Bir çevirici
gerekmektedir.)
Birden çok cihaz aynı çıkışa paralel olarak bağlanabilir.

Ortak güç kaynağı

Tipik bir vana veya damper motoru bağlantısı
gösterilmiştir. 24VAC beslemeli motorlar E3122 ile aynı
güç kaynağına bağlanabilir.

!  Güç kaynağı tüm yükleri besleyebilecek kapasitede
seçilmelidir.

Ayrı güç kaynağı

Motorun farklı bir güç kaynağından (AC veya DC) beslenmesi
durumunda panelin ve güç kaynağının “ORTAK” terminalleri
bağlanmalıdır.

Röle bağlantıları

12VDC bobinli röleler, çıkış terminalleri ile herhangi bir ortak terminal
arasında bağlanabilir.

!  Tek bir çıkışa bağlanan rölelerin çekeceği akım 50 mA’i geçmemeli.
!  Bütün çıkışlardan çekilecek toplam akım 300 mA’i geçmemeli
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