9.2. Cihaz Besleme Giriþi Baðlantýsý

Dahili Buzer

Sipariþ Bilgileri

Besleme Giriþi Baðlantýsý
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24V V50/60Hz veya 24VZ( ± %15 )
24V V ( ± %15 ) 50/60Hz
115V V ( ± %15 ) 50/60Hz
230V V ( ± %15 ) 50/60Hz
Müþteriye özel

BC Giriþ Tipi

Besleme
230VV ( ±%15)
50/60Hz

23 J, Fe CuNi IEC584.1(ITS90)
25 K, NiCr Ni IEC584.1(ITS90)

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

Skala(°C)

Skala(°F)

0°C ile 350°C
0°C ile 350°C

32°F ile 660°F
32°F ile 660°F

E Çýkýþ-1(Isýtýcý Çýkýþý-1)
1
2

Röle Çýkýþý (10A@230VV Rezistif Yükte, 1NO + 1NC)
Ssr Sürücü Çýkýþý (Max. 23mA, 11VZ)

FG Çýkýþ-2(Isýtýcý Çýkýþý-2)
01 Röle Çýkýþý (10A@230VV Rezistif Yükte, 1NO + 1NC)
02 SSR Sürücü Çýkýþý (Maks. 23mA, 11VZ)

Cihaz üzerinde, cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarý
yoktur. Cihazýn besleme giriþinde cihazýn enerjisini kapatacak bir
besleme anahtarýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi
gerekmektedir.
Besleme anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu
olmalý, Elektriksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk/kapalý
konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr.
V Besleme giriþlerinde harici sigorta faz baðlantýsý üzerinde
olmalýdýr.
Z Besleme giriþlerinde harici sigorta (+) hat baðlantýsý üzerinde
olmalýdýr.

AEEE Yönetmeliðine Uygundur.
Ürünü hizmet ömrünün sonunda evsel veya diðer atýklarla birlikte atmayýn. Elektrikli ve
elektronik cihazlarýn geri dönüþümü için bir toplama noktasýna götürün.

Teknoloji ortaðýnýz

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

www.emkoelektronik.com.tr
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ELEKTRÝKSEL BAÐLANTILARDA ELEKTROMANYETÝK UYUMLULUK
AÇISINDAN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN KURALLAR

Konveksiyonlu Fýrýn Kontrol Cihazý fýrýn içerinde piþirilecek ürünlerin ayarlanan set deðerlerine göre
istenen süre ve sýcaklýkta piþirilmesini kontrol eder.

1.1 Çalýþma Koþullarý

c

Çalýþma Sýcaklýðý

: 0 ile 50oC

Maksimum Rutubet

: %90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn)

Yükseklik

: 2000 m’ye kadar

Cihazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar:
Aþýndýrýcý atmosferik ortamlar
Patlayýcý atmosferik ortamlar
Ev uygulamalarý (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanýlabilir.)

1.2. Genel Özellikler
Standart
230VV ( ±%15)
50/60Hz

EMKO
ÇÝFT BÖLMELÝ
FIRIN KONTROL CÝHAZI

FIRIN KONTROL
Besleme Gerilim
Giriþi

Termokupl (J, K)

1. Bölge Termokupl
Giriþi

Termokupl (J, K)

2. Bölge Termokupl
Giriþi

Kapý Durum

Dijital Giriþ-1

Brülör Arýza

Dijital Giriþ-2

- 4 adet 3 digitli ve 2 adet 4 digitli(saat göstergeli) toplam 6 adet
gösterge
- 2 adet izoleli termokupl giriþi
- Isýtýcý(2 adet, no/nc), Fan(4 adet), Brülor, Zaman, Buhar ve Lamba
kontrolü
için röle çýkýþlarý
- 1 adet kapý durumu giriþi ve 1 adet brülor arýza giriþi
- 2 bölgeli ON / OFF Sýcaklýk Kontrol
- Set deðeri sýnýrlandýrmasý
- Arýza ve uyarý durumlarý için sesli uyarý (Dahili Buzer)
- 8 adet farklý program yapabilme imkaný
- Zaman ve sýcaklýk için set ve aktif deðerlerin gösterimi için ayrý
göstergeler
- Histerisiz ayarý
- Gerçek zamanlý otomatik program baþlama özelliði
- Programlama modu þifre korumasý

1. Bölge Isýtýcý Çýkýþý

On/Off Sýcaklýk Kontrol

2. Bölge Isýtýcý Çýkýþý

On/Off Sýcaklýk Kontrol

Brülor Çýkýþý

Brülor Arýza Aktif
Olduðunda Reset Çýkýþý

Buhar Çýkýþý

On/Off Buhar Kontrol

Lamba Çýkýþý

On/Off Lamba Kontrol

Zaman Çýkýþý

On/Off Piþirme Süresi
Doldu Kontrolü

Fan Çýkýþlarý

Fan Motoru Sað Çýkýþý,
Fan Motoru Fren Çýkýþý,
Fan Motoru Sol Çýkýþý,
Soðutma Faný Çýkýþý.

2

Kullaným Kýlavuzu. TÜR OVENCONTROL-DUAL V06 06/16

1.3 Genel Uyarýlar

2. Cihaz Boyutlarý

Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným klavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle okuyunuz.
Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce göz ile
kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri
tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir.
Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin
enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz.

128.1 mm / 5.04 inch

Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde
enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi
gerekmektedir.
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TERMOKUPL KABLOLARINI,
TÜM ÞEBEKE GERÝLÝMÝ VE GÜÇ
KABLOLARINDAN AYRI
GETÝRÝNÝZ.
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2. Bölge
Termokupl
Giriþi

1. Bölge
Isýtýcý
Çýkýþý

)

8A
@250VV

Soðutma Faný Brülör Reset

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

230 VV ± 15%
50/60Hz - 5VA
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Brülör
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Kapý
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8A
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8A
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@250VV

8A
@250VV

Lamba

Buhar

Fan Fren

Fan Sol

Fan Sað

Zaman Rölesi

17 18 19 20 21 22 23 24

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

Cooling Controller

Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn
düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz.

29

Ortak
Uç

8A
@250VV

9 10 11 12 13 14 15 16
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Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn
hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir.
Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz.

Cihazýn, bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasý
durumunda tüm sorumluluk kullanýcýya aittir.

1.4 Garanti

DÝJÝTAL GÝRÝÞ KABLOLARINI
DÝÐER KABLOLARDAN AYRI
GETÝRÝNÝZ.

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

287.97 mm / 11.34 inch

CÝHAZ BESLEMESÝNÝ
AYRI KABLOLARLA
GETÝRÝNÝZ.
L

102 mm / 4.02 inch

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

300 mm / 11.81 inch

c

FG HI

A Besleme Gerilimi

Not-2 : Harici sigorta tavsiye edilir.

Besleme
Anahtarý

c

/

208 mm / 8.19 inch
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EMKO ÇÝFT BÖLMELÝ FIRIN KONTROL CÝHAZI

Harici
Sigorta
(1 A T)

1
Not-2

Not-1

OVEN CONTROL
DUAL

Not-1 : 220 VV Besleme kullanýlýrken L ile
belirtilen ( + ) , N ile belirtilen ( - ) uçtur.

aN

L

A BC D

1.Önsöz

ECC 200

1.5 Bakým
Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için öncelikle
cihazýn enerjisini kesiniz.
Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (Petrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle
cihazýn temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir.
Cihazýn ortalama kullaným ömrü 10 yýldýr.

(13 mm , 40 mm)
(0.51inch , 1.57 inch)

140 mm / 5.51 inch

1.6 Üretici Firma

N L N N L N

L N L N L N L N

L N L N L N L N

TÜM GÜÇ KABLOLARINI CÝHAZ BESLEMESÝ, SENSÖR VE DÝJÝTAL
GÝRÝÞ KABLOLARINDAN AYRI GETÝRÝNÝZ.

Üretici Firma Bilgileri :
Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk.No:6 16369 BURSA
Tel : (224) 261 19 00
Fax : (224) 261 19 12
Bakým Onarým Hizmeti Veren Firma Bilgileri :
Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk.No:6 16369 BURSA
Tel : (224) 261 19 00
Fax : (224) 261 19 12
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3. Fýrýn Kontrol Cihazý Ön Panelin Tanýmý

O

4.6 ESM-3712-C Soðutma Kontrol Cihazý Çýkýþ Çalýþma Grafikleri

ISITICI-1SICAKLIK GÖSTERGESÝ

BUTON TANIMLARI
1.Birinci Bölge Arttýrma Butonu : Programlama bölümünde ve
sýcalýk set deðerleri ayarlanýrken arttýrma iþlemlerini yaparlar.
2
1
2.Birinci Bölge Azaltma Butonu : Programlama bölümünde ve
sýcaklýk set deðeri ayarlanýrken azaltma iþlemlerini yaparlar.
3.Ýkinci Bölge Arttýrma Butonu : Sýcaklýk set deðeri
4
ayarlanýrken arttýrma iþlemlerini yapar.
3
4.Ýkinci Bölge Azaltma Butonu : Sýcaklýk set deðeri
ayarlanýrken azaltma iþlemlerini yapar.
5.Zaman Arttýrma Butonu : Zaman set deðeri ayarlanýrken
5
6
arttýrma iþlemlerini yapar.
6.Zaman Azaltma Butonu : Zaman set deðeri ayarlanýrken
P2
P1
P3
P4
azaltma iþlemlerini yapar.
7
P5
P6
P7
P8
7.Program Butonlarý : Seçilmek istenen program, butonlara
basýlarak seçilir. Ekranda görünen set deðerleri butonlarýn
11
10
9
8
üstündeki yanan ledin program numarasýna aittir. Ayrýca girilen
set deðerlerini kaydetmek için de kullanýlýrlar. Set deðerleri
12
13
14
15
girildikten sonra kayýt yapýlmak istenilen program butonuna
16
(P1..P8) 3 sn. süresince basýlý tutulursa deðerler kaydedilir.
Kayýt sýrasýnda set göstergeleri yanýp söner, kayýt bitince yanýp
sönme durur.
8.Lamba Butonu : Lambayý açýp kapatmak için kullanýlýr. Butonun üstündeki led, lamba açýk
kaldýðý sürece yanar.
9.Buhar Butonu : Ayarlanan buhar sýcaklýðýna göre cihaz piþirme yaparken buhar vermek için
kullanýlýr. Butonun üstündeki led, buhar çýkýþý aktif olduðu sürece yanar.
10.Fan Butonu :
*Fýrýn çalýþmaya baþladýðýnda fan otomatik olarak çalýþmaya baþlar ve fan ledi yanar.
**Kapý açýkken butona basýlýrsa soðutma moduna geçer ve led yanýp sönmeye baþlar. Kapý
kapandýðýnda veya butona tekrar basýldýðýnda soðutma modu devre dýþý kalýr ve fan normal
çalýþmaya geri döner.
11.Reset Butonu :
*Cihaz piþirme yapmýyorken butona 3 sn süresince basýldýðýnda, programlama bölümüne girer.
Butonun üstündeki led yanýp sönmeye baþlar.
**Brülör arýza giriþi aktif olursa, brülörü resetlemek için butona bir kere basýlýr. Eðer arýza devam
ediyorsa tekrar basýlýr. Brülor arýza giriþi aktif olursa reset ledi yanar ve buzzer çalmaya baþlar.
12.Zaman Start Butonu : Fýrýn piþirmeye baþladýðýnda butona basýlýrsa, set edilen zaman
deðerine göre sayma baþlatýr. Butonun üstündeki led zaman saymasý yapýldýðý sürece yanar.
13.Zaman Stop Butonu : Piþirme esnasýnda zaman start aktifken butona basýlýrsa zaman sayma
durur. Zaman start butonuna tekrar basýlýrsa, zaman saymaya baþtan baþlar. Zaman sayma iþlemi
yapýlmadýðýnda butonun üstündeki led her zaman yanar. Sadece zaman start butonuna
basýldýðýnda söner.
14.Sýcaklýk Start Butonu : Butona basýldýðýnda cihaz start konumuna geçer ve piþirme baþlar.
Butonun üstündeki led yanar. Piþirme durduðunda veya sýcaklýk stop butonuna basýlýnca led
söner.
15.Sýcaklýk Stop Butonu : Butona basýldýðýnda cihaz stop konumuna geçer ve piþirme durur.
Butonun üstündeki led cihaz piþirme yapmadýðý sürece yanar.
16.ON/OFF Butonu :Ana çalýþma ekranýnda iken ON/OFF butonuna basýldýðýnda cihaz çýkýþlarý
kapatýp kontrolü keser. Butona tekrar basýldýðýnda, cihaz ana çalýþma ekranýna döner. Cihaz
kapalý konumdayken butonun üstündeki led yanar, açýkken söner.
17.Out Ledi : Cihaz piþirme yaparken ýsýtýcý çýkýþlarý aktif iken led yanar. Isýtýcý çýkýþlarý aktif deðil
iken led söner.
ISITICI-1
(1. BÖLGE)
SICAKLIK
SET DEÐERÝ

17

Out

O

C

18

O

F

ISITICI-2 SICAKLIK GÖSTERGESÝ

ISITICI-2
(2. BÖLGE)
SICAKLIK
SET DEÐERÝ

17

Out

O

C

18

O

F

O

18. C ve F Ledleri : Parametrelerden seçilen çalýþma birimine göre seçilen birim ledi yanar,
diðeri söner.
19. Zaman Gösterge Ledleri : Zamanlayýcý sayma yönü parametresinde seçilen deðer azalan
sayma ise zaman sayma baþladýðýnda saat ( ) ve dakika (min.) ledleri yanar. Son bir dakikaya
gelindiðinde saat ledi ve dakika ledi(min.) sönerek saniye(sec.) ledi yanar ve zaman ‘59’dan geriye
saniye olarak sayar. Parametre yukarý yönlü sayma seçiliyse zaman sayma baþladýðýnda saniye
ledleri yanar ve bir dakika dolana kadar saniye sayar. Bir dakika dolduktan sonra saat ve dakika
ledleri yanarak dakika saymaya baþlar.

Ana Çalýþma Ekraný

Out

O

O

F

Out

O

O

F

C

C

ZAMAN SET
DEÐERÝ

Min.

Programlama
Modunda Arttýrýp
Azaltma Butonlarý

4. Set Deðerlerinin Deðiþtirilmesi ve Kayýt

Sec.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Sec.

Min.

Out

O

C

O

O

C

Min.

O

Isýtýcý-1 Sýcaklýk
Set Deðeri Azaltma
Ýþlemi

Isýtýcý-2 Sýcaklýk
Set Deðeri Arttýrma
Ýþlemi

Isýtýcý-2 Sýcaklýk
Set Deðeri Azaltma
Ýþlemi

Zamanlayýcý Süre
Azaltma Ýþlemi

Zamanlayýcý Süre
Arttýrma Ýþlemi

RESET

F

RESET

Out

Isýtýcý-1 Sýcaklýk
Set Deðeri Arttýrma
Ýþlemi

O

Out

O

C

C

O

O

F

F

ON/OFF Butonuna
Basýldýðýnda

Out

O

Out

O

C

C

O

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Þifre Giriþ Ekraný
Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile
Programlama modu giriþ þifresi girilir.

1 saat 59 dakika

O

RESET

Sec.

Cihaz Kapalý (OFF Durumu)

Min.

Azaltma ve arttýrma butonlarýnýn her biri altýnda olduðu göstergedeki set deðerini
deðiþtirmek için kullanýlýr.
Butonlarýna basýlý tutulduðunda set deðeri deðiþimi 10 olduysa
butona basýldýðý sürece onar onar arttýrma veya azaltma, set deðeri deðiþimi 100 olduðunda yüzer
yüzer arttýrma veya azaltma yapýlýr. Herhangi bir zamanda set deðerleri deðiþtirilebilir. Girilen set
deðerleri kaç numaralý (P1..P8) programa kaydedilmek isteniyorsa, o program tuþuna 3 saniye
süreyle basýlý tutularak kaydedilir. Kayýt sýrasýnda set deðerleri ekranda yanýp sönmeye baþlar.
Kayýt bitince set deðerlerinin de yanýp sönmesi biter. Ekranda gözüken set deðerleri ledi yanan
program butonuna aittir. Set deðerleri girildikten sonra herhangi bir program tuþuna basýlmazsa
(fýrýn çalýþmasý esnasýnda veya herhangi bir zamanda) deðerler geçici bir bölgeye kaydedilir ve
program ledlerinin hepsi söner. Cihaz kapanýp açýldýðýnda son hangi set deðerleri ekranda varsa
yine o set deðerleri ekrana gelir.
Fýrýn piþirmeye baþladýðýnda
zaman start butonuna basýlýrsa zaman sayma baþlar.
Parametresinde ayarlanan deðer ‘0’ sa, zaman aþaðý yönlü olarak set deðerinden geriye doðru
sayar. Son ‘1’ dakikaya gelindiðindeyse saat ledi söner ve dakika ile saniye ledleri yanarak zaman
saniye cinsinden ‘59’dan geriye saymaya baþlar. Eðer parametrede ayarlanan deðer ‘1’se, zaman
yukarý yönlü olarak set deðerine kadar sayar. Zaman saymasý ilk baþladýðýnda dakika ve saniye
ledleri yanar. ‘0’dan ‘59’a kadar saniye olarak sayar. Bir dakika dolduðunda dakika olarak saymaya
devam eder. Saniye ledi sönerek saat ledi yanar.

Sýcaklýk Türü Seçim Parametresi
Arttýrma butonuna basarak bir sonraki parametreye
geçilir.Eksiltme butonuna basarak bir önceki
parametreye geçilir. RESET butonuna basarak
parametre içeriði gözlenebilir.

2. Bölge Sýcaklýk Deðeri Offset Parametresi (Default = 0)
-20 ile 20°C (-4 ile 68 °F) arasýnda deðer alýr.
Isýtýcý - 1 Çýkýþý Histerisiz Parametresi
K - Tipi Termokupl için 1 ile 10°C, 33 ile
50°F (Default = 1)

Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile
parametre içeriði deðiþtirilebilir.

Programlama Ekraný

Sýcaklýk Türü Seçim
Parametre Deðeri
RESET butonuna basarak
parametre deðeri kaydedilir.

Out

O

C

O

C

Min.

O

O

F

Zaman Start
Butonuna
Basýldýðýnda

F

Out

O

O

F

Out

O

O

F

Sec.

C

C

Min.

Sýcaklýk Türü Seçim Parametresi
Arttýrma butonuna basarak bir sonraki
parametreye geçilir.Eksiltme butonuna
basarak bir önceki parametreye geçilir.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

RESET

Cihaz Kapalý (OFF Durumu)

Zaman Stop
Butonuna
Basýldýðýnda

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8
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Fan sürekli olarak saða döner.
Fan diðer parametrelerdeki ayarlanan sürelere göre saða ve sola döner.

Otomatik çalýþma özelliðini aktif etmek için cihazýn kapalý durumda olmasý gerekmektedir. Cihaz
kapalý duruma getirildikten sonra zaman start butonuna basýldýðýnda otomatik mod aktif olur.
Butonun üstündeki led yanar ve zaman set deðeri göstergesinde daha önceden ayarlanmýþ
otomatik baþlama saati görünür. Bu görünen saat deðeri göstergenin altýndaki arttýrma ve azaltma
butonlarý yardýmýyla deðiþtirilebilir. Deðiþtirilen deðer otomatik olarak kaydedilir. Program butonlarý
yardýmýyla da istenilen programda otomatik baþlama saðlanabilir. Eðer program butonlarýndan
herhangi birine basýlmadýysa, cihaz kapanmadan önceki son seçili programda otomatik baþlar.
Bütün bu iþlemler yapýldýktan sonra cihaz ayarlanan saatte otomatik olarak açýlýr ve fýrýn piþirme
iþlemine baþlar.
Cihaz otomatik çalýþmaya geçmeden önce bu mod, zaman stop butonuna basýlarak iptal edilebilir.
ON/OFF butonuna basýlýp cihaz açýldýðý takdirde de otomatik baþlama modundan çýkýlýr. Bu modu
yeniden aktif etmek için yukarýdaki iþlemler tekrar yapýlýr.

8

OFF

Zaman

Dakika Ayarý Parametresi
Cihazýn dakika ayarý parametresi 0 ile 59 arasýnda bir deðer alabilir. Cihaz gerçek zamanlý
otomatik baþlamasý ve çalýþma saati kaydý bu dakika ayarýna göre yapýlýr.
Programlama Modu Eriþim Þifresi (Default = 0)
Programlama moduna giriþ sýrasýnda sorulan þifre deðeri bu parametre ile tanýmlanabilir.
0 ile 999 arasýnda bir deðer alabilir.

Termokupl Ters Baðlantý Kontrol Süresi Parametresi (Default = 0)
0 ile 250 dakika arasýnda deðer alýr. Cihaz piþirmeye geçtiði anda bu parametrede girilen
süre boyunca cihazýn sensör baðlantýsý kontrol edilir. Baðlantýsýnda sorun olan
termokuplun ekranýnda
mesajý gözlenir. Bu mesaj göründüðünde kontroller durur
ve cihaz stop konumuna geçer. ‘0’ seçilirse kontrol yapmaz.

8. Fýrýn Kontrol Cihazýndaki Hata Mesajlarý
1- Sýcaklýk göstergelerinde
mesajýnýn görünmesi termokupl baðlantýlarýnda bir kopma
olduðunu gösterir. Bu mesaj varken cihaz starta geçmez. Bu yüzden cihazýn enerjisi kesilip
baðlantýlar kontrol edilmeli.
2- Ekranda
mesajýnýn görünmesi cihaz starta geçtiðinde brülör ateþlemesi baþarýsýz
olduðu anlamýna gelir ve cihaz sesli ikaz verir. Arýza varken Reset butonuna basýlarak brülör
reset çýkýþý aktiflenir. Cihaz stop konumuna geçmez. Arýzadan çýkmadýðý takdirde Reset
butonuna tekrar basýlabilir ya da cihazýn enerjisi kesilerek arýza kontrol edilir.
3- Ekranda
mesajýnýn görünmesi termokuplun ters baðlandýðý anlamýna gelir. Bu mesaj
cihaz start konumundayken ekranda gözükebilir. Bu mesaj hangi termokuplun göstergesinde
görünüyorsa, o baðlantýda problem var demektir. Mesaj belirdiðinde cihaz stop konumuna
geçer. Bu durumda cihazýn enerjisi kesilerek baðlantýlar kontrol edilmeli.
6- Ekranda
mesajýnýn görünmesi fýrýn kapýsýnýn açýk olduðu anlamýna gelir ve cihaz sesli
ikaz verir. Start tuþuna basýldýðýnda fýrýn kapýsý açýksa ve cihaz start konumunda ve soðutma
yapmýyorken kapý açýksa bu mesaj görünür ve sesli ikaz verilir. Kapý kapandýðýnda mesaj artýk
görünmez ve sesli uyarý iptal olur.
7- Ekranda
mesajýnýn görünmesi soðutma moduna geçilmek istendiðinde kapýnýn kapalý
olduðu anlamýna gelir. Cihaz uyarýyla birlikte sesli ikaz verir.

Zamanlayýcý Sayma Yönü Parametresi (Default = 0)
Zamanlayýcýnýn azalan veya artan yönde sayma bilgisi ayarlanýr.
Zamanlayýcý azalan yönde sayma yapar. Zaman set deðerinde baþlayarak ‘0’
olana kadar sayma yapar.
Zamanlayýcý artan yönde sayma yapar. ‘0’ dan baþlayarak zaman set
deðerine kadar sayma yapar.

8- Ekranda
mesajýnýn görünmesi piþirme esnasýnda buhar verilmek istendiðinde sýcaklýðýn
yetersiz olduðu anlamýna gelir. Sesli ikaz verir ve buhar çýkýþý aktif olmaz.
9- Ekranda
mesajýnýn görünmesi soðutma için fýrýn sýcaklýðýnýn yetersiz olduðu anlamýna
gelir. Eðer fýrýn sýcaklýðý yetersizken soðutma moduna geçilmek istenirse cihaz sesli ikaz verir
ve bu mesaj görüntülenir.

i
7

Zaman
Kontrol
Çýkýþý
ON

Saat Ayarý Parametresi
Cihazýn saat ayarý parametresi 0 ile 23 arasýnda bir deðer alabilir. Cihaz gerçek zamanlý
otomatik baþlamasý ve çalýþma saati kaydý bu saat ayarýna göre yapýlýr.

Fan Saða Dönme Zamaný Seçim Parametresi (Default = 10)
Fanýn saða dönme süresi ayarlanýr.10 - 240 saniye arasýnda bir deðer alýr. Bu
parametrenin aktif olmasý için
parametresi ‘1’ olmalýdýr.

Lamba Yanma Zamaný Seçim Parametresi (Default = 0)
Bu parametre lamba açýk kalma süresi parametresidir. Lamba butonuna basýldýðýnda
lambanýn ne kadar süre açýk kalmasý isteniyorsa o kadar süre girilir. 0 - 100 sn arasýnda
deðer alýr. ‘0’ girilirse butona ikinci defa basýlana kadar lamba açýk kalýr.

Cihaz Kapalýyken Otomatik
Çalýþma Modu Aktif Durumu

HSt

Fýrýn Çalýþma Saati Kayýt Parametresi (Default = 0)
Bu parametreye cihazýn kaç saat piþirme yaptýðý otomatik olarak kaydedilir. 0’dan
baþlayarak 999 saate kadar kayýt yapýlýr. 999 saat olduðunda kayýt yapmaz ve 999’da
sabit kalýr. Bunu önlemek için 999 saat olduðunda parametre içeriðine girip kayýt saatini
azaltmak veya sýfýrlamak gerekir.

Fan Durumu Seçim Parametresi (Default = 0)
Bu parametre ile fanýn tek yönlü ya da çift yönlü çalýþacaðý bilgisi ayarlanýr.

Soðutma Faný Otomatik Çalýþma Zamaný Parametresi (Default = 0)
0 ile 999 (saniye) arasýnda deðer alýr.
Fýrýn kapýsý açýldýðýnda girilen parametrede ayarlanan süre kadar otomatik soðutma
moduna geçer. Süre sonunda soðutma modundan çýkar. ‘0’ seçilirse otomatik mod devre
dýþý kalýr.

RESET

HSt
Set - Hst

Buhar Çýkýþý Aktif Olma Zaman Parametresi (Default = 0)
Buhar çýkýþý için zaman parametresidir. Buhar butonuna basýlýp buhar çýkýþý aktif
edildiðinde ayarlanan süre kadar çýkýþ aktif kalýr. ‘0’ girilirse butonu basýlý tuttuðumuz
sürece çýkýþ aktif kalýr. 0 - 100 saniye arasý deðer alýr.
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Programlama modu içerisindeyken kullanýcý 10 saniye içerisinde herhangi bir iþlem
yapmazsa, cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner.

Soðutma Faný Sýcaklýk Parametresi (Default = 10)
Soðutma moduna geçildiðinde sýcaklýk parametrede ayarlanan deðerin üstündeyse
soðutma iþlemi gerçekleþir. Ayarlanan deðerin altýna düþtüðü anda soðutma iþlemi durur.
10 - 100°C (50 ile 212 °F) arasýnda bir deðer alabilir.

Sec.

Set

Buhar Aktif Olma Sýcaklýk Seçim Parametresi (Default = 50)
Cihaz piþirme sýrasýndayken buhar verilmek istendiðinde fýrýn sýcaklýðýna göre buhar
verilir. 50 - 200°C (122 - 392°F) arasýnda bir deðer seçilir. Eðer sýcaklýk seçilen
deðerden daha düþükse buhar vermek için butona basýlsa da buhar verilmez.

Fan Durma Zamaný Seçim Parametresi (Default = 10)
Fanýn durma süresi ayarlanýr. 10 - 240 saniye arasýnda bir deðer alýr. Fan saða ve sola
dönerken, yön deðiþtirmeden önce durma süresidir. Aktif olmasý için
parametresi
‘1’ olmalýdýr.

Ana Çalýþma Ekraný

Sýcaklýk
Deðeri

Isýtýcý - 2 Çýkýþý Histerisiz Parametresi (Default = 1)
K - Tipi Termokupl için 1 ile 10°C, 33 ile 50°F

Fan Sola Dönme Zamaný Seçim Parametresi (Default = 10)
Fanýn sola dönme süresi ayarlanýr. 10 - 240 saniye arasýnda bir deðer alýr. Bu
parametrenin aktif olmasý için
parametresi ‘1’ olmalýdýr.

Sec.

Out

Bu parametre ýsýtma kontrolünde cihaz
set deðerine ulaþtýktan sonra, sýcaklýk
kaç derece aþaðýya düþünce yeniden
ýsýtýcýlarýn aktif olacaðýný ayarlar.
(Örneðin set sýcaklýðý 150 °C ve histerisiz
10 derece ise cihaz 150 °C’ ye kadar
ýsýtýcýlarý çalýþtýrýr ve 150 - 10 = 140°C’ye
düþünceye kadar ýsýtýcýlarý kapatýr.
140°C’den sonra tekrar 150°C’ye kadar
ýsýtýcýlarý çalýþtýrýr.)

Sýcaklýk Türü Seçim Parametre
Deðeri

6

F

Konveksiyonlu fýrýnýn içine piþirilecek ürün yerleþtirilir. Cihaza enerji verildiðinde off konumunda
açýlýr ve ekranda yalnýzca
saat gözükür.
Butonuna basýldýðýnda ana çalýþma ekraný
görüntülenir. Görüntülenen set deðerleri cihaz kapanmadan önce varolan set deðerleridir. Ýstenilen
set deðerleri girildikten veya istenilen program seçildikten sonra
butonuna basýlarak fýrýn
çalýþtýrýlýr. Fýrýn çalýþýrken set deðerleri ve program kaydý yapýlabilir. Fýrýn çalýþmaya baþladýðýnda
brülör reset arýzasý gelirse reset butonuna basýlýp brülör resetlenebilir.
Isýtma start butonuna
basýldýðýnda eðer fýrýn kapýsý açýk ise cihaz sesli ikaz verir ve sýcaklýk-1
göstergesinde
mesajý görüntülenir. Butondan elimizi çektiðimizde sesli ikaz durur ve uyarý
mesajý görüntülenmez. Start butonuna bastýðýmýzda fýrýn kapýsý kapalý ise kontroller baþlar.
Isýtýcýlar fýrýný ýstýmaya baþlar. Set deðerine geldiklerinde ýsýtýcýlar durur ve histerisiz ayarlarýna
göre yine çalýþmaya devam ederler. Parametrelerde ayarlanan deðerlere göre fan iki yönlü veya
tek yönlü olarak çalýþýr. Fýrýn çalýþýrken fýrýn kapýsý açýlýrsa kontroller iptal edilir ve piþirme durur,
ekranda
mesajý görüntülenir. Zaman saymaya devam eder. Kapý kapatýlýrsa fýrýn tekrar
piþirmeye baþlar ve uyarýlar iptal olur. Bir de stop butonuna
basýlýrsa uyarýlar iptal olur. Tekrar
piþirme için kapý kapatýlýp start butonuna basýlmasý gerekir.
Cihazýn zamanlayýcý özelliði kullanýlarak ürünün belirli bir sürede piþmesi saðlanabilir.
Zamanlayýcýyý devreye almak için zaman start butonuna
basýlýr ve ayarlanan parametrelere
göre zaman set deðerinden baþlayarak geriye doðru veya sýfýrdan zaman set deðerine doðru ileri
yönlü saymaya baþlar. Zaman stop butonuna
basýlýrsa sadece sayma iþlemi durur ama piþirme
devam eder. Tekrar zaman start butonuna basýldýðýnda süre yeniden saymaya baþlar. Ayarlanan
set süresi dolduðunda cihaz sesli ikaz verir ve zaman çýkýþý(TIME OUT) aktif olur. Sesli ikazý
durdurmak için zaman stop butonuna basýlýr. Sistem stop konumuna geçmez. Fýrýn kapýsý açýlarak
ürün çýkarýlýp yerine baþka bir ürün konulabilir. Bu arada kapý açýldýðýnda parametrede otomatik
soðutma ayarlýysa soðutma modu ayarlanan süre kadar devreye girer. Ürün yerleþtirilip kapý
kapandýðýnda son ayarlý parametreler geçerli olmak üzere fýrýn otomatik piþirmeye baþlar.
Fýrýn piþirme yaparken fýrýn içerisine buhar vermek için buhar butonuna
basýlýr. Eðer fýrýn içi
sýcaklýðý parametrelerden ayarlanan sýcaklýktan büyükse buhar çýkýþý, yine parametrelerden
ayarlanan süre kadar aktif olur. Sürenin bitmesi beklenmeden tekrar butona basýlýrsa buhar verme
iptal olur. Parametreden süre ‘0’ girilirse butona basýldýðý sürece buhar verilir. Buton býrakýldýðýnda
buhar verme iptal olur. Eðer fýrýn sýcaklýðý ayarlanan sýcaklýktan düþükse butona basýldýðýnda cihaz
sesli ikaz verir ve ekranda
mesajý gözlenir. Buhar çýkýþý aktif olmaz.

1. Bölge Sýcaklýk Deðeri Offset Parametresi (Default = 0)
-20 ile 20°C (-4 ile 68 °F) arasýnda deðer alýr.

Þifre Giriþ Ekraný

Programlama Ekraný

6. Cihazýn Otomatik Çalýþma Modu Ayarý
Min.

Sýcaklýk Kontrol Seçim Parametresi (Default = 2)
Sýcaklýkla ilgili kontrollerde hangi sýcaklýða göre kontrol yapmasý isteniyorsa parametre
ona göre ayarlanýr.
Isýtýcý -1 sýcaklýk göstergesindeki sýcaklýk deðeri baz alýnarak kontroller yapýlýr.
Isýtýcý - 2 sýcaklýðý dikkate alýnmaz(Termokupl kopmasý veya ters baðlanmasý
sorunlarý hariç).
Isýtýcý -2 sýcaklýk göstergesindeki sýcaklýk deðeri baz alýnarak kontroller yapýlýr.
Isýtýcý - 1 sýcaklýðý dikkate alýnmaz(Termokupl kopmasý veya ters baðlanmasý
sorunlarý hariç).
Her iki sýcaklýða göre kontroller yapýlýr. Her iki sýcaklýðýnda kontrol için
ayarlanan deðerde olmasý beklenir.

RESET butonunu basarak
girilen þifre onaylanýr.
Not-2: Þifre giriþ ekraný geldiðinde programlama modu giriþ þifresi yanlýþ girilirse programlama
modundan çýkarak ana çalýþma ekranýna döner.

Zamanlayýcý
Set Ekraný

Fýrýn içini soðutmak için fýrýn kapýsý açýlarak fan butonuna
basýlýr, soðutma baþlar ve butonun
üstündeki led yanýp sönmeye baþlar. Eðer fýrýn içi sýcaklýk, soðutma aktif olma sýcaklýk
parametresinde ayarlanan sýcaklýktan yüksek ise soðutma modu devreye girer. Az ise soðutma
modu için butona bastýðýmýzda cihaz sesli ikaz verir ve ekranda
mesajý görünür. Soðutma
iþlemi esnasýnda fýrýn kapýsý kapatýlýrsa, fýrýn stop edilirse veya fan butonuna tekrar basýlýrsa
soðutma iþlemi durur. Eðer fýrýn kapýsý açýkken soðutma iþlemi durur ve fýrýn çalýþýr vaziyetteyse
cihaz fýrýn kapýsý açýk uyarýsý verir. Otomatik soðutma özelliði aktifse, kapý açýldýðý anda
parametrelerden ayarlanan sýcaklýktan yüksek ise soðutma iþlemi baþlar ve ayarlanan süre kadar
çalýþýr. Daha sonra kapý açýksa, kapý açýk uyarýsý verilir. Otomatik soðutma iþleminde süre
dolmadan kapý kapatýlýp piþirmeye devam edilebilir.

F

Programlama Modu
Giriþ Ekraný
RESET butonuna
basarak þifre giriþ
ekranýna geçilir.

Sec.

5

Out

Fýrýn piþirme yapmýyorken
RESET butonuna 3 sn
boyunca basýldýðýnda
RESET Butonunun
üstündeki led yanýp
sönmeye baþlar.
Programlama modu giriþ
ekraný gözlenir.

F

i

5. Cihazýn Çalýþmasý

Sýcaklýk Türü Seçim Parametresi (Default = 0)
Bu parametredeki seçime göre diðer parametrelerdeki sýcaklýk seçeneklerinin minimum
ve maksimumlarý °C veya °F cinsinden otomatik olarak ayarlanýr.
Sýcaklýk celsius olarak gösterilir ve sýcaklýkla ilgili iþlemler celsius derecesine
göre yapýlýr.
Sýcaklýk fahrenheit olarak gösterilir ve sýcaklýkla ilgili iþlemler fahrenheit
derecesine göre yapýlýr.

Programlama
Modunda Program
Ýsimlerinin Gösterildiði
Ekran

ZAMAN GÖSTERGESÝ
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7.2. Programlama Modu Parametre Listesi

7.1 Programlama Moduna Giriþ, Parametre Deðerlerinin Deðiþtirilmesi ve Kayýt

11

Sýcaklýk göstergelerinde görünen uyarýlar (Sbr uyarýsý hariç), ekranda sýcaklýk deðerleriyle
birlikte dönüþümlü olarak gözlenir.
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