
Yakıt Tasarruf Paneli T3001

• Geniş kullanım alanı 
• Türkçe menü yapısı ile kullanım

kolaylığı 
• Aydınlatmalı LCD gösterge 
• 2 satır x 16 karakter 
• Gelişmiş program özellikleri  
• 16-bit mikroişlemci teknolojisi 
• Sınırsız süreli bellek koruması 
• Standart Pt1000 sıcaklık sensör

girişleri 
 
Gelişmiş İşlevler 

• Otomatik eğri seçimi 
• Yavaş Start 
• Şok ısıtma ve optimum start özellikli ön

ısıtma 
• Kullanım sıcak su sterilizasyonu 
• Isıtma, kullanım sıcak suyu ve ek

program için bağımsız zaman aralıkları
ayarı 

• Tatil programı 
• Otomatik Yaz/Kış geçişi 
• Pompa ve vana egzersizi 
• Donma koruması 
• Otomatik Yaz saati/Kış saati geçişi 

Bağlantılar

Teknik özellikler
Çalışma gerilimi 220 V AC +%10-%20, 50 Hz 

Güç harcaması 16 VA 

Hafıza saklama süresi Sınırsız (Silinmez Hafıza) 

Çıkışlar 6 röle, 2A 230 VAC 

Klemensler Geçmeli tip, vidalı (maks 1.5mm² kablo) 

Duyar elemanlar Pt1000 PTC ( 0º C’de 1000 Ohm) 

Ölçüm aralığı -40...+120ºC 

Ölçüm hassasiyeti ±1 derece 

Gösterge 2 satır x 16 karakter, aydınlatmalı LCD 

Tuş takımı Membran tipi, 16 tuş 

Boyutlar (mm)
Ağırlık 

144 x 140 x 96 
350 gr 

Montaj 
Pano içi boşluk kesidi 

Standart 35 mm ray veya pano montaj 
138 mm x 92 mm 

Koruma standardı EN 60529’a göre IP30 

Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı 
Göreli nem 

0..50 ºC 
-25..+75 ºC 
% 0..90 rh, yoğuşmasız 

Özellikler
T3001 yakıt tasarruf paneli, binalarda merkezi ısıtma sistemlerinin en verimli şekilde
kontrol etmek üzere geliştirilmiştir. Türkçe menü yapısı sayesinde kullanımı çok
kolaydır. 
T3001, radyatörlü ve yerden ısıtmalı sistemlerde iki kademeli brülör, 3 ya da 4 yollu
karışım vanası, sirkülasyon pompası, kullanım sıcak su pompası ve şönt pompaya
kumanda edebilir. 
T3001 bina sistemleri için yeterli giriş çıkış kapasitesi yanısıra çok sayıda gelişmiş
yazılım özelliğine sahiptir. Otomatik eğri seçimi işlevi sayesinde, T3001 binanızın ısıl
şartlarına en uygun ısıtma eğrisini otomatik olarak bulur. Ön ısıtma programı, binanın
istenilen saatte konfor sıcaklığına ulaşmasını, konfor saatlerinden belirli bir süre önce
şok ısıtma yaparak sağlar. Oda sıcaklık duyar elemanı kullanılan sistemlerde şok
ısıtma süresi oda sıcaklığına göre binanıza uygun olarak düzenlenir (Optimum start) .
Oda duyar elemanının bulunmadığı sistemlerde şok ısıtma süresi dış hava sıcaklığına
bağlı olarak hesaplanır. Şok ısıtma öncesinde gerçekleşen Yavaş start işlevi, kalorifer
borularındaki ısıl genleşmeden kaynaklanan gürültüleri en aza indirir.
Haftalık sterilizasyon programı sayesinde kullanım sıcak suyu sisteminde oluşabilecek
mikrop ve bakteri üremeleri engellenir. T3001; ısıtma devresi, kullanım sıcak suyu ve ek
programa ayrı ayrı zaman programı yapılması imkanı tanır. Tatil programı, sistemin
tatilden dönüş gününe kadar kapalı kalmasını sağlar. Otomatik yaz/kış geçişi işlevi, gün
ağırlıklı dış hava sıcaklığı kullanıcının belirlediği ayar değerini geçtiği taktirde ıstma
sistemini kapatır. 
Vana ve pompa egzersiz programı, ısıtma dönemi dışında vana ve pompaları haftada
bir çalıştırarak sıkışmalarını önler. Donma koruması tüm sistemi donma tehlikesine
karşı izler ve gerekli önlemleri alır. 
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