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1 - GÜVENLİK / KULLANMA DİKKATE ALINMASI

1.1 Genel
Bir hesap bazı faktörler dikkate almaz , bu ekipmanların kurulumu , devreye alınması ve bakım gibi gerginlik kurulumu ve elektrik 
parçaları ve yeri varlığı olarak tehlikeli olabilir implantasyon .

Sadece montajcılar ve teknisyenler özel eğitilmiş ve kalifiye , bu teçhizatını ve hizmet için izin verilir ilgili ürünün kapsamlı bir 
eğitim aldıktan .

Tüm hizmet müdahaleleri , bu etiketlerde veya tüm donanım eşlik talimatlar ve diğer tüm uygulanabilir güvenlik talimatlarında , 
bakım kılavuzlarında tüm öneriler ve talimatları dikkate alınmalıdır .
- Tüm güvenlik kodu yönetmeliklere uyun .
- Koruyucu gözlük ve iş eldivenleri
- Kaldırma sırasında bakım ağır ve hantal ekipman ile Saplı taşıma ve aşağı ayarlamak

1.2 Elektrik çarpmasına karşı koruma
IEC ( Uluslararası Elektroteknik Komisyonu ) tavsiyelerine uygun olarak yalnızca kalifiye personel elektrikli bileşenlere erişimi 
olması gerekir . Özellikle herhangi bir müdahale öncesinde üniteden tüm güç kaynaklarının kesilmesi önerilir. Kesme anahtarı ya 
da devre kesici kullanarak ana gücü kapatın .

Önemli : kontrol sistemini oluşturan V300 bileşenleri elektronik içerir . Bu nedenle, elektromanyetik rahatsızlık 
oluşturabilir ya da bu talimatlara göre kurulup kullanılmadığı takdirde etkilenecek
Önemli : Bu   madde aşağıdaki standartlara kullanımı ile direktifin temel gereklerine uygun olduğu tespit edilmiştir 
Elektromanyetik uyumluluk : 2014/30 / AB
- Alçak Gerilim Yönetmeliği : 2014/35 / AB
- Elektrikli ve elektronik aletler ( RoHS ) tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin Direktif 2011/65 / EU

1.3 Kullanım
Bu cihaz , fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri , ya da tecrübe veya bilgi eksikliği ( çocuklar dahil) olan tarafından kullanılmak 
üzere tasarlanmamıştır , sürece tarafından verilmiş cihazların denetim veya talimat ilişkin kullanım , güvenliklerinden sorumlu bir 
kişi aracılığıyla .
Bu cihaz ile oynamamaları etmemelerini sağlamak için çocukları gözetim altında tutmalıdır . Bakım veya temizleme herhangi bir 
işlem denetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır .

1.4 Uyarılar ve tehlikeler
Kendinizin ve aynı şekilde çevrenizdekilerin güvenliğini garanti altına almak ve cihazın olası bir hasar görme durumunu 
engellemek için aşağıda belirtilen önlemleri ve talimatları mutlaka uygulayınız

Uyarı : Donanımın ülkede yürürlükte olan standartlara uygun bir elektrik şebekesine bağlanması şarttır.  
Aşırı yüksek gerilime, aşırı yüksek akım şiddetine ve toprak hattı hatalarına karşı koruyucularla donatılmış 
olması gerekir.

Uyarı : Güvenliğiniz için donanıma yapılacak her türlü müdahaleden önce akımın kesilmiş ve elektrik 
şebekesine olan bağlantının ayırılmış olması zorunludur.

Uyarı : Bu ürün tarafından sağlanan güvenlik durumu ancak üretilme amacına uygun şekilde kullanılma 
halinde mümkündür. Bakım işlemleri sadece konunun uzmanı bir personel tarafından yapılabilir.

ÜRÜN sadece iç ortamlarda ve 2000 metreden daha düşük bir rakımda kullanılma amacıyla üretilmiştir.
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2 - V300

V300 regülasyonu, birbirine bağlı olmayan konfor ünitelerinin (kaset klimalar, UTA...), 2 boru, 2 boru / 2 hatlı, dahili sirkülasyon 
uygulamalı 4 borulu sistemlerin yönetilmesi için tasarlanmış bir CIAT elektronik regülasyonudur

Bir saat düzenlemeli programlamaya uyulması olanağını (opsiyonel V300 bölge kontrol saatine bağlantı) ve bir master / slave 
çalışma olanağının gerçekleştirilmesini sağlar. Termik vanaların 230 V motorlarının yönetilmesi.

V300 sistemi, konfor ünitesine entegre bir kontrol kutusundan ve çalışma modlarının ve set değerlerinin ayarlanması olanağını 
sağlayan bir kullanıcı terminalinden oluşmaktadır.

Terminaller, kablolu duvar tipi (kontrol kutusuna bağlantısı tesisatçı tarafından yapılır), cihaza ankastre (montajı ve 
bağlantısı fabrikada yapılır) veya radyo frekans kontrollü (terminal + kit halinde teslim edilen alıcı) olmak üzere çeşitli tiplerde 
sunulmaktadır
Temel işlevsellikleri:
- PI (Oransal ve Entegre) işlevi
- 3 hızlı veya HEE motorlu bir fana otomatik ve manüel olarak kumanda edilmesi.
- Change over sensörüyle otomatik olarak ısıtma / soğutma modu geçişi (2 borulu uygulama).
- Pencere kontağı, alarm veya saat için 2 serbest potansiyel girişi.
- 4 çalışma rejimi: Konfor / Ekonomi / Donma önleme (Defrost) / Durdurma

Eubac sertifikası
• V300 kontrol kutusu, N° 215472 lisans numarası ile Eubac sertifikasına sahiptir
• İlgili CA değerleri:
 Uygulamalar: → 2 Borulu:    Sıcak: 0,1 Soğuk: 0,1
   → 2 borulu - 2 Hatlı:   Sıcak: 0,2 Soğuk: 0,1
   → 4 borulu:    Sıcak: 0,1 Soğuk: 0,1

• İşaretleme: AA
Not:
- Bu değerler 25° C'de CIAT CTN 10 kΩ yeniden çalıştırma sıcaklık sensörü ile elde edilmiştir
- Bu değerler, Eubac sertifikalandırma kurumunun http://www.eubaccert.eu adresindeki internet sitesinden kontrol edilebilir

Genel tehlike - Talimatlara uyulmaması halinde donanımın zarar görme tehlikesi vardır.

Elektrik çarpma tehlikesi - Talimatlara uyulmaması halinde elektrik çarpması ve bedensel olarak 
yaralanma tehlikesi mevcuttur.

Kullanım kılavuzundaki talimatları mutlaka okuyunuz.

Sınıf II malzeme grubu

Koruyucu düzenekler 
Aşırı yüklenmelere, kısa devrelere ve toprak hattı hatalarına karşı koruyucu düzeneklerin NF C 15-100 standartlarına uygun 
olması ve cihazın monte edildiği binanın ayrılamaz parçası olması zorunludur. Devre kesicinin, satın alınmış olan CIAT cihazının 
modeline uygun ve nominal akım şiddetine karşı koyabilecek kapasitede olması zorunludur.

Atıkların, kullanıcılar tarafından Avrupa Birliği tarafından öngörülen kuruluşlara teslim edilerek uzaklaştırılması 
zorunludur.

Ürünün veya ambalajının üzerinde yer alan bu sembol bu ürünün diğer evsel atıklarla birlikte çöpe atılamayacağını 
belirtmektedir. Bunun yerine, bu cihazlarla ilgili tüm atıkların elektronik ve elektrik ekipmanlarına ait geri dönüşüm 
için kurulmuş toplama alanlarına bırakılması sizin sorumluluğunuzdadır. Atıklarınızın toplanması sırasında onların 
türlerine göre sınıflandırılmış olarak teslim edilmesi, doğal kaynakların korunmasına, çevreye ve insan sağlığına 
saygılı bir geri dönüşümün gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Evinize en yakın geri dönüşüm merkeziyle ilgili 
daha ayrıntılı bilgi edinmek istediğinizde en yakın belediye birimine, evsel atık toplama görevlilerine veya ürünü 
satın aldığınız mağazaya başvurunuz.
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Isıtma veya soğutma modundan çıkış sırasında cihaz bir « son - havalandırma » işlemi gerçekleştirmek üzere havalandırmanın 
fanı yaklaşık 2 dakika süreyle çalışmaya devam eder.
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Nötr bölgede havalandırmanın kesildiği hız (3 hız)

Asgari 2 K olarak ayarlanabilir nötr bölge Asgari 2 K olarak ayarlanabilir nötr bölge

Oransal alan Oransal alan 
TC TF TC TF

Regülasyon Oransal ve Entegre tiptedir. Aynı anda vanalara, elektrikli ısıtıcıya ve havalandırma hızlarını (3 hız + otomatik konum) 
kontrol eder.

3 - ÇALIŞMA

değiştirilir.
Tüm hesaplamalar, kontrol kutusunda gerçekleşir. Kumanda terminali çalışma sıcaklığını ayarlama, otomatik veya manüel 
havalandırma modunun seçilmesi, cihazın çalışmasını veya bekleme moduna geçişi ve o sıradaki ortam sıcaklığının seçilmesi 
olanağı sağlar.
Terminal ile kumanda kutusu arasındaki bağlantı, konfor ünitesinin topraklama hattına blendaj bağlantılı dört kablo (blendajlı 
birbirine sarılmış 2 çift kablo) aracılığıyla sağlanır. (bakınız sayfa 10 & 16)

Hava Yönetmeliği :
V300 kontrolü de ( valfi olmadan) hava çalışmasını sağlar
- Bu durumda , bu kontrol modu ile donatılmış cihazlarda kondens pompaların kullanılması clientet / yükleyici veya pompa arızası 
( kondensat tepsisi sulama taşması riski durumunda sorumluluğundadır kalıcı soğutma bobini ) .
- Yönetmeliğin bu ilkeye sahip dikey cihazlar için prob döviz bataryanın sürekli etkisi etkisi kontrol sisteminin doğru çalışmasını 
izin vermez. Müşteri en iyi probu yerleştirin ve böylece cihazların düzgün işleyişini sağlamak için doğru yeri bulmak için

valf

elektrik

* 2T2F Kılıf
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4 - KULLANICI TERMİNALİ VE TERMİNAL RADYO FREKANSI

Dijital ekranlı 
duvar tipi terminal

Dijital ekranlı ankastre terminal

Radyo + alıcılı duvar tipi terminal

1) Gösterge:
Sürekli görüntülemede, sensör ile algılanan sıcaklığı, devam eden çalışma modunu, seçilmiş havalandırma hızını, olası alarmın 
mevcut olduğunu gösterir.
        veya         tuşlarına basılmak suretiyle istenilen sıcaklığa ayarlama mümkündür  

Sensör tarafından ölçülen sıcaklık,    veya   tuşlarından birine basılmasından 8 saniye sonra yeniden belirir 
Ayrıca hata mesajlarını gösterir, pencerelerin açıldığını veya birinci teşhisi sağlayan zorunlu durma geçişini belirtir.

2)    veya   sıcaklık ayar tuşları. Set değer sıcaklığını ayarlamayı ve ayrıca parametreleme ve teşhis değerlerine erişmeyi 
sağlar. Fabrika ayarı olarak +/- 4 °K ayarlama (parametre aracılığıyla düzenleme)

3) Bekleme tuşu       . .Çalışma devrini değiştirmeyi sağlar (seçili parametreye göre konfor, ekonomi, donma önleme (defrost) veya 
durdurma).

4) Havalandırma tuşu        . Kontrol kutusu konfor modundaysa (Auto, 1, 2, 3I) havalandırma hızının seçilmesini sağlar (bakınız 
aşağıdaki görüntüleme detayı)

Not: 
Çeşitli tuş kombinasyonları ile aşağıdakilere erişim mümkündür:
- parametreler
- teşhis
- klavyenin kilitlenmesi
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5 - GÖSTERGELİ TERMİNAL EKRAN DETAYI

 : Konfor modu

 : Ekonomi modu

 : Donma önleme (defrost)  
   modu

 : Durdurma modu

 : Isıtma sürüyor  : Soğutma sürüyor

 : Manüel havalandırma hızı ayarı 

 : Otomatik konum 
 : Alarm ve arıza

 : Set değerleri sapması baragraf gösterimi

6 - SEMBOLLERİN ANLAMI

Sıcak hava üretimi Sembol   sabit ısıtma

Soğuk üretimi Sembol           sabit iklimlendirme

Konfor Sembol   

Bölge saati veya terminali beklemeye alma tuşu ile 
ayarlanmış ekonomi modu (parametre ayarına göre).

Eco sembolü   
Hiçbir havalandırma gösterimi yok

Pencere kontağı ile defrost
Bölge saati veya terminali beklemeye alma tuşu ile 
ayarlanmış defrost modu (parametre ayarına göre).

Donma önleme (defrost) sembolü

Hiçbir havalandırma gösterimi yok

Bölge saati veya terminali beklemeye alma tuşu ile 
ayarlanmış durdurma modu (parametre ayarına göre).

Durdurma sembolü   

Hiçbir havalandırma gösterimi yok

Set değeri ayarı 
Set değerlerinin ayarlanması parametreler ile bağlantılıdır 
(fabrikasyon ayarı olarak ± 4°K)

Havalandırma

1, 2 veya 3: manüel olarak seçilmiş PV (düşük hız), MV (orta 
hız) veya GV (yüksek hız)
AUTO: kontrol kutusu tarafından otomatik olarak ayarlanan 
havalandırma hızı

Ortam sensörü öncelikli ise ortam sensörü arızası
Sembol

  
 (bakınız d07 = 0.0.1)Yeniden çalıştırma sensörü öncelikli ise yeniden çalıştırma 

sensörü arızası

Ortam ve yeniden çalıştırma sensörlerinin aynı anda 
arızalanması

Drenaj pompası alarmı
Sembol

    
(bakınız d07 = 0.1.0)GMV motor grubu alarmı (eğer HEE motor ise)

Genel alarm 

Master olarak kullanılan cihaz, fakat slave'ler ile olan 
bağlantısı kopmuş durumda

Sembol            (bakınız d07 = 1.0.0)

Master veya bireysel olarak kullanılan cihaz, fakat Bölge 
Saati ile olan bağlantısı kopmuş durumda

Sembol            (bakınız d08 = 2)
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7 - KURULUM PARAMETRELERİ

• Kurulum parametrelerinin değiştirilmesi, gösterim ekranlı ortam terminalleri aracılığıyla mümkündür.
• Parametre ayar moduna girmek için:
- 5 saniye süreyle tuşlara         ve         birlikte basınız

→ P01 parametresi görüntülenir
- Ayarlanacak parametrenin seçimini          ve          tuşlarıyla yapınız 

- Bir parametreye başvurmak için: tuş 

- Bir parametre değişikliğini onaylamak için: tuş

→ Değiştirilen parametre değeri 2 saniye süresince yanıp söner / ardından parametre numarası tekrar sabit olarak görüntülenmeye 
başlar: yeni değer kaydedilmiştir
- Parametre değeri değişikliğini onaylamak için: tuş 

→ « Parametre » menüsünden çıkış sırasında, ekran yaklaşık 2 sn süresince görüntülenmeye devam eder ve ardından normal 
ekran görüntüsüne geçilir
(kontrol kutusunun yeniden inisiyalize olması için gereken süre)
• Parametre menüsündeyken aralıksız 5 dakika süresince herhangi bir işlem yapılmazsa kontrol kutusu otomatik olarak parametre 
ayarı modundan çıkar

normal gösterim moduna geçer. (yapılmış olası parametre ayarı değişiklikleri      ile onaylanmamış olması nedeniyle kayıt 
edilmezler).

Parametre Adı Açıklaması Ayar aralığı
Değer 

(fabrika 
ayarı)

Slave terminale 
yazılan parametre

P01 Bölge numarası Bu bölge numarası V300 Bölge saati ile bağlantının 
kurulması olanağını sağlar 1...6 1 X

P02 Isıtma konfor set değeri
Konfor konumunda ısıtma regülasyonu için set değeri P04 + 0,5...P03-2,0

0,5 değer 
adımlarıyla

19.0 X

P03 Soğutma konforu set 
değeri

Konfor konumunda soğutma regülasyonu için set değer P02 + 2,0...P05-0,5
0,5 değer 

adımlarıyla
26.0 X

P04 Isıtma ekonomi set 
değeri

Ekonomi modunda ısıtma regülasyonu için set değer P53 + 0,5...P02-0,5
0,5 değer 

adımlarıyla
14.0 X

P05 Soğutma ekonomi set 
değeri

Ekonomi modunda soğutma regülasyonu için set değer P03 + 0,5...40
0,5 değer 

adımlarıyla
32.0 X

P06 Konfor set değerleri ayar 
aralığı: 

Ortam cihazları için set değerinin maksimum +/- sapma 
ayarı

0,0...9,0 ayar 
aralığı
P07 ile 

tanımlanmış

4.0 X

P07 Konfor set değerleri ayar 
adımları

Ortam cihazlarındaki konfor set değerindeki sapmanın 
gösterim ayar adımlarını tanımlar 0,5: 1,0 1.0 X

P08
Kullanıcı terminalinin 
bekleme tuşu ile çalışma 
konumu devrede

0 = Konfor → Durma
1 = Konfor → Defrost
2 = Konfor → Ekonomi
3 = Konfor → Ekonomi → Defrost → Durma → Konfor

0...3 1 X

P09 Terminal üzerinde 
gösterilen sıcaklık

Ortam cihazının LCD ekranında gerçek sıcaklık gösterimi: 
1 = Set değer 
2 = Ölçüm

1: 2 2 X

P10 Set değerinde sapmanın 
gösterimi

Sıcaklık gerçek sapma değerinin gösterimi:
1 = Gösterim yok (baragraf)
2 = Sapma + baragraf gösteriniz
3 = Set değer + baragraf gösteriniz

1: 2: 3 1 X

P11
Sıcaklık sensör seçimi 
(geri dönüştürülen hava 
uygulaması ise)

Regülasyon sensör seçimi
0 = Yeniden çalıştırma sensörü önceliği
1 = Master ortam sensörü önceliği

0: 1 1 X
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Parametre Adı Açıklaması Ayar aralığı 
Değer 

(fabrika 
ayarı)

Slave terminale 
yazılan parametre

P12 S1 sensörünün 
ayarlanması

S1 sensörü için düzeltme katsayısı - 9,9...+ 9,9
ayar aralığı 0,1 0

P13 Ortam sensörünün 
ayarlanması

Ortam sensörü için düzeltme faktörü - 9,9...+ 9,9
ayar aralığı 0,1 0

P14 D1 girişindeki ilave 
kontağın işlem yönü

DI1 girişinde aynı kontak normalde kapalı veya normalde 
açık olabilir: 
0 = Normalde açık
1 = Normalde kapalı

0: 1 1 X

P15 D2 girişindeki ilave 
kontağın işlem yönü

DI2 girişinde aynı kontak normalde kapalı veya normalde 
açık olabilir: 
0 = Normalde açık
1 = Normalde kapalı

0: 1 1 X

P16 D1 giriş fonksiyonu

Bu parametre, bu girişe birkaç işlevin yüklenmesi olanağı 
sağlar:
0 = Regülasyon üzerinde etkisiz
1 = Donma önleme (defrost)
2 = Ekonomi
3 = Alarm
4 = PV (Düşük hızda) hava temizleme
5 = MV (Orta hızda) hava temizleme
6 = Durma

0...6 1 X

P17 D2 giriş fonksiyonu

Bu parametre, bu girişe birkaç işlevin yüklenmesi olanağı 
sağlar:
0 = Regülasyon üzerinde etkisiz
1 = Donma önleme (defrost)
2 = Ekonomi 
3 = Alarm (HEE motor)
4 = PV (Düşük hızda) hava temizleme
5 = MV (Orta hızda) hava temizleme
6 = Durma

0...6 3 X

P18 Havalandırma hızı sayısı 0 = 3 hız (tüm modlarda)
1 = 3 hız konfor modunda / 2 hız yavaşlatılmış modda 0: 1 0 X

P19 Nötr bölgede 
havalandırma

0 = Tüm modlarda havalandırmanın durması
1 =  Konfor / durma / ekonomi / defrost modlarında 

periyodik olarak çalışma başlatma
2 = Tüm modlarda çalışmanın periyodik olarak başlatılması
3 =  Konfor / durma / ekonomi / defrost modlarında sürekli 

havalandırma
4 =  Konfor modunda sürekli havalandırma / ekonomi ve 

defrost modlarında periyodik olarak çalıştırma
5 =  Konfor soğuk / durma, konfor sıcak, ekonomi ve 

defrost modlarında sürekli havalandırma
6 =  Konfor soğuk modunda sürekli havalandırma / konfor 

sıcak, ekonomi ve defrost modlarında periyodik olarak 
çalışma başlatma

7 =  Konfor soğuk modunda sürekli havalandırma / konfor 
sıcak / durma ekonomi ve defrost modlarında periyodik 
olarak çalışma başlatma 

0...7 0 X

P20 Elektrikli ısıtıcı ile 
çalışma

0 = Elektrikli ısıtıcının çalışması engellenmekte 
1 = Elektrikli ısıtıcı sadece ana ısıtma modunda çalışır
2 = Elektrikli ısıtıcı sadece ilave ısıtma modunda çalışır
3 =  Elektrikli ısıtıcı ana ısıtma + ilave ısıtma modunda 

çalışır

0: 1: 2: 3 3 X
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8 - TEŞHİS

"Teşhis" moduna geçiş yapabilmek için: 

- 5 saniye süreyle tuşlara          ve          birlikte basınız

 → Teşhis d01 görüntülenir

- İstenen teşhisin seçimini          ve         tuşlarıyla yapınız 

- Bir teşhise başvurmak için: tuş 

- "Teşhis" modundan çıkmak için: Tuş  

Teşhis Adı Açıklaması

d0 Master / slave grubu Master tarafından saptanan slave kontrol kutusu sayısı (eğer terminal bir slave 
kontrol kutusuna bağlanmış ise, bu slave'in ardından bağlanmış olan slave kontrol 
kutusu sayısı).

d1 Regülasyonun durumu 0 = Sıcak talebi sürüyor
1 = Soğuk talebi sürüyor
2 = Nötr bölge

d2 Change over durumu 0 = Sıcak su
1 = Soğuk su
2 = Su talebi yok (ne sıcak ne de soğuk su)

d3 Sıcak / soğuk izni durumu 011 = Sıcak ve soğuğa izin var
001 = Sıcağa izin var
010 = Soğuğa izin var

d4 Elektrikli ısıtma izni durumu 0 = Elektrikli ısıtma engellenmiş
1 = Elektrikli ısıtma izni var

d5 Çalışma modu durumu 0 = Durma
1 = Donma önleme (defrost)
2 = Ekonomi
3 = Konfor

d6 TOR (Hep ya da hiç) girişlerin durumu 000 = DI2 / devre dışı DI1 devre dışı
001 DI2 devre dışı = / aktif DI1
010 = DI2 / devreden DI1
011 = etkin / aktif DI1 DI2

d7 Alarm 000 = Herhangi bir alarm yok
001 = Sensörlerde arıza (ortam veya yeniden başlatma)
010 = D1 veya D2 girişinde alarm
100 = Bir veya birkaç slave terminal ile iletişim kaybı

d8 Bölge saati ile iletişim durumu 0 = Son resetlemeden sonra hiçbir iletişim olmadı
1 = İletişim OK
2 = İletişimde kopukluk

d9 Kontrol kutusu yazılımı versiyonu

Klavyenin tuşlarını kilitlemek / kilidini açmak için işlemler dizisi:

- 5 saniye süreyle tuşlara          ve         birlikte basınız: klavye kilitlenmiş olur

- 5 saniye süreyle tuşlara          ve         birlikte basınız: klavyenin kilidi açılmış olur
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9 - BİRİMSEL CİHAZ KABLO TESİSATI PRENSİP ŞEMASI
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Kullanıcı terminali

Yeniden çalıştırma 
sıcaklığı sensörüt

Change over sensörü

Kontrol kutusu

Pencere kontağı

Hava şartlandırma fanı

Pompa grubu

Bağlantı kesme sigortası 

Şönt (bağlanan cihaz 
olduğunda çıkarılmalıdır)

Elektrovana 

bağlantı ucu
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ARC'ye göre hız seçimi

Masrafı müşteriye ait malzeme 
CIAT montajı opsiyonel

Müşteri bağlantısı

Bükümlü blendajlı ikili kablo

Müşteri bağlantısı  
(parçanın ayrı olarak teslim 
edilmesi halinde)

Çoklu kablo

Topraklama bağlantı ucu

Şase (Toprak hattı)

Kontrol kutusu / Terminal bağlantısı: blendajlı sarımlı kablo: bakınız p20

Blendaj bağlantısı kontrol kutusu ve terminal tarafında 23 no'lu uç yuvasına yapılmalıdır 
Bazı sorunlar, bazı temel noktalar kontrol edilerek çözümlenebilir. Onarım talep etmeden önce aşağıdaki listeden yararlanarak 
kontrol ediniz.

Dikkat: Kontrol kutusunun devreye alınmasıyla (akım verilmesiyle), regülasyon, sistem yeniden başlatıldıktan birkaç dakika sonra 
etkin olur. (terminalin tüm bölümlerine akım gelmesi yaklaşık olarak 2 saniye sürer)

Şebeke akımının kesilmesi durumunda:
1. Akımın tekrar gelmesinden sonra kesilme hangi çalışma modunda olursa olsun, kontrol kutusu « Konfor » modunda çalışmayı 
başlatır:
 →  Fakat bu modu hafızaya kaydetmez:
  - Set değerinde derogasyon (eskisini iptal eden yeni seçim) (tekrar orta noktaya geçer)
  - Havalandırma hızı (Auto (otomatik) konumuna geçer)
2. Arıza mesajı: d07 teşhisi kontrol kutusunu Alarm durumuna geçirir.
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ARIZA ÇÖZÜM

KULLANICI TERMİNALİ

Terminal konfor modunda kendiliğinden kapanıyor

-  230V besleme yok (kontrol kutusu üzerindeki sigortayı, sigorta şebekesini, 
bağlantısını kontrol ediniz)

- Terminal ile kontrol kutusu arasındaki elektrik bağlantısını kontrol ediniz:
"5V ve ┴ " kabloları ters bağlanmış olabilir (elektrik şemasına bakınız)     

Terminal % 100 oranında (sürekli) çalışıyor (tüm bölümlerde akım var) Terminal ile kontrol kutusu arasındaki elektrik bağlantısını kontrol ediniz: 
A ve B bağlantı uçlarındaki kablolar ters bağlanmış olabilir.

Terminalde akım var fakat çalışmıyor, Alarm durumu yok ve tuşlar ekin değil.

.  Bir Master/Slave grubunda kablo bağlantılarında hata: Çevrimin 1.  Slave 
bağlantısındaki A ve B bağlantı uçlarındaki kabloların yerlerini değiştiriniz.

. Terminalin bağlantıları bir Slave cihaza yapılmış

. Klavye tuş kombinasyonları aracılığıyla kilitlenmiş.

Görüntüleme 
- Yoğuşma suyu pompasının, yoğuşma suyu tavasının durumunu, D1 veya D2 
ikideki alarm kontaklarını kontrol ediniz.
- d07 değerine bakınız

Donma önleme (Defrost) görüntülenmesi Pencere açık veya V300 bölge saatinden "Donma önleme" komutu verilmiş

Terminalde akım var fakat hiçbir tuş işlevsel değil 
Klavye kilitli: tuşlara           ve           birlikte basınız ve

5 saniye basılı tutunuz, klavyenin kilidin açılmasını veya kapanmasını sağlar.

KONFOR ÜNİTELERİ

Vanalar açılacağına kapanıyor veya tam tersi
- Kontrol kutusuna akım yeni verilmiş ise, sistemin yeniden başlatılmasını bekleyiniz 
(6 dk).
- Vanaların elektrik bağlantısını kontrol ediniz (elektrik şemasına bakınız).

Sıcak hava üretimi yok

- Aşağıdakileri kontrol ediniz:
. Sıcak set değeri T°C, ölçülen ve gösterilen sıcaklığın üzerindedir
.  2 borulu cihaz seçeneğinde (sadece sıcak su bataryası) S2 ucu ile ┴ bağlantısı 

arasındaki şöntün çıkarılması unutulmuştur (elektrik şemasına bakınız)
.  çevrilenebilir 2 borulu batarya elektriksel olarak doğru bağlanmış olsa bile, 

yerel change over sensörünün hassas parçası su giriş borusu ile temas halinde 
olduğunda bu arıza gerçekleşir.

.  Kontrol kutusunun doğru parametrelenmiş olduğunu kontrol ediniz (Tesisat 
parametreleri prosedürüne bakınız)

- Elektrikli ısıtıcı ile çalışma durumunda, T°C sınırlayıcıların devrede olduğunu 
kontrol ediniz.

Soğuk üretimi geçekleşmiyor

- Aşağıdakileri kontrol ediniz: 
. Soğutma set değeri T°C, ölçülen ve gösterilen sıcaklığın altındadır
.  Elektrikli ısıtıcılı veya elektrikli ısıtıcısız 2 borulu sadece soğutma durumunda S2 

ucu ┴ bağlantısı ucu arasında bir şönt takılı değil
.  çevrilenebilir 2 borulu batarya elektriksel olarak doğru bağlanmış olsa bile, 

yerel change over sensörünün hassas parçası su giriş borusu ile temas halinde 
olduğunda bu arıza gerçekleşir

.  Kontrol kutusunun doğru parametrelenmiş olduğunu kontrol ediniz (Tesisat 
parametreleri prosedürüne bakınız)

Havalandırma sürekli olarak yüksek hızda çalışıyor.

- Aşağıdakileri kontrol ediniz: 
. T ° su geliş sıcaklığı uygun mu?
. Su debisi yeterli mi?
. Tesisatın havası uygun şekilde alınmış mı?
.  Regülasyon parametreleri doğru uyarlanmış mı (değer aralıkları ayarı, entegrasyon 

süresi)?
. Havalandırma manüel III konumunda olmamalı.

10 - SICAKLIK ÖLÇÜMÜ
V300, bir yeniden çalıştırmaya başlatma veya ortam sensörü (P11) aracılığıyla ile hava sıcaklığının ayarlanması olanağı sağlar.
İkisi arasında bir seçim yapmak gerektiğinde, ortam sensörünün seçilmesi tercih edilir çünkü bulunulan ortamın sıcaklığı 
konusunda daha iyi bir değerlendirme olanağı sağlamaktadır.

Ortam sensörü, kullanıcı terminali kutusunun içinde bulunur. Kullanıldığında, terminalin oda içinde konumlandırılacağı yere 
özellikle dikkat edilmesi gerekir (güneş alan bir yer olmamalı, ısı yayan bir cihazın üzerine olmamalıdır, bir iç duvara takılması 
uygun olur).

Kabloların geçiş ağzının ucuna termik yalıtım uygulanmalıdır.
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Sensör seçimi P11 parametresi aracılığı ile yapılır (= 0: yeniden başlatma sensörü; = 1: ortam sıcaklığı sensörü).
Seçili sensör arızalıysa, diğer sensör hemen devreye girer. Ekranda          sembolü belirir ve ayrıca d07 teşhis değerinden 
arızanın saptanması da mümkündür.
Sensör ölçüm değerleri, P12 (yeniden çalıştırma sensörü) veya P13 (ortam sensörü) parametreleri ile düzeltilebilir.

11 - V300 İLE KULLANILAN SENSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
V300 ile kullanılan tüm sensörler (yeniden çalıştırma, change over) aynı özelliklere sahiptir

Sıcaklık °C 5 10 15 20 25 30 35

Rezistans Ohm 22 050 17 960 14 690 12 090 10 000 8 313 6 940

12 - SU SICAKLIĞI ÖLÇÜMÜ
2 borulu sıcak / soğuk konfor ünitelerinde bir su sıcaklığı ölçüm sensörü (veya change over sensörü) bulunabilir. Tesisatçı 
tarafından 4 yollu vananın girişine (su tesisatı tarafına) monte edilmelidir. Boru tesisatı termik izolasyonunun alt tarafına gelecek 
şekilde boruya elektrikçi kelepçeleriyle sabitlenmelidir.

Change over sensörünün konumu ve çalıştırılması

Sensör

Vana motoru
Entegre by-pass'lı 
3 yönlü vana 
(çoğu zaman 4 
yönlü vana olarak 
adlandırılır) 

YalıtımSu geliş boruları

Sıkma kelepçesi

Sensör adaptörü

Sensör

20 cm  
mini

15
0 

cm

15
0 

cm

- Change-over çalışma algoritması:
•  Change-over sensörü, ortam sıcaklığından 7 °C (P48 ayarlanabilir) daha yüksek bir su sıcaklığı değeri ölçtüğünde, suyun sıcak 

olduğuna karar verir.
•  Change-over sensörü, ortam sıcaklığından 4 °C (P49 ayarlanabilir) daha düşük bir su sıcaklığı değeri ölçtüğünde, suyun soğuk 

olduğuna karar verir.
•  Change-over sensörü, bu 2 değer arasında bir su sıcaklığı değeri ölçtüğünde, suyun nötr (sıcaklığının etkisiz) olduğuna karar verir.

- Nötr sıcaklık suyu ile change over'ın çalışması:
Bu durumda ve kontrol kutusuna kesinlikle ihtiyaç duyulması sırasında V300, şebekede mevcut su sıcaklığını kontrol edecek 
şekilde her bir saatte bir test çevrimi başlatır (terminal ünitesi bataryasında bir sirkülasyona izin vermek için vana %100 açılır).
- Su sıcaklığında herhangi bir değişim yoksa V300 bulunduğu durumu sürdürür.
- Suyun sıcaklığında bir değişiklik olduysa ve yukarıda belirtilen koşullardan birine uygun hale geldiyse V300 regülasyon 
çevrimine tekrar başlar.
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Dikkat: borularla temas halindeki Change-over sensörü ancak temas noktasındaki sıcaklığı ölçer. Suyun gerçek sıcaklığı ile 
bu temas noktasındaki sıcaklık arasında mutlaka bir fark olacaktır. Bu nedenle su rejiminin change-over'da konum değişimini 
sağlayacak şekilde seçilmesi gerekir.
P47 = 1 durumunda S2 ve ┴  C uçları arasına herhangi bir şey takılı değilse, kontrol kutusu bataryada dolaşan suyun hala soğuk 
olduğunu varsayar. Bu uçlar arasında bir köprü olması halinde kontrol kutusu suyun sıcak olduğuna karar verir.
P47 = 0 için kontrol kutusu sıcak veya soğuk modunda çalışmayı başlatmak için V300 bölge saatinden gelecek olan su sıcaklığı 
değeri bilgisini bekler (herhangi bir değer bilgisi almazsa sistem emniyetini sağlamak için ısıtma veya donma önleme (defrost) 
seçeneğini uygular ve fabrika ayarı gereği "sıcak mod" olarak veya 2 borulu + 2 kablolu sistemli uygulamalarda fabrika ayarı 
gereği "soğuk mod" olarak çalışmaya başlar).

13 - TERMİNAL RADYO FREKANSI
. Terminal radyo frekansı ancak radyo frekans alıcısıyla birlikte kullanılabilir olur.
.  Radyo frekans alıcısı kit halinde teslim edilir ve montaj öncesinde, kitle birlikte verilen tespitleme ayağı kullanılarak konfor 

ünitesine takılması gerekir
.  Terminal işlevleri, kablolu duvar tipi terminalinkiler ile aynıdır. Duvar tipi de aynı şekilde duvara tespit edilir (bakınız kutunun 

boyutları ve tespitleme deliklerinin açılması).
. Alıcı ile terminal belirli aralıklarla aralarında bilgi alış-verişinde bulunurlar (set değerleri, havalandırma hız...)
Bu alışverişlerin süresi, kablolu terminal ile daha uzun olabilir ve birkaç saniye sürebilir.
.  Terminalin radyo frekans düzeneği LR03 tipi 2 alkalin pille çalışır (birlikte verilir). Bu pillerin yılda bir defa değiştirilmesi tavsiye 

edilir (kullanıma bağlı olarak).
Pil
- 2 Alkalin pil, tip: LR03/AAA 1.5V
- +/- kutupların doğru konumda takılmasına dikkat ediniz
- Birlikte verilen piller şarj edilebilir türden değildir

Dikkat, farklı türden bataryanın kullanılması halinde bataryanın patlama tehlikesi mevcuttur. Kullanılmış bataryaları belirtilen 
talimatlara uygun şekilde atığa çıkartınız. Pillerin değiştirilmesinin ardından ürünü gereken şekilde ve tamamen tekrar monte 
ediniz.

IMPORTANT pour la Suisse : l'Annexe 4.10 de la norme SR 814.013 est applicable aux batteries.

Terminalin alıcısıyla birlikte konfigüre edilmesi
. Radyo Alıcısı: 
İkaz lambası 1 (mavi) : - Hızlı flaş = eşleşmemiş alıcı
                         - = Yavaş yanıp sönme eşleştirme ( veya désappairage ) devam
                         - Sönük  = alıcı eşleştirilmiş
İkaz lambası 2 (turuncu) : - Bilgi alışı veya yayınlaması sırasında yanıp sönüyor
    - Alıcı ve terminal arasındaki iletişimin bile Flaş = kaybı
İkaz lambası 3 (yeşil) : - Konfor ünitesini çalışmasını gösterir (eşleştirme işlemi yapıldıktan sonra)
                         - Alıcı üzerinde bulunan buton bu durumda cihaz için bir tür Çalıştır-Durdur butonu görevi yapar
                         - Konfor ünitesi çalışıyor: ikaz lambası sürekli yanıyor / Diğer tüm modlar için sönük olarak kalır.
. Terminal, bir alıcı ile eşleştirilmemiş olduğunda ekranda görüntülenen: « CF 0 » olur
. Ekranda görüntülenen « CF 1 » olduğunda terminal bir alıcı ile eşleştirilmiş demektir: 
konfigürasyon menüsüne erişmek için tuşa          5 saniye süreyle basınız.

. Cihaza akım verildiğinde:  
             - hızla açık mavi bir alıcı yanıp söner
              - 5 saniye süreyle üzerindeki tuşa basarak alıcının konfigürasyon moduna geçmesini sağlayınız: LED 1 yavaş yanıp sönen mavi döner  
- Terminal üzerinde : 

• Tuşa         basınız: ekranda görüntülenen « Add » olur: eşleştirme işlemi başlamıştır (yaklaşık 5 - 8 sn)
• Eşleştirme işlemi tamamlandığında, terminal ekranını normal görüntülemesine döner (sıcaklık değeri görüntülenmeye başlar…) 
             - Terminal üzerindeki ikaz lambası 1 söner
              - Eğer terminalde konfor modu devreye alınmış ise üzerindeki ikaz lambası 3 yanar (diğer tüm modlarda lamba sönük kalır)
             - Bu durum alıcının butonunu kullanarak (bu koşullarda Çalıştırma - Durdurma butonu görevi de yapmaktadır)  
               cihaz ile terminal arasındaki iletişimin kontrol edilmesi olanağı sağlar (o sırada etkin olan modun  
               görüntülenmesi aracılığıyla)
             - Konfigürasyon menüsünde görüntülenme « CF 1 » olur 
- Daha önce eşleştirilmiş bir terminal ile alıcı arasındaki bağların iptal edilmesi:
             - Terminalle ilgili kısımda: konfigürasyon moduna giriniz (5 saniye süreyle tuşa          basınız) ekranda « CF 1 »  
               görüntülenmeye başlayacaktır 
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. Uzaktan kumandanın kullanılması:  
 - Kullanılmadan geçen 30 saniyenin sonrasında, pillerinden tasarruf etmek için terminal bekleme moduna geçer (gösterim söner).
Terminali « uyandırmak » için herhangi bir tuşa basınız. Ekranda « ----°C » görüntülenir ve birkaç saniye süresince yanıp sönmeyi 
sürdürür, bu süre alıcısıyla senkronize olması için gereken zamandır.
. Pillerin değiştirilmesi gerektiğinin bildirilmesi:  
 -  Terminalin uyanması sırasında birkaç saniye süresince ekranda « bAt » görüntülendiğinde (« ----°C » görüntüsünün 

yanıp sönmesi yerine) terminalin pillerinin değiştirilmesi zorunlu hale gelmiş demektir.
 - Sabit hızı dava " yarasa " olarak piller artık terminalinin kaynağı sağlamak olabilir. Pil değişimi gereklidir .

14 - MASTER/SLAVE FONKSİYONU

               görüntülenmeye başlayacaktır 
Tuşa          basınız: ekranda görüntülen « dEL » olur
Konfigürasyondan çıkış otomatik olarak gerçekleşir. Ekranda görüntülenen « CF O » olduğunda işlemler dizisi tamamlanmış demektir
Bu andan itibaren , terminali ve reseptörü désappairés bulunmaktadır.
Case " CF2 " görünene yılında onun alıcısı kırıldı ile iletişim sırasında , terminal désapairage yapmış olduğunu gösterir .
Bu durumda :
→ düğmeye tekrar basın         böylece " CF 0 " ekran ( CF = 0 désappairé terminali) var .
Alıcı bireysel bir şekilde Désapairer → : düğme 5s basın          reseptörü. Mavi LED (1) hızla yanıp söner .
Alıcı désapairé olduğunu.

Bir master terminal 15'e kadar slave terminali yönetebilir.
Master cihazdan çiftli kablo + blendaj bağlantısı birinci slave üzerine gider. Birinci slave cihazdan çiftli kablo + blendaj bağlantısı 
ikinci slave üzerine gider ve benzer şekilde diğerlerine...
Sonuncu slave cihazdan herhangi bir yere kablo çekilmesine gerek yoktur. İki cihaz arasındaki uzaklık 30 metreden daha faza 
olmamalıdır (bakınız kabloların teknik özellikleri sayfa 16)
Master cihaz aşağıdaki bilgileri slave cihazlara iletir: 
 ● Set değerleri 
 ● Hava sıcaklığı 
 ● Su sıcaklığı 
 ● O anda etkin olan çalışma modu 
 ● Manüel ayarlanmış havalandırma hızı 
 ● D1 ve D2 girişlerinin durumu.
Hava sensörü üzerinden slave cihazların (örneğin open-space cihazlar) ne zaman otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacağını 
ayarlamak mümkündür (P11 parametresi aracılığıyla).
Bir slave cihazda ortam kontrol kutusu mevcut olmamalıdır.
Durma, Donma Önleme (Defrost), Ekonomi, Konfor, açık pencere durumları gibi master cihaz ile slave cihaz arasında 
oluşturulabilecek kombinasyonların uygulanmasıyla enerji tüketiminin en ileri düzeyde sınırlandırılabileceği öngörülmüştür.
Bir master/Slave grubunun devreye alınması:
. Hangi cihazların Master ve Slave modunda çalıştığının saptanması otomatik olarak gerçekleşir.
 → Master / Slave iletişim veriyolunun en başında bulunan cihaz Master'dır
 →  Çevrimdeki cihazlara akım verildiğinde, otomatik olarak master cihaz tarafından kendisinden sonra gelen Slave 

cihazların hangileri olduğu algılanır (bakınız aşağıdaki kablo tesisatı şeması)
 → d00 teşhis uygulaması aracılığıyla Master cihaza bağlı olan slave cihazların sayısını kontrol ediniz
 → Sayı olması gereken gibi değilse: döşenmiş olan kablo tesisatını kontrol ediniz
 →  Master cihazda ayarlanması gereken olası parametreleri ayarlayınız (yeni set değerleri, vb...) / bağlantı olan slave 

cihazlara otomatik olarak iletilecektir (bakınız sayfa 7 ve 8'daki liste)
 →  Slave cihazlarda yapılması gereken parametre ayarlarını gerçekleştiriniz (yeniden çalışmaya başlama sensörünün 

ayarlanması, vb...)
 2 olası durum mevcuttur: 
 ●  Eğer ayarlama işlemi çevrimin birinci slave cihazında gerçekleştirilmiş ise: ondan sonra gelen tüm slave cihazlar için 

aynı ayarlar geçerli olur.
 ●  Sadece tek bir slave cihazda ayar yapılmak isteniyorsa: onun veriyolu geçici olarak devre dışı bırakınız böylece o 

cihaz bu ayarlama işlemi sırasında tek bir cihaz konumuna geçer.
 →  Bir master cihazdaki parametre ayarlarının tümünü (bakınız sayfa 5 ve 6'daki liste) ona bağlı olan tüm slave cihazlara 

iletmek mümkündür (bir slave cihazdaki kontrol kutusunun değiştirilmesi durumu): bakınız P55 = 3
 →  Master / slave bağlantısının kesilmiş olması halinde, kesilme noktasından sonraki tüm slave cihazlar kendiliğinden 

"Bağımsız" çalışma moduna geçerler ve kesilme sırasındaki çalışma durumları ne ise onu sürdürürler.
 →  Bu durumda master cihazın ait olduğu terminal ekranında          sembolü görüntülenir / d07 teşhis parametresi « slave 

cihazlarla iletişim kayboldu» bilgisini iletir: d07 = 1.0.0 (bakınız § Teşhis sayfa 9)
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. Tuş           kullanılmak suretiyle master cihazın bağlı olduğu terminalin kumanda edebildiği slave cihazların teşhisinin yapılabilmesi 
mümkündür ve d00 teşhisi aracılığıyla da master cihaza bağlı olan slave cihazlarının sayısı tespit edilebilir.
. Bir master/slave cihazlar çevriminde 1 master cihaza en fazla 15 slave cihaz bağlanabilir (bakınız prensip şeması ve master 
cihaz ile slave cihaz arasındaki kablonun maksimum uzunluk değerleri)
. Bir slave cihazda ortam kontrol sensörü olması halinde, P09 parametresi değerinin zorunlu olarak = 2 olduğunu kontrol ediniz.
Bu durumda Slave cihazın ekranında o sıradaki çalışma modu + Master cihaz tarafından ölçümlenen T° sıcaklığı (eğer öncelik 
ortam sensöründe ise) veya kendi üzerindeki sensör tarafından ölçümlenen T° sıcaklığı (tekrar çalışmaya başlama sensörü 
öncelikli ise) görüntülenir, klavyenin tuşları devre dışı durumundadır (bu slave cihazın teşhisini yapmak için teşhis parametrelerine 
giriş için olası çözüm)
D1 & D2 girişleri:
. Parametrelendirilmiş giriş « Alarm » ise (kondensat pompası, motor arızası, vb…): 
 → Eğer alarm master üzerinde ise: 
Master cihazın çalışması durur          ve         sembolleri görüntülenir / klavyenin tuşları da kilitlenir.
Çevrime bağlı olan slave cihazlar, Master tarafından kumanda edilmiş olan en son duruma göre çalışmaya devam eder.
Slave cihazlar şayet kurulu ise V300 bölge saatinin kontrolünde çalışmaya devam eder.
 → Eğer alarm slave cihazlardan biri üzerinde ise: 
Sadece ilgili slave cihazın çalışması durur / diğer cihazlar, Master cihazın veya kendi ortam sensörünün komutlarına göre 
çalışmaya devam eder. 
. Eğer parametrelendirilmiş giriş 4 çalışma şeklinden birinde ise: 
 → Eğer master üzerinde gerçekleştiyse: 
Tüm Master - Slave çevrimindeki cihazlar giriş parametresinde tanımlanmış olan moda geçiş yapar. 
 Sadece daha alt seviyeden bir çalışma rejiminin ayarlanması mümkündür (beklemeye alma tuşuna yapılmış olan parametre ayarına göre) 

Pencere kontakları durumu: (donma önleme (defrost) modu): 
Seri olarak Master'a göre ayarlanmaları gerekir
→ Eğer slave cihazlardan biri üzerinde gerçekleştiyse: 
Sadece ilgili cihaz giriş parametresinde tanımlanmış olan moda geçiş yapar.
Bir Master/Slave çevriminde parametrelerin ayarlanması:
Master cihaz üzerinde yapılan bir parametre ayarı değişikliği aynı şekilde Slave cihazdaki ayarın da değişmesine neden olur 
 → Bakınız parametreler tablosundaki Master cihazdan Slave cihazlara iletilen parametre ayarlarının listesi (sayfa 7 & 8)
 → Dikkat: Bir slave cihazda doğrudan yapılacak olan bir parametre değişikliği onun alt tarafında bulunan diğer slave 
cihazlardaki o parametrenin değişmesine neden olur. Sadece ilgili slave cihazdaki bir parametrede değişiklik yapmak için 
önceden veriyolu bağlantısını kesiniz (hızlı bağlantı soketini kullanarak) ve işlemi gerçekleştirmek için bir terminal bağlayınız.

Bağlantı şeması: Master / Slave

(1)

(2)(2)(2)(2)

V300 Master V300 Slave 1 V300 Master 2

Blendaj

1 x Birbirine sarılmış çiftli kablo

(1) Slave N'ye doğru: bağlantı uçları 24, 25 - 30 metre maksimum
Veri yollarını işaretlemeniz bakım ve donanım geliştirmeleri sırasında çok yararlı olur.
(2) Blendaj: kesinlikle sürekli ve eksiz olmalıdır / uç = 23.
Bakınız şema 7415354
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16 - ÜNİVERSAL GİRİŞLER
V300 kontrol kutusu, konfigüre edilebilir 2 serbest potansiyel girişe sahiptir. Fabrika çıkışında, bu 2 giriş D1┴ ve D2-┴ bir köprü ile 
bağlanmış olarak teslim edilir. Girişlere kontaklar bağlamak istendiğinde (örneğin pencere pervazı kontağı), köprülerin çıkarılması 
gerekir.

. D1 üniversal girişi
Bu giriş, P14 ve P16 parametreleri aracılığıyla konfigüre edilebilir
 P14: NO veya NF kontağının işlem yönü
 P16: Aşağıdaki olası parametre değerlerinin ayarlanması ile kontağın açılmasıyla veya kapanması yoluyla kontrol 
kutusunun çalışmasını yönetme olanağı sağlar:
 0: Aktif değil
 1: Donma önleme
 2: Ekonomi
 3: Alarm
 4: PV (Düşük hızda) hava temizleme*
 5: MV (Orta hızda) hava temizleme*
 6: Durdurma

Regülasyon parametreleri (değer aralıkları ayarı, entegrasyon süresi) fabrikada ayarlanmıştır. Bu hassas olarak ayarlanmış 
değerler laboratuarda onaylanmıştır ve konfor üniteleri uygulamalarının çoğunluğunda "Konfor" modunda çalışması olanağını 
sağlar. Yapılacak herhangi bir değişiklik kullanıcının sorumluluğu kapsamındadır.
Nötr bölgede havalandırma
Konfor modunda çalışma rejiminde, nötr bölgedeki havalandırma aşağıdaki şekilde fabrikada ayarlanmıştır:

. Konfor çalışma rejimi (P19): 0 Havalandırmanın durdurulması (regülatörde ortam sensörünün mevcut olması halinde) veya 1: 
periyodik olarak çalışmayı yeniden başlatma (çalışmayı yeniden başlatma sensörlü regülasyon halinde).
2 dakikalık bir art-havalandırma sonrasında havalandırmanın kesilmesi mümkündür (P19 = 0) veya sürekli olarak düşük hızda 
havalandırma sürdürülür (P19 = 3) veya yazın sürekli havalandırılır ve havalandırma kışın tamamen kapatılır (P19 = 5) veya her 
30 dakikalık aradan sonra 1 dakika süreyle havalandırma çalışır (P19 = 2).
Regülasyonun, çalışmayı tekrar başlatma sensörüne bağlı olarak gerçekleşmesi halinde, düşük hızda sürekli havalandırma modu 
tavsiye edilir.
Bu parametrelerin ayarları, regülasyon hassasiyeti, ortamın fizyolojik konforu ve enerji tasarrufu arasında bir tercihler ortalaması 
alınarak yapılır (parametreler tablosundan P19 parametresinin ayrıntılarına bakınız).

Not: Hava üzerinden bir regülasyon halinde (vanasız), herhangi bir aşırı ısınma veya havalandırma nedeniyle aşırı soğuma 
sorununun önüne geçmek için P19 parametresinin zorunlu olarak 0 değerine ayarlanmış olduğunu kontrol ediniz.

Minimum havalandırma süresi
Otomatik havalandırma konumunda, kontrol kutusu havalandırma hızlarını otomatik olarak devreye alır. Havalandırma hızı 
değişiklik sayısını sınırlamak için her hız için 2 dakikalık minimum havalandırma çalıştırma süresi öngörülmüştür.

Konfor derogasyon (eskisini iptal eden yeni seçim) zamanlaması
Enerji tüketimini yönetmek için kontrol kutusu bir kullanıcı derogasyonunun (eskisini iptal eden yeni seçim) ardından çalışma 
süresini konfor konumunda sınırlayabilir. P54 parametresi, zaman ayarlayıcısında 1 saat ile 12 saat arasında ayarlama yapma 
olanağı veya konfor durumunda herhangi derogasyonun (eskisini iptal eden yeni seçim) engellenmesini sağlar (P54 = 0). Bu 
fonksiyon yasaklanabilir (P54 = 13). Bu fonksiyon genel olarak bir bölge saatiyle birlikte kullanılır (ilgili kılavuza bakınız)

Bekleme tuşu ile devreye alınan çalışma devri
P08 parametresine bağlı olarak, bekleme tuşuna basılması, regülatörün 4 çalışma modu arasında geçişlerin gerçekleşmesini 
sağlar: Konfor, Ekonomi, Defrost ve durdurma.

Uygulama 2 + radyatör boruları ya da 2 boru + elektrikli ısıtıcı
düzenleme P21 = 2 üzeri 230 termal vana veya elektrikli ısıtıcı (230V / 2000 W max) ile donatılmış bir radyatör kontrolü sağlar
Bu durumda, ısıtma sırası, V300 Kontrol havalandırma ünitesi anahtarları konfor ve böylece tüm ya da elektrikli ısıtıcı vanası 
hiçbiri veya bağlı ısıtıcı durdurur.
elektrikli ısıtıcı sonra çıkış V300 adanmış elektrik pili (230V 2000W max) / 230V termal vana aynı çıkışı ya serbest valf çıkışı 
yoluyla kontrol edilebilir kontrolöre doğrudan bağlanabilir etmektir (P25 = 1)

15 - PI (BİRİMSEL PARAMETRELER) DÜZENLEMESİ
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●  Pencere açıksa ve kontrol kutusu göstergeli bir terminale sahipse, sıcaklık yerine "       " görüntülenir ve tuşlar kilitlenmiş hale 
geçer.

Uyarı: 
- Pencere kapandığında, ünite otomatik olarak yeniden çalışır.
-  Terminal ekranı, 10 saniye (terminal ile kontrol kutusu arasındaki senkronizasyon için gerekli süre) sonra "normal" gösterime 

döner.
Not: bir Master / Slave çevrimi durumunda, pencere pervazı kontağı bağlantılarının master cihaza yapılması gerekir (tüm 
kontaklar seri bağlantı halinde ve normal olarak kapalı olmalıdır).

(fabrika 
ayarına göre)

● Pencere kontağının yönü

Kullanılan kablonun maksimum uzunluğu 10 m ve minimum kesiti 0.9 mm². Sarılmış çiftli ve blendajlı bir kablo kullanılması tavsiye 
edilir.
Not: pencere kontağı toprağa göre yalıtılmış olmalıdır. Blendaj mevcutsa, konfor ünitesi üzerinden toprağa bağlanmalıdır.

Pencere kontağı

Kontrol düzeneği

Pencere pervazı kontağının bağlantısı
● Parametre P16 veya P17
Cihazınızın konfigürasyonuna göre D1 - ┴ veya D2 ┴ girişinde kablo tesisatı döşenecek pencere pervazı kontağı (ilgili elektrik 
şemasına bakınız).

17 - PENCERE PERVAZI KONTAĞININ BAĞLANTISI

. D2 üniversal girişi
Bu giriş, P15 ve P17 parametreleri aracılığıyla konfigüre edilebilir
 P15: NO veya NF kontağının işlem yönü
  P17: Aşağıdaki olası parametre değerlerinin ayarlanması ile kontağın açılmasıyla veya kapanması yoluyla kontrol 

kutusunun çalışmasını yönetme olanağı sağlar:
 0: Aktif değil
 1: Donma önleme
 2: Ekonomi
 3: Alarm
 4: PV (Düşük hızda) hava temizleme*
 5: MV (Orta hızda) hava temizleme*
 6: Durdurma

. D1 ve D2 girişiyle ilgili not:
-  Her 2 girişin, D1 ve D2 parametreleri değerlerinin farklı olmasını sağlayınız (2 farklı giriş üzerindeki parametrelerde aynı değerler 

olması nedeniyle her türlü çatışma riskinin önlenmesi için).
*Not:
- Dikkat: PV veya MV hava temizleme fonksiyonu « Hava » ile (vanasız) regülasyon ile uyumlu değildir.
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Konfor üniteleri (kanal bağlanabilen, hava şartlandırmalı veya kasetli), hepsi birbirinden tamamen bağımsız V300 kontrol kutuları 
ile donatılmıştır. Her kontrol ünitesi kendisine özel bir sıcaklık sensörüne sahiptir.
Bölge dışı bir elektrik panosuna monte edilmiş bir bölge kontrol kutusundan ve kablolu bir LCD terminalden oluşan bir merkezi 
saat bu çevrimin uzaktan merkezi yönetilmesi olanağını sağlar. Tesisatın ayarlarının yapılmasını ve kullanılmasını sağlayan bir 
terminal bu kontrol kutusuna bağlanmıştır.
Konfor / Ekonomi / Defrost / Durma modlarının saat olarak yönetilmesini sağlamak için bir bölge saati bu kontrol kutusuna entegre 
edilmiştir.

. Bu terminal aşağıdakileri sağlar:
 → Entegre saatin günlük / haftalık ayarlanması
 → Konfor üniteleri grubunun 6 bağımsız bölüme dağıtılması
 → Her bölüm için 4 çalışma modunun yani Konfor / Ekonomi / Defrost / Durdurma saatlerinin saptanması
 → Her bölüm için ayrı ayrı aşağıdaki ayarların yapılması:
  • Konfor modunda sıcak ve soğuk için set ayar değerleri
  • Ekonomi modunda sıcak ve soğuk için set ayar değerleri
  • O bölmeye veya binanın tümüne yönelik olarak zaman aralıklarının eskisini iptal eden yeni seçimle  
    saptanması.

. Böylece « Bölge » kontrol kutusu binanın bütününde aşağıdakilerin yönetilmesi olanağı sağlar: 
 → Set değerlerinde yerel olarak izin verilen sapma aralıkları
 → Duvar tipi yerel terminal üzerinden konfor moduna geçiş zamanının ayarlanması
 → Olası bir merkezi change-over uygulaması
 → Dış sıcaklık değerine bağlı olarak ısıtmanın başlatılmasının önceden ayarlanması (opsiyona göre)
V300 bölge saatinde yapılması mümkün ayarların tümüyle ilgili ayrıntılar için N° 14-13 sayılı kılavuza başvurunuz.

Ofis 1 Ofis 2 Ofis 3Bölge saati

Terminal Bölge 
saati 

Elektrik paneli

V300 kontrol 
kutusu 

Yöneten

V300 terminal V300 terminal V300 terminal

Sensör
Sensör

Sensör

Sensör

V300 kontrol 
kutusu Entegre 

"Bireysel"

V300 kontrol 
kutusu Entegre 

"Slave"

V300 kontrol 
kutusu Entegre 

"Master"

V300 kontrol 
kutusu Entegre 

"Bireysel"

Diğer ofislere / Bireysel veya master 
V300 kontrol kutusuna doğru 

(maksimum 30)

Maksimum: 30 ofis (Master ve/veya bireysel ünitelere sahip olan)

CIAT, V300 ile bir merkezi yönetim önermektedir.
Konfor ünitelerinin merkezileştirilmiş bölge saati ile yönetimi.

18 - V300 İLE MERKEZİ YÖNETİM
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Duvar tipi kurulum

  Dikkat !

Bu cihaz kutunun içinden çıkan bağlantı şemasına uygun olarak kurulmalıdır. Mesleki kuralların gerektirdiği gibi ve yürürlükte olan 
yerel standartlara uygun bir şekilde kurulmalıdır. Sınıf II elektrikli cihaz yönetmeliğine uygunluğun sağlanabilmesi için ilgili kurulum 
kurallarına uyulması gerekir.

Tespitleme: ankastre kutunun üzerinden, tespitleme için açılmış delikler kullanılarak. Kablo geçişleri kaidede mevcut açıklıklardan 
yapılmalıdır.
Elektrik kablo tesisatı:
- Terminalin ön yüzünü çıkarınız
- Kablo bağlantılarını kutunun şemasına göre yapınız (bakınız sayfa 10)

Besleme
- 230 / 1 / 50 Hz veya 230 / 1 / 60 Hz
Terminal / Kontrol kutusu bağlantısı
- Ortam terminali ile / Kontrol kutusu arasındaki maksimum uzaklık: 30 m.
  → Bu mesafeye bağlanması mümkün 1. slave terminalin kablo bağlantıları da dahildir 
- RS485 tipi kablolar: 4 tel + blendaj: konfor ünitesi için 2 çift sarımlı ve blendajlı, blendajı toprak bağlantılı kablo (zorunlu), bakınız 
"Master - Slave bağlantısı" özellikleri.
 → 1. çift: A+ ve B- bağlantıları / uçların doğru bağlandığına dikkat ediniz 
 → 2. çift: 5V ve ┴ bağlantısı
 → Blendaj: kontrol kutusu ve terminalde ┴ bağlantısı

Master / Slave bağlantısı
 - Maksimum 15 slave
 - Master cihaz ile 1. slave cihaz arasındaki maksimum mesafe: 30 m - ortam sensörü kablosunun uzunluğu da dahil
 - 2 slave kontrol kutusu arasındaki maksimum mesafe: 30 m
 - Kablo tipi: 
 → Tip RS485 + 2 kablolu + blendaj
 → Bağlantı tipi: kontrol kutuları seri bağlanır 
 → Bağlantılar doğru kutup uçlarına yapılmalıdır
 →  1 veya 2 çiftli birbirine sarılmış blendajlı esnek kablo, blendaj bağlantısında ek yeri olmamalı ve Master konfor 

ünitesinin toprak hattına bağlanmış olmalıdır
 → 1. çift: A+ ve B- bağlantıları / uçların doğru bağlandığına dikkat ediniz
 → 2. çift: ┴ bağlantısı (mevcut ise)
 → Blendaj ┴ hattına bağlanmalı ve Master ve Slave arasında kesiklik, ek yeri olmamalı
 → Kablolar arası maksimum kapasite: 150 pF/m
 → Kablo tipi: Filotex FMA-2P, Belden ref 9842 / 9842NH 24AWG veya bunların eşdeğeri blendajlı birbirine sarımlı 2 çift kablo

Pencere kontağı girişi
- Kablo tesisatı: 2 x 1 mm2 sarımlı blendajlı, konfor ünitesi toprak hattına blendaj bağlantısı yapılmış.
- Sadece Master ve/veya bireysel üniteleri kablo döşenmeli
Bakım işlemlerine ve zaman içinde donanım geliştirmelerine yönelik olarak Master/Slave ve Slave/Slave (başlangıç-son) arası 
kabloları işaretlemenizi tavsiye ediyoruz.
Donanımın bakımı ve izlenmesi:
Zaman içinde donanımın bakımını ve izlenmesini kolaylaştırmak amacıyla aşağıdakileri gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz: 
 Cihazların bina içinde konumlarını ve veri yollarının çizimlerini içeren bir plan
      (Eğer mevcut ise Bölme saati veri yolu ve Master/Slave)
 Her grup için Master ve Slave cihazların işaretlenmesi
 Ortam termostatlarının konumu ve bağlantılı olduğu cihaz.
 Kullanılmış olan veri yolu kablosu tiplerinin dökümü ve uzunlukları
 Bölme saatinin bina içindeki konumu (eğer mevcut ise)
Not: Satış sonrasında CIAT'a yapılacak olan bir başvuru sırasında CIAT Services teknisyenleri, müdahale öncesinde tüm bu sözü 
edilen konularla ilgili olarak sizden bilgi isteyebilirler.

19 - ELEKTRİK BAĞLANTILARI - KABLO TİPLERİ



TR

  TR - 21 NT 12.54 C

 Üretim: 1625 /0001 = Üretim yılı 2016 / hafta n° 25 / o hafta içinde üretilen 1. ürün

REF : 7335301
FAB : 1625/0001
LOG : V2.0

Made in France - 2016

  

Vida

Vida

Vida
Pabuç tipi erkek kablo ucu

2,8 x 0,8Hızlı konektör

Kontrol kutusu elektrik Şeması

Renk RAL 9010

Kablolu ve radyo frekanslı duvar tipi

20 - TERMİNALLERİN BOYUTLARI



Kullanım prosedürü (tüm sistemler için):
Seçme butonu         Auto (otomatik) ve manüel havalandırma arasında seçim yapma olanağı sağlar

Terminal üzerinden         modu seçildiğinde, kontrol kutusu Defrost moduna geçer (parametre ayarına bağlı olarak).
Sıcaklığı ayarlamak için tuşları          (en yüksek sıcaklık) veya         (en düşük sıcaklık)
Ayar aralığı: + veya - 4 °C
“4 borulu” ve “2 borulu soğuk + elektrikli ısıtıcı” tipi sistemler
SICAK veya SOĞUK hava üretimi otomatik olarak gerçekleşir.

“2 borulu otomatik enversörlü soğuk/sıcak” tipi sistem
SICAK veya SOĞUK hava üretimi su sıcaklığına bağlı olarak gerçekleşir.

“2 borulu sadece soğutma” tipi sistem
Cihaz sadece soğuk hava üretir

“2 borulu sadece ısıtma” tipi sistem
Cihaz sadece sıcak hava üretir.

“2 borulu sıcak/soğuk + elektrikli ısıtıcı” tipi sistem
SICAK veya SOĞUK hava üretimi su sıcaklığına bağlı olarak gerçekleşir.
- Su sıcak ise cihaz sadece ısıtabilir.
- Su soğuk ise cihaz ısıtabilir ve serinletebilir.

21 - KULLANICI TERMİNALLERİN KULLANIMI

Özellikler
Elektrik beslemesi Standartlar, yönergeler

Besleme gerilimi 220 - 240Vac 50/60 Hz Koruma endisi EN 6059'a göre IP 20

Maksimum tüketim 2.5W İzolasyon sınıfı EN 60335-1'e göre sınıf II

Defrost sırasında tüketim 1.09W

Düşük gerilim yönergesi 2006/95/CE

Kabul edilebilir ortam şartları EN 60335-1

Çalışma sıcaklığı 0...45 °C CEM yönergesi 2004/108/CE

Stoklama ve nakliye sıcaklığı -20...65 °C EN 61000-6-1

Nem 10 à 85 % HR EN 61000-6-3

sans condensation EUBAC EN 15500

Montaj RoHS 2011/65/UE

Ağırlık (kg) 0.315

Boyutlar U x Y x G (mm) 105 x 93 x 59

Tamamlayıcı bilgiler

Montaj talimatları NT 12.53A V300

Fabrika parametre ayarları FO300 parametre ayar formu





Şirket merkezi
Avenue Jean Falconnier B.P. 14

01350 Culoz - France  
Tel.: +33 (0)4 79 42 42 42

Faks: +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle
d’Applications Thermiques (Endüstriyel Isıl Uygulamalar Şirketi)
€26,728,480 sermayeye sahip anonim şirket

R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545.620.114

CIAT Service
www.ciat.fr

Sözleşme niteliğinde olmayan belge.  
Sürekli olarak ürünlerini geliştirmeyi amaçlaması nedeniyle CIAT 

önceden haber vermeden her türlü teknik değişiklik yapma hakkını 
saklı tutmaktadır.

With Ecofolio,
all papers 
can be recycled 
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