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ENERJİ VE MOTOR BAĞLANTILARI:
1- Motoru kendi üzerinden üçgen bağlantı şekline getiriniz ve XX-POWER cihazı U-VW uçlarına bağlayınız.XX-POWER cihazının giriş enerji bağlantılarını yapınız.R-S-TN-Toprak
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ISI SENSÖRLERİ BAĞLANTILARI:
2- Vida veya piston mekanizması üzerinde bulunan ısı sensörünü XX-POWER cihazının
ptc girişlerine bağlayınız.Mümkünse bu kabloyu aynalayınız.

BASINÇ SENSÖRLERİ BAĞLANTILARI:
3- Tank basınç sensörünü + ve – uçlarına dikkat ederek XX-POWER cihazının + ucu
(+P) ya – (eksi) ucu –B2 girişine bağlayınız .İşletim ekranında bu sensör B2: olarak
görülecektir.
4- Emme basınç kontrol sensörü kullanılıyor ise bu sensörüde + ucu (+P) yE – (eksi) ucu –
B1 girişine bağlayınız.İşletim ekranında bu sensör B1:olarak görülecektir.

5Not: Emme basınç sensörü kullanılmıyorsa ekranda B1:-------- olarak görülecektir.

EMİŞ VALFİ ,FAN KONTAKTÖRÜ BAĞLANTILARI:

6- Emme valfi 24 vdc veya 220vac ile çalışmaktadır.Bu valfin +24 ucunu sistemde
bulunan 24 vdc güç kaynağının + ucuna , valfin – ucunuda XX-POWER röle kartında
Q2 normalde açık ucu üzerinden güç kaynağının – ucuna bağlayınız.(Q2 rölesi çektiği
zaman bu valf açılmalıdır.)

7- Soğutma fanı 380 vac üç fazla çalışmaktadır.Bu fanı kumanda eden mevcut sistemdeki
kontaktör ise 220 vac ile çalışmaktadır. Bu kontaktörün besleme uçlarından birini
direk 220 vac ye bağlayınız.Diğer besleme ucunuda Q1 röle çıkışından geçiriniz.(Q1
rölesi çektiği zaman Fan çalışır hale gelmelidir.)

8- XX-POWER cihazını enerjilendiriniz.
DİKKAT : Motor dönüş yönü ters ise (Cihaz çalıştırıldığında motorun dönme yönü
kontrolü yapılması); Motor üzerinde U ile W uçlarının yerlerini değiştiriniz. Bu işlem
mutlaka cihazın enerjisi tamamen kesilmiş iken yapılmalıdır.(Doğru dönüş yönü 8
START tuşuyla olmalıdır)
(Not: Basınç sensörleri doğru bağlanmadığı taktirde ve ya kabloları temas etmediği
takdirde işletim ekranında ---------- olarak görülür.Basınç sensörlerinin dış topraklama
ayna kabloları KEYPAD üzerinde topraklanarak birleştirilmelidir.)

PARAMETRE AYARLARI :

Tüm bağlantılar doğru yapıldığı takdirde kontrol ekranı aşağıdaki gibi görünmelidir.

İç basınç

Tank basıncı

Emiş valfi
Hedef basınç

Komut
Isı Motor durumu

Notlar: Emiş valfi açık iken B harfi E harfi olarak görülür.
Motor aktive edildiğinde – işareti + işareti olarak görülür.
Kompresör 8 tuşu ile aktive edildiğinde S hargi G harfi olarak görülür.
Kompresör 7 tuşu ile durdurulduğunda G harfi S harfi olarak görülür.

V1.0 (Versiyon 1.0)

PARAMETRE MENÜSÜNE GİRİŞ için : 0 (Paramet) Tuşuna basınız

0** nolu parametreye giriş
: 0** (parametre nosu ) + GİR
Örn: 074 nolu parametreye giriş ve 20 sn lik bir değer girme
0 (Paramet) + 074 + 020 + GİR
7 – MANUEL DURDURMA ( STOP ) ekranda ( S ) GÖRÜNÜR.
- Manuel kontrol anında motoru durdurur.
8 – MANUEL ÇALIŞTIRMA ( G ) ekranda ( G ) GÖRÜNÜR
- Manuel kontrol anında motoru geriye döndürür.
* Kompresör motoru aktif iken ekranda + G yazar
* Kompresör motoru pasif iken ekranda - G yazar
4 – ŞİFRE GİRİŞİ (****)
- Parametre ve çalışma ile ilgili ayarların kullanıcı tarafından
değiştirilmesini engellemek amacı ile uygulayıcı mühendislik
firması tarafından şifre girişi yapılır.Şifre 4 basamaklıdır.
Şifre girildikten sonra kullanıcının bazı menü ve parametre
ekranlarına ulaşması engellenir. 3 seviyede şifre
bulunmaktadır.
SFR= 1 Fabrika şifresi
SFR= 2 Servis şifresi 093 nolu parametre ile fabrika belirler
SFR= 3 Operatör şifresi 094 nolu parametre ile servis belirler
 Servis 094 nolu parametre ile operatör şifresi belirlemelidir.
Örnek: Servis bir operatör şifresi olarak 4563 belirliyor
0 + 094 + 04563 + GİR

KOMPRESÖR İDARE GENEL PARAMETRE GİRİŞLERİ:
(SERVİS şifresi ile girilebilen parametreler)
073

Basınç sensörü (B2) kalibrasyon katsayısı ( 0 – 15 )
Basınç sensörleri herhangi bir basınç altında
olmadıkları ,yani sıfır basınç altında iken ekranda 0.0 b
görülmelidir.Bu kalibrasyon değeri fazla girilirse
basınç yokken ekranda 0 dan büyük bir değer görülür.
Bu kalibrasyon değeri az girilirse ise ekranda ------ gibi
Sıfırın altında bir değer veya sensör bağlantısı
yapılmamış gibi uyarı görülür.Amaç doğru katsayının
girilerek ,herhangi bir basınç yok iken ekranda 0.0b
görülmesidir.
Örn: 0 + 073 + 005 + GİR

108

B2 BASINÇ SENSÖRÜ KAÇ BAR
Örn: 16 bar için 080 giriniz. Formül:(maxbasınç x 10) / 2

131 B1 Basınç sensörü (B1) kalibrasyon katsayısı ( 005 – 020 arası değer
giriniz)
Basınç sensörleri herhangi bir basınç altında olmadıkları ,yani sıfır basınç
altında
iken ekranda 0.1 b görülmelidir.Bu kalibrasyon değeri fazla girilirse basınç
yokken
ekranda 0.1 b dan büyük bir değer görülür.
Bu kalibrasyon değeri az girilirse ise ekranda ------ gibi Sıfırın altında bir değer
veya
sensör bağlantısı yapılmamış gibi uyarı görülür.Amaç doğru katsayının girilerek
,
herhangi bir basınç yok iken ekranda 0.1b görülmesidir.
Not: Farkli hava sıcaklıklarında veya deniz seviyesinden yüksek bölgelerde
basınç
sensörleri düşük değer okuyabilir buda sensör arızası verilerek durmaya sebep
olabilir.Bu olası problemi kesin olarak önlemek için her zaman ekranda 0.1b
büyük
ayarlayın.Ekranda sensör sisteme bağlı değilken (elinizde havada tutarken )
yani 0 barda iken 0.1 – 0.2 görünüz.
Örn: 0 + 131 + GİR + 005 + GİR
130

B1 BASINÇ SENSÖRÜ KAÇ BAR bilgi girişi
Örn: 16 bar için 080 giriniz.Formül:(max basınç x 10) / 2

074

Hava kompresörü modu 1.selonoid zamanı (1.çıkış )
Q1 – Emiş valfi
Örn: 22 kw motoru olan bir kompresör için 020 (sn)
girilir. 0 + 074 + gir + 020 + GİR
* Bu zaman birimi emiş kapatıldıktan sonra emiş / basınç göstergesinin 0 bara
düşme zamanına göre ayarlanır. Kompresör gücüne göre değişir, güç büyüdükçe
zaman artar.
075 Hava kompresörü modu 2.selonoid zamanı (2.çıkış)
Q2 - Fan kontağı çıkışı (Bu parametreyi kullanmayınız soğutma fanı
otomasyonunu
047 ve 048 nolu parametreleri kullanarak gerçekleştiriniz)
080

KOMPRESÖR BAŞLAMA ZAMANI (SN)
Hava Kompresörü modunda basınç; hedef basınç üstüne çıktıktan sonra
kompresör motoru kaç saniye sonra yeniden çalışacak. (001 giriniz)
0 + 080 + GİR + 001 + GİR
069

KOMPRESÖR DURMA ZAMANI (SN)

Hava Kompresörü modunda hedef basınca ulaşıldıktan ve geçildikten sonra
emiş valfi kapatılacak ve motor boşa düşecektir.Bu durumda kompresör(motor) kaç
saniye sonra tamamen duracak bilgisi girilir.
Örn: 22 kw motoru olan bir kompresör için 015 (sn)
girilir. 0 + 069 + gir + 015 + GİR
079

MOTOR stopta kalma zamanı ;(020 -120sn arası kompresör büyüklüğüne göre

)
Motor 7 tuşu ( STOP ) ile durdurulduktan sonra veya elektrik gidip
gelmesinden
sonra tekrar çalışmak için ne kadar saniye beklenecek .
not: Maximum 255 saniye girilebilir.
034 OTOMATIK iŞLEM ZAMAN SAYAÇLARI
* Hava komresörü ,pompa,fan,soğutma grubu
Uygulamalarında 002 girilirse;
- Başlatma zaman sayacı: Durdurma zaman sayacı :operasyon
Zaman sayacı ….izlenir

001 girilirse;
- başlatma zaman sayacı : Digital çıkışlar
Sıra kompresör zaman sayacı …Oto sürat..izlenir

Tüm modlarda 004 girilirse
Akım sensörleri ve ısı sensörleri değerleri izlenir.

061

1.Basınç sensörü üst limit (bar)
15 =1.5bar gir.
B1 > B2 den nekadar büyükse durdurma yapılacak.
Örn: 0 + 061 + GİR + 015 + GİR

SAAT VE TARİH GİRİŞLERİ
049 GERÇEK ZAMAN SAATİ HAFTANIN KAÇINCI GÜNÜ GİRİŞİ (1 -7 arası)
050 GERÇEK ZAMAN SAATİ GÜN GİRİŞİ (0-31 arası)
051 GERÇEK ZAMAN SAATİ AY GİRİŞİ (0-12 arası)
052 GERÇEK ZAMAN SAATİ YIL GİRİŞİ (13 -99 arası ;yani 2013 -2099)
053 GERÇEK ZAMAN SAATİ SAAT GİRİŞİ (0-24 arası)
054 GERÇEK ZAMAN SAATİ DAKİKA GİRİŞİ (0-59 )
060 TARİH –ZAMANI görme izleme
SERVİS VE BAKIM ZAMAN SAAT SAYAÇLARI GİRİŞLERİ
055 HAVA FİLTESİ DEĞİŞİM ZAMANI GİRİŞİ
056 YAĞ DEĞİŞİM ZAMANI GİRİŞİ
057 YAĞ FİLTESİ DEĞİŞİM ZAMANI GİRİŞİ
058 SEPARATÖR DEĞİŞİM ZAMANI GİRİŞİ
059 GENEL REVİZYON ZAMANI GİRİŞİ
5000 saatlik bir periyodun girilmesi;
Örn: 0 + 059 + GİR + 05000 + GİR
İZLEME ve KAYIT SİLME PARAMETRELERİ
092 Hava kompresörü uygulamasında motorun yükte
Çalışma saati izlenir.(Emme valfi açık olduğu sürece
İleriye doğru sayan bir saat zaman sayacıdır)
030 Toplam kompresör çalışma saati gösterimi
( İlk montaj anında kompresör çalışma saati girilir ve daha sonra bu
parametreden
izlenir)
031 Toplam motor çalışma saati gösterimi
(Motorun yükte veya boşta toplam çalışma zaman sayacı)
032 Toplam motor çalışma saati resetleme
033 Alarm kayıtlarını silme

ALARM ÇIKIŞI
Herhangi bir alarm durumunda OUT3 (Q3) çıkışı external bir siren veya lamba
aktive etmek için otomatik açılır.

FABRİKA PARAMETRE AYARLARI
(FABRİKA şifresi ile girilebilen parametreler)

002 – AKSELERASYON girişi 0-30 (hz/saniye) 005 girilmelidir
- Motor çalışırken veya çalışmadan önce bu ekrana hızlanma
anındaki artış oranı girilir. Bu veri kalkışın saniyede kaç hertz
lik bir artma ile olacağını belirler.
Örn : 2 + 001 + GIR
006 – OTOMATİK KONTROL VE MANUEL KONTROL ANINDA SÜRAT
ARTTIRMA KATSAYISI (0 – 255 ) 0. XXX (hz)
Hava kompresörü için 005 -010 girilmesi önerilir.
Bu ayarlama 1/255 Hz keskinliğe kadar yapılabilir.
Otomatik kontrol anında PID yakalama katsayısı bu veriye göre belirlenir,
Bu veri ne kadar düşük girilirse o kadar keskin bir kontrol sağlanır.
Eğer sistemin çok hızlı hedef basıncı yakalaması isteniyorsa bu değer arttırılır.
Not: 010 tavsiye edilen bir değerdir.
037 DEKSELERASYON girişi 0-255 (hz/saniye) 001 girilmelidir
Motor çalışırken veya çalışmadan önce bu ekrana yavaşlama anındaki artış oranı
girilir.
Bu veri duruşun saniyede kaç hertz azalma ile olacağını belirler.
Örn : 0 + 037 + GİR + 001 + GIR
038 MAXIMUM İÇ SICAKLIK (KASA ) girişi (Derece)
039 MAXIMUM SURAT girişi (hz) (045 – 050 giriniz)
- Motor çalışırken veya çalışmadan önce bu ekrana XX-POWER cihazının
kumanda edeceği motorun maximum devir ve hertz cinsinden üst sınır bilgisi girilir.
Bu veri otomatik kontroller anında da motorun 040 nolu parametreden girilmiş
Hz ile maksimum sürat noktası arasında PID ile kontrolünü sağlar.
DİKKAT: Motorun maximum dönebilme devir sayısı göz önünde
bulundurulmalıdır.
040 MİNİMUM SURAT girişi (hz) (030 GİRİLMELİDİR)
Dikkat: Motor soğutması kontrol edilmedilir.
041 OTOMATİK BAŞLATMA (000)
(Sadece sistem dışarıdan bir anahtarla start-stop yaptırılmak isteniyorsa 003 girilerek
kullanılır)
DİGİTAL GİRİŞLERDEN OTOMATİK BAŞLAMA
003= 1.GİRİŞTEN GELİRSE start yap gelmezse stop yap
Bağlantı notu : (OPTO+12 ve 1.giriş birleşirse )

Optik izole girişlerin hasar görmemesi için mutlaka bir rölenin normalde açık
kontağı
üzerinden giriş verilmelidir.
043 2.RAMPA DEĞERİ girişi Hz/ sn
000 girilirse ikinci rampa oluşmaz
001 girilirse 30 hz sürate ulaştıktan sonra, 1 hz lik ikinci rampa başlar.
Sürat

2.ramp a başlama noktası

2.rampa bitiş noktası
50hz

Zaman

Bu parametrede verilen değer motor durdurulurkende uygulanır.
044 HAVA KOMPRESÖRÜ MODUNDA EMME VALF START ISISI
Soğuk havalarda yağ donması durumu tedbiri için emme valfinin girilen
Isı değeri üzerine çıkılınca açmasını sağlar (005 derece tavsiye edilir)
047 HAVA KOMPRESÖRÜ MODUNDA SOĞUTMA FANI START ISISI
Soğutma fanı start ısısı girilir (080 derece girilmesi tavsiye edilir)
048 HAVA KOMPRESÖRÜ MODUNDA SOĞUTMA FANI STOP ISISI
Soğutma fanı stop ısısı girilir (070 derece girilmesi tavsiye edilir)

060
061

TARİH –ZAMANI görme
1.Basınç sensörü üst limit (bar) 15 =1.5bar gir.
B1 > B2 den nekadar büyükse durdurma yapılacak.
(015 Girilmelidir = 1,5 bar )

062
063
064
065
066
067

1.Basınç sensörü alt limit (bar)
2.Basınç sensörü üst limit (bar)
2.Basınç sensörü alt limit (bar)
external sıcaklık sensörü üst limit (derece)
external sıcaklık sensörü altt limit (derece)
Sıcaklık alarm noktası (.vida sıcaklık alarm noktası)
( 105 derece girilmelidir) PTC sensörü alarm noktası
sıcaklık alarmı sistem kapatma noktası (.vida sıcaklık kapatma noktası)
(115 derece girilmelidir) PTC sensörü sistemi kapatma noktası
KOMPRESÖR DURMA ZAMANI (SN)
Hava Kompresörü modunda hedefüstüne ulaşıldığında kompresör kaç saniye

068
069
sonra

tamamen duracak.
(Hedef basınç üstü değerine ulaşıldıktan sonra; basınç yeniden hedef basınca
düşene kadar sayar.)
Örn: 22 kw motoru olan bir kompresör için 120 (sn)
girilir. 0 + 069 + gir + 120 + GİR
070

Kompresör modunda 2.kompresör başlama zamanı
Çoklu veya yardımcı kompresörü bulunan sistemlerde

1.kompresörün yetemediği durumlarda ;
(Motor maximum süratte dönüyor, fakat hedeflenen basınç yakalanamıyor, bu
durumda kaç saniye sonra 2.kompresörü devreye alınması gerektiğinin
belirtildiği,
071

saniye cinsinden bir parametredir)
Kompresör modunda 3.kompresör başlama zamanı
Çoklu veya yardımcı kompresörü bulunan sistemlerde
1 ‘inci ve 2’.kompresörün yetemediği durumlarda ;
(Motor maximum süratte dönüyor, fakat hedeflenen basınç yakalanamıyor, bu
durumda kaç saniye sonra 3.kompresörü devreye alınması gerektiğinin

belirtildiği,
saniye cinsinden bir parametredir)
076

Yüksek basınç alarm noktası (B2 sensörü için)
Olası bir teknik problemden dolayı (emiş valfinin çekili kalarak arızalanması

gibi)

077

B2 tank basınç sensörü burada girilen değerin üzerine bir şekilde çıkarsa tüm
Sistemin alarm vermesi sağlanır.(Q3 alarm çıkışı verir)
(Kullanılmayacaksa 000 girilmelidir)
Yüksek basınç kapatma noktası (B2 sensörü için)
Olası bir teknik problemden dolayı (emiş valfinin çekili kalarak arızalanması

gibi)
B2 tank basınç sensörü burada girilen değerin üzerine bir şekilde çıkarsa tüm
Sistemin durdurularak alarm vermesi sağlanır.
(Kullanılmayacaksa 000 girilmelidir) .(Q3 alarm çıkışı verir)
078

Hava kompresörü modu alçak basınç kapatma noktası(B2 sensörü için)
Olası bir teknik problemden dolayı (emiş valfinin arızalanması gibi)
B2 tank basınç sensörü burada girilen değerin altına bir şekilde düşerse tüm
Sistemin durdurularak alarm vermesi sağlanır.
(Kullanılmayacaksa 000 girilmelidir) .(Q3 alarm çıkışı verir)

079

Motor durdurulduktan sonra (7 tuşu STOP) veya elektrik
gidip gelmesinden sonra, ne kadar saniye beklenecek
(Maximum 255 saniye girilebilir)
081 Hava kompresörü modunda kompresörün üst basınç farkı (Hedeflenen basınca
ulaşılması ve üstüne çıkılması durumunda , motoru durdurmak için hedef basınç üstü
değeri)
003 – 010 arası bir değer girilmelidir
Örn: 005 girilmiş ve hedef basınç 6.0 bar olarak set edilmiş.
Üst basınç 6.5 bar olarak belirlenecek ve bu basınca ulaşılınca motoru
durdurmak için 069 nolu parametrede girilen saniye kadar beklendikten
sonra motor tamamen durdurulacaktır.
085 MAXIMUM MOTOR AKIMI girişi (Amper)
(Motor maximum akımının %130 una göre ayarlanır.)
086 MOTOR MAXIMUM İÇ ISISI (motor PTC sensörü TMP1 girişine bağlanmalıdır)
(Motor içine sarkıtılabilen 2.ptc ile motorun iç ısı artışının anormal bir
Noktaya geldiğinde motorun durdurulması için kullanılır(090 derece giriniz)

Not: Bu fonksiyon kullanılmayacaksa 000 giriniz.

OPERATÖR KULLANIMI
Dikkat : Şifre ekranından operatör şifresi girilmiş ise kullanıcı parametre menülerine
giremez.
Operatör modunda;
1 tuşu Tarih/saat gösterimi
2 tuşu Revizyon saatlerini izleme
3 tuşu Toplam yükte çalışma saatini görme
4 tuşu
Şifre girişi
5 tuşu
Alarm hafızalarını izleme (0-9 arası tuşlara basarak 10 adet alarm İzleme)
7 tuşu
Manuel Stop-durdurma
8 tuşu
Manuel çalıştırma
+ tuşu Hedef basıncı arttırma (0.1 bar yukarı arttırma)
- tuşu Hedef basıncı düşürme (0.1 bar aşağı azaltma)
HEDRPM tuşu B1 sensörünü veya motor hızını izlemek için
GİR tuşu
Hedef basınç değer giriş Örn : GİR + 060 (6.0 bar) + GİR
IPTAL tuşu Manuel veya acil durdurma
5 – ALARM İZLEME (****)
- XX-POWER cihazı çalışırken uygulama türüne göre önceden belirlenmiş ısı, basınç
gibi sınırları belirlenmiş algılama türleri ve separatör, rulman, filtre ve bunun gibi motor
veya sistemle ilgili bakım,parça değişim zaman alarmları izlenebilir.
5 tuşuna basınız + 0 – 9 arasında bir tuşa basınız

Hangi sıra ve tarihteki alarm görülmek istenirse ilgili sayı girilmelidir.
HATA KODLARI VE TÜRLERİ
Aşağıda belirtilen alarmlarda Kompresör çalışmaya devam eder.
A:2118
A:2128
A:4804
A:4814
A:4824
A:4834
A:4844

Yüksek basınç alarmı; Alarm limiti geçildiğinde
Yüksek ısı alarmı;Alarm limiti geçildiğinde
Genel servis zamanı dolmuş
Hava filtresi değişim zamanı dolmuş
Yağ filtresi değişim zamanı dolmuş
Seperatör değişim zamanı dolmuş
Yağ değişim zamanı dolmuş

Not: Kontrol ekranında herhangi bir hata belirmiş ise bu hata IPTAL tuşuna basılarak
silinir.
Aşağıda belirtilen alarmlarda Kompresör durur.
E:0115
E:0119
E:0125
E:0129

Basınç sensörü hatası
Yüksek basınç hatası
Isı sensörü hatası
Yüksek ısı hatası
MOTOR MAX.ISI

Not: Kontrol ekranında herhangi bir hata belirmiş ise bu hata IPTAL tuşuna basılarak
silinir.Yeniden kompresörü çalıştırmak için 7 (stop) tuşu ve sonra 8 (Start ) tuşuna basılır.

HAVA KOMPRESÖRÜ UYGULAMASI
parametre menüsünden 026 girilir ve GİR tuşuna basılır. ( MODE 026 Kompresör modu aktif olur)
not:Tüm parametreleri 3 basamak giriniz .
Örn: 8 nolu parametreye giriş için 0 a basın parametre menüsüne girince 008 giriniz sonra GİR
tuşuna basınız . 86 nolu parametreye girmek için 086 ve GİR basınız.)
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75
85
40
39
2
37
43
8
107
81
80
69

KOMPRESÖR VALF,FAN,KONTAKTÖR PARAMETRELERİ
selonoid 1 zaman sayacı (emme valfi ) örn:22 kw için 20 sn giriniz
Q1
selonoid 2 zaman sayacı (soğutma fanı ) örn:22 kw için30 sn giriniz
Q2
MOTOR KONTROL VE GÜVENLİK PARAMETRELERİ
Motor Maximum Akımı ( kw değerinin 2 katının %130 ubu giriniz örn:22 kw 057 giriniz)
MİNİMUM SURAT (030) Kompresörün tahammül edebileceği minimum sürat ? )
MAXİMUM SURAT (049) Kompresörün çalışma anındaki maximum istenen sürati
ACCELERASYON (HIZLANMA en çok 10 - 15 HZ /SN giriniz ) 010 veya 015
DEKSELERASYON(YAVAŞLAMA (001 HZ / SN giriniz )
2. Rampa değeri ( Motor hızlanma anında 30 hz den sonra 2.rampa hızlanma isteniyorsa girilir)
KONTROL PARAMETRELERİ
HEDEFBASINÇ girişi (örn :6 BAR için 060 giriniz)
Alt basınç farkı (HEDEFBASALTI)örn :000 giriniz.
Üst basınç farkı (HEDEFBASÜSTÜ)örn : 003 giriniz
Kompresör başlama zamanı ( Hedef Basınca geldikten sonraki başlama zamanı) 000 giriniz.
Kompresör durma zamanı ( Hedef Basınç üst farkına geldikten sonraki duruş zamanı - (motor)
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34
49
50
51
52
53
54
60
55
56
57
58
59
+
8
7
4
5
6
92
30
31
32
33
87
130
131
108
73
67
68
76
77
78
61
63
64
93
94
90
91

Kompresör stopta zamanı ( enerji kesilip gelirse kaç sn sonra motor çalıştırılacak 003 giriniz )
Otomatik işlem sayaçları gösterilsin mi (Başlama -durma-sırakompresör zaman sayaçları)
SAAT GİRİŞLERİ ve SERVİS SAAT GİRİŞLERİ
Haftanın kaçıncı günü ( örn : Pazartesi için 001 giriniz)
GERÇEK ZAMAN SAATİ GÜN GİRİŞİ (0-31 arası)
GERÇEK ZAMAN SAATİ AY GİRİŞİ (0-12 arası)
GERÇEK ZAMAN SAATİ YIL GİRİŞİ
GERÇEK ZAMAN SAATİ SAAT GİRİŞİ (0-24 arası)
GERÇEK ZAMAN SAATİ DAKİKA GİRİŞİ (0-59 )
TARİH –ZAMANI görme
HAVA FİLTESİ DEĞİŞİM ZAMANI GİRİŞİ
YAĞ DEĞİŞİM ZAMANI
YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞİM ZAMANI
SEPARATÖR DEĞİŞİM ZAMANI
GENEL REVİZYON ZAMANI GİRİŞİ (5000 saat için :05000 giriniz)
ÇALIŞTIRMA -DURDURMA KUMANDA BUTONLARI
Hedef basınç arttırma
Hedef basınç azaltma
START ( BAŞLATMA )
STOP (KAPATMA soğutma sistemini durdurma)
B1 sensörü yüksek basınç değeri veya motor süratini görme
Şifre girişi (Programlama ve kullanım esnasındaki yetkilerin belirlenmesi için Fabrika-servis şifre
Alarmları izleme 5 tuşuna bastıktan sonra ( 0-10 tuşlarına basarak 10 alarm kaydı izlenir)
OTO arttırma kat sayısı (Basınç takibi yapılırken motor hareket keskinlik ayarı ( 100 giriniz)
YAŞLANMA VE MOTOR ÇALIŞMA SAATLERİ İZLEME
Yükte saatleri izleme (MOTORUN yükte çalışma saati izlenir.)
XX POWER toplam iş saati (elektrik altında kalınan tüm süre) kompresörün montaj anındaki saati
Toplam Motor çalışma saati izleme
toplam Motor çalışma saati resetleme
Alarm kayıtlarını silme
Aktüel speed göster (Motorun anlık hızını göster 001 =göster 000=gösterme)
BASINÇ SENSÖRLERİ DEĞER VE KALİBRASYON AYARLARI
B1 Basınç sensörü kaç bar ( örn:16 bar için 080 giriniz) Formül:(sens max basınç x 10) / 2
B1 Basınç sensörü kalibrasyon kat sayısı ( örn:005 giriniz)
B2 sensörü kaç bar ( örn:16 bar için 080 giriniz) Formül:(sens max basınç x 10) / 2
B2 Basınç sensörü kalibrasyon kat sayısı (B2)
ALARM NOKTALARI (ISI VE BASINÇ SENSÖRLERİ İÇİN )
Sıcaklık alarm noktası (105 giriniz)
Sıcaklık kapatma noktası (115 giriniz)
Yüksek basınç alarm noktası(110 giriniz 11.0 barda alarm ver)
Yüksek basınç kapatma noktası(120 giriniz 12.0 barda kapat)
B2 sensörü alarm Alçak basınç alt limit (örn:001 girimi 0.1 bara gelirse alarm ver)
B1 Basınç sensörü farkı örn:015 gir.( B1 > B2 den nekadar büyükse durdurma yapılacak)
Bsensör2 ÜST LMT ( Hedef basınç ayarı esnasında maximum girilebilecek basınç değeri)
Bsensör2 ALT LMT ( Hedef basınç ayarı esnasında maximum girilebilecek basınç değeri)
ŞİFRE OLUŞTURMA VE GİRME
SERVİS ŞİFRESİ (ÖRN : 03495) 4 BASAMAKLI GİRİNİZ.
OPERATÖR ŞİFRESİ(ÖRN : 06666) 4 BASAMAKLI GİRİNİZ.
DİGİTAL GİRİŞLERİN İZLENMESİ
Giriş –inputları ekrandan izleme açılması( 8 adet giriş ,TMP1 sensörü,analog 0-10 girişler görülür)
Giriş –inputları ekrandan izleme kapatılması
ALARM KAYITLARINI SİLME
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41

044
047
048
086
70
71
72
120
121
122
not:

Alarm kayılarını silme
BAŞLAMANIN I1 girişine bir kontak uygulandığında olması için
003 gir
HAVA KOMPRESÖRÜ MODUNDA EMME VALF START ISISI
HAVA KOMPRESÖRÜ MODUNDA SOĞUTMA FANI START ISISI
HAVA KOMPRESÖRÜ MODUNDA SOĞUTMA FANI STOP ISISI

5
80
70

MOTOR MAXIMUM İÇ ISISI (motor PTC sensörü TMP1 girişine bağlanmalıdır)
YARDIMCI KOMPRESÖR PARAMETRELERİ
2. Kompresör başlama zamanı (X5 katı örn:300sn için 060 giriniz)
3.Kompresör ; 2.kompresörden kaç saniye sonra girecek (250 sn )
4.Kompresör ; 3.kompresörden kaç saniye sonra girecek (250 sn )
5.Kompresör ; 4.kompresörden kaç saniye sonra girecek (250 sn )
6.Kompresör ; 5.kompresörden kaç saniye sonra girecek (250 sn )
7.Kompresör ; 6.kompresörden kaç saniye sonra girecek (250 sn )
Olmayan kompresörün başlama zamanı 000 girilir.Bu kompresör yok sayılır.

90

OPERATÖR KULLANIMI
Dikkat : Şifre ekranından operatör şifresi girilmiş ise kullanıcı parametre menülerine giremez.
Operatör modunda;
1 tuşu Tarih/saat gösterimi
2 tuşu Revizyon saatlerini izleme
3 tuşu Toplam yükte çalışma saatini görme
4 tuşu
Şifre girişi
5 tuşu
Alarm hafızalarını izleme (0-9 arası tuşlara basarak 10 adet alarm izleme)
7 tuşu
Manuel Stop-durdurma
8 tuşu
Manuel çalıştırma
+ tuşu Hedef basıncı arttırma (0.1 bar yukarı arttırma)
- tuşu Hedef basıncı düşürme (0.1 bar aşağı azaltma)
HEDRPM tuşu B1 sensörünü veya motor hızını izlemek için(start verilmişse çalışır)
GİR tuşu
Hedef basınç değer giriş Örn : GİR + 060 (6.0 bar) + GİR
IPTAL tuşu Manuel veya acil durdurma

HATA KODLARI VE TÜRLERİ
Aşağıda belirtilen alarmlarda Kompresör çalışmaya devam eder.
A:2118
A:2128
A:4804
A:4814
A:4824
A:4834
A:4844

Yüksek basınç alarmı; Alarm limiti geçildiğinde
Yüksek ısı alarmı;Alarm limiti geçildiğinde
Genel servis zamanı dolmuş
Hava filtresi değişim zamanı dolmuş
Yağ filtresi değişim zamanı dolmuş
Seperatör değişim zamanı dolmuş
Yağ değişim zamanı dolmuş

Not: Kontrol ekranında herhangi bir hata belirmiş ise bu hata IPTAL
tuşuna basılarak silinir.Q3 rölesi alarm anında aktif olur.

Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

Aşağıda belirtilen alarmlarda Kompresör durur.
E:0115 Basınç sensörü hatası
E:0119 Yüksek basınç hatası
E:0125 Isı sensörü hatası
E:0129 Yüksek ısı hatası
aşırı akım
motor aşırı ısı
Not: Kontrol ekranında herhangi bir hata belirmiş ise bu hata önce IPTAL sonra STOP
tuşuna basılarak silinir.Yeniden kompresörü çalıştırmak için 7 (stop) tuşu
ve sonra 8 (Start ) tuşuna basılır.

