
     So}utma üniteleri için kontrol cihaz<

set

YUKARI
Bas ve b<rak
Menülerde ilerlemek
De}erleri artt<rmak
5 san.kadar bas<l< tut
Manuel defrostu aktif eder

ASAGI
Bas ve b<rak
Menülerde ilerlemek
De}erleri azalt<r
5 san.kadar bas<l< tut
Kullan<c< taraf<ndan ayarlanabilir(par.H32)

STAND-BY (ESC)
Bas ve b<rak
Onceki menüye döner
Parametre de}erini onaylar
5 san.kadar bas<l< tut
Stand-by fonksiyonu aktif eder
(menü d<><nda iken)
SET (ENTER)
Bas ve b<rak
Alarmlar< görüntüler(mevcut ise)
Cihaz durum menüsüne girer.
5 san.kadar bas<l< tut
Programlama menüsünü  açar
Komutlar< onaylar

EWPLUS 902/961 EWPLUS 971/974

TURKCE

    

TUSLAR



Ekonomi SET
Yan<p-sönme:      ekonomi set aktif
H<zl< yan<p-sönme: 2.seviyeye giri>
Off: di}er haller

Kompresör LEDi
Sürekli on:  kompresör aktif
Yan<p-sönme: ba>lama gecikmesi
 
Off: di}er haller

Defrost LEDi
Sürekli on:         defrost aktif
Yan<p-sönme:      manuel veya D.I. aktif
Off:                    di}er haller

Fan LEDi
Sürekli  on: fanlar aktif
Off: di}er haller
(sadece EW Plus 971 ve EW Plus 974)

Alarm LEDi
Sürekli on:          alarm aktif
Yan<p-sönme:       alarm onay<
Off:                     di}er haller

ISITMA mod LEDi
Sürekli  on: Is<tma modunda kompresör
Off: di}er haller
(sadece EW Plus 902 ve EW Plus 961)

KULLANILMIYOR
(sadece  EW Plus 902 ve EW Plus 961)

Aux LEDi
Sürekli   on: Aux aktif*
 *modele ba}l<
(sadece EW Plus 971 ve EW Plus 974)

°C LEDi
Sürekli on:        °C ayar< (dro = 0)
Off:                    di}er haller

°F LEDi
Sürekli  on:       °F ayaar< (dro = 1)
Off:                    di}er haller

LEDler
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MENULERE GIRIS ve KULLANIM
Kaynaklar a>a}<da anlat<ld<}< üzere 2 menüye  ayr<lm<>t<r:
  • ‘Cihaz durum’ menüsü: ''set'' tu<una bas ve           b<rak.
  • ‘Programlama’ menüsü:   ''set''  tu>una an az  5                saniye  bas<l<  tutarak.
E}er bir tu>a 15 sn.kadar bas<lmaz ise veya ''fnc'' butonuna bas<l<r         ise ekrandaki son de}er onaylanm<> ve bir önceki 
menüye  dönülmü>  olur.

CIHAZ DURUM  MENUSU
''Cihaz durum menüsüne''  girmek için  ''set''  tu>una bas<p              yeterlidir.E}er alarm yok ise, “SEt”yaz<s< belirecektir. 
 Yukar< a>a}< ok tu>una         ve          basarak menüde hareket  edilebilir:
 - AL: alarm dosyas< (sadece alarm durumunda görüntülenebilir;)
 - SEt: Set de}eri ayar dosyas<; 
 - Pb1:   sensör 1 dosyas<; 
 - Pb2: sensör 2 dosyas< **; 
    (** sadece EW Plus 971 ve EW Plus 974 modelleri için)
Set de}er ayar<: Set de}erini  görüntülemek için ''set'' tu>una          bas<n.Ekranda set yaz<s< belirince tekrar set'e bas<n.
 Ekranda  set de}eri görüntülenecektir.Set de}erini  de}i>tirmek için        
        ve           tu>lar<n< 15 sn içinde kullan<n.      tu>una basarak onaylay<n.

Sensörlerin görüntülenmesi: Ekranda Pb1 /  Pb2* görüntülendi}inde,         set tu>una basarak o anki  anl<k sensör  
  de}eri  görüntülenebilir(* Pb2 sadece EW Plus 971 ve EW Plus 974 modellerinde mevcuttur).

SET DEGER KILIDI
Cihaz üzerindeki tu>lar<n kiltlenmesi  mümkündür.Tu>lar 'LOC'  parametresi  ile kilitlenebilir.
Tu> kilidinin  aktif  oldu}u  durumda cihaz durum menüsüne ''set'' tu>una basmak          yöntemi ile  görüntülenebilir, 
fakat de}i>tirilemez. 



set
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PROGRAMLAMA MENUSU
Programlama  menüsüne  girmek  için ''set''  tu>una 5 sn. bas<n        .E}er ayarl< ise,seviye 1 için ‘PA1’ 
seviye 2 için  ‘PA2’ >ifreleri girilerek parametre menülerine  girilebilir. 
Giri>te,ekranda ilk parametre dosyas< olan “diF” görüntülenir.Yukar< ok  tu>u        ve         a>a}< ok tu>u ile parametrelerde
ilerlenir:
                                                                                                   5 secs

 

Istenen parametre için tu>lar<n< kullan          ve         ''set'' tu>u           kulan<larak girilmi> olan de}er görüntülenir. 
Yukar< - a>a}<  ok       ve          tu>lar< ile ayar yap<l<p,''set'' tu>una          bas<p  i>lemi  onaylay<n.

NOT: Parametrelerin de}i>tirilmesi i>leminden  sonra cihaz<n  enerjisinin kesilip,tekrar  verilmesi   
önemle  tavsiye  olunur.

SIFRE
‘PA1’ Sifresi:
1.seviye parametrelerine giri>e izin  verir.Fabrika ayar< >ifre pasiftir ( = 0). Aktif  etmek isteniyor ise 
( ≠ 0)“Programlama” menüsüne girin ve yukar<-a>a}< ok              ve          tu>lar< ile  “PS1”  ibaresini   
bulun, ''set'' tu>una         basarak dosyaya girin,de}i>tirmek için yukar<-a>a}<          ve           ok tu>lar<n< kullan<n,kay<t
       için ''set'' tu>unu  kullan<n.
 

‘PA2’Sifresi:
2. seviye parametrelerine giri>e izin  verir.Fabrika ayar< >ifre pasiftir( ≠ 0).Bunu de}i>tirip,aktif etmek için  
iyukar<da  ‘PA1’ de}i>imi için gerekli  i>lemin ayn<s< tekrarlan<r.‘PA2’ dosyas<n<n görüntülenebilmesi için:
1)E}erPA1vePA2 ≠ 0 : ''set'' tu>una          5 saniyeden fazla basarak , “PA1” ve “PA2”  dosyalar<na girin
 s1. veya 2. seviyedeki tüm parametrelere direkt olarak  girebilirsiniz.
2) Di}er Hal     ‘PA2’ >ifresi 1.seviyede mevcuttur parametredir.E}er ‘PA2’ aktif ise,2.seviyeye girmek için    
 de}erin bilinmesi  gerekmektedir. 
E}er >ifre hatal< ise,ekranda tekrar PA1/PA2 ibaresi  görüntülenecektir.



ALARMLAR
Label Hata Neden Etki Cözüm 

E1 Sensör 1 hatasi
(soguk oda)

• sensör okuma aralik
  disi
• sensör hatasi / kisa devre

•  Ekranda E1  yazisi  belirir.  
• Alarm ikonu sürekli  ON
• Min/max alarm kontrolü  pasif
• Kompresör kontrolü   “Ont”
   ve  “OFt”  parametrelerine bagli.

• sensör tipini kontrol et. (NTC)
• sensör kablolarini  kontrol et.
• sensörü degistirin.

E2 Sensör 2 hatasi
(defrost)

• sensör okuma aralik
  disi
• sensör hatasi / kisa devre

• Ekranda  E2 yazisi belirir.
• Alarm ikonu sürekli  ON
• Defrost cevrimi  zamana bagli sonlanir.
   (Parametre “dEt”)

• sensör tipini kontrol et. (NTC)
• sensör kablolarini  kontrol et.
• sensörü  degistirin.

AH1
Sensör1Yüksek
Sicaklik 

alarmi

• ''tAO'' gecikme zamani  sonrasi  
 okunan deger  Pb1 > HAL  ise .
 (bkz. “MAX/MIN SIC. ALARMLARI “)

• AL dosyasinda  AH1 yazisi belirir.
• Kontrole etkisi  yoktur.

• Sensör 1 tarafindan okunan degerin
  HAL'in asagisina gelmesini bekleyin..

AL1
Sensör1Düsük
Sicaklik 

alarmi

•''tAO'' gecikme zamani  sonrasi
 okunan deger      Pb1 < LAL ise .
 (bkz. “MAX/MIN SIC. ALARMLARI”)

• AL  dosyasinda AL1  yazisi  belirir.
• Kontrole etkisi yoktur.

• Sensör 1 tarafindan okunan degerin
  LAL'in üstüne cikmasini bekleyin.

EA Harici  alarm • Dijital  giris aktivasyonu
  (H11 = ±5)

• AL dosyasinda EA  yazisi  belirir
• Alarm ikonu sürekli  ON
• Eger EAL = y ise kontrol bloke edilir.

• Dijital girisi aktive eden 
   sebebi ortadan kaldirin. 

OPd Kapi açik  alarmi
• Dijital  giris aktivasyonu
  (H11 = ±4)
  (tdO zamani sonrasi)

• AL dosyasinda Opd  yazisi belirir.
• Alarm ikonu sürekli  ON
• Kontrol bloke  edilir.

• Kapiyi kapatinr
• OAO tarafindan belirli gecikme.

Ad2 Defrost
zaman asimi

• defrost bitiminin
   Pb2 sicaklik sensörü  yerine
   zamana  bagli  olaraka
   bitirilmesi  durumunda.

• AL dosyasinda Ad2 yazisi belirir.
• Alarm ikonu sürekli  ON

• Sonraki  defrost icin otomatik 
dönüsü  bekleyin. 
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MANUEL DEFROST AKTIVASYONU
Defrostu manuel aktive   etmek  için ,yukar< ok tu>una        5 saniye bas<l<  tutunuz.
 E}er defrost  >artlar<  mavcut de}il ise:
- OdO ≠ 0 (EW Plus 902/961/971/974)
- Evaporatör sensör Pb2 s<cakl<}< ''dSt''  de}erinden  yüksek ise (EW Plus 971/974)
 ekran 3 defa  yan<p söner,ki  bu da i>lemin  gerçekle>tirilemeyece}ini  belirtir. 

ALARM BILDIRIMI
Alarmlar e}er mevcut ise bir buzzer ve  ekran üzerindeki alarm ikonu ile         belirtilir.
Buzzer<(dahili alarm) durdurmak için,herhangi bir tu>a bas<p b<rakmak yeterlidir,ilgili ikon bu durmda yan<p söner.
NOT: E}er alarm gecikmeleri  ayarlanm<> ise,alarm aktif olmayacakt<r.

Sensör1 ar<zas< durumunda (Pb1) ekranda  
E1 hatas<  görüntülenir.

Model EW Plus 971/974: Sensör 2 ar<zas< durumunda(Pb2) ekranda
E2 hatas<  görüntülenir.

MEKANIK  MONTAJ
Cihaz panele  montaj amaçl< üretilmi>tir.Panelde 29x71 mm ebad<nda bir delik  aç<n<z.cihaz< buraya yerle>tirip, 
aparatlar< ile yerine sabitleyin.Cihaz< nemli  ve kirli ortamlarda  montraj yap<lmamas< tavsiye edilir. 
Cihaz<n montaj<n<n yap<ld<}< yerin havadar olmas<na  dikkat ediniz.



set

UPLOAD

DOWNLOAD

set

KOPYA KART KULLANIMI
Kopya kart<  cihaz üzerindeki parametrelerin çabuk bir >ekilde kopyalanmas< için TTL seri portu  kullan<larak 
mgerçekle>tirilen bir aksesuard<r. Upload (UL) ve  
kopya kart formatlama (Fr) i>lemleri a>a}<da  aç<klanm<>t<r:

‘PA2’   >ifresinin   girilmesinden  sonra,  yukar< ok                ve         a>a}< ok tu>lar<n< kullanarak istenen dosyaya gelin
(örn. UL). I>lemi            gerçekle>tirmek için ''set''  tu>una  bas<n.E}er i>lem ba>ar<l< ise,ekranda ‘y’ yaz<s< belirir,de}il ise, 
‘n’ yaz<s<  belirir.

Upload (UL)   Bu fonksiyon parametreleri cihazdan karta  aktar<r.
           UPLOAD: cihaz                          Kopya Kart<

Format (Fr)    Bu komut kopya kart<n< formatlamaya  yarar,ki bu i>lemin kopya kart<n<n ilk kullan<m<nda gerçekle>tirilmesi    
   tavsiye olunur. Önemli: kopya kart< programlad<}<nda, ‘Fr’  parametresi  sayesinde   
   tüm datalar silinecektir. 

Ilk çal<>t<rmada Download:
Cihaz enerjisiz iken,koya kart<n< TTL portuna tak<n.Cihaz 
enerjilendi}inde,kopya kart<ndan download i>lemi otomatik 
olarak ba>lar.I><k testi sonunda,i>lem ba>ar<l< ise ekranda
‘dLy’ yaz<s< belirir,e}er de}il ise  ‘dLn’ yaz<s<  belirir.
      DOWNLOAD: Copy Card        cihaz

NOT:
- Parametreler download edildikten sonra, cihaz  yüklenen bu yeni parametreleri  kullan<r.



      MAX/MIN SICAKLIK  ALARMI

Relatif S<cakl<k
 De}eri (Att=1)

Mutlak S<cakl<k
De}eri (Att=0)

   S<c.  ≤  Set + LAL *

   S<c.  ≥  Set + HAL **

   S<c.  ≥  Set + LAL + AFd or
             ≥  Set - ILALI + AFd (LAL < 0)
   S<c.  ≤  Set + HAL - AFd  (HAL > 0)

   S<c.  ≤  LAL  

   S<c.  ≥  HAL  

   S<c.  ≥  LAL + AFd

   S<c.  ≤  HAL - AFd

Minimum s<cakl<k
alarm<
Maximum s<cakl<k
alarm<
 
min s<c. alarm<ndan
dönü> 
max temp. alarm<ndan
dönü> 

*   e}er LAL negatif ise, Set + LAL < Set
** e}er HAL negatif ise, Set + HAL < Set

Setpoint - LAL

AFd

Off

Setpoint + HAL

AFd

Setpoint - LAL + AFd Setpoint  + HAL - AFd

Setpoint LAL

AFd

HAL

AFd

LAL + AFd HAL - AFd



Düzenlemeler
Elektromanyetik uyumluluk:   
Bu cihaz  2004/108/EC  direktiflerine  uyumludur.
Güvelik: 
Bu cihaz  2006/95/EC direktiflerine  uyumludur.
G<da Güvenli}i: 
Bu  cihaz  EN 13485 standartlar<na  uyumludur
  
  
  
 

PARAMETRE  TABLOSU
PAR.     Sev.  ACIKLAMA
SEt S<cakl<k  set de}eri.

KOMPRESÖR (CP)

diF 1&2
Diferansiyel.  
Kompresör set de}eri art< diferansiyel de}erine ula>t<}<nda  
durdurulacakt<r.

HSE 1&2 Ayarlanabilecek max. set de}eri.
LSE 1&2 Ayarlanabiecek min.set de}eri.
HC 2 Is<tma/so}utma seçimi.H=Is<tma ; C=So}utma
OSP 2 Offset Set De}eri.Ekonomi fonksiyonu durumunda  set de}erine ilave  

edilecek de}eri ifade eder.
dOd 2 dijital kap<  swici  fonksiyonu.Dijital  giri> yükleri durdursun mu.

 (H11 = ±4 (kap< swici) ise geçerli. n = yükler durmas<n; y = yükler dursun.
dAd 2 dijital giri> aktivasyon  gecikmesi.
Ont 2 Sensör ar<zas< durumunda kompresörün  çal<>ma  durumuty probe. E}er OFt=1 ve  

 Ont=0 ise,kompresör sürekli çal<><r,e}er OFt=1 ve Ont>0 ise ''duty cycle'' modunda çal<><r.
OFt 2 Sensör ar<zas< durumunda kompresörün  çal<<mama durumunu belirler.E}er Ont=1 ve  

 OFt=0,kompresör sürekli  çal<><r,e}er Ont=1 ve OFt>0 ise ''duty cycle'' modunda çal<><r.



dOn 2 Açma gecikmesi  
Kompresörü ilk çal<>t<rma gecikmesi.

dOF 2 Kompresör durma gecikmesi
Kompresörü  durdurma ile tekrar çal<>t<rma aras<naki gecikme.

dbi 2 Iki açma aras<ndaki gecikme  
 kompresörü iki çal<<t<rma aras<ndaki gecikme.

OdO (!) 2 Ç<k<>  gecikmesi.  
ilk çal<>t<rma gecikmesi.
DEFROST(DEF)

dty 1&2

defrost tipi.
        0 = elektrikli defrost - defrost süresince kompresör (OFF);
       1 = s<cak gaz  defrostu; defrost süresince  kompresör (ON);
       2 = Defrostsuz.

dit 1&2 defrost aral<}<.

dCt 2

defrost sayma tipi.Defrost aral<}<n< sayma modu.
       0 = kompresör çal<>ma  (DIGIFROST® method);
              saatine  göre;
       1 = normal  zamana  göre  
              defrost say<m<;
       2 = kompresörün durma zaman<na  göre  
              defrost  say<m<.

dOH 2 defrost gecikmesi.
dEt 1&2 defrost süresi.Defrost bitim süresini   belirler.
dSt 1&2 defrost limit s<cakl<}<.Evaporatör sensörünce belirlenen limit s<cakl<k de}eri.
dPO 2 Ba>lang<çta defrost.Cihaz ilk enerjilendi}inde sistemin  defrost ile ba>lat<l<p,ba>lat<lmayaca}<n<  

belirler. y = evet ; n = hay<r.
EVAPORAÖR FANI(FAN)

FPt 2 Fan Parametre tipi.‘FSt’ parametresinin hangi  modda olaca}<n< belirler  
0 = mutlak 1 = relatif.

FSt 1&2 Fan durma s<cakl<}<.Set de}erinin  a><lmas< durumunda  fanlar<n durmas<na  sebep
olur.



FAd 2 FAn diferansiyeli.Fan ba>lama diferansiyeli (bkz.‘FSt’).
Fdt 1&2 Fan gecikme süresi.Defrost sonras< fan çal<>mas< için gecikme süresi.
dt 1&2 drenaj süresi.

dFd 1&2 defrost süresince fan çal<>ma durumu. 
 y = eevet (fan pasif); n = hay<r.

FCO 2
Fan kompresör OFF.Fanlar<n kompresörle paralel  çal<>mas<.
 y = fanlar aktif (fanlar<n çal<<mas< defrost probu de}erine göre belirlenir,bkz. 
parametre “FSt”); n = fanlar off; dc = kullan<lm<yor.

Fod 2
Kap< aç<kl<}<nda fan durumu.Kap< aç<kl<}<nda fanlar<n aktivasyonu.
 Kap< aç<kl<}<nda fanlar<n çal<>ma durumunu  seçer  
 n = fanlar dursun; y = fanlar çal<>mas<n.
ALARMLAR(AL)

Att 2 HAL ve LAL de}erlerinin mutlak (Att=0) veya relatif (Att=1)  
olmas<n<  ayarlar.

AFd 2 Fan alarm diferansiyeli.
HAL 1&2 Yüksek s<cakl<k alarm<.S<cakl<k,set de}erinden bu parametrede verilen de}er kadar artar ise

alarm aktif hale gelir.
LAL 1&2 Alçak s<cakl<k  alarm<.S<cakl<k set de}erinden bu parametrede verilen de}er kadar dü>er ise 

alarm aktif hale gelir.
PAO 2 Alarm gecikmesi.Cihaz aç<ld<ktan sonra alarm<n devre d<>< kalmas<  için geçen süre.
dAO 2 defrost Alarm gecikmesi. Defrost sonras< alarm erteleme süresi.

OAO 2 Alarm ç<k<> gecikmesi. Dijital giri> ar<zas< sonras<nda s<cakl<k alarm sinyali gecikme
zaman<.

tdO 2 kap< aç<kl<}<nda  alarm gecikme süresi.
tAO 1&2 s<cakl<k alarm gecikmesi.
dAt 2 defrost Alarm süresi.Zaman a><m< ile sonlanm<> defrost alarm<.

 n = alarm pasif; y = alarm aktif.
EAL 2 Harici alarm saati.Harici alarm yükleri kilitlesin mi(n = kilitlemesin; y = kilitlesin).

HABERLESME(ADD)
dEA 2      Cihaz  adresi (0 dan 14 e  kadar bir de}er).
FAA 2 Cihaz aile numaras<(valid values from 0 to 14).



DISPLAY(DiS)

LOC 1&2
Kilit. Set de}eri de}i>imi icin kilit fonksiyonu,parametre de}i>imine etkisi yoktur.
o   
 n = hay<r; y = evet.

PS1 1&2     Sifre 1. Aktif edildi}inde (≠ 0) parametrelere giri>i engeller.
PS2 2       Sifre 2. Aktif edildi}inde (≠ 0) 2.seviye parametrelerine giri>i engeller.
ndt 2 Ondal<kl< gösterim.y = evet ; n = hay<r.
CA1 1&2     Kalibrasyon 1.Sensör 1 taraf<ndan okunan de}ere pozitif veya negatif de}er ilave  eder.
CA2 1&2     Kalibrasyon 2.Sensör 2 taraf<ndan okunan de}ere pozitif veya negatif de}er ilave  eder.

ddL 1&2

defrost süresince ekran  durumu..
       0 = oda sensörü taraf<ndan okunan de}eri  göster.
       1 = Defrosttan önceki  s<cakl<k de}erini göstermeye devam eder.Gercek de}eri set de}erine 
             ilk ula><ld<}<  anda  göstermeye devam eder.
       2 = Defrost süresince “dEF” yaz<s< görüntülenir, ilk set de}erine ula><ld<}<nda ekran  kilidi
             ac<l<r.

dro 2

ekran okuma. °C veya °F secimi.
(0 = °C, 1 = °F).
NOT: °C den °F de}i>im set de}eri ve diferansiyeli icermez.  
 (örnek set=10°C ;10°F olarak de}i>ir)

ddd 2 Ekranda görüntülenecek de}er secimi.    
 0 = Setde}eri; 1 = oda probu (Pb1); 2 = evaporatör probu (Pb2).
AYARLAMALAR(CnF)

H08 2
Stand-by çal<>ma modu.    0 = ekran off;
            1 = ekran off,yükler ve alarmlar pasif;
            2 = ekranda OFF yaz<s<,yükler ve alarmlar  pasif.

H11 2

Dijital giri>lerin ayar<. 0 = pasif ; ±1 = defrost;  ±2 = ekonomi  set;
3 = kullan<lm<yor; ±4 = kap< swici; ±5 = harici alarm; ±6 = Stand-by (ON-OFF).
 UYARI!: “+” i>areti kontak kapal< iken giri>in aktif oldu}unu belirler.
                    “-” i>areti kontak aç<k iken giri>in aktif oldu}unu belirler.

H25 (!) 2 Buzzer aktif/pasif. 0 = pasif; 4 = aktif; 1-2-3-5-6 = kullan<lm<yor.
H32 2 ASAGI ok buton  ayar<.

 0 = kullan<lm<yor; 1 = defrost; 2 = kullan<lm<yor; 3 = ekonomi set; 4 = stand-by.



H42 1&2 Evaporatör sensör mevcudiyeti. n = mevcut de}il;  y = mevcut.
reL 1&2    Cihaz versiyon kodu.Sadece okunabilir parametreler.
tAb 1&2    Parametre  tablosu.Sadece okunabilir parametreler.

KOPYA KARTI(FPR)
UL 2 Up load. Cihazdan kopya kart<na parametre transferine  yarar.
Fr 2 Format. Kopya kart<ndaki bilgileri  silmeye yarar.

(!) UYARI!
• E}er (!) i>aretli bir veya birkac parametre de}i>tirilmi>  ise , kontrol cihaz<n<n enerjisinin resetlenmesi tavsiye  edilir.
 
• Parametre H25 buzzer'<n kartta oldu}u modellerde mevcuttur.

BAGLANABiLiRLiK
Cihaz a>a}<daki sistemlere ba}lanabilir:
  • TelevisSystem (°)
  • ParamManager(h<zl< parametre programlama

TBa}lant<  TTL seri  portu  ile  gercekle>tirilebilir.
RS-485 ba}lant<s<  icin  BusAdapter 150 modulu kullan<lmal<d<r. 
PC ba}lant<s< icin :
  • TelevisSistem: PCInterface 1110/1120 ;
  • ParamManager: PCInterface 2150/2250 kullan<lmal<d<r;
 
(°) Bu amac icin cihaz  ayarlan<rken,''Programming'' menusundeki  “dEA” ve “FAA” parametrelerini kullan<n<z.

NOT: Cihaz Televis Sistemine  ba}land<}<nda RVD  fonksiyonu mevcut de}ildir.



                                    EW Plus 902: BAGLANTILAR

         TERMiNALLER
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                                    EW PLus 961: BAGLANTILAR
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                                EW Plus 971: BAGLANTILAR

         TERMINALLER
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                                 EW Plus 974: BAGLANTILAR

         TERMINALLER
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Parametreler   -   Mevcut Ayarlar
PAR EW Plus 902/961 EW Plus 971 EW Plus 974 U.M. Level

RANGE DEFAULT RANGE DEFAULT RANGE DEFAULT
SEt -50,0 ... 99,0 0,0 -50,0 ... 99,0 0,0 -50,0 ... 99,0 0,0 °C/°F
diF +0,1 ... +30,0 2,0 +0,1 ... +30,0 2,0 +0,1 ... +30,0 2,0 °C/°F 1&2
HSE LSE ... +230 99,0 LSE ... +230 99,0 LSE ... +230 99,0 °C/°F 1&2
LSE -55,0 ... HSE -50,0 -55,0 ... HSE -50,0 -55,0 ... HSE -50,0 °C/°F 1&2
HC H/C C --- --- --- --- flag 2
OSP -30,0 ... +30,0 3,0 -30,0 ... +30,0 3,0 -30,0 ... +30,0 3,0 °C/°F 2
dOd n/y n n/y n n/y n flag 2
dAd 0 ... 255 0 0 ... 255 0 0 ... 255 0 min 2
Ont 0 ... 250 0 0 ... 250 0 0 ... 250 0 min 2
OFt 0 ... 250 1 0 ... 250 1 0 ... 250 1 min 2
dOn 0 ... 250 0 0 ... 250 0 0 ... 250 0 secs 2
dOF 0 ... 250 0 0 ... 250 0 0 ... 250 0 min 2
dbi 0 ... 250 0 0 ... 250 0 0 ... 250 0 min 2

OdO 0 ... 250 0 0 ... 250 0 0 ... 250 0 min 2
dty --- --- 0/1/2 0 0/1/2 0 flag 1&2
dit 0 ... 250 6 0 ... 250 6 0 ... 250 6 hours 1&2
dCt 0/1/2 1 0/1/2 1 0/1/2 1 num 2
dOH 0 ... 59 0 0 ... 59 0 0 ... 59 0 min 2
dEt 1 ... 250 30 1 ... 250 30 1 ... 250 30 min 1&2
dSt --- --- -50,0 ... +150 8,0 -50,0 ... +150 8,0 °C/°F 1&2
dPO n/y n n/y n n/y n flag 2
FPt --- --- --- --- 0/1 0 flag 2
FSt --- --- --- --- -50,0 ... +150 50,0 °C/°F 1&2
FAd --- --- --- --- +1,0 ... +50,0 2,0 °C/°F 2
Fdt --- --- --- --- 0 ... 250 0 min 1&2
dt --- --- 0 ... 250 0 0 ... 250 0 min 1&2

dFd --- --- --- --- n/y y flag 1&2
FCO --- --- --- --- n/y y flag 2
Fod --- --- --- --- n/y n flag 2
Att 0/1 1 0/1 1 0/1 1 flag 2
AFd +1,0 ... +50,0 2,0 +1,0 ... +50,0 2,0 +1,0 ... +50,0 2,0 °C/°F 2
HAL LAL ... +150,0 +50,0 LAL ... +150,0 +50,0 LAL ... +150,0 +50,0 °C/°F 1&2
LAL -50,0 ... HAL -50,0 -50,0 ... HAL -50,0 -50,0 ... HAL -50,0 °C/°F 1&2



PAR EW Plus 902/961 EW Plus 971 EW Plus 974 U.M. Level
RANGE DEFAULT RANGE DEFAULT RANGE DEFAULT

PAO 0 ... 10 0 0 ... 10 0 0 ... 10 0 hours 2
dAO 0 ... 999 0 0 ... 999 0 0 ... 999 0 min 2
OAO 0 ... 10 0 0 ... 10 0 0 ... 10 0 hours 2
tdO 0 ... 250 0 0 ... 250 0 0 ... 250 0 min 2
tAO 0 ... 250 0 0 ... 250 0 0 ... 250 0 min 1&2
dAt --- --- n/y n n/y n flag 2
EAL n/y n n/y n n/y n flag 2
dEA 0 ... 14 0 0 ... 14 0 0 ... 14 0 num 2
FAA 0 ... 14 0 0 ... 14 0 0 ... 14 0 num 2
LOC n/y n n/y n n/y n flag 1&2
PS1 0 ... 250 0 0 ... 250 0 0 ... 250 0 num 1&2
PS2 0 ... 250 15 0 ... 250 15 0 ... 250 15 num 2
ndt n/y y n/y y n/y y flag 2
CA1 -12,0 ... +12,0 0,0 -12,0 ... +12,0 0,0 -12,0 ... +12,0 0,0 °C/°F 1&2
CA2 --- --- -12,0 ... +12,0 0,0 -12,0 ... +12,0 0,0 °C/°F 1&2
ddL 0/1/2 1 0/1/2 1 0/1/2 1 num 1&2
dro 0/1 0 0/1 0 0/1 0 flag 2
ddd 0/1/2 1 0/1/2 1 0/1/2 1 num 2
H08 0/1/2 2 0/1/2 2 0/1/2 2 num 2
H11 -6 ... +6 0 -6 ... +6 0 -6 ... +6 0 num 2
H25 (!) --- --- --- --- 0 ... 6 4 num 2
H32 0 ... 4 0 0 ... 4 0 0 ... 4 0 num 2
H42 --- --- n/y y n/y y flag 1&2
rEL / / / / / / / 1&2
tAb / / / / / / / 1&2
UL / / / / / / / 2
Fr / / / / / / / 2

(!) UYARI
Parameter H25 kart uzerinde buzzerli modellerde mevcuttur.




