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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 veya kişisel bir bilgisayar bağlantısıyla yapılabilir. Sistem parametrelerinin
tanımlanması için “E3122 Mühendislik Kılavuzu”na bakınız.

ANA İŞLEMLER

E3122 panelinin kullanımı Türkçe menüleri sayesinde çok kolaydır.

Gösterge
E3122, her biri 16 harflik iki satırlı ışıklı likit-kristal göstergeye sahiptir. Herhangi bir tuşa basıldığı
takdirde gösterge daha iyi bir görüş sağlamak için otomatik olarak aydınlanır. Uzunca bir süre bir tuşa
basılmazsa gösterge ışığı söner.

Tuş Takımı
Tuş takımında rakam tuşlarına ek olarak dört adet yön tuşu (yukarı , aşağı, sağa, sola) ve iki kumanda
tuşu bulunur:

Tuşlar İşlevi

0 ...... 9 Rakam tuşları. Menüleri seçmek ve ayarları değiştirmek
için kullanılır.

İmleçi bir harf sola hareket ettirir.

İmleçi bir harf sağa hareket ettirir.

Göstergeyi ya da imleçi bir satır yukarı kaydırır

Göstergeyi ya da imleçi bir satır aşağı kaydırır

KABUL kumanda tuşu.

GERİ kumanda tuşu. Bir önceki menüye geri döner.
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İmleç
Göstergede değiştirebileceğiniz bir ayar varsa, değiştirebileceğiniz hanelerden biri yanıp sönüyor
olacaktır. Buna imleç denir.

İmleçin üzerinde bulunduğu rakamı sayı tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz. Ya da ok tuşlarıyla
imleçi sağa, sola, yukarı ya da aşağı taşıyarak değişiklik yapmak istediğiniz hanenin üzerine
getirebilirsiniz.

Başlangıç Ekranı
Normalde ekranda iki ana duyar elemanın ölçtüğü değerler dönüşümlü olarak görünür.

Sıcaklık Nem Ontrol E 3122
G1= 16.2 ºC G4= 62.0 %Rh

Bu, başlangıç ekranıdır. Uzunca bir süre hiçbir tuşa basılmazsa sistem kendiliğinden bu ekrana döner.
İşlem yaparken eğer başlangıç ekranına geri dönülmek istenirse  tuşuna üstüste birkaç kere basmak
yeterlidir.

Ana Menü
E3122, size bir dizi seçenek sunup bunlardan birini seçmenizi bekleyerek istediğiniz işleve kolayca
ulaşmanızı sağlar. Bu seçenekler kolay kullanım için “menüler” altında gruplanmıştır.

Başlangıç ekranında  tuşuna basarak ana menüye ulaşabilirsiniz.

Ana menü beş seçenekten oluşur. Göstergede
aynı anda sadece iki seçeneği görebilirsiniz.

 ve  tuşları ile göstergeyi
kaydırarak diğer seçenekleri
tarayabilirsiniz.

İstediğiniz seçeneğin önündeki rakama ait tuşa basarak o işleve ulaşabilirsiniz. Aynı işlemi istediğiniz
seçeneğe ulaşana kadar alt menülerde de tekrarlayınız. Yanlış bir yere girdiğiniz takdirde  tuşuna
basarak bir önceki menüye geri dönebilirsiniz.

1.Ayarlar
2.Giriş/Çıkış
3.Senaryolar
4.Gir/ÇıkSabitle
5.Tanımlar
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Menü Yapısı
Genel menü yapısı aşağıda gösterilmiştir. Her seçenek ilerideki sayfalarda ayrıntılı olarak
açıklanmıştır. “Tanımlar” menüsü “E3122 Mühendislik Kılavuzu”  isimli yayınımızda ayrıntılı olarak
açıklanmıştır.

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

Sıcaklık
Ayar:   20.0°C

Temel G1=  20.2
Ayar  G5=  20.0
Kask. G3=  16.4!
Denk. G2=  -2.1

Çıkış 1=  12%
Çıkış 4= DUR

G5=   16.5°C  !
G3= Donma

1.Sıcaklık
2.Nem

1.Girişler
2.Çıkışlar
3.HesapDeğerleri

HesapAyar= 21.0
İki. Ayar= 16.8
KontrolSiny= 32%

I5=   20.0°C
Sabitle? Evet

“E3122 Mühendislik
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1.Sıcaklık
2.Nem

Ontrol    E3122
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AYAR DEĞERLERİ

Bu menüde sisteme bağlı temel duyar elemanların ayar değerleri değiştirilebilir.

Ayarlar Menüsüne Ulaşım
Aşağıdaki işlem sırasını izleyerek ayarlar menüsüne ulaşabilirsiniz.

Ana menüde  tuşuna basıldığında kontrol senaryosunun seçileceği liste ekrana gelir. Eğer sadece
bir senaryo kullanılıyor ise bu menü atlanarak kullanılan senaryonun ayar değeri ekrana gelecektir.

Kontrol senaryoları listesinde ekrana senaryoların açıklayıcı isimleri gelir. Yukarıda “Sıcaklık” ve
“Nem” örnek olarak verilmiştir. Bu isimler sistem devreye alınırken yetkili servis tarafından
tanımlanmaktadır.

 veya  tuşlarına basarak istediğiniz senaryoyu seçebilirsiniz.

Ayarlama
Değiştirebileceğiniz bir ayar ekrana geldiğinde imleç gözükecektir.

Ayarı değiştirmek için,
•  ve  tuşlarıyla imleçi değiştirmek istediğiniz rakamın üzerine getirin,
• yeni değeri tuşlayın,
•  tuşuna basarak kaydı hafızaya aktarın.

Artı/eksi işaretini değiştirmek için imleci işaretin üzerine getirin ve herhangi bir rakam tuşuna basın.

Değişikliği kaydetmeden iptal için  tuşuna basın.

Menüden çıkmak için de  tuşuna basın.

Önemli
Sistemde Ayar değerini değiştirmek için panel dışı bir potansiyometre kullanılıyorsa, uzaktan
ayarlanan bu değer panel üzerinde ayarlanan değere eklenecektir. Eğer uzaktan kumanda tüm ayar
aralığını kaplayacak şekilde tanımlandıysa (örneğin 0...30ºC) E3122 üzerindeki ayar sıfır olarak
girilmelidir. Eğer uzaktan kumanda nisbi kontrol yapacak şekilde tanımlandıysa (ör. -3ºC...+3ºC)
E3122 üzerindeki ayar ortalama değere tanımlanmalıdır (ör. 20ºC).

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

Sıcaklık
Ayar:    20.0°C

1.Sıcaklık
2.Nem

Ontrol    E3122

1

Nem
Ayar:    50.0%Rh

1

2

Başlangıç
Ekranı

Kontrol Senaryosu
Seçimi

Ana Menü
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GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN İZLENMESİ

Bu menüde panele bağlı tüm giriş ve çıkış noktalarında o andaki durumu izlenebilir. Giriş ve çıkışlar
panel üzerinde numaralarıyla çağrıldığı için panele bağlı noktaların bir listesi takibi kolaylaştıracaktır.
Bu liste montajı yapan teknik servis tarafından bu kitapçığın sonundaki Ek-A bölümüne yazılmış
olmalıdır.

Giriş / Çıkışlar Menüsüne Ulaşım
Aşağıdaki işlem sırasını izleyerek giriş çıkışları izleme menüsüne ulaşabilirsiniz.

Kullanım
Ana menüde  tuşuna basıldığında giriş ve çıkışların izlenebileceği liste ekrana gelir. İstenen noktayı
seçmek için,

• İmleci ok tuşlarına basarak istenen satırın başına getirin. Rakam tuşlarından herhangi birine
basarak G (Giriş) ve Ç (Çıkış) arasında seçim yapın,

• İmleci giriş veya çıkış numarasının üzerine getirerek izlenmesi istenen giriş veya çıkışın
numarasını tuşlayın.

Değişiklik yapıldığı anda yeni seçilen noktanın o andaki değeri ekrana gelir. Bu ekran sürekli
tazelenmektedir. Giriş veya çıkış değerlerinde bir değişiklik olduğu anda bu ekranda görülecektir.

Analog girişler uygun mühendislik birimleri, analog çıkışlar yüzde değeri olarak gösterilir. Dijital giriş ve
çıkışlar bağlı oldukları cihazların durum adlarıyla gösterilir.

Ünlem işareti o noktanın sabitlenmiş olduğunu gösterir. Sabitlenmiş değerler güncelleştirilmez.
Noktaların sabitlenmesiyle ilgili bilgiler için sayfa 8’e bakınız.

Kontrol paneli en son izlediğiniz iki noktayı hatırlayıp, menüye bir dahaki girişinizde bu noktaları
ekrana getirecektir.

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

G5=   16.5°C  !
Ç3= ÇALIŞ

Ontrol    E3122

2
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KONTROL SENARYOLARININ İZLENMESİ

Bu menüde her bir kontrol senaryosuyla ilgili değerleri izleyebilirsiniz.

Kontrol Senaryoları Menüsüne Ulaşım
Aşağıdaki işlem sırasını izleyerek kontrol senaryolarını izleme menüsüne ulaşabilirsiniz.

Ana menüde  tuşuna basıldığında kontrol senaryosunun seçileceği liste ekrana gelir. Eğer sadece
bir senaryo kullanılıyor ise bu menü atlanarak bir sonraki menü ekrana gelecektir.

Kontrol senaryoları listesinde ekrana senaryoların açıklayıcı isimleri gelir. Yukarıda “Sıcaklık” ve
“Nem” örnek olarak verilmiştir. Bu isimler sistem devreye alınırken yetkili servis tarafından
tanımlanmaktadır.

 veya  tuşlarına basarak istediğiniz senaryoyu seçebilirsiniz.

Değer Seçimi
Kontrol senaryoları ile ilgili değerler üç başlık altında toplanmıştır. Üç gruptan birini rakam tuşlarını
kullanarak seçiniz.

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

Temel G1=  20.2
Ayar  G5=  20.0
Kask. G3=  16.4!
Denk. G2=  -2.1

Çıkış 1=  12%
Çıkış 4=CLOSED

1.Sıcaklık
2.Nem

 -Sıcaklık   -
1.Girişler
2.Çıkışlar
3.HesapDeğerleri

HesapAyar= 21.0
İki. Ayar= 16.8
KontrolSiny= 32%

Ontrol    E3122

1

3

2

3

Değer Seçimi

Kontrol Senaryosu
Seçimi

Başlangıç
Ekranı

1
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Girişler
Seçilmiş olan kontrol senaryosuna bağlı duyar elemanların o andaki değerleri ekrana gelir.

Temel : Temel duyar elemanın o anda ölçtüğü değer ekrana gelir. Kontrol paneli bu değeri ayar
değerinde sabit tutmaya çalışmaktadır.

Ayar : Ayar potansiyometresinin o andaki değeri ekrana gelir. Bu satır sadece harici ayar
potansiyometresi bağlı panellerde kullanılır.

Denkleş : Denkleştirme duyar elemanının o andaki değeri ekrana gelir. Sadece yaz veya kış
denkleştirme işlevinin tanımlandığı senaryolarda kullanılır.

Limit : Limit duyar elemanının o anki değeri ekrana gelir. Sadece limit işlevinin tanımlandığı
senaryolarda kullanılır.

Kaskad : Kaskad duyar elemanının o anki değeri ekrana gelir. Sadece kaskad işlevinin tanımlandığı
senaryolarda kullanılır.

Ünlem işareti o noktanın sabitlenmiş olduğunu gösterir. Sabitlenmiş değerler güncelleştirilmez.
Noktaların sabitlenmesiyle ilgili bilgiler için sayfa 8’e bakınız.

Çıkışlar
Seçilmiş olan kontrol senaryosuna bağlı çıkışların andaki değerleri ekrana gelir.

Analog çıkışlar yüzde değeri olarak gösterilir. Dijital çıkışlar bağlı oldukları cihazların durum adlarıyla
gösterilir.

Ünlem işareti o noktanın sabitlenmiş olduğunu gösterir. Sabitlenmiş değerler güncelleştirilmez.
Noktaların sabitlenmesiyle ilgili bilgiler için sayfa 8’e bakınız.

Hesaplanan Değerler
Bu menüde panel tarafından hesaplanmış otomatik kontrol işlevlerinde kullanılan bazı değerler
izlenebilir.

HesapAyar : Hesaplara göre düzeltilmiş ayar değeri. Kullanıcı tarafından girilmiş olan ayar
değerinden farklı olabilir ;

(i)  Uzaktan kumanda amaçlı bir ayar potansiyometresi bağlandığında, bu değer panelin üzerindeki
ayar değerine eklenir. Örneğin panel üzerindeki ayar değeri 20ºC’ye ayarlanmışken kullanıcı
potansiyometreden +/- 3 derecelik bir sapma sağlıyabilir.

(ii)  Denkleştirme işlevi tanımlandıysa panel, denkleştirme duyar elemanının değerine göre kaydırma
yapacaktır.

Bu satırda, yapılan hesaplar sonucu temel duyar eleman için belirlenen ayar değeri ekrana gelir.

İki.Ayar : Bu satır sadece kaskad işlevinin tanımlandığı panellerde geçerlidir. Kaskad işlevi, temel
duyar elemanın değerine göre ikinci bir duyar eleman (kaskad girişi) için ayar değeri belirler. Bu
satırda kaskad girişi için hesaplanan ayar  noktası ekrana gelir.

KontrolSiny. :Her senaryo için bir adet kontrol sinyali hesaplanır. Bu değer %0 ile 100
arasındadır.
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GİRİŞ ve ÇIKIŞLARIN SABİTLENMESİ

Test amaçlı olarak veya duyar elemanların arızası durumunda giriş ve/veya çıkışların sabitlenmesi
istenebilir.

Herhangi bir girişin sabitlenmesi durumunda panel, o duyar elemanların durumuna bakmaksızın
kullanıcının girdiği sabit değeri kullanır. Çıkışların sabitlenmesinde ise panel, kontrol senaryolarında
hesaplanan değerlere bakmaksızın çıkışı kullanıcının girdiği sabit değerde tutar.

Giriş ve çıkışlar panel üzerinde numaralarıyla çağrıldığı için panele bağlı noktaların bir listesi takibi
kolaylaştıracaktır. Bu liste montajı yapan teknik servis tarafından bu kitapçığın sonundaki Ek-A
bölümüne yazılmış olmalıdır.

Ünlem işareti o noktanın sabitlendiğini gösterir.

Sabitleme Menüsüne Ulaşım
Aşağıdaki işlem sırasını izleyerek sabitleme menüsüne ulaşabilirsiniz.

Kullanım
İlk satırda seçili olan nokta ve o andaki değeri görülecektir. İstenen noktayı seçmek için,

• İmleci ok tuşlarına basarak satırın başına getirin. Rakam tuşlarından herhangi birine basarak G
(Giriş) ve Ç (Çıkış) arasında seçim yapın,

• İmleci giriş veya çıkış numarasının üzerine getirerek istenen numarayı tuşlayın.

Değişiklik yapıldığı anda yeni seçilen noktanın o andaki değeri ekrana gelir. Ünlem işareti o noktanın
sabitlendiğini gösterir.

Bir noktayı sabitlemek veya çözmek için  tuşuna basınız.

• Eğer seçili nokta önceden sabitlenmişse ekrana “Çöz? Hayır” mesajı gelir. Rakam tuşlarıyla Evet
Hayır arasında seçim yapıp  tuşuyla değişikliği kaydedin

• Seçili nokta sabitlenmiş değilse ekrana “Değer?:” mesaji gelir. Bu noktayı sabitlemek istediğiniz
değeri girip  tuşuyla değişikliği kaydedin

• Kaydetmeden çıkış için   tuşuna basınız.

SİSTEM TANIMLARI

Sistem parametrelerinin tanımlandığı bu menü sadece yetkili servisler tarafından kullanılmalıdır. Giriş
için şifre istenen bu menü “E3122 Mühendislik Kılavuzu”nda açıklanmıştır.

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

G5=   20.0°C !
Çöz? Evet

Ontrol    E3122

4



KP0037A9

EK A:

1) GİRİŞ TANIMLARI
ANALOG 1 2 3 4 5 6 7 8 DİJİTAL
İsim İsim
Tip Tip
Birim AçıkDevre
Ekle KısaDevre
0 - 2 V
10 V

2) ÇIKIŞLAR
ANALOG 1 2 3 4 5 6 7 8 DİJİTAL
İsim İsim
Tip Tip
0%-100% Enerjili

Enerjisiz
3) KONTROL SENARYOLARI

İsim
Tip (Normal / Kaskad)
Temel Giriş
Denkleştirme Girişi

Yaz Başlangıç
Yaz Eğim
Kış Başlangıç
Kış Eğim

Limit / Kaskad Girişi
Minimum Ayar
Maksimum Ayar
Oransal Bant
İntegral Süresi

Ayar Değeri Girişi
Ayar Değeri
Oransal Bant
İntegral Süresi

4) ÇIKIŞ EŞLEMELERİ
TEMEL SENARYOLAR

ANALOG 1 2 3 4 5 6 7 8 DIGITAL
Senaryo Senaryo
Min/Max %
Kontrol Sin. Kontrol Sin.

İKİNCl SENARYOLAR
İşlemci İşlemci
Senaryo Senaryo
Min/Max %
Kontrol Sin. Kontrol Sin.

TERS ÇEVİRME KOŞULU
Koşul Koşul
Süre Süre

5) INTERLOKLAR
NO 1 2 3 4 5

Öncelik
Eğer
Olay 1
Olay 2
Olay 3
Olay 4
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TEKNİK ÖZELLİKLER
 Besleme Gerilimi .................. 24Vac ± 15
 Nominal Frekans................... 50 Hz
 Güç Tüketimi ......................... 25 VA
 Hafıza Saklama Süresi ......... Limitsiz (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


