
Örnek-1 : Cihazýn programlama bölümünde; alarm fonksiyon seçimi parametresi;      
           = 1(mutlak alarm) ve alarm minimum parametresi              = 20 olarak tanýmlý olsun.
Sýcaklýk  20

 veya 4 ise sesli uyarý ( Dahili buzer ) devreye girer.
°C’nin altýna düþtüðünde ekan deðeri yanýp sönmeye baþlar, buzer fonksiyon seçimi 

parametresi            2

1. Ekranda          ibaresinin yanýp sönmesi.
Sensör arýzasý. Sensör baðlantýsý yanlýþ veya sensör baðlantýsý yok. Ekranda bu mesaj varken 
buzer fonksiyon seçimi parametre deðeri           3 veya 4 ise sesli uyarý ( Dahili buzer ) devreye 
girer.

2.2 Panel Kesiti

2. Genel Tanýtým

2.1 ESM-3711-CN Soðutma Kontrol Cihazýnýn Ön Görünümü ve Boyutlarý

76 mm / 3 inch

Montaj Aparatý

Cihazýn montajýnýn yapýldýðý panel
(maksimum kalýnlýk 15 mm / 0.59 inch)

Ön Panel
IP65 koruma
NEMA 4X
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Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM-3711-CN 01 V06 03/16

- 4 Dijit göstergeli
- NTC giriþi veya
  PTC giriþi (Sipariþte belirtilmelidir.)
- Ayarlanabilir sýcaklýk ofseti
- Set deðeri sýnýrlandýrmasý
- Sensör arýzasý durumunda; Kompresör’ün sürekli
  çalýþmasý, durmasý veya periyodik çalýþmasý seçenekleri
- Kompresör koruma gecikmeleri
- Ön panelden kolayca ayarlanabilen defrost zamaný
- Ön panelden manuel defrost imkaný
- Defrost parametreleri 
- Alarm parametreleri
- Defrost, sensör arýzasý ve alarm durumlarýna göre  
  ayarlanabilen sesli uyarý ( Dahili Buzer )
- Defrost zamaný ve/veya manuel defrost ve/veya sýcaklýk set     
  deðeri koruma özelliði,
- Programlama modu þifre korumasý,
- Prokey ile parametre yükleme,
- Modbus RTU ile uzaktan eriþim,data toplama ve kontrol,
- EN standartlarýna göre CE markalý

ESM-3711-CN  77 x 35 DIN Boyutlu
Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol 

Cihazý

Çalýþma Sýcaklýðý : 0 ile 50 °C

Maksimum Rutubet          : %90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) 

Yükseklik : 2000 m'ye kadar

Cihazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar:
Aþýndýrýcý atmosferik ortamlar
Patlayýcý atmosferik ortamlarc

1.2. Genel Özellikler

1.Önsöz

ESM-3711-CN serisi s  kontrol cihazlarý, soðutma proseslerinin kontrolü için 
tasarlanmýþtýr. Basit ve kolay kullanýmý, On/Off kontrol formu ve Defrost özelliði ile pek çok 
uygulamada kullanýlabilir.Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan bir kýsmý aþaðýda verilmiþtir:

oðutma

Uygulama Alanlarý 
Gýda 
Makina Ýmalat 
Vb...

ESM-3711-CN

Kompresör Çýkýþý

NTC,PTC 

Uygulamalar  
Buzdolabý 
Havalandýrma 

2

1.1 Çalýþma Koþullarý

3 41615

13 14

Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným klavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle 
okuyunuz.

Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce 
göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik 
teknisyenleri tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir.

Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise 
sistemin enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz.

Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme 
giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave 
edilmesi gerekmektedir.

Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý 
gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar 
görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir.

Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan 
cihaza ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir.

Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, 
cihazýn hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna 
sebep olabilir.
Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz.

Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile 
ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin 
güvenliði için gereklidir.

Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. 
Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile 

Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte 
verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve 
sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr.

Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için 
öncelikle cihazýn enerjisini kesiniz.
Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (Petrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu 
çözeltilerle cihazýn temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir. 
Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiþ bir bez 
kullanýnýz.Cihazýn kullaným ömrü 10 yýldýr.

1.3 Genel Uyarýlar

1.4 Garanti

1.5 Bakým

1.6 Üretici Firma
Üretici Firma Bilgileri :
Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk.No:6 16369 BURSA
Tel   : +90 224 261 19 00 Fax  : +90 224 261 19 12
Bakým Onarým Hizmeti Veren Firma Bilgileri :
Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk.No:6 16369 BURSA
Tel   : +90 224 261 19 00 Fax  : +90 224 261 19 12 

SET butonuna 5 saniye boyunca 
bastýðýnýzda “P” led'i yanýp sönmeye 

baþlar. Programlama modu eriþim 
þifresi tanýmlanmýþ ise göstergede 
programlama modu   giriþ ekraný                      

gözlenir.

Ana Çalýþma 

Programlama Ekraný

Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile 
parametre içeriði deðiþtirilebilir.

Kompresör Çýkýþ Histerisiz 
Parametre Deðeri

Arttýrma butonuna basarak bir sonraki 
parametreye geçilir.Eksiltme butonuna basarak 
bir önceki parametreye geçilir. SET butonuna 
basarak parametre içeriði gözlenebilir.

Set butonuna basarak 
parametre deðeri kaydedilir.

Arttýrma butonuna basarak bir sonraki 
parametreye geçilir.Eksiltme butonuna 
basarak bir önceki parametreye geçilir.

Þifre Giriþ Ekraný

Programlama Modu 
Giriþ Ekraný

SET butonuna 
basarak þifre giriþ 
ekranýna geçilir.

Þifre Giriþ Ekraný

Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile 
Programlama modu giriþ þifresi girilir.

Not-2: Þifre giriþ ekraný geldiðinde programlama modu giriþ þifresi 0 olarak girildiðinde  
parametre deðerleri gözlenebilir. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz.

SET/Onay butonunu basarak  
girilen þifre onaylanýr.

Not-1: Programlama 
modu eriþim þifresi 0  ise 
Programlama modu giriþ 
ekraný            gözlenmez               
          Sýcaklýk birim seçim
parametresi gözlenir.

Kompresör Çýkýþ Histerisiz 
Parametre Deðeri

Programlama modu içerisindeyken kullanýcý 20 saniye içerisinde herhangi bir iþlem 
yapmazsa, cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner.i

Kompresör Çýkýþ 
Histerisiz Parametresi

6.5 Programlama Moduna Giriþ, Parametre Deðerlerinin Deðiþtirilmesi ve Kayýt
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Cihaz Türü                                          : Soðutma Kontrol Cihazý
Fiziksel Özellikler                               : 76 mm x 34.5 mm x71 mm Panel montajý için  plastik 

                                                      koruma. Panel kesiti 71 x 29 mm.
Koruma Sýnýfý                                     : NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20).
Aðýrlýk                                                 : Yaklaþýk olarak 0.2 Kg
Ortam Þartlar                                     : Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliðe kadar, yoðun 

                                                     nem  olmayan ortamlarda.
o o o oDepolama / Çalýþma sýcaklýðý           : -30 C ile +80 C / -30 C ile +80 C  arasýnda.

Depolama / Çalýþma nem oraný        : 90 % max. (Yoðunlaþma olmayan ortamda)
Montaj Tipi                                         : Sabit montaj kategorisi.
Aþýrý Gerilim Kategorisi                    : II.
Elektriksel Kirlilik                              : II. Ofis veya iþ ortamýnda, iletken olmayan kirlenmelerde.
Çalýþma Periyodu                              : Sürekli.

Besleme Voltajý Ve Gücü                  : 

                                                   : 115

                                                   : 24 10..30
Sýcaklýk Sensör Giriþileri                  : NTC ,PTC

NTC giriþ tipi                                      : NTC (10 kW @25 °C )

PTC giriþ tipi                                      : PTC (1000 W @25 °C )
Doðruluk                                            : Termorezistans için Tam skalanýn ± % 1 
Sensör Koptu Korumasý                   : Skalanýn üzerinde.
Okuma Sýklýðý                                    : Saniyede 3 okuma.
Kontrol Formu                                   : ON / OFF

Röle Çýkýþlarý                                     : Rezistif yükte 16(8) A@250 V V  (Kompresör çýkýþý)
                                                              (Elektriksel Ömür : Tam Yükte 100.000 Anahtarlama)
Gösterge                                            : 14 mm Kýrmýzý 4 dijit LED Gösterge

o o
LED göstergeler                                : S (Yeþil), P (Yeþil), C (Sarý), F(Sarý), Alarm (Kýrmýzý), 
                                                              Defrost (Kýrmýzý), Kompresör Çýkýþ (Kýrmýzý)
Dahili Buzer                                       : ³83dB
Uyumlu Standartlar                           : 

230V  ( %15) 50/60Hz - 1.5VA,

V  ( %15) 50/60Hz - 1.5VA,

V ( %15) 50/60Hz - 1.5VA, VZ1.5W

V  ±

V  ±

V  ±

9. Spesifikasyonlar

ESM-3711-CN Soðutma kontrol cihazýna ait tüm sipariþ bilgileri tabloda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine 
uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu 
sipariþ koduna dönüþtürebilir. Belirlediðiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluþturma 
kutucuklarýna yerleþtiriniz. Standart özellikler dýþýnda kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz.   

Vac tanýmý olarak V  simgesi

Vdc tanýmý olarak Z simgesi

Vac/dc tanýmý olarak W simgesic

10. Sipariþ Bilgileri

A BC D E FG HI /

/

U V W Z/

/0 1 0 0

1 Röle Çýkýþý ( Rezistif Yükte 16(8) A@250 V V, 1 NO )

Kompresör ÇýkýþýE

Besleme GerilimiA

Giriþ TipiBC Skala(°C)

ESM-3711-CN 

-50°C/-58°F ; 150°C/302°F12 PTC (Not-1) 

ESM-3711-CN Cihazýyla verilen Sýcaklýk sensörüV

0 Yok

3
NTC-M5L20.K1.5 (Soðutma uygulamalarý için termoplastik
                               kaplamalý, 1.5 mt kablolu NTC probu)

4 NTC-M6L50.K1.5 (Metal koruyucu tüplü, 1.5 mt kablolu NTC probu)

9 Müþteriye Özel

4 115V  ( %15) 50/60Hz - 1.5VAV  ±

Not-1 : PTC veya NTC giriþ tipleri seçildiðinde ( BC = 12,18 ) sýcaklýk sensörü cihazla birlikte 
verilmektedir. Bu nedenle sipariþ kodunda PTC giriþ tipi için( V = 0,1 veya 2 ) olarak, NTC giriþ tipi 
için sensör tipi ( V = 0, 3 veya 4 ) olarak belirtilmelidir.

5 230V  ( %15) 50/60Hz - 1.5VAV  ±

00 00

3 sn.

Defrost zamaný parametre deðeri              ³ 1, buton koruma 
parametre deðeri          = 0, 2 veya 4 ise ve  soðutma iþlemi 
yapýlýyorken ana çalýþma ekranýnda  defrost butonuna 3 saniye 
basýldýðýnda cihaz defrost iþlemine baþlar ve defrost ledi aktif 
olur.Defrost iþleminin herhangi bir anýnda defrost butonuna 3 
saniye basýlýrsa defrost iþlemi bitirilir ve defrost ledi söner.

8.Defrost Butonu ile Manuel Defrost Ýþlemi

7. ESM-3711-CN Soðutma Kontrol Cihazýndaki Hata Mesajlarý 

2. Ekran deðerinin yanýp sönmesi.
Sýcaklýk deðeri alarm parametrelerinde girilen sýnýr deðerlerini aþmýþ ise yanýp sönmeye baþlar.

Örnek-2 : Cihazýn programlama bölümünde; alarm fonksiyon seçimi parametresi;      
           = 1(mutlak alarm) ve alarm minimum parametresi              = 50 olarak tanýmlý olsun.
Sýcaklýk  50

 veya 4 ise sesli uyarý ( Dahili buzer ) devreye girer.
°C’nin üzerine çýktýðýnda ekan deðeri yanýp sönmeye baþlar, buzer fonksiyon seçimi 

parametresi            2

Besleme Gerilim
Giriþi

Sensör Giriþi

230V  ( %15) 50/60HzV  ±

Soðutma Fonksiyonu
ON/OFF Çalýþma

6 mm / 0.24 inch
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65 mm / 2.56 inch

Maksimum 15 mm / 0.59 inch

110 mm / 4.33 inch (min)

71 mm / 2.79 inch
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Opsiyonel Besleme Giriþi

115 V (±%15)  50/60Hz,

24 V (±%15)  50/60Hz,

10 - 30 V  Z

V

V

Standart

8 10 - 30 V  Z

-50°C/-58°F ; 100°C/212°F18 NTC (Not-1) 

1 PTC-M6L40.K1.5 (PTC Hava Probu 1.5 mt silikon kablolu)

2 PTCS-M6L30.K1.5.1/8” (PTC Sývý Probu 1.5 mt silikon kablolu)

(77x35 DIN Boyutlu)

Teknoloji ortaðýnýz

Emko Elektronik ürünlerini tercih ettiðiniz için 
teþekkür ederiz, detaylý kullaným kýlavuzunu 
indirmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

www.emkoelektronik.com.tr

11.Opsiyonel Aksesuarlar

RS-485 Haberleþme 
Arayüzü

1.RS-485 Modül 2.PROKEY Programlama Modülü

Cihaza,kullanýcý 
parameterelerini yüklemek 

ya da indirmek için kullanýlýr.

3 24V  ( %15) 50/60Hz - 1.5VAV  ±
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AEEE Yönetmeliðine Uygundur.  
Ürünü hizmet ömrünün sonunda evsel veya diðer atýklarla birlikte atmayýn. 
Elektrikli ve elektronik cihazlarýn geri dönüþümü için bir toplama noktasýna götürün.

PID kontrol seçili cihazlarda SSR çýkýþý tavsiye edilmektedir.
ON/OFF kontrol kullanýlan cihazlarda röle çýkýþlarýnýn mekanik ömürlerinden dolayý çok fazla 
anahtarlama yapmasýný engellemek için histerisiz deðerini sisteme uygun olarak ayarlayýnýz.

Cihazý devreye almadan önce parametreleri istenen kullanýma uygun olarak ayarlayýnýz. 
Eksik ve hatalý konfigurasyonlar tehlikeli durumlara sebep olabilir.

c
c



6. Sýcaklýk Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kaydedilmesi

6.1  Defrost Zamaný Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kaydedilmesi

Ana Çalýþma Ekraný

SET butonuna basýldýðýnda ‘’S’’ led'i 
yanar göstergede sýcaklýk set deðeri 

gözlenir.

SET Deðeri Ekraný

Arttýrma ve eksiltme 
butonlarý ile sýcaklýk set 

deðeri deðiþtirilir.

SET butonuna basarak sýcaklýk set 
deðeri kaydedilir.

‘’S’’ ledi söner ve ana çalýþma
ekranýna dönülür.

Ana Çalýþma Ekraný

Sýcaklýk Set Parametresi (Default=50) MODBUS ADDRESS:40001
rogramlama parametrelerinde bulunan sýcaklýk set deðeri minimum parametre

           Deðeri ile sýcaklýk set deðeri maksimum parametre             deðeri arasýnda ayarlanabilir. 
Sýcaklýk set deðeri, p

Defrost butonuna basýldýðýnda 
göstergede defrost zamaný set deðeri 
gözlenir ve defrost ledi saniyede 5 kez 

yanýp söner.

SET butonuna basarak defrost zamaný set 
deðeri kaydedilir.

Defrost zamaný set deðeri kaydedilir,
defrost baþladý ise defrost ledi yanar,defros 

yok ise söner ve ana çalýþma ekranýna 
dönülür.

Ana Çalýþma Ekraný

Defrost Zamaný deðeri Ekraný

Defrost Zamaný deðeri Ekraný

Defrost zamaný set deðeri deðiþtirme ve sýcaklýk set deðeri deðiþtirme modu içerisindeyken 
kullanýcý 20 saniye içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, cihaz otomatik olarak ana 
çalýþma ekranýna döner.i

Arttýrma ve eksiltme butonlarý 
ile defrost zamaný set deðeri 

deðiþtirilir.

Ana Çalýþma Ekraný

PROKEY

RS-485 
or

5 6 7 8 9 10
a

 16(8)A
@250V 1HPV

L N
230 VV  ± 15% 
50/60Hz - 1.5VA

2 3 41
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16A T Sigorta

4.2 Etiket ve Baðlantý Þemasý

4. Elektriksel Baðlantý Þemasý

4.1 Cihaz Besleme Giriþi Baðlantýsý

Not-1  : Harici sigorta tavsiye edilir.

Cihazýn besleme gerilimini belirtilen terminallere 
uygulayýnýz. 
Cihazýn besleme gerilimini tüm elektriksel baðlantýlar 
yapýldýktan sonra veriniz.
Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte 
belirtilmelidir. Montaj sýrasýnda, cihazýn besleme gerilimi 
aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin 
uygulanmasý gerekmektedir. 

c

Cihaz üzerinde, cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme 
anahtarý yoktur. Cihazýn besleme giriþinde cihazýn 
enerjisini kapatacak bir besleme anahtarýn kullanýcý 
tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.
Besleme anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki 
kutuplu olmalý, Elektriksel baðlantý besleme anahtarýnýn 
açýk/kapalý konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr.  

V Besleme giriþlerinde harici sigorta faz baðlantýsý 
üzerinde olmalýdýr.

Z Besleme giriþlerinde harici sigorta (+) hat baðlantýsý 
üzerinde olmalýdýr.

c

Röle Çýkýþý

21 3 54 6 87 9 10

P/N : ESM-3711-CN

L N

aa

Besleme Gerilimi Giriþi

Sýcaklýk Sensör Giriþi
(NTC veya PTC)

230VV BAÐLANTI ÞEMASI 

5.Ön Panelin Tanýmý ve Menülere Eriþim

BUTON TANIMLARI 
1. Deðer Arttýrma Butonu : 
** Set ekranýnda,defrost ekranýnda ve  programlama bölümünde deðer arttýrma butonu olarak 
kullanýlýr.
2. Deðer Azaltma ,Buzer Susturma ve Prokeye Yükleme Butonu :
** Set ekranýnda,defrost ekranýnda ve programlama bölümünde deðer azaltma butonu olarak 
kullanýlýr.
** Buzzer susturma butonu olarak kullanýlýr.
** Prc =0 ise cihazdan prokey anahtarýna yükleme için kullanlýr. 
3. Defrost  Butonu :
** Ana çalýþma ekranýnda butona basýldýðýnda defrost zamaný deðeri gözlenir.
** Ana çalýþma ekranýnda butona 3s boyunca basýldýðýnda manuel defrost baþlar.
4. Set Butonu
** Ana çalýþma ekranýnda butona basýldýðýnda set deðeri gözlenir. Arttýrma ve azaltma 
butonlarýyla deðer deðiþtirilebilir.Set butonuna tekrar basýldýðýnda deðer kaydedilir ve ana 
çalýþma ekranýna dönülür.
**  Ana çalýþma ekranýnda set butonuna 5s basýldýðýnda programlama bölümüne girilir.
** Set ekranýnda,defrost ekranýnda ve programlama bölümünde deðer kaydetme butonu olarak 
kullanýlýr.

LED TANIMLARI 
5. Kompresör çýkýþ ledi : 
** Kompresör çýkýþý aktifse led aktiftir. Blink ediyorsa kompresör koruma sürelerinden biri aktiftir.
6.Defrost ledi : 
** Defrost çýkýþý aktifse defrost çýkýþ ledi  aktiftir. 
** Defrost gecikme sürelerinde  saniyede 1 kez yanýp söner.
** Defrost zamaný deðeri girme modunda saniyede 5 kez yanýp söner.
7.Alarm ledi : 
** Düþük alarm ve yüksek alarm durumlarýnda led aktiftir.
8.Santigrat ledi : 

o** Cihazýn C modunda çalýþtýðýný belirtir.
9.Fahrenhayt ledi : 

o** Cihazýn F modunda çalýþtýðýný belirtir.
10.Set ledi : 
** Set deðeri deðiþtirme modunda olduðunu belirtir.
11.Program ledi : 
**Program parametreleri bölümüne girildiðinde blink yapar.

Çalýþma þekli Soðutma  olarak seçilir.

Çalýþma þekli Isýtma olarak seçilir.

Cihaza Enerji Verilmesi ile Defrostu Baþlatma Gecikmesi  Parametresi
 ( Default = 0)  MODBUS ADRES:40012
0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir.          = 1 ise bu parametre gözlenebilir.

ON/OFF  Parametresi 

           gözlenir.     butonuna tekrar 10 saniye basýldýðýnda cihaz kontrole devam  
eder ve ana çalýþma ekranýna döner. 

( Default = 0 )  MODBUS ADRES:40030
Cihaz enerjili iken       (Arttýrma butonu)’na 10 saniye basýldýðýnda cihaz kontrolü keser ve 
ekranda 

       butonu ile ON/OFF yapýlamaz.

       butonu ile ON/OFF yapýlabilir.

Sensör Ofset Parametresi ( Default = 0 )  MODBUS ADRES:40007
NTC(-50°C, 100°C) veya PTC (-50°C, 150°C) için -20 ile 20 °C,
NTC(-58°F, 212°F) veya PTC (-50°C, 150°C) için -36 ile 36 °F,
NTC(-50.0°C,100.0°C) veya PTC (-50.0°C,150.0°C) için -10.0 ile 10.0°C,
NTC(-58.0°F,212.0°F) veya PTC (-58.0°F,302.0°F) için -18.0 ile 18.0 °F.

Defrost Zamaný  Parametresi ( Default =1 0)  MODBUS ADRES:40009
0 ile 999 dakika arasýnda bir deðer alabilir.0 seçildiðinde Otomatik veya  Manuel defrost 
yapýlamaz.

Defrost Yapma Aralýðý  Parametresi ( Default = 1)  MODBUS ADRES:40010
1 ile 99 saat arasýnda bir deðer alabilir.

Cihaza Enerji Verilmesi ile Defrostu Baþlatma Seçimi Parametresi ( Default = 0)  
MODBUS ADRES:40011

Cihaza Enerji Verildiðinde Kompresör Start Gecikmesi  Parametresi ( Default = 0)  
MODBUS ADRES:40014
Cihaza enerji verildikten sonra,kompresörün devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu 
parametre ile ayarlanabilir.0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir.

Kompresör Stop-Start Gecikmesi Parametresi ( Default = 0)  MODBUS ADRES:40015
Kompresör durduktan sonra yeniden devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu 
parametre ile ayarlanabilir.0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir.

Kompresör Start-Start Gecikmesi Parametresi ( Default = 0)  MODBUS ADRES:40016
Kompresörün iki startý arasýnda geçmesi gereken süre bu parametre ile ayarlanabilir.0 ile 
20 dakika arasýnda bir deðer alabilir.

MODBUS ADRES:30001       Okunan sýcaklýk deðeri
MODBUS ADRES:30002       BOÞ

oMODBUS ADRES:30003       Ledlerin Durumu : 0.bit C Ledi, 5.bit Defrost Ledi, 
                                                                             6.bit Kompresör Ledi,7.bit Alarm Ledi
                                                                             13.bit Program Ledi, 14.bit Set Ledi       

MODBUS ADRES:30004       Cihaz Durumu : 0.bit Alarm Durumu
                                                                       1.bit Buzer Durumu
                                                                      2.bit Sensör Koptu Durumu

                                                                        7.bit Defrost Durumu
MODBUS ADRES:30005       Çýkýþ Durumu
MODBUS ADRES:30006       Cihaz  Tipi ve Cihaz Versiyonu

A
A

 A 
 A  
 A

6.3 Cihazýn Durum Parametrelerinin Modbus Adresleri (Read Input Register)

Çalýþma Þekli Seçim Parametresi ( Default = 1)  MODBUS ADRES:40008
Parametre deðeri ‘0’ ise           parametresine geçilir.

Defrost iþlemi cihaza enerji verilmesi ile baþlamaz.

Defrost iþlemi cihaza enerji verilmesi ile baþlar.

5 6 9 10

121187

1.Cihazý kapatýn.
2.PROKEY anahtarýný yuvasýna yerleþtirin ve cihazý çalýþtýrýn.
3.Cihaz açýldýktan sonra PROKEY anahtarýnýn içindeki parametre deðerleri otomatik olarak cihaza 
yüklenmeye baþlar ve ekranda           mesajý görünür,yükleme bitince            mesajý görünür.
4.10 saniye sonra cihaz yeni parametreleri ile çalýþmaya baþlar.
5.PROKEY’i çýkarýn.

1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, 
verilen ölçülerde hazýrlayýnýz.

2-Cihazý panel üzerindeki kesite yerleþtiriniz. 
Cihazýn montaj aparatlarý üzerinde ise panel 
üzerine yerleþtirmeden çýkarýnýz.

3-Montaj aparatlarýný yanlardaki sabitleme 
yuvalarýna yerleþtirip cihazý panele sabitleyiniz.

1-  ok yönünde bastýrarýnýz.

2-Y geriye 
doðru 

3-Cihazý panelin ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz. 

Montaj aparatlarýný,

anlardaki sabitleme yuvalarýndan hafifçe 
çekerek çýkartýnýz.

Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine 
baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu 
sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm 
baðlantýlarýný ayýrýnýz. 

c

2.3 Cihazýn Panel Üzerine Montajý

2.4 Cihazýn Panel Üzerinden Çýkarýlmasý 

3. PROKEY ANAHTARININ KULLANIMI

CÝHAZDAN PROKEYE YÜKLEMEK ÝÇÝN

1.Cihazý tuþ takýmýný kullanarak programlayýnýz.
2.Cihaz açýk durumdayken PROKEY anahtarýný yuvasýna yerleþtirin ve      butonuna basýn,ekranda
            mesajý görünür,yükleme bitince ekranda           mesajý görünür.
3.Herhangi bir butona basarak ana çalýþma ekranýna dönebilirsiniz. 

PROKEY’DEN CÝHAZA YÜKLEMEK ÝÇÝN

NOT:            mesajý hatalý programlama durumunda görünür.Bu durumda, programlamayý tekrar 
yapmak  isterseniz PROKEY ‘in takýlý olduðundan emin olduktan sonra tekrar       butonuna basýn.
Programlamayý tekrar yapmak istemiyorsanýz PROKEY’i çýkarýn ve      butonuna basýn.Cihaz ana 
çalýþma ekranýna dönecektir.

NOT:            mesajý hatalý programlama durumunda görünür.Bu durumda, programlamayý tekrar 
yapmak  isterseniz PROKEY ‘in takýlý olduðundan emin olduktan sonra cihazý tekrar kapatýp açýn.
Programlamayý tekrar yapmak istemiyorsanýz PROKEY’i çýkarýn ve      butonuna basýn.Cihaz ana 
çalýþma ekranýna dönecektir.

PROKEY ANAHTARINI KULLANABÝLMEK ÝÇÝN PrC PARAMETRE DEÐERÝ ‘0’ OLMALIDIR.
PrC=1 ÝSE VE        BUTONUNA BASILIRSA EKRANDA           MESAJI GÖZLENÝR.10sn SONRA
CÝHAZ ANA ÇALIÞMA EKRANINA DÖNER  YA DA SET BUTONUNA BASARAK ÇALIÞMA 
EKRANINA DÖNEBÝLÝRSÝNÝZ.

 

6.2 Programlama Modu Parametre Listesi

Kompresör Çýkýþ Histerisiz Parametresi ( Default  = 1 ) MODBUS ADRES:40004
NTC (-50°C, 100°C) veya PTC (-50°C, 150°C) için 1 ile 20°C,  
NTC (-58°F, 212°F) veya PTC (-58°F, 302°F) için 1 ile 36°F,
NTC (-50.0°C,100.0°C)veya PTC (-50.0°C,150.0°C) için 0.1 ile 10.0°C ,
NTC (-58.0°F,212.0°F) veya PTC (-58.0°F,302.0°F) için 0.1 ile 18.0°F arasýnda bir deðer 
alabilir.
ON/OFF kontrol algoritmasýnda, son 
kontrol elemaný açýlarak veya kapatýlarak 
sýcaklýk deðeri set edilen deðerde 
tutulmaya çalýþýlýr. ON/OFF kontrol ile 
çalýþan bir sistemde sýcaklýk deðeri 
sürekli salýným halindedir. Sýcaklýk 
deðerinin salýným sýklýðýný azaltmak için 
set deðeri altýnda veya etrafýnda bir eþik 
bölgesi oluþturulur ve bu bölge histerisiz 
olarak adlandýrýlýr.

ON

OFF

Sýcaklýk
 Deðeri

Kontrol
 Çýkýþý

Set

HSt

Zaman

HSt

Zaman

Sýcaklýk Set Deðeri Minimum Parametresi(Default =Cihaz Skalasý Minimum Deðeri)
 MODBUS ADRES:40005
Set deðeri bu parametre deðerinin altýnda ayarlanamaz. 
Bu parametre, cihaz skalasýnýn minimum deðeri ile sýcaklýk set deðeri maksimum 
parametresinde                tanýmlanan deðer arasýnda bir deðer alabilir.

Sýcaklýk Set Deðeri Maksimum Parametresi 
(Default = Cihaz Skalasý Maksimum Deðeri)  MODBUS ADRES:40006
Set deðeri bu parametre deðerinin üstünde ayarlanamaz. 
Bu parametre, sýcaklýk set deðeri minimum parametresinde            tanýmlanan deðer ile 
cihaz skalasý maksimum deðeri arasýnda bir deðer alabilir.

Ondalýk Hane  Gösterimi Seçimi Parametresi ( Default = 0 ) MODBUS ADRES:40003

Yok.
Var.

Sýcaklýk Birimi Seçim Parametresi ( Default = 0 ) MODBUS ADRES:40002

°C seçilir.
°F  seçilir.

Defrost Sýrasýnda Gösterge Durumu Parametresi ( Default = 3 )
 MODBUS ADRES:40013

Defrost  sýrasýnda göstergede ölçülen sýcaklýk deðeri gösterilir. 

Defrost sýrasýnda göstergede, defrost baþlatýldýðý zaman okunan ölçülen sýcaklýk 
deðeri gösterilir.
Defrost sýrasýnda göstergede sýcaklýk set deðeri gösterilir.

Defrost sýrasýnda göstergede           defrost yapýldýðýný belirten yazý gösterilir.

Sensör Arýzasý Parametresi ( Default = 0 ) MODBUS ADRES:40017

Sensör Arýzasýnda Kompresör Çalýþma Zamaný Parametresi (Default = 0)
MODBUS ADRES:40018
Sensör arýzasý parametresinin            içeriði = 2  ise bu parametre gözlenebilir. 
0  ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir.

Sensör arýzasý durumunda kompresör devre dýþý. “OFF”

Sensör arýzasý durumunda kompresör sürekli devrede. “ON”

Sensör arýzasý durumunda kompresör          ve         sürelerine göre periyodik 
çalýþýr.

Sensör Arýzasýnda Kompresör Durma Zamaný Parametresi ( Default = 0 )
MODBUS ADRES:40019
Sensör arýzasý parametresinin            içeriði = 2  ise bu parametre gözlenebilir. 
0  ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir.

Sýcaklýk Alarm Minimum Parametresi 

Mutlak alarm         =1 için cihaz skalasýnýn minimum deðeri ile sýcaklýk alarm maksimum 
parametresinde         tanýmlanan deðer arasýnda, Baðýl alarm          = 2 için 0 ile cihaz 
skalasýnýn %50’si arasýnda bir deðer alabilir.

(Default = Cihaz Skalasý Minimum Deðeri)
MODBUS ADRES:40021

Baðýl Alarm seçilir. Alarm sýcaklýk set deðerine baðýmlý olarak çalýþýr. Sýcaklýk 
deðeri (Set -          ) deðerinin altýna düþtüðünde veya (Set +         ) deðerinin 
üstüne çýktýðýnda alarm devreye girer.

Sýcaklýk Alarm Fonksiyonu Seçim Parametresi ( Default = 0 )MODBUS ADRES:40020

Alarm fonksiyonu pasif.

Mutlak Alarm seçilir. Sýcaklýk deðeri         ve        parametre  deðerlerini 
aþtýðýnda alarm devreye girer.

Sýcaklýk Alarm Maksimum Parametresi 

Mutlak alarm            =1 için sýcaklýk alarm minimum parametresinde           tanýmlanan
deðer ile cihaz skalasýnýn maksimum deðeri arasýnda, Baðýl alarm              = 2  için 
0 ile cihaz skalasýnýn %50’si arasýnda bir deðer alabilir.

( Default = Cihaz Skalasý Maksimum Deðeri )
MODBUS ADRES:40022

Sýcaklýk Alarm Gecikmesi Parametresi 
Sýcaklýk alarm durumu oluþtuðundaki gecikme süresi bu parametre ile belirlenir.
 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir.

( Default = 0 ) MODBUS ADRES:40023

Cihaza Enerji verildikten sonra Sýcaklýk Alarm Gecikmesi Parametresi 

Cihaza enerji verildikten sonra sýcaklýk alarmýn devreye girmesi için geçmesi gereken süre 
bu parametre ile belirlenir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir.

( Default = 0 )
MODBUS ADRES:40024  

Buzer Fonksiyon Seçimi Parametresi ( Default = 0 ) MODBUS ADRES:40025
Buzer aktif olmaz.

Sadece defrost iþlemi sýrasýnda buzer aktif olur.

Sadece alarm durumlarýnda buzer aktif olur.

Sadece sensör arýzasý durumunda buzer aktif olur.

Defrost iþlemi, alarm veya sensör arýzasý durumlarýndan herhangi birinde buzer 
aktif olur.

Buton Korumasý Parametresi ( Default = 4 ) MODBUS ADRES:40027

Herhangi bir koruma yok.

Defrost zamaný set deðeri deðiþtirilemez ve manuel defrost yapýlamaz.

Sýcaklýk set deðeri deðiþtirilemez.

Defrost zamaný set deðeri ve sýcaklýk set deðeri deðiþtirilemez. Manuel defrost 
yapýlamaz.

Buzer Aktif Kalma Zamaný Parametresi 

Buzer’ýn aktif kalma süresi bu parametre ile tanýmlanabilir. 1 ile 99 dakika arasýnda bir
deðer  alabilir.  Parametre deðeri 1 iken  deðer  azaltma  butonuna basýlarak göstergede              
         ibaresi gözlenir bu durumda buzer, kullanýcý tarafýndan buzer susturma butonu ile 
susturulana kadar aktif kalýr.

( Default =            ) MODBUS ADRES:40026
Buzer fonksiyon seçim parametre deðeri             = 0 ise bu parametre gözlenmez.

Programlama Modu Eriþim Þifresi 
Programlama moduna giriþ sýrasýnda sorulan þifre deðeri bu parametre ile tanýmlanabilir. 0 
ile 9999 arasýnda bir deðer alabilir. 0 seçildiðinde programlama moduna giriþte þifre 
sorulmaz.Þifre deðeri 12 olarak girildiðinde sadece          ,          ,          parametrelerine 
eriþilir ve parametre içerikleri deðiþtirilebilir.

( Default = 0 ) MODBUS ADRES:40031

Defrost zamaný deðeri deðiþtirilemez,manuel defrost yapýlabilir..

PROKEY haberleþmesi seçilir.

Haberleþme Modu Seçim Parametresi ( Default = 0 ) MODBUS ADRES:40028

RS485 haberleþmesi seçilir.

Slave ID Parametresi ( Default = 1 ) Modbus Adresi=40029
Cihazýn haberleþme adresi parametresi 1 ile 247 arasýnda bir deðer alabilir. 
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6.4 ESM3711-CN Soðutma Kontrol Cihazý Çalýþma Grafikleri
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