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yalıtkan malzemeden üretilmiş koruma panelleri mevcuttur.



Elektrik enerjisinin kesik olmadığı, voltaj değerinin normal olduğu kontrol edilmelidir.

2X16

1  : Mikroişlemci tabanlı tasarım.
2  : 64Mhz. çalışma frkansı.
3  : 128Kb Rom bellek ve 1024 byte Eeprom.
4  : Şebeke gerilim değerini ölçme ve ekranda gösterme.
5  : Gerilim koruma alt ve üst değerlerini set edebilme.
6  : Pompa akımını ekranda görebilme.
7  : Pompa üst ve alt akım değerlerini set edebilme.
8  : Pompa çalışma frekansı ekranda gösterilir.
9  : Tüm hata durumlarını LCD ekranda görebilme.
10: Hata durumlarını röle kontağı ve sesli buzzer ile bildirme.
11: Geçmiş 20 arızayı hafızayı alma.
12: Yetkisiz müdahalelere karşı şifre koruması.
13: Türkçe - İngilizce dil seçeneği.
14: Çekilen akıma göre otomatik frekans ayarı.
15: PID kontrol.
16: 2X16 LCD (Liquid Crystal Display).    



F=50.0Hz.           Auto

Sistem Devrede

Yukarıda görülen ekran ana çalışma ekranıdır. Bu ekranda Frekans değeri, otomatik,sabit 
çalışma modu ve sistem devrede kapalı durumları gösterilir.

Auto
Man

+

Auto : S�stem otomat�k modda çalışırken yanar.

Man. : S�stem manuel (sab�t frekans) modda çalışırken yanar.

Off. : S�stem kapalı olduğu durumlarda yanar.

A1 :  S�stemde faz hatası olduğu durumlarda yanar ekranda hata mesajı görülür.

A2 :S�stemde akım hatası olduğu durumlarda yanar ekranda hata mesajı görülür.

A3 : Yedek led lamba.

Sistem otomatik manuel mod değiştirme tuşu.

Sistemi açma kapatma tuşu.

Manuel modda iken frekans arttırma tuşu.

Manuel modda iken frekans azaltma tuşu.

Sifre Girin

0

Gerilim Ayarlari

Ust Voltaj= 260V

Bu ekranda Ust voltaj yazısı yanıp sönmeye başlar bu durumdayken yukarı/aşağı ok tuşları 
yardımıyla istenilen üst voltaj set değeri ayarlanır ve Set tuşu ile değer kaydedilir.



Gerilim Ayarlari

Alt Voltaj= 170V

Ust voltaj ayarı yapıldıktan sonra karşımıza alt voltaj ayar ekranı gelir. Alt voltaj yazısı yanıp 
sönmeye başlar bu durumdayken yukarı/aşağı ok tuşları yardımıyla istenilen alt voltaj set 
değeri ayarlanır ve Set tuşu ile değer kaydedilir.

Akım Ayarlari

Ust Akim= 05.0A

Akım ayarları ekranında SET tuşuna basıldığında karşımıza yukarıdaki ekran gelir. Ust akim 
yazısı yanıp sönmeye başlar. bu durumda yukarı/aşağı ok tuşları yardımıyla üst akım değeri
ayarlanır bu pompamızın 50Hz. için çektiği akım değeridir. burada ayarlanan üst akım 
değerinin üzerine %20 sistem tarafından eklenir ve bu değer aşılırsa yüksek akım hatası
verilerek sistem durdurulur.

Akım Ayarlari

Alt Akim= 01.0A

Üst akım ayarı yapıldıktan sonra karşımıza yukarıdaki ekran gelir. Alt akim yazısı yanıp 
sönmeye başlar. bu durumda yukarı/aşağı ok tuşları yardımıyla alt akım değeri ayarlanır bu 
pompamızın 30Hz. için çektiği akım değeridir. burada ayarlanan alt akım ve üst akım değerleri
arasında sistem 30-50Hz. arası PID yapar.

Gecmis Arizalar

1- Yuksek Akim

Bu menüde sistemde oluşan son 20 arıza kaydı görülür. 

Dil Secimi

Turkce

Bu menüde sistem dili ayarlanır. İstenilen dil seçeneği yukarı/aşağı ok tuşları ile ekrana 
geldikten sonra SET tuşuna basılarak kaydedilir.

Calisma Suresi

P= 0000 saat

Bu menüde pompa çalışma süresi gösterilir.
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