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GÜNEfi KOLLEKTÖRÜ KONTROL PANOSU
SOR S

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Dikkat !
Lütfen tesisat veya montaja bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz.
Kılavuzu güvenli ve el altında bulundurunuz.
Bu pano tüm mevcut CE- standartlarına uygun olarak üretilmifl ve test edilmifltir.
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1. Sembol ve K›sa Tan›mlar
Kullan›m k›lavuzunda kullan›lan grafik sembollerin aç›klamas›

Dikkat !
Bu semboller muhtemel tehlike ve hatalar› uyar›r

Dikkat ! 230 Volt!
Bu sembol yüksek  voltaj tehlikesini gösterir.

Bilgi etiketleri

Lütfen dikkatli okuyunuz !

‹letiflimsel bilgiler / karakteristik özellikler

Di¤er bilgiler ve prosedürler

Test / Kontrol

K›saltma Anlam K›saltma
SVF Kollektör S›cakl›¤›  (ºC)

K›saltma
min

SSF1

xxx

Minimum de¤er
Anlam

Boyler S›cakl›¤›  (ºC) max Maksimum de¤er

Herhangi gösterge de¤eri K Kelvin derece

h ‹flletme saatleri C Santigrad derece

dT S›cakl›k fark›

K›lavuzda bulunan k›saltmalar
Afla¤›da tan›mlar, k›saltmalar ve k›sa semboller k›lavuzun basit kullan›m›
içindir. Anlamlar› afla¤›daki tabloda verilmifltir.
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1.2 Panonun Karakteristikleri
SOR S Pano afla¤›daki özelliklere sahiptir :

• Grafik sembolleri ve 4 iflletme anahtarı ile önsezi, menu-yönetim iflletme
• Sıcaklık farkı ayarı digital ayarlanabilir de¤erler
• Solar sirkülasyon pompasının pompa hız modulasyonu&manual flalter
   kontrolu
• E¤er sensor direkt manifolda ba¤lanmayacaksa, Vakum tüplü kollektor

fonksiyonu
• Boyler doldurma için iflletme saat/metre.
• Semboller ile hata ve arızaların gösterildi¤i sürekli sistem görünteleme
• Herhangi bir uzun elektrik kesintisine karflılık, tüm ayarlanmıfl de¤erler

saklanır
• Genifl kablolama alanı

Mevcut Aksesuarlar
• S›cakl›k sensörü PT 1000

1.1 Tan›mlama ve Uygulama
SOR S Günefl Enerji Kontrol Panosu, günefl enerji sistemlerinin tam
kontrolü için etkili bir mikroifllem uygulayıcıdır. Bu pano,  güneye do¤ru
bakan termal günefl enerji sistemleri tiplerinin ço¤una uygundur.
SOR S pano, bir kollektor sırası ve bir boyler sistemleri için uygundur.
Bu panolar bireysel, ticari ve endüstriyel konutlarda kullanılır ve mutlaka
kuru yerlere monte edilmelidir. Tesisatçı  tüm gerekli ayarlamaların ve
tesisatda öncelikli uygulamaya uygunlu¤undan emin olmalıdır.
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Sembol ve K›sa Tan›mlar

1.3 Kontrol Ünitesi Modeli “SOR S”
Resimdekine benzer bir tesisat fleması için kurulum gerçeklefltirin.

SVF
SSF1
SP

Kollektör s›cakl›¤› ölçen nokta
Boylerde s›cakl›¤› ölçen nokta
Pompa

Boyler 1

SP
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2. Emniyet Talimatlar›
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Herhangi bir tesisat ba¤lantısından önce tüm ba¤lantıların elektriklerinin
ana voltajla olan iliflkisini kesin. Ana voltajın ‘’düflük voltaj terminaline
ba¤lı olmadı¤ından emin olun (Sayfa 10) Aksi halde kontrol panosu
içerisinde, sensörlerin ba¤landı¤ı noktalarda  ve sistemin di¤er parçalarında
çok ciddi hasar verecek çok tehlikeli bir voltaj oluflur.

Kurulan günefl enerjisi sistemi çok yüksek sıcaklıkları absorbe edebilir.
Bu nedenle tehlike ve yanma riski vardır.  Bu nedenle sensör ba¤lantılarına
karflı dikkatli olun.

Kontrol panosunu monte ederken 50°C üzerinde operasyonel
sıcaklıkların oluflmamasına dikkat edecek flekilde konumlandırın.

Kontrol panosu kuru bir yere kurulmalıdır.

Sistemin güvenli¤ini sa¤lamak için ‘’ SADECE MANUEL’’ fonksiyonunda
test amaçlı çalıflabilir konumuna getirebilirsiniz. Bu durumda kontrol
ünitesi üzerinde en yüksek sıcaklık fonksiyonu ve sensor fonksiyonu
gözükmeyecektir.

E¤er kontrol panosu üzerinde herhangi bir hasar görülürse bu durumda
kablo, pompa ve vanalar çalıfltırılmamalıdır.

TÜM BA⁄LANTILAR ELEKTR‹K DEVRE DIfiI ‹KEN TAMAMLANMALI.
BA⁄LANTILAR TEKN‹K YETERL‹L‹⁄E SAH‹P B‹R ELEKTR‹K TEKN‹SYEN‹
TARAFINDAN GERÇEKLEfiT‹R‹LMEL‹.
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Kontrol panosu sadece kuru ve patlama tehlikesinin olmadı¤ı bir ortama
yerlefltirilmelidir. Montaj yanıcı maddelerinin üzerine yapılmamalıdır.

3.1 Kontrol Panosunun Aç›lmas›

Kontrol panosunu herhangi bir alet ile açmayın. Ana kapa¤ı tutan
mandalların yanlara do¤ru çekilmesiyle kapak açılacaktır. Kapak açıldıktan
sonra kontrol panosunun kurulum ve kablolama ifllemini
gerçeklefltirebilirsiniz.

Kontrol panosunu çalıfltırmadan önce kontrol panosunun kapa¤ının tam
olarak yerine oturdu¤undan emin olun.
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3.2 Duvara Montaj

Montaj

Uyarı : Sürekli ürün üzerinde yapılan yeniliklerden dolayı terminal çizimi
resimdekinden farklılık gösterebilir. Bu durumda lütfen sa¤ alt köfledeki kablo
diagramını dikkate alın.

Duvara montaj için lütfen afla¤ıdaki kuralları uygulayın :

• Montaj deliklerini ekteki tabloya göre gerçeklefltirin
• Duvar ile çivinin baflı arasında 6 mm mesafe kalacak flekilde duvara vidalama
 yapın. (Sadece üst köfleler için)
• Kontrol panosunu vidalar üzerine takın. Daha sonra alt köflelere ait olan
   vidaları takın
• Tüm vidaları sıkın ve kontrol panosunu sabitleyin.

UYARI : KONROL PANOSUNUN KAPA⁄INI HASARLAMAMAK ‹Ç‹N
LÜTFEN AfiIRI DERECEDE V‹DALARI SIKMAYIN.

126 mm

118 mm

84 mm



Elektriksel Ba¤lant›

9

63   9810.0334 - Rev.00 - 18/08/2009

4. Elektriksel Ba¤lant›

Tüm elektrik kablolarının ba¤lantıları ‘’pcb’’ terminaline ba¤lantılıdır. Sa¤daki
tüm parçalar 12 V düflük voltaja uygun sensör ve akım vericileridir. Soldaki
230 V uygun yük ve pompa balantısı içindir. Afla¤ıdaki resim SOR S
panosunun terminal ba¤lantılarını göstermektedir.

Pano ile birlikte verilen ek kablo diyagramı basit bir sistem tipini
göstermektedir.

Lütfen Sayfa 6 daki emniyet önerilerinin dikkate alındı¤ından emin olunuz.
Kontrol Panosu sadece elektri¤in kesik oldu¤undan emin olundu¤u
taktirde açılmalıdır.

Ana voltaj alan› Düflük voltaj alan›

Uyarı :  Sürekli yapılan gelifltirmeler do¤rultusunda terminal ba¤lantısı
yukarıda verilen ba¤lantıya göre de¤ifliklik gösterebilir…Lütfen pano ile
verilen ek kablo diyagramını referans alınız.

PE

L

N

A1

N

Topraklama

Ana flebekeden faz

Ana flebkeden nötr

Faz - fialter ç›k›fl 1

Nötr - fialter ç›k›fl 1

T1

T2

T3

Sıcaklık- Sensor kollektor SFV

Sıcaklık-Sensor boyler SSF 1

Sıcaklık-Boyler

Sigorta

Ana flebeke Sensör alan›
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Genel ba¤lantı kuralları:
Tüm kabloların ba¤lantı uçlarının kılıflarını  3-5 cm s›yr›lmal› ve dıfl 
kılıfında yaklaflık 10 mm. ayr›lmal›d›r.
Kabloların panodan kopmalarını engellemek için uygun bir boflluk 
b›rakarak kablolar› kontrol paneline sabitlenmeli.
Kablolar kontrol panosunun arkadaki önceden açılmıfl delikten içine 
konulur. ‹htiyaca göre boflluk verin.
Tüm topraklama kabloları mutlaka  ‘’PE’’ (potansiyel toprak) iflaretli 
terminale  ba¤lanmalıdır.

4.1.  230V ba¤lantıları

230 V ba¤lantıları için afla¤ıdaki hususları takip edin:
Ana flebeke voltajı panoyu FCU soketine ba¤lı  3 Amp.lik bir sigorta ile
korumalıdır.
Panolar 230V- 50 Hz.’e uygun flebekeye ba¤lanmalıdır. Tüm pompa ve
vanalarda benzer ba¤lantıya uygun olmalıdır.
Tüm topraklama kabloları mutlaka PE iflaretli terminale ba¤lanmalıdır.
Nötr terminalleri elektriksel ba¤lantısı yapılmıfl olmalı ve de¤ifltirilmemelidir
De¤iflken çıkıflı (A1) 230 V. yakın olmalıdır.
A1 çıkıflı yakın (rotasyonlu hız=%100)  veya block-modulasyonlu çıkıfl
sinyalleri ile ‘’Pompa hız modülasyonu’’ (rotasyon hızı- %30 - % 100)
fonksiyonlarına ba¤lı ayarlara göre çalıflır.

Elektriksel Ba¤lant›
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4.2  S›cakl›k sensörlerinin ba¤lant›s›

SOR S Kontrol panosu PT 1000 tip tam platinium-sıcaklık sensörü ile
çalıflır. Sensör sayısı fonksiyonel ihtiyaca ba¤lı olarak belirlenir.

PT 1000 sıcaklık sensörlerinin Montaj/Kablolaması
Sensörleri kollektor ve boylere monte ediniz
Sıcaklık sensörleri kablo ile uzat›labilir. E¤er 15 m.ye kadar uzunluk
olacaksa 2 x 0,5 mm2 kesitli, 50 m.ye kadar mesafe olacaksa 2 x 0,75
mm2 kesitli kablo kullanınız.
Sıcaklık sensörleri sistem dizayn ve fonksiyon ihtiyaçlarına göre ba¤lanır.
Sensör kutuplar›  önemli olmayıp, terminalin her kutbuna ba¤lanabilir.
Sıcaklık sensör kabloları mutlaka 230 V ba¤lantılardan ayrı olarak
çalıfltırılmalıdır.

4.2.1  S›cakl›k sensörlerinin ba¤lant›s›
Afla¤ıdaki tabloda sensör giriflleri önerilmektedir. Gri alanlar basit sistemler
için mutlaka gereklidir. Beyaz alanlar opsiyonel ilave fonksiyonlar için
geçerlidir.

4.2.2  Afl›r› voltaj koruma modülü

SOR S kontrol panosu tüm sensör girifllerinde aflırı voltaj korumalıdır ve
herhangi bir ilave koruma ölçerine iç taraftan sensöre ba¤lantıs›na ihtiyaç
yoktur. Dıfl kollektör sensörü, aflırı voltajdan dolayı kıvılcım oluflturmas›na
karflılık ‘’ Kollektör sensör koruma kutusu’’ ile ilave olarak koruma yapılması
tavsiye edilir. Dıfl koruma elemanları kesinlikle ölçme de¤erlerinde sapma
yaratabilece¤inden ilave herhangi bir kapasitor bulundurmamalıdır.

Panoyu çalıfltırmadan önce, üst kapa¤ın kilitli oldu¤undan emin olunuz.

Kontrol panosu Pano üzerinde

Tip Tan›mlama T1

SVF

T2

SSF1

T3

1 Kollektör -
1  boyler

SOR S -
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5.2 Gösterge grafikleri

Afla¤ıdaki grafikler pano fonksiyonları ayarlanırken grafik göstergesinde
görünen sembolerdir. Ayar sırasında  veya programda fonksiyonlara ba¤lı
olarak menülere göre farklı semboller görünür.

Say› Tan›mlama

1

2

3

4

5

Açıklama/de¤er sembolleri ile grafik göstergesi

Kontrol Tuflu: Yukarı hareket

Kontrol Tuflu: Çıkıfl

Kontrol Tuflu: Afla¤ı hareket

Kontrol Tuflu: Ayar de¤iflikliklerinin ayarlanmas›

Ana menü

Gösterge de¤erleri

Belirlenmifl ölçüm noktalar›

Durum göstergesi

5. ‹flletme Göstergesi

5.1 Gösterge ve ayar kontrollerine bak›fl
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5.3 Grafik sembollerin aç›klamas›

Grafik Sembolleri Tan›mlama

Menü ‘’Info’’

Menü ‘’Programlama’’

Menü  ’’Manual iletme’’

Menü ‘’Fonksiyon ayarlama’’

‹flletme belirtileri
Ana Menü

Seçimi mümkün oldu¤unda
sembol parlayacakt›r.

Grafik Sembolleri Tan›mlama

dT

‹flletme belirtileri
Belirlenmifl De¤erler

Min

Max

°C

K

h

S›cakl›k fark›

Min. de¤er

Max. de¤er

5x7 segment gösterge,
00000 dan 99999 a kadar gösterir

S›cakl›k fark› Celsius olarak

S›cakl›k fark› Kelvin olarak

Çal›flma saatleri

Min. raporlanm›fl de¤er
belirdi¤i zaman görünür
Max. raporlanm›fl de¤er
belirdi¤i zaman görünür

Bir de¤er de¤iflti¤i zaman
parlar

Kollektör: S›cakl›k ölçme noktas›

Sistemdeki Ölçüm Noktalar›

Boyler (alt): S›cakl›k ölçme noktas›

Donmaya karflı sensör veya genel
sıcaklık ölçme noktası-T3
(sensör görüntüleme yok)

Afla¤ıdaki tablo tüm sembollerin tanımlarını göstermektedir.

Seçim esnasında aktif olan sembol parlar. Menü           butonu ile afla¤ı
do¤ru hareket eder.
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‹flletme / Gösterge

5.4 Tufl fonksiyonu

SOR S Kontrol panosu 4 buton ile çalıfltırılır. Kullanım özellikleri;
 • Tüm gösterge de¤erlerini ça¤ırır
 •  Panonun fonksiyon ayarlarını dikkate alır
Göstergede beliren grafik sembolleri sizin  menü yapısını kolay kullanmanızı
ve mevcut menü noktalarının, gösterge de¤erlerinin veya parametrelerinin
net olarak gösterilmesini sa¤lar.

Buton Fonksiyon Tan›mlama

“Yukar› bas”

“+”

Menü yukarı do¤ru hareket eder
De¤er de¤iflimi ; e¤er de¤erler kararlı bir flekilde
yükselirse, belirlenmifl de¤erlerin 1 ile arttılması

“Afla¤› bas”

“-”

Menü afla¤› do¤ru hareket ettirerek ça¤›r
De¤er de¤iflimi ; e¤er de¤erler kararlı bir flekilde
düflerse, belirlenmifl de¤erlerin 1 ile azalt›lmas›

“Sola bas”

“Ç›k›fl”

Ana menü için sola bas
Ç›k›fl menüsü
Ç›k›fl menü noktas›
Kaydetmeden de¤er de¤iflikli¤ini b›rakma

“Sa¤a bas”
“Seçim”
“Onay”

Ana menü için sa¤a bas
bir menü noktas›n›n seçilmesi
De¤iflikli¤in kaydedilmesi için de¤er
de¤iflikli¤inin onaylanmas›

Kollektör: sirkülasyon pompalar›

Belirti Durumlar›

fialter ç›k›fl› 1 aktif

Bir sistem hatas› belirtisi

fialter ç›k›fl 1 aktif durumda
iken görünür

Sistemde bir hata olufltu¤u
zaman sembol parlar

Kollektör hatt› sirk. pompas›
devrede iken sembol döner

ok? De¤er de¤ifliklikleri için
emniyet sorgusu

Girifl de¤erleri

Red edilir veya

onaylan›r
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‹flletme / Gösterge

Genleflme Tank›

5.5 Panonun ayar de¤iflikli¤ine örnek

Afla¤ıda örnekte verildi¤i gibi, operasyon menüsü bölümündeki tanımları
okudu¤unuz zaman bir ayar de¤iflikli¤i  prati¤i yapabilirsiniz. Mevcut
kol lektör sıcakl ı¤ı  ‘ ’Bi lgi ’ ’  menüsündeki konumda bafllar.

Hedef; Programlama menüsünde  ’’Boyler’’ dToff’’ parametresini 3K dan
4K ya de¤ifltirmek

Beyaz: Sembol durgun

Gri: Sembol yan›yor

Tufl Fonk. ‹flletme basamaklar›ndan
sonra grafik belirtileri

“Info” menüsünden ç›k

Tan›mlama

“Ç›k›fl”

“Sa¤ tufl”

“Ça¤›r”

“Afla¤›”

“Seçim”

“Yukar›”

“Onay”

“Onay”

“Ç›k›fl”

“Sa¤ tufl”

“Ça¤›r”

Max
65 °C

dT min
3K

dT min
3K

dT min
4K

dT min
4K

dT min
4K

60 °C 1

1

1

1

1

1

1

ok?

“Programming” menüsünü seç

“Programming” menüsünü ça¤›r,
ilk menü noktas› görünür

‘’S1 dTmin’’ noktası
görünene kadar basmaya devam et

Mevcut parametreleri seç

Parametreyi 3K dan
4K ya artt›r

Parametreyi kaydet

“Programming” menüsünden ç›k

“Info” menüsünü seç

“Info” menüsünü ça¤›r

Parametreyi konfirme et
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Panonun set ayarlarını basitlefltirmek adına gösterge fonksiyonları 4 ana
menü bafllı¤ında gruplara ayrılmıfltır.Bunlar;
 

Bilgi
 Programlama
 Manuel kullanım
 Temel ayarlamalar

Tüm bu menüler sizin günefl kollektörü sisteminiz hakkında bilgi sunar.
Her bir aktif menü göstergenin üst hattında karflılık gelen bir grafik sembolü
ile gösterilir.

6. ‹flletme Menüsü

‹flletme Menüleri

Menü Menüdeki fonksiyonlar

‹nfo Ana menü günefl koll. sisteminin otomatik ayarları içindir
Mevcut ölçüm de¤erlerinin gösterilmesi
Sistem durumunun gösterilmesi
Hata mesajlarının gösterilmesi
Çalıflma saatlerinin ve enerji kazancının(e¤er mevcutsa)
gösterilmesi

Programlama Programlanabilir de¤erlerin(parametreler) ayar ve
de¤ifliklikleri

Not:
Yapılan de¤ifliklikler sistemin fonksiyonlarını etkileyecektir

Manuel kullan›m Tüm ba¤lı pompa ve vanaların manuel ‘’aç/kapa’’ kumandası

Temel ayarlamalar Sistem fonksiyonu için temel ayarlamalar hakkında bilgi

Dikkat:
Ayar ve de¤ifliklikler mutlaka uzman bir kifli tarafından
yapılmalıdır.



6.1 Genel Aç›klama : Çal›flt›rma Menüsünün Yap›s›

Çal›flt›rma Menüsü
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Genleflme Tank›

Bu açıklama tüm menü yapısını gösterir. Sistem tipi ve gerekli fonksiyonlara
ba¤lı olarak bazı noktalar menüde de¤itirilmemifl olabilir.

Bilgi Programlama Manuel Çal›flt›rma Temel Ayarlar

Mevcut
Kollektör S›cakl›¤›

Maksimum boyler
S›cakl›¤› Pompa 1 aç›k/kapal› Kollektör Koruma

Fonksiyonu aç›k/kapal›

Minimum
Kollektör S›cakl›¤›

Boyler
dTmax (dTon)

Is›tma / So¤utma
aç›k/kapal›

Kollektör Koruma
S›cakl›¤›

Maksimum
Kollektör S›cakl›¤›

Boyler
dTmin (dToff)

Yeniden so¤utma
Fonksiyonu

Mevcut
Boyler S›cakl›¤›

Minimum
Boyler S›cakl›¤›

Maksimum
Boyler S›cakl›¤›

Ortam s›cakl›¤› ölçüm
Noktas› T3

Çal›flma Zaman›

Yeniden so¤utma
s›cakl›¤›
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Çal›flt›rma Menüsü
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6.2 Bilgi Menüsü

Bu menüde çalıflma de¤erleri ve çalıflma durumu gösterilmektedir.

Sadece kontrol panosunun belirli de¤erleri, ve bunun yan›nda ek
fonksiyonların gösterilmesi için gerekli de¤erler verilmifltir.

De¤erler yeniden ayarlanabilir olarak iflaretlenmiflse, bu de¤erler afla¤ıdaki
gibi ayarlanabilir :

Tuflla de¤er seçilir

= hay›r
Yada

= evet

OK? Sorusu Tuflla

Tuflla resetlenir

‹flaret
e.g. Aç›klama

Yeniden
Ayarlanabilirlik

75 °C Mevcut kollektör s›cakl›¤› iflareti Hay›r

min
12 °C

Minimum kollektör sıcaklı¤ı iflareti
Mevcut sıcaklı¤a ayarlanabilir

Evet

max
105 °C

Maksimum kollektör sıcaklı¤ı iflareti
Mevcut sıcaklı¤a ayarlanabilir Evet

52 °C Mevcut boyler s›cakl›¤› iflareti Hay›r

min
40 °C

Minimum boyler sıcaklı¤ı iflareti
Mevcut sıcaklı¤a ayarlanabilir

Evet

max
67 °C

Maksimum boyler sıcaklı¤ı iflareti
Mevcut sıcaklı¤a ayarlanabilir Evet

25 °C Ortam s›cakl›¤› iflareti (T3) Hay›r

Evet1234 h Boyleri yüklemek için çal›flma zaman›
0 saate ayarlanabilir

6.3 Programlama Menüsü
Tüm de¤ifltirilebilir parametreler bu menüde kontrol edilebilir, gerekliyse
de¤ifltirilebilir. Fabrika ayarları sistemin problemsiz çalıflmasını garanti
eder. ‹flaret de¤erleri kontrol panosu tipine ve ek fonksiyonlara göre
manuel olarak ayarlanmıfltır. Mevcut de¤erler tabloda gösterilmifltir :

veya
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6.4 Manuel ‹flletme Menüsü
Servis ve test ifllemleri için sistem manuel olarak çalıfltırılabilir. Bunun için
230V besleme açık veya kapalı olabilir. Manuel çalıfltırma esnasında
sistem otomatik olarak düzenlenmez. Sistemi durdurmak için ayar
bölümünden manuel çalıflma modu iptal edilmeli. Sistem yaklaflık 8 saat
sonra otomatik mod olarak ayarlanacaktır.

‹flaret
e.g. Aç›klama

Genel
Ayar

max
65 °C

Boyler:
‹zin verilen maksimum s›cakl›k

65°C

d T max
7 K

Boyler:
Çal›flmas› için ayarlanan s›cakl›k fark› (dTon)

d T min
3 K

Boyler:
Durmas› için ayarlanan s›cakl›k fark› (dTon)

De¤er
Aral›¤›

min
100

Minimum pompa h›z› modülasyonunun ayar›
100%=Devir h›z› devre d›fl›

15...95°C

7K3...40K

3K2...35K

100%30%...100%

‹flaret Aç›klama

Manuel anahtar "açık/kapalı" A1
(solar sirkülasyon pompası)

De¤er
Aral›¤›

0=off
1=on

6.5 Temel Ayarlar Menüsü
Bu menüdeki ayarlar ve de¤ifliklikler sadece yetkili servis tarafından yapılır.
Hatalı ayar yapılması durumda solar sistem ve kontrol panosu zarar
görecektir.
Temel ayar menüsündeki yanlıfll›kla yapılan de¤ifliklikleri önlemek için,
ayar de¤iflikliklerinin kaydedilmesi engellenmifltir. Menü parametrelerinin
de¤ifltirilebilmesi ancak kontrol panosu açıldıktan 1 dakika sonra menüye
giri lmesi i le gerçekleflir. Menüye girifl sa¤landıktan sonra
zaman sınırlaması olmadan de¤ifliklikler yapılabilir. Temel ayar menüsü,
menüden çıktıktan 1 dakika sonra yada kontrol panosu açıldıktan 1 dakika
sonra otomatik olarak kilitlenir.

‹flaret
Aç›klama

Genel
Ayar

De¤er
Aral›¤›Kademe/De¤er

0 - 0

1 - 120 °C

2 - 0

3 - 40 °C

Kollektör koruma fonksiyonu:
aç›k veya kapal›

0=kapal›
1=aç›k 0=kapal›

Kollektör koruma fonksiyonu aktif
durumdayken s›cakl›k 110..150°C 120 °C

0=kapal›
1=aç›k 0=kapal›

30...90°C 40 °C

Yeniden so¤utma fonksiyonu:
açık veya kapalı (kollektör koruma aktif durumda)

Kollektör koruma fonksiyonu aktif duruma
geldikten sonra, yeniden so¤utulmufl boylerin sıcaklı¤ı

Çal›flt›rma Menüsü
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7. Kontrol Panosu Fonksiyonlar›

SOR S Kontrol panosu solar sistemi düzenlemek ve kontrol etmek için
birçok fonksiyon içerir. Ayırt edici özellikleri :

• Boyler yüklemesi için kontrol fonksiyonları
• Sistemi korumak ve kontrol etmek için fonksiyonlar
• Ek fonksiyonlar

7.1 Genel Kontrol Panosu Fonksiyonları

Kontrol panosu, sistemi istenilen sıcaklık de¤erine ayarlayabilir, parametre
ve fonksiyonları ayarlanarak, boylerin istenilen sıcaklık de¤erinde, istenilen
zamanda yüklenmesi sa¤lanabilir.

Kontrol Panosu Fonksiyonlar›

7.1.1 Boyler Yüklemesi

Boylerin ayarlanmıfl maksimum sıcaklı¤ı, kollektör sıcaklı¤ından daha düflük
oldu¤u sürece pompa yüklemeye devam eder. Çalıflma ve durma dT max
(dT on) ile dT min arasında ayarlanabilir. Ancak dT, dT off  +1 K’den daha
düflük olamaz.

Menü De¤erleri

Kontrol Panosu

SOR S

“Temel Ayarlar” Programlama

Maksimum s›cakl›k

dT max (dTon)
Çal›flmas› için s›cakl›k fark›

dT min (dToff)
Durmas› için s›cakl›k fark›

-----

-----

-----
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7.2 Sistemin izlenmesi

Hata durumunda, yanıp sönen               sembolu belirir.

www.baymak.com.tr

7.1.2 Pompa Hızı Modulasyonu

E¤er pompa hızı modulasyonu aktif ise, pompa gücü kontrol panosu
tarafından, açma sıcaklık farkı “boyler” dTmax mümkün oldu¤unca sabit
tutulacak flekilde kumanda edilir. Düflük sıcaklık farklarında, pompa, dereceli
olarak daha düflük bir hızda, “Temel ayarlar” menusunde ayarlanan % min
hıza ulaflıncaya kadar çalıflır ve sıcaklık de¤erleri pompaya kapama emrini
verinceye kadar çalıflmaya devam eder. Bu fonksiyonun kullanımı sistem
verimini arttırır.

Kontrol Panosu Fonksiyonlar›

Yüklenen Boyler

Pompa Aç›k
(A1)Kapal›

Aç›k
A1

TBoyler
TKollektör

Menüde karfl›l›k gelen de¤erler

Kontrol Panosu “Temel Ayarlar” Programlama

SOR S Rotasyon h›z› min < %100.....
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7.2.2 Akıflın izlenmesi

7.2.3 Kollektör koruma fonksiyonu / yeniden so¤utma (re-cooling)

7.2.1 Sensörün izlenmesi

SOR S Günefl enerjisi kontrol panosu kollektör ve boyler arasındaki sıcaklık
farkını kontrol eder. E¤er 60K+dTmax’ın üzerinde ise, hata olarak algılanır
çünkü normal çalıflma flartlarında, pompa do¤ru çalıflırken böyle büyük
farklar oluflmaz.
Hata düzeltildikten sonra hata mesajı otomatik olarak resetlenir.

Fonksiyon “Temel ayar lar”  menüsünde açıp kapat ı labi l i r .
Solar s›v› karıflımları belirli flartlar altında yüksek sıcaklıklarda çözülebilir,
bu bakımdan e¤er mümkünse kollektör devresindeki max sıcaklık
sınırlandırılmalıdır. E¤er tüm boylerler Tmax’a kadar yüklendiyse, günefl
enerji sistemi sirkülasyon pompası kapanır. E¤er kollektör sıcaklı¤ı ayarlanan
“T kollektör max”’ı aflarsa, pompa kollektor sıcaklı¤ı 10K düflünceye kadar
çalıflır. Enerjinin bir kısmı borularda kaybedilir, kalanı boylere yüklenir,
sonuç olarak boyler ayarlanan max sıcaklı¤ının üzerine çıkar. Güvenlik
açısından boyler sıcaklı¤ı 95 ºC’ye ulafltı¤ında fonksiyon durur.

Kontrol fonksiyonları için gerekli sensörler ve ba¤lantı kabloları kısa devre
veya bozuklukları göstermek için izlenir. E¤er hatalı bir sensör ya da kurulum
yazılım tarafından kaydedilirse,         sembolu görülür. Afla¤ı yukarı kaydırarak
hatanın kayna¤ı kolaylıkla bulunabilir.

Mevcut ölçüm noktasn›n s›cakl›k sensör bozuk, aktif
enerji üretilebilirlik ölçümünde sirkulasyon hatas›

‹flaret Anlam›

Mevcut ölçüm noktas› s›cakl›k sensöründe k›sa devre¼

‹flaret Anlam›

¼Günefl enerji sistemindeki s›v› sirkulasyonunda hata

Kontrol panosu

Menüde karfl›l›k gelen de¤erler

0   -   1
1   -   120 °C
2   -   1
3   -    40 °C
       (bölüm 7.5’e bak›n›z)

“Temel Ayarlar” Programlama ‹nfo

SOR S

..... .....

+

Kontrol Panosu Fonksiyonlar›
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7.2.4 Sistem koruma fonksiyonu

Bu fonksiyon havalandırması olmayan boylerlerde kullanılmamalıdır. Yalnızca
havalandırması olan sistemlerde TMV aracılı¤ı ile sıcak kullanım suyu elde
edilebilir.
E¤er kollektör sıcaklı¤ı SSF1’in altında, 2K düflerse, yeniden so¤utma
fonksiyonu aktif hale gelir. Fazla boyler enerjisi kollektörde sirkule edilerek
kaybedilir ve sonraki yüklemede yeni enerji depolanır.
Yeniden so¤utma ayarlanm›fl max. de¤erin alt›na düfltü¤ünde durdurulur.

Yeniden so¤utma fonksiyonu yalnızca kollektör koruma fonksiyonu devrede
iken açılabilir.

Sistem koruma fonksiyonu sıcaklık “T kollektör max”(7.2.3’e bakınız) +10K’i
geçti¤inde sistemi kapatır. Bu fonksiyon kollektör koruması aktif olsa da
olmasa da devreye girer. Sıcaklık bu de¤erin altına düfler düflmez sistem
yeniden çalıflır.

Kontrol Panosu Fonksiyonlar›
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8. Arıza tamiri

8.1 Hata mesajı olan arızalar

Sistem koruma fonksiyonu sıcaklık “T kollektör max”(7.2.3’e bakınız) +10K’i
geçti¤inde sistemi kapatır. Bu fonksiyon kollektör koruması aktif olsa da
olmasa da devreye girer. Sıcaklık bu de¤erin altına düfler düflmez sistem
yeniden çalıflır.

Sistemde oluflabilecek iki tip arıza vardır,

• Kumanda panosu tarafından farkedilip hata olarak gösterilebilen arızalar
• Kumanda panosu tarafından farkedilemeyen arızalar

Ar›za tamiri

• Sensör kablosunda k›sa
  devre

Ekranda görülen
hata mesaj›

• Sensor kablosu bozuk

+

Olas› sebep Yap›lacaklar

Kabloyu kontrol edin

• Sensor ar›zal› Sensor direncini kontrol edin,
gerekliyse sensörü de¤ifltirinYan›p sönüyor

Yan›p sönüyor • Sensör ar›zal›

Kabloyu kontrol edin

Sensor direncini kontrol edin,
gerekliyse sensörü de¤ifltirin

• Pompa ba¤lant›s›nda
  hata

Kablolar› kontrol edin

• Pompa ar›zal›
Pompay› de¤ifltirin

• Sistemde hava var
Sistemin havas›n› al›n
pervanenin dönüp
dönmedi¤ini kontrol edin
(e¤er görülebiliyorsa)

• sensör kablosu bozuk
Hatt› kontrol edin

• Sensör ar›zal› sensör direncini kontrol edin,
gerekliyse sensörü de¤ifltirin.

Sirkülasyon hatas›: ak›fl yok

Kabloyu kontrol edin
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Hata Aç›klamas› Olabilecek Sebepler Önlem

• 230 V ana besleme
kablosu tak›l› de¤il
veya k›r›k

• Elektrik beslemesini aç›n›z veya elektrik
beslemesi ba¤lant›s›n› yap›n›z.
• Ana elektrik besleme hatt›ndaki sigortay›
kontrol ediniz.

• Dahili sigorta hasarl› • Dahili sigortay› kontrol ediniz, de¤iflmesi
gerekli ise 2A’lik sigorta ile de¤ifltiriniz.
• Cihaz›n komponentlerini kontrol ediniz
veya k›sa devre olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.

Kontrol ünitesi ar›zal› Üretici veya sat›c› firma ile irtibata geçiniz.

Kontrol ünitesi sistemi
çal›flt›rm›yor / kontrol
etmiyor

• Kontrol ünitesi manuel
(elle kontrol) modunda
• Kontrol ünitesi aç›k
konumda de¤il

• Manuel (elle kontrol) modundan ç›k›n›z
• Kontrol ünitesi aç›k konuma gelene
kadar bekleyiniz veya elle kontrol ünitesini
aç›k konuma getiriniz.

Kontrol ünitesi ekran›n-
da pompa çal›fl›yor
gösteriyor, ancak
pompa çal ›flm›yor

•Pompa ba¤lant›lar›
hatal›
• Pompa s›k›flm›fl
• Kontrol ünitesi ç›k›fl›n-
da elektrik ç›k›fl› yok

• Pompa kablolar›n› kontrol ediniz.
• Pompay›, valfleri ve pompan›n s›zd›rmazl›¤›n›
kontrol ediniz.
• Üretici veya sat›c› firma ile irtibata geçiniz.

S›cakl›k göstergesi
k›sa zaman
aral›¤›nda yüksek
(büyük)
s›cakl›k farklar›
gösteriyor.

• Sensör kablolar› 230V
ana enerji besleme
kablosuna çok yak›n
ba¤lanm›fl.
• Kontro ünitesi ar›zal›

• Sensör kablolar›n› 230V ana enerji besleme
kablosundan ay›r›n›z veya sensör kablosunu
izole ediniz.
• Sensör kablosunu izole ediniz.
• Üretici veya sat›c› firma ile irtibata
geçiniz.

Yukar›da listede yaz›l› bulunan maddeler kontrol edildi ve problem hala devam
ediyorsa yetkili servise baflvurunuz.

8.2 Hata Kodu / Hata Mesaj› Olmayan Ar›zalar

Sistem çal›flm›yor ve kontrol ünitesi ekran›nda hiçbir hata kodu/hata mesaj›
yok ise, afla¤›da yer alan tablodaki maddeleri takip ediniz.

Ar›za tamiri
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9. Kontrol Ünitesi Teknik Bilgiler

Teknik Bilgi

Teknik amaçlar için teknik de¤erler de¤ifliklik gösterebilir

Gövde

Malzeme % 100 geri dönüflümlü, duvara montaj için ABS gövde

Ölçüler LXWXD mm
A¤›rl›k

175x134x56
Yaklafl›k 360 g

Sistem Korumas› VDE 0470’e uygun IP40

Elektriksel De¤erler

Çal›flma voltaj› AC 230   Volt, 50 Hz, -10...+15%

Parazit Derecesi VDE 0875’e uygun N

230V ba¤lant›larda
maksimum iletkenlik

2.5 mm kaliteli tel/tek kablo

S›cakl›k sensörü /
s›cakl›k aral›¤›

PTF6 - 25ºC - 200ºC
0ºC ‘de, 1000 kg, PT1000

Test voltaj›  VDE 0631’e uygun 1 dk’da 4 kV

Açma voltaj›
Herbir ç›k›fl için kabiliyet
Tüm ç›k›fllar için kabiliyet

230 V   / için
1A / ca. 230 VA maksimum

Sigorta Korumas› Kaliteli kablo sigorta 5x20 mm, 2A/T (2 amper, yavafl)

Di¤erleri

Önerilen ak›fl itici PVM 1.5/90 15001/h, Tmax >=90ºC, 1L/itifl

‹flletme s›cakl›¤› 0 ... + 50º C

Depolama s›cakl›¤› -10 ... + 65ºC

-30
-20
-10
0

10
20
30
40
50

S›cakl›k
°C

882
921
960

1000
1039
1077
1116
1155
1194

Direnç
Ohm

60
70
80
90

100
120
140
200

S›cakl›k
°C

1232
1271
1309
1347
1385
1461
1535
1758

Direnç
Ohm

10. PT1000 Direnç Tablosu
Do¤ru ölçüm aleti ile, sensörlerin ifllevini do¤ru olarak yerine getirdi¤inin kontrolü,
afla¤›daki tablodaki s›cakl›k ve direnç de¤erlerinden faydalan›larak kontrol edilebilir.
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11. Standart/Güncel Ayarlar Tablosu

Depolama tank› (boyler): ‹zin verilen maksimum s›cakl›k
Depolama tank› (boyler): Açma fark› (dTon)
Depolama tank› (boyler): Kapama fark› (dToff)
Pompa minimum gücünde dönüfl h›z› ayarlanmas›
Termostat açma s›cakl›¤›
Termostat gecikme s›cakl›¤›

Programlama (menüdeki ayarlar)

65 °C
7 K
3 K

100 %
40 °C
10 K

Standart
 ayarlar Güncel

Kollektör koruma modu açma/kapama
Kollektör koruma modu aktif oldu¤undaki koruma s›cakl›¤›
Tekrar so¤utma modunda açma/kapama (sadece kollektör koruma modu aç›k oldu¤unda)
Kollektör koruma modu aktif hale getirildikten sonra, depolama tank› tekrar so¤utma s›cakl›¤›
Tüplü kollektör için özel zaman kontrollü sirkülasyon fonksiyonu
Enerji verimlili¤i ölçme modu
So¤utma ve termostat modunun alternatifi

Temel ayarlamalar (menüdeki ayarlar)

0 = kapal›
120 °C

0 = kapal›
40 °C

0 = kapal›
0 = kapal›
0 = kapal›

Standart
 ayarlar Güncel
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Önemli Uyar›lar

12. ÖNEML‹ UYARILAR :
Ürün garanti flartlar› ile ilgili tüketicinin dikkat etmesi gereken hususlar:

Baymak A.fi. taraf›ndan verilen ürün garantisi normal kullan›m flartlar›nda kullan›lmamas›ndan
do¤acak ar›za ve hasar› kapsamaz.
Buna ba¤l› olarak afla¤›daki fl›klar dikkatinize sunulmufltur.

1. Ürünü ald›¤›n›zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas› gereken sat›c› onay›n›n bulunmamas› halinde, 

garanti belgesi üzerinde silinti, kaz›nt› yap›larak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri 
numaras›n›n silinmesi-tahrif edilmesi halinde garanti kapsam› d›fl›nda ifllem yap›lacakt›r.

3. Cihaz›n›z›n montaj ve kullanma k›lavuzunda tarif edildi¤i flekli ile kullan›n›z. Kullan›m 
hatalar›ndan meydana gelebilecek ar›za ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

4. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye s›ras›nda oluflabilecek hasarlar garanti
kapsam› d›fl›ndad›r.

5. Düflük, yüksek veya sabit olmayan voltaj, hatal› elektrik tesisat›, ürüne uygun olmayan 
voltaj de¤eri, cihaz üzerinden afl›r› ak›m geçmesi, nötr veya toprak hatt›na faz gelmesi 
(faz çak›flmas›7 cihaz garanti kapsam› d›fl›nda kal›r.

6. Kullan›m k›lavuzunda belirtilen d›fl hava flartlar› d›fl›nda kullan›m nedeniyle cihaz›n zarar 
görmesi durumunda cihaz garanti kapsam› d›fl›nda kal›r.

7. Yetkili servis elemanlar› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m, tamirat, de¤ifliklik 
veya baflka bir nedenle ürünemüdahale edilmesi cihaz›n garanti kapsam› d›fl›nda b›rakacakt›r.

8. Kullan›c›n›n periyodik olarak yapmas› veya yapt›rmas›  gerekli olan  bak›m ve kontrolleri 
yapmamas›ndan do¤acak hatalar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

9. Hatal› yerlefltirme, düflük, yüksek veya sabit olmayan voltaj, hatal› elektrik tesisat›, ürüne
uygun olmayan voltaj de¤eri, cihaz üzerinden afl›r› ak›m geçmesi, nötr veya toprak hatt›na
faz gelmesi (faz çak›flmas›), harici - fiziki - kimyevi etkenler nakliye ve depolama flartlar›ndan
do¤acak hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

10. Do¤al afetler üründen kaynaklanmayan yang›n, su basmas›, yüksek bas›nç, hava flartlar›,
cihaz›n dona maruz kalmas›ndan dolay› tesisat›n veya cihaz›n zarar görmesi vb. d›fl 
etkenler sebebi ile oluflabilecek hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

11. Tesisat ve tesisat ekipmanlar› nedeniyle cihazda meydana gelebilecek ar›za ve problemler
garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

12. Ar›zal› ürüne müdahale yetkisi sadece Baymak Yetkili Servis’e aittir.
13. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal› sat›n ald›¤› sat›c›, bayi, acenta yada 

temsilcilik sorumludur.
14. ‹lgili yasa gere¤i cihaz›n kullan›m ömrü on (10) y›ld›r. Ürünün fonksiyonunu yerine 

getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar.
15. Cihaz parametre ayarlar›n›n yetkisiz/3. flah›slar taraf›ndan yap›lmas›/parametre 

de¤ifltirilmesinden dolay› cihazda ve sistemde oluflan hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
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