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1.GİRİŞ 

 
UYARI 
Herhangi bir işleme başlamadan önce, ilgili her bölümde açıklandığı gibi yapılacak faaliyetlerle ilgili olarak bu 

kullanım kılavuzunu okumak zorunludur. Modüler kademeli ısı üreticisinin uygun çalışması ve optimum 

performansı bu kılavuzda verilen tüm talimatlara tam olarak uymak suretiyle sağlanır. Bu kılavuz, ürünün 

ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır ve her zaman kontrol ünitesiyle birlikte teslim edilmelidir. 

KILAVUZU ALACAK OLANLAR 
Bu kullanım kılavuzunun alıcıları, modüler kademeli ısı jeneratörleri için kontrol ünitesini kuran, kullanan ve 

bakımını yapanlardır. Kontrol ünitesi sadece kılavuzu bütün bölümlerini tamamen okuyan ve anlayan nitelikli 

operatörler tarafından kullanılmalı ve erişilmelidir, uyarılara özellikle dikkat ediniz. 

KILAVUZU DEPOLAMA 
Kılavuz, bozulma ve / veya düşük okunaklılığa karşı dikkatli bir şekilde saklanmalı ve değiştirilmelidir. Kılavuz 

kaybolursa, www.radiant.it  adresinden çevrimiçi olarak  "PROFESYONEL İÇİN " bölümünden, "Belgeleri indir" 

alanından ücretsiz olarak indirilebilir. 

DDC-mPID4 REGULATOR Gelişmiş sıcaklık kontrol fonksiyonlarını yerine getirebilen DIN rayı üzerine monte 

edilmiş serbestçe programlanabilir kompakt dijital regülatör. Geniş giriş ve çıkış yelpazesi sayesinde, özellikle 

termik santrallerin otomasyonu için endikedir. 98x64 nokta vuruşlu ekran, sistem parametrelerine kolayca 

girilmesini sağlar. 

REFERANS STANDARTLAR 
Direktif 2004/108/EC –"Üye Devletlerin elektromanyetik uyumluluk ile ilgili yasalarının yaklaştırılması".  

Emisyon testleriyle ilgili Standartlar 

• IEC EN 55022 - " Bilgi teknolojisi donanımı - Radyo bozulma özellikleri - Sınırlar ve ölçüm yöntemleri " 

- Haziran 1999 + Varyasyon V1:2001. 

• IEC EN 61000-6-3 - Konut, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık. 

• IEC EN 61000-6-4 - Endüstriyel ortamlar için emisyonlar.  

Bağışıklık testleriyle ilgili Standartlar 

• IEC EN 55024 - " Bilgi teknolojisi donanımı - Bağışıklık özellikleri - Sınırlar ve ölçüm yöntemleri" - İlk 

baskı – Nisan 1999. 

• IEC EN 61000-6-1 - Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için bağışıklık. 

• IEC EN 61000-6-2 - Endüstriyel ortamlar için bağışıklık. 

ATIK ARITMA  
lektrikli ve elektronik ekipmanlardan (WEEE) atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi için kullanıcılara bilgi. 

Avrupa Parlamentosu'nun 2012/19 / EC Yönergesine ve ilgili ulusal uygulama mevzuatına atıfta bulunularak, 

Müşteri şu konularda bilgilendirilmiştir: 

• WEEE'yi kentsel atık olarak elden çıkarmama ve bunları ayrı olarak toplama zorunluluğu vardır; 

• Bertaraf etmek için, yerel yasaların öngördüğü kamu veya özel atık toplama sistemleri kullanılmalıdır. Yeni 

ekipman satın alındığında, ekipmanı çalışma ömrü sonunda distribütöre iade etmek de mümkündür; 

• Bu ekipman tehlikeli maddeler içerebilir: Yanlış kullanım ya da yanlış kullanım insan sağlığı ve çevre 

üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir; 

• Üründe veya ambalajda ve talimat sayfasında gösterilen sembol (üzerinde çarpı işareti bulunan çöp 

kutusu), ekipmanın 15 Ağustos 2018'den sonra piyasaya sürüldüğünü ve ayrı olarak atılması 

gerektiğini belirtir; 

• Elektrikli ve elektronik atıkların yasa dışı olarak imha edilmesi durumunda, cezalar, atık imhası ile 

ilgili yerel yönetmeliklerle belirlenir. 

 

 

   

13. AKTİF FONKSİYONLARIN SİNYAL KODLARI 58 

14. TEKNİK VERİ 59 

 

http://www.radiant.it/
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Kontrol ünitesi aşağıdakilerle SELV güç kaynaklarını gerektirir: 

• AC voltajı: 24 VAc ±10% max 450mA; 

 

Cihazı şebekeye bağlamadan önce, bu teknik ekte belirtilen tüm kablolama önerilerine uyulduğundan ve  

uygun elektrik kablolama tekniğinin kurallarına uyulduğundan emin olun. 

Cihaz, bir elektrik kesintisi olması durumunda saate 1,5 saat bağımsız çalışma imkanı veren bir tampon 

kapasitör ile donatılmıştır.. 

Veriyolu sinyal bağlantıları (kontrol ünitesinin 2A-2B'si ile ModBus-OT dönüştürücüsünün A-B'si arasında), 

korumalı bir kablo kullanılarak yapılmalıdır (standart olarak RS485'e göre Belden 9841 AVG 22 kablosu 

önerilir). Bu bağlantıların, 220V kablolarıyla aynı boru / oluklu boruda hiçbir şekilde bulunmadığından emin 

olun, çünkü dönüştürücünün kendisinin ve kontrol ünitesinin doğru çalışmasını zor / imkansız kılacak 

etkileşimler olabilir. Bu nedenle, Veriyolu sinyal bağlantıları için bir geçiş boşluğu bırakın. 

Güneş pcb kurulumu durumunda, bu pcb 24VDc ile  beslenmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.GÜÇ KAYNAĞI 
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Aşağıdaki kablo şemaları tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Çeşitli kademeli sistemlerin kabloları için daima 

tasarımcı/ısıtma mühendisi tarafından sağlanan kablo şemasına bakınız. 

ÖNEMLİ NOT: TÜM KOMBİLERDE , TA-TA BAĞLANTILARINDAKİ KÖPRÜYÜ ÇIKARINIZ                  

Dahili Sıcak Su  ve Termal Güneş Enerjili Versiyon 

  

3.KABLOLAMA 
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1. Kademeye monte edilmiş olan tüm kombiler, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi arayüz kartında köprüye 

sahip olmalıdır. 2 jeneratörlü 75 kW ve 100 kW kombilerde, bu ANA jeneratörlerini ifade eder. Lütfen ALT 

jeneratörler için 2. maddeye bakınız. 

 

2. 75 kW'lık tüm ALT jeneratörleri ve 2 jeneratörlü 100 kW kombileri arabirim panosunda aşağıdaki resimde 
görüldüğü gibi köprülere sahip olmalıdır (Resim 2) 
  

 

4. OT / MODBUS ARAYÜZ PCB ÜZERİNDE KÖPRÜLEME KABLOSUNUN DOĞRU POZİSYONU 

 

Resim 1 

 

Resim 2 

Önemli Not: Arayüz kartına aşağıdaki resimde gösterildiği gibi sebepsiz yere köprüler konulmayacaktır (Resim 3-4). 

 

Resim 3 

 
Resim 4 
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Tüm elektrik bağlantılarını doğru yaptıktan sonra, kontrol ünitesini kurmadan önce, her bir kombinin elektronik 

kartının P26 parametresinden doğru Veriyolu adresini ayarlayın. 

Önemli Not:  Bir yönlendirme valfı vasıtasıyla ayrıca sıcak su üretimi için de kullanılan kombiler, KESİNLİKLE 

Veriyolu adres numaralamasında  ilk konumlardan birinde olmalıdır. 

Önemli Not: P26 parametresi üzerinden ulaşılabilen Veriyolu adresleri 01 ile 08 arasındadır. Hiçbir durumda 

Veriyolu adresi olarak 0 kullanılmamalıdır.. 

 

Her bir kombi için, Modbus kontrol ünitesinin mevcut olduğunu göstermek için P28 parametresini 00 olarak 
ayarlayın. Herhangi bir nedenle kontrol ünitesini hariç tutmak istiyorsanız, her bir kombinin Parametre P28'ini 02 
olarak ayarlayın. 

ÖNEMLİ 

ÇALIŞMA MODU 1 (SADECE ACS) VEYA 2 (ISITMA + ACS) olarak ayarlanmışsa, KONTROL ÜNİTESİNDE HER 
KOMBİNİN PARAMETRE P01'i 00 (HIZLI) OLARAK AYARLANMALIDIR. 

Tüm kombilere ve kademeli yönetim kontrol ünitesine güç verin. 

Kontrol okuyucusunun mevcut tüm kombileri tespit etmesi için yaklaşık 2 dakika bekleyin. 

ÖNEMLİ 

Çalışma modunu seçmek için (KAPALI, sadece dahili sıcak kullanım suyu, ısıtma + kullanım sıcak suyu, yalnızca 
ısıtma), 8. bölümdeki PARAMETRE PROGRAMLAMA, OPERATMODE menüsündeki talimatları izleyin.  (menü 
ücretsiz erişimli olup şifresiz girilebilmektedir). 

 

Bağımsız kombilerde E52 hatası görünüyorsa (kombi ile ModBus kontrol ünitesi arasındaki iletişim hatası), 
kademeli yönetim kontrol ünitesinin mevcut kombileri tespit etmesini bekleyin, aksi takdirde elektrik 
bağlantılarının ve Veriyolu adreslerinin doğru olduğunu kontrol edin (bkz. Bölüm 9. ARIZA SİNYAL KODLARI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROGRAMLAMA İÇİN ÖN İŞLEMLER 

Kademeli Sistem Kontrol Ünitesi tarafından yönetilen 8 kombi örneği 

KOMBİ1 P26 parametresinin içine yazın değer 1 

KOMBİ 2 P26 parametresinin içine yazın değer 2 

KOMBİ 3 P26 parametresinin içine yazın değer 3 

KOMBİ 4 P26 parametresinin içine yazın değer 4 

KOMBİ 5 P26 parametresinin içine yazın değer 5 

KOMBİ 6 P26 parametresinin içine yazın değer 6 

KOMBİ 7 P26 parametresinin içine yazın değer 7 

KOMBİ 8 P26 parametresinin içine yazın değer 8 
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1 - M1/M2: elektrik bağlantıları için terminal panelleri 

2 - Gösterge 

3 - K1, K2, K3, 01, 02, 03 terminallerinin rölelerinin aktivasyonu/devreden çıkarılmasına dair ışıklar 
  

 

    4- PRG RESET: kalifiye teknisyen tarafından yapılan parametre değerlerinde yapılan değişiklikleri onaylamadan, çeşitli 

menülerden, alt menülerden ve parametrelerden çıkmak için bu tuşa basın.. 

       5- Oklar: Menülerin ve alt menülerin ayrı ayrı öğeleri arasında gezinmek için kullanılan tuşlardır.  

        6- MENU ENTER: Çeşitli menülere, alt menülere ve parametrelere girme, kalifiye teknisyen tarafından yapılan parametre 

değerlerinde yapılan değişiklikleri onaylama tuşu.  

6. KONTROL PANELİ 
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Kademeli sistem yönetim kontrol ünitesinin parametre değerlerini ayarlamak ve / veya kontrol etmek için aşağıdaki 

işlemleri yapın: 

1) Okları kullanarak erişmek için menüyü seçin.; 
  

2) Seçilen menüye erişmek için  MENU ENTER tuşuna basın;  

 

3) Şifreyi girin: şifre aşağıdaki anahtarların sırasına karşılık gelir: 

 

ENTER 

ENTER 

AŞAĞI OK 

AŞAĞI OK  

YUKARI OK  

YUKARI OK 

 

     4) Okları kullanarak erişmek için alt menüyü seçin; 

  
     5) Seçilen alt menüye erişmek için  MENU ENTER tuşuna basın; 

 

6) Okları kullanarak seçilen parametrenin değerini değiştirin; 

 

7) Yeni değeri onaylamak için MENÜ GİRİŞ tuşuna basın. Aksi takdirde, iptal etmek için PRG RESET tuşuna basın; 

 

8) Seçilen alt menüden çıkmak için PRG RESET tuşuna basın. 

 

ÖNEMLİ: 

 

OPERATMODE ve VISUALTEMP menüleri şifre olmadan ücretsiz erişime sahiptir.  

 

Diğer tüm menüler şifre gerektirir. 

 

Şifre girildikten sonra 30 dakika boyunca aktif kalacaktır..  

 

7. PARAMETRELERE ERİŞİM 
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Aşağıda çeşitli parametrelerin değerlerinin ayarlanabildiği ve / veya kontrol edilebildiği menüler ve alt menüler 
bulunmaktadır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. AYARLANMIŞ PARAMETRELER VE DEĞERLER TABLOSU 
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                             Kaskad kademeli sistem yönetimi kontrol ünitesi 

13 

 

 

Bazı menülere erişmek için bir şifre gereklidir.Şu sırayı kullanın: ENTER - ENTER - AŞAĞI OK - AŞAĞI OK - YUKARI OK–YUKARI OK 

 

9. TAM PARAMETRE PROGRAMLAMA 
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Kontrol ünitesi sıfırlanamaz, bu nedenle talimatları dikkatlice izleyiniz. 

 

Bu menü sayesinde zaman programlamasını ve sistemin diğer genel fonksiyonlarını ayarlamak mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. TÜM PARAMETRE PROGRAMLAMA 

10.1 Kurulum                                                                                                                                                      Şifre Gereklidir 
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ÇALIŞMA MODU 1 (SADECE ACS) VEYA 2 (ISITMA + ACS) OLARAK AYARLANIRSA, KONTROL ÜNİTESİNDE HER 

KOMBİNİN PARAMETRE P01'i 00 (HIZLI) OLARAK AYARLANMALIDIR. 

10.3 ViewTemp                                                 Şifresiz ücretsiz erişim menüsü 
Bu menü sayesinde, kademeli se tespit edilen ve ayarlanan sıcaklıklarını görüntülemek mümkündür. 

PARAMETRE AÇIKLAMA 

ExtTemp Değer  dış sensör tarafından algılandı , ° C olarak ifade edilmiştir. 

ManifTemp Değer  manifold / ayırıcı sensör tarafından algılandı, ° C olarak ifade edilmiştir. 

NomManiTemp Manifold / ayırıcı (S1) nominal sıcaklık değeri , ° C olarak ifade edilir . 

TempCH2 Değer karışık devre (S2) tarafından algılandı, ° C olarak ifade edilir . 

NomTempCH2 Karışık devre (S2) nominal sıcaklık değeri , ° C olarak ifade edilir . 

TempCH1 Değer karışık devre / doğrudan devre (S3) tarafından algılandı , ° C olarak ifade edilir . 

NomTempCH1 Karışık / doğrudan devre (S3) nominal sıcaklık değeri , ° C olarak ifade edilir . 

DHWTemp Değer  Sıcak kullanım suyu sensörü tarafından algılandı, ° C olarak ifade edilmiştir. 

NomDHWTemp Dahili sıcak kullanım suyu  nominal sıcaklık değeri (CS) , ° C olarak ifade edilmişitir. 

RoomTemp1 Modbus1 termostatı tarafından algılanan Oda sıcaklığı  , ° C olarak ifade edilmiştir. 

RoomTemp2 Modbus2 termostatı tarafından algılanan Oda sıcaklığı  , ° C olarak ifade edilmiştir. 

ManSolTemp Değer  güneş manifoldu sensör (SCS-S8) tarafından  algılandı , ° C olarak ifade edilir . 

SolStoLowT Değer  alt güneş silindiri sensörü  (LCS-S6) tarafından  algılandı,  ° C olarak ifade edilmiştir. 

SolStoLowT2 Değer  alt güneş silindiri sensörü  (LCS2-S7) tarafından  algılandı,  ° C olarak ifade edilmiştir. 

ManSol2Temp Değer  güneş manifoldu sensör 2 (SCS2-S9) tarafından algılandı, ° C olarak ifade edilir . 

SolStoUppTe Değer  üst güneş silindiri sensörü (UCS-S5) tarafından algılandı, ° C olarak ifade edilir . 

NOTLAR: 

1 veya 2 nolu Modbus Oda Termostatıeksik veya bozuksa, "-100" değeri görüntülenecektir. Yukarıda belirtilen 

diğer sensörlerden herhangi biri eksik veya bozuksa, "-99" değeri görüntülenecektir. 

NomManiTemp 

ISITMA MODU 

(SE)Harici sensör takılıyken  [NomManiTemp] parametresinde okunan değer, sıcaklık eğrisi tarafından 

hesaplanan değerdir. (SE) Harici sensör bağlı olmadan [NomManiTemp] parametresinde okunan değer sabit 

değerdir [MaxManiTemp]. 

Nominal manifold sıcaklığı [NomManiTemp], hangi ısıtma devresinin  (doğrudan devre / karışık devre) aktif 

olduğuna bağlı olarak da belirlenir. 

Yalnızca karışık devre etkinleştirilirse, nominal manifold sıcaklığı [NomManiTemp], harici sensör tarafından 

hesaplanan karışık devrenin besleme sıcaklığında durur, bu yoksa [MaxManiTemp] tarafından durdurulur. Harici 

sensör yoksa, OutsTemp1ON ve OutsTemp2ON parametresi tarafından devre dışı bırakılmalıdır. Dahili sıcak su  

modunda, nominal manifold sıcaklığı [NomManiTemp], [MaxBoilTemp] değerine eşit olacaktır. 
 

Bu parametre ile sistemin çalışma modunu seçmek mümkündür. 
PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

OperatMode Sistemin çalışma modunun açılması ve seçilmesi. 

0 = OFF [Sistem donma koruması aktif (TeFrostProt)] 

1 = sadece sıcak kullanım suyu [Sistem donma koruması 

aktif değil (bağımsız ısı jeneratörlerinin donma koruması 

aktif kalır)] 

2 = Isıtma + Sıcak Kullanım Suyu 

3 = Sadece ısıtma 

0 - 3 0 

10.2 OperatModu                                                                                                         Şifresiz ücretsiz erişim menüsü 
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10.4 Kaskad Kademeli                                                         Şifre gereklidir 
 
 
Kademeli sistem yönetimi menüsü 

 

 (Harici veya sabit bir sensörle hesaplanarak) ayarlanan besleme sıcaklığına göre modüler ısı jeneratörü, ayrı 

ayrı Isı Jeneratörlerini (Hg) her bir Isı jeneratörünün maksimum ve min modülasyon ayarlarına sahip 

modülasyon dinamiği ayarlarına ve dizi ayarına (çalışma saatleri vs.) göre sırayla açıp kapatarak aktifleştirilir. 

MODÜLER ISI JENERATÖRÜNÜN AKTİVASYON SIRASI İLE İLGİLİ OLARAK, HER ISI JENERATÖRÜNÜN AÇIK/KAPALI 

MODLARI , AŞAĞIDAKİ 2 DİZİ TİPİ İLE AYARLANABİLİR: 

 

A DİZİSİ:  

Bir sonraki Isı jeneratörü, (ayarlanabilir bir durma zamanından sonra [SeqBoilON]) , önceki jeneratör 

ayarlanan% [ModBoilON]  modülasyonu geçtikten sonra etkinleştirilir. Aynısı, kaskaddaki bir sonraki Isı 

Jeneratörlerinin aktivasyonu için de geçerlidir. 

Tüm Isı Jeneratörleri etkinleştirildikten sonra modülasyon, SP [NomManiTemp] ulaşana kadar maksimum 

[ModBoilMAX] değerine ulaşacaktır. 

Yük kademeli olarak karşılanırken, etkinleştirilen son Isı Jeneratörü, minimum modülasyona ulaşana kadar 

modülasyonu azaltacaktır [ModBoilOFF], ardından Hg kapanacaktır. 

Ayarlanabilen bir durma süresinden sonra [SeqBoilOFF], aynı kademede bir sonraki Isı Jeneratörlerinin en 

sonuncusuna kadar devreden çıkarılması için aynu durum gerçekleşecektir. 

 

B DİZİSİ: 

Bir sonraki Isı Jeneratörü, bir öncekinin, ayarlanabilir bir durma süresinden [SeqBoilON] sonra ayarlanan 

minimum modülasyon% 'e [ModBoilMIN] ulaştıktan sonra etkinleştirilir. Tüm aktif Isı Jeneratörleri 

[ModBoilMIN] ayarlanan minimum modülasyona ulaştığında, sistem aynı anda tüm Isı Jeneratörlerinin 

modülasyonunu maksimum modülasyona kadar arttıracaktır; tüm Isı Jeneratörleri etkinleştirildikten sonra, SP 

beslemesi [NomManiTemp] ulaşana kadar modülasyon maksimum [ModBoilMAX] değerine ulaşacaktır.Yük 

kademeli olarak karşılanırken, tüm aktif Isı Jeneratörleri modülasyonu azaltacaktır. Tüm Isı Jeneratörleri 

ayarlanan minimum modülasyona [ModBoilMIN] ulaştığında, aktif hale getirilen son Isı Jeneratörü 

modülasyonu [ModBoilOFF] değerine indirmeye başlar ve ardından Isı Jeneratörü kapanır. 

Ayarlanabilen bir durma süresinden sonra [SeqBoilOFF], aynı kademede bir sonraki Isı Jeneratörlerinin en 

sonuncusuna kadar hepsinin tek tek devreden çıkarılması için aynı durum gerçekleşecektir. 

Açıklanan aktivasyon dinamikleri, sistemin ilk başlatılması sırasında veya sistemin yükünün ani bir şekilde 

artması (örneğin Sıcak su talebi) durumunda zorlanabilir, bu durumda manifoldun sıcaklığı [ManifTemp] S1 - 

Manifold beslemesi SetPoint [NomManiTemp] > 10 ° C.Bu durumda, her zaman seçilen aktivasyon dinamiğine 

göre ayarlanan [NHgHeat] değerine göre birkaç Isı Üreticisi aynı anda etkinleştirilebilir. 

 

Önemli not:  A dizisi ve B dizisi arasındaki seçim otomatiktir. [ModBoilMIN] parametresi 0'dan farklı bir 

değere ayarlanırsa, B dizisi otomatik olarak etkinleştirilir. 
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PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIĞI VARSAYILAN 

NBoilFound Kontrol ünitesinin tanıdığı jeneratör sayısı veriyolu vasıtasıyla  
otomatik olarak kaydedilir. Tüm jeneratörlerin tanınıp 
tanınmadığının kontrolünü sağlar. 

1-2-3-4-5-6
-7-8 

Ekran 

NBoilReq Regülatör tarafından gerekli görülen aktif jeneratör sayısı 1-2-3-4-5-6
-7-8 

Ekran 

Modülasyon% Kaskad sistem modülasyon derecesi. Tüm kademeli sistemin  
gücün %100üne erişim için sistem tarafından gereksinim 
duyulan % lik güç. 

% 0 -% 100 Ekran ( % olarak 
ifade edilmiştir) 

MaxBoilTemp Tek jeneratör maksimum tedarik sıcaklığı  . ( 80 ° C'den 
yukarıya ayarlanmışsa,  bireysel kombilerin P20 
parametresinin maksimum ayar noktasını da MaxBoilTemp  
vasıtasıyla ayarlar). 

Parametre Ayrıca Sıcak kullanım suyu üretiminde etkindir. 

30 ° C - 90 
° C 

77 ° C  

(° C olarak ifade 
edilir ) 

TLimDay Sadece harici sensör takılıysa. 

Eğer dış sıcaklık burada belirlenen ısıtma sınırını aşarsa Isıtma 
kesilir, pompalar etkisizleştirilir ve karıştırma valfleri  

kapatılır . Isıtma  tekrar dış sıcaklık burada belirlenen değerin 
altına düşerse ısıtma tekrar etkin hale gelir. 

5 ° C - 35 ° 
C 

22 ° C  

(° C olarak ifade 
edilir ) 

TLimNight Sadece harici sensör takılıysa. 

Eğer dış sıcaklık burada belirlenen ısıtma sınırının altında 
kalırsa ısıtma tekrar aktif hale getirilir ve  [ AttenuaTemp] 
içinde sıcaklık ayarı [ManifTemp-S1] ile yapılır. Sıcak 
kullanım suyu ve devridaim , kendi zaman programlarını 
takip ederler. 

-10 ° C - 20 
° C 

-5 ° C  

(° C olarak ifade 
edilir ) 

ModBoilMAX Tek jeneratör  Maksimum modülasyon derecesi . % 10 -% 
100 

% 80 (% olarak ifade 
edilir ) 

ModBoilON Bir sonraki jeneratörün devreye girdiği Modülasyon derecesi % 10 -% 
100 

% 80 (% olarak ifade 
edilir ) 

ModBoilOFF Dizinin son jeneratörünün devre dışı bırakıldığı derecenin 
altındaki minimum modülasyon derecesi  

% 0 -% 100 % 30 (% olarak ifade 
edilir ) 

ModBoilMIN Bir sonraki jeneratörün devreye girdiği ve dizinin 
son jeneratörünün devre dışı bırakıldığı, sırasıyla, 
Minimum modülasyon derecesinin yukarısı veya 
aşağısıdır. Bu parametrede 0% den farklı olan her hangi bir 
değeri ayarlandığında B modülasyon dizisi aktif hale getirilir. 
( bkz. üst sayfa bir açıklama). 

% 0 -% 100 0% 
( % olarak ifade 
edilmiştir) 

NBoilDHW Dahili sıcak kullanma suyu hazırlanmasınnda kullanılan 
ayrıştırma valfine sahip olan jeneratör sayısı. 

Bir veya daha fazla ısı jeneratörünü direkt olarak dahili sıcak 
kullanım suyu üretimine adamak gerekli olabilir, böyle bir 
talebi takiben ısı tedariki bırakılır bunun yerine ayrıştırıcı valf 
vasıtasıyla silindir bobininden ısı direkt olarak tedarik edilir. 0 
=  jeneratör yok 

1-8 = Yön değiştirici valfli jeneratör sayısı  

 

Önemli Not: Mekanik nedenlerden dolayı, uzak silindire 
sapma için hidrolik kit, hidrolik ayırıcıya zıt konumda monte 
edilmelidir. 

0 – 8 0 
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PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

NBoilCH Sistemde ani bir yük artışı olduğu durumda veya 

[ManifTemp] - [NomManiTemp]> 10 ° C olduğu zaman 

aynı anda etkinleştirilen jeneratör sayısı .  

0 - 8 0 

SeqChange Bireysel jeneratör çalıştırma dizi ayarları . Kombi dizileri 

sıcak kullanım suyunun bir fonksiyonu değildir.  
1      = dizi 1-2-3-4-5-6-7-8 

2      = dizi 8-7-6-5-4-3-2-1 

3       = Isı jeneratörlerinin farklı nominal güçlerde açılmasını 

sağlayan dizi.( Sadece farklı nominal güçlerde ısı 

jeneratörlerinden oluşan modüler jeneratörlerde): İlk 

Aktivasyon için sağlanan en düşük nominal güce sahip ısı 

jeneratörü. 
4       = Etkin dizinin İlk ısı jeneratörü ile dönen dizi. Bu 

jeneratör dizi değişim süresi dolduğunda bir sonraki dizinin 

son  pozisyonuna geçer [ BoilSeq ] 

5       = [BoilSeq] dizi değişikliğinden önceki çalışma 

saatlerine göre Isı jeneratörlerinin otomatik olarak seçildiği 

yeni dizi (İlk ısı jeneratörünün etkin dizisinin çalışma 

saatlerine göre dizi değişikliği ) 

Önemli Not: Sistemin ilk başlatılması ve kullanım suyu 

aktivasyonu nedeniyle, manifold sıcaklığı [ ManifTemp ] - 

manifoldu beslemesi SP [ NomManiTemp ] > 10 ° C olduğu 

durumda sistem ısı jeneratörü çalışmasını  daha büyük bir 

nominal güç ile başlatır. 

1 - 5 5 

BoilSeq En az 2 jeneratör sayesinde,   çalışma saat sayısına göre 

kombilerin dizisini değiştirmek mümkündür. 

10 - 800 100 (saat olarak 

ifade edilmiştir) 

SeqBoilON Jeneratörün aktivasyonundan önce asgari bekleme süresi 0 - 200 20" (saniye olarak 

ifade edilir) 
SeqBoilOFF Jeneratörün etkisizleştirilmesinden  önce 

asgari bekleme süresi 

0 - 200 20" (saniye olarak 

ifade edilir)   
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Tek bir jeneratöre ait verileri görüntülemenizi sağlayan menü  

 

PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

SelBoil Kontrol edilecek  Jeneratörü seç  1 - 8 1 

BoilTemp Tek jeneratörün besleme sıcaklığı   Ekran ( ° C olarak ifade edilir ) 

OpModeBoil Tek jeneratör  İşletim modu : 

-3 = Modbus jeneratörü tanımaya çalışıyor 

-2 = jeneratör engellenmiş / hatalı 

-1 = jeneratör eksik / okunamıyor 

 0 = jeneratör bekleme konumunda 

1 = jeneratör ısıtma modunda 

2 = jeneratör sıcak kullanım suyu modunda  

-3 - 2 Ekran 

Kombi % Tek jeneratörün  güç tüketimi   Ekran ( % olarak ifade edilir) 

TimeBoilON   Tek jeneratörün toplam  İşletilme saatleri    Ekran(Saat olarak ifade edilir) 
PowerBoil Tek jeneratörün gücü  

P00 değeri kombi kartı  tarafından saptanır. 

  Ekran 

10.5 Kombi                                                         Şifre gereklidir 
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PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

MaxManiTemp   Manifold - sensör S1in maksimum sıcaklık  

   ayarı . 

   2.ayarlanmış sıcaklık   60" süre için 

aşıldığında,   devreler 

kısıtlanır, pompalar  durdurulur ve karıştırma 

Valfi kapatılır. 

 30 °C - 90 °C 75 ° C (° C olarak ifade edilir ) 

MinManiTemp Manifold - sensör S1 

minimum sıcaklık ayarı . 

10 °C - 70 ° C 40 ° C (° C olarak ifade edilir ) 

AttenuaTemp Sıcaklık ayarları zayıflama devreleri (Lev 0 - 

ProgCH1 veProgCH2). 

15 ° C - 45 ° C 30 ° C (° C olarak ifade edilir ) 

TeFrostProt Devre don koruma sıcaklık ayarları.  S1 veya

 S2 veya S3 (veya daha fazla sensör ) burada 

ayarlanmış sıcaklığın altına düştüğünde, 

jeneratör devreye girer, devreler 30 ° 

C'ye kadar yükselir (devrelerin 

pompaları çalışmaya başla ). 

Burada ayarlanan sıcaklık  1° C aşıldığında ısı 

jeneratörü durur, devreler kısıtlanır, pompa

arlar durdurulur ve karıştırma Valfi kapatılır. 

-15 °C- 15°C 5 ° C (° C olarak ifade edilir ) 

PostCircul1 Sonradan sirkülasyon mod ayarları 

 (S1 ve / veya S3 devrelerini etkiler): 

0 = 5 dakikada sonradan dolaşım 

1 =  CH1 (ProgCH1) zaman programına göre 

sonradan dolaşım 

2 = kalıcı sonradan dolaşım 

0 - 2 0 

CurveClima1 Sıcaklık eğrilerinin Yönetim menüsü  1.  MENÜ tuşuna basın ve  Menüye erişin. 

SelCurveMani ( bkz. Aşağıdaki 

sayfadaki diyagram) 

Manifold sıcaklık eğri ayarları. 

-5e ayarlanırsa eğri, kullanıcı tarafından  

TManiMax, TManiMin ve MinTProget1 

vasıtasıyla ayarlanabilir . 

-5-0-5-10 -

 15-20-25-30 

20 

DtFlowMani 

Sıcaklık eğrileri ayarları hususunda 

manifoldun tutulması gereken 

sıcaklıkta deltası. 

( Örnek : 2 karşık devre var ve  sıcak kullanım 

suyu gerekli değilse, manifold sıcaklığı en 

yülsel sıcaklığı gerektiren karışık eğri 

+DtFlowMani tarafından tanımlanır. 

0 ° C - 20 ° C 5 ° C (° C olarak ifade edilir ) 

MinTProjt1 
SelCurveMani de eğri nosu -5 olarak seçilirse, 

veya ayarlanabilir olanı varsa ayarlanır. 

Minimum tasarım sıcaklıkğını seçiniz. 

-20 ° C - 20 ° 
C 

0 ° C (° C olarak ifade edilir ) 

  
  

10.6 Manifold                                                         Şifre gereklidir 
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Sıcaklık Eğrisini seçmek için grafik 

  

 

Menü  direkt veya karışık sistem ( sensör S3) ayarlarının yapılmasına olanak sağlar. 

PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

PumpCH1 Pompa CH1 Durumu 0 = Kapalı  

1 = Açık 

Ekran 

PosVlvMix1 2 Nolu Karıştırma valfinin durumu (VMixCH1)  

2 Nolu Karıştırma vanası 0-10V komuta sahip olmalı. 

0-10V Ekran ( V olarak ifade edilir ) 

ModeCH1ON CH1 de oda termostatı kullanılıp kullanılmadığını veya 

hangi termostatın kullanıldığını 

(ya da eğer Sensör S3 yoksa, MANİFOLDDA hangi oda 

termostatı kullanıldığını) gösterir. 

0 = termostat yok (zaman programı kullanılmıştır) 

1 = RT girişli  

2 =  ModBus oda termostatı ile  

0 - 2 0 

OutsTemp1ON CH1 in (S3 yoksa,manifoldun ) dış sensörle çalışması 

gerekip gerekmediğini belirtir 
0 = harici sensör yok  

1 = harici sensör var 

0 - 1 1 

 
Eğer harici sensör yoksa, OutsTemp1ON parametresi tarafından devre dışı bırakılması gerekir. 
CH1 devresinin (karışık veya direkt)  sıcaklığı Manifold menüsünden MaxManiTemp  tarafından ayarlanan sıcaklık  olacaktır. 
Dikkat ! CH1 ve CH2  temiz bir temas ile etkinleştirilmişse veya bunlar kontrol ünitesinde kullanılan tek devre ise, 
(CH1 menüsünden) ModeCH1ON ve (CH2 menüsünden) ModeCH2ON (TA girişi ile) 1 değeri olarak ayarlanmalıdır . 
 

10.7 CH1                                                         Şifre gereklidir 
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10.8 CH2                                                         Şifre gereklidir 

Menü  direkt veya karışık sistem ( sensör S2) ayarlarının yapılmasına olanak sağlar. 

PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

PumpCH2 CIRCHEAT2 karışık / doğrudan  Devre pompası 2 - (sensör 

S2) nin durumu. 

0= Kapalı 

1=Açık 

Ekran 

VMix2Open Vananın karışık devre açıklığındaki (VMixCH2) 

durumu 0 = açıklıkta değil 1 = açıklıkta  

0 – 1 Ekran 

VMix2Closed Vananın karışık devre açıklığındaki (VMixCH2) 

durumu  0= kapanmadığı durumda 1= kapandığı durumda 

0 - 1 Ekran 

TimeProgMod Hangi zaman programının bu devreyi kullanması 

gerektiğini belirtir :  

0= ProgCH1e eşit  1= ProgCH2e eşit 

0 - 1 1 

OutsTemp2ON CH2'nin harici sensörle çalışması gerekip 

gerekmediğini gösterir  

0 = harici sensör yok  

1 = harici sensör var 

0 - 1 1 

PostCircul2 Dolaşım sonrası mod ayarları (S2 ile devreyi etkiler): 

0 = 5 dakikada sonradan dolaşım 

 1 = CH2 zaman programına (ProgCH2 göre sonradan 

dolaşım)  

2 = kalıcı sonradan dolaşım 

0 - 2 0 

ModeCH2ON CH2'de hangi oda termostatının kullanılıp 

kullanılmadığını gösterir. 

0 = termostatsız (zaman programı kullanılır) 

1 = RT girişi ile 

2 = ModBus oda termostatı ile 

0 - 2 0 

CurveClima2 Sıcaklığın Yönetim menüsü eğrileri.  MENÜ tuşuna basın ve menüye erişin 

SelCurveCH2 ( bkz. Önceki diyagram sayfa ) 

CIRCHEAT2 sıcaklık eğrisi ayarları. -5'e ayarlanmışsa, 

eğri kullanıcı tarafından sonraki iki değer SpMaxCH2 

ve SpMinCH2 aracılığıyla ayarlanabilir. 

-5-0-5-10-15-

20-25-30 

20 

SpMaxCH2 CH2 devresinin maksimum sıcaklık ayarı 30°C - 90°C 45°C (°C olarak ifade 

edilir) 

SpMinCH2 CH2 devresinin minimum sıcaklık ayarı 20°C - 60°C 25°C (°C olarak ifade 

edilir) 

MinTProj2. SelCurveCH2 de eğri no  -5  ya da 

ayarlanabilir olanı seçilmişse ayarlanabillir. 

  Minimum tasarım sıcaklığını seçiniz. 

-20°C - 20°C 0°C (°C  olarak ifade 

edilir) 

CH2On Devre Çalışma Modu CH2 

0 - CH2, ProgCH2  zaman programını ve ParallelDHW 

Dahili Kullanım Suyu parametresini izler 

1   - CH2 daima AÇIK (VmixCR2 ve CR2 AÇIK); sadece 

sıcak kullanım suyu istenirse ve ParallelDHW 0 ise 

kendisini kapatır. 

0 - 1 0 

Harici sensör yoksa, OutsTemp2ON parametresi tarafından devre dışı bırakılmalıdır. CH2 devresinin sıcaklığı (karışık 

veya doğrudan), SpMaxCH2 tarafından ayarlanan sıcaklık olacaktır.  

Dikkat! CH1 veya CH2 temiz temasla etkinleştirilirse veya kontrol ünitesinde kullanılan tek devre ise, (CH1 

menüsünden) ModeCH1ON ve (CH2 menüsünden) ModeCH2ON  (TA girişi ile) 1 değeri olarak ayarlanmalıdır). 
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10.9 Dahili Sıcak Kullanım Suyu                                                                            Şifre gereklidir 
Sıcak suyu yönetmeyi sağlayan menü (CS sensörü). Sıcak kullanım suyu sonradan sirkülasyonu: 3 dakikada sabit. Sıcak 

kullanım suyu donma koruması: silindir sensörü (CS) tarafından tespit edilen sıcaklık 4 ° C'ye ulaştığında, Sıcak Kullanım 

Suyu donma koruması başlayacaktır.Silindir sensörü (CS) 8 ° C'ye ulaşana kadar aktif kalacaktır. 

ÇALIŞMA MODU 1 (SADECE ACS) VEYA 2 (ISITMA + ACS) olarak ayarlanmışsa, KONTROL ÜNİTESİNDE HER KOMBİNİN 

PARAMETRE P01'i 00 (HIZLI) olarak ayarlanmalıdır.  

DAHİLİ SICAK KULLANIM SUYU  YÖNETİMİ İÇİN 4 OLASILIK  

• Silindir sensörü CS: 

1. DHW Menüsü> ModeDHW'dan değeri 00 olarak ayarlayın; 

2. Kullanım sıcak suyu sensörü terminali üzerindeki rezistansı kaldırın ve silindir sensörünü CS, 1 No'lu elektronik 

karta bağlayın (doğrudan kaskaddaki kontrolöre bağlı olan). 

• Silindir sensür CS + belli amaca atanmış kombiler (yön değiştirme valfi ile birlikte): 

1. DHW Menüsü> ModeDHW'dan değeri 00 olarak ayarlayın; 

2. CASCADE Menüsünden> NBoilDHW den ayarlayın. Bu sayı sıcak kullanım suyu için yön değiştirme valfine 

sahip olan kombi sayısına karşılık gelir; 

3. Yön değiştirme valfi, elektronik karta bağlantısı ile ilgili kombi tarafından kontrol edilir. Yön değiştirme 

vafini Sıcak Kullanım Suyu üretimi için atanmış her kombiye bağlayın. 

4. Kullanım sıcak suyu sensörü terminali direnci üzerindeki rezistansı kaldırın ve silindir sensörünü CS, 1 No'lu 

elektronik karta bağlayın (doğrudan kaskaddaki kontrolöre bağlı olan). 

• Serbest kontakttan kontrol (harici termostat): 

1. DHW Menu > ModeDHW 'dan değerin 01 olduğunu kontrol edin; 

2. Harici dijital kontrol ünitesini (kaskadda doğrudan kontrolöre bağlı olan) 1 no'lu kombinin akış şalteri 

kontağına bağlayın. 

3. ProgDHW azami sıcaklık seviyesini 30-32°C olarak ayarlayın. 

• Serbest kontakttan kontrol (harici termostat) + atanmış kombiler (yön değiştirme valfiyle birlikte): 

1. DHW Menüsü> ModeDHW'dan değeri 01 olarak ayarlayın; 

2. CASCADE Menüsünden> NBoilDHW den ayarlayın. Bu sayı sıcak kullanım suyu için yön değiştirme valfine 

sahip olan kombi sayısına karşılık gelir; 

3. Yön değiştirme vafini Sıcak Kullanım Suyu üretimi için atanmış her kombiye bağlayın. 

4. Harici dijital kontrol ünitesini (kaskadda doğrudan kontrolöre bağlı olan) 1 no'lu kombinin akış şalteri 

kontağına bağlayın. 

4. ProgDHW azami sıcaklık seviyesini 30-32°C olarak ayarlayın. 

 

 

 

PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

PumpDHW Silindir yükleme pompasının durumu. 0=Off 1=On Ekran 

PumpRecirc Devridaim pompasının durumu . 0=Off 1=On Ekran 

DtDHWOn Dahili sıcak kullanım suyunun hazırlanması, silindir 

sıcaklığısilindir AyarNoktasının altına düştüğünde başlar 

[NomDHWTemp] - fark DtDHWOn].   Dahili sıcak kullanım 

suyunun hazırlanması silindir ayarlanmış nominal sıcaklığa 

ulaştığında durur (anitlejyonella işlemlerinde sıcaklık 65°C  

olarak ayarlanmıştır) Bu sıcaklık parametresi 

[NomDHWTemp] iken [ProgDHW] parametresi zaman 

programının ayarlanmasında kullanılır. 

  

 5°C 

(°C olarak ifade 
edilmiştir) 

1°C - 20°C 

  

  

  

ModePumpDHW Yükleme pompası sadece manifold S1'in [ManifTemp] sıcaklığı, 

CS [TDHW] silindirinin sıcaklığını 5 ° C aştığında devreye 

girer. Manifold S1 [ManifTemp] sıcaklığı, CS [TDHW] 

silindir sıcaklığının altına düştüğünde, pompa devre dışı 

bırakılır. Bu şekilde, kullanım sıcak suyunun 

hazırlanmasının başında silindirin soğuması önlenir. 

Özel atanmış kombiler (yön değiştirme valfli) varsa, ayar 0 
olmalıdır. 

0= Kapalı 
        1= Açık 

1 
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PARAMETRE   AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

ParallelDHW Sıcak kullanım suyu üretim talebi sırasında, ısıtma 

devrelerinin çağdaşlığını aşağıdaki yollarla yönetmek 

mümkündür: 

00 = öncelikli sıcak kullanım suyu. Sıcak kullanım suyu 

hazırlanırken, ısıtma devreleri kapatılır. Karışım vanası 

kapalı konuma geçer ve ısıtma devresinin pompaları 

devre dışı bırakılır. 

01 = paralel sıcak kullanım suyu + karışık işletim. Sıcak 

kullanım suyu hazırlanırken, yalnızca doğrudan ısıtma 

devresi kapalıdır. Karışık devre aktifleştirilmiştir. Bu 

fonksiyonun aktivasyonu, sıcak kullaım suyunun 

hazırlanmasının uzatılmasını içerir. 

02 = paralel sıcak kullanım suyu + karışık + doğrudan 

devrede çalışma. Sıcak kullanım suyu  hazırlanırken, 

ısıtma devreleri daha fazla ısıtılır. Sıcak su hazırlanması 

bu fonksiyonla genişletilir. 

0 - 2 0 

ModeDHW Silindir yükleme aktivasyon modunu seçmemize izin 

veren parametre 

00 = (CS) Sensörle su hazırlanması  

01 = harici dijital kontrolle su hazırlanması (termostat) 

Harici dijital kontrol (termostat) ilk kombinin elektronik 

kartının akış şalteri terminaline bağlandıktan sonra, FST 

devresi kapalıyken, kontrol ünitesi Dahili sıcak kullanım 

suyu üretim ihtiyacını algılar. 

Sıcak Kullanım Suyu DHW devresindeki jeneratörler 

[NHgDHW] etkinleştirilmiştir ve manifoldun 

[NomManiTemp] nominal besleme sıcaklığını S1 

maksimum sıcaklığa [MaxBoilTemp] getirmektedir. 

0 - 1 0 

StatThermDHW DHW Sıcak kullanım suyu termostatının durumu. 

0 = kontak açık (sıcak su talebi yok) 

1 = kontak kapalı (sıcak su talebi aktif) 

0 - 1 Display 

ModeRecirc Devridaim pompasının çalışma modunu seçin. 

0 = [ProgDHW] zaman programına göre işlem .  

Devridaim pompası, silindir yükleme programına göre 

çalışır. 

1 = [ProgRecirc] zaman programına göre çalışma. 

0 - 1 1 

ModMaxDHW Bu parametre kombilerin modülasyon değerini DHW 

modunda ayarlamaya izin verir. 

Parametre aralığı 1 (DHW modunda kombi gücünün% 

10'una eşdeğer) ila 10 (DHW modunda kombi gücünün% 

100'üne eşdeğerdir) arasındadır. 

1 - 10 10 
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10.10 Solar                                                         Şifre gereklidir 
Termal solar enerjiyi yönetmeyi sağlayan menü . 

NOTLAR: 

Silindir yükleme fonksiyonu 

Bu fonksiyon, ,silindirin yüklenmesine , alt silindir sensörünün [SolStoLowT] (S6) sıcaklığının ve güneş manifoldu 

sıcaklığının  [ManSolTemp] (S8) sırasıyla  [SetStorSol] alt silindir sensörü Ayar Noktası (S6) ve [SetSolMin] solar pompa 

aktivasyonu Ayar Noktası (SC) tarafından tanımlanan değerlere göre kontrol edilmesine izin vermek için SC güneş 

pompasının aktivasyonunu kontrol eder. Özellikle, alt güneş silindiri sensörü [SolStoLowT] (S6) tarafından tespit 

edilen sıcaklık [SetStorSol] alt silindir sensörü Ayar Noktasından (S6) düşük olduğunda, sistem SC güneş pompasını 

çalıştırır, aynı zamanda güneş manifoldu sensörü [ManSolTemp] (S8) [SetSolMin] Güneş Enerjisi pompa aktivasyonu 

Ayar Noktasından (SC) daha yüksektir. Ayrıca, güneş manifoldu sensörü [ManSolTemp] (S8), en az [DFStorSol] 

silindir-Güneş Manifoldu Diferansiyeline tekabul eden  alt güneş silindiri sensörü [SolStoLowT] (S6) tarafından tespit 

edilen sıcaklıktan daha yüksek olmalıdır. 

Alt silindir sensörü [SolStoLowT] (S6) tarafından tespit edilen sıcaklık, [SetStorSol] alt silindir sensörü Ayar Noktasına 

(S6) eşit olduğunda   veya güneş manifoldu sensörü [ManSolTemp] (S8) güneş solar pompa aktivasyon ayar noktası 

[SetSolMin]  - [DFSolOff] Manifold sensörü Set-Point KAPALI Diferansiyelinden daha düşük olduğunda SC Güneş 

pompası duracaktır . Ayrıca, güneş manifoldu sensörü [ManSolTemp] (S8), [SolStoLowT] alt güneş silindir sensörü 

sıcaklığı (S6) + [DFStorSol] silindir-Manifold Diferansiyel değerinden düşük olduğunda SC güneş pompası durdurulur 

        Silindir ön ısıtma gecikmeli başlatma fonksiyonu (fonksiyon etkinleştirilebilir) 

Fonksiyon etkinken, güneş manifoldu sıcaklığı [ManSolTemp] (S8) ayarlanan silindir ön ısıtma sıcaklığından 

[NomDHWTemp] (SB) + diferansiyel [DFDelStorag] kombi ateşleme gecikmesinden manifold sıcaklığı AÇIK iken 

yüksekse, bir silindir için Ön-ısıtma aktivasyon talebi varsa, [HgDelTime] maksimum kombi ateşleme gecikme 

zamanlayıcısı / ısı pompasına karşılık gelen maksimum bir süre ertelenir, böylece güneş silindiri güneş enerjisi tesisi 

tarafından ısıtılır. Manifold sıcaklığı [ManSolTemp] (S8), [NomDHWTemp] (SB) - diferansiyel [DFDelStorag] kombi 

ateşleme gecikmesi solar manifold sıcaklığının altına düşerse, zamanlayıcı sıfırlanır. 

Zamanlayıcı, kombinin ön ısıtma gecikmesinin sıfırlanması nedeniyle üst güneş silindir sıcaklığı NomDHWTemp (SB) 

20 saniye (SB) en az 2 ° C azaldığında da sıfırlanır. 

 

 

 

 

PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

SolarPatter kullanım için güneş diyagramının seçimi:   

 0= termal güneş devre dışı 0 - 4 0 
 1-4 izleyen sayfalarda benzer güneş diyagramlarına bkz   

StateSC Güneş sirkülatörünün  (SC) etkinleştirme durumunu gösterir.   

 0= güneş sirkülatörü (SC) durdu 0 - 1 Ekran 
 1= güneş sirkülatörü (SC) çalışıyor   

StateSC2 İkinci sirkülatörün (SC2) etkinleştirme durumunu gösterir. 
0= güneş sirkülatörü (SC) durdu  

1=    1= güneş sirkülatörü  (SC2)çalışıyor 

0 - 1 Ekran 

StateVDSol Güneş yön değiştirme valfinin (VDSol) durumunu gösterir.   

 0= yön değiştirme valfi silindir Bye doğru 0 - 1 Ekran 
 1=  yön değiştirme valfi silindir Aya doğru   

SetStorSol Alt güneş kombi sensör ayar noktasını ayarlayın (LCS). 
Ayarlanan sıcaklığın üstündeki bir değerde  güneş sirkülatörü 
(SCS) etkinleştirilmeyecektir. 

30°C - 90°C 65°C 
(°C olarak ifade 

edilmiştir) 

 

 

SetSolMax Maksimum güneş manifold sıcaklığını seçin (SCS). 
Ayarlanan sıcaklığın üstündeki bir değerde  güneş sirkülatörü 
(SC) etkinleştirilmeyecektir. 

 130°C 
(°C  olarak 

ifade edilmiştir) 

 80°C - 180°C 
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PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

SetSolMin Güneş manifoldu minimum sıcaklığı seçin (SCS).   20°C 
(°C olarak ifade 

edilmiştir) 

 Ayarlanan sıcaklık değerinin altında  güneş sirkülatörü (SC) 10°C - 80°C 
 etkinleştirilmeyecektir.   

DFSolOff Sensör (SCS) [ManSolTemp] tarafından tespit edilen güneş 

manifold sıcaklığı, minimum solar manifold ayarından 

[SetSolMin] daha düşükse, aradaki fark en az [DFSolOff] 

parametresinde belirtildiği kadarsa, güneş sirkülaörü (SC) 

duracaktır.  [ManSolTemp]<[SetSolMin]-[DFSolOff] = SC Off 

  5°C  

       (°C olarak ifade 

edilmiştir) 
 0°C 

- 
- 20°C 

   

   

DFStorOn Alt güneş kombi sıcaklığı [SolStoLowT] , güneş kombi ayar 
noktasından [SetStorSol] daha düşük seviyedeyse, aradaki 
fark en az  [DFSolOn] parametresinde belirtildiği 
kadarsa,güneş sirkülatörü (SC) etkinleştirilecektir. 
[SolStoLowT]<[SetStorSol]-[DFStorOn] = SC On 

   

 0°C -- 20°C 3°C         

(°C olarak ifade 

edilmiştir) 

 

 

  

DFStorSol Güneş manifold sıcaklığı [ManSolTemp], güneş kombi 
sıcaklığından [SolStoLowT]  daha düşük seviyedeyse, aradaki 
fark en az  [DFStorSol] parametresinde belirtildiği 
kadarsa,güneş sirkülatörü (SC) etkinleştirilecektir. 
[ManSolTemp]-SolStoLowT] >[DFStorSol ] = SC On  

 

0°C - 
- 20°C 

6°C       

  (°C olarak ifade 

edilmiştir) 

DelayStorag Kombi yükleme gecikmesini kombide etkinleştirin 0 - 1 0 
 0= gecikme devre dışı 1= gecikme devrede 

DFDelStorag Güneş manifold sıcaklığı [ManSolTemp], güneş silindir ayar 
noktasından [SetStorSol]   daha yüksek seviyedeyse, aradaki 
fark en az [DFDelStorag] parametresinde belirtildiği kadarsa, 
kombi çalışmasını maksimum kombi ateşleme gecikme 
zamanlayıcısına[HgDelTime] eşit bir değerde geciktirecektir .  
[ManSolTemp]>[SetStorSol+DFDelStorag]=gecikmeli kombi On 

 

0°C - 
- 20°C 

0°C 

      (°C olarak ifade 

edilmiştir) 

DelTimeBoil Maksimum kombi ateşleme gecikme zamanlayıcısı 0 
- 

- 30 10 (dakika olarak 
ifade edilmiştir)   

KickSolar Solar enerjiyi etkinleştir veya devre dışı bırak 

 0= enerji etkin 
1= enerji etkin değil 

   Etkinse, enerji güneş sirkülatörünü (SC) her iki saatte hareket    
ettirecektir.Devre dışı bırakılmışsa, kilitlenmeme etkin 
kalacaktır ve bu da pompayı her 24 saatte hareket 
ettirecektir. 

   

 0 - 1 1 
 

    

    

DFLoadStor Sadece güneş diyagramı 2 için 

Eğer üst silindir sensörünün sıcaklığı (UCS) , alt silindir sensörü  

2 (LCS2) nin sıcaklığından daha fazlaysa, bu fazlalık en az 

[DFBoilLoad] parametresinde ifade edilen değer kadarsa, 
   güneş sirkülatörü 2 (SC2) ikinci silindiri ısıtmak için    
   etkinleştirilecektir.  
   [UCS]-[LCS2]=>DFBoilLoad= SC2 On 

  

5°C    

       (°C olarak ifade 

edilmiştir) 

 0 - 20°C 

   

   

    



                              

 

 



 

 
29 



 

 
30 

 



 

 
31 

 

 



 

 
32 

 

10.11 FloorCoatHt                                                                                                         Şifre gereklidir 

 
Zemin kaplama programının yönetimine izin veren menü.  

NOTLAR 

Zemin kaplama programı, zemin kaplamasını ısıtmak için kullanılabilir. 

"Gün 1" den itibaren nominal sıcaklık [MinTempFCH] ile birlikte başlatılırsa. 

İşlev sona erdikten sonra, kontrol cihazı ayarlanan işletim modunda ısınmaya devam edecektir. 

Zemin kaplamasını etkinleştirmek için: 

o OPERATMODE menüsünden 2 (ısıtma + sıcak kullanım suyu) veya 3 (yalnızca ısıtma) değerlerini seçin  

o FloorCoatHt menüsünden (1)Etkinleştir  işlevini etkinleştirin 

Zemin kaplama programı etkinleştirildiğinde, Sıcak kullanım suyu talepleri bunun haricinde tutulmuştur. 

Zemin kaplama programı, devre termostatında etkinleştirilmiş olsun veya olmasın ProgrCh1 ProgrCH2'den bağımsız olarak 

çalışır. 

CR1 ve CR2 sirkülatörlerini etkinleştirin. 

 

 

  

                                               Kaskad Kademeli Sistem Yönetimi Kontrol Ünitesi 

PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

Etkinleştir Zemin kaplama ısıtma işlevini etkinleştir   

 0= işlev etkin değil 0 - 1 0 
 1= işlev etkin   

TimeFromStr Zemin kaplaması ısıtma programının etkinleştirildiği 

andan itibaren geçen süre 

 Ekran (saat olarak ifade 

edilmiştir) 

TimeRunUp Zemin kaplama programının gün olarak çalışma süresi 1 - 20 5 

(gün olarak ifade edildi) 

MaxTempFCH Zemin kaplama bitiş sıcaklığı 20°C - 60°C 45°C  

 (derece olarak ifade 

edildi) 

MinTempFCH Zemin kaplama başlangıç sıcaklığı 10°C - 40°C 25°C (derece olarak 

ifade edildi) 

10.12 StatTermCH                                                                               Menüye Şifresiz ücretsiz erişim 

Bu parametre ile RT kontağının açılıp kapanmasını görüntülemek mümkündür.. 
PARAMETRE AÇIKLAMA 

StatTermCH Bu parametre sayesinde, kontağın bağlı olduğu oda termostatının açılma / 

kapanma durumunu görüntülemek mümkündür.  

0 = kontak açık 1 = kontak kapalı 

Ekran 
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11. WebVisor                                                                                   Şifre gerekli değildir 

WebVisor, WEB üzerinden eksiksiz bir denetim ve kontrol sistemidir. 

WebVisor, elektronik entegrasyon olanaklarını ve en modern Web teknolojilerini en üst düzeye çıkarmak suretiyle 

yapılmıştır; dahası, Web arayüzün herhangi bir cihazda ortak bir tarayıcı üzerinden programlanmasına ve 

yönetilmesine izin verir: PC, tablet veya akıllı telefon. 

Son olarak, Java Derby tabanlı güçlü veritabanı motoru, sistem tarafından elde edilen verilerin kaydedilmesini, 

incelenmesini ve kontrol edilmesini sağlar ve WebVisor'u zamanla toplanan büyük miktarda bilgi gerektiren enerji 

denetimleri gibi uygulamalarda önemli bir sistem haline getirir. 

Temel aldığı web platformu aslında tüm parametreleri ve sistemin önemli değerlerini kontrol altında tutmanıza, her 

değişkenin eğilimlerini kaydetmenize ve seçilen kullanıcılara alarmlar ve bildirimler göndermenize izin verir; akıllı 

telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak ofiste veya hareket halindeyken bunlar yapılabilir. 

 

11.1 BAĞLANTI KABLOLAMA DİYAGRAMI 

 

 

 

PARAMETRE AÇIKLAMA ARALIK VARSAYILAN 

WEBVISOR Zaman programları yönetimi (ProgHeat1 - ProgHeat2 - 

ProgDHW - ProgRicirc): 

0 = kontrol ünitesinden (WebVisor dışında) 

1 = uzaktan (WebVisor ile) 

0 - 1 0 
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11.2 WEBVISORE KİŞİSEL BİLGİSAYARDAN (PC) ERİŞİM 

11.2.1 KABLOSUZ KONFİGÜRASYONU 

11.2.1.1 KONFİGÜRASYON 

İlk defa açarken, Webvisor aşağıdaki niteliklerde kablosuz ağ bağlantısı oluşturur: 

• Ağ Adı (SSID): WebvisorAP 

• Erişim Anahtarı: WebVisor (büyük küçük harfe dikkat ederek yazın) 

• Adres: 10.3.141.1 

Bilgisayarınızı veya akıllı telefonunuzu WebvisorAP ağına bağlanacak şekilde ayarlayın, bağlandığınızda herhangi bir 

tarayıcıyı açın ve adresi yazın: 10.3.141.1. Bu noktada kartın ana konfigürasyon penceresi erişim bilgileri talebi ile 

açılır. 

11.2.1.2 AĞ PARAMETRELERİNİN AYARLANMASI 

Sisteme erişim için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir: 

• Kullanıcı adı: user 

• Şifre: Segreto 

Kullanıcı adı ve şifreyi yazarken büyük küçük harfe dikkat edin. 

Ana ağ yapılandırma ekranı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Bu arayüz sayesinde kartın tüm ağ parametrelerini 

konfigüre etmek ve konfigürasyonun sonunda yeniden başlatmak mümkündür. 

UYARI: HATALI KURULUM CİHAZI KULLANILMAZ KILABİLİR, 

DEĞİŞİKLİKLERİ UYGULARKEN HER ADIMI DİKKATLE KONTROL EDİNİZ.  
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Ekranda aşağıdaki menü öğeleri bulunur: 

• Gösterge Tablosu - Bu ilk özet ekranıdır 

• WiFi İstemcisini Yapılandır - Kartı kablosuz bir ağa bağlamanızı sağlar 

• HotSpotu Yapılandır - Varsayılan hotspotu yapılandırın 

• Ağ yapılandırması - Tek tek ağ arayüzlerini yapılandırın (kablolu ağ için eth0 ve kablosuz wlan0) 

• DHCP sunucusunu Yapılandır - DHCP sunucusunu hotspot ile kullanmak için 

• Kimlik Doğrulamayı Yapılandır - Kullanıcı adını ve yönetim şifresini değiştirmenize olanak sağlar - DİKKAT: ayarlanan 

bilgileri kaybetmeniz durumunda sisteme erişemezsiniz 

• Temayı değiştir - Grafik temasını değiştirin 

• Sistem - WebVisor'ı yeniden başlatmanıza veya kapatmanıza olanak sağlar. 

Aşağıda, mevcut bir kablosuz ağa ve mevcut bir LAN'a bağlanmak için gerekli adımlar gösterilecektir.  
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Kablosuz ağ arayüzünü yapılandırmak için wlan0 seçeneğini seçin. Aşağıdaki menüden "Statik IP" yi seçin ve ağ 

parametrelerini ağ kurulumunuza göre yapılandırın. Yapılandırma sonunda, önce "Save Settings" e, ardından "Apply 

Settings" ya tıklayın.  

 

11.2.1.KABLOSUZ AĞA BAĞLANMA 

"Configure WiFi Client" menü öğesine tıklayın, WebVisor tarafından tespit edilen ağları listeleyen aşağıdaki ekran 

görünecektir. Ağınız için giriş bilgilerini girin ve "Ekle" düğmesini tıklayın. 

 

Ağ arayüzleri seçim menüsünü açmak için sağ menüden "Configure networking" seçeneğini seçin. 
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 Bu noktada konfigürasyon tamamlanmıştır, soldaki menüden "Sistem" i ve sistemi yeniden başlatmak ve değişiklikleri 

uygulamak için "Reboot" u seçin. 
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11.2.2 KABLOLU KONFİGÜRASYON 

11.2.2.1 KONFİGÜRASYON 

WebVisor kablolu ağ yapılandırması aşağıdaki gibidir: 

• IP adresi: 192.168.1.68 

• Alt ağ maskesi: 255.255.255.0 

• Ağ Geçidi: 192.168.1.1 

Ağ kablosu bağlandığında, PC'nizin 192.168.1.X ağına erişecek şekilde yapılandırıldığını kontrol edin, herhangi bir 

tarayıcıyı açın ve adresi yazın: 192.168.1.68. Bu noktada kartın ana konfigürasyon penceresi erişim bilgileri talebi ile 

açılır. 

11.2.2.2 AĞ PARAMETRELERİNİN KURULUMU 

Sisteme erişim için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir: 

• Kullanıcı adı: user 

• Şifre: Secret 

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarken büyük harflere dikkat edin. 

Ana ağ yapılandırma ekranı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Bu arayüz ile kartın tüm ağ parametrelerini 

konfigüre etmek ve konfigürasyonun sonunda yeniden başlatmak mümkündür. 

DİKKAT: YANLIŞ KURULUM CİHAZI KULLANILAMAZ KILABİLİR, DEĞİŞİM 

UYGULAMADAN ÖNCE HER ŞEYİ DİKKATLE KONTROL EDİN. 
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Ekranda aşağıdaki menü öğeleri bulunur: 

• Gösterge Tablosu - Bu ilk özet ekranıdır 

• WiFi İstemcisini Yapılandır - Kartı kablosuz bir ağa bağlamanızı sağlar 

• HotSpotu Yapılandır - Varsayılan hotspotu yapılandırın 

• Ağ yapılandırması - Tek tek ağ arayüzlerini yapılandırın (kablolu ağ için eth0 ve kablosuz wlan0) 

• DHCP sunucusunu Yapılandır - DHCP sunucusunu hotspot ile kullanmak için 

• Kimlik Doğrulamayı Yapılandır - Kullanıcı adını ve yönetim şifresini değiştirmenize olanak sağlar - DİKKAT: ayarlanan 

bilgileri kaybetmeniz durumunda sisteme erişemezsiniz 

• Temayı değiştir - Grafik temasını değiştirin 

• Sistem - WebVisor'ı yeniden başlatmanıza veya kapatmanıza olanak sağlar. 

Aşağıda, mevcut bir kablosuz ağa ve mevcut bir LAN'a bağlanmak için gerekli adımlar gösterilecektir.  
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"Statik IP" yi seçin ve ağ ile ilgili parametreleri yapılandırma ekranına girin. Yapılandırma sonunda, önce "Save 

Settings" e, ardından "Apply Settings" e tıklayın. Bu noktada konfigürasyon tamamlanmıştır, sistemi yeniden 

başlatmak ve değişiklikleri etkin kılmak için soldaki menüden "System" ve "Reboot" seçeneğini seçin.  

 

11.2.2.3 KABLOLU AĞA BAĞLANMA 

"Configure Networking" menüsüne tıklayın ve ETH0a tıklayın. 
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11.3 GENEL AYARLAR  

11.3.1 WEBVISORE ERİŞİM 

Tarayıcıyı açın ve http://www.radiant-webvisor.it/radiant adresini tıklayın. 

 

 

 

11.3.2 WEBVISOR İLE YENİ KULLANICILARI ERİŞİME EKLEME  

Bir kullanıcı eklemek istiyorsanız (yalnızca görüntüleyebilecek, termal kontrol ünitesini kapatabilecek ve zaman 

programlamasını değiştirebilecek olan son kullanıcı), "Add" düğmesine tıklayın. 

Aşağıda gösterilen ekran açılacaktır. Seçtiğiniz kullanıcının adını, adresini, kullanıcı adını, şifresini ve "Role" açılır 

menüsünden "Kullanıcı "'yı girin. CAT rolünü asla bir son kullanıcıya vermeyin. 

Tamam'a tıklayın. 

 

Radiant Bruciatori Spa'dan alınan kimlik bilgilerini (Kullanıcı adı e Şifre) girin ve Giriş düğmesine tıklayın. 

 

Aşağıda gösterilen ekran şimdi açılacaktır. (DEMO mesajı sadece bir örnektir). 

 

http://www.radiant-webvisor.it/radiant
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Yeni girilen kullanıcı şimdi "Kullanıcılar" listesine eklenir. Başka kullanıcılar eklemek için aynı prosedürü izleyin. 

11.3.3 SİSTEMİ  WEBVISOR İLE SENKRONİZE ETME 

11.3.3.1 ADIM 1 

 

 

 

 

Yeni bir sistem eklemek veya daha önce girilmiş olan sistemleri görüntülemek için "Sistemler" üzerine tıklayın. Aşağıdaki 

ekran açılacaktır. (DEMO mesajı sadece bir örnektir). 

 

11.3.3.2 ADIM 2 "Add"e tıklayın Aşağıdaki ekran açılacaktır. (DEMO mesajı sadece bir örnektir). 
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11.3.3.3 ADIM 3 

İstenilen bilgileri girin: 

- Sisteme bir isim seçin (Residanz/Hotel veya adreste yazan yeri girmenizi tavsiye ederiz). 

-  WebVisor Kodunu girin. Kodu WebVisor üzerine yapıştırılmış sticker kağıtta basılmış olarak bulabilirsiniz. 

- wner: değiştirmeyin. 

OK i tıklayın. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.(DEMO mesajı sadece bir örnektir). 

 

11.3.3.4 ADIM  4 

"Büyüteç" simgesine tıklayın. Seçili WebVisor'a bağlı sistemle ilişkilendirmeye başlayacaksınız. Yeşil “Durum” ışığı 

yanıp sönmeye başlayacaktır. "Durum" ışığı sabit yeşil olduğunda ilişkilendirme aktif olacaktır. (Aşağıdaki ekran 

sadece bir örnektir) 

 

Aşağıdaki ekran açılacaktır: yönetici Kullanıcı kimliği ve şifresini girin:  

Kullanıcı kimliği: admin  
Şifre: admin 

 

 

 

Sisteme bağlanabilirsiniz, sabit yeşil ışığın yanındaki bağlantıya tıklayın. 
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 Aşağıdaki ekran açılacaktır. (Örnek ekran) 

 

  
11.3.3.5 ADIM 5 

Teknik servis merkezinin veya ehliyetli teknisyenin e-posta adresini herhangi bir hata gönderecek şekilde ayarlamak 

için, "System settings" simgesine tıklayın. 

 

  
 

 

 

 

"Email settings kısmında gerekli boşlukları doldurun. 
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A 

 

SMTP sunucusu: giden mail sunucu sağlayıcısını girin (örnek 

smtp.gmail.com veya out.alice.it gibi). 

SMTP portu: sunucu port sumarasını girin (örnek 25). 

'From' adresi: @webvisor.it  tarafından takip edilen kontrol 

ünitesinin adını seçin (örnek centralevismara@webvisor.it). 

'From' adı: Kontrol ünitesinin adını girin. 

 Use authorization: "Use authorization" alanını işaretleyin. 

Username: Giden email adresi kullanıcı adını girin.  

►Şifre:Giden posta email adresinizin şifresini girin. 

"User" tuşuna tıklayın ve  "admin"e basın. 

 

    Aşağıdaki ekran görülecektir. 

AşaAaA 

Veriyi girdikten sonra ,disket tuşuna tıklayarak veriyi kaydedin. 
 

mailto:centralevismara@webvisor.it


 

 
46 

 

"E-posta" alanına, herhangi bir kontrol ünitesi hatası göndermek istediğinizde kullandığınız teknik servis merkezinin veya 

sistem teknisyeninin e-posta adresini girin.. 

ÖENMLİ NOT: GERİ KALAN ALANLARI OLDUĞU GİBİ BIRAKIN. 

 

 

 

Bu doğrulama e-postasını almazsanız, "E-posta ayarları" altında girilen verileri tekrar kontrol edin. 

 

 

 

 

 

 

 

Veriyi girdikten sonra ,disket tuşuna tıklayarak veriyi kaydedin. 

 

Her şeyin doğru ayarlandığından emin olmak için e-posta simgesine basın. Sunucu, girilen e-posta adresini doğrulamak 

için bir e-posta gönderir. 

 



 

 
47 

 

Kullanıcı / son müşteri erişimini ve e-postasını yapılandırmak (herhangi bir termal kontrol ünitesi hatası göndermek) 

için, "user" düğmesine tıklayın. 

SADECE kullanıcı adını, şifreyi ve kullanıcı e-posta adresini seçip girin. 

Burada belirtilen kullanıcı adı ve şifre, kullanıcının WebVisor ekranlarına erişmek için kullanacağı şifrelerdir. Son 

kullanıcının hangi işlemleri yapabileceği hakkında bilgi için, bölüm 10.3.3.8'e bakınız. DİĞER VERİLERE DOKUNMAYIN 

 

 

 

 

11.3.3.6 ADIM 6 

 

Veriyi girdikten sonra ,disket tuşuna tıklayarak veriyi kaydedin. 
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Her şeyin doğru ayarlandığından emin olmak için e-posta simgesine basın. Sunucu, girilen e-posta adresini 

doğrulamak için bir e-posta gönderir. 

 

11.3.3.7 ADIM 7 

Son kullanıcının WebVisor ile gerçekleştirebileceği işlemleri seçmek mümkündür. 

NOT: SON KULLANICI, TERMAL KONTROL ÜNİTESİ YAPILANDIRMA PARAMETRELERİNE ERİŞİME GEÇMEMELİDİR. 

ERİŞEBİLECEĞİ AYARLAR SADECEŞUNLAR OLMALIDIR: TERMAL KONTROL ÜNİTESİ AÇIK / KAPALI, ZAMAN 

PROGRAMLAMA AYARI. 

 

 

 

 

 

 

Bu doğrulama mailini almadıysanız, girilen verileri tekrardan kontrol ediniz. 

 

Kullanıcının bu ayarları yapması için üstteki"Grafik görünümler" simgesine tıklayın
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Aşağıdaki ekran açılacaktır. Kullanıcının kontrol ünitesini açıp kapamasını sağlamak için "Edit view" ikonuna tıklayın

 

"Sharing" menüsünde, "Access type" açılır menüsünü açın ve durumu "read" ayarından "set" yarına değiştirin 

 

                                        UYARI: DİĞER DEĞERLERE/DETAYLARA DOKUNMAYINIZ 
                                        Alt ortadaki "Save" düğmesine tıklayarak ayarı kaydedin. 
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Örneğin, kullanıcının ısıtma devresi 1'deki zaman programlamasını değiştirmesine izin vermek istiyorsanız, "ProgRisc1 

- ProgCH1" üzerine tıklayın. Aşağıdaki ekran görünecektir. 

 

Kullanıcının programlama ayarlarını zamanlamasını sağlamak için "Grafik görünümler" simgesine tıklayın 

 

Kullanıcının açılır menüden ayarlamasına izin verecek zaman programını seçin (aşağıdaki ekrana bakın). 
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"Edit view" tuşuna tıklayın. 

 

 

"Paylaşma" menüsünde "+" Simge ekle'ye tıklayın 
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"Access type" açılır menüsünü açın ve durumu "read" ayarından "set" ayarına değiştirin. 

 

UYARI: DİĞER DEĞERLERE/DETAYLARA DOKUNMAYINIZ 
Alt ortadaki "Save" düğmesine tıklayarak ayarı kaydedin. 
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Gerekirse, kullanıcının diğer zaman programlamasına izin vermek için önceki işlemleri tekrarlayın. Ana ekrana dönmek 

için "Grafik görünümler" simgesine tekrar tıklayın. 

Tüm ayarları yaptıktan sonra, tüm sistem bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Yönetici çeşitli parametreleri ayarlayabilir ve 

düzenleyebilir. 

Kullanıcı sistem sıcaklıklarını ve işlemlerini görebilir ancak yalnızca başlangıç ve zaman çizelgesi programlamasını 

düzenleyebilir. 

11.4 WEBVISOR EKRANI 
Kullanılan sistem hakkında bilgi için WebVisor ekranı. Her ekranda verilen parametreleri görüntüleyebilir, kontrol edebilir 
ve ayarlayabilirsiniz. 

1 - Şema ilkesi - Ana Şema 

Görüntülemek ve kontrol etmek için bu ekranı kullanın: 

- - OperatMode: sistem çalışma modunu seçme imkanı: Kapalı, Sadece sıcak kullanım suyu, Isıtma + sıcak 

kullanım suyu, Sadece ısıtma 

- - Okunan sıcaklıklar ve çeşitli devrelerin nominal değerleri 

- - TA ile yapılan talepler 

- - Bireysel jeneratörlerin aktivitesi (Aşağıdaki ekran sadece bir örnektir). 

 

. 
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3 - Manifold & CH1 

Tüm Manifold ve CH1 menü parametrelerini bu ekrandan ayarlayabilirsiniz. (Aşağıdaki ekran sadece bir örnektir) 

 

 

2 - Generatore - Kademeli 

Tüm Cascade menü parametrelerini bu ekrandan ayarlayabilirsiniz. (Aşağıdaki ekran sadece bir örnektir) 
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5 - Güneş : Tüm güneş enerji menü parametrelerini bu ekrandan ayarlayabilirsiniz. 

(Aşağıdaki ekran sadece bir örnektir).  

 

 

4 - CIRCRISC2 & ACS - CH2 & DHW 
Tüm CH2 ve DHW Sıcak su menü parametrelerini bu ekrandan ayarlayabilirsiniz. (Aşağıdaki ekran sadece bir örnektir)
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ProgACS - ProgDHW 

Kullanım sıcak suyunun zaman programlamasını bu ekrandan yapabilirsiniz. 

(Aşağıdaki ekran sadece bir örnektir) 

 

ProgRicirc - ProgRecirc 

Devridaim zaman programlamasını bu ekrandan ayarlayabilirsiniz. (Aşağıdaki ekran sadece bir örnektir) 
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ProgRisc1 - ProgCH1 

Isıtma devresi 1in  zaman programlamasını bu ekrandan ayarlayabilirsiniz. (Aşağıdaki ekran sadece bir örnektir) 

 

ProgRisc2 - ProgCH2 

Isıtma devresi 2 nin  zaman programlamasını bu ekrandan ayarlayabilirsiniz. (Aşağıdaki ekran sadece bir örnektir) 
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12. ARIZA SİNYAL KODLARI 
Tüm arızalar ve hatalar kombi üzerinde veya WebVisor aracılığıyla gösterilir (bkz. WebVisor bölümü) Kombi üzerindeki 

"R" sıfırlama düğmesine basarak sıfırlanabilir. 

Tek kombilerle sağlanan kullanım ve bakım el kitabında belirtilen hatalara ek olarak, kademeli sistemlerin ModBus 

kontrol ünitesi üzerinden modüler yönetimi durumunda, kombinin elektronik kartı aşağıdaki hataları rapor 

edebilir: 

E32 - KOMBİ KARTI-MODBUS KARTI HABERLEŞME HATASI (otomatik sıfırlama)  

Nedenleri ve çözümleri 

• Yanlış elektrik bağlantısı 

           o ÇÖZÜM: Kombi kartı ile ModBus kartı arasındaki elektrik bağlantısını kontrol edin. 

• ModBus kartı çalışmıyor 

            o ÇÖZÜM: ModBus kartını değiştirin 

• Kombi kartı çalışmıyor 

            o ÇÖZÜM: Kombinin elektronik kartını değiştirin 

E52 - MODBUS KART MODBUS KONTROL ÜNİTESİ HABERLEŞME HATASI (otomatik sıfırlama) 

• Elektrik beslemesi ModBus kontrol ünitesinden çıkarıldı 

              o ÇÖZÜM: Kombilerin ModBus adreslerini okumak için Modbus kontrol ünitesi açıldıktan sonra iki dakika 

bekleyin 

• Yanlış elektrik bağlantısı 

              o ÇÖZÜM: ModBus kartı ve ModBus kontrol ünitesi arasındaki elektrik bağlantısını kontrol edin. 

• ModBus kartı çalışmıyor 

               o ÇÖZÜM: ModBus kartını değiştirin 

• ModBus kontrol ünitesi çalışmıyor 

               o ÇÖZÜM: ModBus kontrol ünitesini değiştirin 

Eğer bu hatalardan biri kombinin üzerinde görünüyorsa ve sorunu çözmek mümkün değilse (örneğin yedek 

parçalara sahip değilseniz), kombileri açık bırakmak için modüler kademeli yönetim olmadan Tek kombilerin P17 

parametresinde  02 değerini seçin (ModBus kontrolü devre dışı). Bu, kombilerin maksimum 55 kW'lık bir güce 

sahip olması durumunda önemlidir (yani, kart MIAH407, kod 40-00077'dir). 55 kW'dan daha büyük güce sahip 

kombilerde (yani MIAH406, kod 40-00325'tir), E52 hatası ortaya çıkarsa, yapılacak tek şey kombinin bağlantısını 

kesmek ve 5 saniye sonra tekrar bağlamaktır. Bu şekilde, tek bir kombi olarak gerekirse, kombi otomatik olarak 

devreye girecektir. E32 hatası belirirse, sorun çözülene kadar kombiyi ayrı ayrı kontrol etmek mümkün 

olmayacaktır. Her iki durumda da, kombiler sadece oda termostatı üzerinde kapalı bir kontak varsa devreye girer. 

13. AKTİF FONKSİYONLARIN SİNYAL KODLARI 

 

Tüm aktif sinyal kodları kombi üzerinde gösterilir. 

Çeşitli kodların neye karşılık geldiğini görmek için, tek kombilerle birlikte verilen kullanım ve bakım kılavuzunu 

kontrol edin. 
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14. TEKNİK VERİ 

 

Güç kaynağı 24 VAc , ±% 10, 50 / 60Hz, Maksimum 450 mA 

Girdiler NTC 10K, 0-10Vcc, PT1000, KTY 81, Dijital olarak konfigüre 
edilebilen 4 evrensel giriş 

Çıktılar •           6 x 5 ° 220Vca röleler, ortak kutuplu potansiyelsiz 

•           4 analog, modülasyon kontrolleri 0 ... 10Vcc 

Ölçüm aralıkları / Harici sensörlerin çözünürlüğü -20 ... 150 ° C / P değerine bağlı olarak (NTC 10OkOhm ) -60 ... 
250 ° C / Ni1000 ve PT1000 -50 ... 150 ° C / KTY81 

İletişim Veriyolu 2 x RS485 Modbus RTU (ana / bağımlı) 

Bağlantılar Çıkarılabilir vidalı 2 adet terminal kartı 

Çevresel çalışma koşulları: •           Sıcaklık 0 ... 50 ° C 

•            Nem% 10.95, yoğunlaşma olmadan RH 

Depolama -20 ... 50 ° C 

Montaj DIN kılavuzuna montaj 

Boyutlar (1 DIN modülü = 18 mm) 4 DIN modülü 

Paket: Ağırlık / Boyutlar 300 g / 110 x 70 x 130 mm 

Koruma derecesi IP 20 
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RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 
Via Pantanelli, 164/166 - 61025 Loc. Montelabbate (PU) 

Telephone 0721 90791 

Fax 0721 9079299 

e-mail: info@radiant 

Website: http://www.radiant.it 
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