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Giriş

E100 Sıcaklık Kontrol Paneli, bir dizi parametre ayarına dayanan basit konfigürasyon
olanağıyla, çok geniş bir yelpazede kapsamlı otomatik kontrol çözümleri sunmaktadır.
Bu  dokümanda E100 panelinin  temel  işlevleri  ve  parametre  ayarları  ile  ilgili  bilgiler
yeralmaktadır.
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E100 Mühendislik Kılavuzu

Giriş ve Çıkışlar
Sıcaklık girişleri E100 kontrol panelinde 3 adet sıcaklık duyar elemanı girişi bulunmaktadır. Bunlardan

yalnızca T1 girişinin kullanılması zorunludur.
• T1 Temel Sıcaklık: T1 girişine kontrol altında tutulmak istenilen temel sıcaklık duyar

elemanı  bağlanmaktadır.  İşlevsel  olarak  bağlanması  zorunlu  tek  giriş  budur.
Uygulanabilecek  tüm  otomatik  kontrol  senaryolarının  son  amacı,  bu  girişe  bağlı
sıcaklığı istenilen seviyede sabit tutmaktır.

• T2  İkincil  Sıcaklık:  T2  girişinin  iki  işlevi  olabilir.  Alt  sınır  işlevini  yerine  getirdiği
uygulamalarda, panel T2 sıcaklığının ayarlanan minimum değerin altına düşmemesi
için  gerektiği  durumlarda  kontrolü  bu  duyar  elemana  devreder.
Kaskad kontrol uygulamalarında ise iki aşamalı bir kontrol senaryosu söz konusudur.
Birinci aşamada T1 sıcaklığının istenen değerden sapmasına bağlı olarak T2 için bir
ayar  değeri  hesaplanır.  İkinci  aşamada ise  T2  girişinde  bu  hesaplanan  sıcaklığı
sağlayacak şekilde çıkışlar konumlandırılır.

• T3 Dış  Hava Sıcaklığı: T3 girişine bağlanan dış hava duyar elemanının iki önemli
işlevi olabilir:
• Karışım havalı santrallerde damperlerin yaz ve kış mevsimlerinde çalışmaları

farklıdır. Kış aylarında soğutma gerektiğinde taze hava damperi açılır (dışarısı
soğuk-dönüş havası sıcak). Yazın sıcak günlerinde ise soğutma gerektiğinde taze
hava damperinin olabildiğince kapatılması gereklidir (dışarısı sıcak-dönüş havası
serin). E100 paneli T1 girişinden okuduğu dönüş havası sıcaklığı ile T3 girişinden
okuduğu dış hava sıcaklığını karşılaştırarak doğru çalışma şekline karar verebilir.

• Bunun dışında ayar değerinin, dış hava sıcaklığına bağlı olarak değişmesinin
istendiği uygulamalar vardır. E100 paneli dış hava sıcaklığına bağlı olarak yaz ya
da kış dış hava denkleştirme işlevlerini yerine getirebilmektedir.

Kontak girişleri E100 panelinde ayrıca gerilimsiz kontak bağlanabilen iki adet giriş bulunur. Bu girişler
kullanılmamaları durumunda mutlaka köprülenmelidir.
• X1 Sistem Durum Girişi: E100 paneli X1girişini açık devre görürse çıkışlarında bağlı

tüm  damper  ve  vana  motorlarını  kapalı  konumda  tutmaktadır.
Klima santrali  uygulamalarında bu girişe gidiş  fanının çalışma durumuna bağlı  bir
gerilimsiz kontak bağlanmaktadır.

• X2 Donma Termostatı Girişi: Bu giriş ısıtma bataryasının donmaya karşı korunması
işlevini sağlar. Donma termostatına bağlı, normalde kapalı bir gerilimsiz kontak bu
girişe bağlanabilir. E100 paneli bu girişi açık devre gördüğü anda Y1 çıkışına bağlı
vanayı sonuna kadar açmakta, diğer çıkışlardaki vana ve damper motorlarını ise tam
kapamaktadır.

Çıkışlar Üç  çıkışın  her  biri  birer  oransal  damper  ya  da  vana  motoru  sürecek  şekilde
düşünülmüştür.  Çıkış  sinyallerinin aktif  çalışma aralığı  2..10 Volttur ve çalışma yönü
parametre ayarlarından değiştirilebilir.
Üç çıkış çoğu durumda serbestçe herhangi bir son kumanda cihazı için kullanılabilirse
de aşağıdaki iki noktaya dikkat edilmelidir:
Donma  koruma  girişinin  alarm  konumuna  geçmesi  durumunda  Y1  çıkışı  tam  açık
konuma geçmektedir. Dolayısıyla donma korumasının yapıldığı ısıtma bataryasına ait
vana motoru mutlaka Y1 çıkışına bağlanmalıdır.
Karışım hücreli santrallerde damper motorları mutlaka Y2 çıkışına bağlanmalıdır.  Bu
çıkış, hem minimum pozisyon sınırlaması sağlamakta hem de dönüş havası-dış hava
sıcaklık karşılaştırmasına bağlı olarak otomatik yön değişimi işlevini sağlamaktadır.
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Parametreler

Genel E100 panelinin, uygulamaya özel  olarak konfigürasyonu ve ayarları  yapılmalıdır.  Bu
işlem  bir  dizi  parametrenin  ayarlanması  ile  yapılır.  Aşağıdaki  özet  tablodan  sonra
Kontrol İşlevleri bölümünde tüm parametreler ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Ayarlama yöntemi Parametre ayarlarını değiştirebilmek için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:
• (+) ve (-) tuşlarını birlikte bir süre için basılı tutun. Göstergede “P01” ifdesi görülür.
• (+) ve (-) tuşlarını kullanarak istediğiniz parametre numarasına ulaşın. Göstergede

“P01” ile “P29” arası gezinme imkanı vardır.
• (SET)  tuşuna  bastığınızda  seçmiş  olduğunuz  parametrenin  değerini  göstergede

göreceksiniz.
• (+) ve (-) tuşlarını kullanarak bu değeri değiştirebilirsiniz.
• Yaptığınız  değişikliği  kaydetmek  için  (SET)  tuşuna  basın.

Kaydetmeden eski değere dönmek isterseniz (C) tuşuna basın.
• Başka parametrelerin değerini değiştirmek için madde 2-5 arasını tekrarlayın.
• İşlemi tamamlamak için (C) tuşuna basarak normal çalışmaya dönün.
Uzun bir süre hiç bir tuşa basılmazsa panel kendiliğinden normal çalışmaya döner.

Parametre listesi
No Açıklama

Fabrika
Ayarı

Ayar
Aralığı Adım

P1 Temel ayar 20 °C 0..100 0.1

P2 Kullanıcı ayar aralığı ±5 K 0..20 1

P3 Denkleştirme başlangıcı 25 °C 0..40 0.5

P4 Kış denkleştirme oranı 0 K - 5...+ 5 0.1

P5 Yaz denkleştirme oranı 0 K - 5...+ 5 0.1

P6 Kaskad seçeneği (0=kaskad) 0 0/1 -

P7 Temel döngü oransal bant 3 K 1..24 0.1

P8 Temel döngü integral süresi 300 sn. 0..1020 5

P9 Alt limit değeri 14 °C 0..20 0.5

P10 Üst limit değeri 34 °C 20..100 0.5

P11 İkincil döngü oransal bant 18 K 1..24 0.5

P12 İkincil döngü integral süresi 150 sn. 0..1020 5

P13 Minimum damper konumu 20 % 0..50 1

P14 Taze hava/dönüş karşılaştırma 0 dk. 0..20 1

P15 Y1 çıkışının %0 olduğu nokta % 33 0..100 1

P16 Y1 çıkışının %100 olduğu nokta % 0 0..100 1

P17 Y2 çıkışının %0 olduğu nokta % 34 0..100 1

P18 Y2 çıkışının %100 olduğu nokta % 66 0..100 1

P19 Y3 çıkışının %0 olduğu nokta % 67 0..100 1

P20 Y3 çıkışının %100 olduğu nokta % 100 0..100 1

P21 Y1 çalışma yönü 0 0/1 -

P22 Y2 çalışma yönü 0 0/1 -

P23 Y3 çalışma yönü 0 0/1 -

P24 T1 ince ayar 0 K - 5...+ 5 0.1

P25 T2 ince ayar 0 K - 5...+ 5 0.1

P26 T3 ince ayar 0 K - 5...+ 5 0.1

P27
P28
P29

Bu ayarları değiştirmeyin !
2
8
X

1..16
1..16

- 5...+ 5

1
1

0.1
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Kontrol işlevleri
Temel ayar parametreleri (P1-P2) Temel sıcaklık ayarı değeri P1 parametresi ile belirlenir.

Kullanıcı,  ön  potansiyometre  ile  bu  temel  ayar  değerini  P2  ile  belirlenen  sınırlar
dahilinde kaydırabilir. Örneğin P1=20°C ve P2=5K ise ön potansiyometre 15°C ile 25°C
arasında ayar imkanı sağlar. Kullanıcının potansiyometre ile belirlediği yeni ayar değeri
göstergede CP1 konumundan izlenebilir.
Bu ayar ayrıca denkleştirme işlevi tarafından da ilave bir kaydırmaya uğrayabilir. CP1
konumundan izlenen aktif ayar sıcaklığı, tüm bu kaydırmalardan sonra ulaşılan sonuç
ayar değeridir.

Denkleştirme ayarları (P3-P5) Denkleştirme başlangıç noktasını P3 parametresi belirler.
Dışhava  P3  ile  belirlenen  sıcaklığın  altında  ise  kış  denkleştirmesi  devrededir.  Dış
havanın bu sıcaklığın altına düştüğü her derece için temel ayar değeri P4 oranında
arttırılır.
Dışhava P3 ile belirlenen sıcaklığın üzerinde ise yaz denkleştirmesi devrededir.  Dış
havanın bu sıcaklığın üzerine çıktığı  her derece için temel ayar değeri  P5 oranında
arttırılır.
Genel  olarak  yaz  ya  da  kış  denkleştirme  işlevlerinden  yalnızca  birinin  kullanılması
uygundur. P4 ya da P5 parametresinin sıfıra ayarlanması ile ilgili  denkleştirme işlevi
devre dışı bırakılmış olur. Olağandışı bazı ihtiyaçlar için P4 ve P5 parametrelerine eksi
değer girilerek tersi işlev de elde edilebilir.

Kaskad kontrol seçeneği
(P6)

Kaskad  kontrol  işlevi  kullanılacaksa  P6  değeri  sıfıra,  aksi  takdirde  ise  1’e
ayarlanmalıdır.
Normal çalışmada (P6=1) çıkış konumları, doğrudan T1 girişinden ölçülen sıcaklığına
bağlı olarak belirlenmektedir. T2’den ölçülen sıcaklığın alt limit değerine yaklaşmadığı
sürece kontrole hiç bir etkisi yoktur.
Kaskad  türü  kontrolde  ise  (P6=0)  iki  aşamalı  bir  kontrol  senaryosu  sözkonusudur.
Birinci aşamada T1 sıcaklığının istenen değerden sapmasına bağlı olarak T2 için bir
ayar  değeri  hesaplanır.  İkinci  aşamada  ise  T2  girişinde  bu  hesaplanan  sıcaklığı
sağlayacak şekilde çıkışlar konumlandırılır.
En yaygın uygulamada T1 girişine dönüş havası sıcaklığı, T2 girişine de gidiş havası
sıcaklığı bağlanmaktadır. Kaskad kontrol, dönüşte istediğimiz sıcaklığı elde etmek için
gidişten ne sıcaklıkta hava üflenmesi gerektiğini hesaplar ve vana/damper motorlarını
gidiş kanalında bu hesapladığı sıcaklığı sağlayacak şekilde konumlandırır.
Gidiş  sıcaklığı  (T2)  için  hesaplanan  ayar  sıcaklığı  göstergenin  CP2  konumunda
izlenebilmektedir.

Kaskad kontrol ayarları ( P7-P10) Dönüş havası sıcaklığının P7 aralığında değişimi, gidiş havası ayar değerinin P9..P10
aralığında değişmesine yol açar. Bu değişim tipik ayar değerleriyle yanda grafik olarak
gösterilmiştir.
İntegral  işlevini  ayarlayan  P8  parametresinin  etkisi  zamana bağlı  olduğu için  grafik
gösterimde  yer  almamaktadır.  İntegral  işlevi  iptal  edilmek  istenirse  P8  sıfıra
ayarlanmalıdır.
Gidiş havası sıcaklığı ayar değeri hiç bir şartta P9 ve P10’un belirlediği sınırlar dışına
çıkmaz.  Bu  sayede  gidiş  havası  sıcaklığında  bir  sınırlama  işlevi  de  oluşturulmuş
olmaktadır.

İkincil oransal bant / integral süresi
(P11-P12)

Kaskad kontrol uygulamasında vana ve damper motorları, gidiş kanalında hesaplanan
sıcaklığı  sabit  tutmak  üzere  konumlandırılır.  Gidiş  sıcaklığına (T2)  bağlı  yapılan  bu
konumlandırmada P11 oransal bandı ile P12 integral süresi kullanılır.
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Potansiyometre
Konumu

P1

Ayar
Değeri
(CP1)

2xP2

Dış Hava
Sıcaklığı (T3)

P1

P5

P3

Ayar Değeri
(CP1)

P4

T1
Sıcaklığı

14°C
(P9)

34°C
(P10)

CP1

 T2 Ayar
Değeri
(CP2)

2 K
(P7)
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Doğrudan dönüş havası kontrolü
(P7-P8)

P6 parametresi 1’e ayarlanmışsa kaskad kontrol devre dışıdır.  Bu durumda vana ve
damper motorları, dönüş kanalında istenen sıcaklığı sabit tutmak üzere konumlandırılır.
Dönüş  sıcaklığına (T1)  bağlı  yapılan bu konumlandırmada P7 oransal  bandı  ile  P8
integral süresi kullanılır.

Alt sınır kontrolü

(P9-P12)

Kaskad kontrol işlevi kullanılmadığı (yani çıkışların doğrudan dönüş  sıcaklığına bağlı
çalıştığı) uygulamalarda da gidiş sıcaklığını (T2) sınırlamak mümkündür. Bu durumda
gidiş  sıcaklığı  için alt  sınır  değerini  P9 parametresi  belirler.  P10 parametresi  ise bu
uygulamada kullanılmamaktadır.
Panel, gidiş sıcaklığının P9 ile belirlenen alt sınır değerinin altına düşmesini önlemek
için  P11  oransal  bantı  ve  P12  integral  süresine  bağlı  ikinci  bir  kontrol  döngüsü
çalıştırmaktadır. Gidiş sıcaklığına bağlı bu ikincil döngünün ısıtma ihtiyacı daha yüksek
çıkarsa çıkış konumlandırması için bu döngü görevi devralır.

Oransal bant /  integral süresi
(P7-P8 / P11-P12)

Genel kural olarak
• P7-P8 parametreleri dönüş sıcaklığı (T1) üzerinde,
• P11-P12 parametreleri ise gidiş sıcaklığı (T2) üzerinde etkilidir.
Buna karşın kaskad kontrol işlevi seçilip seçilmediğine bağlı olarak bu parametrelerin
görevleri farklı olabilir.
• Kaskad  Kontrol:  P7-P8  parametreleri,  gidiş  havası  ayar  sıcaklığının

hesaplanmasında kullanılmaktadır. P11-P12 parametreleri ise gidiş sıcaklığına bağlı
olarak çıkışların konumlandırılmasında kullanılır.

• Doğrudan  dönüş  havası  kontrolü:  P7-P8  parametreleri,  dönüş  havası  sıcaklığını
istenen  değerde  sabit  tutmak  için  çıkışları  konumlandırmakta  kullanılır.  P11-P12
parametreleri ile gidiş sıcaklığını P9 değerinin altına düşürmeyecek şekilde ikinci bir
kontrol uygulanır. Çıkışlara en çok ısıtma ihtiyacı duyan döngü kumanda eder.

Çıkış konumlandırmaları
(P15-P20)

Panelin  üç  çıkışı,  sıralı  olarak  ve  birbirleriyle  çakışmadan  kumanda  alacak  şekilde
ayarlanmalıdır.  Her  bir  çıkışın  aktif  çalışma  aralığı,  oransal  bantın  yüzdesi  olarak
belirlenmektedir.
Her bir çıkışın çalışma aralığı, kendine ait iki parametre vasıtasıyla ayarlanmaktadır. Bu
iki parametreden ilki dip noktayı, yani çıkışın minimum değerini alacağı noktayı belirler.
İkincisi ise üst noktayı, yani çıkışın maksimum değerini alacağı noktayı belirler.
Her iki nokta da oransal bantın yüzdesi olarak belirlenmektedir (bkz. grafik).
Dip noktanın, üst noktaya oranla daha yüksek verilmesi sayesinde ters çalışma elde
edilebilmektedir (grafikteki örnekte Y1 çıkışı bu şekilde ayarlanmıştır).

Mınımum damper konumu
(P13)

Normal  çalışma  sırasında  panel  Y2  çıkışının,  P13  ile  belirlenen  değerin  altına
düşmesine izin vermez (bkz. yukarıdaki grafik) . Bu işlev, mahale sürekli minimum bir
miktar taze hava sağlanmasını garanti eder.
Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
• Damper kontrolü her zaman için Y2 çıkışına bağlanmalıdır.
• Y2  çıkışına  damper  değil  de  vana  motoru  bağlıysa  P13  parametresi  sıfıra

ayarlanmalıdır.
Taze hava/dönüş karşılaştırma

(P14)
Karışım havalı santrallerde damperlerin yaz ve kış mevsimlerinde çalışmaları farklıdır.
Kış  aylarında soğutma gerektiğinde  taze  hava  damperi  açılır  (dışarısı  soğuk-dönüş
havası sıcak). Yazın sıcak günlerinde ise soğutma gerektiğinde taze hava damperinin
olabildiğince kapatılması gereklidir (dışarısı sıcak-dönüş havası serin). 
Bu  ayrımı  yapabilmek  için  panel  sürekli  olarak  dış  hava  ile  dönüş  havasını
karşılaştırmaktadır.  Dış  hava  sıcaklığının  P14  ile  belirlenen  süre  boyunca  dönüş
havasından yüksek kalması durumunda damper fonksiyonu tersine çevrilmektedir. 

Çıkış tanımları
(P21-P23)

P21-P23 parametreleri üç çıkış için ayrı ayrı olmak üzere çalışma yönünü belirler. 
Çalışma Parametre Değeri %0 (Kapalı) %100 (Açık)

Düz 0 2 V 10 V

Ters 1 10 V 2 V

Giriş ince ayarları
(P24-P26)

Her sıcaklık girişi (T1..T3) için ayrı ayrı olmak üzere bir kaydırma değeri tanımlamak
mümkündür. Kablo dirençleri  ve hissedici  eleman toleranslarından kaynaklanan ufak
ölçüm hataları bu şekilde giderilebilir.
Bu  ayarlara  verilecek  eksi  değerler  E100  panelinin  o  oranda  düşük  bir  sıcaklık
okumasını, artı değerler ise yüksek bir sıcaklık okumasını sağlar.
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Test
Test E100 paneli, test amaçlı olarak giriş ve çıkışların istenilen değerlerde sabitlenmesine

imkan vermektedir.
Girişlerin sabitlenmesi, parametre ayarları ile tanımlanmış kontrol senaryosunun farklı
sıcaklık kombinasyonlarında simüle edilerek beklenen çıkışları verip vermediğini kontrol
etmek için kullanılabilir.
Çıkışların sabitlenmesi ise vana ve damper motorlarının işlevsel kontrolü için kullanılır.
Bu sayede cihaz ya da kablajdaki hataları kolaylıkla tespit etmek mümkündür.
Sabitlenmiş olan giriş ya da çıkışlara ait LED lambalar seyrek olarak çakmak suretiyle
bu olağandışı duruma ait bir uyarı sağlarlar.

İstisna Donma koruması  devreye  girdiği  anda  Y1  çıkışı  %100 konumuna ulaşmaktadır.  Bu
koruma işlevi,  sözkonusu çıkış  başka bir değere sabitlenmiş  bile olsa devreye girer.
Donma koruması devredeyken Y1 çıkışı sabitlenemez.

Sabitleme yöntemi Herhangi  bir  giriş  ya  da çıkışı  istediğiniz  değere  sabitlemek için  aşağıdaki  yöntemi
izleyiniz:
• (+) ve (-) tuşlarını kullanarak sabitlemek istediğiniz değişkeni göstergeye getiriniz.
• (SET) tuşunu bir süre için basılı tutun. Göstergedeki değer yanıp sönmeye başlar ve

en sağ hanesi “F” harfine dönüşür (örneğin “20F”)
• (+) ve (-) tuşlarını kullanarak istediğiniz değere ayarlayın.
• Giriş ya da çıkışı bu değerde sabit bırakmak için (SET) tuşuna basın.

Elektrik bağlantıları
E100 sıcaklık kontrol panelinin klemensdizilimi yukarıda gösterildiği  gibidir. Örnek bir
klima santraline ait pano içi bağlantı şeması ise ekte verilmiştir. Bu şemayla ilgili bazı
öneriler ve notlar aşağıdadır:
• 9  numaralı  klemens,  hem  beslemenin  hem  de  tüm  giriş/çıkışların  ortak  ucudur.

Duyar  elemanların  ortaklaması  muhakkak  beslemeden  bağımsız  ayrı  bir  kablo
olarak  9  numaralı  klemense  girilmelidir.  Yani  besleme  ile  duyar  elemanların
ortaklaması bu klemens üzerinde yapılacaktır. 9 numaralı klemense fiziki olarak iki
kablo girmek zorundadır.

• Donma  koruma  işlevi  kullanılmıyorsa  7  numaralı  klemens  ortak  hatta
köprülenmelidir.

• Sistem durum (on/off) kontak bilgisi sağlanamıyorsa 8 numaralı klemens ortak hatta
köprülenmelidir.

• Kullanılmayan duyar eleman girişleri ve çıkışlar boş bırakılabilir.
• Şemada  hem  on/off  hem  de  oransal  damper  motorlarına  çıkış  görülmektedir.

Kullanılmayan kısım silinmelidir. On/off tip damper motoru 220 VAC yay geri dönüşlü
olarak çizilmiştir. Bu damper motoru 24VAC beslemeli ya da yay geri dönüşsüz tip
olacaksa çizim düzeltilmelidir.
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E100 Mühendislik Kılavuzu

Örnek sistem çözümleri #1 : Mahal sıcaklığı kontrolü

T1

T2DT

+ -

T3

E100

MAHAL

Y3Y1

Y2

X2 X1

Örnek parametre değerleri

• Not 3: Dış hava denkleştirme:

P1 Temel ayar 20 °C

P2 Kullanıcı ayar aralığı ±5 K

P3 Denkleştirme başlangıcı 25 °C

P4 Kış denkleştirme oranı 0 K

P5 Yaz denkleştirme oranı 1 K (Dış hava duyar elemanı yoksa 0), Not 3

P6 Kaskad
Limit

0
1

Gidiş havası duyar elemanı kullanılmıyorsa
KASKAD fonksiyonu seçilmemelidir.

P7 Temel döngü oransal bant 3 K
(Dönüş)

P8 Temel döngü integral süresi 300 sn.

P9 Alt limit değeri 14 °C
(Gidiş)

P10 Üst limit değeri 30 °C

P11 İkincil döngü oransal bant 18 K
(Gidiş)

P12 İkincil döngü integral süresi 150 sn.

P13 Minimum damper konumu 20 %

P14 Taze hava/dönüş
karşılaştırma

4 dk. (Dış hava duyar elemanı yoksa 0)

Isıtma
+Karışım
Damperi

+Soğutma

Isıtma
+Karışım
Damperi

Isıtma
+Soğutma

Yalnız
Isıtma

P15 Y1 dip noktası 33 49 49 100

P16 Y1 üst noktası 0 0 0 0

P17 Y2 dip noktası 34 51 - -

P18 Y2 üst noktası 66 100 - -

P19 Y3 dip noktası 67 - 51 -

P20 Y3 üst noktası 100 - 100 -

P21 Y1 çalışma yönü 0 (Isıtıcı vana 2 voltta kapalı yerine açık ise 1)

P22 Y2 çalışma yönü 0 (Damper 2 voltta kapalı yerine açık ise 1)

P23 Y3 çalışma yönü 0 (Soğutucu vana 2 voltta kapalı açık ise 1)
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E100 Mühendislik Kılavuzu

Örnek sistem çözümleri #2 : Taze hava klima santrali

T1DT

+ -

E100

MAHAL

T3 X1

Y3Y1

X2

Örnek parametre değerleri

• Not 3 : Dış hava denkleştirme:

P1 Temel ayar 13 °C Dış hava duyar elemanı bağlanmadıysa
19°C, Not 1

P2 Kullanıcı ayar aralığı ±0 K

P3 Denkleştirme başlangıcı 30 °C

P4 Kış denkleştirme oranı 0.5 K Dış hava duyar elemanı bağlanmadıysa 0 K

P5 Yaz denkleştirme oranı 0 K

P6 Kaskad/Limit 1

P7 Temel döngü oransal bant 12 K
(Gidiş)

P8 Temel döngü integral süresi 150 sn.

P9 Alt limit değeri 14 °C
(Bu değerlerin önemi yok)

P10 Üst limit değeri 30 °C

P11 İkincil döngü oransal bant 18 K
(Bu değerlerin önemi yok)

P12 İkincil döngü integral süresi 150 sn.

P13 Minimum damper konumu 20 %
(Bu değerlerin önemi yok)

P14 Taze hava/dönüş karşılaştırma 4 dk.

Isıtma+ Soğutma Yalnız Isıtma

P15 Y1 dip noktası 49 100

P16 Y1 üst noktası 0 0

P17 Y2 dip noktası
(Bu değerlerin önemi yok)

P18 Y2 üst noktası

P19 Y3 dip noktası 51 -

P20 Y3 üst noktası 100 -

P21 Y1 çalışma yönü 0 (Isıtıcı vana 2 voltta kapalı yerine açık
ise 1)

P22 Y2 çalışma yönü 0 (Damper 2 voltta kapalı yerine açık ise
1)

P23 Y3 çalışma yönü 0 (Soğutucu vana 2 voltta kapalı açık ise
1)

• Not 1: Bu uygulamada P1, gidişin alt limit değeridir. Dış havaya bağlı olarak ayar
noktası bu değerin üzerine çıkar. Bu nedenle dış hava duyar elemanı bağlı değilse
P1’den sabit üfleme sıcaklığı ayar değeri verilmelidir.
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E100 Mühendislik Kılavuzu

Örnek sistem çözümleri #3 : Mahal sıcaklığı kontrolü

T1

E100

Y3

X1T3

Örnek parametre değerleri

• Not 2 : Dış hava denkleştirme:

Dış Hava
Sıcaklığı (T3)

20°C
(P1)

2
(P4)

20°C
(P3)

Gidiş Suyu
Ayar Değeri
(CP1)

P1 Temel ayar 20 °C Dış hava duyar elemanı yoksa 60°C

P2 Kullanıcı ayar aralığı ±0 K

P3 Denkleştirme başlangıcı 20 °C

P4 Kış denkleştirme oranı 2 K Dış hava duyar elemanı yoksa 0 K

P5 Yaz denkleştirme oranı 0 K

P6 Kaskad/Limit 1

P7 Temel döngü oransal bant 12 K
(Gidiş)

P8 Temel döngü integral süresi 150 sn.

P9 Alt limit değeri 14 °C
(Bu değerlerin önemi yok)

P10 Üst limit değeri 30 °C

P11 İkincil döngü oransal bant 18 K
(Bu değerlerin önemi yok)

P12 İkincil döngü integral süresi 150 sn.

P13 Minimum damper konumu  0 %

P14 Taze hava/dönüş karşılaştırma  0 dk.

P15 Y1 dip noktası ...
(Bu değerlerin önemi yok)

P16 Y1 üst noktası ...

P17 Y2 dip noktası ...
(Bu değerlerin önemi yok)

P18 Y2 üst noktası ...

P19 Y3 dip noktası % 100

P20 Y3 üst noktası % 0

P21 Y1 çalışma yönü ... (Bu değerin önemi yok)

P22 Y2 çalışma yönü ... (Bu değerin önemi yok)

P23 Y3 çalışma yönü 0 (vana 2 voltta kapalı yerine açık ise 1)

• Not 1: Dış  hava  duyar  elemanı  bağlı  değilse  P1’den  sabit  gidiş  sıcaklığı  ayar
değeri verilmelidir.
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