
Cihaz kullanım parametreleri: 

Cihazda bulunan tuşlardan  PRG tuşuna birkere basılarak 
Sp1: Röle1 için set değeri girilir. 
Sp2:Röle 2 için set değeri girilir. 

Cihazda bulunan tuşlardan PRG tuşuna 2sn basılı tutularak menüye giriş yapılır. 

Ana  menü parametreleri 

Inp :  input ayarları yapılır. 
RLY1: röle 1 ayarları yapılmaktadır. 
RLY2: röle 2 ayarları yapılmaktadır. 
TAR1: timer1 ayarları yapılmaktadır. 
TAR2: timer 2 ayarları yapılmaktadır. 
CONN: haberleşme ayarları yapılmaktadır. 
CODE: fabrika ayarları yapılmaktadır gerekmediği takdirde girilmemelidir. 

menüler arasında geçiş YUKARI-AŞAĞI  tuşu ile yapılmaktadır,menülere giriş  yine PRG tuşu ile 
yapılır menü değeri  YUKARI veya AŞAĞI tuşu ile yapılmaktadır.Menülerden çıkış EXIT tuşu ile 
yapılmaktadır. 

Menü içerikleri ve açıklamaları: 

INP: 
dp: ekranda gösterilecek nokta sayısını belirler. 
SCL: giriş birimi için alt skala girilecek kısımdır.Karbondioksit için 0 
SCH:giriş birimi için üst skala girilecek kısımdır.Karbondioksit için 5000 
DF: dijital filtredir girişteki değişim oranını değiştirir. 
OFFS: ofset değeridir.Giriş değerine kalibrasyon girme amaçlı kullanılmaktadır. 

RLY1-RLY2 
HST: histerisiz değeridir set değerine verilecek olan histerisiz kısım buradan belirlenir. 
BANDL:band çalışma durumunda alt sınırı belirler. 
BANDH:band çalışma durumunda üstsınırı belirler. 
SPL: band çalışmada alt set değeridir. 
SPH:band çalışmada üst set değeridir. 
R-DR:röle yönlendirme komutur:

1:ısıtma 
2:soğutma 
3:band on 
4:band of 
5:pıd ısıtma 
6:pıd soğutma 
7:timer 

ERR: girişte hata oluştuğunda rölenin yönlendirmesini belirler 



1:röle kapatılır 
2:röle açık kalır 
3:röle son değere göre çalışır 
4:manual  

Pıd kontrol aktif olmadığından dolayı diğer parametreler aktif değildir. 

TAR1-TAR2: 
T-SL:timer modu seçilir

1:ring sayım yapılır verilen sürede on ve off konumuna geçer. 
2:verilen süreden sonra röle kapanır. 
3:verilen süreden sonra röle açılır. 

HAON:timer için on kalma süresi  saat olarak. 
MION:timer için on kalma süresi dakika olarak 
SCON: timer için on kalma süresi saniye olarak. 
HAOF:timer için off kalma süresi saat olarak. 
MION:timer için off kalma süresi dakika olarak. 
SCON:timer için off kalma süresi saniye olarak. 

CONN: 
ADDR: haberleşme için adres seçimi yapılır. 
BDRT:haberleşme için hız seçimi yapılır. 

0:1200 
1:2400  
2:4800 
3:9600 
4:14400 
5:19200 
6:28800 
7:38400 
8:56000 
9:57600 
10:115200 

DTAF:dataformat seçim yapılmaktadır. 
0:8N1 
1:8ODD1 
2:8EVEN1 
3:8N2 

RDLY:haberleşmede gecikme süresi seçilmektedir. 

CODE: 
cihazın fabrika ayarlarının yapıldığı kısımdır. 
gerekmediği takdirde girilmemelidir. 


