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ST – 460 Kullanma Kılavuzu

Uygunluk Beyanı no: 53/2012

Genel  merkezi  Wieprz  1047A,  34-122  Wieprz  adresinde 

bulunan  TECH şirketi  olarak,  tarafımızdan  üretilmiş  olan  ST-

460 model 230V, 50Hz termoregülatörün Ticaret, Çalışma ve 

Sosyal  Güvenlik  Bakanlığının  21  Ağustos  2007  tarihli 

genelgesiyle (Res.Gaz. Sayı 155, poz. 1089) yürürlüğe konulan 

2006/95/WE sayılı  ve  16.01.2007  tarihli  Alçak  Gerilim 

Direktifi (LVD) hükümlerindeki şartları karşıladığını, bu konuda 

tam sorumluluk almak suretiyle beyan etmekteyiz.

ST-460 kontrol birimi optimum yük altında gerçekleştirilen 

EMC uyumluluk testlerini başarıyla tamamlamıştır.

Uygunluğun değerlendirilmesi sırasında harmonize edilmiş 

PN-EN 60730-2-9:2006 normu dikkate alınmıştır.
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DİKKAT!
Elektrikli Cihaz!

Cihazın bağlantılarıyla ile ilgili herhangi bir 

işlem yapmaya başlamadan önce (kabloların 

bağlanması, cihazın montajı, vs.) regülatörün 

elektrik şebekesine bağlı olmadığından emin 

olunuz!

Cihazın montajı, gerekli yetkileri bulunan 

kalifiye elektrikçiler tarafından 

gerçekleştirilmelidir.

Kontrol birimi çalıştırılmadan önce elektrikli 

motorların topraklamaları ölçülmeli, 

kabloların izolasyonları kontrol edilmelidir.
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I.Kullanım Alanı
   ST-460  model  termoregülatör  on  farklı  güneş  enerjisi  kolektörü  sitemi 
konfigürasyonunda  kullanılmak  üzere  tasarlanmıştır.  Cihaz,  kolektör 
pompalarını  (veya  popa  ve  valfi),  güneş  kolektörlerinin  ve  akümülasyon 
tankının  (veya  iki  tanklarının)  ölçülen  sıcaklıklarına  bağlı  olarak  kumanda 
etmektedir.  Opsiyonel  olarak  sisteme  şu  ek  cihazlar  bağlanabilmektedir: 
İnternet  modülü,  GSM  modülü,  devridaim  pompası,  elektrikli  ısıtıcı.  Yine 
opsiyonel  olarak  pelet  yakıcı  kalorifer  kazanına  sinyal  vermek  suretiyle 
kazanın tutuşturulmasının sağlanması fonksiyonu da eklenebilir.

Devridaim  pompasının  kumandası  ve  kalorifer  kazanına  tutuşturma 
sinyalinin gönderilmesi işlemi direkt olarak kontrol biriminden yapılabilirken, 
elektrikli ısıtıcı veya yüksek güç gerektiren başka bir cihazın kumandası için 
sisteme ek bir sinyal iletici (kontaktör) eklenmelidir. 

II. Çalışma Prensibi
Örnek bir konfigürasyonda kumanda panelinin görüntüsü:

Regülatör, dokunmatik özellikli ekran aracılığıyla kullanılmaktadır.

III. Kullanıcı Menüsü
III.a) Ana Sayfa

Regülatörün normal çalışma modunda grafik ekranda ana sayfa görünür 
haldedir.  Burada,  mevcut  konfigürasyonun  şemasının  yanı  sıra  şunlar 
görüntülenmektedir:
- Çalışma modu (veya alarm türü),
- Saat,
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NAVİGASYON 
ÇUBUĞU:

- ÇALIŞMA MODU
- ALARMLAR

- EK CİHAZLAR

KOLEKTÖR 
SICAKLIĞI

KOLEKTÖR 
POMPASI

SAAT

2. KOLEKTÖR 
SICAKLIĞI

 TANK 
SICAKLIĞI

POMPA 
DEVRİ
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- Kolektör sıcaklığı,
- Pompanın o anki devri,
- Isı depo tankının o anki sıcaklığı,
-Konfigürasyonda bulunan bütün ek sensörlerin sıcaklıkları.
Navigasyon çubuğunda aşağıdaki ikonlar gösterilmektedir:

İKON   AÇIKLAMA İKON   AÇIKLAMA

Otomatik çalışma 

modu

Kolektör  aşırı  sıcak 
(alarm modu)

Kolektörün buzlarının 

eritilmesi modu

Sensör arızası (alarm 
modu)

Tatil modu Manüel mod

 

  2. Aktif olan ek cihazları tanımlayan semboller (çevresel cihazlar):

İKON AÇIKLAMA

Devridaim Pompası

PLT (pelet yakan) kalorifer kazanının tutuşturulması

Elektrikli Isıtıcı

 
                                                                                                 

Eğer  sensörlerden  birisinde  arıza  oluşursa,  hangi  sensörde  arıza 
oluştuğunu  bildirmek  amacıyla,  ekranda  normalde  o  sensörün  sıcaklığının 
gösterilmesi gereken yerde şu ek sembol yanıp sönecektir:

Konfigürasyon  şemasında  ayrıca  pompayı  (eğer  çalışır  durumda  ise) 
ve/veya  valfi  (mevcut  akış  yönüyle  birlikte)  gösteren  semboller 
bulunmaktadır. 

III.b) Çalışma Modları   
Bu  fonksiyon  sayesinde  kullanıcı,  sistemin  hangi  modda  çalışacağını 
belirleyebilmektedir.
  1. Otomatik Mod:

Otomatik  modda  pompa,  eğer  kolektörle  tank  arasındaki  minimum 
sıcaklık farkına erişilmiş ise çalışır durumdadır. (Pompanın çalışmaya başladığı 
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sıcaklık  farkı  eşiği  “Pompa  aktivasyonu  delta  değeri”  seçeneği  kullanılarak 
tanımlanmaktadır:  SERVİS MENÜSÜ > Pompalar > Pompa aktivasyonu delta 
değeri). 

Pompa,   ısı depo tankı istenen sıcaklığa ulaşıncaya kadar   (istenen sıcaklık 
SERVİS MENÜSÜ > Akümülasyon Tankı > İstenen Sıcaklık yolu takip edilerek 
ayarlanabilir)  veya  kolektör  ile  tank  arasındaki  sıcaklık  farkı  deaktivasyon 
delta  değeri  eşiğini  aşana  kadar (SERVİS  MENÜSÜ > Pompalar  >  Pompa 
deaktivasyonu delta değeri) çalışacaktır. (İkinci durumda, kolektörün sıcaklığı, 
tankın  sıcaklığını  Pompa aktivasyonu delta  değeri  miktarından fazla  olacak 
şekilde aştığı anda pompa tekrar aktive edilir). 

Eğer  pompa  istenen  sıcaklık  elde  edildiği  için  deaktive  edilmişse, 
pompanın tekrardan aktivasyonu ancak eğer sıcaklık ayarlanan tank histerezi 
değerinin  altına  düşerse  gerçekleşir  (histerez  değeri  SERVİS  MENÜSÜ  > 
Akümülasyon Tankı > Tank Histerezi yolu takip edilerek ayarlanabilir.)
  2. Kolektörün Buzlarının Eritilmesi:

Bu  mod  sayesinde  kolektör  pompası  manüel  olarak  çalıştırılabilir  ve 
böylece  solar  panellerde  bulunan kar  ve  buz  eritilebilir.  Bu  mod,  kullanıcı 
tarafından ayarlanan süre boyunca aktif halde kalır ve süre dolduktan sonra 
regülatör otomatik moda geçer. (buz eritme süresi SERVİS MENÜSÜ > Güneş 
Enerjisi  Kolektörü  >  Buz  eritme  süresi yolu  takip  edilerek 
ayarlanabilmektedir.) Bu mod ayrıca manüel  olarak başka bir mod seçmek 
suretiyle istendiği an sona erdirilebilir.
  3. Tatil Modu:

Tatil  modu  aktif  haldeyken  pompa,  kolektör  sıcaklığı,  belirlenen  aşırı 
ısınma sıcaklığı değeriyle (SERVİS MENÜSÜ > Güneş Enerjisi Kolektörü > Aşırı  
Isınma Sıcaklığı) Delta Tatil   değeri arasındaki fark miktarına ulaşıncaya kadar   
veya  kolektör  sıcaklığı  tankın  sıcaklığından  daha  az  oluncaya  kadar 
çalışacaktır.  Bu  şart  gerçekleştiğinde  pompa,  kolektörün  (veya  tankın) 
soğutulması  amacıyla  aktif  hale  gelmektedir. Pompa,  sıcaklık  5°C 
azaltıldığında otomatik  olarak kapatılmaktadır.  Bu algoritma sayesinde tatil 
süresince maksimum enerji tasarrufu sağlanmış olur. 
 4. Manüel Mod:

Bu modda kullanıcı  manüel  olarak  (seçilen  cihaz  ikonuna dokunarak) 
tesisatta bulunan şu cihazları açabilir/kapayabilir: 
- Pompa,
- İkinci pompa veya yönlendirme valfi,
-  Ek  cihazlar  (örneğin  pelet  yakıcı  kalorifer  kazanını  tutuşturan  voltajsız 
kontak).

III.c) Saat
Bu fonksiyon, regülatörün çalışması sırasında baz alacağı saatin kullanıcı 

tarafından ayarlanmasını sağlamaktadır. 

III.d) İnternet Modülü
DİKKAT Cihazın bu şekilde kumanda edilmesi sadece kontrol birimine ayrı  
olarak  satın  alınarak  eklenecek    ST-500   kumanda  modülü  sayesinde   
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mümkündür. Bu modül kontrol biriminin standart bir unsuru değildir.
İnternet  modülü,  kolektörün  çalışmasının  internet  veya  yerel  ağ 

üzerinden  uzaktan  kontrol  edilmesini  sağlayan  bir  cihazdır.  Kullanıcı, 
bilgisayarının  ekranında  güneş  enerjisi  tesisatında  bulunan  bütün  cihazları 
kontrol  edebilmektedir.  Her cihazın etkinliği  bir animasyon halinde ekranda 
gösterilmektedir.

İnternet  modülü  çalıştırılıp  DHCP  seçeneği  seçildiğinde  kontrol  birimi 
yerel ağdan şu bilgileri otomatik olarak almaktadır: IP Adresi, Ağ Maskesi, Ağ 
Geçidi Adresi ve DNS Adresi. Bu parametrelerin otomatik olarak alınmasında 
herhangi  bir  sorun  ortaya  çıkması  halinde  bunlar  manüel  olarak  da 
girilebilmektedir.  Yerel  ağ  parametrelerinin  elde  ediliş  şekli  İnternet 
Modülünün kullanım kılavuzunda bulunmaktadır. 

Modül Şifresini Sıfırla fonksiyonu, eğer kullanıcı önceden giriş sayfasını 
kullanarak fabrika çıkışı  standart şifreyi  değiştirmişse kullanılabilir.  Kullanıcı 
böyle  oluşturduğu  şifreyi  unutursa  modül  şifresi  sıfırlanarak  fabrika  çıkışı 
standart şifreye geri dönülebilir.

III.e) GSM
DİKKATCihazın  bu  şekilde  kumanda edilmesi  sadece  kontrol  birimine  ayrı  
olarak  satın  alınarak  eklenecek  ST-65  kumanda  modülü  sayesinde 
mümkündür. Bu modül kontrol biriminin standart bir unsuru değildir.

GSM modülü, kolektör kontrol birimi ile çalışan opsiyonel bir cihazdır ve 
kolektörün cep telefonu aracılığıyla kumanda edilmesine olanak vermektedir. 
Kullanıcı, güneş enerjisi tesisatında oluşacak her türlü alarm durumundan kısa 
mesaj  yoluyla  haberdar  edilir.  Kullanıcı  uygun  bir  kısa  mesaj  göndererek 
bütün sensörlerin sıcaklık değerlerini yine kısa mesaj olarak alabilmektedir. 

ST-65  modülü  kolektör  kontrol  biriminden  ayrı  olarak  da 
çalışabilmektedir. Modülde iki adet sıcaklık sensörü girişi bulunmaktadır. Bu 
girişlerden birisi herhangi bir konfigürasyonda kullanılabilmektedir (açık/kapalı 
devre algılama). Modül ayrıca bir adet kumanda çıkışı (örneğin, herhangi bir 
elektrik  devresini  kontrol  etmek  amacıyla  ek  bir  kontak  montajı  olanağı) 
içermektedir. 

Herhangi  bir  sıcaklık  sensörü,  ayarlanan  maksimum  veya  minimum 
değeri ölçtüğünde modül bu bilgiyi içeren bir kısa mesaj göndermektedir. Aynı 
durum, modülün girişinin, bir devrenin açıldığını veya kapandığını algılanması 
halinde  de  geçerlidir.  Bu  fonksiyon  bir  güvenlik  alarmı  olarak  bile 
kullanılabilmektedir. 

III.f) Grafik Önizleme 
Bu  fonksiyon  sayesinde  aşağıdaki  parametreleri  gösteren  grafikler 

kullanıcıya gösterilmektedir: 
• Güneş enerjisi kolektörü sayesinde elde edilen enerjinin toplam miktarı,
• Pompanın toplam çalışma süresi. 

Grafikler, elde edilen güneş enerjisi değerlerini belirli zaman aralıklarına 
göre göstermektedirler: Günlük, Haftalık ve Aylık. Grafikte bulunan bir sütuna 
dokunulduğunda  (günlük  grafikte  sütun  saati  temsil  etmektedir)  ekranın 
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altında belirtilen zamanda elde edilen enerji miktarı görüntülenir. Ayrıca her 
zaman aralığı için pompa çalışma süresi ve elde edilen enerji  miktarı  yazılı 
olarak da (günlük, haftalık ve aylık) görüntülenebilmektedir.

III.g) Aydınlatma
Bu  parametre  sayesinde  ekranın  kapanmasından  sonra  sahip  olduğu 

aydınlatma seviyesini ayarlanabilmektedir.

III.h) Dil
Kullanıcı, kontrol biriminin dilini buradan değiştirebilmektedir.

III.i) Bilgiler
Bu seçenek seçildiğinde ekranda kontrol biriminin üreticisinin logosu ve 

programın versiyonu görüntülenir.

III.j) Fabrika Ayarları 
Regülatör, varsayılan ayarları sayesinde çalışmaya hazır durumdadır. Ancak 

yine  de  regülatörün,  kullanıcının  gereksinimlerine  uygun  hale  getirilmesi 
gerekmektedir. İstenen her an bu fabrika ayarlarına geri dönülebilmektedir. 
Fabrika  ayarları  seçeneği  seçildiğinde  kontrol  biriminde  kayıtlı  bütün  şahsi 
ayarlar  kaybedilmekte,  yerlerine  cihazın  üreticisinin  belirlediği  değerler 
getirilmektedir. Bu işlem sonrasında ayarlar yine yeniden kullanıcının arzusu 
doğrultusunda değiştirilebilir.

IV. Servis Menüsü
Servis  ayarlarına  girmek  için  SERVİS  MENÜSÜ  seçeneğini  seçtikten  

sonra 538 kodunu girip onaylamanız gerekmektedir. Ana ekrana dönmek için  
(servis menüsünden çıkmak için) çıkış      düğmesine  birkaç  kere  basınız 
veya 30 saniye boyunca hiçbir şey yapmadan bekleyiniz (ikinci durumda cihaz  
otomatik olarak servis menüsünden çıkacaktır)

IV.a) Tesisat Şeması
Sistemin  doğru  çalışabilmesi  için  uygun  şemanın  seçilmesi  (SERVİS 

MENÜSÜ  > TESİSAT ŞEMASI)  ve seçilen konfigürasyon için ek seçeneklerin 
ayarlanması (SERVİS MENÜSÜ > TESİSAT SEÇENEKLERİ) çok önemlidir.
DİKKAT Aşağıda  gösterilen  tesisat  şemalarında,  normalde  sensör 
sıcaklıklarının  bulunduğu  yerlerde  sensör  numarası  verilmiştir.  Söz  konusu 
sensörlerin  bu  numaralandırmaya  göre  monte  edilmesi  gerekmektedir 
(sıralama soldan sağa doğrudur):
(1) – Kolektör Sensörü (PT1000),  (2) – Tank Sensörü (PT1000),
(3) – Ek Sensör 1 (PT1000),  (4) – Ek Sensör 2 (PT1000).
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IV.a.1) Şema 1/11

Tesisat 1/11 şunları destekler:
➔ Kolektör pompası, 
➔ Akümülasyon tankı,
➔ Aynı yöne bakan kolektörler,
➔ Ek çevresel cihazlar.
Tesisattaki sensörler:
➔ Kolektör sensörü,
➔ Akümülasyon tankı sensörü.

IV.a.2) Şema 2/11

Tesisat 2/11 şunları destekler:
➔ Kolektör pompası, 
➔ Yönlendirme valfi,
➔ Akümülasyon tankı,
➔ Aynı yöne bakan kolektörler,
➔ Ek çevresel cihazlar.
Tesisattaki sensörler:
➔ Kolektör sensörü,
➔ İki adet akümülasyon tankı sensörü.

Tesisatın ek seçenekleri:
➔ Valf Histerezi

Tankın  öncelikle  üst  kısmı  (sıcak  su  girişinin  bulunduğu  yer) 
ısıtılmaktadır. Bu kısım ısındıktan sonra valf, akışı tankın alt kısmına vermeye 
başlar.  Akış,  tankın  öncelikli  kısmının  (üst)  sıcaklığı  istenen sıcaklığın,  Valf 
Histerezi değeri (bu, tankın iki kısmı arasındaki sıcaklık farkıdır) kadar altın 
düşmesi halinde tekrar tankın üst kısmına yönlendirilir. 

➔ T2 maksimum ısıtma süresi
Bu parametre, akış tankın alt kısmına yönlendirildikten sonra bu kısmın 

en  fazla  ne  kadar  süre  ısıtılacağını  belirlemektedir  (akışın  üst  kısma 
yönlendirilmesi için gerekli şartlar sağlanmadan önce). 

➔ Bekleme Modu
T2 maksimum ısıtma süresi (tankın alt kısmı) sonunda bekleme moduna 

geçilir (pompa kapatılır) ve böylece sıcaklığın stabilizasyonu sağlanır. Bu aralık 
sırasında tankın üst kısmının sıcaklığı azalırsa valf akış yönünü değiştirir. Aksi 
takdirde T2 maksimum ısıtma süresi – bekleme modu döngüsü tekrarlanır.
IV.a.3) Şema 3/11

Tesisat 3/1  1   şunları destekler:  
➔ İki  adet  kolektör  pompası  (pompalar 
birbirinden  bağımsız  olarak  kendi  devirlerine 
uygun olarak çalışırlar), 
➔ Akümülasyon tankı,
➔ Farklı yönlere bakan kolektörler,
➔ Ek çevresel cihazlar.
Tesisattaki sensörler:
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➔ İki adet kolektör sensörü,
➔ Akümülasyon tankı sensörü.

Dikkat. Güneş enerjisi kolektörü ayarları seçeneği (SERVİS MENÜSÜ > GÜNEŞ 
ENERJİSİ KOLEKTÖRÜ) her iki yöne bakan kolektörleri de kapsamaktadır.
Tesisatın ek seçenekleri:
➔ Pompa 2 aktivasyonu delta değeri (ana pompanın bu özelliğiyle aynıdır),
➔ Pompa 2 deaktivasyonu delta değeri (ana pompanın bu özelliğiyle aynıdır).
IV.a.4) Şema 4/11

Tesisat 4/11 şunları destekler:
➔ Kolektör pompası, 
➔ Yönlendirme valfi
➔ Akümülasyon tankı,
➔ Farklı yönlere bakan kolektörler,
➔ Ek çevresel cihazlar.
Tesisattaki sensörler:
➔ İki adet kolektör sensörü,
➔ Akümülasyon tankı sensörü,
➔   

Tesisatın ek seçenekleri:
➔ Kolektörlerin delta değeri
Bu  konfigürasyonda  aynı  anda  sadece  tek  tesisat  aktif  durumdadır. 
Yönlendirme valfi, akışı sıcaklığı en az kolektörlerin delta değeri (kolektörler 
arasındaki  sıcaklık  farkı)  miktarı  kadar  daha  fazla  olan  kolektöre 
çevirmektedir.
IV.a.5) Şema 5/11

Tesisat 5/11 şunları destekler:
➔ Kolektör pompası, 
➔ Yardımcı pompa (Pompa 2),
➔ Akümülasyon tankı
➔ Tek yöne bakan kolektörler,
➔ Ek çevresel cihazlar.
Tesisattaki sensörler:
➔ Kolektör sensörü,
➔ 2 adet akümülasyon tankı sensörü, 
➔ Kalorifer kazanı sıcaklığı sensörü.

Tesisatın ek seçenekleri:
➔ Ek ısıtma aktivasyonu delta değeri

Bu  tesisat  modelinde  kalorifer  kazanı  aracılığıyla  ısıtılan  ek  bir  tank 
bulunmaktadır. Eğer  tankın  o  anki  sıcaklığı  önceden  belirlenmiş  istenen 
sıcaklığın en azından aktivasyon deltası değeri (bu, istenen sıcaklık ile o anki 
tank  sıcaklığı  arasındaki  farktır)  kadar  altına  düşerse  yardımcı  pompa 
(kalorifer kazanı tesisatındaki) aktive edilir ve akümülasyon tankını ısıtmaya 
başlar (eğer kalorifer kazanının sıcaklığı tankın sıcaklığından yüksek ise). Bu 
ayar, kullanıcı tarafından belirlenen saatler arasında (“başlangıç, bitiş saati”) 
aktif haldedir.

➔ Başlangıç saati
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➔ Bitiş saati 
➔ Enerji Aktarımı [Evet/Hayır]

 Bu şema aynı zamanda, tankın istenen sıcaklığının üzerindeki fazla enerjiyi 
aktarmaya (örneğin kalorifer kazanına) imkan sağlamaktadır.

➔ Aktarma Eşiği
 Tankın  üst  kısmının  sıcaklığının  eşik  değeridir.  Bu  değer  aşıldığında 
yardımcı pompa çalıştırılır.  

➔ Aktarma Histerezi
  Aktarma Eşiği  sıcaklığı  ile  (yardımcı  pompanın  aktive edildiği  sıcaklık) 
yardımcı pompanın deaktive edildiği sıcaklık arasındaki farktır.

➔ Pompa – Aktarma [Evet/Hayır]
      Bu tesisat tipinde pompanın deaktive edilmesi mümkündür. Bu şekilde 

yardımcı pompa aracılığıyla tankın soğutulması mümkün olmaktadır. 
IV.a.6) Şema 6/11

Tesisat 6/11 şunları destekler:
➔ Kolektör pompası, 
➔ Yönlendirme valfi,
➔ İki adet akümülasyon pompası,
➔ Tek yöne bakan kolektörler,
➔ Ek çevresel cihazlar.
Tesisattaki sensörler:
➔ Kolektör sensörü,
➔ Akümülasyon tanklarının sensörleri.

Tesisatın ek seçenekleri:
➔ Valf Histerezi

Bu  ayar,  tatil  veya  alarm  modunda  kolektörün  soğutulması  ve  buz 
eritme modunda yönlendirme valfinin kontrolüyle ilgilidir. Valf Histerezi akışın 
diğer tanka aktarılması gereken tanklar arası sıcaklık farkını ifade etmektedir.
➔ Tank 2 İstenen Sıcaklığı

Birinci tank istenen sıcaklığa ulaştığı anda yönlendirme valfi beslemeyi 
ikinci  tankın  tesisatına  aktarır.  Bu  ayar  sayesinde  kullanıcı  ikinci  tank  için 
istenen sıcaklığı ayarlayabilmektedir.  
➔ Tank 2 Maksimum Sıcaklığı

Kolektörün  aşırı  ısınması durumunda  ikinci  tankın  erişebileceği 
maksimum güvenli sıcaklığın belirlenmesi amacıyla bu ayar kullanılmalıdır.
➔ Tank 2 Histerezi

İstenen  sıcaklığa  erişildiğinde  pompa  deaktive  edilir.  Pompanın 
tekrardan aktivasyonu, tank sıcaklığının, istenen sıcaklığın  Tank 2 Histerezi 
değeri kadar düşmesi halinde mümkündür.
➔ T2 Maksimum Isıtma Süresi

Bu parametre, akış ikinci tanka yönlendirildikten sonra bu tankın en fazla 
ne kadar süre ısıtılacağını belirlemektedir (akışın ilk tanka yönlendirilmesi için 
gerekli şartlar sağlanmadan önce). 
➔ Bekleme Modu

T2 maksimum ısıtma süresi  sonunda bekleme moduna geçilir  (pompa 
kapatılır)  ve  böylece  sıcaklığın  stabilizasyonu  sağlanır.  Bu  aralık  sırasında 
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birinci  tankın sıcaklığı  azalırsa valf  akış  yönünü değiştirir.  Aksi  takdirde T2 
maksimum ısıtma süresi – bekleme modu döngüsü tekrarlanır.
IV.a.7) Şema 7/11

Tesisat 7/11 şunları destekler:
➔ İki adet kolektör pompası, 
➔ İki adet akümülasyon tankı,
➔ Tek yöne bakan kolektörler,
➔ Ek çevresel cihazlar.

Tesisattaki sensörler:
➔ Kolektör sensörü,
➔ Akümülasyon tanklarının sensörleri.

Tesisatın ek seçenekleri:
➔ Tank 2 istenen sıcaklığı

İkinci tank bu seçenek ile ayarlanan istenen sıcaklığa eriştiğinde ikinci 
kolektör pompası deaktive edilmektedir. 
➔ Tank 2 maksimum sıcaklığı

Kolektörün  aşırı  ısınması durumunda  ikinci  tankın  erişebileceği 
maksimum güvenli sıcaklığın belirlenmesi amacıyla bu ayar kullanılmalıdır. 
➔ Tank 2 histerezi

İstenen  sıcaklığa  erişildiğinde  pompa  deaktive  edilir.  Pompanın 
tekrardan aktivasyonu, tank sıcaklığının, istenen sıcaklığın  Tank 2 Histerezi 
değeri kadar düşmesi halinde mümkündür.
➔ Çalışma Algoritması

Bu  seçenek  aracılığıyla  kullanıcı  pompaların  çalışma  modunu 
belirlemektedir. Mevcut pompa çalışma modları aşağıda açıklanmıştır:

a) Tank  1  Önceliği:  Öncelikle  tank  1  ısıtılmaktadır  (sadece  pompa  1 
çalışır). Tank 1 istenen sıcaklığa eriştiğinde pompa 2 aktive edilir ve tank 2 
ısıtılmaya başlanır. 

b)  Paralel  Çalışma:  Pompalar  birbirinden  bağımsız  olarak  ve  kendi 
devrinde (kendi ayarlarına göre) çalışırlar ve her iki tank da aynı anda ısıtılır.
➔ T2 Maksimum Isıtma Süresi (Bu fonksiyon sadece çalışma algoritması Tank 

1 Önceliği olarak belirlendiğinde aktif haldedir).
  Bu parametre, akış ikinci  tanka yönlendirildikten sonra (birinci  tank 

istenen  sıcaklığa  eriştikten  sonra)  ikinci  pompanın  en  fazla  ne  kadar  süre 
çalışacağını belirlemektedir (ilk pompanın tekrardan aktivasyonu için gerekli 
şartlar sağlanmadan önce). 
➔ Bekleme Modu (Bu fonksiyon sadece çalışma algoritması  Tank 1 Önceliği 

olarak belirlendiğinde aktif haldedir).
T2  maksimum  ısıtma  süresi  sonunda  bekleme  moduna  geçilir 

(pompa  kapatılır)  ve  böylece  sıcaklığın  stabilizasyonu  sağlanır.  Bu  aralık 
sırasında birinci  tankın sıcaklığı  azalırsa birinci  tankın pompası  aktive edilir 
(ikinci pompa kapatılır). Aksi takdirde T2 maksimum ısıtma süresi – bekleme 
modu döngüsü tekrarlanır.
➔ Pompa 2 aktivasyonu delta değeri

Bu fonksiyon, erişildiğinde ikinci pompanın aktive edileceği, kolektör ile 
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ikinci tank arasındaki sıcaklık farkını belirlemektedir (bu pompanın aktivasyon 
eşik  değeridir).  Çalışma  algoritması  Tank  1  Önceliği  olarak  belirlendiğinde 
pompa 2, birinci tankın ısınmasından sonra aktive edilir (Pompa 2 aktivasyonu 
delta değeri şartı sağlandığında).
➔ Pompa 2 deaktivasyonu delta değeri

Bu fonksiyon, erişildiğinde ikinci pompanın deaktive edileceği, kolektör 
ile ikinci tank arasındaki sıcaklık farkı değerini belirlemektedir.
IV.a.8) Şema 8/11

Tesisat 8/11 şunları desteklemektedir:
➔ Kolektör pompası, 
➔ İkinci tank pompası,
➔ İki adet akümülasyon tankı,
➔ Tek yöne bakan kolektörler,
➔ Ek çevresel cihazlar.
Tesisattaki sensörler:
➔ Kolektör sensörü,
➔ Ana akümülasyon tankına ait iki adet 
sensör,
➔ Ek akümülasyon tankı sensörü.

Tesisatın ek seçenekleri:
➔ Tank 2 istenen sıcaklığı

 İkinci tank bu seçenek ile ayarlanan istenen sıcaklığa eriştiğinde ikinci 
tankın pompası (kolektör pompası 2) deaktive edilmektedir. 
➔ Tank 2 maksimum sıcaklığı

Kolektörün  aşırı  ısınması durumunda  ikinci  tankın  erişebileceği 
maksimum güvenli sıcaklığın belirlenmesi amacıyla bu ayar kullanılmalıdır. 
➔ Tank 2 Histerezi

İstenen  sıcaklığa  erişildiğinde  pompa  2  deaktive  edilir.  Pompa  2'nin 
tekrardan aktivasyonu, tank sıcaklığının, istenen sıcaklığın  Tank 2 Histerezi 
değeri kadar düşmesi halinde mümkündür.
➔ Çalışma Algoritması

Bu  seçenek  aracılığıyla  kullanıcı  pompaların  çalışma  modunu 
belirlemektedir. Mevcut pompa çalışma modları aşağıda açıklanmıştır:

a) Tank  1  Önceliği:  Öncelikle  tank  1  ısıtılmaktadır  (sadece  pompa  1 
çalışır). Tank 1 istenen sıcaklığa eriştiğinde pompa 2 aktive edilir ve tank 2 
ısıtılmaya başlanır. İkinci tank istenen sıcaklığa eriştiğinde ya da iki tankın da 
sıcaklıkları eşitlendiğinde pompa 2 deaktive edilir.

b)  Paralel  Çalışma:  Pompalar  birbirinden  bağımsız  olarak  ve  kendi 
devrinde (kendi ayarlarına göre) çalışırlar ve her iki tank da aynı anda ısıtılır.
➔ Pompa 2 aktivasyonu delta değeri

Bu fonksiyon, erişildiğinde ikinci pompanın aktive edileceği, birinci tank 
ile ikinci tank arasındaki sıcaklık farkını belirlemektedir (bu, ikinci pompanın 
aktivasyon eşik değeridir).
➔ Pompa 2 deaktivasyonu delta değeri

Bu  fonksiyon,  erişildiğinde  ikinci  pompanın  deaktive  edileceği,  birinci 
tank ile ikinci tank arasındaki sıcaklık farkı değerini belirlemektedir.  
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IV.a.9) Şema 9/11
Tesisat 9/11 şunları desteklemektedir:
➔ Kolektör pompası,
➔ Yönlendirme valfi,
➔ Akümülasyon tankı,
➔ Isı eşanjörü (ısı alıcısı),
➔ Tek yöne bakan kolektörler,
➔ Ek çevresel cihazlar.
Tesisattaki sensörler:
➔ Kolektör sensörü,
➔ Akümülasyon tankı sensörü.
➔ Isı eşanjörü sensörü.

Bu  tesisat  tipinde  akümülasyon  tankının  yanı  sıra  ısı  eşanjörü  de 
bulunabilmektedir  (havuz  veya  kalorifer  tesisatı).  Bu  eşanjörün  görevi  ısı 
depolamaktan ziyade ısının aktarılmasıdır.
Tesisatın ek seçenekleri:
➔ Valf Histerezi

Birinci tank istenen sıcaklığa eriştiğinde valf akışı ısı alıcısına yönlendirir. 
Valf, birinci tankın sıcaklığı Valf Histerezi değeri (iki tank arasındaki sıcaklık 
farkı) kadar düştüğü anda akışı ilk haline getirmektedir.
➔ Tank 2 İstenen Sıcaklığı

Bu fonksiyon, ısı alıcısının (eşanjör) istenen sıcaklığının ayarlanması için 
kullanılır. Bu sıcaklığa erişildiğinde kolektör pompası deaktive edilir. 
➔ Tank 2 maksimum sıcaklığı

Kolektörün aşırı ısınması durumunda ikinci tankın (ısı alıcısı) erişebileceği 
maksimum güvenli sıcaklığın belirlenmesi amacıyla bu ayar kullanılmalıdır. 
➔ Tank 2 Histerezi

Isı alıcısı istenen sıcaklığa eriştiğinde pompa deaktive edilir. Pompanın 
tekrardan  aktivasyonu,  ısı  alıcısının  sıcaklığının,  istenen  sıcaklığın  Tank  2 
Histerezi değeri  kadar  düşmesi  halinde  mümkündür  (bunun  şartı,  birinci 
tankın  sıcak  olması  ve  yönlendirme  valfinin  akışı  akümülasyon  pompasına 
yönlendirmemiş olmasıdır).
➔ T2 Maksimum Isıtma Süresi

Bu parametre, akış T2 ısı alıcısına (eşanjöre) yönlendirildikten sonra ısı 
alıcısının en fazla ne kadar süre ısıtılacağını belirlemektedir (akışın ilk devre 
yönlendirilmesi için gerekli şartlar sağlanmadan önce). 
➔ Bekleme Modu

T2 maksimum ısıtma süresi sonunda bekleme moduna geçilir ve böylece 
sıcaklığın  stabilizasyonu sağlanır.  Bu aralık  sırasında birinci  tankın  sıcaklığı 
azalırsa valf akış yönünü değiştirir. Aksi takdirde T2 maksimum ısıtma süresi – 
bekleme modu döngüsü tekrarlanır.
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IV.a.10) Şema 10/11
Tesisat 10/11 şunları destekler:
➔ Kolektör pompası,
➔ Yönlendirme valfi,
➔ Akümülasyon tankı,
➔ Çift fonksiyonlu ocak (ısıtıcı),
➔ Tek yöne bakan kolektörler,
➔ Ek çevresel cihazlar.
Tesisattaki sensörler:
➔ Kolektör sensörü,
➔ Akümülasyon tankına ait iki adet sensör.

Bu  tesisat  tipi,  devreyi  ısıtan  çift  fonksiyonlu  bir  ocakla  birlikte 
çalışabilmektedir.  Tank  sıcaklığı  çok  fazla  düşerse  yönlendirme  valfi  akışı 
ocağa yönlendirir ve su bu ocakta ısıtılır.
Tesisatın ek seçenekleri:
➔ Ek Isıtmanın Deaktivasyonu

Tankın  sıcaklığı  bu  fonksiyon  sayesinde  belirlenen  değerin  altına 
düştüğünde  yönlendirme  valfi  akışı  ısıtma  devrine  aktarır  (çift  fonksiyonlu 
ocak).
IV.a.11) Şema 11/11

    Tesisat 11/11 şunları destekler:
➔ Kolektör pompası,
➔ Yönlendirme valfi,
➔ Akümülasyon tankı,
➔ Kalorifer tesisatı geri dönüşü,
➔ Tek yöne bakan kolektörler,
➔ Ek çevresel cihazlar.

Tesisattaki sensörler:
➔ Kolektör sensörü,
➔ Akümülasyon tankına ait iki adet sensör.
➔ Kalorifer tesisatı geri dönüşü sensörü.

Bu tesisat tipinde bulunan yönlendirme valfi, tanktaki fazla ısıyı kalorifer 
tesisatının  geri  dönüşüne  yönlendirmek  suretiyle  enerji  fazlasını  kalorifer 
kazanına vermekte, böylece yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
Tesisatın ek seçenekleri:
➔ Isı Aktarma Eşiği

Tankın sıcaklığı  bu parametre ile ayarlanan değerin üzerine çıktığında 
yönlendirme valfi akışı kalorifer tesisatının geri dönüşüne aktarmaktadır.
➔ Enerji Aktarma Histerezi

Isı  aktarma eşiği  sıcaklığına erişildiğinde valf  akışı  kalorifer tesisatının 
geri dönüşüne aktarmaktadır. Tankın sıcaklığı Enerji Aktarma Histerezi değeri 
miktarı kadar düştüğü anda valf tekrar eski haline gelir.
➔ Aktivasyon Delta Değeri
       Bu parametre, valfin akışı kalorifer tesisatının ısıtmalı geri dönüşüne 
aktaracağı, tankın ve kalorifer tesisatının geri dönüşü arasındaki maksimum 
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sıcaklık farkı değerini belirlemektedir. 
➔ Deaktivasyon Delta Değeri

Bu parametre, valfin akışı kalorifer tesisatının normal (ısıtmasız) geri 
dönüşüne aktaracağı, tankın ve kalorifer tesisatının geri dönüşü arasındaki 
minimum sıcaklık farkı değerini belirlemektedir. 

IV.b) Akümülasyon Tankı
Kullanıcı,  bu  menü  aracılığıyla  tankın  (ısı  depo  tankı)  bütün 

parametrelerini ayarlayabilmektedir. 

IV.b.1) İstenen Sıcaklık
Bu seçenek sayesinde, tankın istenen sıcaklığı ayarlanabilir. Bu sıcaklığa 

erişildiğinde kolektör pompası durdurulur.  

IV.b.2) Tank 1 Maksimum Sıcaklığı
Bu ayar  kullanılarak  tankın  erişebileceği  maksimum güvenli  sıcaklığın 

belirlenmesi gerekmektedir. 
Eğer kolektör alarm sıcaklığına erişirse (aşırı ısınma) tankın soğutulması 

amacıyla  pompa,  tankın  istenen  sıcaklığına  bakmaksızın  otomatik  olarak 
çalışmaya  başlar.  Pompa,  tank,  maksimum sıcaklığa erişene  kadar  ya  da 
kolektörün sıcaklığı en azında alarm histerezi değeri (Bkz: SERVİS MENÜSÜ > 
Güneş Enerjisi Kolektörü > Alarm Histerezi) kadar düşene dek çalışacaktır.

IV.b.3) Tank Histerezi
Bu seçenek yardımıyla kullanıcı tankın histerez değerini belirlemektedir. 

Tank istenen sıcaklık değerine ulaştıktan ve pompa deaktive edildikten sonra, 
tankın sıcaklığı istenen sıcaklığın histerez değeri kadar altına düşerse pompa 
tekrar aktive edilir.

IV.b.4) Tank 1 Minimum Sıcaklığı
Bu  ayar  kullanılarak  tankın  erişebileceği  minimum  sıcaklık  değerinin 

belirlenmesi  gerekmektedir. Bu  sıcaklığın  altında  pompa  hiçbir  çalışma 
modunda (manüel mod hariç) çalıştırılmamaktadır.

IV.b.5) İstenen Sıcaklığa Soğutma
Bazı  durumlarda  kolektör  maksimum  sıcaklık  değerine  erişmekte  ve 

kolektörün soğutulması amacıyla pompa otomatik olarak çalıştırılmaktadır. Bu 
durumda tank, kolektörden aldığı ısıyla istenen sıcaklık değerinden daha fazla 
ısınmaktadır  (maksimum sıcaklığa  kadar). Tankta  çok  sıcak  su  bulunması 
durumunu  engellemek  amacıyla  İstenen  Sıcaklığa  Soğutma fonksiyonunun 
çalıştırılması gerekmektedir. Bu seçenek seçildiğinde eğer kolektörün sıcaklığı 
tankın sıcaklığından düşük ise pompa çalıştırılacak ve tank istenen sıcaklığa 
kadar soğutulacaktır.

IV.b.6) Tatil Delta Değeri
Bu fonksiyon sadece tatil modunda aktif haldedir. Bu ayar, kolektörün 

aşırı  ısınma  sıcaklığına  erişilmeden  kaç  °C  önce  pompanın  çalıştırılarak 
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kolektörün soğutulmaya başlanacağını  belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 
Pompa,  kolektörün  sıcaklığı  en  azından  5°C  miktarında  düşürüldüğünde 
deaktive edilmektedir.

IV.b.7) Tank 2 İstenen Sıcaklığı*
Bu fonksiyon sayesinde kolektör pompasının deaktive edileceği tank 2 

sıcaklık değeri belirlenmektedir.

IV.b.8) Tank 2 Maksimum Sıcaklığı*
Bu  ayar  kullanılarak  ikinci  tankın  erişebileceği  maksimum  güvenli 

sıcaklığın belirlenmesi gerekmektedir. 
Eğer kolektör alarm sıcaklığına erişirse (aşırı ısınma) tankın soğutulması 

amacıyla  pompa,  tankın  istenen  sıcaklığına  bakmaksızın  otomatik  olarak 
çalışmaya  başlar.  Pompa,  tank,  maksimum sıcaklığa erişene  kadar  ya  da 
kolektörün sıcaklığı en azında alarm histerezi değeri (Bkz: SERVİS MENÜSÜ > 
Güneş Enerjisi Kolektörü > Alarm Histerezi) kadar düşene dek çalışacaktır. 

IV.b.9) Tank 2 Histerezi*
Bu  seçenek  yardımıyla  kullanıcı  ikinci  tankın  histerez  değerini 

belirlemektedir. Tank istenen sıcaklık değerine ulaştıktan ve pompa deaktive 
edildikten sonra, tankın sıcaklığı istenen sıcaklığın histerez değeri kadar altına 
düşerse pompa tekrar aktive edilir.

IV.b.10) Çalışma Algoritması*
Bu  seçenek  aracılığıyla  kullanıcı  pompaların  çalışma  modunu 

belirlemektedir. Mevcut pompa çalışma modları aşağıda açıklanmıştır:
a) Tank  1  Önceliği:  Öncelikle  tank  1  ısıtılmaktadır  (sadece  pompa  1 

çalışır). Tank 1 istenen sıcaklığa eriştiğinde pompa 2 aktive edilir ve tank 2 
ısıtılmaya başlanır. 

b)  Paralel  Çalışma:  Pompalar  birbirinden  bağımsız  olarak  ve  kendi 
devrinde (kendi ayarlarına göre) çalışırlar ve her iki tank da aynı anda ısıtılır.
_______________________________________________
• - Bu fonksiyonlar sadece belirli bazı şemalar için geçerlidir.

IV.c) Güneş Enerjisi Kolektörü
Bu  menü  aracılığıyla  kullanıcı  güneş  enerjisi  kolektörüyle  ilgili  bütün 

parametreleri ayarlayabilmektedir.
  

IV.c.1) Aşırı Isınma Sıcaklığı
Bu,  kolektörün  maksimum  alarm  eşik  sıcaklığıdır.  Bu  sıcaklığa 

erişildiğinde pompa otomatik olarak çalıştırılır ve solar paneller soğutulur. Bu 
durumda  tanktaki  suyun  sıcaklığı  istenen  sıcaklık  değerini  aşabilmektedir. 
Pompa,  tank  maksimum  sıcaklığa erişene  kadar  (Servis  Menüsü  > 
Akümülasyon  Tankı  >  Maksimum Sıcaklık)  ya  da  kolektörün  sıcaklığı  en 
azında  alarm histerezi değeri (Servis Menüsü  > Güneş Enerjisi Kolektörü > 
Alarm Histerezi) kadar düşene dek çalışacaktır.
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IV.c.2) Minimum Ek Isıtma Sıcaklığı
Bu, kolektörün eşik sıcaklıklarından biridir. Eğer kolektörün sıcaklığı daha 

yüksekse ve minimum ek ısıtma sıcaklığına eriştiğinde hala düşüyorsa pompa 
deaktive  edilmektedir.  Eğer  kolektörün  sıcaklığı  bu  sınırın  altındaysa  ve 
artmakta ise pompa, bu sıcaklık minimum ek ısıtma sıcaklığı + histerez değeri 
(3°C) seviyesine ulaştığında pompa aktive edilir. Ek ısıtma sıcaklığı eşiği acil 
durum, manüel ve kolektör buzu eritme modlarında aktif değildir.

IV.c.3) Alarm Histerezi
Bu  seçenek  yardımıyla  kullanıcı  kolektörün  alarm  histerezi  değerini 

belirlemektedir. Tank, alarm sıcaklığına eriştikten (Aşırı Isınma Sıcaklığı) ve 
pompa çalıştırıldıktan  sonra,  pompanın  tekrar  durdurulması  için  kolektörün 
sıcaklığının  maksimum sıcaklık değerinin alarm histerezi değeri kadar altına 
inmesi gerekmektedir.  

IV.c.4) Buz Eritme Süresi
Bu  fonksiyon  aracılığıyla  kullanıcı,  kolektörün  buzlarının  eritilmesi 

modunun aktive edilmesinden sonra pompanın çalışır durumda olacağı süreyi 
belirlemektedir.

IV.c.5) Antifriz Sıcaklığı
Güneş  enerjisi  tesisatlarında  farklı  donma  noktasına  sahip  sıvılar 

kullanıldığından,  cihazda  antifriz  sıcaklığı seçeneği  bulunmaktadır.  Bu 
parametre, tesisatta bulunan sıvının donma tehlikesi olmadan sahip olacağı 
minimum  sıcaklığı  (kolektörde  ölçülen  sıcaklık)  belirlemektedir. Kolektör 
sıcaklığının  aşırı  derecede  düşmesi  halinde  (bu  parametreyle  belirlenen 
sıcaklığa kadar) pompa aktive edilir ve kolektör sıcaklığı güvenli bir değere 
erişene  kadar  kesintisiz  olarak  çalıştırılır.  Bu  parametre,  -50  ile +10°C 
arasında bir sıcaklık değeri alabilmektedir.

IV.d)Pompalar
IV.d.1) Ayarlı Devir

Bu  seçenek  sayesinde  kullanıcı  pompanın  çalışma  şeklini 
belirleyebilmektedir.  İki  farklı  seçenek bulunmaktadır:  sabit  devir  ve ayarlı 
devir.  Sabit  devirde  pompa  sürekli  ve  tam  devir  çalışmaktadır  (sistem 
tarafından  aktive  edildiğinde).  Ayarlı  devir  seçeneği  seçilmek  istenirse  bu 
parametrenin ikonunun aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

IV.d.2) Kolektör Maksimum Sıcaklığı
Bu  ayar  aracılığıyla  kullanıcı,  kolektörün  maksimum  alarm  eşiği 

sıcaklığını  ayarlamaktadır.  Bu  sıcaklığın  aşılması  halinde  pompa  zarar 
görebilir.  Bu  sıcaklık  ayarının  mevcut  kolektörün  teknik  şartnamesindeki 
parametrelere  uygun  olarak  belirlenmesi  gerekmektedir.  Glikol  yüksek 
sıcaklıklarda  jel  haline  geldiğinden  pompaya  hasar  verme  tehlikesi  vardır. 
Kolektör  maksimum  sıcaklığına  erişildiğinde  pompa  otomatik  olarak 
durdurulur (regülatör, kolektör aşırı sıcak moduna girer).
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IV.d.3) Pompa Aktivasyonu Delta Değeri
Bu fonksiyon, erişildiğinde pompanın aktive edileceği, kolektör ve tank 

arasındaki sıcaklık farkının miktarını belirlemektedir (bu, pompa aktivasyonu 
eşik değeridir).

IV.d.4) Pompa Deaktivasyonu Delta Değeri
Bu  fonksiyon,  erişildiğinde,  pompanın  deaktive  edileceği,  kolektör  ve 

tank arasındaki sıcaklık farkının miktarını belirlemektedir (tankın soğumaması 
için).

IV.d.5) Pompa Devir Katsayısı
Bu  parametre  sadece  ayarlı  devir  seçeneği  seçiliyken  aktif  haldedir. 

Pompanın  aktivasyonu  için  gerekli  şartlar  sağlandığında  pompa  ilk  olarak 
minimum  güçte  çalışmaya  başlar  (Pompa  Minimum  Gücü).  Sonrasında 
pompanın  gücü  ayarlanan  bu  katsayıya  göre  otomatik  olarak  artırılır.  Bu 
katsayı,  kolektör  ve  tank  arasındaki  kaç  derecelik  sıcaklık  farkı  artışı  için 
pompanın devrinin %10 oranında artırılacağını belirlemektedir.

IV.d.6) Tesisat Örnekleme Aktivasyonu Eşiği
Bu  fonksiyon  tesisat  örnekleme  aktivasyonu  eşiğinin  belirlenmesine 

olanak  vermektedir.  Bu,  örnekleme  fonksiyonunu  aktive  eden  minimum 
sıcaklıktır (kolektör sıcaklığı).

IV.d.7) Pompa Minimum Gücü
Bu parametre sadece ayarlı devir seçeneği seçiliyken aktif haldedir. Bu 

ayar aracılığıyla pompanın hangi güçle çalışmaya başlayacağı belirlenmelidir. 

IV.d.8) Pompa Maksimum Gücü
Bu parametre sadece ayarlı devir seçeneği seçiliyken aktif haldedir. Bu 

ayar  aracılığıyla  pompanın  maksimum  devir  yüzde  oranının  belirlenmesi 
gerekmektedir. 

IV.d.9) Bekleme Modu*
T2 maksimum ısıtma süresi  sonunda bekleme moduna geçilir  (pompa 

kapatılır)  ve  böylece  sıcaklığın  stabilizasyonu  sağlanır. Bu  aralık  sırasında 
birinci tankın sıcaklığı azalırsa yönlendirme valfi akış yönünü değiştirir. Aksi 
takdirde T2 maksimum ısıtma süresi – bekleme modu döngüsü tekrarlanır.

IV.d.10) T2 Maksimum Isıtma Süresi*
Bu  parametre,  akış  ikinci  tanka  yönlendirildikten  sonra  (kolektörün 

sıcaklığı  birinci  tankı  istenen  sıcaklığa  eriştiremeyecek  kadar  düşük olduğu 
halde) ikinci tankın en fazla ne kadar süre ısıtılacağını belirlemektedir (akışın 
ilk tanka aktarılması için gerekli şartlar sağlanmadan önce). 

IV.d.11) Pompa 2 Deaktivasyonu Delta Değeri*
Bu  fonksiyon,  erişildiğinde  pompanın  deaktive  edileceği,  kolektör  ile 

ikinci tank arasındaki sıcaklık farkını belirlemektedir (tankın soğumaması için).
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IV.d.12) Pompa 2 Aktivasyonu Delta Değeri*
Bu fonksiyon, erişildiğinde pompanın aktive edileceği, kolektör ile ikinci 

tank arasındaki sıcaklık farkını belirlemektedir (bu, pompanın aktivasyon eşik 
değeridir).
_______________________________________________
• - Bu fonksiyonlar sadece belirli bazı şemalar için geçerlidir.

IV.d.13) Tesisat Örnekleme
Bu  fonksiyon  tesisat  örnekleme  işlemini  başlatıp  sonlandırmak  için 

kullanılmaktadır.  Tesisat örnekleme, kolektör pompasının kısa bir süreliğine 
aktive edilmesi suretiyle (pompanın normalde kapalı durumda iken) sıcaklık 
okuma  değerlerinin  güncelleştirilmesi  işlemidir.  Örnekleme,  kolektörün 
sıcaklığı  en  azından  3°C  arttığında  pompayı  kısa  bir  süreliğine  aktive 
etmektedir.

IV.e) Çevresel Cihazlar
Kullanıcının sisteme ek cihazlar monte etme ve bu cihazları  ayarlama 

olanağı bulunmaktadır. Ek cihaz bulunmaması halinde Yok (kapat) pozisyonu 
seçilmelidir. Aşağıda, sisteme bağlanması mümkün çevresel cihazlar ve bütün 
tesisat şemalarıyla uyumlu çalışabilen bağlantı örnekleri gösterilmiştir.

IV.e.1) Devridaim Pompası
Bu cihaz seçildikten sonra pompanın aktif olduğu saatlerde baz alarak 

çalışacağı  çalışma  süresi ve  bekleme  süresi ayarlarının  yapılması 
gerekmektedir.  Sonrasında  pompanın  hangi  saatler  arasında  aktif  olacağı 

belirlenmelidir.  Bunun  için  “Başlangıç  Saati”  ve  “Bitiş  Saati”  parametreleri 
ayarlanmalıdır. Başlangıç ve bitiş saatleri aynı olursa cihaz sürekli bir şekilde 
çalışacaktır. 
Devridaim pompasına ayrıca ek bir sıcaklık sensörü monte edilebilmektedir. 
Böylece pompanın aktivasyonu ve deaktivasyonu ayrıca pompanın sıcaklığına 
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da bağımlı hale getirilmiş olur. Bu durumda şu ek ayar parametreleri aktif hale 
geleceklerdir:  Aktivasyon  Eşiği (eğer  sıcaklık  artarak  bu  değere  ulaşırsa 
pompa aktive  edilir),  Deaktivasyon  Eşiği (eğer  sıcaklık  bu  değere  düşerse 
pompa  deaktive  edilir)  ve  histerez  (devridaim  pompasının  tekrar  aktive 
edilmesi için sıcaklığın kaç derece düşmesi gerektiğini belirleyen değer). 

IV.e.2) Pelet Yakıcı Kalorifer Kazanının Tutuşturulması
Bu seçenek kullanılarak pelet  yakıcı  kalorifer  kazanının tutuşturulması 

için gönderilebilen voltajsız kontak sinyali ayarlanabilmektedir. Kullanıcı altına 
inildiğinde  regülatörün  kalorifer  kazanına  tutuşturma  sinyali  göndermesini 
istediği  aktivasyon  delta  değerini  girer  (tankın  istenen  sıcaklığı  ile  o  anki 
sıcaklığı  arasındaki  fark).  Sonrasında  bu  fonksiyonun  aktif  olacağı  zaman 
aralığı girilir (“başlangıç saati” ve “bitiş saati” parametreleri girilerek). İşlemin 
son etabı,  kalorifer  kazanının tutuşturulmasını  tetikleyecek sinyalin “kontak 
açık” mı yoksa “kontak kapalı” mı olacağının belirlenmesidir.

IV.e.3) Elektrikli Isıtıcı
Elektrikli  ısıtıcı  tankı ısıtmak için kullanılmaktadır. Çalışma prensibi bir 

önceki  sistemle  aynıdır  ancak  elektrikli  ısıtıcının  montajında  ayrıca  ek  bir 
kontak  kullanılması  gerekmektedir.  Kullanıcı  altına  inildiğinde  regülatörün 
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elektrikli ısıtıcıyı aktive etmesini istediği aktivasyon delta değerini girer (tankın 
istenen  sıcaklığı  ile  o  anki  sıcaklığı  arasındaki  fark).  Sonrasında  bu 
fonksiyonun aktif olacağı zaman aralığı girilir (“başlangıç saati” ve “bitiş saati” 
parametreleri girilerek).

IV.e.4) Sıcak Kullanım Suyu Pompasıyla Soğutma
Bu  çevresel  cihaz  belirli  saat  aralıklarından  ziyade  sürekli  çalışan  bir 

cihazdır.  Cihazın çalışabilmesi  için 4.  sensöre ihtiyaç vardır  (sıcak kullanım 
suyu dış tankına monte edilir). Bu fonksiyon bütün sensörlerin kullanıldığı bir 
tesisat tipinde kullanılamaz. Sistemin çalışması için ayrıca tank sensörüne de 
ihtiyaç vardır (tankta iki sensör bulunuyorsa, üst kısımdaki sensör kullanılır). 

Yukarıdaki  şartlar  sağlandığı  takdirde  aşağıdaki  durumda  bu  çevresel 
cihaz aktive edilir (kontak kapatılır): 

➔ Tank  sıcaklığı  yükselerek  tank  maksimum  sıcaklığından  “Soğutma 
aktivasyonu  delta  değeri”  çıkarıldığında  ortaya  çıkan  sıcaklık  değerini 
aştığı  an  başlayarak  tank  sıcaklığının  inerek  tank  maksimum 
sıcaklığından “Soğutma deaktivasyonu delta değeri” çıkarıldığında ortaya 
çıkan sıcaklık değerinin altına indiği ana kadar çalışır (her iki parametre 
menüden ayarlanmaktadır).

➔ Cihazın  çalışabilmesi  için  tank  sıcaklığının  sıcak  kullanım  suyunun 
sıcaklığından  daha  yüksek  olması  gerekir.  Burada  3  derecelik  sabit 
histerez uygulanır. 

IV.e.5) Kontak Pompayla Paralel (Değil)
Bu ayar, voltajsız kontağın çalışma şeklini belirlemektedir. Eğer “Kontak 

Pompayla  Paralel”  ikonu seçili  ise  pompa çalışırken  voltajsız  kontak  kapalı 
olacaktır (ek cihazlar da çalışacaktır). Aksi durumda (eğer ikon seçili değil ise) 
pompa her aktive edildiğinde kontak açılacaktır.

IV.f) Enerji Hesabı
Aşağıdaki değerler doğru bir şekilde girilirse elde edilen enerji miktarı da 

doğru bir şekilde hesaplanabilir. 

IV.f.1) Debi
 Buraya pompadan bir saatte akan glikol miktarı girilmelidir. 

IV.f.2) Madde Türü
Burada,  istemde kullanılan maddenin  türü belirlenir:  Etil  glikol,  propil 

glikol veya su.

IV.f.3) Glikol Çözeltisi
Buraya, suda bulunan glikol konsantrasyonu yüzde halinde girilmelidir.

IV.f.4) Kalibrasyon
Bu  fonksiyon  sayesinde  sensörler  arasındaki  sıcaklık  farkının 

kalibrasyonu yapılabilir.  Sıcaklık ölçümü, sıcaklık sensörünün monte edildiği 
yerden alınmaktadır.  Tanktan  geri  dönüş  üzerinden alınan debi  ve sıcaklık 
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ölçümlerinde  sapmalar  olma  ihtimali  bulunmaktadır.  Üretici,  bu  ayarın 
değiştirilmemesini tavsiye etmektedir.

IV.g) Klavye Sesi
Bu seçenek sayesinde dokunmatik ekranda belirli ayarlara ait düğmelere 

basıldığında çıkan sesin açılması ve kapatılması mümkündür.

IV.h) Fabrika Ayarları
Regülatör,  varsayılan  ayarları  sayesinde  çalışmaya  hazır  durumdadır. 

Ancak yine de regülatörün kullanıcının gereksinimlerine uygun hale getirilmesi 
gerekmektedir. İstenen her han bu fabrika ayarlarına geri dönülebilmektedir. 
Fabrika  ayarları  seçeneği  seçildiğinde  kontrol  biriminde  kayıtlı  bütün  şahsi 
ayarlar  kaybedilmekte,  yerlerine  cihazın  üreticisinin  belirlediği  değerler 
getirilmektedir. Bu işlem sonrasında ayarlar yine yeniden kullanıcının arzusu 
doğrultusunda değiştirilebilir.

V. Emniyet
Regülatör,  mümkün  olduğu  kadar  emniyetli  ve  arızasız  bir  şekilde 

çalışabilmesi için bir dizi güvenlik tedbiri mekanizmasına sahiptir: 
1. Tesisatta bulunan sensörlerin emniyeti:

Eğer  sensörlerden  birisi  arızalanırsa  ekranın  alt  kısmında  şu  sembol 
görüntülenir:
Hangi  sensörün  bağlantısının  kesildiğini  veya  arızalandığının  kolayca 
belirlenmesini  sağlamak  amacıyla,  arızalı  sensörün normalde  sıcaklık 
değerinin gösterildiği yerde şu ikon yanıp sönecektir:

Sensör  hatası  alarmı  modunda  sesli  alarmı  kapatmak  için  aktif  olan 
herhangi bir ikona dokunmak yeterlidir. 
2. Kolektörün aşırı ısınmaya karşı korunması:
Eğer aşırı ısınma (alarm) sıcaklığına erişilirse regülatör  aşırı ısınma moduna 
geçer ve ekranda şu simge görüntülenir:       Kolektörün soğutulması amacıyla 
pompa  çalışmaya  başlar  ve  tank  maksimum  sıcaklığına ulaşılıncaya  veya 
kolektörün sıcaklığı  alarm histerezi değeri  (Bkz:  SERVİS MENÜSÜ  > Güneş 
Enerjisi Kolektörü > Alarm Histerezi) miktarı kadar düşünceye dek çalışmaya 
devam eder. Sistemde iki tank bulunması halinde her iki tank da aşırı ısınan 
kolektörün soğutulması amacıyla kullanılır (Seçilen çalışma algoritmasına bağlı 
olarak, aynı anda veya sırayla).
3.   Isı depo tankının korunması:  
Kolektörün aşırı ısınması halinde her tank önceden ayarlanan tank maksimum 
sıcaklığına kadar güvenle ısıtılabilir. Bu maksimum sıcaklığa erişildikten sonra 
söz  konusu  tankın  pompası  durdurulur  (yönlendirme  vanalı  çift  tanklı 
sistemlerde akış ikinci tanka yönlendirilir).  
3. Sigorta:
Tesisatı emniyet altına almak amacıyla, regülatörün yapısında bir adet boru 
tipi eriyen iletkenli sigorta WT 3.15A bulunmaktadır.
DİKKAT: Daha  yüksek  değerli  sigorta  kullanmayınız.  Amper  değeri  daha 
yüksek bir sigorta kullanılması halinde regülatör hasar görebilir. 
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VII. Bakım
ST-460 model  kontrol  biriminin  kablolarının  teknik  durumunun  sezon 
öncesinde ve sezon sırasında kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kontrol 
biriminin montaj bağlantıları kontrol edilmeli, toz ve kirden arındırılmalıdır.

Kontrol Birimi ST- 460 Teknik Bilgiler

Besleme gerilimi 230V/50Hz +/- %10

Sıcaklık ayar aralığı 8oC :  90oC

Güç tüketimi max. 6W

Kolektör sensörünün ısıya dayanıklılığı -40oC : 180oC (anlık olarak 200oC)

Tank sensörünün ısıya dayanıklılığı -25oC : 90oC 

Ölçüm hassasiyeti 1oC

Çevre sıcaklığı 5oC :  50oC

Her çıkıştaki yük 1A

Sigorta 3,15A

VIII. Montaj
DİKKAT: Cihazın montajı gerekli yetki ve izinleri bulunan bir elektrikçi tarafından  
yapılmalıdır!  Montaj  sırasında cihaza elektrik  vermeyiniz  (cihazın fişinin elektrik  
şebekesine takılı olmadığından emin olunuz)!
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Kablo Bağlantıları
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PARAMETRE Fabrika Ayarları Ayarlanabilir Aralık

AKÜMÜLASYON TANKI

İstenen Sıcaklık 65 0 C 40 - 85

Maksimum Sıcaklık 90 0 C 60 – 90

Minimum Sıcaklık 8 0 C 3 – 50

Tank Histerezi 2 0 C 1 – 20

İstenen Sıcaklığa Soğutma Evet Evet, Hayır

Valf Histerezi (1) 5 0 C 2 – 30

Tank 2 İstenen Sıcaklığı (2) 65 0 C 30 – 85

Tank 2 Maksimum Sıcaklığı (2) 90 0 C 50 – 90

Tank 2 Histerezi (2) 2 0 C 1 – 20

Çalışma Algoritması (3) Tank 1 Öncelikli Tank 1 Öncelikli/Paralel Çalışma

GÜNEŞ ENERJİSİ KOLEKTÖRÜ

Aşırı Isınma Sıcaklığı 110 0 C 100 – 200

Minimum Ek Isıtma Sıcaklığı 25 0 C 80 – 50

Alarm Histerezi 5 0 C 1 – 20

Buz Eritme Süresi 5 dakika 5 – 60

Antifriz Sıcaklığı - 30 0 C  - 50 – 10

Tatil Delta Değeri 40 0 C 5 – 50

POMPALAR

Pompa Devri Ayarlı Devir Sabit/Ayarlı Devir

Maksimum Sıcaklık 130 0 C 100 – 200

Pompa Aktivasyonu Delta Değeri 8 0 C 2 – 30

Pompa Deaktivasyonu Delta Değeri 5 0 C 0 – 7

Pompa Devir Katsayısı 3 1 – 10

Tesisat Örnekleme Aktivasyonu Eşiği 30 0 C 10 – 90

T2 Maksimum Isıtma Süresi (4) 30 0 C 5 – 60

Bekleme Modu (4) 5 0 C 3 – 10

Pompa 2 Aktivasyonu Delta Değeri (5) 8 0 C 1 – 30

Pompa 2 Deaktivasyonu Delta Değeri (5) 5 0 C 0 – 7

TESİSAT SEÇENEKLERİ

Ek Isıtma Aktivasyonu Delta Değeri (6) 20 0 C 5 – 50

Enerji Aktarma (6) Evet Evet/Hayır

Enerji Aktarma Eşiği (7) 60 0 C 20 – 90

Enerji Aktarma Histerezi (7) 5 0 C 3 – 30

Pompa – Enerji Aktarma (8) Evet Evet/Hayır

Ek Isıtmanın Deaktivasyonu (8) 55 0 C 0 – 80

Aktivasyon Delta Değeri (9) 4 0 C 3 – 30

Deaktivasyon Delta Değeri (9) 2 0 C 1 – 10
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ÇEVRESEL CİHAZLAR

Devridaim Pompası

Çalışma Süresi 30 dakika 1 – 240

Bekleme Süresi 15 dakika 0 – 240

S4 Kullanımı Hayır Evet/Hayır

Aktivasyon Eşiği 0 0 C 0 – 120

Deaktivasyon Eşiği 40 0 C 0 – 120

Histerez 2 0 C 1 – 10

Pelet Yakıcı Kalorifer Kazanı Tutuşturma

Aktivasyon Delta Değeri 30 0 C 1 – 50

Aktivasyon Sinyali 1 0 / 1

Elektrikli Isıtıcı

Aktivasyon Delta Değeri 30 0 C 1 – 50

GSM Modülü Hayır Evet/Hayır

İnternet Modülü Hayır Evet/Hayır

SERVİS MENÜSÜ

PIN Kodu 538 Xxx

Alarm Sinyali Evet Evet/Hayır

(1) Bu ayar sadece şu şemalar için geçerlidir: 2, 5, 8.
(2) Bu ayar sadece şu şemalar için geçerlidir: 5, 6, 7, 8.
(3) Bu ayar sadece şu şemalar için geçerlidir: 6, 7.
(4) Bu ayar sadece şu şemalar için geçerlidir: 2, 5, 6, 8.
(5) Bu ayar sadece şu şemalar için geçerlidir: 3, 6, 7.
(6) Bu ayar sadece şu şema için geçerlidir: 4.
(7) Bu ayar sadece şu şemalar için geçerlidir: 4, 10.
(8) Bu ayar sadece şu şema için geçerlidir: 9.
(9) Bu ayar sadece şu şema için geçerlidir: 10.
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Doğal  çevrenin korunması  bizim için  çok önemli  bir  husustur.  Elektrikli  cihazlar  üretiyor 
olmamız,  bu  cihazların  ve  parçalarının  doğaya  zarar  verilmeden  geri  dönüştürülmesi 
konusuna önem vermemizi  gerektirmektedir.  Bu nedenle şirketimiz  Genel  Çevre Koruma 
Müfettişliği  kurumunda kayıtlıdır  ve  bir  sicil  numarasına  sahiptir.  Ürün  üzerinde  görülen 
yukarıdaki sembol, ürünün normal çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Geri 
dönüştürülebilen  atıklar  sayesinde  doğal  çevremizi  korumamız  mümkündür.  Bu  konuda 
kullanıcıya  düşen  görev,  kullanım  süresi  dolmuş  cihazı  belirli  bir  elektronik  cihaz  geri 
dönüşüm noktasına teslim etmektir.
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