ID 974
Sogutma sistemleri için özel
üç kontak çikisli (kompresör,
evaporatör fani ve defrost için)
Dijital Göstergeli Termostat
32 x 74 mm
ön panel boyutu

IP 65
korumasi

Fan çikisi

BU CIHAZ NEDIR?

ÇALISMA

ID 974 cihazi, sogutma uygulamalari için özel tasarlanmis
olan mikro islemcisi sayesinde 3 ayri kontak çikisi
verebilen (kompresör, evaporatör fani ve defrost için) dijital
göstergeli bir kontrol cihazidir.

Sogutma sistemi için açma kapama farki pozitif olmalidir
(diferans, d). Istenilen sicaklik degerine ulasildiginda, (set degeri,
Tset ) kompresör devre disi kalir ve sicaklik, diferans degeri kadar
arttiginda ( Tset + d); kompresör tekrar devreye girer.
“set” düg. bir kere basilirsa, set degerleri görülür. Parametrelere
girmek içinse “set” düg. 5 sn. basili tutmak yeterlidir
(parametreler arka sayfada). Ilk basta, klasörler listesi
çikacaktir. Istediginiz parametreye ulasmak için ilgili klasörü
bulup, içine girmek için tekrar set dügmesine basin.
Parametreden veya klasörden çikmak için “fnc” tusunu kullanin.
Sogutma sistemindeki defrost tipi parametrelerle seçilebilir.
(elektrikli defrost veya sicak gaz defrostu seklinde).
Buna ek olarak ID 974; birçok sistem koruma özelligi ve
programlama seçenegi (defrost sayim zamani, defrost bitim
sicakligi vb.) sunar.
Evaporatör lamelleri arasinda bulunan 2. PTC (veya NTC)
probu, defrostun bitimini kontrol etmek için yapilmistir
(istendiginde devre disi birakilabilir). Evaporatördeki sicakligi
ölçerek, defrost esnasinda istenilen sicakliga ulasilmissa, fani
durdurur (elektrikli defrost ise) veya sicak gazi keser (sicak gazli
defrost ise). Böylece, soguk odanin gereksiz yere isinmasini
önler ve büyük tasarruf saglar.Manuel defrost için, “yukari ok”
tusuna 5 saniye süre ile basilmalidir.

KISACA...
•
•
•
•

Ön panel 32x74 mm boyutundadir
12V veya 220 V besleme gerilimi (modele göre)
Üç ayri kontak çikisi: kompresör, fan, defrost için.
2 adet PTC veya NTC prob (sicaklik sensörü) baglantisi
(PTC veya NTC parametrelerde seçilebilir). Bunlar:
- sogutulan mekana ve
- evaporatör bataryasinin arasina (defrost için)
konur.
• “Copy Card” ile baska bir cihazdan parametreleri
kolayca kopyalayabilme (birden fazla cihazin hizli
ayarlanabilmesi için ideal).
• Sicaklik ölçüm araligi: NTC sensörü için (-50….110 °C)
PTC sensörü için (-50….140 °C)

HATA MESAJI
E1:
Bu hata mesaji sogutulan mekanda bulunan sicaklik
probuyla (sensörü) alakalidir. Ekranda bu hata mesaji ancak
su durumlarda görülür:
• Sensör baglantisinin olmamasi veya kisa devre olmasi.
• Mevcut sicaklik, sensörün ölçüm araligi disinda olmasi.

E2:
Bu hata mesaji evaporatör bataryasinin arasinda bulunan
defrost probuyla (sensörü) alakalidir. Ekranda bu hata
mesaji görüldügünde önce kablolamanin kontrol edilmesi
tavsiye edilir.

MANUEL DEFROST
Defrost çevrimi manuel olarak aktif hale getirilmek
istenirse, “Yukari ok tusuna” 5 saniye basmak gerekir.

TEKNIK BILGILER
Kasa: Siyah ABS plastik
Boyutlar: Ön panel 74x32 mm, derinlik 60 mm.
Koruma: Cihaz ön paneli suya dayanikli IP65 sinifindandir.
Opsiyonel geçmeli kapak, arka terminal bloga ek koruma
saglar.
Baglantilar:Klemens baglantisi (2,5 mm2; her bir kablo bir
terminale baglanir,VDE normlarina uygundur).
Gösterge: 12,5 mm LED.
Cihazin çalismasina elverisli ortam: -5...55 °C, 10...90% RH
Cihazin depolamasina elverisli ortam: -30...75°C, 10...90% RH
Çikis: Üç adet çikis rölesi:
1 adet SPDT röle çikisi 8(3) A 250V
1 adet SPST röle çikisi 8(3) A 250V
1 adet SPST röle çikisi 5(2) A 250V
Giris: Sicaklik ve defrost kontrolü için iki PTC veya NTC
probu.
Hassasiyet: %0,5’ den daha iyi.
Besleme Gerilimi: 12V veya 220 V (modele bagli)
Montaj: Ön panele montaj için panel montaj kiti (flush
mounting kit) kullanilir. Panelde açilmasi gereken delik
büyüklügü 71x29 mm’ dir.

BAGLANTI SEKILLERI ve PARAMETRELER
1-2:Normalde açik defrost rölesi.
1-3:Normalde kapali defrost rölesi.
1-4:Kompresör röle çikisi.
1-5:Fan röle çikisi.
6-7:Enerji beslemesi.
8-9:Sensör 2 girisi.
8-10:Sensör 1 girisi.
A:Copy Card baglantisi.
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“CnF” PARAMETRELERI (Sensör Seçimi)
PTC/NTC sensörü seçimi
0/1
0
Sensör tipi seçimi. 0: PTC, 1: NTC (*)
Cihaz versiyon kodu
0...999
/
Sadece paremetreleri okumak içindir.
Parametre tablosu
0...999
Kullanici tarafindan degistirilemez. Fabrika ayar parametreleri içindir.
“FPr” PARAMETRELERI (Copy Card)
Parametresi önceden ayarlanmis cihazin parametre kopyasini kopyalama kartina
Parametreleri yüklemek
(COPY CARD) yüklemek.
Parametreleri kopyalama
Kopya kartindaki parametreleri yeni cihaza (parametre yüklenmemis) yükleme.
Format
Kopyalama kartindaki bütün bilgileri siler.
“CP” PARAMETRELERI (Kompresör Çalismasi)
Açma diferansi
0,1...30
2
°C/°F Ayar degerinden sapma diferansi.
Set degeri alt limiti
-55...HSE -50 °C/°F Ayarlanabilecek minimum set degeri.
Set degeri üst limiti
LSE...302 99 °C/°F Ayarlanabilecek maksimum setdegeri.
Sensör arizasinda kompresörün çalisma durumu.
Kompresör açik
0...250
0
Dak.
Ont: 1 , OFt: 0 durumunda kompresör sürekli çalisir.
Sensör arizasinda kompresörün çalismama durumu.
Kompresör kapali
0...250
1
Dak.
OFt: 1, Ont: 0 konumunda kompresör duracak.
Açma gecikmesi
0...250
0
San. Kompresörü ilk çalistirma gecikmesi. (cihaz enerjilendiginde)
Kapamadan sonraki
0...250
0
Dak. Kompresörü durdurma ile tekrar çalistirma arasindaki gecikme zamani.
gecikme
Iki açma arasindaki
0...250
0
Dak. Kompresörü iki çalistirma arasindaki gecikme.
gecikme
Çikis gecikmesi
0...250
0
Dak. Ilk çalistirmada gecikme.
“dEF” PARAMETRELERI (Defrost)
Defrost tipi
0/1/2
0
0: elektrik defrostu, 1: sicak gaz defrostu, 2: defrostsuz
Defrost araligi
0...250
6
Saat Art arda iki defrost arasindaki süre.
Defrost zamani
0: kompresör çalisma saatine göre, 1: normal zamana göre, 2: kompresörün durma
0/1/2
1
hesaplanmasi
zamanina göre.
Defrost gecikmesi
0...59
0
Dak. Cihaz enerjilendiginde defrost gecikmesi.
Defrost süresi
1...250
30
Dak. Defrostta kalis süresi.
Defrost limit sicakligi
-50...150
8
°C/°F Defrost sonu limit sicakligi (evaporatör sensörü tarafindan kontrol edilmektedir.)
Ilk çalistirmada
n/y
n
n: defrost çalismasin, y: defrost çalissin.
defrost durumu
“Fan” PARAMETRELERI (Evaporatör Fani)
Fan durma sicakligi
-50...150
2
°C/°F Set degerinin asilmasi fanlarin durmasina sebep olur.
Fan diferansi
-30...30
2
°C/°F
Fan gecikmesi
0...250
0
Dak. Defrosttan sonra fanlarin çalismasi için gecikme süresi.
Drenaj süresi
0...250
0
Dak. Defrosttan sonra yogusan sularin süzülmesi için gecikme süresi.
Fan, Kompresör OFF
n/y
y
Kompresör durdugunda fanin çalisma durumu. y: çalismasin, n : çalissin
Defrost süresince
0: gerçek sicaklik degeri gözüksün, 1: defrosttan önceki sicaklik degeri gözüksün,
0/1/2
1
sicaklik gösterimi
2: “DEF” yazsin.(“set” degerine ulasana kadar)
Defrost süresince fan
n:Defrost esnasinda fan çalismasi isteniyor, y:Defrost esnasinda fan çalismasi
n/y
y
çalisma durumu
istenmiyor
“ AL” PARAMETRELERI (Alarm)
Alarm ve fan sicaklik
1...50
2
°C/°F Alarm ve fan sicaklik farki (diferans).
farki
Yüksek sicaklik alarmi LAL...150 50 °C/°F Sicaklik, set degerinden bu parametrede verilen deger kadar artarsa alarm çalisacaktir.
Alçak sicaklik alarmi
-50...HAL -50 °C/°F Sicaklik, set degerinden bu parametrede verilen deger kadar düserse alarm çalisacaktir.
Alarm gecikmesi
0...10
0
Saat Cihaz enerjilendikten sonra alarmin devre disi kalmasi için geciktirme süresi.
Defrost alarmi gecikmesi
0...999
0
Saat Defrosttan sonra alarm vermeme süresi.
Sicaklik alarm gecikmesi 0...250
0
Sicaklik alarm gecikmesi
“diS” PARAMETRELERI (Cihaz Elemani)
Kalibrasyon1
-12...12
0
°C/°F Sicaklik probu kalibrasyonu
Kalibrasyon2
-12...12
0
°C/°F Defrost probu kalibrasyonu
°C veya °F seçimi
0/1
0
Ölçülen sicakligin °C veya °F olarak gösterilis biçiminin seçimi. 0: °C , 1: °F
Numara gösterme tipi
n/y
y
y: ondalikli göster, n: ondalikli gösterme
sifre1
0...250
0
Parametreleri degistirebilmek için kullanilan sifre.
Kilit
n/y
n
Tus kilidi. y: evet, n: hayir

(*) : Degistirilen sensör tipinin geçerli olabilmesi için cihaz enerjisinin kesilip tekrar verilmesi gerekir.

